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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Novinky z mateřinky
Vážení čtenáři,
už je to více než rok, kdy byl Vládou
ČR vyhlášen první nouzový stav. Nikdo
z nás na začátku netušil, jaké bude mít
pandemie COVID 19 důsledky. Život
se nám tak nějak změnil, přehodnotili
jsme své životní priority. Ale pevně
doufáme, že se už vše pomalu dostane
do normálu.
Stejně jako čapí rodinka přiletěla
začátkem jara do našeho města, tak
i my přinášíme nové vydání Novoměstských novin. Shromáždili jsme informace z radnice, od příspěvkových organizací, spolků a literární příspěvky
našich příznivců.
Po aprílovém počasí jsme zažili i pár
pěkných dní. Věříme, že jistě brzy přijdou i další a zpříjemní nám náladu
v tomto složitém čase.
Redakce

Kdo by to byl řekl, rok se nám s rokem
sešel a opět jako vloni byly mateřské
školy několik týdnů zavřené.
Ale my jsme nezahálely, opravovalo
se, modernizovalo, prostě dělaly se práce, na které není v běžném provozu čas
ani prostor.

 Ve třídě Hvězdiček jsme nechali nově
vymalovat umývárnu.
 Ve třídě Ježků máme nová svítidla
a také novou výmalbu v kuchyňce.
 Vytvořili jsme novou výzdobu na okna
i ve třídách.
 Na školní zahradu jsme pořídili nový
herní prvek – mašinku i s vagonky.
 Zakoupili jsme germicidní UV lampu,
která okolo sebe vyzařuje speciální
ultraﬁalové záření ve spektru C.
Tento typ záření dokáže efektivně
ničit viry, plísně, množící se bakterie
a houby. Díky svému používání je
zcela bezpečný, až 3 000× rychlejší
než dezinfekce chlórem. Lampu
stačí jednoduše zapnout (když nejste
v dané místnosti) a nechat účinně
vydezinﬁkovat celé prostředí. Díky
tomu se budeme cítit ve školce opravdu
hygienicky bezpečně.
Na závěr chceme moc poděkovat rodičům za vzornou spolupráci s distanční
v ýukou v době uzavření mateřských
škol.
Víme, že tato doba na Vás klade vysoké nároky, proto si toho velice vážíme!
Ředitelka a učitelky z MŠ

školství
Ve školce se nenudíme,
třeba les si vyrobíme

Les ve škole –
zimní výprava

Toto heslo si vzaly za své paní učitelky
a asistentky ve třídě Ježečků a slova
proměnily v činy, tedy činy, obrázky
a dokonce model lesa i s lesními zvířátky.

Jsme borci. A víte proč? Protože jsem
zvládli zimní výpravu. Byl krásný slunečný lednový den a my, Chrochtíkova parta
z 1. A, jsme se vypravili na naši druhou
ponožkovou výpravu do lesa. Oblékli
jsme si teplé rukavice, čepice a nazuli
zimní boty a vyrazili do sněhu. Chrochtík
i naše ponožka Magda šli samozřejmě
na výpravu s námi.

Nebyly na tu práci samy, kdepak, pomáhali jim naši předškoláci Ježečci
tak hodně, že jim skoro žádná práce
nezůstala, snad jen všechno připravit
a výsledné díly vystavit.
D.J.

Tentokrát jsme les zkoumali hlavně
sluchem – vnímali jsme to krásné zimní
ticho v lese a poslouchali, jak v zimě
mluví les. Cestou jsme hráli různé hry –
třeba na vlka nebo na zvířátka. Hledali
jsme pobytová znamení zvířat – stopy,
okousané stromky, trus a tak. V lese
jsme zvířátkům připravili bohatou hostinu ze zeleniny, ovoce a ořechů a my
sami jsme si u starého pařezu vystrojili
pořádnou hostinu z našich svačin. Také
jsme vylepšovali přístřešek z větví, co
tu ještě stál z naší podzimní výpravy.
Na konci výpravy na nás čekal opět
poklad. A tentokrát jsme v něm našli
i sladkosti.
Tu nejtěžší výpravu máme za sebou.
A v teple domova se těšíme na tu jarní.
Šárka Himmelová, vůdce výpravy
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školství
Hodiny literatury online
Hodiny literatury online patří u nejstarších žáků k nejoblíbenější části českého
jazyka a obzvlášť, když jim vyučující čte.
Představte si to – posloucháte učitelku,
která Vám přes „počítač“ čte ukázku
z čítanky, kterou i vy máte před sebou
a máte text sledovat… Samozřejmě, že
kamera nemusí fungovat, takže si v pohodě můžete lehnout na svou postel. Pokud vyučující klade kontrolní a doplňující
otázky k textu, je naprosto přirozené,
že mikrofon nefunguje a do písemných
odpovědí se přece nepohrnete, protože
stejně moc nerozumíte, na co se zrovna
ptá… Pokud není hlas učitelky úplně
rušivý, dá se u toho pěkně klimbat. Jediné, co vás vyruší, je to otravné kladení
otázek. To se totiž celkem příjemný hlas
učitelky změní na to ustavičné „Slyšíš…?
Odpověz! Tak aspoň napiš, ať vím, že
tam jsi…“ Nemusíte nic dělat, je vás
ve třídě hodně a vždy můžete něco vymyslet jako výmluvu. Nejčastěji vám
bude vypadávat příjem signálu, blbnout
wiﬁna nebo mikrofon, učitelka se vám
zrovna sekne a podobně.
Něco jiného jsou ty kontrolní dotazy k textu v podobě online testů, kvízů
a doplňovaček. To musíte splnit do určité doby, jinak máte zakulacenou číslici
s jedním bříškem dole.
A ještě horší je, když po vás učitelka
požaduje vlastní literární tvorbu.

Stolek
Dnes nám poštou přišel stolek,
těžký byl, to pravda je.
Montuje ho parta holek,
ale jde to do háje!
Šroubků fůra, prkýnek...,
hlava se nám z toho točí.
„Kdy už přijde tatínek?“
Montáž s tátou rychle skončí.
Záchrana však přišla hned,
Adam končí přednášku.
Šroubek, prkno... má to sled,
fakt jsem hrdá na brášku.
Obývák nám zdobí stolek,
a je dobře sestaven.
Na talířku leží vdolek,
s radostí byl usmažen.
Autor: Michaela Bulušková IX. A
květen–červen 2021

No ale tvořit nejstarší žáci umí. Proto
zde dnes najdete několik básní se zadáním: „Slož báseň minimálně s jednou
slokou, ve verších použij rým střídavý
nebo sdružený.“
Zkuste si to taky, milí čtenáři, někdy je
to celkem zábava.
Žáci naší školy i v době online výuky
museli samozřejmě plnit různé úkoly.
Úkolem z českého jazyka bylo třeba
i popsat rčení nebo přísloví jinými slovy.
Uhodli byste, která přísloví popsali naši
deváťáci?

Sen
V jeden krásný den,
bylo to asi včera,
zdál se mi to krásný sen,
snila jsem až do večera.
Ve snu bylo krásně teplo,
mořský vzduch a voda,
S časem se to hezky vleklo,
nebyla to žádná škoda!
Když jsem došla na kraj moře,
a skočila do něho,
bylo mi jak nikdy dobře,
zapsala jsem si to do srdíčka
svého...

Básně

Všechno zlo, co tu bylo,
zmizelo jak lusknutím prstu...
To moře se do mě vlilo,
a já našla svou životní cestu.

Byla jedna modrá rouška,
A ta měla bílá ouška.
Ouška byla z gumiček,
vypadáme jako tlupa opiček.

Život je tu pěkná věc…
Co to píšu, je to kec.

Cestu tak nádhernou a čistou,
čistou, jako bílá oblaka,
a v nejkrásnější chvíli najednou
se vzbudím a vidím všedního
vojáka,
se kterým bojuji každým dnem,
a uklidňovat se můžu jen dalším
krásným snem...

Autor: Aleš Vladař IX. A

Autor: Tereza Engelmannová, IX. A

Opička je hodné zvíře,
my tu žijeme v pěkné díře.
Žijeme tu a žít budem,
propadáme se tu studem.

