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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Po schodech na Smrk
Dne 26. 5. se třída VIII. B rozhodla
vyběhnout na Smrk. Tedy po schodech,
ve škole. A hlavně formou štafety.
Vlastnímu běhu předcházela přípravná
fáze. Našli jsme nadmořské výšky ulice
před budovou školy a rozhledny na Smrku, určili jejich rozdíl a změřili schody.
Jednoduchým výpočtem jsme zjistili, že

schody z přízemí do druhého patra školy
bude potřeba vyběhnout celkem 76x.
Štafetového běhu se kromě třech chybějících nemocných spolužáků zúčastnili všichni z VIII. B včetně spolužačky
s berlemi a třídního učitele. Každý tak
rychle, jak dokázal a jak mu vyhovovalo.
Někdo schody vyběhl jednou, někteří
až šestkrát, opět podle svých možností

a schopností. Stopky se nakonec zastavily na čase 18 minut a 20 sekund.
To nás všechny příjemně překvapilo
– předpokládali jsme, že nám to potrvá
déle.
Celý projekt byl zakončen o měsíc
později, kdy jsme tentokrát již klidnou
chůzí a všichni společně vyšli na Smrk
a vylezli na rozhlednu.

České korunovační klenoty
Dne 21. 6. 2022 se žáci III. A a III. B
vydali na unikátní výstavu České korunovační klenoty na dosah, která se
pořádala v konírně sychrovského zámku. Svatováclavskou korunu, královské
jablko, žezlo, korunovační meč i plášť
doplňovaly informační panely o osudech

Vážení čtenáři,
přišel letní prázdninový čas a s ním
i nové vydání Novoměstských novin.
Začátek léta nám nadělil krásné slunečné počasí a často i letní teploty.
Tak doufejme, že se počasí nevyčerpalo a léto bude pokračovat.
V našem letním čísle jsme pro vás
shromáždili spousty nových informací,
ale naleznete i něco pro volné chvíle
uvnitř. Přejeme slunečné léto a příjemné počtení.
Redakce

22 vladařů na českém trůnu. K vidění
tu byly šaty Marie Terezie i replika Pražského Jezulátka. Celou výstavou nás
provedl pan Petr Lukas, který zároveň
rád odpovídal na naše zvídavé otázky.
Byla to nejen krásná podívaná, ale
i velmi poučná.

MŠ
Letem s létem
S lepším počasím se s akcemi
v naší novoměstské mateřské
škole jen hemžilo.

Berušky v knihovně

Nebyl týden, aby se někam
nejelo, či něco neobvyklého
nezažilo. Tak třeba například ...
Čarodějnice

 Začalo to čarodějným rejděním
na školní zahradě 30. dubna 2022,
kdy se k nám slétly čarodějnice
a čarodějové z celého širého okolí
a pořádně si u nás zasoutěžili a zařádili.
Mockrát děkujeme paní učitelce
Jelínkové a jejímu čarodějnému týmu
za přípravu této náročné akce.
Pohádka „O Smolíčkovi“

 Třída Berušek navštívila
25. května 2022 místní Městskou
knihovnu. Někteří tam ještě nikdy
nebyli, a proto s údivem pozorovali,
kolik je tam knih, ale že si tam také
mohou hrát. Paní knihovnice nám
připravila program, kde se děti
seznámily s některými klasickými
českými večerníčky.
Naivní divadlo v Liberci
 Třídy předškoláků, Sluníčka
a Ježečci, společně s třídou Motýlků jeli
26. května do Naivního divadla v Liberci
na divadelní představení „DODO“
o ptáku Blbounovi nejapném.
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Školní akademie
 Završením školního roku 2021/2022
se letos stala Školní akademie, konaná
9. června na sále „Dělňáku“, kde se
sešli rodiče všech dětí navštěvujících
naši místní mateřskou školu. Každá
třída si připravila různá vystoupení,
tanečky, básničky písničky, dokonce
i divadlo. Vše pro předškoláky, se
kterými jsme se v druhé polovině
akce rozloučili a předali jim dárky
na rozloučenou, popřáli jim ve škole
hodně úspěchů.
Farma Zeman

MDD

 Dne 12. května 2022 nás navštívilo
„Divadlo na cestě Liberec“ s pohádkou
„O Smolíčkovi“, kdy nám všechny
role zahrál se svými loutkami pan
Miroslav Los. Dětem se pohádka moc
líbila a odměnily pana herce velkým
potleskem.
„Já jsem muzikant“
 Hudební představení nám
představila paní Dagmar Čemusová
19. května 2022 s názvem „Já jsem
muzikant“, kde se opravdu na chvíli
všechny děti staly muzikanty a moc si
to užily.

skotačily, řádily a tančily. Nechyběl ani
průvod masek na náměstí.
Ale i když mají svátek děti, nezapomíná
se ani na naše seniory v domě
s pečovatelskou službou, kam jsme jim
šli všichni zazpívat. Potom nás čekalo
jen splnit pár úkolů na školní zahradě
a zasloužená sladká odměna nikoho
neminula.

 Mezinárodní den dětí jsme v naší
mateřince oslavili přesně 1. června
2022 tak, jak se patří. Děti se převlékly
do různých kostýmů a od brzkého rána
Novoměstské noviny

 Ve čtvrtek 26. června byla celá
mateřská škola pozvána na místní
ekologickou farmu Zeman, kde byl
pro děti připraven vzdělávací program
týkající se zemědělství. Zároveň se děti
mohly podívat na živá hospodářská
zvířata. Návštěva se moc líbila a nikomu
se ani nechtělo jít zpátky do školky.
Na památku dostaly děti opravdové
křepelčí vajíčko, pro jistotu již uvařené.
Moc děkujeme.
červenec–srpen 2022

MŠ
Léto už je tu, na výlety pojedu!
Malé perličky z našich školních výletů.

červenec–srpen 2022
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Zprávy z radnice
Ze schůzí zastupitelstva města
USNESENÍ zasedání č. 20
Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem konaného dne
18. 5. 2022 v zasedací místnosti
MěÚ od 17.00 hod.
1/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2a/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ruší Usnesení č. 2l/18Z/2021,
přijaté na 18. zasedání zastupitelstva
města dne 15. 12. 2021.
2b/20Z/2022
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod S mr kem s chva luje s m ě nu
pozemků; v k. ú. Nové Město pod
Smrkem části parcely 545/4, tr valý
travní porost, o výměře 132 m2, dle GP
č. 1166-2344/2021, zapsané na LV
č. 10001 z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví Ing. Václava Starého za smluvní cenu 19.800 Kč;
v k. ú. Nové Město pod Smrkem; části
parcely č. 1413/2, zahrada, o výměře
122 m2, dle GP č. 1166-2344/2021,
zapsané na LV č. 477 z vlastnict ví
Ing. Václava Starého do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem za smluvní
cenu 18.300 Kč. Náklady spojené se
směnou parcel, budou hrazeny městem
Nové Město pod Smrkem. Toto usnesení je platné do 30. 11. 2022. Nebude-li
směnná smlouva v této lhůtě uzavřena,
platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty
končí.
2c/20Z/2022
ZM Nové Město pod Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 120, zastavěná plocha a nádvoří, o v ýměře
1 372 m2, jejíž součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., stavba technického
vybavení, parcely č. 115, ostatní plocha,
o výměře 752 m2, parcely č. 116, ostatní
plocha, o výměře 611 m2, za smluvní cenu 148.000 Kč a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
p. S. do spoluvlastnictví pana Otakara
Horkého a pana Zdeňka Lilka. Toto
usnesení je platné do 30. 11. 2022. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uza4

vřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
2d/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem odkládá prodej pozemku v k. ú.
Hajniště pod Smrkem, parcely č. 280,
ostatní plocha, o v ýměře 291 m 2 ,
za smluvní cenu 150 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
manželů Edity a Martina Čeledových
s tím, že bude předloženo vyjádření stavebního úřadu.
2e/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely
č. 483, trvalý travní porost, o výměře
1 621 m2, za smluvní cenu 80 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnict ví paní Michaely Bret tschneiderové. Toto usnesení je platné do 30. 11. 2022. Nebude-li kupní
smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost
tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
2f/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 877, ostatní plocha, o výměře
cca 161 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví paní Lívie Molákové. Toto
usnesení je platné do 30. 11. 2022.
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě
uzavřena, platnost tohoto usnesení uplynutím lhůty končí.
3/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje rozpočtová opatření
č. 6 až č. 14, dle předložené II. změny
rozpočtu města roku 2022 (dle komentáře a tabulky). Celkové snížení rozpočtu na straně příjmů: 103.105,63 Kč.
Celkové navýšení rozpočtu na straně
výdajů: 148.115,63 Kč. Financování:
251.221,26 Kč.

o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, Závěrečný účet města Nové
Město pod Smrkem, IČ 00263036,
za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva o v ýsledku přezkoumání
hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a)
uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2021 uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
4b/20Z/2022
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhláš ky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní
závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021.
4c/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem přijímá následující opatření
k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města Nové Město pod
Smrkem za rok 2021:
Schválená pravidla rozpočtového
provizoria nebyla zveřejněna
v souladu se zákonem.
Opatření:
Vedoucí ﬁnančního odboru byla upozorněna na ustanovení § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyzvána
k jeho řádnému dodržování. Řádné zveřejňování dokumentů a listin koncem roku 2020, bylo ovlivněno zprovozněním
nových webových stránek města a s tím
souvisejícím novým způsobem zveřejňování na stránkách města a elektronické
úřední desce, které nastalo od ledna
roku 2021. Pro rok 2022 nebylo rozpočtové provizorium schvalováno, neboť
zastupitelstvo města dne 15. 12. 2021
usnesením číslo 4/18Z/2021 schválilo
rozpočet na rok 2022.
Zodpovídá: vedoucí ﬁnančního odboru a tajemník MěÚ. Termín nápravy:
provedeno.

4a/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
Novoměstské noviny
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Projednání závěrečného účtu
nebylo provedeno v souladu se
zákonem.
Opatření:
Při schvalování závěrečného účtu
města za rok 2020 byl schválen závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nové Město
pod Smrkem za rok 2020 byla pouze
přílohou v podkladech pro schvalování
závěrečného účtu. Podle zákona je nutné schválit závěrečný účet tak, aby zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
byla jeho nedílnou součástí.
Ve d o u c í ﬁ n a n č n í h o o d b o r u by la upozorněna na ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení
zákona č. 128/2000 Sb., týkající se
projednávání a schvalování závěrečného
účtu města a vyzvána k jeho řádnému
dodržování. Návrh usnesení při projednávání a schvalování závěrečného účtu
města roku 2021 je již v souladu se zákonnými ustanoveními.
Zodpovídá: vedoucí ﬁnančního odboru a tajemník MěÚ. Termín nápravy:
provedeno.

7/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce mobilního
pódia, kde půjčitelem je Mikroregion
Frýdlantsko a vypůjčitelem město Nové
Město pod Smrkem na akce „Exploze,
koncert – 16. 7. 2022“ a „Divadelní
představení – 14. 8. 2022“.

4d/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ukládá ve smyslu ustanovení
§ 13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., podat písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů od dnešního dne.

Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata

8/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí se zřízením pozice
manažera odpadového hospodářství
pro Mikroregion Fr ýdlantsko na dobu 12 měsíců s možností prodloužení
a vyčlení ﬁnanční prostředky ve výši
82.593 Kč/rok na spoluﬁnancování této
pozice ze svého rozpočtu na roky 2022
a 2023, které budou na základě fakturace převedeny mimořádným příspěvkem
do rozpočtu DSO do 31. 7. 2022.
9/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje vyvěšení české vlajky
na budově městského úřadu vedle ukrajinské vlajky.

Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 280, ostatní plocha, o výměře
291 m 2, za smluvní cenu 150 Kč/m 2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví manželů Edity a Martina Čeledových. Toto usnesení je platné do 30. 11. 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 neschvaluje prodej pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 280, ostatní plocha, o výměře
291 m 2, za smluvní cenu 150 Kč/m 2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví manželů Edity a Martina
Čeledových.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

4e/20Z/2022
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem ukládá podat písemnou informaci včetně uvedení lhůty dle
§ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě
do 15 dnů od dnešního dne.
5/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem stanovuje pro volební období
na roky 2022–2026 počet členů zastupitelstva města na 17.
6/20Z/2022
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Strategický plán rozvoje města Nové Město pod Smrkem.

