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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
IX. A – končíme, vycházíme…
Váženi čtenáři,
prázdniny skončily, školáci se vrátili
do školních lavic, počasí na své přívětivosti ubralo a právě vyšlo nové číslo
našich novin. Připravili jsme informace
z radnice, od příspěvkových organizací a spolků, a jako obvykle si můžete
přečíst také příspěvky od našich pravidelných přispěvatelů. Všem školáčkům
přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho úspěchů,
radosti a žádné starosti.
Redakce

Zprávičky z naší
školičky
Kdekdo si myslí, že o prázdninách se
nic ve školách neděje. Naopak, uklízí
se, opravuje a renovuje, co se dá. U nás
v mateřské škole se toto léto zrekonstruovalo na druhé budově personální
zázemí včetně nového WC. Děti ve třídě
Sluníček také nepřišly zkrátka, mají
nové záchodky a moderní stropní svítidla. Na školní zahradě přibyl nový hrací
prvek – modrá houpačka, kterou každý
musel ihned vyzkoušet.

Někomu by se zdálo, že toho není
moc, ale my se řídíme heslem: „Nemusí
pršet, jen když kape“.
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Už je to tady. Celých devět let jsme se
poctivě učili, cvičili, pracovali v dílnách
i na pozemcích, vařili, psali domácí úkoly, pěli lidové i nelidové písně (při covidu
nepěli vůbec)… Až jsme se prokousali
do deváté třídy. A na jejím konci obdrželi
zasloužené poslední vysvědčení.
Kdy? Samozřejmě 30. června 2021.
Kde? V příjemných prostorách NZDM
KINO v Novém Městě pod Smrkem,
za jejichž poskytnutí velmi děkujeme.
A teď k vlastnímu slavnostnímu předávání vysvědčení. Děkujeme tímto paní
ředitelce, která nás svým projevem dojala, našemu třídnímu, který nás málem
uspal Pohádkou pro IX. A, a všem učitelům, kteří nás připravovali pro další život.
Byli jsme rádi, že přišlo hodně rodičů
a rodinných příslušníků, kterým patří též
nezměrný dík za naši ne vždy snadnou
výchovu.
Věřte, že jsme si při naší projekci „jak
ten čas letěl“ rádi zavzpomínali na prožitá školní léta a na to, jak jsme rostli
a měnili se. S gustem jsme si společně

zazpívali naši „třídní hymnu“ od Pokáče
a nakonec i něco zakousli na závěrečném rautu. Poslední den základní školní
docházky jsme si prostě užili.
Žáci IX. A

(Za žáky si dovolil vyjádřit jejich pocity třídní učitel, protože bý valí žáci
IX. A hned po předání vysvědčení mysleli už jen na zasloužené prázdniny.)
Vesnický učitel M. Beran

SINGLTREK
Prázdniny na stezkách aneb Singltrek dětem
V nabídce prázdninových aktivit pro
děti z Nového Města pod Smrkem (a přilehlého okolí) se letos objevila novinka,
a to dva příměstské a jeden pobytový
tábor, oba organizované Singltrek Centrem. Bezmála 70 dětí se během tří
turnusů zúčastnilo pestrého programu
jak v sedle, tak mimo něj. Program jsme
přizpůsobovali dle počasí, které, pravda, nebylo vždy úplně letní. V zásadě
však turnusy probíhaly podobně. Děti
jsou rozděleny na cyklistickou a zájmovou skupinu, jejichž programy se občas
protínají, zejména při špatném počasí.

Nejdříve pár slov k zájmovému oddílu, který byl kombinací výtvarné činnosti, turistiky a různých her. Děti měly
možnost si každý den něco v yrobit.
Z příměstských táborů si mohly odnést
různé typy náramků, ozdobný svícen,
přívěsky, indiánské čelenky nebo třeba
lapače snů. Z turistiky se mnohdy stávalo houbaření, a tak měly často některé
děti k večeři smaženici a houbové řízky.
Na procházkách se hrály i doprovodné
hry. Z her sportovních pak stojí za zmínku oblíbené ‚hu-tu-tu-tu‘, ‚sever proti
jihu‘ a ‚létající žížala‘. V nepřízni počasí
pak vedly oblíbené deskovky – bomba,
Dobble! a samozřejmě i Prší!
S cyklistickou skupinou jsme se první
den věnovali základnímu seznámení se
s kolem a s jízdou na něm. Děti se vždy
snažíme vést k samostatnosti, takže
si všechny musely poslechnout teorii
ohledně bezpečnosti jízdy, kontroly kola
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před vyjížďkou, výměny duše a trénovali jsme i opětovné nandání spadlého
řetězu. Následoval přesun na nově vybudovaný Pumptrack před Singltrek
Centrem, na kterém jsme mohli ‚nanečisto‘ trénovat to, co nás později čekalo
na stezkách. Pohybové dovednosti získané na Pumptracku nám potom velmi
ulehčily jízdu na Singltreku. Děti naštěstí
tato aktivita vždy baví a z Pumptracku
je velmi těžké je dostat, protože výzva
‚Kdo dojede nejdál bez šlápnutí?‘ nemá
konce. Pro některé naše děti totiž není
problém nakroužit i patnáct koleček…

Další na programu prvního dne byly hry
na kole. Zábavnou formou se děti snažíme vést k různým stylům jízdy tak, aby je
v terénu nic nepřekvapilo.
Další dny jsme se snažili co nejvíce
jezdit po stezkách. Trasy jsme uzpůsobovali kondici, náladě a síle dětí, ale
také počasí. Vždy se snažíme alespoň
dvakrát dojet do Lázní Libverda. Nálada
při vyjížďce bývá hned lepší, když se děti
těší na teplou oplatku :). Jednou jsme
tedy sjeli po černé přímo do centra Libverdy, podruhé pak červenou stezkou
k Obřímu sudu. Chybět nesměl ani výlet ke Kyselce, kde se vždy posilníme
výborným borůvkovým koláčem nebo
palačinkou.
Jedinou výjimkou, kdy na kola nejezdíme, je třetí ‚krizový‘ den. V něm se snažíme cyklistiku nahradit jinou aktivitou,
jako například pěším výletem na Ořešník, návštěvou liberecké ZOO, anebo
Novoměstské noviny

v případě špatného počasí návštěvou
liberecké IQLandie.
My určitě hodnotíme všechny turnusy
jako velmi zdařilé. V každém turnusu se
sešla skvělá skupina dětí, ve které se
všichni vzájemně podporovali a pomáhali si. Co do atmosféry, všechny tábory
se nesly ve velmi přátelském a fair play
duchu. Za zmínku určitě stojí i to, jak se
všechny děti v průběhu týdne zlepšily
v dovednostech na kole. Pozorovat je,
jak se snaží, překonávají samy sebe,
a nakonec se zlepšují, je pro nás za odměnu.
Závěrem bychom rádi poděkovali MAS
Frýdlantsko z. s. za podporu a Singltrek Centru za zázemí, zábavný nový
Pumptrack a v neposlední řadě i za výborné obědy!
Text a foto: lektorky Jana Trojanová
a Jitka Zeiselová
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města
USNESENÍ zasedání č. 16
Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaného dne
23.06.2021 v zasedací místnosti
MěÚ od 17:00 hod.
1/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení.
3a/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem odkládá na další zasedání zastupitelstva města prodej pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem
parcely č. 531, ostatní plocha, o výměře
1 210 m 2, parcely č. 532/1, ostatní
plocha, o výměře 10 420 m2, parcely č. 532/2, ostatní plocha, o výměře
22 m2, parcely č. 532/3, ostatní plocha,
o výměře 1 123 m2, parcely č. 533/14,
lesní pozemek, o výměře 2 780 m 2,
parcely č. 534, orná půda, o výměře
1 441 m2, parcely č. 535, trvalý travní porost, o v ýměře 988 m 2, parcely č. 536/2, ostatní plocha, o výměře
2 110 m2, parcely č. 536/3, ostatní plocha, o výměře 484 m2, parcely č. 536/4,
ostatní plocha, o výměře 1 232 m2, parcely č. 537/1, ostatní plocha, o výměře
936 m2, parcely č. 537/2, ostatní plocha, o výměře 824 m2, parcely č. 537/3,
ostatní plocha, o výměře 30 m2, parcely č. 537/4, ostatní plocha, o výměře
66 m2, parcely č. 541, ostatní plocha,
o výměře 140 m2, parcely č. 543, ostatní plocha, o výměře 1 009 m 2, k. ú.
Raspenava, parcely č. 3636/35, ostatní plocha, o výměře 716 m2, parcely
č. 3636/38, ostatní plocha, o výměře
303 m 2, parcely č. 3636/40, ostatní plocha, o výměře 322 m2, parcely
č. 3636/43, ostatní plocha, o výměře
875 m2, parcely č. 3636/44, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2,
parcely č. 3636/46, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 64 m2, jejíž součástí
je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba,
parcely č. 3636/48, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 63 m2, jejíž součástí
je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba, inzáří–říjen 2021

ženýrských staveb – zděné trafostanice,
inv. č. 981, železobetonového mostu,
inv. č. 967, betonového prefa mostu,
inv. č. 966, kovové lávky inv. č. 976, betonové lávky inv. č. 977, za smluvní cenu
100.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví společnosti STV
INVEST, a. s.
3b/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení práva stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí č. 09/2021 mezi městem
Nové Město pod Smrkem a paní Janou
Královou, jejímž předmětem je zřízení
práva stavby a budoucí prodej pozemku
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely
č. 242, trvalý travní porost, za smluvní
cenu 300 Kč/m2 za zastavěnou plochu
o výměře cca 150 m2, za smluvní cenu
150 Kč/m2 za ostatní plochu o výměře
cca 4 746 m2. Toto usnesení je platné
do 31.12.2021. Nebude-li Smlouva o zřízení práva stavby a Smlouva o smlouvě
budoucí v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
3c/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 237/1, zahrada, o výměře 593 m2
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
paní Jany Terebesiové. Toto usnesení je
platné do 31.12.2021. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
3d/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 589/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 53 m 2,
části parcely č. 591/7, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře cca 3 m2
za smluvní cenu 150 Kč/m2, a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do společného jmění manželům Jitky a Arnošta
Oravcových. Toto usnesení je platné
do 31.12.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
Novoměstské noviny

3e/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 589/2, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře cca 24 m2, části parcely č. 591/7, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře cca 1 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do vlastnictví pana Miroslava Kympla. Toto usnesení je
platné do 31.12.2021. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
3f/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje uzavření Smlouv y o zřízení práva stavby a Smlouv y
o smlouvě budoucí č. 08/2021 mezi
městem Nové Město pod Smrkem a panem Milanem Brezovákem, jejímž předmětem je zřízení práva stavby a budoucí
prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod
Smrkem, části parcely č. 281/1, trvalý
travní porost, o výměře cca 1 600 m2,
vyznačené ve snímku katastrální mapy,
který je nedílnou přílohou smlouvy. Toto
usnesení je platné do 31.12.2021. Nebude-li Smlouva o zřízení práva stavby
a Smlouva o smlouvě budoucí v této
lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení
uplynutím lhůty končí.
3g/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem odkládá prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu občanské vybavenosti, č. p. 661, včetně parcely č. 904,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
419 m2, jejíž součástí je stavba, budova
č. p. 661, parcely č. 905/3, zahrada,
o výměře 2 569 m2.
3h/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely
č. 2312/3, trvalý travní porost, o výměře
572 m 2, za smluvní cenu 100 Kč/m 2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví pana Václava Kudělky.

