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Vážení čtenáři,
dostalo se Vám do ruky první letošní 

číslo Novoměstských novin. Shromáž-
dili jsme v něm důležité informace 
z chodu města, ale naleznete i čtení 
pro volné chvíle. Dočtete se o akcích 
a aktivitách našich dětí, získáte infor-
mace od příspěvkových organizací, 
hasičů, okrašlovacího spolku i o Singl-
treku.

Redakce Novoměstských novin Vám 
přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenos-
ti a úspěchů v osobním i pracovním 
životě a správné vykročení do nového 
roku 2022.

Prvním miminkem roku 2022 naro-
zeným v Libereckém kraji a součas-
ně také prvním občánkem Nového 
Města pod Smrkem je malá Maya. 
Na svět přišla v Jablonci nad Nisou 
v 00:53. Narodila se mamince Ha-
ně Bartákové z Nového Města pod 
Smrkem.

Mamince k narození Mayi gratu-
lujeme a přejeme jim oběma hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. Věcný 
dar předá za město Nové Město pod 
Smrkem Ing. Miroslav Kratochvíl, 
starosta města, a pan Jaromír Pe-
lant, místostarosta města.

Narození 
prvního miminka 
v roce 2022

Již několikrát přesunutý akustic -
ký koncert Kamila Střihavky & LEA-
DERS se konečně uskutečnil ve středu 
15. 12. 2021. Koncert byl pojat komor-
ně, v mnohem nižší hlukové hladině, než 
jsou typické rockové koncerty. V akus-
tické verzi jsme mohli Kamila Střihavku, 

Kamil Střihavka & Leaders
majitele nezaměnitelného hlasu, slyšet 
v polohách, které pro něj nejsou zcela 
typické. Klasické nástrojové obsazení 
bylo obohaceno např. o saxofon, flétnu 
a perkuse.

Za pořadatele
Edita Čeledová
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Již stálým návštěvníkem v naší novo-
městské mateřské školce se stalo Nezá-
vislé divadlo. Také v listopadu k nám při-
jelo, tentokrát se svojí rozvernou show 
„Šapitó“, kdy jsme pomohli zachránit 
cirkusové představení. Nutno říci, že 
náhradníci z řad dětí plně zastoupili 
chybějící artisty, kouzelníky a hadí ženy. 
Všichni se jako obvykle dosyta nasmáli, 
ne, to je slabé slovo, nachechtali.

Děkujeme a těšíme se opět na další 
návštěvu.

MŠ – Advent 2021 v naší mateřince

Cirkus ve školce?

Někdo by si myslel, že v adventním ka-
lendáři jsou dobroty pouze pro děti, ale 
ve třídě Motýlků byl i úkol donést něco 
dobrého i zvířátkům do lesa. To nebyl 
žádný problém, protože si děti na pod-
zim nasbíraly hromadu kaštanů, kterou 
jim donesly až do lesa ke krmelci.

Dobrou chuť :)

Motýli u krmelce?

Začátkem pros ince už t radičně 
do každé školky chodí Mikuláš s an-
dělem a čerty. U nás nejsme výjimkou. 
Děti se na návštěvu připravují dlouho 
dopředu, aby se naučily ty nejkrásnější 
písničky a básničky, které se budou 
Mikulášovi líbit. Čerti si také užili své, ale 
do pekla si nakonec nikoho neodnesli. 
A andělé? Ti rozdávali balíčky pro šikov-
né dětičky.

Děkujeme za návštěvu a příští rok 
opět na shledanou!

Mikuláš ztratil plášť...

V polovině prosince se vydala třída 
Ježků do Frýdlantu navštívit historic-
ký betlém, plný miniaturních domečků 
a pohyblivých figurek. Dětem se výlet 
moc líbil, vždyť některé byly v betlémě 
poprvé v životě, jen škoda toho deštivé-
ho počasí.

Ježci v betlémě

V době adventu nezapomínáme 
i na naše seniory v domě s pečovatel-
skou službou a pravidelně je navštěvuje-
me.  Nechodíme dovnitř, vždyť bychom 
se tam všichni ani nevešli, ale děti zpívají 
ve dvoře. Doufáme, že se zpívání všem 
líbilo a na jaře se opět uvidíme.

Vánoční zpívání 
seniorům
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MŠ – Advent 2021 v naší mateřince

Vůně se line z oken naší mateřské 
školy, to ony děti zase pečou cukroví! 
Přesně tak, proč by měly péct cukroví 
maminky nebo babičky, když je děti 
zvládnout vyválet, vykrojit a ozdobit ta-
ké? S těstem pomohly samozřejmě paní 
kuchařky a moc jim za to děkujeme, ale 
zbytek jsme zvládli sami.

Co to tu tak voní?

Ptají se někdy děti. A naše odpověď je 
„Ano“, jen chodí trochu dříve než doma 
a nosí hračky, které ve školce zůstávají. 
Ozdobí se stromeček, rozsvítí se světýl-
ka, zazpívají se vánoční koledy a vyhlíží 
se z okna, jestli Ježíška nezahlédneme. 

Chodí taky Ježíšek do školky?
A když uslyšíme zvonění zvonečku, je 
tu ta chvíle naplněná napětím, očekává-
ním, a trochu i obavami. Ale když spat-
říme dárky pod stromečkem, všechno 
napětí je pryč a hurá do rozbalování 
a hraní. Děkujeme, Ježíšku.

Jitka Dudková
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Začátek zimy a Vánoce uběhly, a je tu 
zase nový rok. Asi všichni touhle dobou 
přemýšlíme o tom, co nám tento rok při-
nese. V každém případě, po těch dvou 
minulých letech už bychom zlepšení 
situace docela uvítali.

Teď, v půlce zimy, Singltrek pod Smr-
kem, stezky a nástupní místa spí zimním 
spánkem, ale vlastně ne tak docela. 
Skoro každý den přijde dotaz na to, 
jestli se na stezkách může v zimě jezdit. 
Odpověď je vždy ano, na Singltreku 
pod Smrkem se může jezdit celoročně. 
Jenom když je vyšší vrstva sněhu, tak to 
prakticky nejde, většinou se stezky pod 
sněhem úplně ztratí. Ale když zrovna 

neleží sníh, tak na stezkách skoro každý 
den někdo jezdí, nadšenci se prostě 
vždycky najdou.

I když ten minulý rok ani na Singltreku 
pod Smrkem nebyl úplně jednoduchý, 
jedna věc přinesla hodně radosti, a to 
projekt „Singltrek dětem“. Po oblíbe-
ných letních táborech se na podzim 
začala v cyklistickém kroužku scházet 
pod vedením Jany Trojanové super parta 
místních dětí. Září a říjen děti strávily 
na kolech. Od listopadu a v nepříznivém 
počasí se scházejí v sokolovně, kde cvi-
čí, hrají sportovní, míčové a týmové hry, 
zdolávají překážkové dráhy. Navštívily 
také místní bazén a vypravily se do Jump 

arény v Liberci.
Od ledna do března se budou děti 

scházet střídavě v tělocvičně a v ba-
zénu, chystá se také výlet za sportem, 
od května zase budou na kolech. Na let-
ní prázdniny jsou pak pro děti opět v plá-
nu dva příměstské tábory. Děti jsou 
úžasné a velice šikovné. Více než slova 
Vám určitě řeknou fotografie u tohoto 
příspěvku.

Za celý Singltrek Tým Vám do nového 
roku mnoho štěstí, zdraví a pohody přeje

Hanka Hermová
Autorka fotografií: 

Jana Trojanová / Singltrek

SINGLTREK

Zprávy z dětského cyklokroužku při Singltreku p. S.

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 pro-
dlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
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ZUŠ 
V NOVÉM ROCE 2022 

 
P EJEME VŠEM 

 
ŠT STÍ, ZDRAVÍ  
A SPOKOJENOST     
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Zprávy z radnice

Ze schůzí rady města
USNESENÍ schůze č. 52 Rady 
města Nové Město pod Smrkem 
konané dne 27.10.2021 
v zasedací místnosti MěÚ 
od 16:00 hod.

1/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2a/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu dle Seznamu 
žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví 
města, 28. října 940 (byt č. 16, 2+1) 
žadatelce paní Marcele Gogové.

2b/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu v Domě s pečo-
vatelskou službou Švermova 301 (byt 
č. 12, garsonka) žadatelce paní Janině 
Zajacové.

3a/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-4013223 mezi městem No-
vé Město pod Smrkem (Budoucím 
povinným) a ČEZ Distr ibuce, 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, 
kabelového vedení NN, na pozemku, 
parcele č. 1774/4, v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem dle situačního snímku. 
Předpokládaná výměra věcného břeme-
ne činí 12 bm.

3b/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-4020930_SOBS_VB/1 mezi 
městem Nové Město pod Smrkem (Bu-
doucím povinným) a ČEZ Distribuce, 
a. s., IČ 24729035, (Budoucím opráv-
něným), spočívající v závazku smluvních 
stran uzavřít vlastní smlouvu o zřízení 
věcného břemene, jejímž obsahem bu-
de právo Budoucí oprávněné umístit, 

provozovat a udržovat zařízení distribuč-
ní soustavy, zemního kabelového ve-
dení NN, na pozemku, parcele č. 254, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle situ-
ačního snímku. Předpokládaná výměra 
věcného břemene činí 15 bm.

3c/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru nemovitých 
věcí č. 20/2021 v k. ú. Ludvíkov pod 
Smrkem, budovy bez č. p./č. e. na par-
cele č. 912/2, včetně parcely č. 912/1, 
včetně parcely č. 912/2, v k. ú. Ludví-
kov pod Smrkem, parcely č. 115, parce-
ly č. 116, parcely č. 120, v k. ú. Hajniště 
pod Smrkem.

3d/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

neschvaluje zveřejnění záměru prodeje 
nemovitých věcí v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem části parcely č. 1654/1, 
části parcely č. 433/1 (o výměře cca 
178 m2), části parcely č. 433/1 (o výmě-
ře cca 20 m2).

4a/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli Český kynologický svaz 
ZKO Hajniště 527 ve výši 10.000 Kč 
na projekt „Novoměstská oblastní výsta-
va německých ovčáků 16. 10. a Bonita-
ce německých ovčáků 17. 10.“ a uzavře-
ní veřejnoprávní smlouvy dle závazného 
vzoru.

4b/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli Spolek pro seniory Čer-
vánek se sídlem v Novém Městě pod 
Smrkem ve výši 2.231 Kč na projekt 
„Mezinárodní den seniorů“ a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy dle závazného 
vzoru.

5a/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
na rekonstrukci školního sportovního 
areálu u sokolovny z podprogramu Pod-
pora obcí s 3 001–10 000 obyvateli 
pro dotační titul 117D8220B „Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury“ vyhlá-
šenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

5b/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
na rekonstrukci povrchu místní komuni-
kace ulic Žižkova a Sokolská z progra-
mu „Podpora a obnovy místních komu-
nikací“ vyhlášenou Ministerstvem pro 
místní rozvoj.