Rčení
Červené ovoce se neodkutálí daleko od zdroje.
(Jablko nepadá daleko od stromu.)
Lidé bez domova mají obydlí kdekoliv.
(Bezdomovec je doma všude.)
Pohyb, který Homo sapiens neudělá jednou, ale ani třikrát.
Pohyb, aby se mohl dostat z polohy jedné do polohy druhé.
Pohyb do čiré tekoucí kapaliny.
(Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.)
Když je slunce nejvíce na východě, vydává se opeřenec na svou cestu a zdolá větší
vzdálenost než opeřenec, který vyrazí později.
(Ranní ptáče dál doskáče.)
Tepelně upravení živočichové z třídy teplokrevných obratlovců se sami nevpraví
do vstupu zažívacího ústrojí.
(Pečení holubi nelítají do huby.)
Sdělená nepravda má nedlouhé končetiny s koleny, není schopná se vzdálit.
(Lež má krátké nohy, daleko nedojde.)
Zahálčivý otvor pro příjem potravy – lysé nezdary.
(Líná huba – holé neštěstí.)
S počestností se dostaneš na nejvzdálenější místo od místa, ze kterého se vydáváš.
(S poctivostí nejdál dojdeš.)
Novoměstské noviny
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Zprávy z radnice
Ze zasedání ZM N. M. p. Smrkem
Ze zasedání č. 14 Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 03.03.2021
USNESENÍ
1/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení.
3/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR
v Novém Městě pod Smrkem.
4/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje výši smluvních cen
pozemků pro rok 2021, které budou
předkládány ke schválení zastupitelstvu města při prodeji, koupi a směně
pozemků z vlastnictví a do vlastnictví
města.
5/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem pověřuje místostarostu
města Jaromíra Pelanta k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím městem
Nové Město pod Smrkem a kupujícími
manželi Ing. Miroslavem Kratochvílem
a Marií Kratochvílovou, jejímž předmětem jsou pozemky v k. ú. a obci Nové
Město pod Smrkem, které byly odděleny na základě GP č. 1128-320/2020,
tj. parcela č. 1709/5 oddělená z parcely č. 1709/1, parcela č. 1686/20
oddělená z parcely č. 1686/17, parcela č. 1686/22 oddělená z parcely
č. 1686/15.
6/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí dle § 2138 o. z. s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva
a zákazu zcizení k nemovitosti, a to k pozemku, parcele č. 1588/3, orná půda,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec
Nové Město pod Smrkem, ve vlastnictví
Barbory Bárové, nar. 18.11.1982, bytem
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Kmochova 682, Nové Město pod Smrkem, a Ludvíka Báry, nar. 15.08.1981,
bytem Kmochova 682, Nové Město pod
Smrkem, mezi zástavci Barborou Bárovou a Ludvíkem Bárou, ve prospěch
zástavního věřitele Česká spořitelna,
a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČ 45244782, k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy
o poskytnutí úvěru č. 0741026179 k výstavbě rodinného domu na tomto pozemku uzavřené dne 12.02.2021 mezi
Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782
(věřitel), Barborou Bárovou (dlužník)
a Ludvíkem Bárou (spoludlužník). Uzavření kupní smlouvy s výhradou zpětné
koupě mezi prodávajícím městem Nové
Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod
Smrkem, IČ 00263036 a kupujícími
manželi Barborou a Ludvíkem Bárovými,
jejímž předmětem je pozemek, parcela
č. 1588/3, schválilo Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na svém
10. zasedání konaném dne 13.05.2020
pod usnesením č. 4b/10ZM/2020.
Vklad práva vlastnického dle kupní
smlouvy do katastru nemovitostí včetně
zápisu výhrady zpětné koupě byl proveden pod spis. zn. V-1303/2020-532
u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
ke dni 22.09.2020.
7/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem neschvaluje úplatné nabytí,
koupi, pozemku v k. ú. Hajniště pod
Smrkem, parcely č. 485/2, orná půda, o výměře 10 889 m 2 za smluvní
cenu 30 Kč/m2 z vlastnictví Bohemia
Reality, s. r. o., IČ 25963791, do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036.
8/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti ideální
¼ k pozemkům v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, a to pozemku, parcely č. 758,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
120 m2 a pozemku, parcely č. 759, zahrada, o výměře 40 m2, za smluvní cenu
250 Kč/m2, z vlastnictví paní Anety Bubníkové do vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem.
Novoměstské noviny

9a/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej bytové
jednotky v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem,
část obce Nové Město pod Smrkem,
a to bytové jednotky č. 445/6 vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.,
v budově č. p. 445, bydlení, stojící
na pozemku, parcele č. 1794, spolu
s podílem 658/4399 na společných
částech budovy č. p. 445 a pozemku,
parcele č. 1794, zapsáno na LV č. 1035
(bytová jednotka) a LV č. 218 (budova
a pozemek) u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant, za smluvní cenu 161.840 Kč
z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví pana Lubomíra
Veselovského. Toto usnesení je platné
do 30.09.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
9b/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec
Nové Město pod Smrkem, část obce
Nové Město pod Smrkem, podílu o velikosti ideálních 658/4399 pozemku,
parcely č. 1793/1, zahrada, o výměře
231 m2, zapsáno na LV č. 1202 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, podílu o velikosti ideálních 658/4399 pozemku,
parcely č. 1795/6, zahrada, o výměře
86 m2, zapsáno na LV č. 1202 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant za smluvní cenu
7.112 Kč z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví pana Lubomíra Veselovského. Toto usnesení je
platné do 30.09.2021. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
10a/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, části
parcely č. 682/1, trvalý travní porost,
o výměře cca 955 m2 za smluvní cenu
50 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Jana Janouška.
Toto usnesení je platné do 30.09.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
květen–červen 2021
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X
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
10b/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, části
parcely č. 682/1, trvalý travní porost,
o výměře cca 1 075 m2 za smluvní cenu
50 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví manželů MUDr. Aleny
Svárovské a Jaroslava Svárovského.
Toto usnesení je platné do 30.09.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely č. 331, zahrada, o výměře 357 m2
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
pana Miloslava Kabeše. Toto usnesení
je platné do 30.09.2021. Nebude-li
kupní smlouva v této lhůtě uzavřena,
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty
končí.

10c/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem neschvaluje prodej pozemku
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely
č. 350/1, trvalý travní porost, o výměře
1 664 m2 za smluvní cenu 150 Kč/m2
z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem.

10g/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 1375, trvalý travní porost,
o výměře cca 50 m2 za smluvní cenu
300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví manželů Miroslavy Volkové a Tomáše Volka. Toto usnesení je platné do 30.09.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena,
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty
končí.

10d/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 359/1, zahrada, o výměře
cca 420 m2 za smluvní cenu 150 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví paní Zdeňky Prokopové.
Toto usnesení je platné do 30.09.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

10h/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 1375, trvalý travní porost,
o výměře cca 30 m2 za smluvní cenu
300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví paní Martiny Šmídové. Toto usnesení je platné
do 30.09.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.

10e/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 2076, ostatní plocha,
o výměře cca 22 m2 za smluvní cenu
300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
Toto usnesení je platné do 30.09.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

10i/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 1375, trvalý travní porost,
o výměře cca 30 m2 za smluvní cenu
300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví pana Marcela Vavřicha. Toto usnesení je platné
do 30.09.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.

10f/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
květen–červen 2021

10j/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem neschvaluje prodej pozemku
Novoměstské noviny

v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 1795/5, zahrada, o výměře 185 m2
za smluvní cenu 150 Kč/m2 s prodejem
z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem.
10k/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely č. 556, zahrada, o výměře 549 m2
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
pana Mariana Grassla. Toto usnesení je
platné do 30.09.2021. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
11/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu k bydlení č. p. 270,
včetně parcely č. 35/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 399 m2, jejíž
součástí je stavba, budova č. p. 270,
za smluvní cenu 200.000 Kč a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pan Karstena Klause Englera. Toto usnesení je platné do 30.09.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
12/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje uzavření Smlouv y o zřízení práva stavby a smlouv y
o smlouvě budoucí č. 07/2021 mezi
městem Nové Město pod Smrkem a panem Martinem Danczem, jejímž předmětem je zřízení práva stavby a budoucí
prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, parcely č. 625, trvalý travní porost, o výměře 580 m2. Toto usnesení je
platné do 30.09.2021. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
13/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje uzavření dílčí kupní
smlouvy, jejímž předmětem je prodej
pozemků v k. ú. Raspenava, parcely
č. 3636/26, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 926 m2, jejíž součástí je
5
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stavba, budova bez č. p./č. e., parcely
č. 3636/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 894 m2, jejíž součástí je
stavba, budova bez č. p./č. e., za smluvní cenu 362.190 Kč a náklady spojené
s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do vlastnictví společnosti STV INVEST, a. s. Toto usnesení je platné do 30.06.2021. Nebude-li
kupní smlouva v této lhůtě uzavřena,
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty
končí.
14/14Z/2021
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje bezúplatný
převod pozemku v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem, parcely č. 181/6, ostatní plocha, o výměře 17 m2, oddělené dle GP
č. 461-126/2018 z parcely č. 181/3
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem, se
sídlem Palackého 280, 463 65 Nové
Město pod Smrkem, IČ 00263036,
do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec,
IČ 70891508.
15a/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje na návrh manželů
Eiglových a dále z vlastního podnětu
pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Nového Města pod Smrkem, zkráceným
postupem pořizování změny územního
plánu dle ustanovení § 55 a stavebního
zákona, jejímž obsahem bude převedení
části pozemku p. č. 375/2 v k. ú. Hajniště pod Smrkem do zastavitelných Ploch
smíšených obytných – venkovských
(SV), pro výstavbu jednoho rodinného
domu, a dále vypuštění části zastavitelné plochy ZN11 zařazené do Ploch
smíšených obytných – městských (SM)
z územního plánu a její převedení do nezastavěného území, a vypuštění zpracování územní studie X6 pro zastavitelnou
plochu ZN11, jako podmínky pro rozhodování v území, kdy k návrhu manželů Eiglových vydal Krajský úřad Libereckého
kraje stanovisko č. j. KULK 1694/2021
ze dne 25.01.2021 dle ustanove ní § 55 a odst. 2 písm. d) a e) zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
které je plně zohledněno.
15b/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
6