X
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Toto usnesení je platné do 31.12.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
3i/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej pozemku, parcely č. 393, zahrada, o výměře 263 m2,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví pana Karstena Klause
Englera za smluvní cenu 507 Kč/m 2
a náklady spojené s prodejem. Toto
usnesení je platné do 31.12.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
3j/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ruší usnesení č. 2c/15Z/2021
ze zasedání zastupitelstva č. 15 konaného dne 28.04.2021, o schválení úplatného nabytí spoluvlastnických podílů,
každý o velikosti 1/4, k pozemkům, parcele č. 758, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 120 m2 a k parcele č. 759, zahrada, o výměře 40 m2, vše v k. ú. Nové
Město pod Smrkem ze spoluvlastnictví
pana Svatopluka Davida, pana Vratislava
Davida a pana Jiřího Davida za smluvní
cenu 250 Kč/m2 do vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem.
3k/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnických podílů, každý o velikosti
ideální 1/4, k pozemkům v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, obec Nové Město
pod Smrkem, a to pozemku, parcele
č. 758, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 120 m2 a pozemku, parcele č. 759, zahrada, o výměře 40 m2,
za smluvní cenu 375 Kč/m 2 ze spoluvlastnictví pana Svatopluka Davida,
pana Vratislava Davida a pana Jiřího
Davida do vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem.
3l/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje doplatek kupní ceny
ve výši 125 Kč/m2 za nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4
k pozemkům, parcele č. 758, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2
4

a k parcele č. 759, zahrada, o výměře
40 m2, vše v k. ú. Nové Město pod Smrkem ze spoluvlastnictví paní Anety Bubníkové do vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem.
3m/16Z/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. 1583/15,
trvalý travní porost, v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, obec Nové Město pod
Smrkem, ve vlastnictví Lenky Kulhavé, nar. ***, bytem ***, a Karla Kulhavého, nar. ***, bytem ***, mezi zástavci
Lenkou Kulhavou a Karlem Kulhavým,
ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a. s. se sídlem Ol brachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ 45244782, k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí úvěru
č. 0759645189 k výstavbě rodinného
domu na tomto pozemku, uzavřené dne
27.05.2021 mezi Českou spořitelnou,
a. s., IČ 45244782 (věřitel), Lenkou
Kulhavou (dlužník) a Karlem Kulhavým
(spoludlužník).
Uzavření kupní smlouv y s v ýhra dou zpětné koupě mezi prodávajícím
městem Nové Město pod Smrkem se
sídlem Palackého 280, 463 65 Nové
Město pod Smrkem, IČ 00263036,
DIČ CZ00263036, a kupujícími manželi
Lenkou a Karlem Kulhavými, jejímž předmětem je pozemek, parcela č. 1583/15,
schválilo Zastupitelstvo města Nové
Město pod Smrkem na svém 12. zasedání konaném dne 23.09.2020 pod
usnesením č. 5b/12Z/2020.
Vklad práva vlastnického dle kupní
smlouvy do katastru nemovitostí vč. zápisu výhrady zpětné koupě byl proveden
pod spis. zn. V-1810/2020-532 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant, ke dni
23.12.2020.
3n/16Z/2021
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací
č. j. OLP/1357/2021 uzavřené mezi
smluvními stranami, Libereckým krajem, IČ 70891508, U Jezu 642/2a,
461 80 L iberec, (budoucí dárce)
a m ě s tem N ové M ě s to p o d S m rNovoměstské noviny

kem, IČ 00263036, Palackého 280,
463 65 Nové Město pod Smrkem (budoucí obdarovaný) o budoucím darování pozemků, části parcely č. 141/2,
ostatní plocha, o předpokládané výměře cca 41 m2, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, části parcely č. 35/1, ostatní
plocha, o předpokládané výměře cca
181 m2, v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
které budou po dokončení stavby „Autobusová zastávka Hajniště – požární
zbrojnice a přechody v ul. Frýdlantská
a Jindřichovická, Nové Město pod Smrkem“ geometricky zaměřené. Toto usnesení je platné do 31.12.2021. Nebude-li
Smlouva o smlouvě budoucí darovací
č. j. OLP/1357/2021 v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
4/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje rozpočtová opatření
č. 14 až 20, dle předložené II. změny
rozpočtu města roku 2021 a dle komentáře a tabulky. Celkové navýšení rozpočtu na straně příjmů: 687.550,24 Kč.
Celkové navýšení rozpočtu na straně výdajů: -369.000,00 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji): 318.550,24 Kč.
5a/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města
za rok 2020. Dle § 17 odst. 7 písm. a)
uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2020 uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5b/16Z/2021
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhláš ky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní
závěrku města za rok 2020.
6/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem projednává a bere na vědomí
Závěrečný účet SO SMRK za rok 2020,
září–říjen 2021

Zprávy z radnice
jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s v yjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
7a/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje místní poplatek
za komunální odpad, dle zákona o místních poplatcích, § 10h odst. 1, za obecní systém odpadového hospodářství,
ve výši 500 Kč za rok.
7b/16Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem parcely č. 531, ostatní plocha, o výměře
1 210 m 2, parcely č. 532/1, ostatní
plocha, o výměře 10 420 m2, parcely č. 532/2, ostatní plocha, o výměře
22 m2, parcely č. 532/3, ostatní plocha,
o výměře 1 123 m2, parcely č. 533/14,
lesní pozemek, o výměře 2 780 m 2,
parcely č. 534, orná půda, o výměře
1 441 m2, parcely č. 535, trvalý travní porost, o v ýměře 988 m 2, parcely č. 536/2, ostatní plocha, o výměře
2 110 m2, parcely č. 536/3, ostatní plocha, o výměře 484 m2, parcely č. 536/4,
ostatní plocha, o výměře 1 232 m2, parcely č. 537/1, ostatní plocha, o výměře
936 m2, parcely č. 537/2, ostatní plocha, o výměře 824 m2, parcely č. 537/3,
ostatní plocha, o výměře 30 m2, parcely č. 537/4, ostatní plocha, o výměře 66 m2, parcely č. 541, ostatní plocha, o výměře 140 m2, parcely č. 543,
ostatní plocha, o výměře 1 009 m 2,
k. ú. Raspenava, parcely č. 3636/35,
ostatní plocha, o výměře 716 m2, parcely č. 3636/38, ostatní plocha, o výměře
303 m 2, parcely č. 3636/40, ostatní plocha, o výměře 322 m2, parcely
č. 3636/43, ostatní plocha, o výměře
875 m2, parcely č. 3636/44, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2,
září–říjen 2021

parcely č. 3636/46, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 64 m2, jejíž součástí
je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba,
parcely č. 3636/48, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 63 m2, jejíž součástí
je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba, inženýrských staveb – zděné trafostanice,
inv. č. 981, železobetonového mostu,
inv. č. 967, betonového prefa mostu,
inv. č. 966, kovové lávky inv. č. 976, betonové lávky inv. č. 977, za smluvní cenu
100.000 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 31.12.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem ukládá vedoucí správního odboru připravit prodej pozemku
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely
č. 242, trvalý travní porost, o výměře
4 896 m2, zájemci, který nabídne nejvýhodnější nabídku, tj. tzv. obálkovou
metodou.
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 589/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 77 m2, parcely č. 591/7,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
4 m2 za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví pana Miroslava Kympla.
Toto usnesení je platné do 31.12.2021.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu občanské vybavenosti, č. p. 661, včetně parcely č. 904,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
419 m2, jejíž součástí je stavba, budova
č. p. 661, parcely č. 905/3, zahrada,
o výměře 2 569 m2, za smluvní cenu
6.300.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do spoluvlastnictví paní Terezy Hrušky Krönerové a pana Karstena
Klause Englera. Toto usnesení je platné
do 31.12.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
Výsledky projednávání, které byly
zamítnuty
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu občanské vybavenosti, č. p. 661, včetně parcely č. 904,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
419 m2, jejíž součástí je stavba, budova
č. p. 661, parcely č. 905/3, zahrada,
o výměře 2 569 m2, za smluvní cenu
3.600.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do spoluvlastnictví paní Terezy Hrušky Krönerové a pana Karstena
Klause Englera. Toto usnesení je platné
do 31.12.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

Ze schůzí rady města
USNESENÍ schůze č. 47 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 30.06.2021
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
Novoměstské noviny

2a/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrke m s c h v a l u j e S e z n a m u ž a d a t e lů o by t ve vlastnict ví města platný
od 01.07.2021 do 31.12.2021.

X
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Zprávy z radnice
X
2b/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví
města, Mánesova 926 (byt č. 4, 2+1),
manželům Vladimírovi a Věře Stříbrným.
2c/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle seznamu
žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví
města, 28. října 939 (byt č. 8, garsonka), paní Evě Čermákové.
2d/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví
města, Mánesova 926 (byt č. 9, 1+1),
panu Karlu Šilhánkovi.
3a/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli AFK Nové Město pod
Smrkem z. s., ve výši 15.000 Kč na akci
„Fotbalový camp AFK 2021 – mládež“
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
závazného vzoru.
3b/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Farní sbor Českobratrské
církve evangelické se sídlem v Novém
Městě pod Smrkem ve výši 25.500 Kč
na projekt „Oprava vstupních dveří
na evangelickou faru“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle závazného vzoru.
4/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s umístěním reklamních
poutačů Bike bistro a Penzion U Všech
Andělů na parcele č. 262 v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcele č. 2313
v k. ú. Nové Město pod Smrkem a ve štítu budovy č. p. 145 na parcele č. 413/1
v k. ú. Nové Město pod Smrkem na dobu určitou deset let, za nájemné ve výši
1.000 Kč/kus/rok.
5/47R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje odprodej v ypalovací pece
na keramiku NAUM se zbytkovou hodnotou 4.995 Kč žadateli panu Ferdinandu Kavalírovi za cenu 5.000 Kč.
6

Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Švermova 301
(byt č. 8, garsonka) žadatelce paní Věře
Švábové.
USNESENÍ schůze č. 48 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 28.07.2021
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje navýšení nájmu u bytů s nájmem na dobu určitou a neurčitou – navýšení na tři roky o 15 % od 01.01.2022
do 31.12.2024.
2b/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Švermova 301 (byt
č. 16, garsonka) žadatelce paní Ruth
Olze Veselé.
2c/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu, Mánesova 926
(byt č. 7, 2+1), žadatelce paní Kláře
Průšové.
2d/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu na ubytovně,
Lesní 654 (byt č. 1), žadateli panu Viktoru Karalovi.
2e/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu Frýdlantská 59
(byt č. 23, garsonka) za byt Mánesova 927 (byt č. 9, 1+1), paní Michaele
Krejčí.
3/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
Novoměstské noviny

o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-4007313/VB/01 mezi městem Nové Město pod Smrkem (Budoucím povinným) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, (Budoucím oprávněným),
spočívající v závazku smluvních stran
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného
břemene, jejímž obsahem bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy,
zemního kabelu NN a přípojkové skříně NN, na pozemcích, parcele č. 670
a parcele č. 694, obě v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle situačního snímku.
Předpokládaná výměra věcného břemene činí 22 bm.
4/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
ukládá starostovi zaslat výzvu panu Malcovskému k ukončení nepovolené činnosti prodeje občerstvení na podestě,
v prostorách útulny a v celém objektu
rozhledny na Smrku.
5/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s předložením petice
na zasedání zastupitelstva města dne
15.09.2021.
6/48R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
projednala předložené čerpání položky „Opravy“ příspěvkových organizací
zřízených městem Nové Město pod
Smrkem.
USNESENÍ schůze č. 49 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 18.08.2021
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení, úkol
splněn.
3a/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu přidělovaného
září–říjen 2021

Zprávy z radnice
mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města, Frýdlantská 59 (byt č. 15,
1 kk) žadateli Radku Prášilovi.
3b/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu přidělovaného
mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města, Frýdlantská 59 (byt č. 23,
1 kk), žadateli Jakubu Pleskačovi.
3c/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města, 28. října 940 (byt č. 5, garsonka), panu Bohumíru Maškovi.
3d/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města, Mánesova 927 (byt č. 6, 1+1), paní Haně
Kurﬁřtové.

3e/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení pobytové místnosti
č. 10 na ubytovně, Lesní 654, panu
Lórántu Mátéovi.
4a/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí
č. 16/2021 v k. ú. Ludvíkov p. Smrkem,
parcely č. 417, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, parcely č. 306, jejíž součástí
je stavba, dům č. p. 479, parcely č. 307,
parcely č. 317/1, části parcely č. 319/1,
části parcely č. 359/1, části parcely
č. 359/1, části parcely č. 368, části
parcely č. 368, části parcely č. 1583/1,
parcely č. 1583/7, parcely č. 1583/12.
4b/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod
Smrkem parcely č. 308, části parcely
č. 753/1 a části parcely č. 753/2.

Provozní doba
od 1.9.2021 do 31.10.2021
Den
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek

Plavecké kurzy - školy

15:00 – 16:00
Rezervace DDM ROROŠ

Sobota

10:00 – 12:00

Neděle

Zavřeno

září–říjen 2021

SANITÁRNÍ DEN

Plavecké kurzy - školy

Plavecké kurzy - školy

16:00 – 20:00
Veřejné plavání
14:00 - 20:00
Veřejné plavání
14:00 – 20:00
Veřejné plavání
14:00 - 18:00
Veřejné plavání
Novoměstské noviny

5/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s předložením žádosti pana
Kympla k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

SAUNA
Odpoledne

14:00 – 20:00
Veřejné plavání
14:00 – 18:00
Veřejné plavání
18:00 – 20:00
Plavecký kurz
14:00 – 15:00
Vyhrazeno pro seniory

Pátek

4d/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s umístěním reklamních
poutačů restaurace U Matěje, ZooMix
na fasádě budovy č. p. 145 na parcele
č. 413/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem na dobu určitou do 31.12.2030,
za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok bez
DPH.

Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65, IČ 75048817

P L AV E C K Ý B A Z É N
Ráno
Odpoledne
Plavecké kurzy - školy
Plavecké kurzy - školy

4c/49R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění záměru nájmu
nemovité věci č. 17/2021 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 902/3.

15:00 - 20:00
Smíšená

15:00 - 20:00
Smíšená

15:00 – 20:00
pro ženy

15:00 – 20:00
pro muže
15:00 - 20:00
Smíšená
14:30 - 18:00
Smíšená
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Novinky z Okrašlovacího spolku
Na samém konci měsíce – 31. července – proběhla ve Vile Klinger v termínu, který byl několikrát odložen kvůli
covidovým opatřením, valná hromada
Okrašlovacího spolku.
Bylo provedeno vyhodnocení hospodaření a činnosti za uplynulý rok.
Zároveň proběhla volba členů výboru
a některé menší úpravy ve stanovách.
Bezejmenný kříž u silnice
na Srbskou
Kříž jsme pojmenovali Blumrich, protože je to jediný údaj, který se nám podařilo dohledat. Pravděpodobně se jedná
o kameníka z Frýdlantu, který jej postavil
na zakázku a signoval svým jménem.
Z pomníčku se nedochovala hlava ani
kovaný kříž. Při renovaci v roce 2011 byl
ponechán bez „hlavy“ i železného kříže.
V loňském roce mu neznámý dárce
udělal a připevnil dřevěný kříž. Oním
neznámým byl pan Petr Novák, který
o pomníček pečuje. Patří mu naše velké poděkování, protože se ještě stará
i o další pomníček, který je nedaleko –
kříž Anny Höhne.
Nyní dostal pomník originální nový
železný kříž. Zasloužil se o něj pan Jaro-

slav Čech, který jej velice zručně zhotovil ze starých dveřních pantů. Na kříži je
i nový korpus Ježíše.

Pomník padlým v Hajništi
V Hajništi byla dokončena celková
úprava pomníku padlých z 1. světové
války – veškeré terénní úpravy pietního

místa byly provedeny ﬁrmou, kterou zajistilo město Nové Město pod Smrkem.
I jim patří naše poděkování.
Krom těchto pozitivních novinek máme jednu nepříjemnou. U Neumannova
kříže v lukách k Ludvíkovu je tabulka
s překladem německého textu na pomníku, nainstalovaná při příležitosti provedeného restaurování kříže.

Nevíme, komu se tato tabulka stala
trnem v oku a pokoušel se ji v průběhu
prázdnin zničit. Na přiložené fotograﬁi
jsou vidět důlky od kamenů. Je nám líto,
že se najdou jedinci, kteří si takto zřejmě
vybíjejí své frustrace a ničí vše kolem
sebe.
Za OS M. Remtová
Foto J. Mikla, O. Vnoučková,
M. Remtová

SRC
Info ze SRC
V době, kdy vychází toto číslo Novoměstských novin, je již letní sezona
za námi a přesto, že se díky počasí
a stále platným opatřením proti šíření
nákazy nevyrovnala sezonám před pandemií, mohu říci, že ji lze považovat
za úspěšnou. Zejména v oblasti turistiky. Samozřejmě úbytek návštěvníků ze
zahraničí byl patrný, nicméně během
letních prázdnin si k nám našlo cestu
více tuzemských návštěvníků, než tomu
bylo v uplynulých letech a co je důležité,
zdrželi na více dnů než dříve. Mnoho
návštěvníků navíc přijelo na základě
zkušenosti vlastní, nebo na doporučení
někoho ze svého okolí. Jsem za to rád,
protože vracející se návštěvník svědčí
o tom, že jsou u nás hosté spokojeni.
Celé léto byl rovněž v provozu bazén.
I toto zařízení Sportovního a relaxačního
centra navštívilo za léto poměrně dost
8

návštěvníků. V tomto případě tomu možná právě letní počasí dost pomohlo.
V průběhu letních měsíců se povedlo
dokončit jeden z hlavních projektů, které jsme v letošním roce realizovali, a to
částečná rekonstrukce víceúčelového
sálu. Byla to poměrně náročná akce
a musím říci, že bez úsilí vedoucí našeho infocentra, slečny Walterové, by se
to pravděpodobně do konce prázdnin
nestihlo, za což jí patří dík. Ještě nás
zde čekají některé drobnosti, například
výměna dveří na toaletách, ale to se již
dá takzvaně „dodělat za provozu“.
V průběhu měsíce září opět zahájíme plavecké kurzy pro základní školy
a v polovině října plánuji spuštění večerního kurzu základů plavání pro zájemce z řad dětí. Zahájení předpokládám
12. 10. 2021 a kurz bude probíhat vždy
v úterý od 18.15 do 19.15. Podrobnosti
Novoměstské noviny

budou opět zveřejněny na našich stránkách během měsíce září.
Ještě není zcela jasné, zda a v jakém
formátu se vrátíme k organizování Mikulášského plavání. V případě, že ano,
zveřejním podrobné informace včas
na našich stránkách a na facebookovém
proﬁlu SRC.
Na závěr bych rád poděkoval všem
zaměstnancům SRC za práci, kterou
odvedli v průběhu letní sezony a odvádějí po celý letošní rok. Nebylo to
vůbec jednoduché s ohledem především na hygienická opatření. Také chci
poděkovat všem návštěvníkům našich
zařízení, ať se již jedná o koupaliště, bazén, saunu, sportovní haly, infocentrum,
či posilovnu. Jsem rád, že jsme schopni
nabízet služby, o které je zájem, a že nás
podporujete.
PJ
září–říjen 2021

MOJRA
STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?
věnujte dostatečný čas tomu, abyste
vše dopředu naplánovali a zorganizovali.
Nezapomeňte si k jednotlivým úkolům
přidat taky časovou rezervu. Rozdělte
úkoly mezi všechny členy domácnosti,
není potřeba, aby vše bylo jen na vás.
Stěhování a děti
Pro děti může bý t stěhování velmi
náročné. Najednou se loučí se vším,
co dosud znali – se svým pokojíčkem,
sousedstvím, kamarády. Je to pro ně
velká změna. Ačkoli se teď na stěhování
těší a se vším pomáhají, může se stát,
že na ně smutek dolehne později. Mluvte s dětmi o jejich pocitech, ptejte se,
na co se těší a čeho se bojí. Přibližte jim,
co nového je čeká. Pokud je to možné,
řekněte dětem o stěhování s dostatečným předstihem, aby se na tuto velkou
změnu mohly připravit. Děti budou mít
pravděpodobně ke všemu spoustu otázek, snažte se je neodbýt a trpělivě jim
vše vysvětlete.