červenec–srpen 2022
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
USNESENÍ schůze č. 61 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 6. 4. 2022 v zasedací
místnosti MěÚ od 16.00 hod.
1/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu Mánesova 929
(byt č. 11, 2+1) za byt 28. října 939 (byt
č. 10, 4+1), manželům Janě a Rudolfovi
Králíkovým.
2b/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje dočasný pronájem bytu pro
paní Janu Kolomazníčkovou.
2c/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žadatelů o byt ve vlastnictví města, Mánesova 936 (byt č. 9, 2+1), paní Gabriele Ročkové.
2d/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žadatelů o byt ve vlastnictví města, Ludvíkovská 35 (byt č. 12, 2+1), panu Ondřejovi Reicheltovi.
2e/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města, Mánesova 936 (byt č. 8, garsonka), paní
Boženě Čonkové.
2f/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení bytu na ubytovně
v Lesní 654 (byt č. 1, 1+1) paní Viktorii
Karalové.
2g/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Švermova 301, (byt
č. 20, garsonka), žadatelce paní Evě
Krejčí.
3a/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smr6

ke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12- 4021929/LB mezi městem
Nové Město pod Smrkem (Budoucím
povinným) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, (Budoucím oprávněným),
spočívající v závazku smluvních stran
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného
břemene, jejímž obsahem bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy, zemního kabelového vedení
NN, pojistkové skříně v pilíři, na pozemcích, parcele č. 230, parcele č. 242,
vše v k. ú. Hajniště pod Smrkem dle situačního snímku, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět.
Předpokládaná výměra věcného břemene činí 19 bm. Zřízení služebnosti bude
sjednáno jednorázovou úplatou ve výši
4.400 Kč bez DPH na základě Smlouvy
o zřízení věcného břemene.
3b/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-4007336/VB/01 mezi městem Nové Město pod Smrkem (Budoucím povinným) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, (Budoucím oprávněným),
spočívající v závazku smluvních stran
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného
břemene, jejímž obsahem bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy, kabelového vedení NN + rozpojovací skříně, podpěrného bodu NN,
pojistkové skříně, na pozemcích, parcele č. 789, parcele č. 836, parcele č. 840
vše v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle
situačního snímku, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Předpokládaná výměra věcného
břemene činí 231 bm + 3,5 m2. Zřízení
služebnosti bude sjednáno jednorázovou úplatou ve výši 22.650 Kč bez DPH
na základě Smlouvy o zřízení věcného
břemene.
3c/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění záměru nájmu
nemovitých věcí (pozemků a nebytoNovoměstské noviny

vých prostor psího útulku) č. 08/2022
v k. ú. Hajniště pod Smrkem.
4/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí konání zápisu dětí
do Mateřské školy, Nové Město pod
Smrkem, okres LIberec, příspěvková
organizace, IČ 72741911, který se bude
konat dne 10. května 2022 od 13.00
v budově Mateřské školy, Nové Město
pod Smrkem, Mánesova 952.
5/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení daru z rozpočtu
města žadateli Hospic sv. Zdislavy, se
sídlem v Liberci, IČ 28700210, ve výši
20.000 Kč na činnost hospice a uzavření darovací smlouvy dle závazného
vzoru.
6/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem jmenuje za zřizovatele město Nové
Město pod Smrkem, IČ 00263036,
do Školské rady Základní školy Nové Město pod Smrkem, příspěvkové
organizace, IČ 72741996, členy školské rady Ing. Vladislava Petroviče
a Ing. Miroslava Kratochvíla, s účinností
od 1. 5. 2022.
7a/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s přijetím sponzorského daru
ve výši 50.000 Kč, od společnosti FCC
Česká republika, s. r. o., Praha, pro
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817, který
bude účelově využit na zabezpečení kulturních akcí v rámci činnosti příspěvkové
organizace.
7b/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje převod ﬁnančních prostředků
ve výši 604.560,39 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum,
příspěvková organizace, IČ 75048817,
k ﬁnancování akce „Výstavba dětského
hřiště a rekonstrukce toalet v areálu
autokempu“.
8/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s nabídkou ﬁrmy IN červenec–srpen 2022
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VESTING CZ, spol. s r. o., Liberec,
ze dne 31. 3. 2022, na zajištění TDI
a BOZP na akci „Nové Město pod Smrkem, rekonstrukce ulic Sokolská–Žižkova“, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
9/61R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s nabídkou ﬁrmy IN VESTING CZ, spol. s r. o., Liberec,
ze dne 31. 3. 2022, na zajištění TDS
a KO BOZP na akci „Nové Město pod
Smrkem, Revitalizace náměstí II. etapa,
2. část“, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
USNESENÍ schůze č. 62 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 27. 4. 2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16.00 hod.
1/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor Mánesova 937 (bývalá provozovna kadeřnictví) žadatelce
paní Ivaně Haové za účelem provozování
kadeřnictví.
2b/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu v ulici Revoluční 29 (2+1, byt č. 8) pro Sportovní
a relaxační centrum, příspěvková organizace, Nové Město pod Smrkem,
IČ 75048817.
3a/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nájem pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 168/1,
trvalý travní porost, o výměře 1 436 m2,
parcely č. 171/3, trvalý travní porost,
o výměře 191 m2, panu Liboru Smolovi
na dobu určitou 10 let.
3b/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 1775/1, ostatní plocha, o výměře
červenec–srpen 2022

300 m2, paní Pavle Dedecius na dobu
určitou 10 let.
3c/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením pachtu pozemků
z pachtovní smlouvy č. P 02/2016 – parcely č. 400, orná půda, o výměře 2 811
m2, parcely č. 439, trvalý travní porost,
o výměře 3 178 m 2, parcely č. 450,
trvalý travní porost, o výměře 1 740 m2,
parcely č. 507/4, trvalý travní porost,
o výměře 2 952 m2, parcely č. 508,
trvalý travní porost, o výměře 6 188
m2, vše v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 902/3, trvalý travní porost,
o výměře 7 010 m2, v k. ú. Ludvíkov
pod Smrkem, části parcely č. 948, orná
půda, o výměře 1 600 m2, v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, pachtovní smlouvy
č. P 01/2020 – část parcely 281/4,
trvalý travní porost, o výměře 1 080 m2
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, pachtovní
smlouvy č. P 06/2020 – části parcely
č. 2318/1, ostatní plocha, o výměře
1 520 m 2, uzavřenými mezi městem
Nové Město pod Smrkem a pachtýřem
panem Miroslavem Dorberem dohodou
k 30. 4. 2022.
3d/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí č. 09/2022 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 877, v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 280, parcely č. 483.

vě psů ze dne 24. 5. 2017 uzavřené
mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036 a panem Josefem
Štefanidesem, IČ 64031241, dohodou
k 30. 4. 2022.
4d/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Rámcovou smlouvu o úschově
psů uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036 a paní
Alenou Štefanidesovou, IČ 46051309,
s účinností od 1. 5. 2022.
5/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s převodem ﬁnančních
prostředků ve výši 12.289 Kč z rezervního fondu do fondu investic u příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
IČ 75048817, Nové Město po Smrkem,
k úhradě investiční akce „Rekonstrukce
sociálního zařízení na koupališti“.
6/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program a termín zasedání
ZM č. 20, které se bude konat dne
18. 5. 2022 od 17.00 hodin a pověřuje
starostu případným doplněním programu.
7a/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závazný vzor Dohody o uložení
stavebního odpadu.

4a/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s ukončením Nájemní
smlouvy ze dne 24. 5. 2017 uzavřené
mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036 a panem Josefem
Štefanidesem, IČ 64031241, dohodou
k 30. 4. 2022.

7b/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem pověřuje zaměstnance města Nové
Město pod Smrkem, pana Petra Svobodu, k podpisu Dohody o uložení stavebního odpadu za město Nové Město pod
Smrkem, podle schváleného závazného
vzoru.

4b/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Nájemní smlouvu uzavřenou
mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036 a paní Alenou Štefanidesovou, IČ 46051309, s účinností
od 1. 5. 2022.

8/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí se záměrem a realizací
projektu „Nové tůně a úpravy meliorací v Hajništi a Ludvíkově – část Ludvíkov“, na pozemcích ve vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem, parcelách
č. 722/2 a č. 722/1, v k. ú. Ludvíkov
pod Smrkem.

4c/62R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením Smlouvy o úschoNovoměstské noviny
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USNESENÍ schůze č. 63 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 25. 5. 2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16.00 hod.
1/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení pobytové místnosti č. 16 na ubytovně Lesní 654 žádnému
z žadatelů.
2b/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení žádosti o přidělení
bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města ulice
Vaňkova 226 (byt č. 10, 1 kk) žadateli
Luboši Lamperovi.
2c/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení pobytové místnosti
č. 11 na ubytovně Lesní 654 manželům
Marcele a Danielu Kaplovým.
3a/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, parcely č. 780, parcely
č. 1749.
3b/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí č. 10/2022 v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, parcely č. 606/3
oddělené dle GP č. 1188-108/2022
z parcely č. 606/1, parcely č. 1321/1.
3c/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IP-12-4014145/LB mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036
(Budoucím povinným) a ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, (Budoucím oprávněným), spočívající v závazku smluvních
stran uzavřít vlastní smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž obsahem bu8

de právo Budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, zemní kabelové přípojky NN na dotčených nemovitostech, tj. parcele č. 274/1, ostatní
plocha, parcele č. 278, ostatní plocha,
parcele č. 281/5, ostatní plocha, vše
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, dle situačního snímku, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět.
Předpokládaná výměra věcného břemene činí 55 bm. Zřízení služebnosti bude
sjednáno jednorázovou úplatou ve výši
14.900 Kč bez DPH na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene.
3d/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-4022033/LB mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036
(Budoucím povinným) a ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, (Budoucím oprávněným), spočívající v závazku smluvních
stran uzavřít vlastní smlouvu o zřízení
věcného břemene, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, kabelového
vedení NN a připojovacího pilíře NN,
na dotčených nemovitostech, tj. parcele č. 334/11, ostatní plocha, parcele
č. 368/1, zahrada, parcele č. 368/2,
zahrada, vše v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, dle situačního snímku, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Předpokládaná
výměra věcného břemene činí 4 bm.
Zřízení služebnosti bude sjednáno jednorázovou úplatou ve v ýši 2.000 Kč
bez DPH na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene.
3e/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j. OLP/2294/2022 uzavíranou
mezi Libereckým krajem, IČ 70891508
(Budoucí povinný), městem Nové Město
pod Smrkem, IČ 00263036 (Budoucí
oprávněný) a manželi Janou Královou
a Romanem Králem (Investoři). Obsahem Smlouv y o smlouvě budoucí je
Novoměstské noviny

závazek smluvních stran uzavřít vlastní
smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti.
Pozemková služebnost bude spo čívat ve zřízení a provozování stavby
„Vodovodní přípojka přes MK parcelu
č. 230 k parcele č. 242 v k. ú. Hajniště
pod Smrkem, obec Nové Město pod
Smrkem“ na pozemku, parcele č. 35/1,
ostatní plocha, v k. ú. Hajniště pod Smrkem a s tím související právo vstupu
a vjezdu na tento pozemek za účelem
udržování a provádění oprav stavby tak,
jak je uvedeno v geometrickém plánu,
který bude tvořit nedílnou součást vlastní smlouvy. Zřízení služebnosti bude
sjednáno jednorázovou úplatou ve výši
1.000 Kč bez DPH na základě Smlouvy
o zřízení pozemkové služebnosti. Úplata
bude hrazena investorem stavby.
4a/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Smlouvu o pronájmu reklamní
plochy na sociální vůz pro Dětské centrum Liberec, p. o. za dohodnutou cenu
ve výši 4.500 Kč bez DPH a 1.900 Kč
bez DPH za zpracování a zhotovení loga
města, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
4b/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s umístěním znaku a názvu
města Nové Město pod Smrkem na reklamní ploše sociálního automobilu pro
Dětské centrum Liberec, p. o.
5a/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem nesouhlasí se snížením nájemného
z pronájmu restaurace Dělňák o 50 %
z důvodu rekonstrukce náměstí, omezení průjezdnosti a parkování.
5b/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí se snížením nájemného
z pronájmu terasy u restaurace Dělňák
o 100 % za celý rok 2022, z důvodu rekonstrukce náměstí, hlučnosti, prašnosti a ztíženého přístupu na terasu.
6/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Zásady pro přidělování městských bytů.
červenec–srpen 2022
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7/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje Zásady pro přidělování bytů
v Domě s pečovatelskou službou.

o dílo s ﬁrmou Silkom, spol. s r. o., Frýdlant (IČ 46713158), na veřejnou zakázku
„Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem – II. etapa“.