6/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí informace o přípravě 
rozpočtu města na rok 2022.

7/52R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s uzavřením nájemní smlou-
vy na frankovací stroj se společností 
EVROFIN Int., spol. s r. o.

Výsledky projednávání, o kterých 
se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, které byly 
zamítnuty

Rada města Nové Město pod Smrkem 
schvaluje výměnu bytu Myslbekova 3 
(byt č. 2, garsonka) za byt Myslbekova 3 
(byt č. 1, 1+1), paní Zuzaně Breburdové.

USNESENÍ schůze č. 53 Rady 
města Nové Město pod Smrkem 
konané dne 10.11.2021 
v zasedací místnosti MěÚ 
od 16:00 hod.

1/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2a/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-4020367/VB/01 mezi měs-
tem Nové Město pod Smrkem (Budou-
cím 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, 
opravovat a udržovat zařízení distribuč-
ní soustavy, kabelového vedení VN, 
kabelového vedení NN, optické sítě, 
na pozemcích, parcele č. 1591/4, par-
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cele č. 1591/5, parcele č. 1596/1, vše 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle situ-
ačního snímku. Předpokládaná výměra 
věcného břemene činí 137 bm.

2b/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti 
č. IP-12-4011412/VB/02 mezi městem 
Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036 
(Pov inná) a ČEZ Distr ibuce, a. s. 
IČ 24729035 (Oprávněná). Obsahem 
Smlouvy je právo Oprávněné umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zaří-
zení distribuční soustavy (kabelového 
vedení NN a pojistkové skříně) na dotče-
ných nemovitostech, parcele č. 1734, 
parcele č. 1737, parcele č. 1774/4, 
vše v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
provádět jeho obnovu, výměnu a mo-
dernizaci, a povinnost Povinné výkon 
těchto práv strpět. Služebnost je sjed-
nána za jednorázovou úplatu 1.000 Kč 
bez DPH.

2c/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

neschvaluje záměr prodeje nemovité vě-
ci v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely 
č. 350/1.

2d/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

odkládá záměr prodeje nemovitých věcí 
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely 
č. 350/2 a v k. ú. Nové Město pod Smr-
kem, části parcely č. 606/1.

3/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje Dodatek č. 16 k nájemní 
smlouvě platné od 01.03.2008 na pro-
nájem nebytových prostor Vaňkova 225 
(lékárna), Nové Město pod Smrkem 
mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a Sanovia, a. s., Ostrava Radvanice.

4a/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje přidělení dotace z roz-
počtu města žadateli 70. Horolezecký 
klub, Nové Město pod Smrkem ve výši 
4.200 Kč na projekt „Novoměstský Sr-
šáň“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
dle závazného vzoru.

4b/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje přidělení dotace z roz-
počtu města žadateli 70. Horolezecký 
klub, Nové Město pod Smrkem ve vý-
ši 5.400 Kč na projekt „Sršáňův běh 
na Smrk“ a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy dle závazného vzoru.

4c/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu 
města žadateli Farní sbor Českobratrské 
církve v Novém Městě pod Smrkem 
ve výši 25.893 Kč na projekt „Zajištění 
vytápění prostor evangelického kostela“ 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
závazného vzoru.

5/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje výše odměn ředitelům PO ZŠ, 
PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ 
a PO SRC, které budou vyplaceny z roz-
počtovaných mzdových prostředků pří-
slušné příspěvkové organizace.

6/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje odměnu ředitelce Teplárenské 
novoměstské, s. r. o.

7/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje výše odměn členům JSDH 
za činnost v roce 2021 tak, jak byly 
předloženy velitelem JSDH panem Pe-
trem Novákem.

8/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s realizací a financováním akce 
„Výstavba dětského sportoviště a re-
konstrukce toalet v areálu autokempu 
u koupaliště“.

9/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje na základě předložených 
plánů odpisů na rok 2021 plány odpisů 
a příspěvky na odpisy ve výši: základ-
ní škola 66.345 Kč, Základní umělec-
ká škola 14.595 Kč, mateřská škola 
269.988 Kč, Sportovní a relaxační cen-
trum 443.444 Kč (odpisy majetku po-
užívaného k hlavní činnosti), Středisko 
volného času ROROŠ 48.036 Kč

10/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí informaci o navýše-
ní úplaty za předškolní vzdělávání pro 
rok 2022, na částku 330 Kč/měsíc 
v Mateřské škole, Nové Město pod Smr-
kem, příspěvková organizace.

11/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje změny rozpočtů příspěv-
kových organizací, PO ZŠ, PO MŠ, 
PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC, 
k 30.09.2021 dle předložených příloh 
č. 1, 6 „Přehledu nákladů a výnosů or-
ganizace za rok 2021".

12/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
na období let 2023–2024 příspěvko-
vých organizací základní škola, ma-
teřská škola, Základní umělecká ško-
la, středisko volného času „ROROŠ“ 
a Sportovní a relaxační centrum.

13/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje Program k předkládání žádostí 
o přidělení dotace z rozpočtu města 
Nové Město pod Smrkem pro rok 2022 
na sportovní, kulturní a společenské ak-
ce, maximálně k rozdělení 800.000 Kč.

14/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

neschvaluje žádost pana Pokorného, 
nájemce restaurace Dělňák, o revokaci 
usnesení 4d/R49/2021.

15/53R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje poj is tnou smlouvu 
č. 8603547781 mezi Kooperativou po-
jišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group 
a městem Nové Město pod Smrkem, 
sjednanou prostřednictvím pojišťovací-
ho makléře RENOMIA, a. s.

USNESENÍ schůze č. 54 Rady 
města Nové Město p. S. konané 
dne 24.11.2021 v zasedací 
místnosti MěÚ od 16:00 hod.

1/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program zasedání schůze 
Rady města Nové Město pod Smrkem.
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2a/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu dle Seznamu 
žadatelů o byt ve vlastnictví města, Má-
nesova 929 (byt č. 5, 1+1), žadatelce 
paní Jaroslavě Tschiedelové.

2b/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje výměnu bytu Mírové ná-
městí 212 (byt č. 1, 2+1) za byt Mírové 
náměstí 210 (byt č. 4, 3+1), manželům 
Romaně a Pavlovi Karalovým.

2c/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu v domě s pečo-
vatelskou službou Švermova 301 (byt 
č. 12, garsonka), žadatelce paní Marii 
Čechové.

3a/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje 
nemovitých věcí č. 21/2021, v k. ú. No-
vé Město pod Smrkem, části parce-
ly č. 392 o výměře cca 101 m2, části 
parcely č. 392 o výměře cca 235 m2, 
parcely č. 589/2, parcely č. 591/7, 
části parcely č. 606/1, parcely č. 2461, 
parcely č. 2505/2, parcely č. 2505/3, 
parcely č. 2506, v k. ú. Ludvíkov pod 
Smrkem, parcely č. 791/1.

3b/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

odkládá zveřejnění záměru prodeje ne-
movitých věcí v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, parcely č. 1026 a parcela 
č. 827, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem 
části parcely č. 212.

3c/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

ukládá vedoucí správního odboru zajistit 
vypracování studie prostorového uspo-
řádání zástavby na parcele č. 981/1.

3d/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 
č. N 09/2018, mezi městem Nové Měs-
to pod Smrkem a nájemcem panem Da-
videm Kmeťem dohodou k 31.12.2021.

3e/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje zveřejnění záměru nájmu 

nemovitých věcí č. 22/2021 v k. ú. No-
vé Město pod Smrkem, parcely č. 
905/6, části parcely č. 1148/1, parcely 
č. 1982/8.

4/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program a termín zasedání za-
stupitelstva města č. 18, které se bude 
konat dne 15.12.2021 od 17:00 hodin 
a pověřuje starostu případným doplně-
ním programu.

5a/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí informaci o vyhlášení 
volných dnů ředitelky PO ZUŠ, ve dnech 
18. a 19. listopadu 2021, ze závažných 
technických důvodů – přerušení dodáv-
ky tepla do budovy školy.

5b/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem bere na vědomí informaci o vy-
hlášení volných dnů ředitelky PO ZŠ, 
ve dnech 15. a 16. listopadu 2021 pro 
žáky 2. stupně a speciálních tříd.

6/54R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

potvrzuje platnost Strategického plánu 
města Nové Město pod Smrkem schvá-
leného usnesením zastupitelstva města 
13b/10ZM/2020 v plném nezměněném 
rozsahu. Platnost dokumentu je do ro-
ku 2035.

USNESENÍ schůze č. 55 Rady 
města Nové Město pod Smrkem 
konané dne 08.12.2021 
v zasedací místnosti MěÚ 
od 16:00 hod.

1/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem projednala návrh rozpočtu města 
na rok 2022.

3/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

projednala pasport místních komuni-
kací, včetně ostatních zpracovaných 
pasportů.

4/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

projednala návrh obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství.

5a/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje Mateřské škole, Nové 
Město pod Smrkem, příspěvková orga-
nizace použití investičního fondu ve výši 
149.000 Kč.

5b/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s investicí ve výši 149.000 Kč 
na pořízení Interaktivní sestavy School-
Board65 (interaktivní tabule).

5c/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem bere na vědomí oznámení ředitelky 
PO MŠ o záměru uzavření Mateřské 
školy, Nové Město pod Smrkem v obdo-
bí od 27.12.2021 do 31.12.2021.

6/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje přidělení dotace z roz-
počtu města, žadateli Klub českých tu-
ristů, Nové Město pod Smrkem, ve výši 
3.500 Kč na akci „Výroční členská schů-
ze“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
dle závazného vzoru.

7/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění Seznamu žadatelů 
o byt ve vlastnictví města na úřední des-
ce k připomínkování.

8/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí vyhlášení volných dnů 
pro žáky Základní školy, Nové Město 
pod Smrkem, příspěvková organiza-
ce na dny pondělí 20.12.2021, úterý 
21.12.2021 a středu 22.12.2021.

9/55R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě 
o nájmu části nemovitosti č. 46309 ze 
dne 09.02.2000 ve znění dodatků č. 1 
až 4. mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a Vodafone Czech Republic, 
a. s. – umístění zařízení Vodafone na by-
tovém domě 28. října 939.

Zprávy z radnice
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USNESENÍ schůze č. 56 Rady 
města Nové Město pod Smrkem 
konané dne 29.12.2021 
v zasedací místnosti MěÚ 
od 10:00 hod.

1/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2a/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje Souhlasné prohlášení o zániku 
práva stavby uzavřené mezi městem No-
vé Město pod Smrkem, IČ 00263036 
a panem Martinem Danczem. Veškeré 
náklady spojené s výmazem práva stav-
by uhradí stavebník. Toto usnesení je 
platné do 30.06.2022. Nebude-li Sou-
hlasné prohlášení o zániku práva stavby 
v této lhůtě uzavřeno, platnost tohoto 
usnesení uplynutím lhůty končí.

