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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Peklo s 6. B aneb jarní Zahrádky
S přicházejícím jarem můžeme obdivovat krásy probouzející se přírody.
Nedaleko České Lípy u obce Zahrádky
se nachází Národní přírodní památka
Peklo, která se vine údolím Robečského
potoka. Toto místo vás okouzlí téměř nedotčenou přírodou a neskutečnou atmosférou. Každoročně zde v hojném počtu
vykvétá jedna z prvních jarních květin.

Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání Novoměstských novin. Přinášíme nové
zajímavé informace, ale také něco pro
volné chvíle. Jako obvykle jsme shromáždili
informace z radnice, od příspěvkových organizací, spolků a literární příspěvky čtenářů.
V našem městě probíhá projekt rekonstrukce náměstí, proto se budete
setkávat na různých místech s dopravními omezeními. Prosíme o pochopení
a toleranci.
Během květnových svátků jsme již
zažili několik příjemných letních dnů.
Věříme, že přijdou i další. Přejeme vám
příjemné čtení.
Redakce

Tato vzácná rostlina, bledule jarní, lemuje většinu naučné stezky pekelského
údolí. Do těchto míst se vypravila i třída
6. B, respektive ta část, která v danou
dobu nebyla nemocná.
Naše cesta začala časně ráno na novoměstském nádraží, odkud jsme vyrazili do Liberce vlakem; po přestupu nás
čekala ještě hodinu a půl dlouhá jízda
dvěma autobusy. Po příjezdu do Zahrádek začala pěší část výletu. Několikakilometrová trasa, která kopíruje břehy
potoka, ukázala dětem vše, co ukrývá.
Vlhké údolí na pískovcovém podloží odhalilo nejen koberce kvetoucích bledulí,
ale také svět skalních převisů a neobvyklých tvarů na stěnách z pískovce. Byly zde k vidění i jiné zajímavosti – hned
na začátku např. zámek v Zahrádkách
nebo skalní obydlí a krásně klenutý vlakový viadukt.
Naučná stezka lemovaná skalami vede přes zamokřená místa, která lze přejít

suchou nohou po dřevěných chodnících
a mostech. Dětem se nejvíce líbila ta
část cesty, která procházela skalním
tunelem. Tmavá černá chodba působila
poněkud děsivě, ale to naše průzkumníky neodradilo. Tam se naše putování
na určitý čas zastavilo.
S blížícím se koncem naší cesty byla
na některých žácích vidět lehká únava.
Před námi byl však ještě jeden cíl: zdolání Skautské skály. Počasí nám přálo
a výhled z vrcholu do malebné krajiny
byl dechberoucí. Tento mohutný skalní
útvar nabízí pohled na část České Lípy,
Pekelské rybníky a na krásně se vyjímající Lužické hory.
Po krátké pauze a malém odpočinku
na nejvyšším bodě naší cesty jsme se
vydali na vlakové nádraží do České Lípy.
Dle našeho názoru si všichni cestování
moc užili a všichni už se moc těší na další společné chvíle strávené mimo školní
lavice.
Adéla Víchová, Lenka Drapáková

ZŠ
Matematický klokan
Dne 18. března 2022 jsme na 1. stupni naší školy měli možnost zapojit se do
celorepublikové soutěže Matematický
klokan. Soutěžilo se ve 2 kategoriích.
Druhé a třetí třídy řešily v kategorii Cvrček 18 úloh, čtvrté a páté třídy 24 úloh
zaměřených na logické uvažování a geometrickou představivost v kategorii
Klokánek. Účast byla dobrovolná, ale
i tak se sešlo 89 odvážlivců. Ti už své
výsledky dávno znají. Diplomy a odměny
v podobě krásné knihy a sladkostí pro
3 nejúspěšnější řešitele z každého ročníku jsou také rozdané a my se již těšíme
na další jiné soutěžení.
Mgr. Monika Škaredová Greplová

A byla svatba veliká…
V 8. B naší základní školy probíráme
v předmětu rodinná výchova mimo jiné
i rodinné právo, život rodiny a vše, co
s daným tématem souvisí.
Zrodil se nápad – uspořádat svatbu.
Takovou „jako“, jen pro naši třídu. Přemýšleli jsme, kde vzít ženicha a nevěstu… Vznikl krásný projekt, napříč dalšími
předměty.
V hodinách informatiky jsme s panem
učitelem navrhovali různá svatební oznámení, ze kterých jsme pak vybrali jedno
vítězné. V českém jazyce jsme si zopakovali psaní gramatiky, především slov
„svadba a svatba“ . Ve výuce cizích
jazyků jsme si rozšířili slovníček – v angličtině i němčině umíme spoustu nových
slov k tématu.
Předmět zeměpis nám pak pomohl
opravdu pochopit různorodost svatebních obřadů v různých částech světa.
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Ženicha a nevěstu jsme vyřezali z kartonu, děvčata snoubence na slavnostní
den řádně nazdobila. V hodinách vaření
jsme upekli tříposchoďový dort.
Den „D“ nastal v pátek 18. března 2022. Žáci 8. B se proměnili v mladé
dámy a mladé muže. S tácky plnými
koláčků, chlebíčků, holubků, řízečků
a jednohubek jsme se sešli u slavnostně
prostřené tabule ve třídě.
Ve správný čas pak vyrazil průvod
směrem k městskému úřadu. Zde nás
čekal místostarosta města a tajemník
městského úřadu.
Po krátkém povídání a přijetí v zasedací místnosti jsme se přesunuli do obřadní síně. I když to byla „jako“ svatba, nic
jsme nevynechali – prstýnky, výslužka,
polibek.
Dojemné pěvecké vystoupení naší
spolužačky Emy Dvořákové s jejím krás-
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ným školeným hlasem umocnil slavnostní atmosféru.
Role oddávající se ujala ředitelka naší
školy Michaela Smutná. Naše spolužačka Jindra Čižinská výborně zvládla
roli matrikářky a skvěle také překládala
důležitosti do ukrajinštiny, aby naši ukrajinští spolužáci rozuměli.
Po krásném „ ANO“ jsme v yra zili
na náměstí, kde nás přivítali někteří
spolužáci 2. stupně. Házelo se rýží pro
štěstí, nechyběl ale ani moment házení
svatební kytice…
Přestože nám počasí přálo, spěchali
jsme zpět do třídy, protože jsme věděli,
že občerstvení je bohaté a úžasné.
A jak to bylo dál? Tančilo se, hodovalo,
zpívalo.
Skvělý den v naší škole.
Mgr. Petr Diškant
Mgr. Blanka Semerádová
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ZŠ, ZUŠ, MŠ
Gratulace
Flétnistka Anežka Víchová získala
1. místo v okresním kole Národní soutěže základních uměleckých škol České
republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Gratulujeme Anežce a děkujeme
za úspěšnou reprezentaci školy. Poděkování a gratulace patří i paní učitelce
Marii Čechové a paní učitelce Nadiye
Betashki.

Pozvánka
V úterý 31. května v 18 hodin Vás
všechny srdečně zveme do společenského sálu Dělnického domu
na koncert pěveckých a instrumentálních souborů základní umělecké školy.
Ve dnech 8. a ž 10. čer v na
od 14.00 do 17.00 hod. bude probíhat v prostorách základní umělecké
školy přijímání nových žáků do hudebního a v ý t varného oboru.
Zveme zejména předškoláky a žáky
1. stupně základní školy. Bližší informace získáte na webových stránkách školy nebo přímo v základní
umělecké škole.
MF

Frýdlantský
masopust
V pátek 4. 3. 2022 třídy Sluníček, Ježků a Motýlků jely do Frýdlantu na masopustní veselici. Počasí jim moc nepřálo,
ale i přesto si děti tuto tradiční slavnost
užily. Tančilo se, zpívalo a něco na zub
se tam určitě také našlo. Už se těšíme,
že příští rok pojedeme určitě znova.
JD

Exkurze do Pivovaru Albrecht
V 9. A je po přijímacích zkouškách,
o volbě dalšího studia je pomalu rozhodnuto, a tak zbývá dohnat vše, co nám covid vzal. V pátek 20. dubna jsme vyrazili
na malou exkurzi do pivovaru Albrecht.
Jeli jsme vlakem a z vlakového nádraží ve Frýdlantu jsme vyrazili naučnou
stezkou přes Křížový vrch. Stezku jsme
nešli prvně, je to taková naše malá tradice. Po procházce jsme se zastavili
u splavu, kde kluci poměřili svoje síly v hodu kamenem přes řeku.
Čas ubíhal a exkurze čekala. V 10 hodin se nám otevřela brána pivovaru

a sympatický průvodce zahájil prohlídku. Zajímavý výrobní postup piva, krásná
budova pivovaru, nabídka brigády, to vše
byly střípky do mozaiky hezkého dne.
Jelikož prohlídka pivovaru byla zadarmo, pomohli jsme alespoň nalepit etikety
na 260 lahví. Jediný nedostatek bychom
mohli snad najít, a tím byla ochutnávka
. Nevadí, počkáme tři roky. Jak jinak
zakončit den ve Frýdlantu? Rychle kolem zámku do nejbližšího kebabu.
Jen víc takových společných dnů pro
naši třídu.
Mgr. Blanka Semerádová

Exkurze třídy 7. B
Co pěkného podniknout, a ještě si
udělat bezva den? Pojeďme na výlet
do Liberce!
Ve čtvrtek 28. 4. jsme po první hodině
vyrazili vlakem do Liberce. Všichni jsme
se velmi těšili, protože nás čekalo Severočeské muzeum. Pro spoustu z nás to
byla první návštěva. Cesta byla parádní.
Někteří poslouchali na sluchátkách hudbu, jiní už tahali něco dobrého na zub
a zásobovali paní učitelku vtipy. Na nákvěten–červen 2022

draží jsme si rozdali lístky a čekali jsme
na příjezd tramvaje. Cesta tramvají byla
bez potíží, protože už jsme s ní párkrát
jeli. 
Před budovou muzea už na nás čekala
paní průvodkyně. Naše exkurze nesla
název Krása a užitek. Na začátek nás
čekalo malování na skleničky. Poté si
nás paní průvodkyně rozdělila do skupin, ve kterých jsme po celou dobu pracovali, a provázela nás po celé výstavě.
Novoměstské noviny