8/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s investiční akcí nad 40.000 Kč
na akci „Kamerový systém a signalizační
zabezpečení v objektu hlavní budova
kempu na koupališti“ ve výši 72.000 Kč
pro Sportovní a relaxační centrum, Nové
Město pod Smrkem, příspěvková organizace, IČ 75048817.

USNESENÍ schůze č. 64 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 15. 6. 2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16.00 hod.

9/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem nebytových
prostor v přízemí budovy Jindřichovická
čp. 145, v Novém Městě pod Smrkem,
o celkové výměře 72,35 m2, a nájmu
ve výši 20.464 Kč/rok, žadatelům Arnoštu Kolomazníčkovi a Pavlu Dostalíkovi.
10/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje pronájem nebytových
prostor budov y Vaňkova 226, v Novém Městě pod Smrkem, o celkové
v ýměře 75,30 m 2 , a nájmu ve v ýši
22.809 Kč/rok, žadatelce Karolíně Beranové.
11/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s poskytnutím daru ve výši
1.000 Kč žadateli Kalendář Liberecka,
s. r. o., IČ 28739841, za účelem vydání
knihy „Větrná země – české pohraničí“.
12/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zapůjčení útulny rozhledny na Smrku Klubu českých turistů Nové Město pod Smrkem na dny
3. června 2022 – 4. června 2022 (pátek 3. června od 15.00 hodin a v sobotu 4. června do 17.00 hodin) k zajištění turistické akce 49. ročníku Výstupu
na Smrk s tím, že týden před akcí bude
útulna o tomto omezení označena písemnou informací.
13/63R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
pověřuje starostu města na základě výběrového řízení, k podepsání Smlouvy
červenec–srpen 2022

1/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu č. 7, o velikosti
3+1, v objetku Vaňkova 1051, Nové
Město pod Smrkem, paní Iloně Čonkové.
2b/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu č. 12, o velkosti 1+kk, v objektu Vaňkova 226, Nové Město pod Smrkem, panu Franku
Heydovi.
2c/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení pobytové místnosti č. 9 na ubytovně Lesní 654, Nové
Město pod Smrkem, panu Ladislavu
Tesařovi.
2d/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu č. 1, o velkosti 2+1, v objektu Mírové náměstí 212,
Nové Město pod Smrkem, panu Aleši
Karalovi.
2e/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu č. 7, o velkosti
3+1, v objektu Ludvíkovská 35, Nové
Město pod Smrkem, paní Daniele Uxové.
2f/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu Frýdlantská 59
(byt č. 20, 1+kk) za byt 28. října 941
(byt č. 12, 1+1), žadatelce paní Jitce
Bártové.
Novoměstské noviny

2g/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu č. 6, o velikosti
1+1, v objektu 28. října 941, Nové Město
pod Smrkem, paní Lucji Malečkové.
2h/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Švermova 301 (byt
č. 2, garsonka), žadateli panu Josefu
Herdovi.
3a/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Souhlasné prohlášení
o zániku práva stavby uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036 a paní Lindou Máchovou,
narozenou dne 30. 10. 1978. Veškeré náklady spojené s výmazem práva
stavby uhradí město Nové Město pod
Smrkem.
3b/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí č. 11/2022 v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 488/11
včetně budovy bez č. p./ č. e., parcely
č. 488/37, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem a v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 526 včetně budovy bez
č. p./č. e., parcely č. 527.
3c/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem, parcely č. 981/1.
4/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje navýšení kapacity Základní
umělecké školy, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741830, od 1. 9. 2023
o 30 žáků.
5/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy, Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace,
IČ 72741911, dne 4. 7. 2022 (dovolená
CiS Systems) a ve dnech od 18. 7. 2022
do 7. 8. 2022 (řádná dovolená).
9

Zprávy z radnice
X
6/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje nájemné, za pronajaté
nebytové prostory chráněné dílny v budově Palackého č. p. 275, ve výši 1 Kč
od 1. 1. 2022, nájemci Sdružení TULIPAN, z. s., IČ 26672472.
7a/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením nájemního vztahu
pronajatých nebytových prostor Mírové
náměstí 315, s nájemcem panem Jiřím
Petrušem k 30. 5. 2022.
7b/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí se změnou nájemce nebytových prostor (cukrárna) Mírové náměstí 315, Nové Město pod Smrkem, z pana
Jiřího Petruše na paní Kateřinu Barešovou od 1. 6. 2022.

předpisů a § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu
vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola, Nové Město
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741911, členem
konkursní komise: Ing. Miroslava Kratochvíla a pana Jaromíra Pelanta.
9a/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny ve výši xxKč, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové
Město pod Smrkem, okres Liberec,

příspěvková organizace, IČ 72741911.
Odměna bude vyplacena z rozpočtovaných mzdových prostředků příspěvkové
organizace.
9b/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši xxKč, ředitelce příspěvkové
organizace Základní škola Nové Město
pod Smrkem, příspěvková organizace,
IČ 72741996. Odměna bude vyplacena
z rozpočtovaných mzdových prostředků
příspěvkové organizace.
9c/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje poskytnutí mimořádné

8a/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů a § 3 v yhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,
ve znění pozdějších předpisů, konkurzní
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace,
IČ 72741911.
8b/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
pověřuje v souladu s § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisí
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Vladislava Petroviče tajemníkem konkurzní
komise, konkurzu na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola, Nové Město
pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 72741911.
8c/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
určuje v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
10
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Zprávy z radnice
X
odměny ve v ýši x xKč, ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace,
IČ 72741830. Odměna bude vyplacena
z rozpočtovaných mzdových prostředků
příspěvkové organizace.
9d/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny ve výši xxKč, ředitelce příspěvkové organizace Středisko volného času
„ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace, IČ 46744819.
Odměna bude vyplacena z rozpočtovaných mzdových prostředků příspěvkové
organizace.

červenec–srpen 2022

9e/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši xxKč, řediteli příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum,
příspěvková organizace, IČ 75048817.
Odměna bude vyplacena z rozpočtovaných mzdových prostředků příspěvkové
organizace.
10/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program a termín zasedání zastupitelstva města č. 21, které se bude
konat dne 29. 6. 2022 od 17.00 hodin
a pověřuje starostu případným doplněním programu.
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11a/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města žadateli Klub Českých
turistů Nové Město pod Smrkem, ve výši
25.000 Kč, na akci „50. ročník akce Výstup na Smrk“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle závazného vzoru.
11b/64R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města žadateli Senior klub Nové
Město pod Smrkem, ve výši 3.067 Kč
na „Úhradu nákladů spojených s využíváním nebytových prostor pro činnost
spolku“.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Life Tree Check
Jak chladit přehřátá města? Stromy a vodou
S nastupujícím létem opět přichází
otázka veder, sucha, ale i přívalových
srážek. Je běžné, že v teplých měsících
roku je ve městech vyšší teplota než
v okolní krajině, což souvisí zejména
s velkým množstvím zpevněných ploch
i fasád. Ty v horkých dnech zadržují teplo a vydávají ho i po setmění. Povrchové
teploty ploch ve městech pak mohou
dosahovat i 70 °C. Fenomén přehřívání
a sucha se ale netýká jen velkých měst.
Mohou jím trpět například i vybetonovaná centra malých obcí, kde chybí zeleň,
nebo obce obklopené holými poli rozpalujícími se po sklizni.

Řešení existuje: práce se zelení
a dešťovou vodou
„V souvislosti s klimatickou změnou
se předpokládá, že se bude přehřívání,
sucho i lijáky projevovat častěji a intenzivněji. Neznamená to ale, že jsme
v tomto ohledu bezmocní. Už v současné chvíli můžeme pracovat na tom,
jak tyto problémy do budoucna mírnit,“
říká Martin Ander z Nadace Partnerství,
která problematiku přehřívání měst řeší
v projektu LIFE Tree Check. I z tohoto
důvodu mnohá města zpracovávají své
adaptační strategie a adaptační plány,
které konkrétními kroky přispějí ke zvýšení jejich odolnosti vůči klimatickým
jevům. Soustředí se v nich především
na rozšíření a doplnění zeleně i vodních
prvků.
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Proč právě zeleň a voda? Protože
v horkých dnech díky přirozenému výparu ochlazují své okolí. Například dospělá
bříza dokáže za den odpařit přibližně
70 litrů vody a v tropických dnech to
může být až 400 litrů. Rozdíly jsou mezi
jednotlivými druhy stromů, záleží také
na jejich stáří, velikosti koruny i listové plochy. Zjistit, jak konkrétní strom
ochlazuje, může pomoci například nová
mobilní aplikace Tree Check, která je
zdarma ke stažení na Google Play či
App Store. Po vyfocení stromu rozpozná, o jaký druh stromu se jedná, změří
jeho obvod kmene, určí charakteristické
znaky. Následně pak vypočítá, kolik tento strom v létě vypaří vody, či jak velký
stín svou listovou plochou poskytuje.
Díky vhodnému umístění stromů, alejí
či parků tak můžeme ovlivňovat teplotu
v okolí domu, v ulici či celém městském
bloku. V boji proti suchu a přehřívání
však nesmíme opomenout také zasakování a zadržování dešťové vody, která se pak v horkých dnech postupně
odpařuje. Tam, kde je to možné, nahraďme asfalt a beton propustnými či
polopropustnými povrchy – například
zatravňovací dlažbou či štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu zadržujme pomocí
zasakovacích pásů, dešťových záhonů,
průlehů či sběrných jezírek. Velkou službu udělá i přerušovaný obrubník, který
správným spádováním pomůže odvést
dešťovou vodu do rozsáhlejší travnaté
plochy a z hlediska stavby nepřinese
žádné vícenáklady.
Do boje proti přehřívání měst se
mohou zapojit i sami obyvatelé
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních opatření na změnu klimatu vyžaduje
nejen zapojení státu a obcí. Stranou
by neměl zůstat ani soukromý sektor,
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spolky, školy či široká veřejnost, která
tímto způsobem sama může zlepšit svou
kvalitu života a zdraví. Letní vlny veder
s sebou totiž přináší nemalá zdravotní rizika, která ohrožují zejména dlouhodobě
nemocné (diabetici, kardiaci), seniory
a děti.

„Své bydlení můžeme postavit či
upravit tak, aby se v horkých dnech
nepřehřívalo. Natřeme fasádu a střechu světlou barvou, která odráží větší množství slunečního záření zpět
do okolí. Okolí domu osázejme zelení,
využijme popínavé rostliny nebo dokonce zelenou střechu. Důležité je
také stínit zvnějšku s využitím venkovních žaluzií, okenic, pergol či markýz,
nebo větrat v brzkých ranních a večerních hodinách,” dodává Martin Ander
a odkazuje na sadu doporučení pro
veřejnost, které jsou volně ke stažení
na www.lifetreecheck.eu.
Fotograﬁe
https://drive.google.com/drive/folder
s/1KUu1ofY9IeEycehpJ416Xv3ZAmdF
dWcv?usp=sharing
 Zdroj všech fotograﬁí (vždy uvádět):
Nadace Partnerství
 Autor fotograﬁí (preferujeme uvádět
vedle Nadace Partnerství): uveden
v závorce v popisu jednotlivých
fotograﬁí
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
V červnu jsme vydali dvě nové brožury
Vycházkové a vyhlídkové trasy
Brožura má 36 stran a obsahuje 12 výletních
tras okolím Nového Města, které výletníky zavedou
k poutní cestě, k pramenům minerálních a radioaktivních vod, na vrcholy kopců včetně vrcholu hory Smrk, nebo se projdou lesem Jindřichovického
hřebenu do bývalé vrchnostenské obory.
Vycházkové trasy s historií
Brožura má 44 stran a obsahuje 9 výletních tras,
na nichž se výletník seznámí se stručnou historií
zdejšího kraje a Nového Města pod Smrkem. Projde se po cestách, po nichž chodili poutníci směřující do poutního místa Hejnice, horníci za svou
prací ke štolám a drtírnám nebo poddaní za povinnou robotou ve vrchnostenském dvoře.
Brožury jsou k dostání v Infocentru v Novém
Městě pod Smrkem za 50 Kč.