2b/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s vrácením uhrazené úplaty 
ve výši 10.200 Kč bez DPH za nevyužité 
právo stavby ze Smlouvy o zřízení práva 
stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí 
č. 07/2021 uzavřené dne 07.04.2021 
mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a panem Martinem Danczem.

2c/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje grafický návrh reklamního 
poutače společnosti ZOO MIX PRAHA 
s. r. o. a reklamního poutače Restaura-
ce u Matěje.

2d/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje nájem pozemku v k. ú. No-
vé Město pod Smrkem, části parcely 
č. 1148/1, trvalý travní porost, o výměře 
300 m2, panu Erichu Resselovi na dobu 
určitou 10 let.

2e/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje nájem pozemku v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, parcely č. 905/6, 
zahrada, o výměře 625 m2 dle GP 
č. 1164/324-2021, paní Tereze Hruška 
Krönerové k vybudování veřejného dět-
ského hřiště s herními prvky, za smluvní 
cenu 1 Kč/rok na dobu určitou 5 let.

2f/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje ne-
movitých věcí č. 24/2021, v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem parcely č. 1982/8 
a části parcely č. 1996/1.

2g/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem neschvaluje zveřejnění záměru 
prodeje nemovitých věcí v k. ú. Ludví-
kov pod Smrkem části parcely č. 212, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parce-
ly č. 827, parcely č. 1881, části parcely 
č. 2190/4.

3/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje rozpočtová opatření číslo 63 
až 68, dle předložené V. změny roz-
počtu města roku 2021 a dle komentáře 
a tabulky. Celkové navýšení rozpočtu 
na straně příjmů o 295.012,00 Kč. Cel-
kové navýšení rozpočtu na straně výdajů 
o 267.000,00 Kč. Financování (rozdíl 
mezi příjmy a výdaji) je 28.012,00 Kč.

4/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o ná-

jmu nebytových prostor Palackého 275 
mezi městem Nové Město pod Smrkem 
a Česká republika – Úřad práce České 
republiky. Nájemné za pronájem neby-
tových prostor bude ve výši 1 Kč/rok.

5/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

projednala předložená čerpání položky 
"Opravy", všech příspěvkových organi-
zací zřízených městem Nové Město pod 
Smrkem, k 15.12.2021.

6/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s provedením veřejnosprávní 
kontroly příspěvkových organizací měs-
ta Nové Město pod Smrkem, smluvní 
stranou panem Karlem Pítrem za ro-
ky 2021 a 2022.

7/56R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje zrušení pohledávek vzniklých 
za přestupky ve správním řízení u 8 dluž-
níků v celkové výši 19.100 Kč.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta

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

Zprávy z radnice

USNESENÍ zasedání č. 18 
Zastupitelstva města Nové Město 
pod Smrkem konaného dne 
15.12.2021 v zasedací místnosti 
MěÚ od 17:00 hod.

1/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje program zasedání 
Zastupitelstva města Nové Město pod 
Smrkem.

2a/18Z/2021
Zastupitelst vo města Nové Měs-

to pod Smrkem schvaluje uzavře -
ní Smlouvy o smlouvě budoucí daro-
vací č. j. OL/3202/2021 uzavřené 
mezi smluvními stranami, Libereckým 
krajem, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 
461 8 0 L ibe rec,  (B udouc í  d á r -

ce) a městem Nové Město pod Smr-
kem, IČ 00263036, Palackého 280, 
463 65 Nové Město pod Smrkem (Bu-
doucí obdarovaný) o budoucím daro-
vání pozemku, části parcely č. 334/1, 
ostatní plocha, o předpokládané vý-
měře cca 290 m2, v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem, který bude po dokončení 
stavby „Revitalizace Mírového náměs-
tí v Novém Městě pod Smrkem“ ge-
ometricky zaměřený. Toto usnesení 
je platné do 30.06.2022. Nebude-li 
Smlouva o smlouvě budoucí darovací 
č. j. OL/3202/2021 v této lhůtě uzavře-
na, platnost tohoto usnesení uplynutím 
lhůty končí.

Ze zasedání Zastupitelstva města
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Zprávy z radnice

2b/18Z/2021
Zastupitelst vo města Nové Měs-

to pod Smrkem schvaluje uzavře -
n í  S mlou v y  o  p řevodu pozemků 
č. j. OLP/3755/2021 uzavřené mezi 
smluvními stranami, Libereckým kra-
jem, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 
461 80 Liberec a městem Nové Město 
pod Smrkem, IČ 00263036, Palac-
kého 280, 463 65 Nové Město pod 
Smrkem o bezúplatném převodu po-
zemků po dokončení stavby „Obou-
stranné chodníky v ul. Ludvíkovská, 
Nové Město pod Smrkem“. Toto usne-
sení je platné do 30.06.2022. Ne-
bude-li Smlouva o převodu pozemků 
č. j. OLP/3755/2021 v této lhůtě uza-
vřena, platnost tohoto usnesení uplynu-
tím lhůty končí.

2c/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje bezúplatné nabytí Po-
zemků 1, v účetní hodnotě 2.213,03 Kč 
uvedených ve Smlouvě o převodu po-
zemků č. j. OLP/3755/2021 uzavřené 
mezi smluvními stranami, Libereckým 
krajem, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 
461 80 Liberec a městem Nové Město 
pod Smrkem, IČ 00263036, Palac-
kého 280, 463 65 Nové Město pod 
Smrkem.

2d/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zřízení zástavního práva k nemovi-
tosti, parcele č. 155, ostatní plocha, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec 
Nové Město pod Smrkem, ve pro -
spěch zástavního věřitele Hypoteční 
banky, a. s., IČ 13584324, se sídlem 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 
zastoupeného Československou ob-
chodní bankou, a. s. se sídlem Rad-
l ická 333/150, 150 57 Praha 5, 
IČ 00001350 , k zajištění pohledáv-
ky v yplý vající ze Zástavní smlouvy 
č. 5500/738996-02/21/01-002/00/R 
k výstavbě rodinného domu na této par-
cele uzavřené dne 26.10.2021 mezi 
Hypoteční bankou, a. s., IČ 13584324 
(Zástavní věřitel), Petrem Vadinou (Dluž-
ník, Zástavce) a městem Nové Město 
pod Smrkem (Zástavce).

2e/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem odkládá prodej nemovitých 
věcí, stavby a pozemků v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, parcely č. 306, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
150 m2, jejíž součástí je stavba, budo-
va č. p. 479, objekt bydlení, parcely 
č. 307, trvalý travní porost, o výměře 
205 m2, parcely č. 317/1, zahrada, 
o výměře 660 m2 na příští zasedání 
zastupitelstva.

2f/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje prodej stavby a po-
zemků v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, 
parcely č. 912/2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 199 m2, jejíž součástí je 
stavba, budova bez č. p./č. e., parce-
ly č. 912/1, ostatní plocha, o výměře 
626 m2, za smluvní cenu 126.750 Kč 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do spoluvlastnictví pana Zdeňka Lilka 
a pana Otakara Horkého. Toto usnesení 
je platné do 30.06.2022. Nebude-li 
kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, 
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty 
končí.

2g/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části 
parcely č. 392, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře cca 101 m2, za smluvní 
cenu 446 Kč/m2 a náklady spojené 
s prodejem z vlastnictví města Nové 
Město pod Smrkem do vlastnictví spo-
lečnosti H & J Real Estate, spol. s r. o., 
IČ 11965878. Toto usnesení je platné 
do 30.06.2022. Nebude-li kupní smlou-
va v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto 
usnesení uplynutím lhůty končí.

2h/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
části parcely č. 392, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře cca 235 m2, 
za smluvní cenu 446 Kč/m2 a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví 
manželů Jany Tiché a Václava Tichého. 
Toto usnesení je platné do 30.06.2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 

uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

2i/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, dle GP 
č. 1165-324/2021, parcely č. 589/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 55 m2, za smluvní cenu 500 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví manželů Jitky Oravcové 
a Arnošta Oravce. Toto usnesení je plat-
né do 30.06.2022. Nebude-li kupní 
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost 
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.

2j/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, dle GP 
č. 1165-324/2021, parcely č. 591/7, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 26 m2, za smluvní cenu 500 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Miroslava Kympla. 
Toto usnesení je platné do 30.06.2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

2k/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
části parcely č. 606/1, ostatní plocha, 
o výměře cca 141 m2, za smluvní cenu 
200 Kč/m2 a náklady spojené s prode-
jem z vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem do vlastnictví MUDr. Patrika 
Jarkovského. Toto usnesení je platné 
do 30.06.2022. Nebude-li kupní smlou-
va v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto 
usnesení uplynutím lhůty končí.

2l/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemků 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, dle GP 
č. 762-1179/2009, parcely č. 2461, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
18 m2, parcely č. 2505/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 4 m2, par-
cely č. 2505/3, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 1 m2, parcely č. 2506, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
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ře 14 m2, za smluvní cenu 300 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Radka Fialy. Toto 
usnesení je platné do 30.06.2022. Ne-
bude-li kupní smlouva v této lhůtě uza-
vřena, platnost tohoto usnesení uplynu-
tím lhůty končí.

2m/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely 
č. 791/1, trvalý travní porost, o výměře 
6 736 m2, za smluvní cenu 15 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Mariana Grassla. 
Toto usnesení je platné do 30.06.2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

3a/18Z/2021
Zastupitelst vo města Nové Měs-

to pod Smrkem schvaluje rozpočto-
vá opatření č. 36 až č. 62, dle před-
ložené IV. změny rozpočtu města 
roku 2021 a dle komentáře a tabulky. 
Celkové navýšení rozpočtu na stra-
ně příjmů: 6.026.627,85 Kč. Celkové 
navýšení rozpočtu na straně výdajů: 
- 2.154.552,12 Kč. Financování (rozdíl 
mezi příjmy a výdaji): 3.872.075,73 Kč.

3b/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem pověřuje v souladu s ustano-
vením § 102, zákona č. 128/2000 Sb., 
radu města k provedení rozpočtových 
opatření v závěru roku 2021. Radě měs-
ta je povoleno schvalovat změny roz-
počtu do výše salda 1 mil. Kč a příjmy 
související s přijetím dotací.

4/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje na 18. zase-
dání konaném dne 15.12.2021 roz-
počet města pro rok 2022, dle před-
ložených podkladů jako schodkový 
ve výši příjmů 112.262.700 Kč a výdajů 
123.223.720 Kč. Schodek rozpočtu 
bude kryt ze zůstatků finančních pro-
středků na bankovních účtech měs-
ta k 31.12.2021 ve výši 4.961.020 Kč 
a čerpáním bankovního úvěru na inves-
tiční akce ve výši 6.000.000 Kč.

5/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje poskytnutí dotace 
AFK Nové Město pod Smrkem, z. s., 
ve výši 430.000 Kč na projekt Údržba 
sportovního areálu a činnost fotbalové-
ho klubu v roce 2022 a pověřuje sta-
rostu města k podpisu veřejnoprávní 
smlouvy.