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
věcí. Na konci naší výpravy jsme se
s paní průvodkyní rozloučili a předala
nám naše ozdobené skleničky. Poté
jsme se vydali opět na tramvajovou zastávku a jeli zpět na nádraží, kde nás
čekal krátký rozchod a nákup dobrot.
Ve vlaku domů se pak jedlo a povídalo.
Celý den byl moc fajn a všem se moc líbil.
Třída 7. B a třídní učitelka
Natálie Pauchová
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Killmanův kříž v Novém Městě pod Smrkem
Podle soupisu křížů v roce 1835
nechal kříž zřídit vrchnostenský bělič
Michael Killmann roku 1825 na svém
pozemku. Původní kříž nenesl žádný
nápis, pouze v dolní části podstavce byl
na plechové desce namalován portrét
svaté Magdalény. Později se mu říkalo
Hoﬂadenkreuz podle umístění pod pozemky poplužního dvora.
Víc se nám z jeho historie nepodařilo
zjistit. Podle fotograﬁe ze začátku padesátých let nestál u něj sloup elektrického vedení, ale jeho podstavec už byl
z betonu.
V současnosti kříž stál asi půl metru
pod úrovní terénu a kamenná spodní
část podstavce již nebyla vidět. Dobetonovaná horní část podstavce měla
prasklinu po celém obvodu a jeho plechové krytí bylo roztrhané a nefunkční.
Podle posudku znalce neměla žádnou
historickou ani uměleckou cenu,.Navíc
by ani nebylo možné ji opravit. Museli
jsme sehnat nový podstavec.
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Litinový kříž se strukturou dřeva je
na Frýdlantsku ojedinělý. Podobné kříže
se nachází na Šluknovsku. Také korpus
Krista je významně větší, než na křížích
v okolí. Byl odléván ze tří částí. Litinový
kříž byl hodně degradován
O opravu tohoto kříže jsme usilovali
několik let. Třikrát jsme žádali o dotaci
u Libereckého kraje. Popr vé jsme ji
nezískali, podruhé byla z důvodu covidu
zrušena, Až na potřetí v roce 2021 jsme
dotaci získali. V průběhu těchto let se
začala bourat Textilana. Měli jsme tam
v yhlédnutých několik opracovaných
kamenů a ozdobných prvků, které jsme
chtěli zachránit. Nakonec se nám podařilo zachránit jen kamenný sloup, který
stál u mostu přes Lomnici a na kterém
bývalo osvětlení. Pak přišel nouzový stav
s covidem a ostatní prvky se už ztratily
v hromadách suti. Ten kamenný sloup
jsme od vyhlédnutí chtěli jako náhradní
podstavec pro tento kříž.

Novoměstské noviny

Opravu jsme původně chtěli stihnout
do konce roku 2021. Z důvodu větších
prací na opravě kovových prvků a nemoci uměleckého kováře se oprava protáhla až do konce března 2022.
Litinový kříž byl hodně degradovaný,
už před opravou měl ulomené horní
břevno. Při vyjímání z původního betonového podstavce se zlomil ještě na místě
otvoru pro uchycení spodní části korpusu Krista. I když kovář kříž svařoval
a zpevňoval nejlepšími elektrodami Castolin, přesto se rozhodl, že ke kříži vyrobí
novou vzpěru, kterou původně neměl.
Nový opravený kříž jsme posunuli asi
o 15 m před řadu tújí, aby nestál vedle
elektrického sloupu a u vjezdu do dvora.
Je to již 21. kříž opravený na Novoměstsku.
Ve čtvrtek 21.dubna jsme v rámci brigády spolku vyřezali náletové dřeviny
v tújích a upravili terén v okolí kříže.
OV
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SINGLTREK
Monitoring ukázal, že loni návštěvnost Singltreku poklesla
Nová sezóna na Singltreku pod Smrkem je tady. Nutno říci, že letos byl začátek jara skutečně „aprílový“ s pozoruhodnými teplotními skoky. Prostě takové
to období, kdy už musíte vytáhnout jarní
oblečení, ale ještě nemůžete uklidit zimní, takže věšák v předsíni je tak obložený, že ho nemůžete najít. A taky takové
to období, kdy vyhlásíme otevíračku
Singltrek Centra nebo dobrovolnickou
brigádu na stezkách, a do toho nasněží.
Počasí je jev, který silně ovlivňuje
návštěvnost Singltreku pod Smrkem. Určuje, kdy můžeme zahájit provoz nástupních míst (a v rámci proběhlých sezón
se data zahájení liší skoro až o tři týdny!)
a zásadně ovlivní návštěvnost během
jarních a podzimních víkendů a letních
prázdnin. Stále platí, že úplně nejvyšší
návštěvnost je vždy v horké, slunné dny.
V proměnlivém a chladnějším počasí návštěvnost vždy radikálně klesá, a pokud
je takových dní v sezóně víc, projeví se
to na celkové návštěvnosti.
Právě taková byla minulá sezóna.
Oproti předchozím letům bylo znatelně
chladněji a deštivěji. I přesto, že jsme
na Singltreku pod Smrkem i minulý rok
zažili krásné dny s vysokou návštěvností, měření ukázala, že do destinace
přijelo celkově méně lidí než v předchozím roce. Pyroelektrický senzor, který
reaguje na projíždějící cyklisty, zaznamenal na obousměrné stezce u Nového
Města pod Smrkem 56 062 průjezdů
a nedaleko od Chaty Hubertka 18 350
průjezdů. Jedná se pokles o 24,5 %
a 13,7 %. Konkrétně k propadu návštěvnosti došlo v červenci a srpnu, měsících
s tradičně nejvyšší návštěvností, a také
v okrajových měsících sezóny, dubnu
a říjnu. Horší čísla trochu napravily měsíce červen a září, kdy měřiče návštěvnosti naopak oproti předchozím letům
zaznamenaly nárůst.
Část poklesu návštěvnosti Singltreku
pod Smrkem je určitě možné vysvětlit covidovou pandemií a uplatněnými
restrikcemi a část dáváme za vinu již
zmíněné chladnější a deštivější sezóně.
Také se zdá, že k celkovému poklesu
návštěvnosti na Singltreku pod Smrkem
mohl přispět i fakt, že oproti roku 2020,
kdy většina obyvatel ČR kvůli okolnostem pandemie trávila letní dovolenou
v tuzemsku, se v létě 2021 rozhodlo daleko více lidí využít možnosti vycestovat
za hranice.
květen–červen 2022

pení. A od vedení Nového Města pod
Smrkem a Lázní Libverda je velice prozíravé, že tento monitoring dlouhodobě
nechávají zpracovávat.
Bez ohledu na loňské výsledky monitoringu návštěvnosti ale stále platí, co
jsme zmiňovali v minulém čísle Novoměstských novin: v nejbližších letech
vyroste naší destinaci silná konkurence
v podobě nových sítí stezek a je nejvyšší
čas začít inovovat. Je potřeba dotvořit
systém tak, aby mohl fungovat nezávisle
na Polsku a vybudovat nové stezky. Tak
to vnímá i většina členů rady Singltrek
pod Smrkem, o. p. s., která se v dubnu
sešla.
Příjemné jarní a vlastně pomalu už
i předprázdninové dny Vám za celý Singltrek tým přeje
Hanka Hermová

Je nutno dodat, že loňský výsledek
monitoringu návštěvnosti Singltreku pod
Smrkem, i přes pokles, přinesl slušná
čísla. Vzhledem k okolnostem s loňským
počasím a covidem je to pořád dobré.
Singltrek pod Smrkem i nadále zůstává
nejnavštěvovanější sítí stezek v regionu
a jezdí za ním návštěvníci z Česka, Polska, Německa a celé střední Evropy.
Avšak budoucnost ukáže, zda loňský
pokles byl jen krátkodobý výkyv, nebo
začátek trendu, na který bude potřeba
reagovat. V tomto ohledu je opravdu
důležité mít dlouhodobé a konzistentní
měření návštěvnosti. Na Singltreku pod
Smrkem probíhá měření návštěvnosti již
od roku 2013. Zpracovává jej odborná
ﬁrma z Olomoucka a je zcela nezávislé
na všech subjektech spjatých se Singltrekem a na místním politickém zastou-
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Zprávy z radnice
Ze schůzí zastupitelstva města
USNESENÍ zasedání č. 19
Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem konaného dne
9. 3. 2022 v zasedací místnosti
MěÚ od 17.00 hod.
1/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2a/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje výši smluvních cen
pozemků pro rok 2022, které budou
předkládány ke schválení zastupitelstvu
města při prodeji, koupi a směně pozemků z vlastnictví a do vlastnictví města.
2b/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí dle § 2138 o. z. s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva a zákazu zcizení k nemovitosti, a to
k pozemku, parcele č. 1588/3, orná
půda, v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
obec Nové Město pod Smrkem, ve vlastnictví Barbory Bárové, nar. ***, a Ludvíka Báry, nar. ***, oba místem trvalého
pobytu ***, Nové Město pod Smrkem,
mezi zástavci Barborou Bárovou a Ludvíkem Bárou, ve prospěch zástavního
věřitele Česká spořitelna, a. s. se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ 45244782, k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí úvěru
č. ZN/0794759149 k výstavbě rodinného domu na tomto pozemku uzavřené
dne 20. 1. 2022 mezi Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782 (věřitel), Barborou Bárovou (dlužník) a Ludvíkem Bárou
(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 Barborou a Ludvíkem Bárovými,
jejímž předmětem je pozemek, parcela
č. 1588/3, schválilo Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na svém
10. zasedání konaném dne 13. 5. 2020
pod usnesením č. 4b/10ZM/2020.
Vklad práva vlastnického dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí vč. zápisu
výhrady zpětné koupě byl proveden pod
6

spis. zn. V-1303/2020-532 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant, ke dni 22. 9. 2020.
2c/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely
č. 1982/8, zahrada, o výměře 121 m2,
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
pana Lukáše Tichého. Toto usnesení je
platné do 30. 9. 2022. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
2d/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 1996/1, trvalý travní porost,
o výměře cca 96 m2, za smluvní cenu
150 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do společného jmění manželů
paní Miluše Kopecké a pana Miloslava
Kopeckého. Toto usnesení je platné
do 30. 9. 2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
2e/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem neschvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 827, ostatní plocha, o výměře
cca 180 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví paní Soni Tymešové.

4/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje rozpočtová opatření
č. 1 až č. 5, včetně splátek úvěru ve výši
1.000.000 Kč, dle předložené I. změny
rozpočtu města roku 2022 (dle komentáře a tabulky). Celkové navýšení rozpočtu na straně příjmů: 3.890.000 Kč.
Celkové navýšení rozpočtu na straně
výdajů: -3.890.000 Kč. Financování:
-1.000.000 Kč.
5/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje připojení města Nové
Město pod Smrkem k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, vyvěšení tibetské
vlajky dne 10. března 2022 na budově
městského úřadu nebo jiném čestném
místě.
6/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí se zněním MEMORANDA O SPOLEČNÉM Z ÁJMU
A POSTUPU dle předloženého materiálu a pověřuje starostu jeho podpisem.
7/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje zaúčtování částky
61.105 Kč na projekt „Prodloužení vodovodního řadu na Přebytku“ a částky
30.000 Kč na projekt „Rozšíření rozhlasu a sirén“ jako zmařenou investici.

2f/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem odkládá prodej pozemků
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 1009/1, ostatní plocha,
o výměře cca 48 m2, parcely č. 1026,
zahrada, o výměře 95 m2, na další zasedání Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem.

8a/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí stanovisko
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem jako pořizovatele příslušného dle
ustanovení § 6 odst. 2, stavebního zákona, vydané dle ustanovení § 46 odst. 3,
stavebního zákona, k úplnosti návrhu
Šárky Zemanové na pořízení změny
Územního plánu Nové Město pod Smrkem zkráceným postupem pořizování
změny územního plánu, dle ustanovení
§ 55a a 55b, stavebního zákona, a jeho
doporučení k pořízení změny Územního
plánu Nové Město pod Smrkem.