Oslava 120 let otevření trati Frýdlant – Jindřichovice
pod Smrkem
V letošním roce uplyne již 120 let
od zahájení provozu na železniční trati
z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem. Okrašlovací spolek Nové Město
pod Smrkem se ve spolupráci s místními železničními nadšenci rozhodl toto
výročí připomenout jízdou historického
parního vlaku. Oslovili jsme proto Klub
přátel železnic Českého ráje a dohodli se na vypravení slavnostního vlaku.
Spojením jízdy historického vlaku s krajskými dožínkami jsme získali dotaci se
záštitou z odboru dopravní obslužnosti
Libereckého kraje a další ﬁnanční podporu jsme získali od obcí a podnikatelských subjektů podél trati. Díky tomu
se nám podařilo ﬁnančně pokrýt jízdu
historického parního vlaku a rovněž připravit k tisku plakát a prospekt se stručnou historií trati.
Jízda historického parního
vlaku se uskuteční v sobotu
3. září 2022.
Chceme uspořádat menší slavnost,
kde by se sešli zástupci města i spolků, společně by přivítali vlak, měla by
tam bý t hudba a občerstvení. Slavnost by měla být v době příjezdu vlaku
od Frýdlantu a trvat až do příjezdu vlaku
zpět od Jindřichovic, to je cca od 10:45
až do 13 hodin.
O.V.
červenec–srpen 2022

Jízdní řád historického vlaku
Liberec – Frýdlant a zpět

Jízdní řád historického vlaku
Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem a zpět

Prodej jízdenek přímo u vlaku nebo ve vlaku
Cena jízdenky: dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč
Jízdenka je nepřenosná
Ve vlaku je řazen vůz s drobným občerstvením
a možností zakoupení suvenýrů

Liberec

Mníšek

Oldřichov
v Hájích

Frýdlant
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Krásný Les

Dolní Řasnice

Nové Město
pod Smrkem

Horní Řasnice

Jindřichovice
pod Smrkem
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MOJRA
Odchodem do důchodu život nekončí. Jak na aktivní stáří?
Senioři jsou v dnešní době vystaveni
většímu tlaku, než tomu bylo před několika desítkami let, musí se vyrovnat
s moderními technologiemi, negativním
postojem okolí i s těmi, kteří se snaží
využívat jejich stáří a důvěřivosti. Přestože se může zdát, že lidé v důchodu jsou
sešlí věkem, tráví volný čas jen u lékaře

Pomáhejte. Vaše dlouholeté zkušenosti jsou pro mnohé k nezaplacení.
Můžete doučovat, pomáhat jiným seniorům, kteří jsou odkázáni na druhé,
věnujte se dobrovolnictví, pohlídejte
vnoučata…
Pohybem ke zdraví. S ohledem
na vaše f yzické možnosti spor tujte,
jezděte na kole, choďte na procházky…
Buďte společenští. Existují různé
spolky a sdružení pro seniory, nevyhýbejte se jim. Mimo jiné je to způsob, jak
se seznámit s novými lidmi a najít člověka, který bude vaše nadšení pro aktivně
trávené stáří sdílet.
Cestujte. Cestovní kanceláře nabízejí
velké množství zájezdů šitých na míru
potřebám seniorů, které nezruinují váš
domácí rozpočet. Pokud netíhnete k zahraničnímu cestování, můžete prozkoumávat zajímavá místa v ČR apod.

Připravte se včas. Na stáří je potřeba se připravit s předstihem, a to
nejen po ﬁnanční stránce. Např. při
rekonstrukci bytu nechte namontovat
madla k vaně, zvolte kvalitní podlahu bez
koberců, o které byste později zakopávali…
Trénujte mysl. Mozek potřebuje neustále podněty k tomu, aby co nejdéle
fungoval tak, jak má. Paměť a bystrou
mysl můžete posílit luštěním křížovek,
čtením, hraním logických her…
Psychologická poradna MOJRA.cz,
www.mojra.cz

Info ze SRC
nebo nicneděláním doma, neumí používat mobil natož platební kartu, není tomu
tak. Stále více seniorů se všemožně
snaží zůstat aktivními i v důchodovém
věku, nebrání se novým poznatkům,
ovládají počítač, orientují se na internetu
i na sociálních sítích.
Jestliže patříte k těm, kteří v důchodu
zanevřeli na aktivní životní styl, nedbáte
na zdravou výživu, pravidelnou tělesnou
aktivitu apod. odrazí se to na vaší fyzické
i psychické pohodě. Podle dostupných
statistik čelí pasivní důchodci většímu riziku vzniku různých onemocnění, ﬁnanční nejistotě, depresím, úzkostem. Mnohdy se neumí vyrovnat s novou životní
situací, izolují se od okolního světa, stávají se zatrpklými vůči ostatním.
Jak si zpříjemnit stáří? Zde je
několik praktických tipů:
Vzdělávejte se. Dnešní doba nabízí
mnoho možností, jak si rozšířit vzdělání i ve stáří, ať už mluvíme o různých
univerzitách třetího věku, vzdělávacích
kurzech pro seniory aj.
Plánujte si čas. Pořiďte si diář a naplánujte si možné aktivity tak, abyste
co nejvíce vyplnili svůj volný čas. Samozřejmě s ohledem na vaše zdraví, nic se
nemá přehánět.
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Vážení čtenáři, pokud bych se pokusil
parafrázovat jednoho nejmenovaného
klasika, mohl bych upravit jeho citát:
„Letošní rok je úplně běžný, to nemohu
říci.“ Počasí je jeden výkyv za druhým,
a to nemluvě o těch dalších mnohem
vážnějších věcech, které všichni známe,
a proto není třeba je znovu vyjmenovávat. Ale právě proto jsem velice rád,
že i v těchto podmínkách se nám podařilo otevřít občerstvení v autokempu
(protože sehnat v Novém Městě a okolí
brigádníky ochotné pracovat, je hodně složité). Také věřím, že návštěvníci
tohoto zařízení SRC si povšimli nově
vystavěného dětského hřiště nebo zrekonstruovaných toalet. Pokud již píši
o této akci, rád bych uvedl, že v příštím
roce, tedy pokud se nám podaří nashromáždit ﬁnanční prostředky, plánujeme
rozšíření dětského koutku o atrakce pro
starší děti.
V červnu došlo k dohodě mezi návštěvníky posilovny, naší organizací
a městem, že pro rozvoj tohoto zařízení
bude nejlepší, když si jej převezmou
do své péče ti, kdo zde opravdu cvičí.
Jsem rád, že se to podařilo. Toto bylo prvotním záměrem, když jsme posilovnu,
vlastně téměř z ničeho, dali dohromady
a otevřeli ji pro veřejnost. Již tehdy jsme
Novoměstské noviny

ji otevírali s cílem zjistit zájem o tuto
službu, podchytit a zaangažovat ty, kdo
opravdu chtějí posilovnu využívat, a následně ji nějakou formou předat do jejich péče. Trvalo to sice déle, než jsme
očekávali, ale určitě se jedná o posun
správným směrem a pevně věřím, že
skuteční zájemci o posilování si do ní
cestu najdou.
Bazén je momentálně v odstávce,
z důvodu opravy teplovodu, takže jej není možné využívat. Otevřen bude v okamžiku, kdy se obnoví dodávka tepla
k ohřevu vody. Nicméně tento získaný
čas hodláme využít k provedení nutných oprav v tomto provozu. Například
výměnu dveřních rámů, opravu lehátek
v sauně a podobné záležitosti. Takže
děkujeme za trpělivost a o znovuotevření budeme informovat na našem webu
a facebooku.
Na závěr se ještě jednou vrátím k areálu kempu. Na léto jsme si pro návštěvníky připravili poměrně dost kulturních
akcí, jejichž podrobný seznam najdete
v tomto výtisku novin. Věřím, že si každý najde svůj šálek kávy a tu svoji akci
navštíví.
Přeji všem krásné a slunečné léto bez
mraků na duši.
P.J.
červenec–srpen 2022

SINGLTREK
Při jarním úklidu stezek Singltreku letos zazářili
dobrovolníci
Jaro na Singltreku pod Smrkem se
nám letos zdálo nějak krátké. Asi to
je tím, že docela dlouho bylo chladné
počasí. Ale pak následoval opravdu nádherný květen, kdy se střídaly teplé dny
s občasným deštěm a v lese bylo jako
v pohádce. A samozřejmě, s červnem
a nadcházejícími letními prázdninami
už opět dorazila hlavní sezóna, kdy je
– a doufáme, že snad celé léto bude –
na nástupních místech pořádně živo.

svolaných na facebookových stránkách
Singltreku pod Smrkem. Těchto brigád
se účastnilo 11 dobrovolníků ze tří zemí (Česko, Německo a Ukrajina). Dále
dorazila pomáhat skupina mladých hokejistů z HC Frýdlant i s rodiči a trenéry.
Ruku k dílu přiložily též děti ze sportovního kroužku Singltrek dětem, spolek JZ Racing a dále jednotlivci: Pavel
Kučera, Natálie Mitísková, a za Spolek
podnikatelů Tomáš Kvasnička (Singltrek
Centrum), Lukáš Vorel (Hotel Měděnec)
a Petr Poštolka (Ubytování Smrk.eu). Tři
poslední jmenovaní fungovali též jako
koordinátoři jarních hrabacích akcí.
Na údržbu stezek byly také použity peníze z veřejné sbírky “Příspěvek na údržbu a rozvoj stezek Singltreku pod Smrkem“ (18 000 Kč) a dar Pavla Kučery
(5 000 Kč). Z těchto prostředků byla
zaplacena práce žen z Ukrajiny, které
letos na jaře na stezkách také opravdu
hodně pomohly.
Tito všichni dohromady uhrabali 50%
délky stezek Singltreku pod Smrkem
a významně tak pomohli organizaci Singltrek pod Smrkem, o.p.s., která má
údržbu stezek na starosti. Jsme pyšní
na to, jak se to letos povedlo. Jsme
vděční všem dobrovolníkům a ochotným
pomocníkům, kteří neváhali obětovat

svůj čas a námahu a zlepšovat Singltrek
pod Smrkem ku prospěchu celého regionu. Děkujeme!
Za celý Singltrek Tým zdraví a krásné
pohodové léto Vám přeje
Hanka Hermová
Foto: Tomáš Kvasnička / Singltrek

Ale ještě předtím, než se sezóna rozjela, bylo stejně jako každý rok třeba
“zafofrovat” a po odtátí sněhu rychle
stezky uklidit, tedy odhrabat listí a jiný napadaný organický materiál, který
se tam během roku a hlavně pozdního
podzimu nashromáždil, a pak zapadal
sněhem. Uhrabat tolik kilometrů stezek
dá zabrat. Každý rok je to docela závod
s časem. Pracovníci údržby nastupují
do práce vždy až se začátkem sezóny,
tedy v době, kdy už hrabání musí být
v plném proudu, a tak je zde naprosto
nezbytná pomoc dobrovolníků.
Letos se jarní úklid stezek opravdu
povedl a všímají si toho i návštěvníci.
V tomto článku bychom chtěli moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří letos
na stezkách pracovali. Na stezkách letos proběhly dvě dobrovolnické brigády
o sobotách 23. dubna a 30. dubna,
červenec–srpen 2022
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FRÝDLANTSKO
Mikroregion Frýdlantsko podpořil seniory i rodiny s dětmi
Letos potřetí rozdělovaly obce Mikroregionu Frýdlantsko společné
ﬁnanční příspěvky pro poskytovatele
sociálních služeb na Frýdlantsku.
Celkovou částkou 2 145 175 Kč, kterou členské obce vyčlenily ze svých
rozpočtů, bylo podpořeno celkem
15 subjektů s 21 službami.
Finanční prostředky podpoří poskytovatele sociálních služeb v následujících
činnostech:
A) Služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Potřebnou péči v domácím prostředí
zajišťují pečovatelské služby a služby
osobní asistence.
Jsou poskytovány těmito subjekty:
Diecézní charita Litoměřice – pečovatelská služba.
Diakonie Beránek z. s. – pečovatelská služba.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o. p. s.
– osobní asistence.
Předcházení osamocení a aktivizaci
seniorů se věnuje sociálně aktivizační
služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Je poskytována organizací Přístav
3V, z. ú. v Hejnicích a Lázních Libverda.
Pro ty seniory, kteří potřebují nepřetržitou péči, je určeno pobytové zařízení
domov pro seniory.
Služba je poskytována DOMOVEM
U SPASITELE středisko Husitské diakonie.
Pro osoby s duševním onemocněním, které potřebují podporu a doprovázení v běžných záležitostech,
jsou určené služby organizace FOKUS
Liberec.
FOKUS Liberec o. p. s. – služba
sociální rehabilitace a služba podpora
samostatného bydlení.