6a/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje účetní odepsání po-
hledávek za nájemné a služby bytové 
správy ve výši 81.556 Kč z důvodu ne-
vymahatelnosti (zemřelí).

6b/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje účetní odepsání po-
hledávek bytové správy za nájemné 
a služby ve výši 54.384 Kč na podroz-
vahový účet z důvodu nevymahatelnosti.

7/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství.

8/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje bezúplatný převod 
drobného dlouhodobého majetku ve vý-
ši 78.371,70 Kč a dlouhodobého hmot-
ného majetku ve výši 417.062,80 Kč 
do majetku příspěvkové organizace ma-
teřská škola.

9/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje příspěvek na strav-
né pro uvolněné zastupitele, starostu 
a místostarostu, poskytovaný formou 
stravenkového paušálu, v obdobné výši 
a za obdobných podmínek jako ostat-
ním zaměstnancům města (městského 
úřadu).

10/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje 2. aktualizaci Komu-
nitního plánu Mikroregionu Frýdlantsko 
na období 2020–2025.

11/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje pasport místních ko-
munikací.

12/18Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje střednědobý 
výhled rozpočtu města Nové Město 
pod Smrkem na rok 2022, na rok 2023 
a na rok 2024.

Výsledky projednávání, o kterých 
se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých 
se nehlasovalo

Zastupitelstvo města Nové Město 
pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
dle GP č. 1165-324/2021, parcely 
č. 589/2, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 55 m2, parcely č. 591/7, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 26 m2, za smluvní cenu 450 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví manželů Jitky Oravcové 
a Arnošta Oravce. Toto usnesení je plat-
né do 30.06.2022. 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 pozemků 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, dle GP 
č. 1165-324/2021, parcely č. 589/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výmě-
ře 55 m2, parcely č. 591/7, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, 
za smluvní cenu 750 Kč/m2 a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví 
pana Miroslava Kympla. Toto usnesení 
je platné do 30.06.2022. Nebude-li 
kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, 
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty 
končí.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města

Úplný zápis najdete 
na www.nmps.cz/zm.php
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neuvidíte na silnicích v jiných vozech 
než Škoda Kodiaq a Mercedes Benz,“ 
uvedl Kramář.

„Obnovu vozového parku Zdravot-
nické záchranné služby Libereckého 
kraje jsme započali před třemi lety. 
Díky tomu mohou naši záchranáři vy-
jíždět na pomoc lidem v moderních 
sanitách. Jejich práce je nesmírně ná-
ročná, a o to víc se to projevuje v době 
koronavirové pandemie. Enormního 
nasazení zdravotníků si nesmírně vá-
žím a velice jim děkuji,“ uvedl hejtman 
Martin Půta. A doplnil ho radní pro resort 
zdravotnictví Vladimír Richter:

„Investice do modernizace Zdravot-
nické záchranné služby Libereckého 
kraje jsou naší prioritou. Díky tomu 
můžeme snižovat dojezdové časy zá-
chranářských vozidel a zkvalitňovat 
zásahy zdravotníků. Kvalitní zdravotní 
péče se tak dostane ke každému z ví-
ce než 450 tisíc lidí žijících v Liberec-
kém kraji.“

Záchranáři také předali další svou 
samolepu „Pomohl jsem zachránit lidský 
život“, kterou oceňují ty, kdo se zvlášť 
duchapřítomně a správně zachovali při 
pomoci jiným v nouzi. Dostal ji od nich 
Jiří Žďárský, který dne 18. 9. 2021 zce-
la příkladně zavolal přes aplikaci Zá-
chranka zdravotnickou pomoc muži, 
který náhle zkolaboval na nohejbalovém 
hřišti. Zároveň s pomocí operátorky 
na telefonu vedl resuscitaci.

MG

Úsilí všech zaměstnanců Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje 
o získání akreditačního osvědčení v ob-
lasti kvality a bezpečí poskytované péče 
bylo korunováno úspěchem. Členové 
Spojené akreditační komise v uplynu-
lých dnech navštívili pracoviště výjezdo-
vých základen ZZS LK, kde prověřovali 
kvalitu a bezpečí poskytované péče či 
soulad s legislativními a odbornými nor-
mami.

A byli spokojeni. Předseda předsta-
venstva SAK Ivan Staněk tak 30. listo-
padu 2021 předal osvědčení o získání 
akreditace. „Jsem opravdu rád. V mi-
nulých měsících jsme se na akreditaci 
všichni poctivě připravovali, nastavili 
jsme řadu nových procesů a pravi-
del. V tuto chvíli můžeme říct, že jsme 
v České republice jediná záchranka 
s platným akreditačním osvědčením. 
To dokládá mimo jiné zejména kvali-
tu našich služeb a také to, že máme 
správně nastavená veškerá vnitřní pra-
vidla, jako je například oznamování 
nežádoucích událostí, nakládání s ne-
bezpečným odpadem a podobně,“ 
vysvětlil ředitel Kramář. Zároveň podě-
koval všem zaměstnancům záchranky 
za opravdu odpovědný přístup nejen 
k akreditaci, ale zejména za to, že svou 
práci dělají tak, že k ní akreditační komi-
se neměla výhrady. „Starost o bezpečí 
a kvalitu námi poskytované péče je 
nikdy nekončící proces. Ale určitě stojí 
za to,“ dodal.

ZZS

ZZS LK také „představila“ další vůz 
RV Škoda Kodiaq, který v těchto dnech 
přibyl do její flotily. Za pacienty v něm 
bude jezdit lékařská posádka z libe-
recké základny. Je vybaven stejně jako 
ostatní vozy RV, to znamená, že nebude 
sloužit pro přepravu pacientů a v ná-
stavbě tedy není lůžková úprava, jsou 
v něm ale veškeré přístroje, které může 
lékař v terénu potřebovat. „Podařilo se 
nám tak konečně obnovit a sjednotit 
všechna výjezdová vozidla včetně zá-
ložních. Naše lékaře a záchranáře už 

ZZS LK má akreditaci svědčící o kvalitě služeb

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

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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Aktuálně je možné v situaci náhlých 
problémů s úhradou nedoplatků 
za dané období v režimu DPI využít 
pomoc formou jednorázové dávky po-
moci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné 
okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP 
– Vyúčtování DPI.

Základním předpokladem využití této 
dávkové pomoci je skutečnost, že:
  žadatel do konce roku 2021 požádá 
o uzavření standardní smlouvy 
u některého z dodavatelů energií jako 
nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané 

na předepsaném formuláři posuzuje:
  stav hmotné nouze žadatele a osob, 
které se s ním posuzují společně 
(posuzují se příjmy a majetek, 
zohledňují se náklady na bydlení)

  je možné nepřihlížet k našetřeným 
penězům až do výše dvojnásobku 
životního minima a dvojnásobku 
nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze 
jednu do rodiny.

Úřad práce ČR o dávce rozhoduje 
v rámci správního řízení. Zákonnou lhů-
tou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud 
má Úřad práce ČR potřebné podklady, 
rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě ne-
prodleně.

Podrobnější informace k této dávce 

jsou k dispozici na webových stránkách 
MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-
-pri-rustu-cen-energii.

Pomoc s úhradou nákladů na byd-
lení, zahrnujících náklady na energie, je 
možné realizovat také prostřednictvím 
opakujících se nepojistných sociálních 
dávek, kterými jsou příspěvek na byd-
lení a doplatek na bydlení.

Příspěvek na bydlení je dávka stát-
ní sociální podpory, přičemž nárok se 
hodnotí v závislosti na příjmech rodiny 
a nákladech této rodiny na bydlení.

Zjednodušeně je možné říct, že pro 
nárok na příspěvek na bydlení je třeba 
splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě 
na základě nájemní smlouvy, či je 
vlastníkem obývané nemovitosti, 
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby 
či rodiny nestačí na úhradu nákladů 
na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je 
nižších než tzv. normativní náklady 
na bydlení 

Normativní náklady na bydlení jsou zá-
konem definovány a reprezentují ty výše 
nákladů, které stát pro výpočet příspěv-
ku na bydlení považuje za relevantní. 
Jedná se o průměrné celkové náklady 
na  bydlení podle velikosti obce a počtu 

ENERGIE

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů 
s úhradou dodávek energií

členů domácnosti – https://www.urad-
prace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.

Výše příspěvku na bydlení činí za ka-
lendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativ-
ními náklady na bydlení a rozhodným pří-
jmem rodiny vynásobeným koeficientem 
0,30, a na území hlavního města Prahy 
koeficientem 0,35.

Pokud i s příspěvkem na bydlení po za-
placení nákladů na bydlení zbude oso-
bě/rodině málo peněz (okolo životního 
minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí 
v některém z nestandardních smluvních 
vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), 
je možné Úřad práce ČR požádat o do-
platek na bydlení https://www.urad-
prace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

Pro nárok na tuto dávku se posuzuje 
stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se 
tedy především lidí bez příjmů nebo 
s nízkými příjmy.

Podrobnost i  k možnému nároku 
na všechny shora uvedené dávky dle 
konkrétní situace sdělí zaměstnanci 
Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která 
je místně příslušná. Tedy ta dle místa 
bydliště žadatele.

Seznam poboček Úřadu práce ČR, 
včetně kontaktních údajů je k dispozici 
na portále Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu prá-
ce ČR, www.uradprace.cz.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., schválila na svém 
jednání 16. prosince 2021 cenu vody 
(vodné a stočné) pro rok 2022.

Vodné a stočné zdraží pro zákazníky 
Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s. od 1. ledna 2022 od 9 %. „Největší 
podíl na zvýšení ceny vody má jedno-
značně obrovský růst ceny elektrické 
energie. V příštím roce bude o 187 % 

Cena vody bude od 1. ledna 
2022 následující (DPH 10 %):

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10 % DPH

Dodávka pitné vody (vodné)

58,33 64,16

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné)

67,33 74,06

Cena vody vzroste pouze v jednotkách procent
vyšší, než letos a to už se musí někde 
projevit,“ říká ředitel Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s. Ing. Petr Olyšar.

U pitné vody je nárůst ceny pro 
rok 2022 tvořen téměř výhradně nárůs-
tem cen energií. „Náklady na elektric-
kou energii budou příští rok o 4 a půl 
milionu korun vyšší. Při rozpočítání 
na m3 vody jde o navýšení ceny vody 
o 2,63 korun, přičemž celkové navýše-
ní vodného je jen o tři setiny vyšší, pro-
tože se do něj promítají i jiné faktory,“ 
vysvětluje ředitel FVS. 

Také u odpadní vody hraje zvýšení cen 
energií pro příští rok významnou roli, 
tvoří zhruba polovinu navýšené částky. 
„V tomto případě se ale přidávají ještě 
další faktory, jako například nezbytné 
navýšení mezd zaměstnanců, infla-
ce, rostoucí ceny materiály na opravy 

nebo nezbytné používání nové che-
mikálie pro srážení fosforu v čistírně 
odpadních vod ve Frýdlantě, kterou 
musíme používat, abychom splnili zá-
konnou povinnost,“ vysvětluje ředitel 
FVS nárůst ceny za stočné.