Smrkem podmiňuje pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Nové Město pod
Smrkem, která je v zájmu navrhovatelů
(manželů Eiglových), úplnou úhradou
nákladů na pořízení změny dle ustanovení § 55 a odst. 6 stavebního zákona, kdy
částka za změnu a výběr projektanta
bude předem navrhovateli odsouhlasen.
15c/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje, že Městský úřad Nové Město pod Smrkem bude vykonávat
územně plánovací činnost v přenesené
působnosti dle ustanovení § 2 odst. 2
písm. a), § 5, § 6 odst. 2 a § 24 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), při
pořizování Změny č. 1 Územního plánu
Nového Města pod Smrkem.
15d/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem pověřuje starostu města, aby
zajistil projektanta Změny č. 1 Územního
plánu Nového Města pod Smrkem.
15e/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Ing. Miroslava Kratochvíla jako zastupitele určeného spolupracovat s pořizovatelem Územního
plánu.
16/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje na 14. zasedání konaném dne 03.03.2021 rozpočet města pro rok 2021, dle předložených podkladů jako schodkov ý
ve výši příjmů 92.252.000 Kč a výdajů
117.992.000 Kč, se započtením splátek úvěru ve výši 1.400.000 Kč. Schodek rozpočtu bude kr y t ze zůstatků
ﬁnančních prostředků na bankovních
účtech města k 31.12.2020 ve v ýši
12.140.000 Kč a přijetím bankovního
úvěru na rekonstrukci náměstí ve výši
15.000.000 Kč.
17/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
uzavřenou mezi městem Nové Město
pod Smrkem a AFK Nové Město pod
Smrkem, z. s., na „Údržbu sportovního
Novoměstské noviny

areálu a činnost fotbalového klubu pro
rok 2021“ ve výši 420.000 Kč.
18a/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje přílohy č. 1 a č. 2
zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace.
18b/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje přílohy č. 1 a č. 2
zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko volného času „ROROŠ“,
Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace.
18c/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje přílohy č. 1 a č. 2
zřizovací listiny příspěvkové organizace
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace.
18d/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje přílohy č. 1 a č. 2
zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace.
18e/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje přílohy č. 1 a č. 2
zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní umělecká škola, Nové Město
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace.
19/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje obecně závažnou
vyhlášku č. 01/2021 o místním poplatku
z pobytu.
20/14Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje připojení se města
Nové Město pod Smrkem k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“, vyvěšení
Tibetské vlajky dne 10. března 2021
na budově městského úřadu nebo jiném
čestném místě.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
květen–červen 2021
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Ze schůzí rady města
Schůze č. 41 Rady města Nové
Město pod Smrkem konané dne
17.03.2021
USNESENÍ
1/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program zasedání Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení bytu dle Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví města,
28. října 939 (byt č. 9, 2+1), žadateli
panu Janu Resselovi.
2b/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu 28. října 941 (byt
č. 12, 1+1) za byt 28. října 941 (byt č. 6,
1+1), paní Janě Mendlové, z důvodu havarijního stavu.
2c/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu přidělovaného
mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města, Vaňkova 226 (byt č. 4, 1 kk),
žadatelce paní Romaně Ismanické.
2d/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt
ve vlastnictví města, Frýdlantská 59
(byt č. 39, 1 kk), žadatelce paní Vlastě
Salabové.
2e/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu Mánesova 927
(byt č. 12, 1+1) za byt Mánesova 926
(byt č. 6, 1+1), paní Ivaně Kofroňové,
z důvodu havarijního stavu.

(byt č. 3, garsonka), žadatelce paní Anně Vašíčkové.
3/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. N 28/2013 uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a nájemcem paní Nelou Balážovou dohodou
k 31.12.2020.
4a/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje pacht pozemků v k. ú. Nov é M ě s t o p o d S m r ke m , p a r c e l y
č. 2243/15, trvalý travní porost, o výměře 6 941 m2, parcely č. 2243/16,
trvalý travní porost, o výměře 3 616 m2,
parcely č. 2243/17, trvalý travní porost,
o výměře 3 158 m 2, panu Miroslavu
Dorberovi na dobu určitou 10 let.
4b/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje pacht pozemků v k. ú. No-

vé Město pod Smrkem, části parcely
č. 1774/1, trvalý travní porost, o výměře 3 330 m2, části parcely č. 1775/1,
ostatní plocha, o výměře 600 m2, panu
Miroslavu Dorberovi na dobu určitou
10 let.
5/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 902/3, zahrada, o výměře cca
150 m2, paní Evě Pleskačové na dobu určitou 10 let.
6/41R/2021
Rada města NMpS nesouhlasí se
zřízením služebnosti stezky a cesty
ve prospěch vlastníka pozemku parcely
č. 211, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem
(p. Jindřich Kučera), kdy tato služebnost
by měla být zřízena k tíži části pozemku
parcely č. 212, části pozemku parcely
č. 228 a pozemku parcely č. 229, vše
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem.

Upozornění na zahájení prací na komunikacích kolem Mírového
náměstí v ulicích Palackého a Žižkova
V průběhu června budou započaty práce na opravě kanalizačního řadu, vodovodního řadu a dalších inženýrských sítí, v ulicích kolem Mírového náměstí.
Jedná se o ulice Palackého a Žižkova. Po pokládce potrubí se bude pokračovat
na opravě povrchů komunikací a chodníků. Práce budou ukončeny 30. 11. 2021.
Před zahájením jednotlivých prací bude zhotovitel místní občany s předstihem
informovat (omezení parkování, stání, vjezd a průchod). Práce budou probíhat
zpravidla v době od 7.00 do 17.00 hodin.
Po celou dobu prováděných prací bude komunikace průjezdná pouze pro IZS
a občany bydlící v místě, zároveň bude omezena průjezdnost a možnost parkování.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Město Nové Město pod Smrkem

2f/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
nesouhlasí s výměnou bytu Švermova 301 (byt č. 21, 1+1) za byt Švermova 301 (byt č. 13, 1+1), žadateli panu
Zazvonilovi.
2g/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou Švermova 301
květen–červen 2021
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7a/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2
písm. q zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrky příspěvkových organizací
zřízených městem, ZŠ, ZUŠ, MŠ, SVČ
„ROROŠ“ a SRC, sestavených k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2020.
7b/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací do rezervních fondů a fondů odměn.
7c/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
povoluje příspěvkov ým organizacím
použití fondů v roce 2021. Příspěvkové
organizaci SRC povoluje čerpat rezervní
fond i na vedlejší činnost příspěvkové
organizace.
8a/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závazný vzor Veřejnoprávní
smlouvy na poskytnutí dotací a pověřuje
vedoucí ﬁnančního odboru k podpisu
Veřejnoprávních smluv na dotace, které
rada města schválila.
8b/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Senior klub Nové Město
pod Smrkem ve výši 22.400 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy dle závazného vzoru.
8c/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Místní svaz poštovních
holubů ve výši 7.175 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy dle závazného vzoru.

8f/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 2.500 Kč Gymnáziu Frýdlant
na rok 2021 na charitativní akci "Boříme
bariéry".
9/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje prominutí nájemného
za pronájem nebytových prostor Palackého 276, pronajatých za účelem
masérských, rekondičních a regeneračních služeb, z důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven
poskytujících služby od 14. října 2020,
za měsíce leden, únor, březen a duben
roku 2021 žadatelce paní Petře Veselovské.
10/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor Vaňkova 226,
pronajatých za účelem provozování kadeřnictví, z důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven
poskytujících služby od 14. října 2020,
za měsíc březen roku 2021, žadatelce
paní Daně Krošlákové.
11/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost pana Jiřího Petruše
o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor Mírové náměstí, pronajatých za účelem provozování cukrárny,
z důvodu opatření nařízeného vládou
ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby od 14. října 2020, za měsíc
duben roku 2021.

8d/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Hospic sv. Zdislavy ve výši 20.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy dle závazného vzoru.

12/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost pana Radka Pokorného o prominutí nájemného za pronájem
nebytových prostor Mírové náměstí 316,
pronajatých za účelem provozování restaurace „Dělnický dům“, z důvodu
opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby
od 14. října 2020, za měsíce leden únor
a březen roku 2021.

8e/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli TAJV, z. s.

13/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí ukončení provozu Herny
RIO k 31.03.2021.
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14a/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele zakázky s názvem „Nové Město pod Smrkem – Obnova povrchu
chodníků – ulice Žižkova, Sokolská“,
ﬁrmu STREET, s. r. o., Srbova 360/1,
180 00 Praha 8 Libeň.
14b/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Smlouvu o dílo na akci
„Nové Město pod Smrkem – Obnova
povrchu chodníků – ulice Žižkova, Sokolská“ mezi městem Nové Město pod
Smrkem (IČ 00263036) a společností
STREET, s. r. o., Praha (IČ 24663310).
15/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
projednala podnět manželů Ing. Zdeňka
a Heleny Försterových z Ludvíkova pod
Smrkem na investiční akce.
16/41R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
ukládá tajemníkovi doplnit návrh Jednacího řádu o navržené změny.
Schůze č. 42 Rady města Nové
Město pod Smrkem konané dne
31.03.2021
USNESENÍ
1/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení.
3a/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žadatelů o byt ve vlastnictví města Mánesova 926 (byt č. 4, 2+1), žadatelce
paní Denise Walterové.
3b/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje navýšení nájmů u nových
nájemních smluv v roce 2021, v bytě
po opravě na cenu 59,73 Kč/m2 a v bytě bez opravy na cenu 47,76 Kč/m2.
květen–červen 2021

Zprávy z radnice
X
3c/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
s paní Lenkou Chalupníčkovou.
3d/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301, byt
č. 15 (garsonka) za byt č. 13 (1+1) žadatelce paní Eleonoře Bulířové.
3e/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301,
byt č. 13 manželům Zdeňkovi a Ruth
Veselým.
4a/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje z veřejnění z áměr u
č. 08/2021 o prodeji nemovitých věcí
z vlastnictví města v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, v k. ú. Raspenava.
4b/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje nemovitých věci č. 09/2021
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 317/1, části parcely č. 1588/1
a části parcely č. 2189/1.
5/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění záměru nájmu
nemovité věci č. 10/2021 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 1775/2.
6/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s investiční akcí nad 40.000 Kč
(184.178 Kč) – „Oprava střechy podia
na koupališti“ pro Sportovní a relaxační
centrum, příspěvková organizace, Nové
Město pod Smrkem.