3/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje zrušení pohledávek bytové správy za nájemné a služby
ve výši 91.859 Kč, z důvodu nevymahatelnosti.

8b/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), stavebního zákona, pořízení změny Územního plánu Nové
Město pod Smrkem, dle návrhu na poří-
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
zení změny Územního plánu Nové Město
pod Smrkem, podaného navrhovatelem
Šárkou Zemanovou, ***, a to zkráceným
postupem pořizování změny územního
plánu dle ustanovení § 55a stavebního
zákona, jejímž obsahem bude celý podaný
návrhu na změnu Územního plánu Nové
Město pod Smrkem, tzn. změna funkčního
využití pozemků p. č. 2396 a 2397/1 v katastrálním území Nové Město pod Smrkem
ze stabilizovaných ploch „výroba a skladování – lehký průmysl (VL)“ na stabilizované
plochy „výroba a skladování – zemědělská
výroba (VZ)“, kdy k návrhu bylo vydáno
stanovisko Krajského úřadu Libereckého
kraje jako příslušného orgánu z hlediska posuzování vlivu záměru na životní
prostředí č. j. KULK 9850/2022 ze dne
16. 2. 2022, které je plně zohledněno.
8c/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje že s ohledem na důvody pořízení změny, budou po navrhovatelce změny územního plánu paní
Šárce Zemanové, požadovány náklady
za zpracování změny Územního plánu
Nové Město pod Smrkem, ve výši 50 %.
8d/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem pověřuje starostu města, aby
zajistil projektanta změny Územního plánu Nové Město pod Smrkem a uzavřel
příslušnou smlouvu o dílo.
9a/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje realizaci projektu
„Nové Město pod Smrkem – Asistenti
prevence kriminality“ v roce 2022 a podání žádosti o dotaci do programu MV
– Program prevence kriminality na místní úrovni 2022 a schvaluje minimálně
povinnou spoluúčast města ve výši 10 %
z rozpočtu celého projektu.
9b/19Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje realizaci projektu „Pořízení nové CAS – Nové Město pod Smrkem“ a zavazuje se doﬁnancovat rozdíl
mezi celkovou cenou CAS a poskytnutou
dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
květen–červen 2022

USNESENÍ schůze č. 59 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 23. 2. 2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16.00 hod.
1/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení.
3/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem s chva luje D ohodu o zr u š ení
věcného břeme ne jízdy uzavíranou
mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, se sídlem Palackého 280, Nové Město pod Smrkem
a manželi Andreou Linkeovou a Zdeňkem Linkem, oba místem trvalého pobytu Ondříčkova 826, Nové Město pod
Smrkem o zrušení věcného břeme ne jízdy, které bylo zřízeno na základě rozhodnutí o dědictví D 155/1976
ve prospěch pozemků, parcely č. 1867,
zastavěná plocha a nádvoří, o v ý měře 160 m 2, jejíž součástí je stavba č. p. 826, rodinný dům, a parcely
č. 1868/2, zahrada, o výměře 153 m2,
zatěžující pozemek, parcelu č. 1860/6,
ostatní plocha, o výměře 164 m2, vše
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obci
Nové Město pod Smrkem. Věcné břemeno je na příslušném listu vlastnictví
zapsáno pod č. j. POLVZ: 73/1976,
Z-9200073/1976-532.
4/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor v objektu Jindřichovická 145 – posilovna.
5/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nabídku Romany Šarochové, IČ 49894081, z Liberce, na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce (HP),
bezpečnostní školení a školení o požární ochraně, pro město Nové Město pod
Smrkem.
Novoměstské noviny

6/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program a termín zasedání ZM č. 17, které se bude konat dne
9. 3. 2022 od 17.00 hodin a pověřuje
starostu případným doplněním programu.
7/59R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Senior Klub Nové Město
pod Smrkem ve výši 22.400 Kč na projekt „Poznávací a naučné akce, vánoční
trhy“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle závazného vzoru.
USNESENÍ schůze č. 60 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 23. 3. 2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16.00 hod.
1/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Souhlasné prohlášení o zániku
práva stavby uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036
a panem Jiřím Machálkem k parcele
č. 545/4, dle GP 1166-2344/2021,
o výměře 132 m2, v k. ú. Nové Město
pod Smrkem. Veškeré náklady spojené s v ýmazem práva stavby uhradí stavebník. Toto usnesení je platné
do 30. 9. 2022. Nebude-li Souhlasné
prohlášení o zániku práva stavby v této
lhůtě uzavřeno, platnost tohoto usnesení
uplynutím lhůty končí.
2b/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje z veřejnění z áměr u
směny nemovité věci č. 04/2022 vše
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 545/4, parcely č. 1413/2, vše dle
GP č. 1166-2344/2021.

X
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Zprávy z radnice
X
2c/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
č. N 46/2013, mezi městem Nové Město pod Smrkem a nájemkyní paní Jiřinou
Lázničkovou dohodou k 31.03.2022.
2d/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění záměru nájmu
nemovitých věcí č. 05/2022 v k. ú.
Hajniště pod Smrkem, parcely č. 168/1,
parcely č. 171/3 a v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, části parcely č. 1775/1.
2e/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí č. 06/2022 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.
2f/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, části parcely č. 1772/3,
části parcely č. 1774/1, části parcely č.
1774/4, části parcely č. 1775/1.
2g/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 6DHM220058
mezi společností Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005 (Povinná)
a městem Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036 (Oprávněná). Obsahem
Smlouvy je právo Oprávněné vlastním
nákladem a vhodným i bezpečným způsobem umístit na části služebného pozemku, parcele č. 202/2 v k. ú. Hajniště
pod Smrkem, dopravní infrastrukturu
(most ev. č. M-01 přes Lomnici), provozovat a udržovat ji v řádném stavu,
při jakékoliv činnosti na služebném pozemku jej uvést do předešlého stavu,
řádně a pravidelně pečovat o stromy
a keře, které by svým pádem mohly způsobit škodu na dopravní infrastruktuře,
a povinnost Povinné výkon těchto práv
strpět. Služebnost je sjednána za jednorázovou úplatu 2.450 Kč, osvobozeno
od DPH.
3a/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
8

schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem, IČ 46745017,
ve výši 20.000 Kč na projekt „Průjezd
historického vlaku k oslavám 120 let
železnice Fr ýdlant – Jindřichovice
pod Smrkem“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle závazného vzoru.

příspěvkové organizace, Základní škola
Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace, IČ 72741996, ve výši
340.166,14 Kč a jeho příděl do rezervního fondu ve výši 340.166,14 Kč. Nařizuje převod částky 96.294 Kč do investičního fondu a její použití na opravy
nemovitého majetku.

3b/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Post Bellum, z. ú., IČ
26548526, ve výši 47.000 Kč na projekt „Proměny Frýdlantska ve 20. století
ve vzpomínkách pamětníků“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle závazného
vzoru.

4c/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje hospodářský výsledek
příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace,
IČ 72741830, ve výši 3.540,69 Kč a jeho příděl do rezervního fondu ve výši
3.540,69 Kč.

3c/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Nadace Ivana Dejmala
pro ochranu přírody, IČ 46746030,
ve výši 10.000 Kč na projekt „Zvýšení
retence vody v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle závazného vzoru.

4d/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje hospodářský výsledek
příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, okres
Liberec, příspěvková organizace, IČ
72741911, ve výši 20.601,51 Kč a jeho příděl do rezervního fondu ve výši
20.601,51 Kč.

4a/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje dle ustanovení § 102 odst.
2 písm. q), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrky, sestavené k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2021, obcí zřízených
příspěvkových organizací:
 Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace, IČ 72741911
 Středisko volného času
„ROROŠ“, Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace,
IČ 46744819
 Sportovní a relaxační centrum,
příspěvková organizace,
IČ 75048817
 Základní škola Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace,
IČ 72741996
 Základní umělecká škola, Nové
Město pod Smrkem, okres
Liberec, příspěvková organizace,
IČ 72741830

4e/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje hospodářský výsledek
příspěvkové organizace Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace, IČ
46744819, ve výši 197.776,77 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 39.555,77 Kč a ve výši 158.221 Kč
do fondu odměn.

4b/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje hospodářský výsledek,
Novoměstské noviny

4f/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
IČ 75048817, ve výši 550.700,70 Kč
a jeho rozdělení do rezervního fondu
ve výši 400.700,70 Kč a do fondu odměn ve výši 150.000 Kč.
4g/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
povoluje příspěvkovým organizacím použití fondů v roce 2022. Příspěvkové organizaci Sportovní a relaxační centrum,
příspěvková organizace, IČ 75048817,
povoluje čerpat rezervní fond i na vedlejší činnost organizace.
květen–červen 2022

Zprávy z radnice
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4h/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem nařizuje příspěvkové organizaci
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817 odvod
příspěvku na odpisy ve výši 44.505 Kč
do rozpočtu zřizovatele a současně
souhlasí s přidělením mimořádného
příspěvku ve výši 44.505 Kč do investičního fondu příspěvkové organizace
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817.
4i/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje dodatky č. 1 k přílohám č. 1
a č. 2 zřizovacích listin příspěvkových
organizací:
 Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace, IČ 72741911
 Středisko volného času
„ROROŠ“, Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace,
IČ 46744819
 Sportovní a relaxační centrum,
příspěvková organizace,
IČ 75048817
 Základní škola Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace,
IČ 72741996
 Základní umělecká škola, Nové
Město pod Smrkem, okres
Liberec, příspěvková organizace,
IČ 72741830

které upřesňují stav svěřeného movitého a nemovitého majetku. Dodatky
byly zpracovány na základě provedení
inventarizace majetku k 31.12.2021.
5/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele, vyhotovené v souladu s § 50, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku:
„Rekonstrukce ul. Žižkova a Sokolská,
Nové Město pod Smrkem“, společnost
SILKOM spol. s r. o., IČ 46713158,
se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, s celkovou nabídkovou cenou
4.902.075,46 Kč bez DPH a souhlasí
s podpisem smlouvy o dílo.
6/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele vyhotovené v souladu s § 50,
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku: „Revitalizace Mírového náměstí
v Novém Městě pod Smrkem“ společnost SILKOM spol. s r. o., IČ 46713158,
se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, s celkovou nabídkovou cenou

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.