„Pokud čísla aplikujeme na průměr-
nou čtyřčlennou rodinu, tak ta při prů-
měrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vod-
né měsíčně o 32 korun více, což činí 
1,10 korun za den. V případě, že rodina 
platí vodné i stočné, vzroste poplatek 
měsíčně o 141 korun, což činí 4,75 ko-
run za den,“ říká ředitel FVS.

Na Frýdlantsku platí vodné i stočné 
pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, No-
vého Města pod Smrkem a Raspenavy. 
V ostatních obcích Frýdlantska, které jsou 
na Frýdlantskou vodárenskou společnost 
napojené, platí obyvatelé jen vodné.
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sud neznámé informace o historii 
našeho města a jeho okolí.

Kontaktovat nás může na:
e-mail: okraslovaci.nmps@gmail.com
Ing. Olga Vnoučková – 
tel. 776 332 973
RNDr. Václav Tima – tel. 732 472 181

Blíží se konec roku a také čas bilan-
cování.  V letošním roce se díky různým 
omezením nepodařilo uskutečnit někte-
ré zamýšlené akce. Přesto není výčet 
vykonané práce malý.

Podařilo se osadit nový kovový kříž, 
vytvořený panem Čechem, na pomní-
ček nad benzinovou pumpou (Blumrich). 

Schwertnerovu kříži, který byl sice 
v roce 2009 obnoven, ale nedochovala 
se část podstavce a je tudíž o něco niž-
ší, obnovila O. Vnoučková text, kámen 
byl očistěn a byla ošetřena pískovcová 
část hloubkovou ochranou minerálních 
povrchů proti mechům, plísním a řasám. 
Kříž stojí na severním okraji lesa, v po-
kračování cesty východně od nevýraz-
ných pozůstatků Pechovy hájovny.

Dalším křížem, kterému se dostalo 
zvláštní péče, je Neumannův kříž – byl 
na něj připevněn Kristus.

Zcela nový je kříž u čistírny odpadních 
vod – Killmannův, který byl mírně pře-
sunut na vhodnější místo. Byl vybudován 
nový podstavec a 21. prosince restaurá-
tor pan Fedorčák a umělecký kovář pan 
Šerák vztyčili a ukotvili nový litinový kříž 
se štítkem INRI. Na kříži budou práce 
pokračovat, protože na zlacení korpusu 
těla Krista se pracuje v restaurátorské 
dílně. Do konce března 2022 by měl být 
zkompletován.

Bylo uskutečněno několik brigád 
na Staré poutní cestě, u Pfeifferovy pily, 
na mostě přes Ztracený potok u Lud-
víkova, pomáhali jsme částečně i při 
úpravách parku kolem kostela. U Neu-
mannova kříže stojí krásná lavice, kterou 
věnoval náš člen pan Peter Wöllner.

Tolik jenom zhruba o našich aktivitách 
v roce 2021.

Máme však také velikou prosbu.
Okrašlovací spolek hledá nezná-

mého autora křížků, které se letos 
objevily u Bílé kapličky a poblíž sil-
ničního přechodu přes státní hrani-

ce. Zvláště nás zajímá křížek u hra-
ničního přechodu. Nevíme, že by zde 
v minulosti nějaký kříž byl, neuvádí  
jej žádná mapa a není ani v seznamu 
křížů bývalých (německých) obyvatel 
Nového Města p. S.

Pokud se autor přihlásí, budeme 
velice rádi, že se dozvíme nové, do-

Okrašlovací spolek

ŠKODA AUTO Nadační fond 
a BOHEMIAN HERITAGE FUND 
vyhlásily v letošním roce 
grantovou výzvu Zapomenuté 
příběhy Mladoboleslavska.

Do grantové výzvy se přihlásil i Václav 
Tima, člen novoměstského Okrašlova-
cího spolku (a spoluautor knihy o historii 
zdejší textilní továrny). Jeho příspěvkem 
byl tragický osud Hildegardy, dcery 
Otto mara Klingera. Z celkem 25 příbě-
hů bylo deset z nich vybráno a oceněno. 
Jedním z oceněných příběhů byl i pří-
běh o Hildegardě Klingerové.

Ačkoliv se zdá, že Mladoboleslavsko 
nemá s Novým Městem pod Smrkem 
nic společného, opak je pravdou. No-
voměstská textilní továrna Ig. Klinger 
(později známá jako Textilana, závod 02) 
v Mladé Boleslavi koupila roku 1881 dvě 
továrny, které přestavěla na přádelny 
česané příze (dodnes se jedna část 
automobilového závodu ŠKODA AUTO 
a. s. nazývá Česana).

Roku 1905 zakoupil Ottomar Klinger 
zámek v Kosmonosích u Mladé Bolesla-
vi a následující rok se do něho přestě-
hoval se svou rodinou. V zámku bydlela 
rodina do roku 1931, kdy se Klingerové 
dostali do finančních problémů a prodali 
ho. Ottomar Klinger však zemřel již ro-
ku 1918.

A o čem příběh byl?
Hildegarda byla krásná a její vášní byla 

jízda na koni. Když se svým manželem 
pobývala v Brandýse nad Labem, kde 
sloužil v císařských službách, zahleděl 
se do ní arcivévoda Karel, nástupce 
na císařský trůn. V době, kdy Hildegar-
da pobývala na zámku v Kosmonosích, ji 
tajně navštěvoval.

Roku 1925 se jako jediná žena při-
hlásila do vojenského závodu v Pra-
ze na Letné. Bohužel při překonávání 
dvanácté překážky kůň klopýtl, spadl 
a Hildegardu zavalil. Ta těžkému zranění 
podlehla. Pohřbu se zúčastnil mj. i ge-
nerál Gajda.

Za OS M. Remtová
Foto: O. Vnoučková, V. Tima
Text  o Hildegardě – V. Tima
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„Bylo nám jasné, že situace není 
dobrá pro hromadné akce. Proto 
jsme se zaměřili na to, abychom lidi 
motivovali k úklidům v průběhu ce-
lého roku. Dobrovolníky jsme vyzý-
vali k pravidelným úklidům při každé 
procházce do přírody a pořádali pro 
ně i mnoho soutěží. Rok však ještě 
neskončil,“ říká Veronika Andrlová a na-
značuje, že je čas při nadělování dárků 
myslet i na to nejcennější, tedy na naši 
přírodu.

Více informací naleznete na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.
Kontakt: Veronika Andrlová, 
tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Fotografie k volnému využití si můžete 
stáhnout zde: www.uschovna.cz/zasil-
ka/SPRFAZP2AKBDILAU-M37

Ukliďme svět v roce 2021 
podporují:

Ministerstvo životního prostředí, Hlav-
ní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, 
DB Schenker.

Partnery akce se můžete stát i Vy! 
Děkujeme!

Ukliďme svět

(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se kon-
cem roku přináší Český svaz ochrán-
ců přírody letošní výsledky kampaně 
„Ukliďme svět“. Akce se letos zú-
častnilo přes 21 000 registrovaných 
dobrovolníků, kteří po celé České re-
publice sebrali více než 200 tun od-
padu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, 
táborů a dětských oddílů. Ochránci 
také oznámili datum hlavního jarního 
úklidového termínu, který bude příští 
rok 26. března, a zároveň přichá-
zí s novou velkou výzvou: „Darujte 
přírodě vánoční dárek tím, že si z ní 
něco odnesete. Třeba pytel plný od-
padků!“

Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí 
obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci 
přírody nyní přichází s tipem na vánoč-
ní dárek, který pomůže přírodě i nám 
všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí 
tento dárek nepřinesete pod stromeček, 
ale naopak ho od něj odnesete!

„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo 
město, chtějí se projít v lese a užít si 
klid po náročném předvánočním sho-
nu. Proč tedy tuto příležitost nepřetavit 
v něco opravdu pozitivního? Darujte 
dárky i přírodě v podobě plného pytle 
odpadků, který z ní odnesete!“ říká ko-
ordinátorka kampaně Veronika Andrlová 
a dodává, že neexistuje lepší příležitost 
pro projev solidarity s naší přírodou, než 
právě o Vánocích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji 
ochránci přírody opakovat každý rok. 
Může se tak stát pravidelným doplňkem 
hromadných úklidových akcí. Ty letos 
opět silně zasáhla pandemická situa-
ce, kvůli níž měly hromadné akce nižší 
účast, než bývalo běžné v minulých le-
tech. Organizátoři akce proto zvolili pro 
tento rok trochu jinou taktiku než obvyk-
le. Kromě hlavních termínů vyzývali dob-
rovolníky i k individuálním úklidům v prů-
běhu celého roku. Akce se tak nakonec 
zúčastnilo přes 21 000 registrovaných 
dobrovolníků, kteří po celé České re-
publice sebrali více než 200 tun odpa-
du. Do úklidu se také zapojilo 213 škol, 
táborů a dětských oddílů.

Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco 
odnesete. Třeba pytel plný odpadků!
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Přelom roku je vždy tak trochu pří-
ležitostí k tomu, abychom se zastavili 
a zamysleli se jednak nad tím, co se nám 
v uplynulém roce podařilo či nepodařilo, 
a samozřejmě se i podívali před sebe, 
neboli co nás čeká v roce příštím.

Ono „zamýšlení nad tím, co nás v uply-
nulém roce potkalo“ a jakým způsobem 
jsme s tím naložili, se zdá být jednodu-
ché.  Předně se jednalo o všudypřítom-
ný „čínský virus“ a veškeré záležitosti 
s ním spojené. Nelze si neuvědomit, 
že dost znatelně ovlivnil veškeré naše 
konání v roce 2021. A to nejen v osobní 
rovině, ale i v té profesní, nebo pracovní, 
jak se komu líbí. Uzavření celé společ-
nosti na jaře nám ze dne na den změnilo 
plány v oblasti provádění plaveckého 
výcviku pro školy a myslím, že i přes na-
výšení počtu odplavaných hodin na pod-
zim budeme tento skluz dohánět ještě 
v příštích letech.  Naštěstí se povedlo 
přivést do našeho kolektivu dvě nové 
posily na pozici plavčíka a instruktora 
plavání, takže se snad blýská na lepší 
časy. I když, pokud tento článek čte 
někdo, kdo by měl zájem o práci s dět-
mi, může se ozvat na naši e-mailovou 
adresu (bazen@nmps.cz) a můžeme se 
o případné spolupráci pobavit.

V souvislosti s provozem bazénu 
a sauny mne trochu mrzí, že se stále 
najde pár jednotlivců, kteří si musí svo-
ji frustraci z vládních opatření vybíjet 
na personálu bazénu tím, že je osočují 
z různých neoprávněných kroků, jako 
je kontrola očkování a podobně. Chtěl 
bych všechny návštěvníky ujistit, že 
jsme všichni na stejné straně problému, 

Info ze SRC
a pokud někdo vymyslel opatření, která 
po nás vyžaduje, musíme je jako institu-
ce plnit, byť bychom nastokrát byli radě-
ji, kdyby se svět vrátil k normálu. Ale je 
pravda, že v poslední době těchto kon-
fliktních situací ubývá, tomu jsem rád.