8/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky poptávkového
řízení na zhotovitele akce „Oprava komunikace ulic Tylova, Smetanova“, ﬁrmu
SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant, za cenu
4.082.384 Kč vč. DPH.
9/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dodání
2 ks elektronických úředních desek
od společnosti GROUP24 INNOVATIONS, s. r. o., IČ 09665498, za cenu
590.000 Kč bez DPH.
10/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Jednací řád Rady města
Nové Město pod Smrkem s účinností
od 01.04.2021.
11/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostorů v budově Jindřichovická 316 mezi městem Nové Město pod
Smrkem a Spolek šipkařů Nové Měs-

to pod Smrkem, z. s., IČ 09626395.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
od 01.05.2021.
Smluvní nájemné se sjednává ve výši
1 Kč/měsíc. Služby budou hrazeny nájemcem.
12/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje vyřazení vybavení kuchyně,
tj. 6 položek majetku v celkové pořizovací hodnotě 316.030,00 Kč a jeho
nabídnutí k prodeji.
Finanční prostředky získané prodejem si příspěvková organizace ponechá
na svém účtu k vlastnímu využití.
13/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o společném zadání veřejné zakázky
na akci „Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce“ ve smyslu
rozhodnutí zastupitelstva města usnesení č. 16/14 Z/2021 o zařazení zakázky
pro realizaci do rozpočtu města pro
rok 2021 mezi městem Nové Město pod
Smrkem a Frýdlantskou vodárenskou
společností, a. s. Frýdlant.

Upozornění na zahájení oprav chodníků v ulici Sokolská a Žižkova
Dnem 1. 5. 2021 budou započaty práce na opravě povrchu chodníků v ulici
Sokolská a Žižkova. Nejzazší termín dokončení je 30. 12. 2021.
Před zahájením jednotlivých prací bude zhotovitel místní občany s předstihem
informovat (omezení parkování, stání, vjezd a průchod).
V dalších dnech zpravidla v době od 7.00 do 17.00 hodin budou konány další
pracovní postupy – výšková úprava, výměna veřejného osvětlení, položení obrub,
výplně chodníků atd.
Po celou dobu prováděných prací bude komunikace, s nutnou opatrností, vždy
v jednom jízdním pruhu průjezdná. Je potřeba brát ohled na techniku a pokyny
pracovníků, kteří se budou na komunikaci pohybovat.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Město Nové Město pod Smrkem

7/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na gastrovybavení do kuchyně školní jídelny v mateřské škole, ﬁrmu NovaRudaCZ, Prodej
Servis a Montáž gastrozařízení, Loukov
– 495.450 Kč vč. DPH.
květen–červen 2021
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Zprávy z radnice
X
14/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi městem Nové Město
pod Smrkem a společností innogy Energie, s. r. o.
15/42R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
ukládá starostovi jednat s majitelem koní
na Celní ulici o znečišťování chodníku
ke hřbitovu koňskými výkaly.
Schůze č. 43 Rady města Nové
Město pod Smrkem konané dne
14.04.2021

za měsíc duben roku 2021, žadatelce
paní Daně Krošlákové.
6/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Nadace Ivana Dejmala
pro ochranu přírody ve výši 10.000 Kč
na Projekt ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle závazného vzoru.
7/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem doporučuje zastupitelstvu města
schválit Jednací řád Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem s účinností
od 01.05.2021.

8/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s elektronickým způsobem
hlasování na zasedáních zastupitelstva
města a schůzích rady města.
9/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí informaci o programu
CODEXIS Green.
10/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí informaci o neposkytnutí dotace na činnost asistentů prevence
kriminality na rok 2021.

USNESENÍ
1/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení, trvá
úkol č. 15/42R/2021.
3a/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení bytu paní Marii
Pochopenové.
3b/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje spolubydlícího, paní Eleonoru
Mičunovičovou, do bytu přiděleného
v Domě s pečovatelskou službou (byt
č. 13) paní Eleonoře Bulířové.

Upozornění na zahájení prací opravy povrchu místní komunikace
ulice Tylova
Dnem 26. 4. 2021 (pondělí) budou započaty práce na opravě povrchu místní komunikace v ulici Tylova a částečně Smetanova, včetně křižovatek s ulicí
Ludvíkovská, Nádražní, Švermova a 28. října. Práce budou ukončeny na konci
června 2021.
Před zahájením jednotlivých prací bude zhotovitel s předstihem informovat
o omezení (parkování, stání, vjezd).
V dalších dnech zpravidla v době od 7.00 do 17.00 hodin budou konány další
pracovní postupy – dorovnání povrchů, úprava inženýrských sítí, položení obrub,
výplně chodníků atd.
Po celou dobu prováděných prací bude komunikace průjezdná pouze pro IZS
a občany bydlící v místě, zároveň bude omezena možnost parkování. Výjimkou,
kdy bude úsek zcela neprůjezdný, bude údobí pokládky asfaltových vrstev. Tento
stav bude v trvání několika hodin konkrétního pracovního dne.
Před zahájením pokládky konečného asfaltového povrchu budou místní občané s předstihem informováni.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Město Nové Město pod Smrkem

4/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program a termín zasedání ZM č. 15, které se bude konat dne
28.04.2021 od 17.00 hodin a pověřuje
starostu případným doplněním programu.
5/43R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor Vaňkova 226,
pronajatých za účelem provozování kadeřnictví, z důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven
poskytujících služby od 14. října 2020,
10
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ZZS
Nové lékařské vozy liberecké záchranky
Dva nové vozy Škoda Kodiaq určené pro lékařskou posádku od poloviny
dubna vyjíždějí za pacienty Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje.
Slavnostním předáním klíčů od posledních dvou vozidel byla dokončena plánovaná obměna vozového parku liberecké
záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj
předal záchranářům během posledních
tří let 10 nových RV vozů Škoda Kodiaq a 22 vozů RZP Mercedes Sprinter.
V jiných vozech už liberecké záchranáře
ve výjezdu nepotkáte.

„Jsem rád, že se nám podařilo dokončit obnovu vozového parku Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, kterou jsme započali před třemi
lety. Díky tomu mohou naši záchranáři
vyjíždět na pomoc lidem v moderních
sanitách. Jejich práce je nesmírně náročná, a o to víc se to projevilo v době
koronavirové pandemie. Enormního
nasazení zdravotníků si nesmírně vážím a chtěl bych jim velice poděkovat,“
uvedl hejtman Libereckého kraje Martin
Půta.
Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku je 2 165 900 korun.
Součástí této částky není jen pořizovací
cena auta, ale i jeho kompletní přestavba pro potřeby záchranky. „To znamená
nejen polepy, ale zejména vybavení
zdravotnickými přístroji a komunikační
či signalizační technikou,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Dokončení modernizace vozového
vybavení záchranky ocenil i radní pro
resort zdravotnictví Vladimír Richter:
„Zdravotnická záchranná služba Libe-

reckého kraje pomáhá lidem za každé
situace a stará se o zhruba 450 tisíc občanů v regionu. Investice kraje
do obnovy vozového parku proto vnímám jako povinnost. Moderní zázemí
a prostředky jdou ruku v ruce s dojezdovými časy a kvalitou zásahu zdravotníků, a to je pro nás absolutní priorita.“
Sjednocení vozového parku znamená
i snížení nákladů na další opravy a běžný
pracovní život aut na záchrance: jednodušší objednávání náhradních dílů,
stejné pneumatiky, disky kol…
Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc, tedy dopravu lékaře
k pacientovi. Vůz tak nemá lůžkovou
transportní vestavbu, jsou v něm nicméně zachována jen tři místa pro pasažéry,
zbytek zabírá technika.
Nové vozy slouží posádkám na základnách v Jilemnici a Velkých Hamrech.
Stará auta, která záchranka nahrazuje,
ale úplně ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále
sloužit jako záložní vozidla.
MG

Desatero pro nemocné z COVID-19
1. Po oznámení pozitivního výsledku
testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického
lékaře a domluvte se s ním na způsobu
a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 14 dnů
od prvního pozitivního PCR testu, z toho
minimálně 3 poslední dny bez klinických
příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti
nejsou povoleny.
2. V případě zhoršení zdravotního stavu
a výskytu závažných příznaků (výrazná
dušnost, poruchy vědomí, dezorientace,
útlum, několikadenní vysoké horečky
v kombinaci se závažným chronickým
onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členové domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při
komunikaci s operátorem ZZS povinen
uvést, že jde o pacienta s nemocí COVID-19.
3. Nemocného je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti.
V případě nutného kontaktu s ostatními
členy domácnosti je vhodné dodržet
květen–červen 2021

vzdálenost od nemocného nejméně
2 metry, pokud je to možné.
4. Nemocný má doma nosit roušku,
zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní
roušky denně prát (60–90 °C) a vyžehlit. Během používání a snímání roušky
nesahat na její přední stranu.
5. Pokud je nutná péče druhé osoby,
měl by to být jeden člen domácnosti, který je v dobrém zdravotním stavu
a netrpí závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity. Při ošetřování nemocného s nemocí COVID-19
musí mít ošetřující osoba roušku nebo
respirátor.
6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po dobu
20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60% obsahem
alkoholu a jednorázových papírových
ručníků. Členové domácnosti si vždy
musí umýt/dezinﬁkovat ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou
stravy, po konzumaci jídla, po provedení
úklidu.
Novoměstské noviny