Domov Raspenava, příspěvková organizace provozuje sociálně terapeutickou dílnu, do které docházejí klienti,
kteří se nemohou uplatnit na běžném
trhu práce. Pracovní terapie probíhá
v keramické dílně, výtvarné dílně, dílně
praktických dovedností a v tréninkové
kavárně.
B) Služby pro rodiny, děti a mládež
Rodinám, kterým se narodí miminko
s handicapem, pomáhá Centrum LIRA
se službou rané péče.
Rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra až do 10 let věku
nabízí pomoc a podporu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Poskytuje ji Centrum LIRA, z. ú.
S rodinami, které potřebují podpořit
v každodenních záležitostech a péčí
o děti, pracuje sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi organizace
Maják NMPS, z. ú.

Přehled podpořených subjektů 2022
Dotační program na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko
žadatel
druh sociální služby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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FOKUS Liberec o. p. s.
FOKUS Liberec o. p. s.
Centrum LIRA, z. ú.
Centrum LIRA, z. ú.
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o. p. s.
Charita Liberec
Charita Liberec
Člověk v tísni, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie
Maják NMPS, z. ú.
Maják NMPS, z. ú.
Návrat, o. p. s.
Návrat, o. p. s.
Domov Raspenava, příspěvková organizace
Přístav 3V, z. ú.
Diakonie Beránek z. s.
Diecézní charita Litoměřice
Most k naději, z. s.
ADVAITA, z. ú.
Celkem

dotace v roce
2022
67 217 Kč
53 790 Kč
103 544 Kč
34 546 Kč
192 661 Kč
29 528 Kč

§ 70 Sociální rehabilitace
§ 43 Podpora samostatného bydlení
§ 54 Raná péče
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 39 Osobní asistence
§ 57 Azylové domy – Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny
§ 57 Azylové domy – Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky
§ 37 Odborné sociální poradenství – dluhová poradna
§ 69 Terénní programy
§ 49 Domovy pro seniory
§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 57 Azylové domy – SPERAMUS
§ 57 Azylové domy – Pro ženy a rodiny s dětmi
§ 67 Sociálně terapeutické dílny
§ 66 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
§ 40 Pečovatelská služba
§ 40 Pečovatelská služba
§ 69 Terénní programy
§ 37 Odborné sociální poradenství
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36 436 Kč
22 241 Kč
122 600 Kč
124 057 Kč
666 944 Kč
106 755 Kč
170 361 Kč
15 208 Kč
39 583 Kč
40 833 Kč
27 417 Kč
72 000 Kč
108 472 Kč
43 690 Kč
67 292 Kč
2 145 175 Kč
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FRÝDLANTSKO
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež provozují kluby Cajk ve Frýdlantě
a Kino v Novém Městě pod Smrkem.
Nabízejí prostor pro smysluplné trávení
volného času a podporu pro realizaci vlastních aktivit pro děti a mládež
od 6 do 26 let, které jsou ohroženy
společensky nežádoucími jevy.
Jsou poskytovány těmito subjekty:
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež – NZDM Cajk.
Maják NMPS, z. s. – Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež – NZDM Kino.
C) Zajištění dluhového
poradenství na Frýdlantsku
Profesionální odborné dluhové
poradenství, které je pro obyvatele
Frýdlantska dostupné na pobočkách
ve Frýdlantu a v Novém Městě pod
Smrkem.
Je poskytováno organizací Člověk
v tísni, o. p. s.
D) Podpora terénních programů
Pracovníci terénních programů pomáhají se zorientováním se v situaci, kterou neumí klient sám vyřešit.
Nabízejí pomoc s vyřízením běžných
záležitostí, mohou klienty doprovázet
na různé úřady.
Službu terénního programu na Frýdlantsku realizuje Člověk v tísni, o. p. s.
E) Zajištění protidrogových
služeb
V území je realizován terénní program pro osoby ohrožené drogou.
Pracovníci zajišťují výměnný program
materiálu pro nitrožilní užívání drog,
poradenství pro klienty a jejich blízké.
Pracovníci mohou také doprovázet klienty na úřady nebo jiné instituce.
Ve Frýdlantě v Centru 1407 funguje
poradna pro osoby, které chtějí řešit
svou závislost. Pracují i s dětmi a mladistvými do 18 let, kteří experimentují
nebo škodlivě užívají nějakou legální
či nelegální návykovou látku. Poradenství se zaměřuje i na nelátkový typ
závislostí (nadměrné užívání počítače,
telefonu, gambling).
Služby jsou poskytovány těmito subjekty:
Most k naději, z. s. – Terénní program pro uživatele drog.
ADVAITA, z. ú. – Poradna pro závisčervenec–srpen 2022

lost na návykových látkách i pro nelátkové závislosti.
F) Krizové bydlení
Na území Frýdlantska nejsou služby
nabízející dočasné nebo náhradní bydlení pro potřebné. Proto jsou podporovány nejbližší služby, které tuto podporu nabízejí. Všechny azylové domy se
nacházejí v Liberci nebo blízko něj.
Charita Liberec – Azylové domy pro
matky s dětmi – Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky.
Návrat o. p. s. – Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi.
Návrat o. p. s. – Azylový dům Speramus pro muže.

Kontakt y na uvedené služby jsou
dostupné na webov ých stránkách
www.frysko.cz.
Do společné podpory sociálních
služeb jsou na Frýdlantsku
zapojeny tyto obce:
Bílý Potok, Černousy, Dětřichov, Dolní
Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice,
Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice,
Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice a Višňová.
Do ﬁnancování protidrogových služeb
je navíc zapojena Bulovka a Raspenava.
Mgr. Lenka Stehnová
Mikroregion Frýdlantsko
www.frysko.cz

Věc: OTEVŘENÝ DOPIS
PREZIDENTOVI ČESKÉ POLICIE
Nové Město pod Smrkem
9. června 2022
Vážený pane policejní prezidente,
jako členka Zastupitelstva města Nové
Město pod Smrkem nemohu být lhostejná k chystanému sloučení Obvodního
oddělení Policie ČR v Novém Městě pod
Smrkem s Obvodním oddělením Policie
ČR v Hejnicích. To se v podstatě rovná jeho zrušení, v plánovaném termínu
ke konci roku 2022.
Oddělení policie v Novém Městě pod
Smrkem je centrem pro osm obcí. Některé z nich, kromě Nového Města pod
Smrkem ještě Srbská a Jindřichovice
pod Smrkem (Kukačka), mají hranice
s Polskem. V důsledku toho je zde velký
pohyb polských občanů. Řada z nich
jezdí přes naše město do zaměstnání
do průmyslové zóny v Liberci, ale zdržují
se tu i osoby páchající trestnou činnost.
V mnoha případech zde došlo k záchytu
pachatelů majetkové trestné činnosti,
zejména krádeží vloupáním a odcizení
motorových vozidel a jízdních kol, která
jsou odvážena přes hranici do Polska.
Kromě této trestné činnosti jsou zde
rovněž známy tranzitní cesty překupníků
drog z Polska do Česka.
Po otevření singltreku v Novém Městě
pod Smrkem významně vzrostl cestovní ruch, který přivedl do města občaNovoměstské noviny

ny z celé České republiky i příhraničí.
V zimním období se zvyšuje počet turistů
z lyžařských tras v Jizerských horách
(Smědava, osada Jizerka).
V případě sloučení OOP ČR Nové
Město pod Smrkem a OOP ČR Hejnice dojde v důsledku jediné sloužící
policejní hlídky ke zhoršení obslužnosti
obyvatel všech přilehlých obcí. Zhorší se dojezdové časy v případě volání
na tísňovou linku 158 a 112. Pokud bude hlídka řešit už jedno oznámení třeba
v Oldřichově v Hájích, může nastat situace, kdy nebude na celém území jiný policista, který by mohl řešit další oznámení
nebo zabránit páchání trestné činnosti
např. v Srbské, kam je za optimálních
klimatických podmínek dojezdová vzdálenost cca 20 minut. Argument, že by
bylo v případě potřeby možné, aby zasáhla hlídka OOP ČR Frýdlant, považuji za neadekvátní. Frýdlantské OOP
ČR spravuje větší územní celek, tedy
množství oznámení je zcela jistě vyšší.
Dvě policejní hlídky na celé Frýdlantsko
považuji za ohrožení bezpečnosti všech
obyvatel.
Pokračování na straně 19.

X
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HISTORIE
Slavná léta školních srazů žáků
v Novém Městě pod Smrkem 1988–2019
Náš první sraz žáků z Měšťanské školy v Novém Městě pod Smrkem se uskutečnil v restauraci Jizeran roku 1988.
Bylo to úžasné a krásné. Zúčastnily se
dvě třídy 1A. a 1B. Naše srazy organizovali bývalý žák Hubert Sommer a žákyně
Nedomanská. Sešli jsme se v hojném
počtu a bylo plno legrace, strašně ráda
na to vzpomínám. Když jsme všichni zasedli v Jizeranu ke stolu, každý vyprávěl
o svém životě, hodně jsme se nasmáli.
Přítomen byl také pan učitel Souček
a paní učitelka Kubátová. Vzpomínali
jsme hlavně na školu, jaké legrácky
jsme všichni zažili. Sommerova dvojčata
seděla v lavici za mnou. Já měla dlouhé
copy, které mi neustále namáčeli do inkoustu v kalamáři na lavici. Dopadlo to
tak, že jsem musela přesednout jinam.
Prostě, byly to krásné časy, na které se
stále dobře vzpomíná. Zábava byla v plném proudu.
Když se dozvěděli, že jsem hrála také
ochotnické divadlo, hned si vymysleli,
že až se sejdeme příště, že jim musím
něco zahrát. Musela jsem to pětkrát
podstoupit. Na obrázku hraju pokladní
v domě u červené lucerny, byla jsem
propuštěna z práce, neměla peníze,
stála v Praze na Václavském náměstí a nemohla se dostat na školní sraz
k žákům. Stopla jsem si tedy ministra
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dopravy, který jel zrovna na oběd, a pak
jsme frčeli na sraz do Nového Města
pod Smrkem. Žáci mě bouřlivě přivítali,
ale všechno jsem jenom hrála. Nejvíce
se to líbilo Sommerovi, který mě uváděl
dovnitř. Hrála jsem také školačku výborně upravená, bílý klobouček, umělé copánky, brašnu na zádech a v ruce kufřík
s omluvenkou pro pana učitele Bílka,
která zněla: „Omlouváme naši dceru,
která ve čtvrtek nemohla přijít do školy
kvůli porážení našeho vepříka Bohouše.“ Všichni se smáli, až se svíjeli, jak
jsem jim to zahrála, i pan učitel Bílek.
Tak srazy pokračovaly ještě tři roky. Bylo
to také náročné, jak se dostat do Nového Města různě oblečená. Vozil mě
tenkrát pan Šnajdr autem, dostal za to
vždy králíka. Zpět mě pak vozil některý
žák svým autem.
Po těch různých vystoupeních jsem
pak přešla raději na recitování, což se
jim také moc líbilo. Scházeli jsme se
každý rok, a vždy se fotili a dobře mezi
sebou bavili. Několikrát to bylo v Měděnci a nejvíce na náměstí v restauraci
Dělnický dům. Pan učitel Souček a Bílek
pro vysoké stáří už nechodili a několik
žáků už také odešlo na věčnost, což
bylo vždy hodně smutné. Provázela nás
ještě paní učitelka Kubátová, až do roku 2015. Celkem jsme se sešli 31krát,
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až do roku 2019. Pak přišel koronavirus
a od té doby jsme se už neviděli. S několika žáky si ještě telefonuji a stále
vzpomínáme na ta krásná setkání, která
se už bohužel nikdy nevrátí. Nejrychlejším běžcem na tomto světě je čas
a nikdo ho nezastaví. Vše ti může každý
vzít, jen vzpomínky nikdo. Živote lidský,
jak podobáš se vodě!
Waltraud Jiranová