Stěhování – příležitost pro nové začátky, životní změny, ale také období stresu
a nostalgie. Pro některé je stěhování
dlouho očekávaným a plánovaným momentem, pro jiné rodiny naopak nepříjemnou komplikací. Ať už se stěhujete
do vysněného domečku, nebo jste nuceni změnit bydliště kvůli práci či jiným
okolnostem, čeká vás nyní poměrně
náročné období. Pojďme se proto podívat na to, jak celý proces stěhování
zvládnout bez zbytečného stresu
a chaosu.
Pozor, stres!
Krabice všude, kam se člověk podívá!
Máme všechno? Kam jsme vlastně dali
to nádobí? Co ještě musíme dobalit?

září–říjen 2021

Kdy přijede auto? Stěhování je spojeno
s nikdy nekončící sérií úkolů. Je toho
potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit,
nachystat, znovu něco vybalit, protože
si dítě nebo partner vzpomenou, že z té
zalepené krabice ještě přeci jen něco
potřebují, znovu zabalit, převést, vybalit,
vyřídit papíry, zorganizovat ostatní členy
domácnosti… Uf! To je pořádná fuška.
Jak se z toho nezbláznit?
Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte si přehledný list, ze kterého můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět, co je
už za vámi a co vás teprve čeká. Vaším
nejlepším přítelem je teď plánování. Než
tedy celou operaci stěhování spustíte,

Novoměstské noviny

Stěhování a vztah
Jak už jsme psali na začátku – stěhování může být zdrojem velkého stresu,
napětí a chaosu. Takové pocity člověka snadno v yčerpají. Objevuje se
pak podrážděnost i přecitlivělost. Pro
partnerský vztah to proto může být velká zkouška. Na intimitu najednou není
čas ani nálada, objevuje se jedna hádka za druhou a konverzace se točí výhradně kolem toho, co je ještě potřeba
udělat nebo zařídit. Snažte se vyhradit
si s partnerem alespoň chvilku během
dne, kdy na téma stěhování úplně zapomenete. Mluvte spolu – o tom, jak se
máte, co vás trápí, štve a co byste od toho druhého potřebovali. Nezapomínejte
také na dostatek spánku a odpočinku,
bez toho to zkrátka nepůjde.
Jménem online psychologické poradny Mojra.cz vám do vašich nových
začátků přejeme jen to nejlepší.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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VOLBY
Výzva k účasti na říjnových volbách
Vážení občané Nového Města pod
Smrkem,
blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou pro nás
– obyvatele Libereckého kraje – příležitostí ukázat, zda chcete pomoci sobě,
svému kraji, i svému státu. Sami účastí
ve volbách získáte pocit, že jste udělali
vše, co jste mohli, Libereckému kraji tak
umožníte získat vyšší počet poslaneckých mandátů, a náš stát bude mít šanci
fungovat lépe a pružněji.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny
v roce 2017 totiž získal Liberecký kraj
celkem jen 8 poslaneckých mandátů,
protože naše volební účast byla v těchto volbách velmi nízká – nevolilo téměř

140 000 oprávněných voličů. Při vyšší
volební účasti by náš kraj tehdy mohl
dostat až 14 poslaneckých mandátů.
Ve vaší obci k volební urně přišlo méně
než polovina oprávněných voličů.
Pokud by se nám letos v říjnu společnými silami podařilo zvednout volební
účast nad celostátní průměr, mohl by
náš kraj získat podstatně více poslaneckých mandátů. Je důležité, aby kraj
získal co nejvíce mandátů pro poslance,
ať už z kterékoli části spektra volebních
stran – jsme přesvědčeni, že tito poslanci budou hájit zájmy kraje, v němž byli
zvoleni. Třeba vám někdo z nich pomůže
v otázce zabezpečení proti povodním, či
železničního spojení.

Víme, že obecní a městská zastupitelstva mohou mít na volební účast svých
obyvatel podstatný vliv. Zejména pokud
jim nejde o podporu konkrétní volební
strany či jejího kandidáta. Proto se i my
v našem projektu PLNÁ URNA (získal
osobní záštitu hejtmana) pokoušíme nestranně navýšit volební účast při říjnových
volbách. Neděláme tedy žádnou volební
kampaň! Chcete-li se o tom přesvědčit,
podívejte se na web PLNÁ URNA.
Pokud se vám bude chtít a pomůžete nám kladně ovlivnit volební účast
ve vašem městě, budeme vaši snahu
a součinnost medializovat všemi dostupnými prostředky. Zvláště si dáme záležet
na zveřejnění úspěchu dvou obcí/měst:
 Obec/město s nejvyšší volební účastí
v Libereckém kraji;
 Obec/město s největším nárůstem
volební účasti oproti volbám do PS
v r. 2017. B
Nemůže být vaše obec jednou z nich?
Petr Pithart kdysi napsal, že „Občany“
jsou lidé občansky uvědomělí, aktivní,
vědomí si nejen svých občanských a politických práv, ale také povinností. Ostatní – ti zůstávají „obyvatelstvem“. Chcete
být plnohodnotnými občany?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší
místo k žití – pojďme k volbám – ať je
plná urna i ve vaší obci!
Za spolek RADOSTI z. s.
S. Říman

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody
Celosvětový úklidový den 18. září
se kvapem blíží! Český svaz ochránců
přírody vybízí dobrovolníky, aby si své
úklidy zaregistrovali už nyní. V registraci na stránce www.uklidmesvet.cz si
totiž mohou požádat o pytle a rukavice, kterých je omezené množství. Žádanka o materiál k úklidu končí 1. září!
Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit podzimní pokračování české verze
celosvětové kampaně „Ukliďme svět“.
Letos půjde již o 28. ročník! A je vidět, že tato mezinárodní akce se pevně
uchytila v povědomí českých ochránců
přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým podílem žáků
základních, ale i mateřských škol.
„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni
po Česku zorganizováno přes 396 úklidových akcí. Na úklidu se podílelo
10

na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že
s podzimním termínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká Veronika Andrlová,
která v Českém svazu ochránců přírody
pracuje jako koordinátorka kampaně.
Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdokoliv, a to buď zorganizováním vlastní akce, anebo účastí
na akci vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí
lidé organizovat akci sami, je zapotřebí,
aby se přihlásili prostřednictvím webového formuláře na www.uklidmesvet.cz.
Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli a rukavicemi a jejich detaily zveřejní na internetových stránkách
a aktualizované „úklidové“ mapě. Tu
mohou využít další dobrovolníci, kteří budou hledat organizované úklidy
ve svém okolí.
A stejně jako vždy, i na podzim budou
Novoměstské noviny

úklidy provázet tematické soutěže, které
budou zpestřením celé kampaně. Lidé
budou mít za úkol posílat fotograﬁe či
videa. Podrobnosti o soutěžích budou
ochránci přírody pravidelně zveřejňovat
na stránkách www.uklidmesvet.cz.
„Máme radost, že se akce každým
rokem rozrůstá a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propagaci kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo,“
říká na závěr Veronika Andrlová.
Veronika Andrlová
tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Ukliďme svět v roce 2021 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní
město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ,
DB Schenker.
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!
září–říjen 2021

DDM
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 2021-22

◄Pondělí 13.9.

zahájení pravidelné činnosti

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

DDM 8 míst
DDM
DDM obsazeno
Hala SRC
Sokolovna
Hala SRC
Hala SRC

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

příspěvek na šk.rok
1.-2..třída 650,- Kč
500,- Kč
1.-.9.třída
4.-9.třída 650,- Kč
MŠ -2.třída
550,- Kč
9-18 let 850,- Kč
od 5-té třídy 550,- Kč
dospělí 1200,- Kč

◄Úterý 14.9.
Výtvarná dílna
Florbal
Florbal
Hrajeme si, nezlobíme
Zumba

DDM 2 místa
J.Škareda Hala SRC
J.Škareda Hala SRC
M.Křiklavová DDM
S.Arendášová Sokolovna
I.Špálová

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.

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

650,- Kč
550,- Kč
550,- Kč
500,- Kč
550,- Kč

15.30-16.30 h.
16.30-17.30 h.
15.30-16.30 h.
16.30-17.30 h.

od 5. třídy
od 5. třídy
1.-4. třída
5.-9. třída

650,- Kč
650,- Kč
550,- Kč
550,- Kč

◄Středa 15.9.
Na kytaru bez not
Na kytaru bez not
Lezení na umělé stěně
Lezení na umělé stěně

DDM začátečníci
J.Smutný DDM
pokročilí
K.Tymešová Hala SRC
K.Tymešová Hala SRC
J.Smutný

◄Čtvrtek 16.9.
Plavecký od 7.10.
Y.Svobodová
Cvičení rodičů s dětmi G.Ginčová
Badminton
I.Špálová
Badminton-pokročilí
I.Špálová
Badminton-mix
I.Špálová

Bazén obsazeno
Hala SRC
Sokolovna obsazeno
Sokolovna obsazeno
Sokolovna obsazeno

15.00-16.00 h.
od 3.třídy 1500,- Kč
16.30-17.30 h.
2-5 let 550,- Kč
15.00-16.30 h.
od 2. třídy 750,- Kč
16.30-18.00 h.
750,- Kč
stálá skupina
18.00-19.00 h. mix - stálá skupina
750,- Kč

DDM

14.30-16.00 h.

◄Pátek 17.9.
Včelařský

Y.Svobodová

3.- 9. třída

500,- Kč

Kroužky zahajují svoji pravidelnou činnost od pondělí 13.9. 2021. 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, popřípadě budou zájemci zapsáni do pořadníku.
Badmintonový mix: je určen pro ženy, muže, středoškoláky a pokročilé hráče od 16. do 60. let
Cvičení rodičů s dětmi - věk pro cvičení - pro děti od 2. let.
MŠ – znamená, že kroužek sportovky přijímá děti pouze předškolní třídy (5-6) let
Bližší informace o kroužku získáte na našich stránkách.
www.ddmnmps.webnode.cz
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změna vyhrazena
aktualizace 24.8.2021
Novoměstské noviny

www.vytvardilna.webnode.cz
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HISTORIE
Rozhledna na Smrku v Jizerských horách
Dřevo vystřídal kov. Nová
rozhledna na Smrku je letos
plnoletá.
 Typ/materiál: železná rozhledna
 Lokalita: hora Smrk v Jizerských
horách, 6 km východně od Lázní
Libverda, 30 km na severovýchod
od Liberce
 GPS: 50.8893783N, 15.2717981E
 Nadmořská výška: 1 124m
 Okres: Liberec
 Období výstavby: květen–září 2003
 Oﬁciální zpřístupnění:
20. září 2003
 Celková výška: 23 m
 Výška vyhlídkové plošiny: 18 m
 Počet schodů: 91
 Otevírací doba: volně přístupná
Historie
Významná dominanta Frýdlantského
výběžku – hora Smrk (dříve Tafelﬁchte)
– přitahovala pozornost již od samých
počátků turistického hnutí v Čechách.
Vždyť také výhled z 1124 metrů vysoké
hraniční hory patřil k nejhezčím široko
daleko. A tak v období nadšeného budování rozhleden místní občané rozhodli,
že i Smrk získá svou vyhlídkovou věž.
U jejího zrodu stál Okrašlovací spolek
sídlící v českém Novém Městě, který
nechal vypracovat plán čtyřpatrové dřevěné věže vysoké 20 metrů. Její stavbou
pověřil novoměstského tesaře Franze
Fritsche. Vybudování rozhledny trvalo
sedm týdnů, stála 1683 zlatých a nahradila jednoduché vyhlídkové lešení, které
zde stálo zhruba rok. Zbudování rozhledny bylo možné díky ﬁnancím spolků,
novoměstských občanů, raspenavské
spořitelny, továrníků Mazela, Raaza
a Klingera a dalších dárců. Rozhledna
byla za účasti více než tisícovky lidí otevřena 21. srpna 1892. Vstup byl možný
bez poplatku tak, jak požadoval majitel
zdejšího panství hrabě Clam-Gallas,
který zároveň stanovil původní podmínku, a sice zbudovat vyhlídku ze dřeva.
Rozhledna se těšila velkému zájmu návštěvníků (téměř 20 tis. ročně) a bouda,
která sloužila během stavby věže jako
jednoduchý přístřešek pro dělníky a posléze měla být zbourána, se proměnila
v turistickou chatu nabízející občerstvení a nocleh. Jejím správcem se stal až
do roku 1921 stavitel rozhledny Fritsch,
který chatu postupně přestavoval a rozšiřoval. A pečlivě udržoval i rozhlednu.
12