7. Nemocný má mít své vlastní ložní
prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí
s ostatními členy domácnosti, vhodné
je používat papírové kapesníky, které
po použití ihned vyhodí.
8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí nemocného a společně používaných prostor (kuchyně,
WC, koupelna apod.), na úklid a manipulaci s prádlem je vhodné používat rukavice, před a po použití rukavic provést
hygienu rukou dle bodu č. 6.
9. Veškerý odpad vzniklý při péči o neocného (rukavice, roušky, kapesníky aj.)
se vyhazuje do igelitového pytle na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši, a 1× denně se vynáší
do sběrné nádoby na komunální odpad.
10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho změnu
a výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí
svému ošetřujícímu praktickému lékaři
a na KHS, kde bude případně dohodnut
odběr a navržen další postup.
MG
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Anděl Strážný
Abeceda vzdělání pro seniory
Opět je zde další díl úspěšného
seriálu Abecedy vzdělání pro
seniory.
Jak být v kontaktu s rodinou a přáteli v této nelehké době. To je vedle
zdraví, nejčastější přání většiny lidí, protože často nemůžeme být v osobním
kontaktu. Spojení mezi lidmi pomáhají
zprostředkovat chytrá technická řešení. Jednou z nich je i mobilní aplikace
WhatsApp. K němu vám posíláme další
díl i se vzdělávacím videem v rámci spolupráce s Českou spořitelnou.
Pamatujete si ještě, kdy jste odeslali svou první esemesku? Mohlo to
být nejdříve v roce 1996, kdy spustili své
služby v České republice první mobilní
operátoři. Esemesky brzy nahradily pohlednice jako nosiče přání k Vánocům,
prostřednictvím esemesek se lidé svolávali na srazy…
Dnes už jsou pro mladé uživatele chytrých telefonů esemesky jako vyhynulí
dinosauři. Ke komunikaci mezi lidmi
slouží nejrůznější aplikace, v Česku je
nejznámejší WhatsApp.
Co umí aplikace WhatsApp?
Zasílání textových a hlasových zpráv.
Díky aplikaci také můžete zasílat fotograﬁe a videa, ale také se můžete
propojit skupinově či se dokonce vidět
pomocí video hovorů. To vše dokáže
aplikace WhatsApp jednoduše a zdarma.
Komunikace přes aplikaci Whats App
je rychlá a snadná. Ihned poté, co si
ji naistalujete do svého mobilního telefonu, propojí aplikace vaše uložené
kontakty v telefonu. Vašim kontaktům
tak hned můžete zavolat přes aplikaci, poslat zprávu či nově pořízenou
fotograﬁi. Aplikace vám uchová chaty
s vašimi kontakty. Můžete si je řadit
podle důležitosti a oblíbené konverzace
vám bude připínat na úvodní obrazovce
vašeho chytrého mobilu. Skvělé je, že
aplikace je bezplatná a také nenáročná
na objem dat.
Zdroj: I60.cz

Jistota a bezpečí v každé chvíli
S radostí vám představujeme další díl
úspěšného seriálu Abecedy vzdělání
pro seniory, kde se společně snažíme
s pomocí zajímavých videí na dálku učit,
jak zvládat základy i pokročilé funkce
chytrého telefonu. Dnes se dozvíte něco
o QR čtečkách a jejich využití.
QR kódy
QR kód je vlastně takový prostředník
k získání kompletních informací a je běžnou součástí chytrých telefonů, kterých
se týká náš seriál. Můžete se s nimi
například setkat na plakátech, ze kterých se skrze QR kód dostanete rovnou
na web organizátora akce. QR kód slouží i jako vstupenka v telefonu. Ve zdravotnictví se zobrazuje s pomocí QR
recept lékárníkovi, když mu ho ukážete
v mobilu. QR kódy slouží i jako platební
metoda – pro pokročilejší QR lze použít
pro zaplacení faktury či služby, kterou si
objednáte a je toho mnohem více.
Kurzy abecedy otevřeny
Pokud potřebujete poradit se svým
telefonem, tak projekt Abeceda vzdělávání pro seniory nabízí všem, kdo
mají zájem, poradenské kurzy zdarma. Probíhají online a nabízí pro menší
skupinku možnost naučit se vše, co
je k chytrému telefonu potřeba. Kvůli
hezkému počasí projekt kurzy připravil
až v odpoledních hodinách a běží vždy
ve čtvrtek. Přihlásit se může i ten, kdo
zatím chytrý telefon nemá, a chce si
jen poslechnout informace a vidět se
s novými lidmi.
Stačí jen zavolat linku 736 525 736
a objednat si vlastní termín on line kurzu,
kde vám také poradí, jak se do kurzu
dostat.
Studenti, kteří seminář vedou, jsou
vyškoleni a se staršími lidmi je moc baví
spolupracovat: „Je skvělé, když vidím,
jakou mají mí žáci radost, když si třeba
poprvé nastaví Aplikaci ke QR kódům
a dozvídají se například s vnoučaty
něco zajímavého o zvířatech v ZOO,

Chcete si chatovat se svými vnoučaty přes Whats App? Žádný problém.
Podívejte se na video, dozvíte se nejen, jak si aplikaci stáhnout, ale také, jak ji
používat.
3. díl – Jak si pořídit WhatsApp do telefonu a sdílet zážitky
https://www.youtube.com/watch?v=JLnkoJqHrSs
12
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jen přiloží k cedulce svůj telefon a můžou vyprávět o celém rodokmenu konkrétního zvířátka. Teď se moc těším,
máme připraveno, jak získat a používat
Aplikaci Můj Vlak. Tam si určitě budou
pochvalovat, že mají v telefonu jízdní
řád a mohou cestovat, kam chtějí, naprosto nezávisle…“ říká Ondra z Plzně,
který studuje na střední škole a kurzy
vede již rok.
Pokud se ještě máte co učit, nebo
jste naprostí začátečníci, udělejte si
po procházce čas a vzdělávejte se.
Kurzy běží celý rok a mladí studenti
se na vás těší. Na kurzu můžete poznat
nové přátele a také, pokud jste vzdáleni
od větších měst, máte možnost kurz
absolvovat bez dojíždění a vyřešit individuálně celé nastavení vlastního telefonu.
Irena a Anna
Zde je návod, jak aplikaci
naistalovat do vašeho
chytrého mobilu a jak ji
používat.
5. díl – Jak využít QR čtečky
ve svém telefonu
https://www.youtube.com/
watch?v=_SN1hL0wgOA

Ing. Irena Třešňáková
vedoucí oddělení PR
mobil: +420 608 967 325
e-mail: projektcl@andelstrazny.eu
Ing. Anna Kabotová
projektová manažerka tísňové péče pro
Moravu
mobil: +420 771 122 399
e-mail:
projektmorava1@andelstrazny.eu
květen–červen 2021

Maják
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS)

Služba SAS (sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi) vznikla v roce 2018 a sídlí v Novém Městě pod Smrkem. Do té doby byly v lokalitě v rámci
organizace Maják, o. p. s. několik let
poskytovány služby pro děti, dospívající
a mladé dospělé, stále však rostly potřeby rodin, které se ocitly v těžké situaci
a potřebovaly podporu a pomoc. Reakcí
byl vznik služby SAS. V průběhu minulého roku se změnil název služby na SAS
Kompas a přešla pod navazující neziskovou organizaci Maják NMPS, z. ú.,
kterou založil Sbor Jednoty bratrské
v Novém Městě pod Smrkem. Fungování
této služby by se neobešlo bez spolupráce a podpory města Nové Město pod
Smrkem, dalších obcí a organizací.
Napsala o nás
Jsem maminka samoživitelka na mateřské a mám tři děti. S Covidem v roce 2020 přišlo těžké období, kdy jsem
musela zvládnout péči o dva školáky při
on-line výuce, a ještě o svou malou dceru, která neustále vyžadovala mou pozornost. V této situaci jsem se dozvěděla
od kamarádky o službě SAS Kompas,
která pomáhá rodinám. Kontaktovala
jsem ji a začala naše spolupráce. Moc
mi pomohlo, že jsme se mohli scházet
u nás doma, nebo i v prostorách služby.
První, co se podařilo, bylo to, že děti
zvládly úspěšně ukončit školní rok. Já
jsem zjistila, že můžu pracovnici důvěřovat, a tak jsme začali řešit také další
problémy jako dluhy, bydlení a celkově
ﬁnanční situaci mé rodiny. Výsledkem
naší spolupráce byl schválený návrh
na insolvenci a podařilo se najít stabilní
bydlení pro mou rodinu. Pracovnice
služby mě podporovala v tom, abych
všechny své obtížné situace řešila krok
za krokem, pomáhala mi s vyplněním
všech potřebných formulářů, kterým
jsem nerozuměla, a zároveň mě, když
bylo potřeba, doprovodila na úřady, se
kterými jsem řešila, jak dál postupovat.
Tímto bych ráda vyjádřila poděkování
za spolupráci. Jsem vděčná, že služba
SAS Kompas ve výběžku působí, nevím,
jak bych bez její podpory svou situaci
zvládla sama.
Hana Ptáčková
květen–červen 2021

SAS Kompas

Sociálně aktivizačnı́ služba Kompas
Pro koho tu jsme:
Pro rodiny s dětmi do 18 let Nového Města pod Smrkem,
Frýdlantu, Hejnic, Raspenavy a okolnı́ch obcı́.
Co je naším cílem?
 zlepšit nepřı́znivou situaci rodin
 podpořit samostatné fungovánı́ rodin v bežném životě
 přispı́vat ke zdravému vývoji dětı́ v těchto rodinách
S čím múžeme pomoci?
podpora rodičovských
schopností a zdravého vývoje
dětí

podpora vzdělávání

hledání nebo udržení bydlení

hledání zaměstnání

řešení dluhové situace

hospodaření v domácnosti
materiální pomoc

doprovod a jednání se školou,
lékařem nebo úřady

získání potřebné zdravotní
péče

vyřízení základních dokladů
a sociálních dávek

podpora a pomoc při řešení
krizových situací

V případě, že nedokážeme pomoci, můžeme vás přeposlat
nebo doprovodit do jiné odborné služby.
Jaké jsou naše zásady?
 diskrétnost
 individuálnı́ přı́stup
 dobrovolné rozhodovánı́ klienta
Kde nás najdete?
V pracovnı́ dny od 8.00 do 17.00 hodin po předchozı́ domluvě:
 telefon
+420 770 149 389, +420 776 480 236
 adresa
Svermova 853, Nové Město pod Smrkem. 463 56
Služby jsou poskytovány ZDARMA.
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Mojra
Děti a závislost na telefonu: Co je normální a co už je moc?
lutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel
to obvykle příliš nefunguje, ba naopak.
Pravidla a hranice jsou sice namístě, ale
měly by být reálné. Velmi pomáhá, pokud jsou výsledkem vzájemné diskuze
mezi vámi a dítětem. Z dlouhodobého
hlediska daleko lépe funguje, když jsou
dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba
také na výběr z více možností. Prosté
příkazy a zákazy nejsou dostačující.