červenec–srpen 2022

HASIČI
Hasiči v Ludvíkově jedou dál
Na Ukrajině se válčí. Pandemie se
opět začíná ve světě i u nás šířit. V neposlední řadě nás trápí vysoké teploty
a nečekané sucho, které zvyšuje nebezpečí požárů.
Hasiči v Ludvíkově však nezahálejí.
Pálení vatry na netradičním místě za klubovnou poslední den v dubnu se zúčastnilo asi 200 velmi spokojených diváků.
Pod novou pergolou bylo po průvodu
velkého množství lidí připraveno občerstvení. Nové WC všichni diváci kvitovali
s povděkem. Tuto vydařenou akci mělo následovat kácení máje s dětským
dnem a soutěžemi. Ale několik nepředvídaných okolností nám tradiční kácení
zamezilo. Část hasičů odjela na Moravu do Kozlan, na první letošní soutěž,
ve které naši chlapci získali bronzové
umístění. Mezitím druhá část pomáhala
sbírat kámen pro naše sponzory z kravína p. Horkého. Dva roky odložená
Výroční valná hromada (V VH), se konala v sobotu 21. 5. 2022 v klubovně;
byli sezvání všichni členové sboru, zástupci sborů z okrsku, zástupci MÚ
a další sponzoři. Bohužel účast byla
poprvé v netradiční dobu – na jaře, kdy
je nejvíce práce. Hlavní zprávu připravil
a přednesl starosta sboru P. Malý ml.,
kde zhodnotil činnost sboru za uplynulé
dva roky; připomenul, kolik času i přes
pandemii bylo odpracováno na výstavbě
pergoly, úpravě cvičné plochy, udržení
veškeré techniky; i když je velmi stará,
stále ještě funguje díky maximální snaze
řidičů a ostatních členů. Vyzvedl hlavního strůjce všech úspěchů, pana Mrkvičku, a další – Karala Milan, Novák Petr,
Malý Pavel ml., Pacovský Jirka a Tomáš,
všichni řidiči a další členové, kterým
patří poděkování od starosty sboru.
Všem členům zúčastněným na pomoci
v Moravské Nové Vsi, při opravě střechy
po tornádu, rovněž platí poděkování,
stejně jako všem sponzorům za celoroční pomoc: za městský úřad p. Pelantovi,
za ﬁrmy p. Lilkovi, Jirkovi Novákovi, Otovi a Frantovi Horkých, členům šipkařů,
CiS Systems, Janu Havlovi a všem dalším, kteří nám v naší dobrovolné práci
pomáhají.
Velitel výjezdové jednotky p. Petr Novák ve své zprávě o činnosti vyzvedl připravenost sborů Nového Města a Ludvíkova po všech školeních na dýchací
techniku, na motorové pily, řidičů a velitelů a také po praktické stránce u zásačervenec–srpen 2022

hů, a poděkoval všem členům jednotky
za udržování starší techniky. Náš hospodář a hlavní organizátor všech akcí pan
Pepa Mrkvička přednesl zprávu o hospodaření. Celé dva roky se pořádalo
jen minimálně a převážně venku několik drobných akcí jako nohejbal, a tak
příjem byl pouze minimální díky drobným sponzorům a výdaje byly pouze jen
na drobné opravy. Velké peníze na výstavbu pergoly byly převážně hrazené
z dotací od městského úřadu za materiál
a veškeré práce byly brigádnické.
Zástupce Nového Města, pan Pelant
poděkoval všem oceněným a celému
sboru za celoroční práci, a za okresní
sdružení hasičů Liberec a hasební okrsek Nové Město p. Smrkem poděkoval
p. Honza Slotík. Starosta sboru popřál
všem do další části roku hodně síly.
8. 6. 2022 jsme se také účastnili při
každoročním otevírání kostelů v Ludvíkově a koncertu dětí z Nového Města,
kde vystoupilo i trio ﬂétnistek pod vedením učitelky, paní Čechové. 30. 6. 2022

se konala 3× přeložená okrsková soutěž
v Dolní Řasnici, kde po dlouhé době
nechybělo žádné družstvo hasebního
okrsku. Hodně diváků sledovalo nečekané, ale zasloužené vítězství našeho prvního družstva a také 3. místo
druhého družstva. Vítěze čeká postup
do okresního kola.
Touto zprávou se loučím s čtenáři,
protože končím funkci jednatele ve sboru a také v hasebním okrsku. Jsem nejstarší hasič v Ludvíkově. Moji předchůdci ve výboru dávno zemřeli a já chci
dát prostor pro mladou krev. Jsem již
u hasičů od svých deseti let, kdy jsme
jako děti měli na polích požární hlídky
a cvičili jsme hlavně pořadovku. Celou
dobu jsem vykonával veškeré funkce
včetně řidiče, strojníka, velitele sboru
a další, zejména veškeré kulturní akce. Stále budu k dispozici a vždy jsem
ochotný pomoci.
Přeji Vám všem krásnou dovolenou
a dětem prázdniny.
Bývalý jednatel SDH Ludvíkov
Malý st.

Věc: OTEVŘENÝ DOPIS
PREZIDENTOVI ČESKÉ POLICIE
místních poměrů a nemyslitelné z hleX
diska bezpečnosti občanů. Už v roce
Pokračování ze strany 17.
Již nyní se na mě obracejí občané
města, kteří se obávají o svou bezpečnost. Již několik let jim je na připomínky
vždy sděleno, že v oddělení stále chybí
do plného počtu několik policistů.
Pokud se jedná o podstav policistů
v Libereckém kraji, musím konstatovat,
že narůstá počet důstojníků s vyšší hodností, ale policistů, kteří chrání slušné
občany, je stále méně. Po roce 1990
bylo mimo OOP ČR Nové Město pod
Smrkem také oddělení pohraniční policie a celního úřadu na hraničním přechodu, což bylo celkem asi 35 sloužících policistů a celníků. Po chystané
reorganizaci zde nezbude téměř nikdo.
Při uvážení uvedených skutečností
se jeví zrušení OOP ČR v Novém Městě pod Smrkem bez prověření situace
v našem regionu jako unáhlené, neznalé
Novoměstské noviny

2005 nastala podobná situace, kdy se
plánovalo zrušení OOP ČR v Novém
Městě pod Smrkem. Tehdy nebyla bezpečnostní situace ve městě zdaleka tak
vážná jako nyní, ale došlo se nakonec
k závěru, že je OOP ČR v Novém Městě
pod Smrkem nezbytné.
Vážený pane policejní prezidente, tímto dopisem žádám o přehodnocení bezpečnostní situace v našem městě a okolí
a zachování OOP ČR v Nové Městě pod
Smrkem ve stávající podobě.
Žádám Vás o odpověď a věřím, že
bude v celé záležitosti dále postupováno tak, aby byla zachována bezpečnost
občanů v Novém Městě pod Smrkem
a okolí.
S pozdravem,
Bc. Alena Steffanová, zastupitelka města
Na vědomí: Vít Rakušan, Ministr vnitra
Ondřej Musil, ředitel Krajského
ředitelství Policie ČR v LK
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HASIČI
České dobrovolné hasičstvo
1864–1994
Sto padesát osm let – jak jednoduché
spojení slov… Kolik však obětavosti,
práce, lidských tragedií, ale i radosti, ba
šťastných okamžiků se za ním skrývá,
řekneme-li 130 roků dobrovolné hasičské práce od založení prvního českého
dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech. Musíme obdivovat ušlechtilou
snahu, houževnatost a vytrvalost našich
zakladatelů, kteří přes mnohé překážky
a dokonce zlobu a nenávist prosadili
možnost vytváření hasičských spolků
k realizaci svých nejhumánnějších myšlenek, ve snaze co nejlépe chránit životy
i majetek všech. Nikdy v celém hasičském vývoji se nenajde období, kterým
by dobrovolné hasičstvo procházelo
zcela bez nesnází. Vždy nás provázely
určité vlny nepřízně, nepochopení a dokonce likvidačních snah z různých stran.
Jen nesmírná obětavost hasičů dokázala překonat všechny nástrahy vývoje
a získávat příznivce i pochopení.
Obětavost je představa, kterou samovolně přivádí na mysl význam slova
hasič. Přešly dlouhé roky od těch dob,
kdy člověk poprvé ve svém nitru pocítil
povinnost ke svému bližnímu, kdy poprvé promluvilo srdce v tom smyslu, že
člověk není živ jen sám pro sebe, ale
že jako součást lidské společnosti má
také závazky ke svým bližním. To vědomí
rostlo a sílilo s člověkem, a byť lidstvo se
od oněch dob rozvrstvilo v tisíce někdy
i nepřátelských táborů, přicházejí přece
jen okamžiky, kdy klesá pěst namířená
proti tváři druhého a svědomí volá, že ne
ničit, ale poskytnout pomoc druhému je
povinnost člověka k člověku.
Na těchto základních myšlenkách
obecně platných a shodných na celém
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světě jsou založena hasičská sdružení.
Koncentrované nebezpečí rychlého šíření ohně ve velkých městech a později
v rozsáhlých průmyslových komplexech
si vyžádalo vznik hasičských jednotek
s nepřetržitým výkonem služby, jednotek, kde hasiči vykonávají službu lidem
jako svoje povolání. Tedy od samého
začátku vedle sebe působí a pomáhají
svým spoluobčanům hasiči dobrovolní
a hasiči z povolání.
Hasiči jsou lidé, kteří se postavili
na stráž bezpečnosti těch, které ohrozila nepředvídaná neštěstí, havárie, ale
hlavně živly a z nich nejvíce oheň a voda.
Hasiči stojí na stráži, aby pomohli všem,
vždy a všude, vystavují nebezpečí svůj
život pro bytí druhých, stojí na posvátném místě lidskosti. Ve svém hasičském
povolání, které je spíše posláním (ať už
jde o profesionála nebo dobrovolníka,
protože i profesionálem se stává dobrovolně), zůstává hasič zase jen člověkem
a nese s sebou všechny dobré i špatné
vlastnosti. Společenské poslání hasiče
však před něj jako člověka staví jednoznačný požadavek, že sám musí rozvíjet,
a to velmi intenzivně, tu dobrou stránku
své povahy, protože musí být připraven
podat pomocnou ruku v každé chvíli
a všem, kdo pomoc potřebují, nedbaje,
že mnohdy za to sklidí nevděk a neporozumění. Dokáže-li hasič takto zformovat
svůj vztah k poslání, které na sebe dobrovolně vzal, pak jeho obětavosti plné
podnikání k všeobecnému prospěchu je
pro něj nesmazatelným znakem, na který smí a měl by umět být hrdý. Tato hrdost má však ještě druhou stránku, a to
vědomí hasiče, že udělal sám všechno
pro to, aby na svoje poslání byl dobře
připraven, dobře vyškolen a vycvičen,
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aby svému poslání mohl vždy dostát
se ctí. Jen z takto připravených hasičů
mohou vzniknout a vyvíjet činnost dobré
a silné hasičské jednotky a sbory.
K těmto poznatkům mě přivádí objektivní studium vývoje hasičství. Vždyť prapor pokroku vždy nesly silné a výkonné
sbory a dlouhé řady obětavých, vzdělaných a energických jednotlivců, kteří
dávali příklad ostatním. Systém hasičské
práce a organizace vycházel v českých
zemích z rakousko-uherského uspořádání a až do roku 1942 se hasičstvo
vyvíjelo po linii spolkové, samosprávné
a s úzkou vazbou sborů na obce a města. Po dobrých zkušenostech z první
světové války byly v hasičských sborech
ustavovány samaritánské stráže, které
působily ve dvacátých a třicátých letech
často jako jediná zdravotnická složka
v obci. V roce 1951 byla samaritánská
činnost z hasičských sborů vyčleněna
pod nově se formující organizace Červeného kříže. Hasičské sbory postupně hledaly širší oporu pro hasičskou
činnost, a proto se sdružovaly do žup,
které se později vnitřně dělily na okrsky. Po roce 1919 se župy sdružovaly
v zemských jednotách, které působily
na správním území zemských úřadů.
V roce 1938 byly v českých zemích župy
zrušeny a nahradily je okresní hasičské jednoty v rámci politických okresů.
Spojení s okresními úřady bylo pouze
po linii spolkové a veškerá práce a odpovědnost byly ponechány hasičské
organizaci. Zemské hasičské jednoty organizovaly a řídily výchovu, výcvik a veškerou činnost po jednotlivých úsecích
za využití hasičských škol, hasičského
tisku a také provozu svépomocných
hospodářských podniků. Financování
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HASIČI
činnosti hasičstva vycházelo z vlastních
příjmů (příspěvky, výnosy z akcí, dary),
z příspěvků obcí a měst, ze sbírek mezi
občany a z věcných zemských fondů,
dotovaných pojišťovnami do roku 1935
ve výši dvou procent a od toho roku
ve výši tří procent z přijatého pojistného.
Fondy spravovaly zemské úřady se Svazem pojišťoven a zemskými hasičskými
jednotami. Tyto příspěvky byly poskytovány do výše 20 % ceny zařízení, a tak
rozhodující náklady musely krýt obce
a sbory. Proto se hasičstvo průběžně
potýkalo s nedostatkem ﬁnančních prostředků na činnost a tento stav v podstatě trvá dodnes, i když jeho příčiny
prošly svým vývojem a postupně se také
měnily.
V roce 1942 byla úředně pozastavena
samosprávná spolková činnost, hasičstvo bylo podřízeno ministerstvu vnitra,
kde je jmenován hlavní hasičský velitel
a rovněž jsou jmenováni ředitelé v nově
vzniklých krajích. Hasičská technika
byla na základě soupisu a ohodnocení
převedena obcím. Již po první světové
válce se spojily zemské hasičské jednoty ve Svaz československého hasičstva
(1919), který měl především koordinační
úlohu. Sdružoval zemské jednoty a byl
členem CTIF. I když spolková činnost
byla v době okupace zakázána, Svaz
působil po celou dobu, včetně obou
zemských hasičských jednot (České
a Moravské). Ve většině obcí hasičské
spolky přežívaly, svou činnost rozvíjely skrytě a dokonce ve většině míst
se podařilo uchovat i spolkový archiv,
knihovny, pamětní dokumenty a další
spolkový majetek. Tisíce hasičů se zapojily do odbojové činnosti. Na podzim
roku 1944 došlo k hromadnému zatýkání hasičských funcionářů. Celkem bylo
uvězněno 2088 hasičů a 1042 se jich
z koncetračních táborů a fašistických
věznic nevrátilo. Mezi těmi, kteří položili své životy, byl tehdejší starosta SČH
František Procházka.
21. řijna 1945 byla obnovena činnost Svazu československého hasičstva
a hasiči se plně zapojili do poválečné
obnovy. Jen díky spolkové činnosti se
hasičstvo velmi rychle rozvinulo. Ke Svazu se hlásí řada nových sborů, zejména
v závodech a v pohraničních obcích.
Jen placení hasiči (v Praze, Brně a Plzni)
se ke Svazu již nehlásí. Od roku 1947,
kdy byla zřízena u oblastních velitelství
červenec–srpen 2022