51.263.526,52 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.
7/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s umístěním dětského koutku
na pozemku města Nové Město pod
Smrkem na části parcely č. 227 v katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem.
8/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2, písmene m), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, Organizační
řád Městského úřadu Nové Město pod
Smrkem, s účinností od 01.05.2022.
9/60R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje ukládání stavebního odpadu
na sběrném místě v Novém Městě pod
Smrkem za cenu včetně DPH ve výši
1.000 Kč/t nebo 1.500 Kč/m3 (1 Kč/kg
nebo 1,5 Kč/dm3 litr). Stavební odpad
může uložit pouze osoba starší 18 let
s místem trvalého pobytu v Novém Městě pod Smrkem v maximálním množství
1 t nebo 1 m3 za rok a osobu, za podmínky uhrazeného poplatku za komunální odpad v Novém Městě pod Smrkem.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

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

květen–červen 2022

Novoměstské noviny

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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Turistika
3 dny, 3 země, 3 pochody
Po dvouleté přestávce, způsobené coronavirovou pandemií, kdy se pochody
nekonaly, se podařilo domluvit se štáby
jednotlivých zemí, tedy Polska, Německa
a Čech, na termínu pořádání obnovené
akce 3 dny, 3 země, 3 pochody, zkráceně 333. Organizační štáby jednotlivých
zemí se pečlivě připravily na akci v rámci
svých zemí. Pro nás to znamenalo zajistit
tisk mapek jednotlivých tras, zajištění
pamětních butonů-odznaků, spojení
na ostatní kluby, pozvánky pro veřejnost
i do zahraničí, vyřídit povolení v chráněné krajinné oblasti a Lesů České republiky, ve spolupráci s Jcampem Nové
Město pod Smrkem zajistit naše zázemí
a případné ubytování účastníků a jejich
stravování. Letos jsme byli poněkud
omezeni při zajišťování doprovodných
akcí v Jcampu v důsledku přítomnosti
ukrajinských uprchlíků, kteří využívají
prostory tábora k dočasnému pobytu.
Teď trochu historie. Mezinárodní turistický pochod Tři dny – tři země – tři
pochody (333) byl iniciován v r. 2000
panem Bertem Mannem z Mnichova
(bohužel již není mezi námi), který zrealizoval myšlenku propojit obyvatele Euroregionu Nisa (Česko, Polsko, Německo)
s cílem navázat trvalou spolupráci mezi
těmito zeměmi, ale i ostatními státy Evropy a propagaci turistického využití
regionu Trojmezí. Nabídkou ubytovacích
kapacit a služeb pak vrátit do tohoto
území turistický ruch. To se bohužel moc
nepodařilo.
Jako organizátoři jsou:
Oddzial Miejski, Polskiego Towarzystwa Schronisk Mlodziezowych Lubań – turistická organizace Polské republiky, pod názvem Luzyckie Wedrowki
(Lausitzer Wanderung) – (PL)
Klub českých turistů (KČT) odbor
Nové Město pod Smrkem – turistická organizace ČR, pod názvem Putování Jizerkami (Wanderung im Isergebirge) – (CZ)
Kreissportbund Oberlausitz e. V.
Villingenring 20, D – 02763 Zittau (Žitava) – sportovní organizace organizující
i Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff,
tedy dálkové pochody a setkávání turistů – Německo, pod názvem Zittauer
Gebirgslauf und Wandertreff – (D)
Jejich partnery jsou příslušné orgány státní správy v jednotlivých zemích
(vedení měst Lubań, Nové Město pod
Smrkem a Žitava)
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Jak z názvu akce vyplývá, v průběhu
tří dní (letos 22.-24. dubna, pátek až
neděle) jsou uspořádány pěší turistické
akce na území pořádajících států. Zahájení akce se koná v polském městě
Lubań, kde jsou připraveny trasy pro pěší, pro děti, pro méně mobilní účastníky,
a to v různých distancích (6,10 a 15 km).
Polská strana tradičně dokáže získat pro
tuto akci značné množství účastníků.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy celkový
počet turistů dosáhl úctyhodného čísla
1554 lidí! Z české strany nebyl nikdo.
Následuje přejezd do Česka, kde jsou
připraveny tři pěší trasy, většinou procházející atraktivními lokalitami Jizerských hor. Nemůže pochopitelně chybět
trasa vedoucí přes Smrk. Trasy jsou
v délkách ca 11, 15 a 27 km.
V Německu jsou pěší trasy v okolí
Oberlausitz. Jsou součástí Žitavských
pochodů (trasy od 8 do 42 km, walking/
nordic-walking a bezbariérové trasy).
Nedílnou součástí této 333 akce je
na české straně zajištění stravování,
možnosti přespání, kulturního programu, bezchybné označení turistických
tras, kontroly na trasách a případné
občerstvení, mapových podkladů pro
účastníky akce. Každý účastník závodu
dostává diplom potvrzující účast na zvolené trase, pamětní buton-placku, razítko příslušného oddílu turistiky a razítko
IVV (dle směrnic IVV). Samozřejmostí je
i jednoduché občerstvení ve formě gulášové polévky a při startu malá svačinka:
tatranka, jablko, čaj a minerálka na trase, vedoucí přes Streitův obrázek apod.
Ostatní země zajišťují podobné podmínky pro turisty dle svých možností.
Mezinárodní turistický pochod 333 byl
zařazen do Internationaler Volkssportverband (dále jen IVV), což “je světová
organizace pro lidový sport. Zabývá se
pořádáním akcí, které nemají výkonnostní charakter (výjimkou jsou delší náročné
pěší trasy nad 20 km a maratony, na kole
a běžkách trasy kolem 100 km) zejména
na úseku základní turistiky, které pořádají
odbory nebo spolky jednotlivých organizací členských států. Cílem těchto akcí je
umožnit účastníkům nenásilnou formou
a bez nadměrného zatížení organismu
odpočinkový pobyt v přírodě“ (citováno
ze Směrnic pro akce IVV). Díky tomuto
zařazení je akce uvedena i v Mezinárodním kalendáři IVV, pro Českou republiku
v Kalendáři turistických akcí KČT.
Novoměstské noviny

Přípravy programu zahrnují vzájemné
seznamování jednotlivých štábů pořádajících zemí o trasách na svých územích,
materiálním a jiném zajištění, vyhodnocování činností s tím spojených. Setkání
štábů se konaly pravidelně v kalendářním roce střídavě na dohodnutých místech pořádajících států za přítomnosti
členů turistických organizací a představitelů měst. Trasy pochodů se zprvu
obměňovaly pravidelně po určené době,
aby se staly atraktivními. Pravidelnost
a kontinuita byly narušeny coronavirem.
Nutno podotknout, že při zahajování pochodů na české straně v pátek jsme měli
smíšené pocity z toho, že jsme jako štáb
organizátorů chvílemi měli početní převahu proti přicházejícím turistům. Obavy
se rozplynuly až druhý den při prezentaci
a startu na jednotlivé etapy závodu. Vzpomínali jsme na doby, kdy bývalo několik
set účastníků pochodů, kteří dokázali
na společném posezení s hudbou večer
rozhýbat všechny ve víru tanečků.
Na závěr krátká letošní statistika.
Na české straně se pochodů zúčastnilo celkem 124 turistů, podle jednotlivých zemí bylo 9 Maďarů, 14 Čechů,
56 Němců, 45 Poláků, to vše včetně
malých dětí a nezbytných psích miláčků. Na trase 11 km bylo 43 účastníků,
na trase 15 km bylo 41 turistů a na trase
27 km bylo 40 účastníků.
Je nám milou povinností poděkovat
početnému štábu lidí, kteří zajišťovali
vše potřebné, od zajištění „povolovaček“, ženská posádka evidence účastníků při příjezdu a na startu, vytýčení tras
až po nezbytné kontroly na jednotlivých
trasách. To vše vyžadovalo plné nasazení
všech organizátorů, kteří tuto akci vykonávají ve svém volném čase. Letošní devizou
bylo pěkné slunečné počasí, které trochu
kazil studený vítr. Ani trochu jsme nezáviděli turistům, kteří absolvovali nedělní
trasy v Německu; počasí ten den bylo
opravdu nepříjemné, deštivé a chladné.
Letošní ročník je v pořadí už dvacátý,
budeme-li počítat od počátku, pak byl
v pořadí dvaadvacátý. Přesto se objevují
myšlenky tuto zajisté záslužnou akci ukončit, protože se projevuje i určitá únava
nejen u nás z české strany, ale i ze strany
polské. Věk nezastavíš. Uvidíme, až se
sejdeme na hodnotící schůzce, zdali budeme pokračovat nebo se vymyslí nějaká
obdobná a atraktivnější forma této akce.
© šmi-dra
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Nadace Partnerství
Sázíme budoucnost
Hledá se obec pro výsadbu Aleje
svobody (Probíhá od dubna
do 31. května)
Nadace Partnerství hledá obec, se
kterou by na podzim vysadila v pořadí
již čtvrtou Alej svobody. Výzva je určena
všem obcím, které dokážou zajistit vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba
sto stromech a poté i následnou péči
o stromy. Nadace Partnerství jako spoluorganizátor zajistí kvalitní sadební materiál, dopravu sazenic, odborný dohled
při výsadbě i organizaci celé akce včetně její medializace. Přihlásit se můžete
do 31. května na www.alejsvobody.cz.
Sázejte stromy! Nadace
Partnerství vám přispěje (Probíhá
od dubna do 30. června)
D ík y gr antov ý m v ý z vám S á zíme
budoucnost můžete letos na v ýsadby získat až 400 tisíc korun. Výzvy se
zaměřují na výsadby stromů ve volné
krajině a na rozhraní volné krajiny se
zastavěným územím. Nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo ﬁnance na nezbytný
materiál, nářadí či dopravu. V rámci
programu Sázíme budoucnost s KB
penzijní společností můžete dokonce
část prostředků čerpat i na úpravy studánek, křížků a kapliček, na informační
panely, lavičky, herní prvky apod. Žádat můžete do 30. června na stránce
www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

Lovte stromy jako pokémony
s aplikací Tree Check App
(Probíhá celoročně)
Pokud máte rádi stromy, nebo třeba
plánujete výlet s dětmi do přírody, jistě oceníte novou mobilní aplikaci Tree
Check App, která po vyfocení rozpozná,
o jaký druh stromu se jedná a jaké jsou
jeho typické vlastnosti. Dále uživateli
řekne, kolik tento strom v létě vypaří
vody, jak velký stín poskytuje a jak moc
květen–červen 2022

tedy ochlazuje okolní prostředí. Navštívené stromy je možné přidávat do mapy,
nebo si z nich vytvořit vlastní „herbář“
(například sbírku všech památných stromů ve městě). Uživatelé v aplikaci sbírají body za návštěvy nových stromů,
opakované návštěvy i jejich zalévání.
Po nasbírání určitého počtu bodů se
jim za odměnu otevřou příběhy o stromech. Aplikaci je možné zdarma stáhnout na Google Play či App store. Více
se dozvíte na www.lifetreecheck.eu/cs/
TreeCheckApp.

736 tisíc lidí a vybralo se přes 3 miliony
korun, které putovaly na výsadby a ošetření stromů.

Vysadili jste strom? Přidejte ho
do mapy Sázíme budoucnost
(Probíhá celoročně)
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce výsadbou
10 milionů stromů zlepšit zdraví české
krajiny a odolnost měst. Zapojit se může
kdokoliv, kdo od roku 2019 vysadil strom
mimo les a registruje ho do interaktivní
mapy na www.sazimebudoucnost.cz/
registrace-vysadby. Mapa poskytuje
unikátní přehled o druzích a počtech
vysazených stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České
republice zapojeny. Počítá se opravdu
každý strom, tedy i takový, který jste
vysadili třeba u vás na zahradě.