Ať se nám to líbí nebo ne, digitální
technologie začínají být nedílnou součástí našich životů. Zejména pro děti
jsou už něčím naprosto samozřejmým.
Přinášejí mnoho dobrého, v mnoha
ohledech dokáží ulehčit naše životy, ale
stejně jako jinde, i tady platí, že všeho
moc škodí.
Spousta dětí před obrazovkou telefonu
nebo počítače tráví celé dny. Všechnu
jejich aktivitu ale samozřejmě nemůžeme házet do jednoho pytle. V současné
době jsou počítače hojně zapojovány
do výuky, vrstevnické konverzace se
přesouvají do online prostředí a internet
může být zdrojem užitečných informací.
Na druhé straně bezcílné scrollování
a pasivní konzumování obsahu není rozhodně ideální náplní všedních dní.
Pozor na varovné signály!
Na smartphonech, sociálních sítích,
počítačových hrách i internetu jako takovém si lze vypěstovat závislost. Měli
byste zpozornět, pokud si u svého dítěte
všímáte toho, že jeho online aktivity
jsou centrem veškerého dění a všechny
ostatní zájmy, koníčky a přátelé jdou
stranou. Varovným signálem také je,
pokud se vaše dítě na čas strávený u počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí
na nic jiného a zároveň je velmi podrážděné v případě, že je mu tato kratochvíle
odepřena.
14

Tráví-li dítě celý den sezením před počítačem, mobilem nebo tabletem, je to
obrovský nápor pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje
vybalancovat sedavý způsob zaměstnání pohybem, ani děti by na fyzickou
aktivitu rozhodně neměly zapomínat.
Celodenní působení modrého světla
může také narušit spánkový režim dítěte.

Dospěláci, buďte svému dítěti
vzorem.
Na závěr je potřeba připomenout ještě
jednu věc: děti už od mala dospělé rády
napodobují a přejímají vzorce chování
svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče vidí, že je telefon příjemným
zdrojem odpočinku, že maminka nebo
tatínek věnují té malé barevné blikající
věcičce spoustu pozornosti, nebude
chtít zůstávat pozadu.
Chytré telefony i počítače jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány. Není
nic špatného využívat výhody, které
s sebou nové technologie přinášejí,
neměly by se ale stát jedinou aktivitou
dětí ani rodičů.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčeho takového vyvarovat? Rodiče mají mnohdy
mylnou představu, že řešením je abso-

Vysílač v Albrechticích pokryl
Frýdlantský výběžek
Operátor sítě, společnost Digital
Broadcasting, rozšířil vysílání programů
Nova, Nova 2, Nova Action, Nova Gold,
Joj Family, Paramount Network, Šlágr
TV, CS Mystery, Sport 5, Relax, Rebel,
Galerie, ABC TV, Klenot TV a v Libereckém kraji také regionální televizi rtm+,
na kanálu č. 43.
Co se týká příjmu tohoto vysílání v rodinných domech, lze laickým způsobem
říci, že kdo vidí ze svého bydliště větrné
Novoměstské noviny

elektrárny, umístěné v Albrechticích nad
obcí Dětřichov, má šanci přijímat programy z tohoto vysílače. Nevýhodou je, že
v některých částech Nového Města pod
Smrkem bude potřeba pro příjem tohoto
vysílání nainstalovat další samostatnou
anténu. Co se týče bytov ých domů,
kde je společná televizní anténa, je potřeba rozšíření programů řešit s majiteli
a správci domů.
Jaromír Pelant
květen–červen 2021

spolky
Okrašlovací spolek

Básně

Po dlouhé době, zaviněné koronavirovou krizí, se část spolku sešla na letošní
první venkovní brigádě. Vyčistili jsme
a odstranili nálety na staré Slezské cestě v úseku dlouhém asi 200 metrů,
od Neumannova kříže směrem k zahrádkám.
Dlouho neudržovaná cesta byla zarostlá. Vyčistili jsme i okolí Neumannova
kříže. Je to pěkné a často navštěvované
místo mezi loukami. Chtěli bychom zde
v budoucnu postavit stůl s lavicí.
Celá cesta od zahrádek až do Ludvíkova je od loňského podzimu průchozí
bez zábran. Doporučujeme ji jako pěknou vycházkovou trasu.
Text a foto – O. Vnoučková

Mám vymyslet básničku,
má to být do středy.
Poprosil jsem babičku,
ta se zeptala pradědy.
Básnička nás nenapadla,
jsme jak velká posádka.
Myšlenka na mě spadla,
opíšu to od Radka.
Michael Zeman IX. A

Jednou toho jarního dne.
šel jsem hnedka ven.
Vrátil jsem se domů odpoledne.
byl jsem z toho blázen.
Druhého dne jsem rychle vstal.
Palec jsem si narazil.
Radši jsem doma zůstal.
Protože bych se už jenom plazil.
Autor: Radek Čižinský IX. A

Dnešní doba
Týden za týdnem ubíhá,
vše se i tak dost táhne.
Když dívka talíře utírá,
po svobodě prahne.
Snad se už vše otevře,
obchody, divadla, kina.
Spousta lidí už po tom řve,
holt, doba je jiná.
Při distanční výuce se úkoly jen
hrnou
a stres mě trápí.
Hlavu mám myšlenkami plnou,
a ty učivu dostat se do hlavy brání.
Po pěti hodinách oči mě pálí,
hlava bolí a záda zkroucená mám.
Radši bych běhala po pláni
a to vůbec nedělám.
Všichni už jsme unavení,
jak se opatření mění každou
hodinou.
Všechny zlé časy své plusy mají,
zde to je čas, strávený s rodinou.
Autor: Anna Bárová, IX. A
květen–červen 2021
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Sázíme budoucnost
Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy?
Poradíme vám, jak začít a na co si
dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli
ujasnit řadu věcí, například, k čemu má
daný pozemek sloužit a jak moc se o něj
a o zeleň plánujete starat. Představit si,
jaký bude strom v dospělosti i jaký bude
mít vliv na své okolí. Každá dřevina má
totiž speciﬁcké nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné,
či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté
druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by
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měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny,
a tak na jaře by si zahrady moc neužili.
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se
výsadba do daného místa hodí z širšího
kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny
zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od společné
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hranice pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že
váš pozemek musí být dostatečně
široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové v ýsadby obnáší, včetně odkazů
na ﬁnanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete
stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat.
Na webu najdete také informace o možnostech ﬁnanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý,
kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo sází stromy.
Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení
stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost
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SINGLTREK
Dobrovolnické hrabání stezek proběhlo na SpS i letos
Letošní předjaří poznamenal tvrdý
lockdown, takže se ty poslední zimní
dny zdály nekonečné. A jaru se vůbec
nechtělo! Několikrát přišlo pár hezkých,
skoro letních dnů, abychom se začali těšit, a hned zase sníh a plískanice. Každý
rok touhle dobou jsme na Singltreku pod
Smrkem v plné práci v přípravách na novou sezónu. Většinou se již okolo poloviny dubna otevírala nástupní místa, ale
je pravda, že snad nikdy se zahajovací
víkend neobešel bez ochlazení a někdy
i sněžení.
Vzhledem k situaci s koronavirem letos samozřejmě žádné oﬁciální akce
k zahájení sezóny nepřipadají v úvahu,
protože je zakázáno shromažďování
lidí. Jak se budou opatření, která se
týkají provozu stezek a nástupních míst,
dále vyvíjet, není v době, kdy připravuji
tento článek, jasné. Ale i kdyby nějaký
postup vyhlášen byl, stejně by se to
mohl kdykoli změnit, jak už jsme si tak
nějak poslední dobou zvykli. V každém
případě situaci dost ulehčilo uvolnění
cestování. Lidé naštěstí už mohou překračovat hranice okresů i za rekreačními účely. Předpokládáme, že minimálně
v počátku sezóny nástupní místa opět
(jako loni na jaře a na podzim) pojedou

v režimu výdejových okének, ale to se
dá zvládnout.
I když je letos situace trochu jiná,
na stezkách se v předjaří nezahálelo.
Alespoň tedy, když na nich zrovna neležel sníh. Také tento rok před jarní
sezónou parta dobrovolníků neúnavně
hrabala stezky. Během vegetačního období, a zvláště pak na podzim, na stezky
v lese napadá množství organického
materiálu (listí, jehličí, šišky, větvičky),
které pak během zimy nasáknou vodou
a tlejí. Na povrchu stezky se tak vytváří
a stále přibývá organická vrstva, která
by časem stezku úplně zanesla, pokud
by se přestala používat. Avšak dokud
se stezka používá, zanáší se především
její vnitřní hrana a vyježděná stopa se
přesouvá více ke krajnímu okraji, který
je přitom z celé konstrukce stezky nejnáchylnější k poškození. Proto se musí
pravidelně, ideálně po zimě, ze stezek
a zejména jejich vnitřní hrany důkladně
veškerý organický materiál odhrabat.
Dá se říci, že hrabání organického
materiálu je jednou z nejdůležitějších
údržbových prací na stezkách v rámci
celého roku, je to zásadní pro dobrou
kondici celé sítě stezek. Ale proč na tom
každoročně pracují hlavně dobrovolní-

ci, když údržbu a běžné opravy stezek
má na starosti Singltrek pod Smrkem,
o. p. s.? Je to kvůli tomu, že “ópéeska”
na přelomu jara a zimy, kdy je potřeba
stezky hrabat, ještě nemá k dispozici sezónní pracovníky. Nástup sezónních pracovníků se musí plánovat několik měsíců
dopředu a samozřejmě se na podzim
nedá odhadnout, jaké bude na jaře počasí. Někdy to vyjde tak, že se dá začít
hrabat již v únoru, a někdy leží sníh až
do dubna. Zatím není jasné, jak by se dal
tento problém prakticky řešit jinak než
s pomocí dobrovolníků, která je v tomto
případě naprosto stěžejní.
Chtěli bychom moc poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří pomohli stezky
hrabat, ať už jsou domácí či přespolní.
Přišli dobrovolníci z řad obyvatel Nového Města (a nutno říci, že ne všichni
z nich jsou aktivní cyklisté, ale mají Singltrek a jeho komunitu rádi). Opět přijeli
i někteří vzdálenější přátelé Singltreku
a stálí návštěvníci, letos však měli příjezd
poněkud zkomplikovaný z důvodu celostátního omezení pohybu mezi okresy
a nutnosti vystavovat povolení. Všem
patří velké díky. Moc si toho vážíme.
Za celý tým Singltreku zdraví a krásné
jarní dny přeje
Hanka Hermová