SNB funkce požárních inspektorů, se
buduje systém státní správy v požární
ochraně, opírající se o vznik hlavního
velitelství PO při ministerstvu vnitra v roce 1945, kam většina pracovníků přešla
z profesionálního pražského sboru. V té
době vznikají první rušivé vztahy, podceňování práce dobrovolných hasičů
a omezování jejich působnosti ve výkonu jejich hasičské služby.
Zákonem č. 62/1950, o ochraně před
požáry a jinými živelními pohromami,
byla násilně oddělena spolková činnost od výkonu hasičské služby a započalo direktivně centralistické řízení
v oblasti požární ochrany s postupným
přebíráním sovětského systému řízení
PO do podmínek naší republiky. Často
se v různých publikacích mluví o dvojkolejnosti v požární ochraně, která od zavedení tohoto zákona a po všech změnách (zákon č. 35/1953, č. 18/1958,
č. 133/1985) do dnešní doby trvá. Troufám si však tvrdit, že o dvojkolejnost nešlo, ale že podle hesla ,,rozděl a panuj“
vytvořila politická moc reprezentovaná
státem podmínky pro zneužití dobrovolné práce k prosazování svých zájmů
a cílů. Odejmutí majetku a ekonomické
základny Svazu, oddělením výkonné
složky, zavedením dvojí podřízenosti
(MV a NF) a výměnou funkcionářů bylo
dosaženo úplné podřízenosti a závislosti
na vůli politické moci. Nepřímým a skrytým podporováním skupinových zájmů
pak byla uvažována relativní samoregulovatelnost a funkce systému, vedoucí
však také k postupnému utlumování jeho
akceschopnosti, nedostatečné technické vybavenosti a snižování odborné
připravenosti. Umné využívání spolkové
funkce dobrovolné složky, tolik potřebné pro rozvoj obcí a zachování zdání
jejich prosperity jak pro občany, tak pro
svět, přinášelo také nízké náklady na plně státu podřízenou represivní složku,
kterou mohl stát díky této podřízenosti
podle své vůle regulovat. Tak se vytvořily podmínky, aby v 70.–80. letech byla
jednoznačně zdůvodnitelná výstavba
silné represivní složky, tvořené pracovníky z povolání a díky plné existenční
závislosti na vůli státu použitelné kdykoliv a k čemukoliv. Skupinový zájem stále
sílící zaměstnanecké složky pak vedl
k dalšímu snižování zdrojů pro dobrovolné hasiče, oslabování zájmu národních
výborů na zajišťování požární ochrany
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tím, že se velmi ochotně snažily zbavovat
odpovědnosti a spoléhaly se na orgány
a jednotky z povolání. Argumenty používané představiteli státní správy a legislativy v roce 1985 při závěrečných
pracích na tvorbě zákona č. 133/185,
naprosto nepřipouštějící jakákoliv stanoviska představitelů dobrovolné složky,
pak vedly k podobě zákona, který platí
dodnes, a vytvořily podmínky pro velmi
kritická vyhrocení rozporů po listopadu 1989. Celé dobrovolné hnutí volá
po odstranění rozdělení sboru na dvě
složky, které je nepřirozené a odporuje
samosprávné funkci sborů ve vazbě
na samosprávu obcí a měst. Tomu se
brání zaměstnanecké složky navazující
na státní správu z obavy ze ztráty svého
opodstatnění. Demagogicky zneužívají
současného stavu a nepřipravenosti
dobrovolníků, aniž by pravdivě přiznaly,
že k dnešnímu stavu přivedly tuto dobrovolnou složku ony samy, protože od roku 1942 dodnes ze zákona odpovídají
za úroveň a zaměření odborné přípravy
ministerstvo vnitra a jemu podřízené
orgány a v oblasti dobrovolné požární
ochrany mohly být tyto úkoly plněny
v rozsahu, zaměření a podmínkách, které byly ministerstvem vnitra vytvořeny.
I když snad začíná vítězit rozum nad
emocemi, přece jen ještě díky nezměněné zákonné úpravě přetrvávají objektivně vnášené rozpory, působící ztráty
a škody celému systému. Přeji si, aby
dnes se co nejdříve vůle občanů – daňových poplatníků a jimi volených zástupců
– poslanců – senátorů vedla k dořešení
celého systému zajištění bezpečnosti
občana v jeho prospěch.
Poděkování za příkladnou, obětavou
a záslužnou práci patří všem hasičům, ať
dobrovolným nebo profesionálním, kteří
se o rozvoj celého hasičského hnutí poctivě zasloužili.
Tradice zavazuje
Hasiči byli, jsou a budou. Nikdo nemá
právo ničit něco, co naši předchůdci
i za těžkých podmínek vytvořili. Věříme,
že dobrovolní a profesionální hasiči ruku
v ruce napomohou k odstraňování minulých chyb a budou plnit své ušlechtilé
poslání. Hasič by se měl zase stát hasičem, ke kterému bude mít občan úctu
a jeho práce si vážit, stejně jako celá
společnost.
LR
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HASIČI
Rub a líc jedné slávy
Karlík byl člověk, který od mládí snil
o závratné kariéře. Jó, být takhle známý herec, televizní moderátor, politik,
prostě někdo, kterého každý zná. Nést
se ulicí, ledabyle vystoupit z vozu značky
Audi, posedět ve špičkovém grandhotelu ... sny spřádal dobrých patnáct let.
Pro splnění snů ovšem vůbec nic neudělal, ani se o to nepokusil. Za tu dobu se
vyučil truhlářem, což sice nebylo k zahození, ale nebylo to podle jeho gusta.
Mezitím se stačil oženit a brzy rozvést,
neboť, jak tvrdil, jeho žena nebyla dost
atraktivní. Pocit, že v životě nedosáhl
vysněné kariéry, ho poměrně dost zasáhl. Z rozjímání ho často vytrhl vedoucí:
„Spíš u práce, nebo co? Ta okna dneska
doděláš, i kdybys tady měl být do rána.“
Pravdou je, že slávy lze dosáhnout
mnoha způsoby. Všichni v truhlárně
věděli a denně viděli, že Karlík je kuřák
kalibru „komín Karlík“. V dílně kouřit
nesměl, ale znáte některé kuřáky. Zvyk
je často silnější a když se k tomu přidá

lhostejnost ... kde jsou zákazy, příkazy
a nařízení! Venku sálalo slunce a Karlík
zrovna snil o tom, že je v roli televizního
moderátora, který uvádí známou pěveckou soutěž, když najednou zpozoroval,
že v jeho dílně něco čadí. Zaklel a vzpomněl si, že před chvíli u hromádky hoblin
na ponku zapomněl cigaretu. Honem
hasičák! Pravda, hasicí přístroje v dílně
byly, ale zase tak jednoduché to Karlík
neměl. Na jednom hasičáku klubka drátu, na dalším nějaké kabáty, před dalším
se přerazil o dřevěné hranoly, které
sem včera pečlivě naskládali. Pravda,
požární technik nejednou truhláře i jejich mistra peskoval, že k nim musí být
přístup, ale sotva za sebou zavřel dveře,
za mlčenlivého souhlasu pana vedoucího bylo uvedeno všechno na původní
místa s poznámkou, že „ten je zase nějak chytrej“.
Konečně hasicí přístroj třímal v rukou,
to už se dílna naplnila kouřem. No jo,
ale co s ním dělat? Na školení to sice

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.

říkali, ale to se Karlík vznášel v hlavní roli
akčního ﬁlmu. Nakonec hasicí přístroj
hodil do kouře, křičel jako o život „hoří“
a vyběhl k vrátnici. S ním další chlapi
z dílny. Hasiči přijeli brzy, naštěstí škoda
v dílně nebyla velká a na přilehlou halu
se oheň nedostal.
Konečně! Karlík byl slavný. Požár mu
vynesl natolik vytouženou popularitu,
oproti té umělecké ale velice nepříjemnou a nemilou. Byl moc rád, když
se po dvou měsících přestalo o jeho
prohřešku mluvit. Teprve potom si deﬁnitivně oddechl, nemusel se totiž plížit domů dlouho po odchodu zaměstnanců,
pro které byl teď nejen „komín Karlík“
ale také „pevný podpalovač“. Karlík se
od té doby nezměnil, je stálým snílkem
a zřejmě jim zůstane, i když v jednom
je přece lepší. Sny spřádá před dílnou
u popelnice, která mu slouží jako osobní
popelník.
VN + LR

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

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí
středa
pro dospělé:
pondělí
úterý
čtvrtek
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13:00–17:00 hod.
13:00–15:00 hod.
9:00–11:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
9:00–11:30 hod.
13:30–17:00 hod.
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ZŠ
Na výpravy do kopců
Naše třída 2.A má už ve zvyku chodit
na výpravy. V první třídě jsme poznávali
les v blízkosti školy. V letošním školním
roce jsme objevovali krásu blízkých kopců, na které koukáme z oken školy.
Loni v září jsme se vydali na Měděnec. Cesta nahoru byla zkouškou naší
vytrvalosti a cesta dolů zase zkouška
naší odvahy a obratnosti. Ale tam nahoře
bylo moc krásně.
Letos na jaře jsme vystoupali na vrchol Svinského vrchu. Cestou jsme
prozkoumali přírodní památku Pod Smrkem, měřili a počítali, jak staré jsou zde

stromy. Do našich kelímkových lup jsme
zavírali všelijaké hmyzí potvory a prohlíželi si je. A na vrcholu jsme si užili lezení
po skále.
Posledním kopcem letošních výprav
byla Rapická hora. Lákadlem byly samozřejmě štoly. Trochu nás zajímala i jejich
historie, a tak jsme si pročítali informační
tabule stojící podél naučné hornické
stezky. Došlo nám, že horníky bychom
opravdu být nechtěli!
Po prázdninách se těšíme na další
objevné výpravy.
Za průzkumníky z 2.A
Mgr. Šárka Himmelová

Za Knihosaurem
do Libverdy
Na konci května se děti z Frýdlantska opět sešly na kolonádě v Lázních
Libverda, aby Knihosaurovi poděkovaly
za knížky, které jim během dvou let daroval do tříd.