Každé dva roky ji natíral impregnačním nátěrem, vyměňoval shnilé trámy
a nainstaloval hromosvod. Díky této péči rozhledna existovala neuvěřitelných
cca 50 let, než se počátkem 50. let
minulého století zřítila (v letech 2009 až
2018 stávala její replika v areálu pražské ZOO). Turistická chata měla kratší
trvání. Poté, co byli poslední správci

v roce 1974 nevydržela velké zatížení
sněhem, zřítila se.
Myšlenka na zbudování v yhlídko vé věže se obnovila počátkem 90. let
20. století, když byla v Novém Městě v roce 1991 založena Společnost
pro obnovu rozhledny na Smrku (v roce 2008 transformována na Občanské
sdružení pro obnovu a rozvoj Nového

– manželé Porschovi – v roce 1946
odsunuti do Německa, začal areál chátrat a přitahovat vandaly a zloděje. Zániku obou staveb nezabránil ani KČT,
který si je po válce krátce pronajímal.
Od roku 1968 nahradila rozhlednu pětipatrová, volně přístupná, triangulační
věž nacházející se asi 100 metrů severozápadně od původní věže. Když

Města pod Smrkem a okolí). Na podzim
téhož roku byla vypsána architektonická
soutěž na studii rozhledny, ze které vyšel vítězný návrh architekta Jana Dudy
ze studia ARTIKL. Následně bylo zahájeno územní řízení. Od té doby probíhala
jednání s dotčenými státními organizacemi. Složitá jednání s LČR skončila
po několika odvoláních až v roce 1996
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HISTORIE
vydáním územního rozhodnutí. To podmiňovalo zahájení stavby po pěti letech,
až dojde ke vzrůstu vysázených smrků.
V té době byly vyhlídky na realizaci obnovy opravdu velmi malé. Povzbudivé,
ale i zavazující bylo, že přibývalo příznivců a přispěvatelů včetně zahraničních.
Ve vynucené přestávce byla převedena
práva na jednání o výstavbě rozhledny
ze Společnosti na město Nové Město
pod Smrkem. Autor vítězného návrhu
byl v roce 2001 vyzván, aby inovoval architektonický návrh studie a dopracoval
ho k projektu ke stavebnímu povolení.
Na úhradě projektu se rovným dílem
podílela Společnost a město. Město
požádalo v roce 2001 o stavební povolení, které bylo po nezbytných zdrženích
vydáno na konci února 2002.
Pr vní etapa v ýstavby rozhledny se
odvinula od přiznání částky 400.000 Kč
z Programu obnovy vesnice a podmínky
vkladu stejné částky ze strany Nového
Města pod Smrkem. Díky dotaci z Phare byly v roce 2000 rekonstruovány
některé přístupové cesty. Do konce
roku 2002 pak byla díky ﬁrmám Adapto

Hejnice a TISS Frýdlant zhotovena část
konstrukce. Zemní práce byly zahájeny
v druhé etapě projektu v květnu 2003.
Zároveň se v tomto roce podařilo získat z programu Sapard 500.000 Kč
a od KÚ v Liberci dotaci 100.000 Kč.
Město investovalo dalších 2,2 milionu Kč. Náklady na rozhlednu se nakonec vyšplhaly na 3,6 milionu Kč.
Zbudování rozhledny nebyl nikterak
jednoduché. Jenom než byla konstrukce dopravena na vrchol hory, trvalo týden. Silný vítr pak na několik dní stavbu
přerušil. Přesto byla rozhledna nakonec
vybudována během jediného měsíce
a dne 20. září 2003 za přítomnosti dvou
tisícovek lidí slavnostně otevřena.
Kovová rozhledna je 23 metrů vysoká,
je volné přístupná, má dvě patra a dole
útulnu pro cca 25 lidí – místo, kam se
lidé ukryjí před nepřízní počasí. Rozhledna poslouží také polským turistům
– přímo na Smrku totiž stojí hraniční přechod (z polských lázní Świeradów Zdrój
je to na Smrk cca 12km).
Přístup: pěšky po značených TZ –
modrá z Nového Města pod Smrkem

(vedena kolem Kyselky, Kamene republiky a Streitova obrázku, cca 7 km),
červená z Lázní Libverda (vede kolem
Jizerské chaty, Hubertky, Tišiny až k Nebeskému žebříku a dále po modré TZ,
cca 8,5 km), žlutá od Bílého Potoka
(od chaty Bártlovka na Paličník a pak
po modré TZ kolem rozcestníku Na Písčinách k Nebeskému žebříku a dále
na Smrk, cca 7 km), červená od chaty
Smědava (přes Předěl, kolem rozcestníku Na Písčinách k Nebeskému žebříku a dále po modré TZ na Smrk, cca
7 km), z polského Świeradówa Zdróje
vede na Smrk čer veně značená TZ
(cesta k chatě Na Stogu Izerském, pak
po zeleně značené TZ přes Stog Izerski, Lacznik na hraniční přechod a pak
po modré na Smrk, cca 8 km). Obdobně je možný výstup z polského Czerniawa-Zdrój po zelené TZ k chatě Na Stogu
Izerském a dále na Smrk.
Výhled: za dobrého počasí je vidět
do okruhu 150 kilometrů – kromě Jizerských hor výletníci spatří Krkonoše,
Lužické hory, Ještěd, Bezděz, a dokonce Říp, výhled do Polska.

Další v řadě osobností našeho miniseriálu byl starosta
města Franz Raaz
Franz se narodil dne 28. ledna 1824
do rodiny pilníkáře Antona Raaze. Šlo
o jednu z nejstarších rodin v Novém
Městě pod Smrkem.

září–říjen 2021

V Novém Městě vychodil i základní
školu. Další vzdělání dostal v Praze,
ve škole patřící k Týnskému chrámu.
Po absolvování školní docházky nastoupil jako učeň do obchodu se smíšeným
zbožím v Mnichově Hradišti. Odtud se
po vyučení už jako obchodník a obchodní cestující dostal do polské Wroclawi.
Po návratu do svého rodného města
vybudoval roku 1848 obchod se smíšeným zbožím „F. Raaz“. Ten v Novém
Městě vydržel přibližně sedmdesát let.
V šedesátých letech 19. století se stal
členem obecního a později i okresního
zastupitelstva. V letech 1873 až 1877
vykonával funkci starosty.
Roku 1848 se stal členem Střeleckého spolku. Tady se jako jeho pokladník
výrazně zasloužil o stavbu Střeleckého
domu. Akcie vydané za tímto účelem
nesly jeho podpis. Byl i velkým podporovatelem hasičů a bylo jeho zásluhou,
že při zakládání frýdlantské okresní spoNovoměstské noviny

řitelny do ní město vložilo značný obnos
peněz, z nichž později pro město plynuly
nemalé zisky.
Bohužel zemřel příliš brzy. Jeho životní pouť z důvodu nemoci (zápalu plic)
skončila 25. listopadu 1877. Veřejný
a spolkový život Nového Města v dalších
letech aktivně ovlivňovali i jeho potomci,
kteří zastávali různé společenské funkce.
PK
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Příspěvky čtenářů
Hronovské střípky 2021
Pro čtenáře Novoměstských novin
jsem kdysi napsal podobné článk y
o tom, co si přečtete níže. To bylo v letech 2008–9. Rok se s rokem sešel
a byl tu opět čas pro pravověrné příznivce amatérského divadla i pro ty, kteří
se třeba zpovzdálí o divadelní tvorbu
zajímají. Letošní přehlídka byla v pořadí
už jednadevadesátá. Loňskou jubilejní
jsem neabsolvoval ze známých důvodů, letos jsem neodolal. Přehlídka byla
poznamenána současnými proticovidovými opatřeními. Na ulicích či náměstí
ani v restauračních zařízeních to tak
nevypadalo, ale stačilo jít do hracích
prostor a ihned jsme byli řádně prověřeni, zda máme platný glejt, opravňující
nás ke vstupu do hracích prostorů. Bedlivé uvaděčky tentokrát byly dvě, jedna
kádrovala pomocí skeneru váš platný
QR kód, druhá platnou vstupenku. A samozřejmě respirátor. Ten však mnohdy
po dosednutí do křesel divadla zmizel.
Letošní program nabízel o něco méně
inscenací než v normálních dobách.
Také zmizel v nabídce hrací prostor v sokolovně, přesto hlavní program nabídl
22 inscenací v 76 představeních. Poslední výběry z postupových přehlídek
se odehrávaly v průběhu měsíce července, tedy jenom doslova pár dní před
začátkem přehlídky. Neexistovala jistota, že se nakonec festival bude konat.
Naštěstí se situace kolem pandemie
uvolnila alespoň natolik, aby se festival
mohl konat. Mám neodbytný pocit, že
lidé mají problémů spojených s covidem
plné zuby a vůbec se jim nedivím. Ale
dost o covidu.
Festival zahájil soubor z Náchoda
s hrou Generálka Jeho Veličenstva.
Mnozí z vás tuto hru znají v obsazení
Jiřina Bohdalová a Václav Postránecký.
Následovalo Horníčkovo zpracování
rovněž známého titulu Slaměný klobouk.
Představení nabité akcemi, písničkovými vstupy, trvalo přes dvě hodiny! Pak
už byla komornější představení, Vyhnání z ráje už proběhlo; bylo vytvořeno
na motivy románové předlohy NoViolet
Bulawayo s názvem Chtělo by to nový
jména. Divadlo jednoho herce s mladou
herečkou s poněkud exotickou vizáží,
evokující k africkému původu (není to
pravda!). Hru uvedlo Studio Dagmar
z Karlových Varů. Silný příběh, velmi
dobrá představitelka příběhu. Následoval trochu ponurý příběh na námět
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pohádky bratří Grimmů Bezruká dívka
s názvem Hra o duši. Co taky lze očekávat za námět od bratrů Grimmů.
Součástí přehlídky byla i inspirativní představení z dílen profesionálních
divadel. Jedno z nich, s názvem Pingls aneb Hot Café revue je plné barev,
pohybových kreací, výborných inscenačních nápadů, krásných holek a živé
hudby v podání Originálního Pražského
synkopického orchestru. Zavádí nás
do stylové kavárny 20. let, proměněné
v tančírnu. Hudba 20. let nás inspirovala
tancem, radostí z pohybu. Měli byste
vidět výrazy ve tvářích tanečníků. To
všechno jsem měl z první ruky, protože sedím v první řadě. Komické skeče
ve stylu němé grotesky, krásné nonverbální pohybové divadlo skupiny Lindo,
hop! Praha. Představení je možné zhlédnout v Malostranské besedě v Praze.
A jsme u klasiky. Adéla ještě nevečeřela, příběh notoricky známý, tentokrát
převedený do divadelní formy, úmorně
dlouhé představení s pěveckými čísly
a předěly, dobré nápady. Jak vytvořit
na scéně masožravou rostlinu Adélu?
No přece snadno, chlapa oblékneme
do kostýmu plného květinových prvků,
obličej lemovaný okvětními plátky, když
rostlina bytní, své udělá několik dalších
herců, propojených nějakými šlahouny.
Jistě jste viděli nedávno v TV ﬁlm Vlastníci. Na podobné bázi je postavena
komedie Divadla V.A.D. Kladno s názvem Úl. Komediální sonda do ročního
fungování jedné základní organizace
Českého svazu včelařů, spolkov ých
schůzí, jejichž program byl rozprostřen
na různá místa. Jací jsou vlastně včelaři,
čím jsou speciﬁčtí? Co mají společného
lidé a včely? A vejdou se všichni do úlů?
Co způsobí jedna lepá děva v rozmanitém věkovém i intelektuálním spektru
organizace jako nový přírůstek?
Mrazivé téma, rezonující s nynější
dobou, to je představení Divadla poPud
z Brna. Existenciální drama z blízké,
dystopické budoucnosti. „Kdysi to byla říše, která vládla světu. A teď z ní
zbývají jenom trosky. Ale i ty už brzo
budou pod vodou.“ Citováno z programu souboru. Opravdu na výsost aktuální
téma, jak se vypořádat s novým uspořádáním světa!
Se svou troškou do divadelního mlýna
přispěla i mladá generace, a to hned
několikrát. Pět mladých herců nám
Novoměstské noviny