10 doporučení pro seniory, jak
zvládnout letní horka
 Pijte dostatečné množství vody.
Pokud vyrážíte mimo dům, vždy noste
láhev vody s sebou.
 Noste světlé lehké oblečení, pokud
se chystáte ven. Nezapomeňte si vzít
vzdušnou a světlou pokrývku hlavy.
Neostýchejte se vzít si slunečník,
abyste si zajistili stín.
 Dejte si vlažnou sprchu ke zchlazení
těla. Voda by však neměla být příliš
studená kvůli nárazovému ochlazení
organismu.
 Vyvarujte se namáhavé práce a aktivit
během nejteplejších částí dne.
 Mezi 11.00 a 15.00 nepobývejte
na přímém slunci. Vyhledávejte stín.
 Dopředu si opatřete nutné léky
na delší období a zásoby trvanlivých
potravin, abyste omezili nutný pobyt
mimo domov.
 Svůj byt větrejte brzy ráno, dokud
je venku nejchladněji. Po té zavřete
všechna okna a už horký vzduch
do místností nepouštějte.
 Zajistěte si pohyb vzduchu
v místnosti. Tělo horko lépe snáší
v jemném vánku, který odvádí pot
z těla. Pomůže například ventilátor,
který rozproudí vzduch.
 Pokud u vás doma bývá přes den
příliš horko, naplánujte si pobyt
v chladné veřejně přístupné budově
(knihovna, obchodní pasáž, kostel
apod.).
 Nezapomínejte na chlazení svých
zvířecích mazlíčků (miska s vodou,
stinné místo apod.).
Letáček s instrukcemi a další dobré
rady ke stažení najdete zde: www.lifetreecheck.eu/cs/Library/How-to-Adapt-to-Climate-Change-Flyers.
Anna Poledňáková

Tipy na léto

Podpořte stromy! Hlasujte
v anketě Strom roku (Probíhá
od 20. června do 11. září)
Prohlédněte si ﬁnalisty letošní ankety
Strom roku a dejte svůj hlas tomu, který
vás nejvíce zaujme. Vítězný strom získá
odborné ošetření zdarma a bude Českou republiku reprezentovat také v celoevropském kole soutěže. Své favority
můžete podpořit v zpoplatněném online
hlasování na www.stromroku.cz anebo
pomocí DMSky do 11. září. Od vzniku
ankety se do hlasování zapojilo více než
Novoměstské noviny
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SRC
Info ze SRC
Vážení čtenáři, jaro je v plném proudu,
a to znamená, že nám začala hlavní část
sezony. Bazén i sauna jsou v provozu
dle platného harmonogramu, infocentrum již rovněž přešlo do jarního režimu
a v provozu je i autokemp u koupaliště. Pokud mám hovořit o autokempu,
musím zmínit jednu, pro někoho možná nezajímavou informaci. Ve dnech
15. 4. 2022 a 16. 4. 2022, tedy pár
dnů před Velikonocemi, kdy většina
z vás pekla mazanec a zdobila kraslice,
přijela k nám do kempu skupinka šesti
mladých lidí z jednoty bratrské a společnými silami jsme provedli vyčištění
části areálu kempu od náletů a také
od různého odpadu, v nepřístupných

místech občas zůstane zavát větrem,
či odhozen někým z nás. Za ty dva dny
se podařilo zvládnout spoustu práce,
na kterou by jinak nebyl čas. Proto bych
chtěl alespoň touto cestou poděkovat
jednak správci sboru jednoty bratrské
v Novém Městě pod Smrkem Martinovi
Bukovskému za zprostředkování této
akce a také všem zúčastněným.
Pokud jste návštěvníky našich zařízení, tak jste si jistě všimli skutečnosti,
že v kempu jsme dokončili rekonstrukci
toalet a také výstavbu nového dětského
hřiště. V případě hřiště se jedná o první
část a v případě, že se nám podaří sehnat další prostředky, budeme v rozšiřování rekreační zóny pro děti pokračovat.
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V bazénu pokračují kurzy plavání pro
školy a školní zařízení, předpoklad dokončení kurzů je polovina června. Poté přejde bazén na letní provoz. Do té
doby bude fungovat od úterý do neděle, vždy odpoledne. Podrobný rozpis
provozní doby najdete v tomto vydání
NN. V souvislosti s prováděním plaveckého výcviku mne opět napadl jeden
z nesmrtelných citátů Járy Cimrmanna:
„Po celodenním vyučování koupat tři
děti najednou, to vám taky zničehonic
ujedou nervy a jak tak v tý vaničce piští
a vřeští, tak já, šup hlavičku pod vodičku… a je klid… tedy, ne že by se utopily… ale napijou se“. Ale není se třeba
strachovat, podobné myšlenky nás při
výuce plavání napadají pouze zřídka .
Naše informační centrum již od zimy
pracuje na letním programu a zde si
můžete najít některé z akcí, které pro
zájemce připravujeme:
 Novoměstský SRŠÁŇ 20 let –
28. 5. 2022 (bude to velké) – místo:
kemp u koupaliště
 Country večer se skupinou
ODPADLÍCI – 1. 7. 2022 v 19.30 –
místo: kemp u koupaliště. Po mnoha
letech dochází k obměně kapely
na zahájení prázdnin, ale nová bude
stejně dobrá, jako Sešlost.
 Kinematograf bratří Čadíků –
11. 7.–15. 7. 2022 (předpoklad
začátku promítání ve 22:00),
místo: kemp u koupaliště. Výběr ﬁlmů
bude upřesněn.
 Diskotéka DJ MAZZY – 29. 7. 2022
od 19:30, místo: kemp u koupaliště.
 Divadlo ARTUR – 14. 8. 2022 – čas
bude upřesněn, Název hry „Hledám
milence zn. Spěchá“. Místo: náměstí.
Podrobnosti zveřejníme včas.
 Dětský karneval na koupališti –
20. 8. 2022po obědě, čas bude
upřesněn. Místo – kemp u koupaliště.
Toto jsou hlavní akce, u kterých máme
potvrzené termíny a účinkující. V případě zajištění dalších akcí, budou zveřejněny na stránkách SRC a IC.
Na závěr bych rád všechny pozval
nejen na avizované akce, ale i třeba jenom tak posedět na naší terase v kempu,
nebo zaplavat si v bazénu, který bude až
na malou odstávku na začátku července
(od 9. 7. 2022 do 16. 7. 2022) otevřen
i o prázdninách.
PJ
květen–červen 2022
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W ĂǀĞĞĐŬǉ
WůĂ
Ŭǉď
ďĂǌǌĠŶ
Ŷ

W>s<| E
W>s<|E
ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ
ϭŚŽĚ
ϭ
ŚŽĚ
Ϯ ŚŽĚ
ϮŚŽĚ

ϲϱ͕ϬϬ<ē
ϲϱ ϬϬ <ē

ĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚ

ϭϭϬ͕ϬϬ<ē
ϭϭϬ ϬϬ <ē

dW

ϭ ŚŽĚ
ϭŚŽĚ

Ϯ ŚŽĚ
ϮŚŽĚ

ϭ ŚŽĚ
ϭŚŽĚ

Ϯ ŚŽĚ
ϮŚŽĚ

ϰϱ͕ϬϬ<ē
ϰϱ ϬϬ <ē

ϴϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬ ϬϬ <ē

ϰϱ͕ϬϬ<ē
ϰϱ ϬϬ <ē

ϴϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬ ϬϬ <ē

WƌŽŶĄũĞŵŶĂŚŽĚŝŶƵ
ĚŽϮϭ͗ϬϬ
ĚŽ
Ϯϭ͗ϬϬ
ƉŽ Ϯϭ͗ϬϬ
ƉŽϮϭ͗ϬϬ

ƐĞŶŝŽƎŝ
ϭ ŚŽĚ
ϭŚŽĚ

ϲϬ͕ϬϬ<ē
ϲϬ ϬϬ <ē

ϭϱϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭ ϱϬϬ ϬϬ <ē

WƌŽŶĄũĞŵƓŬŽůǇ
ϭ ŚŽĚͬ ŽƐŽďĂ
ϭŚŽĚͬŽƐŽďĂ

ϮϱϬϬ͕ϬϬ<ē
Ϯ ϱϬϬ ϬϬ <ē

ƉůĂƚşǀĞēƚǀƌƚĞŬŽĚϭϰ͗ϬϬĚŽ
ϭϱ͗ϬϬ

WĞƌŵĂŶĞŶƚŶş ǀƐƚƵƉŶĠ Ͳ ϭϮ ǀƐƚƵƉƽ
WĞƌŵĂŶĞŶƚŶşǀƐƚƵƉŶĠͲϭϮǀƐƚƵƉƽ

ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē
ǀ ĚŽďĢ ǀǇƵēŽǀĄŶş
ǀĚŽďĢǀǇƵēŽǀĄŶş

ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ

ĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚ

dW

WƎĞŬƌŽēĞŶşēĂƐƵͲŬĂǎĚǉĐŚǌĂƉŽēĂƚǉĐŚϯϬŵŝŶƵƚ
WƎĞŬƌŽēĞŶşēĂƐƵ
ŬĂǎĚǉĐŚǌĂƉŽēĂƚǉĐŚϯϬŵŝŶƵƚ

ϲϱϬ ϬϬ <ē
ϲϱϬ͕ϬϬ<ē

ϰϱϬ ϬϬ <ē
ϰϱϬ͕ϬϬ<ē

ϰϱϬ ϬϬ <ē
ϰϱϬ͕ϬϬ<ē

WƽũēŽǀŶĠ ǀǇƐŽƵƓĞē ƌƵēŶşŬ ƉŽŵƽĐŬǇ
WƽũēŽǀŶĠͲǀǇƐŽƵƓĞē͕ƌƵēŶşŬƉŽŵƽĐŬǇ

ϯϱ͕ϬϬ<ē
ϯϱ͕ϬϬ
<ē
ϮϬ ϬϬ <ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē

^ hE
^h
E
D
D
^

^hED^
^hE  D^
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠŶĂĚǀĢŚŽĚŝŶǇ
Ɖ
Ǉ
ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ

ŽƐŽďĂŵůĂĚƓşϭϱůĞƚ

ϭϰϬ͕ϬϬ<ēē

ϭϭϬ͕ϬϬ<ēē

WƌŽŶĄũĞŵŶĂŚŽĚŝŶƵ
ũ

^ĂƵŶĂƐƉƎĞĐŚŽĚĞŵĚŽďĂǌĠŶƵ
^ĂƵŶĂ
Ɛ ƉƎĞĐŚŽĚĞŵ ĚŽ ďĂ ĠŶƵ

ϭϳϬ͕ϬϬ<ēē

ĚŽϮϭ͗ϬϬ

ƉŽϮϭ͗ϬϬ

ϭ ϱϬϬ͕ϬϬ <ē
ϭϱϬϬ͕ϬϬ<ē

Ϯ ϱϬϬ͕ϬϬ <ē
ϮϱϬϬ͕ϬϬ<ē

dƵ
ƵƌŝƐƐƚŝĐĐŬĄĄƵď
ďǇƚƚŽǀǀŶĂĂ
ĂĂƉĂ
ƉĂƌƚƚŵĄ
ŵĄŶǇ
ŶǇ

hzdKsE1 WZdDEzdhZ/^d/<hzdKsE
hzdKsE1ͲWZdDEzdhZ/^d/<hzdKsE
ƉĂƌƚŵĄŶǇ

dƵƌŝƐƚŝĐŬĄƵďǇƚŽǀŶĂ
hď ƚ Ą ş
hďǇƚŽǀĄŶş

ŽƐŽďĂ ŵůĂĚƓş ϯ ůĞƚ
ŽƐŽďĂŵůĂĚƓşϯůĞƚ
ŽƐŽďĂŽĚϯĚŽϭϱůĞƚ
ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ
ď ƚ Ɠş ϭϱ ů ƚ

ϭ
ϭŶŽĐ

WŽƉůĂƚŬǇ

ş
ş
ǀşĐĞŶŽĐş

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

Śů͘ƐĞǌŽŶĂ

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

Śů͘ƐĞǌŽŶĂ

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

Śů͘ƐĞǌŽŶĂ

ƌĞŬƌĞĂēŶş

ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘

ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘

ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘

ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘

ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘

ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘

ǌĂƉƐĂēŝŬŽēŬƵ
Ɖ ē Ŭ ēŬ
ƉĂƌŬŽǀŶĠ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ϮϭϬ͕ϬϬ<ē
ϮϭϬ͕ϬϬ
<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ <ē
ϮϱϬ͕ϬϬ<ē

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ
<ē
ϮϴϬ͕ϬϬ <ē
ϮϴϬ͕ϬϬ<ē

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ
<ē
ϯϲϬ͕ϬϬ <ē
ϯϲϬ͕ϬϬ<ē

ϮϴϬ͕ϬϬ<ē
ϮϴϬ͕ϬϬ
<ē
ϰϬϬ͕ϬϬ <ē
ϰϬϬ͕ϬϬ<ē

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ
<ē
ϯϯϬ͕ϬϬ <ē
ϯϯϬ͕ϬϬ<ē

ϮϴϬ͕ϬϬ<ē
ϮϴϬ͕ϬϬ
<ē
ϯϲϬ͕ϬϬ <ē
ϯϲϬ͕ϬϬ<ē

,d<
ϭ
ƉƌŽ ϯ ŽƐŽďǇ
ƉƌŽϯŽƐŽďǇ

,d<
Ϯ
ƉƌŽ
ƉƌŽϴŽƐŽď
ϴ ŽƐŽď

,d<
ϯ
ƉƌŽ ϳ ŽƐŽď
ƉƌŽϳŽƐŽď

,d<z
ϰ͕ϱ͕ϲ͕
ƉƌŽ ϰ ŽƐŽďǇ
ƉƌŽϰŽƐŽďǇ

ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ <ē
ϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬ͕ϬϬ <ē
ϱϬ͕ϬϬ<ē
ϱϬ ϬϬ <ē

WůĂƚşƉƌŽƵďǇƚŽǀĄŶşǀĂƉĂƌƚŵĄŶĞĐŚĂǀ
WůĂƚş
ƉƌŽ ƵďǇƚŽǀĄŶş ǀ ĂƉĂƌƚŵĄŶĞĐŚ Ă ǀ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŬĠ ƵďǇƚŽǀŶĢ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŬĠƵďǇƚŽǀŶĢ

hzdKsE1 hdK<DW h <KhW>/ad
hzdKsE1ͲhdK<DWh<KhW>/ad

h
hddK<
<D
DW
Wh<K
Kh
hW
>/aad

dĞƌŵşŶ
ϭ͘ϰ͘ͲϯϬ͘ϲ͘
ϭ͘ϰ͘
ϯϬ͘ϲ͘
ϭ ϳ ϯϭ ϴ
ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘
ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϬ͘
hďǇƚŽǀĂĐşƉŽƉůĂƚĞŬ
Ǉ
Ɖ Ɖ
ZĞŬƌĞĂēŶş ƉŽƉůĂƚĞŬ ĚŽƐƉĢůǉ
ZĞŬƌĞĂēŶşƉŽƉůĂƚĞŬͲĚŽƐƉĢůǉ
WĂƌŬŽǀŶĠ ŽƐŽďŶş ǀŽǌŝĚůŽ
WĂƌŬŽǀŶĠŽƐŽďŶşǀŽǌŝĚůŽ
ůĞŬƚƌŝĐŬĄĞŶĞƌŐŝĞ
ů Ŭ ŬĄ
Ő
^ƉƌĐŚĂ
WŽƉůĂƚĞŬǌĂƉƐĂ

ϰϮϬ͕ϬϬ<ē
ϱϳϬ͕ϬϬ<ē
ϱϳϬ ϬϬ <ē
ϰϮϬ͕ϬϬ<ē
ϰϮϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē
ϱϬ͕ϬϬ<ē
ϱϬ͕ϬϬ <ē
ϭϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϬ
ϬϬ͕ϬϬ
ϬϬ <ēē
ϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬ ϬϬ <ē
ϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬ͕ϬϬ <ē

ϳϬϬ͕ϬϬ<ē ϳϬϬ͕ϬϬ<ē ϱϳϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ ϬϬ <ē ϴϬϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ ϬϬ <ē ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬϬ ϬϬ <ē
ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬϬ ϬϬ <ē ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬϬ ϬϬ <ē ϱϳϬ͕ϬϬ<ē
ϱϳϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē ϰϬ͕ϬϬ<ē ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

^dE
D>| ;Ϯ ŽƐŽďǇͿ
D>|;ϮŽƐŽďǇͿ

<ĂƌĂǀĂŶ
s><|

ϳϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬ ϬϬ <ē

ϭϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϬ ϬϬ <ē

ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

 ϰϬ͕ϬϬ<ē
 ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

KďǇƚŶǉ ǀƽǌ
KďǇƚŶǉǀƽǌ

ϭϳϬ͕ϬϬ<ē
ϮϭϬ͕ϬϬ<ē
ϮϭϬ ϬϬ <ē
ϭϳϬ͕ϬϬ<ē
ϭϳϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

WŽǌŶ͗͘hǀĞĚĞŶĠĐĞŶǇƉůĂƚşŶĂũĞĚŶƵŶŽĐ
W
h Ě Ġ
ů ƚş ũ Ě

^WKZddKs
^WK
s/aad

WZKE:D Ͳ ^WKZdKs/ae
WZKE:DͲ^WKZdKs/ae
W Ąũ
WƌŽŶĄũĞŵϭŚŽĚŝŶĂ
ϭ Ś Ěŝ
ĄŬůĂĚŶĄ ƐĂǌďĂ
ĄŬůĂĚŶĄƐĂǌďĂ
KĚĚşůǇEDW^ͲƚƵƌŶĂũ
KĚĚşůǇEDW^
ƚƵƌŶĂũ
WŽǌŶĄŵŬĂ
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,ĂůĂƵƓŬŽůǇ
, ů ƓŬ ů

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ ϬϬ <ē
ϭϱϬ͕ϬϬ<ē

^ŽŬŽůŽǀŶĂ
^ Ŭ ů

dĞŶŝƐŽǀǉŬƵƌƚ
d ŝ ǉŬ

sŽůĞũďĂůŽǀǉŬƵƌƚ
s ů ũď ů ǉ Ŭ

ϭϵϬ͕ϬϬ<ē
ϭϵϬ ϬϬ <ē ϭϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϬ ϬϬ <ē ϭϱϬ͕ϬϬ<ē
ϭϱϬ ϬϬ <ē
ϭϱϬ͕ϬϬ<ē ϭϬϬ͕ϬϬ<ē ϭϱϬ͕ϬϬ<ē

<ůşēĞ ũƐŽƵ ƵůŽǎĞŶǇ ǀ ƉŽŬůĂŶĢ ďĂǌĠŶƵ / Ă ǀ ŬĞŵƉƵ
<ůşēĞũƐŽƵƵůŽǎĞŶǇǀƉŽŬůĂŶĢďĂǌĠŶƵ͕/ĂǀŬĞŵƉƵ
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HASIČI
Co dělat, když zaútočí bodavý hmyz?
Máme volat hasiče?
Změna počasí vyhnala roje vos, včel
a sršňů z jejich hnízd a hasičům tak
přibyly zásahy, ke kterým musí vyjíždět.
Víte, jak takový zásah probíhá, kdy je
rozumné volat hasiče a ve kterých případech se raději obrátit na deratizátory?
Teplota roste a létavého hmyzu je čím
dál tím víc. Pokud z něj máte panickou
hrůzu, podívejte se, jak se vlastně zasahuje, možná vás to alespoň trochu
uklidní.
Hasiči už letos vyráželi k několika případům, kde včely ohrožovaly například
úřad. Zasahujeme povinně, když jde
o veřejné budovy. Tam je to automatické, když nás zavolají – jedeme.
Pokud však jde o soukromý pozemek,
hasiči lidi odkazují na deratizátorské
služby. Jedinou výjimku tvoří alergici.
Pokud se někdo prokáže průkazem
alergika, chápeme, že to může být život
ohrožující, a zasahujeme i tady. Primárně se však snažíme většinu případů
nechat na deratizátorech.
Kdy hasiče volat? Pokud jde o roj
na veřejném prostranst ví, pokud je
v ohrožení dítě, alergik. Objeví-li se roj
ve škole a školce nebo na dětském hřišti. Lidé by měli být schopni vyhodnotit
situaci, protože když jednotka dorazí
na místo a zjistí, že žádné nebezpečí
nehrozí, zásah neprovede. V tomto případě může dokonce občana, který
zneužil linku tísňového volání, pokutovat.
Průběh zásahu. Hasiči nejdříve zjistí
velikost roje. V případě, že je roj nebo
hnízdo pod omítkou, fasádou nebo v dutině stromu, hasiči tedy nevidí velikost
hnízda, je jejich zásah neúčinný. Létavý hmyz lze likvidovat, jen pokud není
rozlítaný, to znamená, že je více méně
pohromadě. Tato chvíle nastává ráno
nebo večer.
Likvidujeme je dvěma způsoby. Buď
pomocí chemie, nebo speciálním vysavačem.
Chemick y se lik viduje tak, že se
hnízdo shodí do igelitového pytle a odstřihne se. Pak se jednoduše pomocí
chemických prostředků zlikviduje. Další
možností je likvidace pomocí speciálního vysavače, který vsaje celé hnízdo
a rozemele ho, a tím včely, vosy či sršně
rychle usmrtí.
Proč si nalezený roj včelaři nechtějí
vzít? Každý včelař by si měl svá včelstva
14

hlídat. Jenže proč nezvýšit svou produkci medu, když je ta možnost? Včelaři
se bojí, že cizí roj má parazity. Strach
o vlastní včely je pak vede k odmítání
přijmout další roje právě kvůli vysokému
nebezpečí přenosu chorob.