O některých hlavních akcích, kterými 
jsme se zabývali v průběhu roku, ať již 
v oblasti modernizace provozu (UV lam-
py na bazén a vířivku, okna na budově 
bazénu a podobně) jsem psal již v před-
chozích vydáních NN, a tak nemá valné-
ho významu se o nich rozepisovat. Ov-
šem celkově se dá říci, že díky poměrně 
silné návštěvnosti v letních a podzimních 
měsících není celkový propad příjmů 
tak hrozný, jak to zpočátku vypadalo. 
Dokonce zbude i na některé akce, které 
plánujeme pro rok 2022.

A tím se vlastně dostávám k tomu „po-
dívat se před sebe“. Jelikož jsem op-
timistou, věřím, že v příštím roce nás 
podobné masivní uzávěry nepotkají a si-
tuace se bude, byť možná pomalu, ale 
přesto zlepšovat. Takže plánujeme další 
výuku plavání pro školy a školní zaříze-
ní. Nové kolo kurzů zahajujeme hned 
3. 1. 2022. Dále bude od 18. ledna 
spuštěn nový běh kurzu pro děti. Jedná 
se o kurz, který jsme připravili na zákla-
dě podnětů rodičů a v současné době 
zahájíme již šesté pokračování. Podrob-
né informace najdete na našich strán-
kách. S provozem v příštím roce souvisí 
jedna horší zpráva a tou je zvýšení cen 
vstupného do bazénu. Snažíme se sice 
ceny držet co nejníže, ale poté, co do-
šlo ke značnému nárůstu cen energií, 
nemáme jinou možnost. Obecně dojde 

ke zvýšení vstupného o 5 Kč na hodinu. 
Podrobný ceník naleznete dále v tomto 
vydání NN.

Na jaro roku 2022 připravujeme dva 
větší projekty v areálu koupaliště. Prv-
ním je pokračování modernizace hygie-
nického zázemí. V rámci tohoto projektu 
bude rozšířena kapacita a jak doufám 
i zvýšena úroveň toalet v kempu. Dru-
hým projektem bude výstavba dětského 
hřiště. Bude se jednat o první etapu, 
na kterou případně naváže rozšíření. 
Celé to bude financováno jednak z vý-
nosů roku 2021 a částečně z případné 
dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Dále připravujeme další část výměny 
oken na budově bazénu, opravu balkonu 
a podobné projekty zaměřené na udr-
žení provozuschopnosti všech objektů 
v péči SRC.

V oblasti kulturních a společenských 
akcí bychom rádi opět uskutečnili letní 
kino v areálu kempu, samozřejmě po-
hádkový les, nějaký letní koncert (nebo 
i více) a rádi bychom se vrátili k tradici 
Mikulášského plavání, kterou jsme za-
vedli v roce 2013.

Mimo tyto výše uvedené akce bude-
me i nadále zabezpečovat provoz ba-
zénu, infocentra, posilovny, sokolovny, 
sportovní haly, tenisových kurtů, spole-
čenského sálu a autokempu jako v ro-
ce 2021. Tímto bych Vás chtěl všechny 
pozvat k návštěvě těchto zařízení; jsou tu 
pro všechny, kdo nechtějí jenom sedět 
doma u televize, či s mobilem na klíně 
. Těšíme se na vaši návštěvu.

V roce 2022 Vám přeji jenom to dob-
ré.

/PJ/

Pracovní nabídka
Sportovní a relaxační centrum, p. o. přijme:
  Pracovníka do občerstvení na koupališti.
• Nástup možný v dubnu 2022. Jedná se o práci na dobu určitou (duben až 

listopad).
• Forma spolupráce je možná buď formou brigády (dohoda o provedení 

práce), nebo formou hlavního pracovního poměru.
• Pracovní náplň a podrobnosti budou zájemcům sděleny při osobním 

rozhovoru.
  Pomocníka instruktora plavání
• Práce na dohodu o pracovní činnosti, nebo na dohodu o provedení práce.
• Pracovní náplň a podrobnosti budou zájemcům sděleny při osobním 

rozhovoru.
• Vhodné pro sportovně založené studenty, nebo důchodce.

Zájemci na obě pozice se mohou přihlásit na e-mail: bazen@nmps.cz.

Plavecký kurz 
pro děti

Sportovní a relaxační centrum 
otevírá další kolo večerního kurzu 
plavání pro děti.

Zahájení: 18. 1. 2022
Čas: v ždy v ú ter ý od 17.00 

do 18.00
Počet lekcí: 10
Cena: 1400,00 Kč

Přihlášky a podrobnosti 
najdete na stránkách: 
www-ubytovani-relax.com.

PJ
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Listopad, prosinec, dva měsíce strá-
vené u babičky. Spolu se sestřenicí 
chodili každý den do vesnické školičky, 
kde byla otevřena předškolní přípravka. 
Kluk má přes rameno lýkovou torbičku, 
v ní dvě svačiny, pro sebe i pro Bedřiš-
ku. Chleba s máslem a jahodovou zava-
řeninou.

Třída v jednopatrové budově sousední 
vesnice. Vysoké bytelné dveře, přízemní 
místnost, vybavená několika lavicemi 
se sklápěcími sedačkami, pár stolů, 
doširoka rozkročená černá tabule. Vě-
šák na skromné svršky dětí.  Mezi ok-
ny u stropu portrét prvého dělnického 
prezidenta Klementa Gottwalda. Shlížel 
podmračeným pohledem dolů mezi to 
dětské hemžení. Když dětský mumraj 
hlučel moc, paní učitelka zvolala: „Děti, 
podívejte, pan prezident se mračí!“ 
Děti se ihned ztiší.

Zamrzlá louže v přilehlém parčíku po-
sloužila jako skvělá klouzačka. Děti s já-
sotem jedno po druhém se rozebíhaly 
a vyrovnávaly balanc. Honem do tepla 
třídy. Hodina pohádek, hodina hraní 
příběhu. Boudo, budko, kdo v tobě pře-
bývá? Poslední přichází medvěd, zabuší 
na desku stolu, pod níž se krčí děti-zví-
řátka. „Já jsem medvěd Huňáč a tu va-
ši boudu rozšlapu!“ Tohle všechno byla 
jen zbožná teorie. Ve skutečnosti myška 
Bedřiška byla jediná, která zahrála svoji 
roli skoro bez ostychu, zlý medvěd v po-
dání pětiletého kluka slabým hláskem 
pronesl onu památnou větu o zničení 
budky a tím bylo po akci. Jeho první 
divadelní role, ovšem nijak výrazná. 
Myslím, že si na to už nikdo nepamatuje.

Odpolední návrat ze školky přes ves-
nickou náves. Náhle se v jednom domku 
rozletí dveře a z nich vybíhá rozkacená 
dívenka a sápe se na kluka, začne jej 
škrábat v obličeji. Kluk není schopen 
se bránit, musí nastoupit sestřenice. 
K dovršení ze dveří vybíhá starší žena, 
v rukách kbelík s vodou a obsah letí 
na rozkacenou dívenku. Ta v posledním 
momentu rychle uhýbá, emoce jsou 
pryč. Proč, za co? Dodnes to neví.

Známá cesta do školky, je obleva, děti 
mají na nohou gumáky. U železničního 
přejezdu je hluboký příkop plný roztálé-
ho sněhu a vody. Zkusím projít tou louží? 
Voda rychle teče do holínek. Ve třídě 
převlékání za černou tabulí, mokré pun-
čocháče letí přes tabuli k usušení, kluk 
sedí ve třídě jenom v košili a trenýrkách 

HISTORIE

To si nechte vyprávět (druhý díl)
a hrozně se stydí. Prezident se stále 
mračí, i když nikdo nezlobí.

Dva měsíce u babičky utekly jako vo-
da, opět doma u maminky. Co to s tou 
maminkou je? Má najednou větší břicho!

Malým bytem se zase ozýval dět-
ský pláč. Další holčička, světlé vlás-
ky se kroutily na hlavičce, slzy stříkaly 
na všechny strany, jenom ta slinka v pu-
se nebyla, holčička brečela jaksi dovnitř 
s pootevřenou pusou. Jaruška, tak ji 
pojmenovali. Bylo jich už pět.

Maminka vedla kluka dlouhou chod-
bou ke dveřím s cedulí 1. C. Třída s vy-
sokým stropem, lavice se sklápěcími 
sedadly. Posadil se do poslední lavice 
v první řadě u oken, vedle něj si sedl 
obtloustlý kluk a byl cítit octem. Paní uči-
telka jej přesadila do první lavice hned 
pod katedrou. Vedle už seděla holčička 
s nádhernýma modrýma očima a zvě-
davě si prohlížela souseda. Octový kluk 
zůstal sedět vzadu sám.

Dvoupatrový dřevěný penál. Uvnitř 
násadka, ocelová pera, guma, několik 
měkkých tužek, hadříček na utírání pe-
ra. Penál sloužil jako mocná zbraň při 
třídních půtkách. Ocelové pero v dřevě-
né násadce, rafinovaný mučicí nástroj 
na dětskou ruku. Lahvička s modrým 
inkoustem, zdroj karambolů. Násadka 
byla na dětskou ruku dlouhá a tlustá, 
pero skřípalo po papíře. Na kuchyň-
ském stole ležel otevřený linkovaný se-
šit. Na prvním řádku bylo rukou učitelky 
napsáno několik písmen i jako vzor. 
Tak chlapče, ukaž, co umíš. Tatínek 
viděl klukovu nerozhodnost, vzal tužku 
a tenounce napsal na všechny řádky 
písmenko i. Kluk třesoucí se rukou po-
ctivě obtahoval násadkovým perem ten 
jednoduchý tvar na celé řádky. Vypadalo 
to jako záznam seismografu, o kaňce 
ani nemluvě. Tuhle havárii tatínek vyřešil 
opatrným vyškrabáním žiletkou.