předvádí, že hubnutí je proces, kdy se
snižuje celková hmotnost jedince. Welcome back! Představení plné pohybu
a slovních frází na ono zmíněné téma.
Brambůrky, burgry, třikrát v noci do ledničky proti kolečku rajčete, výskokům,
dřepům, běhu na místě.
Další inspirativní profesionální představení z dílny Divadla Na Zábradlí Praha. Hamleti, jak se ono představení
jmenuje, hvězdně obsazené (Petr Čtvrtníček, Jana Plodková, Jiří Vyorálek, Jakub Žáček, Vojtěch Vondráček, Václav
Vašák), perfektně řešená účelná scéna,
hra na téma hereckého života, předstírání, hraní, markýrování. Je herectví
opravdu vysněným povoláním?
Naprosto komorní představení tak
říkajíc na dotyk s hercem – Přesýpání.
V inscenaci stačí herečce, režisérce,
scénografce i autorce v jedné osobě
2 kg pšenice, 1 mísa a 18 minut poezie.
Silné představení!
Klasika našich divadelních proﬁ –
i amatérských divadel Její pastorkyňa,
autorka Gabriela Preissová. Co se stane, když vás ničí společenské postavení
a očekávání ostatních? Měl by se člověk
řídit rozumem nebo srdcem? Jak hluboko může člověk klesnout, aby nespadl
na společenském žebříčku? Přerušené
představení, neboť kousek ode mne
omdlela divačka a bylo potřeba přivolat
sanitku. V tom nedýchatelném prostředí
udělala své rouška.
Natálčin andulák, kouzelné dětmi bezprostředně hrané představení. Hlavní
protagonistka Natálka, téma odcizování
rodičů od dětí, mobilová mánie, o rodičích, kteří pořád telefonují. Výborný
nápad, jak zapojit všechny děti do inscenace. A tak vidíme pětijediné maminky
a dvojjediné tatínky, tvořící stále základní
rodinu. Až andulák, papoušek a Natálka
v nemocnici vnesou do odlidštěného
světa dospělých a dětí nějaké styčné
body nápravy stavu.
Nutno se ještě zmínit o zpracování
klasického příběhu Jacka Londona Bílý tesák. Mnozí z nás ten příběh znají
z četby v dobách dětství, ale tentokrát
je moderně zpracovaný za použití tzv.
live cinema, tedy snímání dění na jevišti kamerou, které je živě přenášeno
na plátno.
Jako bonbonek jsem si nechal interaktivní představení Všechny báječný
věci, převyprávění 30 let života jednozáří–říjen 2021
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ho kluka. V sedmi letech se rozhodne
sepsat seznam všech báječných věcí,
které na světě jsou. Sepisuje je pro
svou mámu, která trpí depresemi a zrovna se pokusila o sebevraždu. A on se
rozhodne, že jí připomene, že na světě
jsou věci, kvůli kterým stojí za to žít.
Třeba zmrzlina, nebo vyhrát v piškvorkách. V psaní seznamu pokračuje až
do dospělosti, snaží se dostat k číslu
1 000 000. Celé představení „táhne“
fantastickým způsobem jeden herec,
který navíc bez předchozí domluvy spolupracuje s diváky náhodně vybranými
na počátku představení. Jen na počátku
si vybírá potencionální spolupracovníky
mezi diváky a rozdá jim papíry s čísly
a odpověďmi, které pak během hry vyvolává a diváci na to reagují, třeba i hereckou činností. Pevná stavba příběhu,
ale i improvizace na vynikající úrovni.
Hra má sice režijní vedení, ale herec je
sám sobě režisérem.
Další poněkud rozvleklé představení
Dobřichovických s názvem Řeči mne
zklamalo, i když je z pera Neila Simona.
Dvouaktová fraška přeplněná všemi typy
slovního humoru však moc humoru divákovi neposkytla.
Zbývá se zmínit o představení poloprofesionálního souboru Buchty a loutky
s loutkovým spektáklem Vítězné svině,
představení na motivy různých povídek
Ladislava Klímy. Patřilo rovněž mezi tzv.
inspirativní představení, groteska s prvky hororu.

Letošní Hronov byl poprvé bez tradiční
přítomnosti gurmána života a divadla,
profesora PhDr. Jana Císaře, CSc., který v dubnu letošního roku zemřel ve věku
89 let. Jemu bylo věnováno vzpomínkové pásmo s promítáním a s lidmi, kteří jej
znali a spolupracovali s ním. I já patřím
mezi jeho obdivovatele a poznal jsem jej
rovněž jako stovky jiných. Potkávali jsme
se v minulých letech po celém Hronově,
na představeních, v restauraci, na besedách.
Nedílnou součástí této přehlídky byly
i odborné semináře. Monotematické byly určeny primárně pro mladou generaci
s učebními celky, například Abeceda
divadla, Herec a režisér, Hudební dílna,
Loutka, Herecké jednání, Tvůrčí psaní,
Pantomima a další. A jeden seminář,
pracující pod hlavičkou Svazu českých
divadelních ochotníků, SČDO, jehož
jsem byl účastníkem, dokonce aktivním,
protože jsem dostal k rozboru jednu
z inscenací. Shodou okolností to byly,
Všechny báječný věci. Dle mínění většiny to nakonec byla nejlepší inscenace.
Bylo mi potěšením prezentovat můj pohled na tuto pozoruhodnou inscenaci
před kolegy z Klubu režisérů.
Co by to bylo za festival, kdyby neměl
ještě doprovodné programy? Ty tvořila hudební vystoupení různých skupin
od rocku po folk, divadelní představení
v parku, na hřbitově u dřevěného kostela a pochopitelně různá setkávání při
sklence vína či půllitru piva v mnoha

zařízeních k tomu účelu otevřených.
Všude probíhaly živé debaty na odborné
i laické úrovni. Bylo zajímavé pozorovat
mladé tváře, jak s nadšením pronikají
do tajů divadelního řemesla a jiných
oborů a nedbají na dočasnou nepřízeň
ubytovacího komfortu. Mladí totiž spí
ve spacácích většinou v uvolněných
třídách ZŠ se základními hygienickými podmínkami. Festivalový ruch běží
od rána do noci. Tento obrázek znám
již mnoho let a stále mne překvapuje
i uspokojuje, že tolik mladých lidí zajímá
problematika amatérského divadla.
Dalo by se jistě ještě dlouho rozepisovat o programu letošního Hronova. Z té
plejády 22 představení jsem některá
ani nezmiňoval, to by byl tento článek
poněkud delší. Myslím, že laskavému tolerantnímu čtenáři to bude bohatě stačit.
Připomínám, že i v Novém Městě existuje malý divadelní soubor, ostatně má
ve svém názvu i ten malý počet členů
– Docela malý divadelní soubor DMDS.
Chtěli bychom spolupracovat s dalšími
zájemci z řad obyvatel NMpS. Rádi přivítáme ve svých řadách děti od 5. třídy
ZŠ v divadelním, potažmo dramatickém kroužku při Domu dětí a mládeže
v Novém Městě pod Smrkem. To však
za předpokladu, že se na podzim otevře
kroužek s touto náplní. Pro dospělé
jsme otevřeni po celý rok. Začínáme
opět v září, říjnu tohoto roku.
© 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

září–říjen 2021
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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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HASIČI
Hasební technika ve středověku
Hasební technika ve středověku odpovídala stupni rozvoje společnosti. Taktika vedení boje proti nežádoucím ohňům
se přizpůsobila hasebním nástrojům. Při
zakládání vesnic a osad (11.–12. století)
každý paličský čin měl tragický následek. Proto není divu, že platila velmi
tvrdá ustanovení zákonů: „Buda žhář
při horkém skutku polapen, uvržen
budiž ihned do ohně jím kladeného
a spálen až na prach“. Nebo rozhodnutí
Přemysla II. Otakara z 8. 6. 1278: „Kdo
by v žhářství přistižen byl, ohněm aby
zahynul“.
14. století
Pr vní zmínk y o ochraně najdeme
ve statutech Pražského města – číslo 2
„De Igne“ (O ohni), č. 92 „Anzeigeder Branhung“ (Oznamování požárů)
a č. 180 „W´a´hrend des Brandes“
(Krádež při požáru).
První latinský psaný hasební řád z roku 1350 se nachází v pražském městském archivu. Například, že majitelé lázní měli za povinnost vyslat čeleď s vědry
a nářadím k ohni.
15. a 16. století
P ř i č i n ě n í m zem s kéh o h e j tm a n a
Ctibora Tovačovského z Cimburku
(1437–1494) byla na Moravě prohlášena
čeština za úřední jazyk. O více jak dvacet let později (rok 1496) došlo k tomu
v Čechách. Ve Slezsku byla čeština až
do roku 1621 jazykem šlechty a veřejné