Právě včela, má až padesátkrát více
jedu než zdánlivě strašidelná sršeň. To
nás ale většinou příliš neuklidní. Ostatně, kdo si to už někdy vyzkoušel, může
potvrdit, že její bodnutí dokáže bolet
i bez velkého obsahu jedu.

Anafylaktický šok je závažnou, rychle nastupující alergickou reakcí, která
může způsobit i smrt. U některých alergiků nastává po bodnutí včelou, vosou
nebo jiným blanokřídlým hmyzem.
Sršeň obecná obývá značnou část
Evropy a Asie. Zavlečena byla i do Severní Ameriky. Prvně byla pozorována
roku 1840 ve státu New York, odkud se
rozšířila do dalších států USA a některých provincií Kanady.
Věděli jste, že bílá barva, do které se
včelaři oblékají, včely uklidňuje? Včelařům se však nedoporučuje moc se potit,
to vede k zvýšené agresivitě včel.
Sršně a vosy dokáží udělat ze zahrady zakázané území. Můžeme se
jim bránit, ale pozor na žihadla.
Sršně a vosy umí znepříjemnit život,
zvlášť když se usadí přímo u našeho
domu. Co s nimi, abychom se jich zbavili bezpečně a bez újmy na zdraví? Co
máme a můžeme dělat v případě, kdy se
v blízkosti domu usídlí právě tento hmyz?
Soužití s přírodou je krásné a mnohý
městský člověk o tom sní. Problém ale
nastává v okamžiku, kdy zjistíme, že je
to právě příroda, která má hlavní slovo
a člověk je více či méně bezmocný proti
její vůli. Stává se to například ve chvíli,
kdy přátelské posezení na zahradě rozežene několik sršní.
Sršeň obecná je pro mnoho z nás doslova děsivý hmyz. Vždyť je také největší
ze všech podobných zástupců hmyzí
říše. Jak už to ale bývá, není přitom zdaleka tak nebezpečná jako třeba menší
vosa nebo dokonce včela.

Kde sršně potkáme? Přirozeným
prostředím pro sršně je Evropa, ale
i Asie. V naší republice bychom jen stěží
hledali místo, kde bychom si byli jisti, že
se sršeň neobjeví. Nejpravděpodobněji
ji potkáme na loukách nebo v lužních
lesích, ale protože valem ubývá jejich
přirozených úkrytů, staví si svoje hnízda
čím dál častěji také v blízkosti lidských
obydlí, nepohrdne trámem pod střechou nebo tmavým koutem v kůlně nebo
na půdě. Pokud si stavby hnízda nevšimneme včas, můžeme tak být po čase
velmi nemile překvapeni.
Můžeme sršně likvidovat? Většina
lidí má za dané, že jsou sršně chráněný
druh. Ono to ale není tak úplně jednoznačné. Jsou chráněny jako druh, ale
nikoliv do té míry, že by nebylo v případě ohrožení člověka možné zlikvidovat
jejich hnízdo. Postih ze zákona za to
nikoho proto nečeká. Horší může být
pomsta samotných sršní, pokud se budete o likvidaci jejich domova snažit
neodborně a neobratně.
Na sršní hnízdo opatrně. I když sršně
nejsou, jak již bylo uvedeno, až tak nebezpečné, jak by se mohlo zdát, rozhodně je raději nebudeme dráždit. Pokud si
postavily hnízdo na tak frekventovaném
místě, že tam nemůžeme zůstat, nebo je
v okolí někdo alergický na jejich bodnutí,
nezbývá nic jiného než hnízdo opatrně
odstranit. K této práci je ale doporučováno vždy přivolat odbornou ﬁrmu, která
má s takovou činností zkušenosti a je také patřičně vybavena. Do likvidace hnízda se raději zdržíme pohybu kolem něj
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HASIČI
a nezpůsobujeme žádné větší otřesy,
které sršně dráždí. Stejně samozřejmě
budeme postupovat i u vosího hnízda.
Zavolejte odborníka. Pokud objevíte
větší hnízdo, které bude třeba zlikvidovat, určitě se raději obraťte na odborníka. Existují ﬁrmy, které se přímo tímto
problémem (mimo jiné) zabývají. Specialisté dobře vědí, jak na sršně, ale není
možné nikomu doporučit pozorovat je
při práci z přílišné blízkosti a bez ochranných pomůcek.
Mnozí lidé volají k sršnímu nebo i vosímu hnízdu hasiče. Je sice pravda, že
právě zde bývají neohrožení muži připraveni chránit váš majetek i životy, měli
bychom si ale uvědomit, že jejich úkol je
jiný a ve chvíli, kdy likvidují sršně, může
jinde hořet. A co si budeme povídat,
se sršním hnízdem v dílně to ještě dva
dny vydržíme, zatímco soused s ohněm
v obýváku tolik času nemá. Proto je lepší
skutečně vyhledat odbornou ﬁrmu.
Na sršně a vosy svépomoci? Sami se snad můžete pokusit o likvidaci
malého hnízda zavěšeného v prostoru;
opatrně nabrat do nádoby, tu následně neprodyšně uzavřít a odnést mimo
obydlené území. K likvidaci sršní je možné použít i volně prodejný sprej s až
pětimetrovým dosahem, který hnízdo
obalí pro vosy jedovatou pěnou. Ať už
se rozhodnete pro jakýkoliv způsob,
rozhodně není možné podcenit dobrou
přípravu. Jakýkoliv kousek nezakrytého
těla (a tím zakrytím je míněno několik
co nejsilnějších vrstev – zimní bunda,
pracovní kabáty a podobně) sršni
neomylně najdou a pozor – stejně jako
vosy umí bodnout několikrát!!!
Trpělivost nejen růže přináší. Pokud
je ale hnízdo na místě, kde jej sice mít
nechceme, ale nebrání běžnému užívání
pozemku bez velkého omezení, bude
nejlepší jednu sezonu vydržet a vyčkat
příchodu podzimu. V té době se hnízdo
vyprázdní, protože zimu přežívá jen královna. Opuštěné hnízdo je pak možné
bez rizika zlikvidovat.
Co dělat, když vás bodne hmyz?
Bodnutí hmyzem je velice nepříjemné.
Víte, co dělat, když vás poštípou mušky,
komáři nebo dokonce dostanete žihadlo
od vosy či včely?
Vosa – když dostanete žihadlo od vosy, je důležité co nejdříve vysát z místa
žihadla jed. Napřed místo omyjte vodou
a mýdlem, aby bylo úplně čisté. Potom
květen–červen 2022

musíte dostat z rány jed. To za vás udělá
cibule. Rozkrojte cibuli a polovinu přiložte na místo, kde bylo žihadlo. Alergici
by měli urychleně vyhledat lékařskou
pomoc. I když alergii nemáte, sledujte,
co se bude dít, takové žihadlo na krku
může být opravdu nebezpečné.
Včela – včelky mají tu nevýhodu, že
když vám dají žihadlo, zůstane zabodnu-

té ve vaší kůži. O to víc se jed šíří do těla.
Žihadlo opatrně vytáhněte nehtem nebo
například kreditní kartou. Žihadlo nevyndávejte pinzetou! Mohlo by se uvolnit
ještě větší množství jedu. Pozor, abyste
ho nepřetrhli. Potom postupujte úplně
stejně jako v případě vosího štípnutí.
Přiložte na místo cibuli.
L.Rabina

Zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice
zakázáno hned třemi zákony: zákonem
o požární ochraně, zákonem o ochraně
přírody a krajiny a zákonem o myslivosti
ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do v ýše
25 000 Kč.
Podle § 17 odst. 2 citovaného
zákona ani právnické a podnikající
fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše
500 000 Kč.
Vypalování trávy a porostů je zakázáno
oprávěně. Je to jedna z velmi rizikových
činností, které často končí nekontrolovatelným rozsáhlým požárem. Ani menší
ohníčky v přírodě ale nejsou bez rizika.
Při hlášení pálení můžete v yplnit
elektronický formulář na webových
stránkách HZS Libereckého kraje –
www.hzslk.cz. Na úvodní straně webových stránek je pod názvem „Pálení“
umístěn formulář, a to včetně lokalizace
vlastního místa pálení nad mapou ČR.
Každý, kdo formulář vyplní, obdrží z informačního systému HZS Libereckého
kraje potvrzení o přijetí oznámeného
pálení.
Ohlášení pálení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112
a 150, jež slouží k přímé pomoci při
mimořádných událostech.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit
územně příslušnému hasičskému zachrannému sboru (HZS) kraje.
Novoměstské noviny

V zájmu bezpečnosti své
i druhých proto při pálení
biologického odpadu dodržujte
tato pravidla:
 Při silném větru oheň venku vůbec
nerozdělávejte.
 Ohniště důkladně ohraničte, oddělte
od okolí (např. kameny), při spalování
je třeba mít po ruce dostatek vody,
popř. jiné hasební látky.
 Oheň po celou dobu pozorně hlídejte,
aby se nevymkl kontrole a nedošlo
k jeho nekontrolovanému šíření
a vzniku požáru.
 Nezapomeňte ohniště důkladně
uhasit a přesvědčit se, že nemůže
dojít k opětovnému vznícení.
I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi
se mohou skrývat žhavé oharky, které
poryv větru může znovu rozdmýchat
a roznést do okolí.
 Spalování odpadů by mělo probíhat
na bezpečném místě, v dostatečné
vzdálenosti od objektů, lesa, stohů,
seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat
oheň na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo
na strništi, s výjimkou hospodářské
správy, vyhrazených tábořišť a míst
se materiál nesmí spalovat v lese.
 Osoba mladší 15 let nemůže odpad
spalovat bez přítomnosti osoby starší
18 let, která je spalováním pověřena.
 Příjezdové cesty vedoucí k místu
spalování nesmí být zataraseny.
 Nelze pálit všechno. Dle zákona
o ovzduší lze v otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo
suché rostlinné materiály. Pálení
plastů, gum či jiných materiálů
obsahujících chemické látky je
zakázáno.
L.Rabina
technik OZO
15

HASIČI
Jeden z největších požárů v dějinách Česka
tito lidé bez problému přežili. Záchranářům se podařilo zachránit kolem stovky
lidí. Záchranáři použili kromě žebříků
výsuvné plošiny a vrtulníkem, zachránili
hosty, kteří se dostali na střechu hotelu.

Lidé z pražského hotelu Olympik
čekali na parapetech oken
Smrtelná tragédie v pražském hotelu Olympia se odehrála v roce 1995.
Odložená textilie na chladničce stačila
k tomu, aby během několika minut přišlo
o život osm zahraničních hostů a dalších
30 lidí mělo vážná zranění. Právě tato
událost změnila hned několik bezpečnostních předpisů. Co se před 26 lety
stalo?
Požár začal kolem šesté večer v místnosti pokojské v 11. patře. Důvodem
byla textilie odložená na chladničce
v oné místnosti. Zda to byl ručník, prachovka či jiná hořlavá látka, není jasné,
ale bezpochyby ji tam odložil někdo
z personálu. Teplý agregát chladničky
způsobil tragédii, která v samostatné
České republice v oblasti požáru neměla dlouho obdoby.