Prosinec, nedělní podvečer, čas Mi-
kuláše. V potemnělých ulicích se ozý-
valy zvuky chrastících řetězů, v temnotě 
se míhaly bílé postavy Mikuláše, anděla, 
s tmou splývají siluety rozdováděných 
čertů.  Zvonek domovních dveří se nalé-
havě rozezněl. Děti se vrhly k maminčině 
zástěře. Tatínek šel otevřít, Vašek svíral 
v dlani nůž zvaný rybička plně odhodlán 
ubránit se násilí. Dveře se prudce roz-
letěly a vešla vysoká velebná postava 
Mikuláše, za ním černá postava čerta 
s pytlem a březovým koštětem. Hned se 

sápal na vystrašené klubko dětí u ma-
minky, ale Mikuláš jej zadržel. Hlubokým 
hlasem se ptal dětí, zda byly hodné. Vy-
žádal si recitaci krátké modlitbičky a pak 
každého podělil dlouhou punčochou 
z organtýnu, tou samou, kterou děti 
zavěsily prázdnou za okno dva dny před 
Mikulášem. Byly v ní různé dobroty, oře-
chy, fíky, mandarinky, bonbony. Čert ne-
ustále rejdil okolo dětí, mával březovým 
koštětem a občas něco zamumlal. Miku-
láš na závěr pohladil děti po hlavičkách 
a pak všichni zmizeli za dveřmi. Děti se 
pustily máminy sukně. Začalo překotné 
rozbalování nadělené punčochy, uhlí 
tam nebylo. Ještě jsme vlastně neřekli, 
jak se onen klučina jmenuje, vězte tedy, 
že Vašík. Opatrně se přesvědčil, zdali je 
čert už za dveřmi, a stále svíral v ručce 
rybičku. U kbelíku s vodou se povaloval 
chuchvalec bílé vaty. Kde se tam vzal? 
Přinesl jej ukázat rodičům. Ti se na sebe 
podívali a stranou se pousmáli. Ráno to 
budou muset sdělit sousedce a jejímu 
mužovi.

Čas předvánoční, čas očekávání. Ta-
tínek byl zručný kutil, a tak jednoho dne 
dal do kuchyně a ložnice reproduktory, 
natáhl přívodní dráty a zapojil je do gra-
mofonové skříně.

Dveře do svátečního pokoje byly z ne-
pochopitelných důvodů zamčeny. Vašík 
se sestřičkou stáli před dveřmi a po-
lohlasně se domlouvali, jak tomu přijít 
na kloub. Ještě jsme ale neřekli, jak se 
Vaškova sestřička jmenuje. Je to Božen-
ka, Božka.

Vaškův pohled se snaží proniknout 
klíčovou dírkou do uzavřené místnosti. 
Je však vidět jenom stůl a opěradlo 
židle, jinak nic. Tato místnost byla parád-
ní, nejvíce byla obývaná v čase vánoč-
ním. Děti střídavě koukaly do uzamčené 
místnosti, Boženku bráška zvedal, aby 
dosáhla k dírce, ale stejně nic neviděla. 
Pošťuchovali se, až maminka ukončila 
zvědavost dětí. Ostatně, měla v kuchyni 
plno práce, z trouby voní cukroví.

Po obědě se najednou z reproduktorů 
ozvaly koledy, neklamný to signál, že 
opravdu se blíží dětmi tolik očekávaný 
čas nadělování dárků, rozsvíceného 
stromku. Děti byly stále v zajetí příjem-
ného klamu, že všechny radosti vánoční 
způsobuje nějaká tajemná bytost, Ježí-
šek. Svět chce být klamán.

(Pokračování)
© Šmi-dra



leden–únor 2022 Novoměstské noviny 19

HASIČI

Josef II. (vládl 1780–1790)

1781
Císař vlastnoručním listem 23. dubna 

zrušil v Čechách a na Moravě nevol-
nictví (patent z 1. 11. 1783). Tento rok 
historici vymezili za počátek českého 
národního obrození.

1783
Císařským patentem z 26. listopadu 

a poté vyhlášeným dvorským dekretem 
pro království české (11. 11. 1788) bylo 
zakázáno zvonění proti mračnům z do-
mněnky, že pohybem kovového zvonu 
se přitahuje blesk.

Rakouské Slezsko bylo 15. března 
administrativně připojeno k Moravsko-
slezskému guberniu se sídlem v Brně.

1785
Po předchozím vydání „Řádu hašení 

ohně“ pro Dolní Rakousko (1782) byl 
rozšířen i na ostatní země monarchie 
jako patent. Pro Čechy  25. 7. 1785 
a města ve svých vyhláškách stanovil 
postup osob při hašení. Patent se za-
býval zamezením, včasným objevením, 
rychlým uhašením a opatrností po likvi-
daci ohně (střežení). Při stavbě nového 
domu se mělo hledět, aby jeden od dru-
hého měl prázdné místo jednoho sáhu. 
(§ 1). Tovaryšům, kteří se při požáru 
vyznamenali, mohlo být uděleno měš-
ťanské právo. Vzrostla úloha Čechů při 
hašení ohňů.

Stručný přehled faktů, dokumentů a událostí 
ve vztahu k historii požární techniky v českých zemích

1786
V Zemském státním archivu Brno se 

nachází spisy o opravách hasičských 
stříkaček zámečnickým mistrem Janem 
Pulzerem z Brna.

1787
Pro markrabství moravské a vévod-

ství slezské císař 
potvrdil dva pa-
tenty – „Řád proti 
ohni pro zemská 
města a městyse“ 
a „Řád k hašení 
ohně pro veřejnou 
krajinu na Moravě 
a ve Slezsku“.

Dvorský dekret 
z 24. února nařídil 
krajským úřadům 
zhotovení sezna-
mu dřevěných ko-
mínů (např. kraj-
ský úřad v Těšíně 
měl k 24. květnu 
4507 domů s ko-
mínem dřevěným, 
1539 se zděným 
a 10 239 domů 

bez komínů). Zjištěné skutečnosti i v ji-
ných krajích později vyvolaly intenzivněj-
ší výrobu cihel.

V království českém bylo 20. srpna 
zřízeno 15 kriminálních soudů, které 
obviněné soudily již bez rozdílu stavov-
ské příslušnosti. Na Moravě bylo šest 
a ve Slezsku dva soudy.

Krajské úřady vydaly výkazy o úlo-
ze cechů při požárech (např. v Krnově 
27. listopadu pro město Bruntál).

1788
Pod č. 894 vyšel 24. ledna návod 

k opatrování a používání stř íkaček.  
Skladiště, kde nářadí a stříkačky byly 
uloženy, muselo být prostorné, opat-
řeno dobrým zámkem s třemi klíči (jen 
na rychtě nebo v panském úřadě).

V Praze bylo zřízeno Zemské vrchní 
stavební ředitelství pro dozor nad výstav-
bou nových budov.

1790
Nařízení gubernia království českého 

č. 74 z 19. dubna hovořilo o zřizování 
požárních stráží. Dohled měl v povin-
nostech rychtář, magistrát, vrchnost 
a krajský úřad.

1791
Nařízení gubernia království českého 

z 23. května (č. 676) zakazovalo stavěti 
pec na pečení chleba mimo dům, neboť 
většinou byla bez dozoru a tím vznikaly 
požáry.

František II. (vládl 1792–1835)

1792
Profesor pražské university Dr. Voj-

těch Vincenc Čarda  (Dr. Adalbert v. Za-
rda) zřídil první záchranný ústav v Praze 
a napsal nejstarší spis o samaritánství:
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„Von den Nutzen über die  Ret-
tungsmittel in plötzlichen Lebensge-
fahren Nichtärzten Unterricht zuge-
ben, als Program zu den öffentlichen 
Vorlesungen über diesen Gesenstand 
vorgetragen in Karolinum den 4. Win-
termonat 1792“.  Spis se nachází 
v Městském museu v Praze. V Brně ob-
dobný ústav vznikl v roce 1801.

1793
Tištěný „Řád hašení ohně, která v krá-

lovském komorním městě Pardubic pod 
trestem královským právem vyměřeným 
pozorován býti má, z 16. února uvedl, že 
kdokoliv by zatajil požár, musel škodu 
nahradit a ještě byl „ostře“ potrestán.

Dekret gubernia království českého 
z 20. listopadu pod č. 1042 dal návod 
na vymazávání hasebních slaměných 
košíků na vodu: „Do pinty (1,93751 litru) 
nebo čtyř žejdlíků (4×0,48 litru) dobré-
ho mazadla na vozy přidají se dvě libry 
(2×513,8 g) smoly a žejdlík vepřového 
sádla“. Směs s přidáním trošky soli se 
promíchala, povařila a poté horkou smě-
sí natíraly košíky.

1794
Nařízení gubernia království českého 

č. 1613 z 18. dubna doporučilo za nej-
lepší hasební směs „dvacet konví su-
šeného a jemně rozmělněného klihu 
na sto konví vody“. V praxi názor potvrdil 
JUC. J. Michálek v roce 1902.

Dekret království českého č. 1261 
z 21. března dal pokyny k nákupu hasič-
ského nářadí z příjmů obce a nařízení 
č. 1430 z 17. srpna vybízelo k opatrnos-
ti při zacházení s otevřeným ohněm.

1795
Dekret gubernia království českého 

z 10. prosince (č. 2194) zakázal výrobu 
stříkaček a hasičského náčiní kotlářům 
a zvonařům, kteří veřejným vysvědče-
ním neprokázali znalosti z mechaniky 
a hydrauliky.

1796
Zemské gubernium v Čechách vyhlá-

silo 14. dubna (č. 2300) popis univer-
zálního nářadí – voznice – s popisem 
manipulace a dvorský dekret z 22. září 
(č. 2550) zakazoval svícení loučemi.

(Pokračování příště)
LR

Požár chaty na Spálence

Otázka pro občany: kdo pozná 
z jakého roku je tato fotka?

HASIČI
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Rok 2021 nezačal u nás dobře. 
Po Silvestrovském nohejbalu jsme byli 
plni plánů na celoroční aktivity. Rozhodli 
jsme se pro dokončení všech oprav 
a naplánované výstavby pergoly, která 
by měla sloužit jako stabilní zázemí pro 
veškeré akce. Tím by přestalo stěhování 
od klubovny, kde se konají soutěže nebo 
akce pro děti, stěhování stanů a lavic 
k nádrži, kde se každý rok konalo pálení 
vatry a stavění májky a po měsíci káce-

ní májky včetně Dětského dne, a také 
Silvestrovský nohejbal. Proto jsme si 
připravili úkoly, které na výroční valné 
hromadě měly být schválené. Ale přišla 
bomba – nařízení o zrušení veškerých 
akcí koncem minulého a také pro začá-
tek letošního roku. Již plánovaný termín 
plesu, který od války byl každoročně 
pořádaný, a každý rok jsme předem pro-
dávali vstupenky, jsme museli odvolat, 
přes již rok zajištěnou hudbu a sál. Ještě 
pořád ale věříme v obrat a další námi po-
řádané akce, jako je pálení vatry, stavění 
a kácení májky, se snad budou konat 
v plánovaných termínech.

Ještě na konci uplynulého roku se 
nám podařilo uspořádat pro děti Mi-
kuláše bez vánočního stromku u klu-
bovny a pouze v rodinách, ale s velkou 
radostí dětí a na druhý vánoční svátek, 
na Štěpána, tradiční výstup na Smrk za 
velmi krásného počasí – mrazu mínus 
12 stupňů – v počtu 13 lidí a pes. Tradič-
ní nohejbal na Silvestra byl sice na blátě, 
ale všichni byli spokojení.