Na Singltreku pod Smrkem proběhlo předsezónní hrabání stezek. Autor fotograﬁe: Tomáš Kvasnička / Singltrek
květen–červen 2021
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hasiči
Ludvíkovští hasiči jsou stále připraveni
Ludvíkovští hasiči jsou stále
připraveni po ukončení pandemie
nastoupit jak na zásahy
k povodním, tak požárům nebo
jiným poplachům

18

Po poslední pravidelné v ýborové
schůzi bylo rozhodnuto deﬁnitivně zrušit každoroční plánovanou akci stavění
májky a pálení čarodějnic. Přesto ale výbor nepřestává věřit a také je připraven
na další akce, obvyklé v průběhu května
a června, jako kácení máje a akce pro
děti koncem května a Dětský den začátkem června.
Připravuje se veškerá technika jako vozidla, čerpadla, sekačky a také
družstvo cvičí na začátek sezóny. Vozidla jsou po TP a opravách připravená,
také vodní čerpadlo a stříkačky PS-8
a PS-12, sekačky na trávu budou po výměně olejů připravené na sekání všech
nám svěřených ploch. Družstvo výjezdové a soutěžní bude muset dohánět
výcvik, pravidelné každoroční školení
od strojnického, velitelského, školení
na pily, prevence, až po další praktické
a výcvikové. Doufáme, že všechno se
co nejdříve dostane do starých kolejí.
I když se nemůžeme pravidelně scházet
v restauraci nebo n sedánkách, scházeli jsme se na brigádách, jako sběr
kamení ze všech polí pro p. Horkého
nebo likvidace náletů vrby na pastvině

Novoměstské noviny

pana Zemana, příprava a výkopy k nové
pergole za klubovnou, výměna obkladů
na dámských a pánských záchodech
v klubovně, také úprava čekáren z Hajniště a Ludvíkova na přístřešky na dříví.
Zasadili jsme další keříky jak u dětského
hřiště, tak i odstavné plochy ze dřívím
a starým železem. Také byl proveden
další odvoz železa a odvoz elektro materiálu do sběrného dvora.
Nejdůležitější je, aby bylo pěkné počasí na hlavní stavební akci, výstavbu pergoly. Povolení ze stavebního úřadu jsme
dostali, plocha na zapískování a položení dlažby je vybagrovaná a připravená,
také máme trámky a ostatní materiál je
skoro hotový. Odborní řemeslníci za naší pomoci jsou připraveni tak, abychom
většinu měli hotovou nejpozději buď
do klasické soutěže v červenci nebo
na soutěž PS-8 první sobotu v září.
Výjezdové družstvo za uplynulé měsíce březen a duben nemuselo vyjíždět k požárům, ale pouze k drobným
technick ých zásahům, jako v ysání
studny, čištění silnice po ropných skvrnách, a také k zajištění spadaných větví
a plechů nebo k technickým jízdám.

květen–červen 2021

hasiči
Poslední výjezd ale patřil bývalému starostovi sboru a kamarádovi, dlouholetému členu u hasičů panu Oldovi Pacovskému, který podlehl dlouhé nemoci
kvůli covidu. Naši chlapci ho doprovodili k hrobce na hřbitově v Novém Městě, bohužel nemohli stát čestnou stráž
u rakve. Ale po skončení obřadu jsme
jeho rakev alespoň vynesli do auta. Také
jsme odvezli věnce a kytice na rodinný
hrob do Ludvíkova, kde jsme si připomenuli všechny letošní zemřelé kamarády
a sponzory – Františka Nováka, Elemíra
Kolenkára, Romana Kindla a všechny
známé z okolí. Doufáme v lepší, zdravější život po očkování a po dodržení všech
nařízení, abychom mohli i nadále jako
hasiči pracovat pro občany.
Za výbor hasičů přeji všem hodně
zdraví a budeme se těšit na shledání při
sportu nebo kulturních a společenských
akcích.
Jednatel PaM

květen–červen 2021
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hasiči
Hořlavé jarní měsíce
Zvlášť v této době je dobré si připomenout nebezpečí, která z hlediska
možnosti vypuknutí požáru nejčastěji
hrozí v jarním období. Jsou to rozsáhlé
požáry trávy a dalších porostů. Příčinou
je vypalování staré trávy. Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů
je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje
porosty, lze uložit pokutu do výše
25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení
požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu
suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží.
Poslední nebezpečí je aktuální zvláště
v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový
oheň může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se i po několika
dnech. Bohužel může nastat i udušení
lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované
plochy.

Argumenty statistiky
Pro hasiče je jaro obdobím, kdy vyjíždějí k většímu množství požárů v přírodním prostředí. Někdy je to ještě
častěji než v létě. To dokládá loňské
jaro (od 1. dubna do 31. května), kdy
hasiči vyjeli k 4 285 požárům. Pro srovnání, průměrně denně vyjedou hasiči
k 48 požárům, během loňského dubna
a května to bylo průměrně 70 požárů
denně. Požárů, které byly přímo spojeny
s pálením, či vypalováním, bylo během
těchto dvou měsíců 812; pro srovnání,
v roce 2019 jich bylo ve stejném období 683.
Zákony hovoří jasně…
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem
o ochraně přírody a krajiny a zákonem
o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento

přestupek lze uložit pokutu do výše
25.000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající
fyzické osoby nesmí plošně vypalovat
porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500.000 Kč.
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon
o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další)
a za podmínek stanovených vyhláškami
obci, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby
a s připravenými prostředky k možnému
hašení. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované
spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému
HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru.
HZS kraje může určit další podmínky
této činnosti nebo činnost zcela zakázat.
Za porušení této ohlašovací povinnosti
může být těmto osobám uložena pokuta
opět až do výše 500.000Kč.
L.Rabina + HN

Proč je svatý Florián patronem hasičů?
4. května slaví svůj svátek svatý
Florián – patron všech hasičů
Podle kalendáře sice má tento den
jmeniny Květoslav, ovšem základem
jeho jména je právě latinské „ﬂorianus“ –
latinsky „kvetoucí, rozkošný“.
Již ve středověku lidé považovali
sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro jeho násilnou smrt
ve vodě); lidé věří také v jeho ochranu
před bouří, velkou vodou či suchem.
Traduje se, že modlitby směřované
ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden
život a nemalý majetek.
Svatý Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem
a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám. Zejména na venkově pak sv. Florián představoval častý
námět pro nejrůznější sošky, plastiky
či malby, které měly chránit dům a jeho
obyvatele před neštěstím. V minulosti
bylo během svátku sv. Floriána dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit
vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě.
20

Pro zajímavost lze uvést lidovou pranostiku spojenou se jménem sv. Floriána: „Je-li na den sv. Floriána silný vítr,
bude toho roku mnoho ohňů. Svatý
Florián si může ještě nasadit sněhový
klobouk.“
Od mučednické smrti tohoto křesťanského světce již uplynulo více než
1700 let. Dle dostupných pramenů
muž jménem Florián sloužil na konci
3. a na začátku 4. století n. l. ve vojsku a následně v administrativní správě Římské říše na území dnešního
Rakouska. Již od mládí byl vychován
v křesťanské víře, což tehdy v pohanské říši ještě přinášelo značná rizika.
Poznal to i Florián, který byl po přijetí
protikřesťanských opatření císaře Diokleciána (284–305) nucen opustit státní služby. Jako přesvědčený křesťan
nesouhlasil s postupem státní moci
potlačující křesťanskou víru a pokusil
se pomoci několika svým souvěrcům,
kteří byli uvězněni. Byl přitom dopaden a strašliv ým způsobem potresNovoměstské noviny

tán. Po krutém mučení, během něhož
opakovaně odmítl zapřít svou víru, byl
Florián utopen v řece Enns (Rakousko).
Podle legendy Floriánovo tělo následně
zachránila a tajně pohřbila křesťanka
Valerie. Florián se za svou neochvějnou křesťanskou víru dočkal odměny
alespoň posmrtně, když byl pro svou
mučednickou smrt prohlášen za svatého. Nad jeho hrobem pak v 6. století
vznikl prastarý klášter St. Florian, který
byl svědkem mnoha pohnutých historických událostí.
A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která
je protikladem ohně a používá se k hašení! Proto se Florián stal hlavním patronem proti nebezpečí ohně. Floriánovo
„hasičství“ je také možné vyložit jako
hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Závěrem mi dovolte, abych popřál
všem hasičům hodně zdraví a šťastný
návrat.
Ladislav Rabina
květen–červen 2021