že utekli na okenní římsy, kde čekali
na záchranné žebříky. Paradoxně právě

Největší hrdina?
Velmi odvážný čin učinil hasič Václav
Syblík, který se zavřel s několika hosty
v jedné místnosti. Horkými prostěradly
utěsnil dveře a hned, jak to bylo možné,
otevřel okno, aby se lidé nadechli čerstvého vzduchu. Když je osvobodili kolegové, pokračoval v další práci. Požár byl
uhašen až kolem desáté večer. O život
během této tragédie přišlo osm lidí. Tři
z nich pocházeli z Belgie, dva z Finska,
dva z USA a jeden z Německa.
L. Rabina

Otevřené dveře
Jen těžko personálu vyčítat následující
kroky. Když čidla zaznamenala požár,
vběhla do místnosti dvojice zaměstnanců a snažila se hasicími přístroji oheň
zkrotit. Průvan a otevření dveří však
způsobily rychlé šíření požáru a smrtelný kouř. Plameny se rychle šířily přes
hořlavé materiály na chodbě a hlavně
koberec na podlaze. Personál rychle
evakuoval hosty a do pěti minut od nahlášení požáru se blížily dvě jednotky
hasičů (HZS Praha). Ti už z dálky viděli,
že jejich posádky na zkrocení požáru
nestačí, a zalarmovali další jednotky.
Požár započal v 11. patře z 18 podlaží hotelu, takže v horních patrech byli
uvěznění hosté. Ty ohrožoval hlavně
dým. Mnoho z lidí se kouři vyhnulo tím,
CRO_22014_CRo_LB_DOD_inz_210x142.indd 1
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Hasiči v Ludvíkově – jaro 2022
Po částečném ústupu pandemie jsme
se velmi těšili na jarní sezónu. Naplánované kulturní a společenské akce, dva
roky odložené, jsme do detailu nachystali. Velkou radost nám překazila válka
na Ukrajině.
V první řadě bylo třeba připravit veškerou hasičskou techniku, zajistit údržbu,
také upravit pozemky a v neposlední
řadě vyrobit před otevřením nového prostoru s novou pergolou další stoly, židle,
výzdobu, dětské hračky a pískoviště.
Chystali jsme se k nastávajícímu pálení
vatry a soutěžím. Jedna se bude konat
v červenci o pohár SDH Ludvíkov v klasickém požárním sportu a druhá bude
počátkem září soutěž PPS-8, což jsou ty
nejstarší typy hasičských stříkaček. To
bylo cílem našeho sboru, když jednotliví
členové byli na soutěži na Moravě v Kozlanech, se kterými udržujeme vzájemné
návštěvy při soutěžích nebo oslavách
výročí. Právě u nich naši chlapci obstáli
při první soutěži po dvou letech a získali
krásné čtvrté místo z 8 cvičících družstev.
V březnu a dubnu jsme zasahovali
u dvou požárů, 1x suchá tráva v Hajništi
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a 1× požár v Novém Městě – pergola
a dům.
Pro dříví na pálení čarodejnic jsme
společně s majiteli statku Hork ých
na pastvinách likvidovali nálety a spadlé
stromy; ty nám také slouží k vytápění
klubovny. Následně jsme jim za to pomohli při sběru kamení na polích před
sadbou.
K celé činnosti sboru přispívají i naši
fandové a granti, a tak také dostáváme
určitá ocenění od veřejnosti i vyšších
orgánů. Proto také poslední dubnový
večer zvaný ﬁlipojakubský, kdy se pálí
čarodějnice, se sešla skutečně celá
obec, což přispělo k seznámení s novými obyvateli Ludvíkova. Přišlo i hodně lidí a přátel z okolí Nového Města, mnoho
dětí a také dospělých bylo v maskách.
Po prohlídce nového místa za klubovnou, kde se tato akce konala poprvé
a nahradila dřívější prostor u nádrže,
kde nebylo sociální zařízení ani bezpečné místo u cesty, byla jasná spokojenost
nad uspořádáním celé kulturní akce,
včetně dobrého občerstvení a guláše.
Po občerstvení a za dohledu veřejnosti naši svobodní chlapci postavili
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májku, kterou určitě budou až do kácení
na konci května hlídat. Po tomto obřadu
se děti i dospělí v maskách jako vždycky
vydali do průvodu okolo CiSu a zpět
okolo nádrže až k hranici, kterou vždy
má čest zapálit Petr Kavalír. Za potlesku
všech přítomných a při blescích fotoaparátů přišlo poděkování hlavně organizátorovi všech opravných a výrobních
prací i celkového uspořádání tohoto
krásného večera p. Pepovi Mrkvičkovi
a všem dalším členům sboru, kteří mu
v tom pomáhali. Jménem sboru děkujeme i všem občanům za účast a podporu
při naší dobrovolné práci.
Připravujeme se i na další soutěže,
které jsou v rámci hasebního okrsku naplánované. První se bude konat v Dolní
Řasnici jako okrsková soutěž v požárním
sportu. 21.května budeme bilancovat
činnost sboru na výroční členské schůzi
se zpožděním za roky 2021 a 2020, kdy
se naše výroční schůze ani plánované
akce včetně plesů konat nemohly.
Děkujeme všem za podporu a přízeň
pro nás hasiče.
Jednatel SDH Ludvíkov Malý st.
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MŠ
Velikonoční
dílničky
Po dvou letech nepřízně jsme mohli
letos 13. dubna 2022 uspořádat pro děti
a jejich rodiče velikonoční dílničky, kde
se z papíru tvořily všelijaké velikonoční
dekorace a netradiční zdobení kraslice
zmizíkem. Moc děkujeme, že jste si udělali chvilku pro nás a vaše děti.
JD

Vynášení Moreny
Třída motýlů se zúčastnila v pondělí
21. 3. 2022 ve Frýdlantu akce vynášení Moreny. Jeli jsme vlakem, pohráli si
v místním parku, zúčastnili se programu

na náměstí, kde se zpívaly lidové písně, a pak společně s ostatními školkami hodili naší Morenu z mostu do řeky
Smědé.
JD

Medové jaro
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 navštívily třídy
Ježků a Sluníček sál v Dělnickém domě,
kde Středisko volného času „ROROŠ“
pořádá pro děti z mateřských škol „Medové jaro“.
Děti si ozdobily perníčky, malovaly vajíčka voskem a ozdobily si košíček velikonočními dekoracemi. Tato akce určitě
pozvedla sváteční velikonoční náladu
nejen u dětí. Děkujeme!
JD
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Návštěva u hasičů
23. března 2022 se vydaly třídy Sluníček, Ježečků a Motýlků na prohlídku
novoměstské hasičské zbrojnice. Prohlédli si techniku a vybavení hasičů.
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Všichni odcházeli nadšení a spokojení,
doufáme, že až povyrostou, vrátí se jako
dobrovolní hasiči.
JD
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MŠ
Den s policií
Dne 20. dubna se na školní zahradě
naší mateřské školy konal „Den s Policií
ČR“. Mezi policejní technikou nechybělo auto, dodávka, motocykl a dokonce
i živí koně. Děti si mohly vše osahat
a vyzkoušet, zeptat se pánů policistů,
ale i policistek na vše, co je zajímalo.
Děti byly nadšené a ten den by chtěli
pracovat jako policisté asi úplně všichni.

Hvězdičky
v knihovně
Třída Hvězdiček 23.03. 2022 v rámci
dopolední vycházky navštívila městskou
knihovnu. Paní knihovnice pro nás připravila program zaměřený na večerníčky, během kterého se děti dozvěděly
i něco o knihovně a knihách obecně.
Nechybělo ani skládání puzzle nebo
poznávání postav z večerníčků či přiřazování dvojic.
JD

Křišťálové údolí
Tento školní rok se naše třídy Motýlků
a Berušek zapojily do výtvarné soutěže,
kterou vyhlásil Liberecký kraj u příležitosti konání 21. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour na téma
„Křišťálové údolí“.
S velkou hrdostí se můžeme pochlubit, že třída Motýlků obsadila v kategorii

dětí do 6 let se svojí kolektivní prací
„Váza s miskou z broušeného skla“,
technika muchláž, 2. místo a děti ze třídy
Berušek ve stejné kategorii s pracemi
„Korálky pro princeznu“ 3. místo. Gratulujeme!
JD

Mockrát děkujeme organizátorům!!!
JD

Karneval zvířat
V pátek 11. 03. 2022 bylo v mateřské
škole divadelní představení Karneval zvířat od paní Dagmar Čemusové. Hudební
vystoupení plné zvířátek, ale i písniček
s rytmickým pohybem, které nenechaly
žádné dítko v klidu.
JD
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AKCE V NOVÉM MĚSTĚ
Vítání občánků
První letošní vítání občánků se konalo
v sobotu 2. dubna 2022. Ve dvou obřadech přivítala Mgr. Blanka Bartošová,
členka SPOZ, celkem 9 miminek. Krás-

Šest v tom
focení. Za krásné fotograﬁe děkujeme
paní Elišce Walterové.
Všem občánkům – Matěji Marcelovi,
Antonínovi, Biance, Terezce, Maye,

V pátek 25. března uvedla Agentura
snů originální komedii nabitou humorem,
která přinesla mnoho vtipných scén.
Ve svých rolích se představili Slávek
Boura, Jaroslava Stránská, Eva Hráská
a Petr Vojnar. V komedii nechyběl ani její
režisér Jaroslav Sypal, který se bravurně
zhostil role Bena. Roli Džefryho si zahrál
technik Béďa.

Za pořadatele
Edita Čeledová
ný a dojemný projev si přišli poslechnout
rodiče, prarodiče i ostatní příbuzní. Děvčata ze ZUŠ pod vedením Mgr. Michaely

Tomášovi, Marku Martinovi a dvěma Milánkům přejeme pevné zdraví a šťastně
prožité dětství.

Sexem ke štěstí
Jarní kulturu jsme zahájili velice vtipnou a vkusně napsanou hrou o intimních
vztazích „SEXEM KE ŠTĚSTÍ“. Je vidět,
že lze napsat zábavnou hru o sexu bez
zbytečných vulgarit a lascivnosti. Herecké výkony všech čtyř aktérů – Jitky
Ježkové, Martiny Hudečkové, Vladimíra
Kratiny a Viléma Udatného – byly vynikající.

Smutné opět předvedla krásný kulturní
program, který tuto slavnostní chvíli doplnil. Po obřadu následovalo společné

Za SPOZ
Edita Čeledová

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod číslem
MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 5. 2022. Náklad 300 ks. Příští vydání: červenec–srpen 2022. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Pavla Špičková (e-mail: knihovna@nmps.cz). Redakční rada: Pavla
Špičková, Jiřina Zelenková, Ing. Miroslav Kratochvíl. Graﬁka a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.
20

Novoměstské noviny

květen–červen 2022