Další pořádané programy vždycky 
měly u občanů za cíl po zimním období 

se sejít a oslavit příchod jara společně 
s přáteli. Také to byl důvod, abychom 
se potkali s nedávno přistěhovanými 
občany a seznámili je s námi pořádaný-
mi kulturními a společenskými akcemi. 
Tedy s činností celého sboru SDH Lud-
víkov u zásahu při požáru, technickém 
zásahu, pomoci občanům a cvičeních, 
kterých se pravidelně účastníme.

Naše malá vesnice dlouhá léta patřila 
mezi nejlepší v hasebním okrsku a v ně-

kterých případech byla v hodnocení 
okresu na předním místě. Dokazuje to 
i hodnocení představiteli města a OSH, 
kdy bylo doporučeno dotovat jednotku 
při koupi nového vozidla jako odměnu 
za veškerou práci, zejména při udržo-
vání staré techniky pro výjezdy a pro 
kontrolu technické způsobilosti vozidla.

V uplynulém roce nebylo tolik výjezdů 
k požárům, ale přibylo výjezdů technic-
kých – rozlitý olej na cestě, spadané vět-
ve, ucpané odpady v CiS nebo ve ško-
le atd, také výjezdy na vosy a včely 
po Novoměstsku. Ale největší výjezd byl 

na pomoc na jižní Moravu, kde po tajfu-
nu naši chlapci místo dovolené a zdarma 
pomohli při výstavbě nové střechy mladé 
paní se třemi dětmi. Po pětidenní práci 
byla střecha komplet hotová. Dostalo se 
jim velkého poděkování jak od majitelky, 
tak i p. starosty a občanů Moravské 
Nové Vsi.

Celkové hodnocení roku 2021 by mě-
lo proběhnout již 22. ledna, kde celá 
naše členská základna schválí na le-

tošní rok plán práce. Také zhodnotíme 
celý rok v době pandemie a hospodář 
p. Mrkvička předloží pokladní zprávu; 
ta by i přes výstavbu nové pergoly a bez 
plánovaného výdělku ze státem zakáza-
ných akcí mohla být v kladných číslech. 
Také budou ohodnoceni dlouholetí čle-
nové, hlavně ti, kteří se nejvíc o největší 
práci při výstavbě, ale i udržovacích 
pracích zasloužili.

Za celý náš sbor Vám všem přeji 
do nového roku hlavně hodně zdraví 
a ostatní přijde samo.

Jednatel SDH  Malý p. st.

HASIČI

U hasičů Ludvíkov to nebyl až tak špatný rok
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ZŠ

Na naší škole je tradicí, že devátý 
ročník vždy uspořádá vánoční besídku 
pro mladší spolužáky z druhého stupně. 
V letošním zvláštním roce platila spousta 
omezení, roušky, testování apod. Jedi-
né místo, kde vše bylo bezpečné, bylo 
venku. Myšlenka deváťáky nadchla, ale 
samotná realizace si vyžádala úsilí. Při-
pravit osm stanovišť na cestě ke Kysel-
ce, dovézt na stanoviště rekvizity, velmi 
teple se obléct.

Pozvali jsme spolužáky z nižších roč-
níků, třídní učitele a celý pedagogický 
sbor a těšili jsme se na naši netradiční 
vánoční besídku.

Počasí se rozhodlo vyzkoušet pořa-
datele i samotné účastníky. Byla oprav-
dová zima, déšť a mlha. Statečné děti 
i učitelé naší školy ale stezku absolvo-
vali. Na stanovištích, kde si každý mohl 
vyzkoušet hod bramborou do košíku, 

Vánoční stezka soba Rudolfa

Tak málo jsme se v minulém škol-
ním roce viděli, že stále vymýšlíme, jak 
být spolu jako třída. Čtvrtek 16. 12. 
byl Dnem třídního učitele, a to byl pro 
9. A signál k nějaké akci. Napadlo nás 
uvařit si na školní zahradě něco v kot-
líku. Ale zas to počasí… Riskli jsme to 
a za jemného a souvislého deště na-
ši kluci rozdělali oheň pod kotlíkem. 
Děvčata připravila brambory, cibuli 
a za chvíli se ze školní zahrady nesla 
vůně gulášovky. Budoucí kuchaři a ku-
chařky se chopili díla a stali se hlavními 
osobami zahradního vaření.

Polévku jsme snědli venku, někteří 
ještě stačili opéct špekáček. Zbývající 
hodinu jsme trávili ve školní kuchyň-
ce v teple. Někdo dostal nápad zahrát 
si městečko Palermo. Tahle hra zase 
utužila náš kolektiv ve všech směrem, 
užili jsme si legraci a byla to pěkná tečka 
za zážitkovým dnem.

Nadšení deváťáci 
a Blanka Semerádová

Vaření na školní zahradě

hod kroužkem na klacek, kvíz o spor-
tovcích či učitelích naší školy, ozdobit 
stromeček v lese na body a čas, skákat 
v pytlích, seděla vždy porota ze stylově 
oblečených deváťáků.

Všichni jsme se sešli u Kyselky. Nad-
šeni, že jsme stezku absolvovali, že 

začínají prázdniny… Všichni z druhého 
stupně jsme pod taktovkou – prskav-
kou – paní ředitelky zazpívali: Pásli ovce 
valaši. Krásné zimní dopoledne v naší 
škole.

Žáci pořádající 
9. A a Blanka Semerádová
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Co pěkného podniknout v době ko-
ronavirové na konci kalendářního roku, 
když už se dětem nechce pilně stu-
dovat a učitelům zase učit? Pojeďme 
do Frýdlantu bruslit!!!

V úterý 16. 12. jsme vyrazili po prv-
ních dvou hodinách v lavicích autobu-
sem směr frýdlantský zimní stadion. 
Někteří s bruslemi, jiní s penězi na jejich 
vypůjčení, ale všichni s dobrou náladou 
jsme se nacpali do malého autobusu. 
Cesta byla krušná, někteří špatně nesli 
vydýchaný vzduch s respirátorem na ob-
ličeji, ale jen jsme vystoupili, už se zase 
všichni těšili na bruslení. Za sebe musím 
říct, že pedagogický sbor už méně při 
představě nějakého úrazu.

Naštěstí se mé obavy nepotvrdily. 
Většina bruslila ladně a ti, kteří tolik ne, 

ZŠ

Bruslení tříd 7. A a 7. B

K vánočním svátkům patří pečení per-
níčků. V hodinách pracovních činností 
a v hodinách vaření na naší škole se 
vždy v listopadu začne ze školní kuchyň-
ky nést vůně perníkového koření. Jinak 
tomu nebylo ani letos.

Žáci v krásně vybavené školní kuchyň-
ce napekli kila vánočních perníčků. At-
mosféra při pečení byla vždy tak trochu 
vánoční, děti takové činnosti baví, a na-
víc jsou naši školáci velmi zruční.

Po uležení pečiva jsme si vyrobili dár-
kové vánoční taštičky, naplnili je perníky 
a utíkali potěšit svoje rodiny.

Pekaři ze sedmého ročníku

Perníčkování
Jsem rád, že v naší základní škole má-

me prostory pro kvalitní výuku pracov-
ních činností neboli „pracovek“. Objekt 
původní plynárny, stojící na zahradě ško-
ly, skýtá perfektní možnosti výuky našich 
žáků. Včetně vaření i práce na zahradě.

V dílnách pracují žáci povětšinou se 
dřevem a občas se jim povede skutečně 
parádní výrobek. Jako v tomto školním 
roce. Šachovnicový stolek zhotovený 
z běžné lavice pro jednoho žáka. Sice 
jej začala loňská devítka, ale vzhledem 
ke covidu podstatnou část provedla 
a smetanu slízla letošní osmička. Obrou-
sit, nalepovat postupně dýhu, a nakonec 

Máme šikovné žáky

se zase snažili se to naučit, anebo se 
alespoň mockrát neseznámit s ledem 
na ploše. Nebruslaři měli k dispozici 
i hrazdy na bruslení. Nakonec je vyu-
žívali skoro všichni, protože přece jen 
bruslit s hrazdou může být i dost dobrá 
zábava. Někteří zkoušeli také jízdu vzad, 
různé cviky, ale i jízdu po jedné noze. 
Dobré bruslařky se dokonce ujaly jed-
noho chlapce a s jejich pomocí dvakrát 
obkroužil stadion.

A protože si všichni zasloužili odměnu, 
že, paní učitelky… Tak měly děti na ná-
městí ve Frýdlantě rozchod, aby si ob-
staraly různé zdravé potraviny jako colu, 
krokety či kebab.

Ve vlaku domů se pak trávilo a povída-
lo. Prostě fajn zimní den ve škole.

Klára Chaloupecká (7. A) 
a Natálie Pauchová (7. B)

několikrát přelakovat. Žáci zde projevili 
nejen zručnost a šikovnost, ale i notnou 
dávku trpělivosti. Výsledek stojí za to. 
Stolek jako ze zámku. Píši obecně žáci, 
ale popravdě to byl tým složený ze tří žá-
kyň: Elišky Luňáčkové, Aničky Pánkové 
a Anežky Víchové. Šikovné holky, máte 
za jedna.

Schází jen přestěhovat do 8. B a o pře-
stávkách jej mohou začít využívat k pro-
cvičení mozkových závitů…

Poděkování patří též Truhlářské zóně 
v Novém Městě pod Smrkem za materi-
ální podporu a panu Janu Kapkovi za po-
pis postupu výroby šachovnice. 

Vesnický učitel Ing. Miroslav Beran
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Po dvouleté pauze se za zpřísněných 
epidemiologických podmínek naříze-
ných vládou uskutečnilo vítání občánků, 
které se konalo v sobotu 29. října 2021. 
Ve třech obřadech přivítal pan Jaro-
slav Maděra, zastupitel města, celkem 
14 miminek. Dojemný projev si přišli 

poslechnout rodiče, prarodiče i ostatní 
příbuzní. Děvčata ze ZUŠ pod vedením 
Mgr. Michaely Smutné předvedla krásný 
kulturní program, kterým tuto slavnostní 
chvíli doplňovaly. Po obřadu následova-
lo společné focení. Za krásné fotografie 
děkujeme Elišce Walterové.

Všem občánkům – Dominikovi, Rozá-
rii, Daně, Ivovi, Michalovi, Jiřímu a Jaku-
bovi, Jaroslavovi, Fabianovi, Josefovi, 
Barboře, Anetě, Štěpánce Anně a Zdeň-
kovi přejeme pevné zdraví a šťastně 
prožité dětství.

Za SPOZ Edita Čeledová 

V pátek 5. listopadu se v sále Dělnic-
kého domu konalo divadelní představení 
„Na ostro“. Vtipná komedie Normana 
Fostera s originální zápletkou přinesla 
mnoho zábavných scén, ale i nečekaný 
příběh lásky a překvapivý happy-end. 
Vkusně a nevulgárně zpracované „lech-
tivé“ téma diváci ocenili velkým potles-
kem.

Vítání občánků

Na ostro

Akce města
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