správy. Stejně tak i diplomatickou řečí
na dvoře polských králů.
Objevují se první hospodářské, selské, policejní a městské řády, které
vymezovaly protipožární normy chování
poddaných i feudálů. Například policejní
řád města Chrudimi z roku 1510, řád
obce Jáchymov „Feuer – Ordnung“
z roku 1529, řád města Pardubic „Zřízení obce města Pardubic, jak se obyvatelé při ohni chovati mají“ z roku 1539,
řád hašení ohňů rodu Berků z Dubé
z roku 1546, městský řád olomouckého biskupa Marka pro biskupská města hukvaldského panství z roku 1554,
Griespekův selský řád pro kaceřovské (1558) a později pro nelahozevské
panství z roku 1558 (Florian z Griesbachu skonal v roce 1588). První zmínka
o kultu sv. Floriána v českých zemích
pochází z doby panování Matyáše I.
Korvína (1458–1490). Bylo to na hradě
ve Bzenci v kapli sv. Floriána (románského slohu).
1541
Po katastroﬁckém pražském požáru z 2. června byl zřízen stavební úřad
(dvorní stavitel s několika staviteli a řemeslníky) k obnově královského hlavního města. Pozůstatky desk zemských
království Českého z uvedeného roku
zpracoval a vydal ve dvou svazcích pražský zemský archivář, profesor UK Josef
Emler (1836–1899) v letech 1870–1872
„Reliquise tabularum terrae regni Bo-

FRÝDLANT

1560
První záznamy o ustanovení dvorního
„Městkomína“ hovoří o čištění komínů na Pražském hradě jistým Janem
z Luckerenu (Locarno).
1566
Konšelé v Horšovském Týně rozdali
z obecní radnice mosazné ruční stříkačky s doslovem: „Kdy Bůh ohně neuchoval, aby hned s nimi se najíti dali, jestli
by který z nich stříkačku ztratil, hned
aby jinou koupil“.
Škody z paličství a žhářství přivedly sněm království Českého k vydání
zvláštního nařízení v zákoníku nejvyšším
písařem Volfem z Vřesovic v roce 1594
„Práva a zřízení zemského království Českého“. To už vládl Rudolf II.
(1576–1611):
 vydal první výsadu kominické
živnosti, kterou obdržel Jonáš della
Monila z vlašského města Locarne.
Kominickými mistry byli v Praze před
rokem 1590 Jacob a Viktor de Martinis.
Od počátku 17. století ovládla tato
kominická dynastie italského rodu
Čechy.
 za panování Rudolfa a poté jeho
bratra Matyáše (1611–1619) v registru
města Moravské Budějovice se objevily
strohé informace o podporách lidu,
který při požáru přišel o majetek. Bylo-li
v kraji mnoho požárů a více žebráků,
almužny měly malou až nepatrnou
hodnotu.
1597
Abatyše Rozina Kundratka z Lamberka vydala pravidla pro poddanské
panství královského kláštera na Starém
Brně. V odstavci „O ohni“ se uvádělo: „Rychtář a konšelé, aby obzvláštní bedlivost o ohně měli, nařizujeme
a často k sousedům skrze osoby z obce ku tomu zřízené dohlídali, jak se
kde topí a ta místa jak komíny opatřeny
sou…“.
17. století
Požární ochrana byla postupně bohatší o další normy:
 Instrukce z 2. března 1651 nařídila
magistrátům v království Českém, aby
se odstranily staré nepořádky při hašení
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hemiae anno MDXLI (= 1541) igne
consumparum“.
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HASIČI
požárů z řádu královských místodržitelů
vydaného v roce 1649 (§ 25)
a ustanovení paragrafu 30 upozornilo
na přísný zákaz střelby ve dne i v noci
v městských ulicích ve smyslu instrukce
císaře Rudolfa II. z roku 1601, aby
ohněm nevznikla škoda.
 Vrchnostenské řády pro města
a panství (Jihlava 1613, Klatovy
a Krnov 1615, Olomouc 1638, Brno
1667), poddanský řád hraběnky
Fr. Berkové pro rychmburské, rosické
a slatiňanské panství (Chrudimsko
a okolí) z roku 1620, řád hašení ohně
v Roudnici nad Labem z roku 1649
nebo kutnohorská „Instructi, neb
wyměření z stran Ohně hasení“
z roku 1673.
 Řády pro pražská města z let 1611
(židovský lid, kromě věkově starších,
měl za povinnost hasit v kterémkoliv
místě). Od druhé poloviny století
docházelo k poněmčování celé řady
českých měst (např. Bílina, Budějovice,
Lovosice, Krumlov nebo Žatec).
1647
Matěj de Martinis podal písemnou
zprávu o všech komínech Pražského
hradu, kde každý měsíc v zimě vymetal
podle rodinného privilegia.
1651
Instrukce pro královská a věnná města
v Čechách z 2. března (§ 25) nařídila
magistrátům odstranění nepořádku při
hašení požárů, např. opatření požárních žebříků a háků, konví, seker a palic
k otloukání šindelů. Nařízení o udržování
kašen, vodních nádrží a voznic na vodu
v dobrém a pohotovém stavu.

Konec dovolených a prázdnin
u hasičů v Ludvíkově a znovu
do práce
V období prázdnin si někteří členové
dovolenou odpustili a pracovali na některých důležitých akcích, které se nedají do konce roku odložit. Začátkem
prázdnin jsme uskutečnili první povolenou akci po pandemii, posezení pro
dospělé a program a hodně her pro
děti. Původně bylo v plánu na seznámení s novými rodinami po jejich nastěhování do Ludvíkova a také posezení
s kamarády chalupáři. To se celkem
podařilo i přesto, že spousta lidí odjela
na dovolenou i do zahraničí. Byl poměrně krásný den, a tak si děti zaskákaly
na trampolíně, nadchla je také střelba
ze vzduchovek, za kterou obdrželi i medaile, a za další soutěže plno sladkostí
včetně ovoce. Do večerních hodin se
sešla větší část občanů, aby si vynahradili neuskutečněné jarní akce jako pálení
vatry, kácení máje a další.
Soutěže konané na jaře v našem okrsku byly zrušeny, ale v červenci naši hoši
ukázali na první soutěži, že nic nezapomenuli a dokázali získat v Horní Řasnici
21. srpna 2. místo. Také se účastnili
školení na dýchací přístroje, výškové
práce na žebříku a přezkoušení veškeré
dostupné techniky.
Nezapomněli jsme ani na postižené obce na Moravě. Skupina 7 občanů – 4 členové sboru a 3 specialisté
na stavbu střechy – byla vyslaná do ob-

ce Moravská Nová Ves na pomoc rodině maminky se třemi dětmi, která
přišla o střechu. Město Nové Město pod
Smrkem uvolnilo vozidlo Ford na cestu,
refundovalo mzdy zaměstnancům, kteří
jsou členy sboru a o které si zaměstnavatel požádal. Také uhradilo spojovací
materiál specialistům. Po čtyřech dnech
byla střecha hotová a chlapci se vrátili
zpět. Odměnilo je poděkování od maminky a dalších občanů.
I u nás bylo co dělat – čištění studní
a kanalizací po větších záplavách, které
se u nás také prohnaly, sekání a údržba
pozemků, čištění obou nádrží a hlavně příprava a oprava veškeré techniky.
Ale nejdůležitější práce byla výstavba
pergoly za klubovnou a celková úprava
terénu. V současné době je pergola
postavená; je zatím pod plachtou, prkna
jsou připravená na dvojité nátěry včetně
samotné kostry a bude se čekat na příhodné počasí k celkové dostavbě. Je
tady třeba poděkovat hlavnímu aktérovi
Pepovi Mrkvičkovi, hlavnímu tesaři celé
konstrukce Zdenkovi Lilkovi, který byl
hlavním i na Moravě, a dalším chlapcům, jako Pavel Malý ml., Tomáš a Jirka
Pacovský, Milan Karala a další, kteří pracovali ve svém volnu a zdarma.
Jsme velmi rádi, že se zlepšením situace snad budeme moci podle našich
plánů do konce roku vše splnit.
Za sbor Ludvíkov jednatel Malý st.

1673
Kutnohorská instrukce z uvedeného
roku byla ukázkou cechmistrem a městskou radou pečlivě vypracovaných předpisů. Měla čtyři kapitoly se 72 články.
Obsahovala přesná pravidla jednání
k zabránění vzniku požárů. Například zákaz staveb stodol v městě (jen na předměstí) nebo zákaz převozu obilí k výmlatu přes městské brány.
1675
Praha získala první hasičskou stříkačku.
Pokračování příště.
JS+ LR
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ZŠ
IX. A – Jak jsme konečně jeli do „Chorvatska“
Konec školního roku bývá vždy hektický. Ze všech stran se dohání nedohnatelné. A do toho letos zase ten COVID.
Ani u nás ve škole to nebylo jiné. Učitelé
doháněli látku a naháněli žáky, aby je
vůbec stihli oznámkovat. Žáci (někteří)
naháněli učitele, aby se pokusili něco si
u nich opravit. Nejlépe na tom byli pak ti,
kteří nenaháněli nic.
Třeba naši deváťáci. Náročné období
přijímaček měli za sebou a pohodový
červen před sebou. Motto zní: „Tak si
ten poslední měsíc základky pojďme
užít“.
I já, třídní IX. A, jsem přivítal uvolnění
epidemiologických opatření, a tak jsme
v rámci užívání mohli uskutečnit z loňska
odloženou výpravu do „Chorvatska“.
Hurá. Jedeme.
V pondělí 14. 6. 2021 jsme po šesté
ráno ve škole provedli COVID test jako
před olympiádou a s negativními výsledky mohli pozitivně vyrazit na vlak. Řeknu
Vám, když nemáte různé průkazky, není
vůbec jednoduché toto přepravní zařízení skupinově využít. Na mnoha místech
včetně našeho města byly zrušeny výdejny jízdenek, kdo si zapomene brýle,
tomu je automat ve vlaku houby platný.
Radši jsem proto zakoupil jízdenky pro
celou třídu den předem ve Frýdlantu.
V počtu 15 žáků jsme vyrazili na cestu. Doporučoval jsem sportovní obuv,
a tak Aneta před nádražím stepovala
v lakýrkách na předváděcí molo. Na mojí poznámku však pohotově odvětila,
že ty turistické boty má připraveny a až
vystoupíme v „Chorvatsku“ z vlaku, přezuje se. Také že ano. Vlaky nemeškaly
a kolem desáté dopoledne jsme vystoupili ve Starých Splavech. I s přezutou
Anetou se dáváme po břehu Máchova
jezera směr kemp. Ještě ve Splavech
míjíme pískovou „italskou“ pláž „Lido
di Splávo“, pak kamenitou „chor vatskou“ a po 2 km nás vítá kemp. Tedy pan
správce. Chatky se nezměnily, vše jako
dříve, dříve a ještě dřív.
Kemp je celý náš, prostě pohoda.
Počasí má být po celý třídenní pobyt též
OK. Takže plán je jasný. Volejbal, badminton, ping-pong, karty, kytara a samozřejmě koupání. Na naší oblíbené
„chorvatské“ pláži. Sice je kamenitá, ale
nejblíž. A když je něco blízko, méně se
naše nohy nachodí, že, Aničko. A pořád
jsme v borovicovém lese. Stín, paráda.
I přes protesty jsem v úterý zařadil
18