SRC
Info ze SRC
Jaro se nám sice pomalu vrací, ale
počasí nám dává najevo, že ty poslední
roky, kdy jsme již v dubnu chodili v tričku, nebyly až tak úplně normální, tedy
alespoň co se venkovních teplot týká.
Navíc se u nás stejně jako po celém světě usídlil onen virus, který nám všem poměrně značně komplikuje nejen osobní, ale i pracovní život. Je proto složité
hledat v tomto čase něco pozitivního.
Ale najde se. Díky zvýšené návštěvnosti v uplynulém roce se nám podařilo
našetřit nějaké prostředky, které teď
používáme ke zkvalitnění služeb, které
poskytujeme, a jak pevně věřím, opět
poskytovat budeme. A to jak obyvatelům
Nového Města, tak i návštěvníkům, kteří
k nám přijedou užít si trochu přírody.
Abych byl konkrétní, tak v letošním
předjaří se podařilo realizovat například
opravu střechy podia na koupališti, takže na návštěvníky již nebude při koncertech pršet. V současné době je realizována instalace UV lampy do ﬁltračního

rozvodu bazénu, čímž dojde k výraznému zkvalitnění koupací vody a ke snížení
množství chlorňanu používaného k její
úpravě. Když je řeč o bazénu, tak jsou
vyměněna dvířka šatních skříněk a během měsíce května budou obměněna
okna v celém prvním patře budovy.
Poměrně dost starostí nám všem přidělávají tenisové kurty, jejichž umělý
povrch se díky klimatickým podmínkám
postupně mění v mechový palouček.
Protože chceme, aby i toto sportoviště
bylo v odpovídajícím stavu, objednali
jsme ve spolupráci s městem kompletní
revitalizaci povrchu, v jejímž rámci bude
provedena i výměna písku a chemické
ošetření, které omezí prorůstání mechu. Věřím, že se tím povrch kurtu vrátí
do původní podoby a bude moci sloužit
ke svému účelu.
Samozřejmě nesmím zapomenout
na naše infocentrum, které se za poslední roky stalo velice důležitou součástí naší příspěvkové organizace,

a myslím, že mnoho obyvatel Nového
Města a okolí by si již nakupování na e-shopech bez servisu zde poskytovaného nedokázalo představit. Infocentrum
je nově vymalováno, jsou zde vyměněna
všechna svítidla a během tohoto roku
ještě plánujeme výměnu podlahové krytiny.
Ohledně provozu mohu konstatovat,
že všechna zařízení jsou připravena
a v okamžiku, kdy nám to nastavená hygienická pravidla dovolí, okamžitě spustíme provoz. Zatím Vás mohu všechny
pozvat alespoň k návštěvě občerstvení
na koupališti, kde máme o víkendech
otevřené výdejní okénko. Bohužel, zatím
není možné využívat terasy bez omezení,
ale na pláži jsme již instalovali lavičky,
které jsme v zimě rovněž zrekonstruovali, takže míst k posezení s výhledem
na vodu a Smrk je u nás dostatek.
Na závěr přeji všem pevné nervy a brzký návrat k normálnímu životu.
PJ

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM
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historie
Osobnosti Nového Města pod Smrkem
Další osobností v našem
miniseriálu významných
osobností Nového Města by byl
malíř porcelánu Franz Tschiedel.

Franz Tschiedel se narodil 2. dubna
1858 v domě č. p. 448 v Novém Městě.
Ve svém rodném městě chodil do základní školy. Po jejím ukončení se učil
u místních mistrů malířů porcelánu. Svůj
talent poté dále rozvíjel na škole v Praze.
Roku 1878 se rozhodl vrátit domů,
a to i přesto, že se ucházel o prestižní
místo ve Vídni. Doma si založil vlastní

malířskou dílnu. Ta spolupracovala s nově vzniklou porcelánkou Josefa Mazela. A to nejen na malování porcelánu.
Franzova dílna mu dodávala (k Franzově
nevoli) formy pro jednoduché a středně
složité výrobky, protože Mazel věděl,
že tyto jako vedlejší činnost už v minulosti vyráběl pro svého bývalého mistra
v Jablonci. Bylo mu dokonce nabídnuto
vedení tovární malířské dílny, což ale
odmítl. Roku 1880 se rýsovalo obchodní spojení s malířskými dílnami ve Vídni
a Drážďanech, a tak mu byly předány
k vzorkování větší kusy. Vzorky dopadly
dobře, a tak se najednou začaly hrnout
zakázky a chyběli kvaliﬁkovaní dělníci.
Naštěstí bylo zvykem v Novém Městě
dávat po základní škole chlapce do učení k malířům porcelánu. Bylo to pro rodiče výhodné i po ﬁnanční stránce, protože náklady se omezily pouze na stravu
a oblečení a ty tři roky učení se nechaly
lehce zvládnout. Po vyučení měli navíc
zajištěné živobytí. Z jeho dílny tak vzešli
někteří další šikovní a vyhledávaní malíři.
Franzova šikovnost a umělecký smysl, a především jeho lidové cítění ho
postavily do čela všeho společenského
dění ve městě. Sňatek s Antonií Ulbigovou, sestrou zemřelého Dr. Josefa Ulbiga, mu opět rozšířil obzory, které vedly
ke vzniku Okrašlovacího spolku, stavbě
rozhledny na Smrku, založení parků ko-

lem kostela a školy, výsadbě aleje u cesty ke kyselce a mnohým dalším.
Franz byl členem snad všech obecně
prospěšných spolků Nového Města.
A to nebyl členem pouze přispívajícím,
ale především velmi činným. Jednou
z jeho srdečních záležitostí byl Pěvecký
spolek, který dlouhou dobu vedl a který
jej za svoji činnost vyznamenal nejvyššími možnými poctami. Obdržel čestné
uznání od Německého pěveckého svazu
a stal se čestným členem jeho okresního vedení. Pěvecký spolek Nového
Města ho dne 2. dubna 1938 u příležitosti jeho 80. narozenin jmenoval svým
čestným členem.
Své rodné město podporoval, kde
jen mohl. Po vzniku muzea do něj roku 1938 věnoval svoji velkou sbírku
motýlů. Jednalo se o nejucelenější,
40 let shromažďovanou sbírku. Byli v ní
zástupci všech motýlů Jizerských hor,
dále pak z různých koutů Evropy, Severní a Jižní Ameriky a z dalších exotických
zemí. Sbírka čítala přes 1500 kusů.
I přes svůj vysoký věk zveřejňoval články k historii malování porcelánu nebo
k dějinám místního ochotnického divadelního spolku.
Franz Tschiedel, svým uměním známý
i mimo Frýdlantsko, zemřel 6. října 1944
ve věku 86 let.
PK

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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školství
Ouškova hopsací stezka
Na prodloužený velikonoční víkend
připravil Ouško (tedy přesněji králík
Ouško s naší paní učitelkou tělesné
v ýchov y Janou Trojanovou) pro děti
Hopsací stezku kolem koupaliště.
Na zájemce čekalo 10 stanovišť a dva
bonusové úkoly. Všechna zastavení
lákala pěknou fotkou jednoho z členů
Ouškov y rodiny a zadáním jednoduchého pohybového úkolu, který členové králičí rodiny lehce zvládají. Navíc
z každého písemného zadání úkolu si
děti měly poznamenat červeně zvýraz-
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něné písmeno. Všech deset červených
písmen poskládaly děti na konci stezky
do tajenky.
U jednoho z úkolu dvojčata Pravonožka a Levonožka nabádala děti, aby
zkusily nejprve skákat po levé a pak
po pravé noze, starší Ouškův bratr Krabáček psal dětem, že umí skvěle skákat
do strany a vyzýval je, ať to také předvedou. Ouškova teta Tichotlapkja je zase
známá tím, že umí skákat úplně neslyšně, a tak byla zvědavá, jestli naše děti
umí také skákat potichu.
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Zahopsat si na stezce mohl kdokoliv v kteroukoliv denní dobu od čtvrtka
1. dubna až do svátečního pondělí. Někteří si tedy zaskákali v krátkých rukávech, někteří naopak o dva dny později
museli hopsat v zimní bundě a čepici.
Ale ani toto aprílové počasí dětem nevadilo. Velice nás potěšily všechny zaslané
fotograﬁe, které jsou důkazem, že se
velikonočního hopsání zúčastnilo přes
50 dětí, a to nejen z Nového Města pod
Smrkem. A jen pro úplnost – správné
řešení tajenky bylo – KRÁLIČÍ HOP!
Děkujeme všem, kteří si během koronavirem ovlivněných Velikonoc přišli
zacvičit.
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ROROŠ
Středisko volného času „ROROŠ“ informuje
Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu (The Duke of
Edinburgh‘s Award, DofE)
Co může mít společného Jeho královská Výsost, princ Philip, vévoda
z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., s Novým Městem pod
Smrkem?
Mladí lidé ze SVČ „ROROŠ“ v Novém
Městě pod Smrkem se řadu let zapojovali do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kterou založil princ
Philip. Spolu s ním se na tvorbě programu podílel také Kurt Hahn, německý
pedagog prosazující zážitkovou výuku,
a lord Hunt, který vedl první úspěšnou

expedici na vrchol Everestu. Celosvětový program funguje ve více než 130 zemích a Česká republika patří mezi ně už
od roku 1995.
Mladí lidé ze SVČ se postupně zapojovali do bronzového, stříbrného a zlatého
stupně. Jako účastníci expedice zlaté
úrovně se podívali do krásných koutů
naší republiky, cestovali po Evropě a někteří navštívili velmi vzdálená místa Izraele
a Mongolska. V roce 2006 se programu
zúčastnila Španělka Maria Barbachano
Lattore, která v naší organizaci pomáhala v rámci projektu Evropské dobrovolné
služby. Programem DofE byla nadšená
a stejně jako ostatní úspěšní absolventi

její skupiny přebírala oceně ní na britském
velv yslanect ví
v Praze. Další absolventi z našeho města měli tu čest
převzít diplom od členů královské rodiny, princezny Anny a prince Edwarda,
v slavnostních prostorách Senátu PČR.
Věřím, že se v našem městě opět
najdou mladí a nadšení lidé ve věku
od 14 do 24 let, kteří se do mezinárodního programu zapojí a uspějí.
Bližší informace najdete
https://www.dofe.cz/pro-ucastniky
Yveta Svobodová
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