do plánu pohodovou procházku na Formanovu vyhlídku ve Starých Splavech.
Takový malý kopeček. No, není to krása? Prý není. Tak se alespoň stavujeme v jediné místní sámošce na nanuka
a občerstvení. A jako před dvěma roky,
kdy naši žáci málem ušlapali tenisovou
reprezentantku Báru Krejčíkovou (nikdo
si jí nevšiml), tak nyní moji deváťáci málem ušlapali bývalou tenisovou hvězdu
Helenu Sukovou. Ve Splavech byla ambasadorem mezinárodního tenisového
turnaje. Chápu, že si ji nikdo z těchto žáků nemůže pamatovat. Tak alespoň já…
Zmrzliny chtiví se mnou ještě navíc
vyráží asi 200 m na točenou, abychom
v hicu zjistili, že právě dnes otevírají až
za dvě hodiny. To je pech. A ty pohledy
žáků… To se vám moc nepovedlo, pane
učiteli, čtu z nich.
Cestou zpět míjíme „italskou“ písčitou
pláž, ale voda – již v červnu potažená
zeleným suknem – nikoho moc neláká.
„To nejsou sinice, to je pyl ze stromů“,
omlouvá tu zeleň místní znalec. Ale my
mu nevěříme. Zůstaneme věrni naší kamenité pláži s výhledem na Bezděz.
Odpoledne za námi dorazil i bývalý
třídní učitel pan Oster a mohli jsme dát
i volejbalové klání. Přes velkou snahu
mládí však zvítězila stará zkušenost.
Verčo, už moc nevyskočím, ale mých
194 cm ještě neublokuješ. Chválím však
všechny sportovce ze třídy, protože bylo
pořád něco v permanenci.
Úterý večer, táboráček, opékačka –
nyní již nikoliv nás, ale buřtů. A do toho
kytarový mág Radek, který se do hraní
hitů pustil s velkým gustem. To asi ty
patnáctiny… Konečně se mohlo zpívat,
tak se zpívalo. Pohoda téměř až do půlnoci. Úplně nedopadla žáky oblíbená
každovečerní hra s třídním „kdo dřív
usne, a pak to rozjedem“ (chlapci, jako
byste nevěděli, že jsem star ý voják)
a kolem druhé mohu jít spát i já. Dospím
ve vlaku…
Ve středu ráno naposledy zajíždím
do Splavů pro čerstvé rohlíky k snídani
a balíme. Zanadávám si, neboť nějaký
inteligent obtiskl v chatce své špinavé
nohy na bílou zeď a pan správce nebyl
vůbec rád. Náladu spraví hobl k Radkov ým patnáctinám. Pěšourem přesun na nádraží, sbohem Staré Splavy
a již nastupujeme do vlaku společnosti
Arriva. Evidentně se nám nastoupení
nepodařilo dle paní průvodčí v časové
Novoměstské noviny

normě, neboť hned, jak k nám dokvačila, vyslechl jsem si přednášku o tom,
že zdržujeme a příště, ať rozdělím třídu
na tři skupiny, které budou nastupovat
do vlaku vpředu, uprostřed a vzadu.
Inu, dobrá rada nad zlato. Horší bylo, že
jízdenky, které jsme měli, byly pro jízdu
vlakem této společnosti bohužel neplatné. Paní ve výdejně ve Frýdlantu prý
udělala chybu. Průvodčí „Arriva“ nám
nic neprominula, vyhrála i druhé kolo
a já jsem doplatil naši jízdu (cca 12 minut) ve prospěch téhle přepravní společnosti. V Novém Boru jsme přestoupili
na vlak ČD. „Připravte si občanky, mládeži“, zahřměla průvodčí… Byvše prolustrováni jsme alespoň nic nedopláceli.
Konečně jsem mohl v klidu usednout
a něco dospat. Vlaky jely samozřejmě
na čas a ve 13.55 přistáváme na „útulném a úhledném“ nádraží v Novém Městě pod Smrkem.

Co na závěr? Doufám, že si „Chorvatsko“ moji deváťáci užili alespoň tak, jako
já. Bylo to pro ně, mě i pana správce
kempu naposledy. Deváťáci vyšli základní školu, já jsem skončil s třídnictvím
a pan správce (který ve své chatové osadě takto ubytovával výhradně žáky naší
školy, protože na rozdíl od jiných jsme
mu za ta léta nic neponičili – díky, mládeži) prodal kemp a odešel do důchodu.
„Účastníkům zájezdu“ děkuji, že používali v rozumné míře své mobily a tím
nebyli považováni za… a přeji jim do budoucnosti další pohodová výletování.
Jen se vám změní kolektivy. No co. Zase
bude pohoda, klídek, tabáček.
Vesnický učitel M. Beran
září–říjen 2021
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DDM
Osada v zahradě 2021
Podivný čas letošního roku, plného
zákazů a omezení, nám nabídl strávit
prázdninový týden jen na zahradě a vůbec jsme neměli pocit, že o něco přicházíme. Naopak. Krásné počasí, velký
prostor, trávník a stromy, různá zákoutí
zahrady, která lze využít tvořivě a s nadšením. Skupina dětí a dospělých, kteří
se dokáží smysluplně zabavit, vytvářet
a naslouchat si.
Poslední týden v červenci ožila zahrada DDM k realizaci příměstského tábora
výtvarné dílny, která navazuje na dlouhodobý projekt zahradní proměny, na níž
se podílejí děti a vytvářejí si vlastní hřiště
od základu. Je to taková stavebnice,
i když to zatím vypadá jako staveniště.

Proč ne, staveniště jako hřiště. Ale projít
procesem tvoření se vším všudy je důležitým prvkem pro rozvoj vztahů dětí
k prostředí, ve kterém žijí, vztahů mezi
sebou, chování jednoho k druhému
a k materiálům, se kterými pracují.
Osada v zahradě stojí na principu tvorby recyklovaných a přírodních materiálů.
V osadách vždy platilo pravidlo, že se
všichni učí navzájem, navzájem si pomáhají a podílejí se na všech činnostech,
nutných pro fungování společenství.
Nikdo nepřijde k hotovému. Tady máš
a hraj si. A tak jsme se zastavili a vrátili
se do doby, kdy nikdo nikam nespěchal,
a vše, co děláme, neděláme pro kvantitu
a přehršel zábavných akcí. Letní pojetí

Zprávička z ﬂorbalu
Poslední prázdninový kroužek ﬂorbalu
opět patřil tradičnímu turnaji. Ti starší
vyzvali své rodiče, mladší ﬂorbalisté si
zahráli ve dvou týmech proti sobě. Ani
letošní situace nebyla pro nás příznivá,
kroužek byl skoro celý školní rok uzavřený, ale i přesto se s tím hráči poprali.
Obě skupiny hráčů využily své znalosti
a dovednosti. Mladší hráči stříleli jeden
gól za druhým a naplno si hru užili. Ti
starší to měli trošku těžší, protože hrát
proti svým tatínkům není jednoduché.
I pro rodiče to však nebylo jednoduché. Poznali, že to není jen o „plácání“
do míčků, ale o soustředěnosti a celkové spolupráci na hřišti. Hra, která byla
po celou dobu velmi vyrovnaná, skončila
pro rodiče nečekaným skóre 13:12.

Velké poděkování tak patří všem zúčastněným a již se všichni těšíme na září, kdy se opět sejdeme.
Za kroužek ﬂorbalu Jan Škareda

prázdnin navazovalo na celoroční pravidelnou činnost zájmových kroužků výtvarné dílny a badmintonu SVČ ROROŠ.
Děti si vyrobily dekorativní žebřiňák
včetně lakování, se vším všudy, za pomoci lektora Jiřího Pospíšila. Vlastní
logická stolní hra soliter měla po přinesení domů úspěch i u sourozenců.
Vyzkoušeli jsme si pyrograﬁi, kde bylo
nutné soustředění, aby nedošlo k popálení. Vypálené obrázky zdobily dřevěnou destičku na hru. Výroba píšťalky
z víčka od zavařeniny se uskutečnila až
těsně před odchodem. Ze zcela jasných
důvodů. V rámci zábavné fyziky děti musely přijít na to, proč píšťalka nepíská.
V osadě probíhaly práce všeho druhu,
např. příprava přírodní palisády, vlastní
tvorba z přírodních materiálů, vrtání,
zatloukání hřebíků, měření, řezání, sběr
rybízu na koláč… Tím vším děti prošly.
Nechyběly ani retro hry, míčová školka, švihadlová školka, petanque, cvrnkání kuliček a pravidla hry, badmintonový trenažér, zahradní badmintonová
obíhačka, malý badmintonový turnaj
i včelařská přednáška, vše děti zaujalo.
Nejvíce dřevěných medailí za sportovní
klání získal Ondřej Bečka, potom Lucie
Suková, Vojtěch Bečka, Dorota Maříková a Aneta Petrusová.
Vlastní oběd si děti nosily v krabičkách, samy si ho ohřívaly a nádobí si
po sobě také dokázaly umý t a utřít.
S Mirkou Pánkovou pekly rybízový a borůvkový koláč, s Yvetou Svobodovou
zachraňovaly včelí trubce.
Byl to velmi příjemný, zážitkový a poučný příměstský tábor, na který v září naváže pravidelná činnost kroužků.
Vý tvarníci se zdokonalili v manuální
zručnosti, sporťáci se zdokonalili v badmintonových dovednostech a všichni zapracovali na vlastní kondičce v přírodním
prostředí. Ve výsledku došlo i k tomu, že
další výtvarníci začnou chodit pravidelně
na badminton. A ke štěstí nám stačila
jedna zahrada.
Fotograﬁe najdete na našem webu:
vytvardilna.rajce.idnes.cz.
Ivona Špálová
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