Mezi dětmi byly i naši malí školáčci
z 2.A. Ve třídě společně s paní učitelkou vymýšlely legendy o Knihosaurovi,
malovaly obrázky a nacvičovaly básničky a písničku na společné sobotní
vystoupení. Legendy a obrázky mohli
návštěvníci zhlédnout právě na kolonádě v Libverdě v rámci víkendové výstavy.
Vyvrcholením sobotního programu pro
mladší školáky bylo scénické čtení z knihy Šmodrcha v podání skvělého Lukáše
Hejlíka a jeho kolegyně. Po boku herců
si mohli zahrát i dva naši žáci z 2.A.
Celé sobotní odpoledne jsme si skvěle užili a doufáme, že Knihosaurus si pro
nás připraví další čtenářské dobrodružství i v dalším školním roce.
Za třídu 2.A
Mgr. Šárka Himmelová

Ornitologická konference Praha
Základní škola dostala možnost zúčastnit se Žákovské ornitologické konference v Praze. V rámci hodin přírodopisu
byl sestaven tým z žáků VIII. A – Magdalena Režná, Natálie Škaredová, Tobias
Hejtík, Daniel Szafraňski a vedoucí týmu
mladých vědců Vít Honc.
O častou konzultaci jsme prosili paní
Mgr. et Bc. Kláru Žabkovou. Jelikož se
jedná o opravdovou znalkyni v oboru
ornitologie, doporučila nám zahájit pozorování (většinou v teoretické rovině)
jeřába popelavého. Jeřáb popelavý totiž
opakovaně zahnízdil v našem kraji.
Tým zpracovával všechny poznatky
o tomto úžasném opeřenci. Cílem byčervenec–srpen 2022

lo sestavit, a především odprezentovat vlastní poster s naším jeřábem popelavým v pražském Toulcově dvoře
na 3. žákovské ornitologické konferenci, která se koná jednou za dva roky.
Na konci května se celý tým odebral
na dvoudenní cestu. Čekalo nás krásné
ubytování ve středisku ekologické výchovy a také množství nových informací
a setkání s odborníky.
Z našeho posteru jsme měli opravdovou radost. Odpověděli jsme na otázky
účastníků konference, přijali rady vyhlášených ornitologů.
Ještě jednou děkujeme za velkou pomoc odbornici Kláře Žabkové.
Novoměstské noviny

A co další ornitologická konference
za dva roky? Budeme o tom přemýšlet!
Blanka Semerádová,
učitelka přírodopisu
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Třeťáci a čtvrťáci v Mirakulu
Protože s červnem jsou spojené výlety, vyrazili třeťáci a čtvrťáci naší školy
do zábavně – naučného parku Mirakulum. Nejdříve nás však čekal program
vedený odborným lektorem v naučné
části parku s názvem Lesní stezka se
zvířátky. Poté už následovala odměna
v podobě řádění na obřích trampolí-

nách, prolézačkách, houpačkách nebo
v lanovém centru či bludišti. Nejvíce
vyhledávaným se stal dřevěný hrad s tobogánem a podzemními chodbami. Pomyslnou třešničkou na dortu byl vodní
svět, kde na nás nezůstala suchá nit.
Počasí nám velmi přálo a my jsme si
výlet užili naprosto báječně.
Mgr. Monika Škaredová

Úspěch žáků ZŠ
v Mezinárodní
dětské výtvarné
výstavě v Lidicích
Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice patří k největším svého druhu
v Evropě a každoročně je obesílána
výtvarnými pracemi dětí z celého světa.
V letošním roce přišlo do soutěže
14 527 výtvarných děl ze 77 zemí. Tématem jubilejního 50. ročníku bylo MUZEUM.
Starší žáci naší školy kreslili automobilové veterány, sbírky brouků a starodávně listiny, menší žáci ze speciální třídy
vytvořili graﬁky s portrétem Karla lV.
Za tuto kolekci prací získala naše škola
medaili a vybraní žáci ocenění.
Nejvyšší ocenění – individuální medaili LIDICKÁ RŮŽE získala žákyně 8. třídy
Anežka Víchová.
Čestná uznání získali žáci Dušan Cina,
Helena Dančová, Stanislav Fikr, Karolína Říhová, Adam Tomíček, Petr Proch,
Jiří Pechnáč, Žaneta Gažiová, Lucie
Hanáková, Anna Pánková, Alexandra
Balogová, Kristýna Kavurová a Tomáš
Šándor.
Všem dětem gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci naší školy.
Eva Bartošová
učitelka výtvarné výchovy

Rafťáci zpod Smrku
Nastalo období školních výletů, a tak
po zralé úvaze jsem se rozhodla, že
podstoupím s dětmi trochu adrenalinu.
Volba padla na netradiční výlet po řece
Jizeře a následnou výpravu na koloběžkách po cyklostezce zpět na Malou
Skálu.
Naše putování bylo naplánováno
na středu 15. 6. S velkou obavou jsme
očekávali, jaké počasí se pro nás přichystá. Cesta začala na nádraží v Novém Městě pod Smrkem. Děti vyhodnotily cestování vlaky, především soupravou
od společnosti Arriva – wiﬁ zdarma, jako
jeden z nejlepších bodů výletu :-).
Po příjezdu do Líšného nás již očekával pán, od kterého jsme měli vypůjčené
rafty. Po důkladném proškolení už nic
nebránilo tomu, abychom vypluli. Jize24

ra nám připravila několik nástrah. Asi
po 1 km přišla krásná „skluzavka“ v podobě jezu na Malé Skále. Těsně pod
ním jsme z jedné z lodí museli vyloučit
černého pasažéra – malou užovku.
Přibližně v půli cesty nás čekala zasloužená zastávka. Místo přímo vybízelo

Novoměstské noviny

k vodním radovánkám – děti s plavací
vestou se mohly nechat unášet proudem
vody. V druhé půlce trasy již posádkám
docházely síly, ale i přes toto úskalí
jsme zdárně dopluli do cíle v Dolánkách
u Turnova.
Zde pro „Rafťáky“ byla připravena
další přibližovadla. Trasu zpět podél
Jizery děti zdolaly na koloběžkách. Někteří z nich vypadali, že do cíle snad ani
nedorazí.
Na Malé Skále jsme si dali sladkou odměnu v podobě výborné zmrzliny. Na závěr nesmělo chybět asi dvouhodinové
koupání s lumpárnami na plavacím mole.
Cesta domů probíhala, vzhledem
k únavě posádek, celkem poklidně. Už
se moc těším na další společné zážitky.
Adéla Víchová
červenec–srpen 2022

ZŠ
Jak jsme vyprávěli příběh!
Od ledna se tým z třídy 8. B z naší
školy účastnil projektu Příběhy našich
sousedů neziskové organizace Post
Bellum. Úkolem dětí je najít pamětníka,
natočit s ním rozhovor, sehnat obrazovou dokumentaci, ze vzpomínek vybrat
nejzásadnější momenty a spojit je v reportáž. Vytvořit musí rovněž životopis
pamětníka a celou svou práci nakonec
představí v závěrečné prezentaci.

Naším pamětníkem se stal pan Pavel
Šmidrkal. Velký milovník divadla, nadšený turista, ještě nedávno student vysoké školy, dopisovatel Novoměstských
novin. Výčet aktivit pana Šmidrkala je
obdivuhodný. A neméně obdivuhodné
bylo, s jakou laskavostí a humorem přijal
nabídku žáků 8. B ke spolupráci na projektu.
Tým ve složení Jindra Čižinská, Ema
Dvořáková, Vojtěch Hanuš, Anna Pánková a Anežka Víchová byl ze začátku
z náplně projektu trochu v rozpacích.
Proč to zastírat, vždyť vůbec nevěděli,
do čeho jdou. Ale po středečním setkání

s pamětníkem v budově ZUŠ Nové Město pod Smrkem se jejich postoj začal
měnit. Pavel Šmidrkal si je získal svými
historkami plnými humoru, dojemnými
vzpomínkami na zesnulou manželku
i stálým nadšením do další jevištní práce. Kolikrát si děti vzpomněly na nějakou
legrační poznámku svého pamětníka
v průběhu následujících měsíců, nespočítáte. Sami žáci přicházeli s dalšími
a dalšími možnostmi, jak vyprávět příběh pamětníka, snažili se být originální
a neotřelí. Vytvořili pohádku O Šmidrovi
jako poctu vzpomínce na malé loutkové
divadélko, které dostal Pavel Šmidrkal
od rodičů a s kterým si i se sestrou užili
spoustu hezkých chvil. Mělo hezkou
červenou oponku, kterou může každý
spatřit, pokud si najde webové stránky
našeho projektu. A když to uděláte,
pusťte si i naši rozhlasovou reportáž.
Každý člen týmu přispěl k úspěšné
tvorbě příběhu a k závěrečné prezentaci ve frýdlantském kině. Anežka svým
empatickým vedením rozhovoru s pamětníkem, výbornou prací s jazykem
v psaném projevu, hrou na ﬂétnu při
prezentaci a pracovním nadšením. Jindra svým klidným a rozvážným přístupem,
důslednou kontrolou v ypracovaných
úkolů a optimismem. Vojta byl hlavním
technikem skupiny, bez něj by to nešlo.
A když se soustředil, dokázal do tvůrčího procesu vnést jemný anglický humor,
který vše příjemně odlehčil. Anička vybírala hudbu, pracovala usilovně na divadelním ztvárnění představení pamětníka

v kině, kde hrála roli Minulosti, všímala si
detailů. A Ema? Nevyčerpatelná studnice nápadů, s kterou nehnula ani kritika
spolužáků. Vtipkovala, smála se a starala se o rozptýlení napětí, kterého se
občas nastřádalo víc, než bylo zdrávo.

A tak končí příběh pěti dětí z naší novoměstské školy, které udělaly obrovský
kus poctivé práce, poznaly zajímavého
pamětníka, bez problému před plným
kinem představily novoměstského občana, na kterého můžeme být všichni
hrdí, a u toho všeho si udržely pozitivní
nadhled a projevily vůli něco dokázat.
Jsem na ně pyšná.
A možná příští rok s jiným týmem na viděnou.
Mgr. Klára Chaloupecká

Výšlap VI. B na rozhlednu Smrk
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se třída VI. B
vypravila na turistický výlet. Společným
cílem bylo zdolat nejvyšší vrchol Jizerských hor.
Naši výpravu jsme započali srazem
u školy. Odtud jsme ráno v osm hodin
vyšli. Trasa vedla z Nového Města pod
Smrkem po modré turistické značce.
Cesta krásnou přírodou nebyla vůbec
snadná. Rozhledna totiž stojí na nejvyšší
hoře Jizerských hor, na Smrku (1124 m).
Vedou k ní příkré kopce a kamenité cesty. Při našem pochodu jsme tedy museli
být velmi opatrní.
Po vyšlápnutí dvou větších kopců bylo
nutné se trochu posilnit. Udělali jsem si
červenec–srpen 2022

malou přestávku na rozcestí u Streitova
obrázku. Malá svačinka nám dodala sílu
a mohli jsme pokračovat v naší výpravě.
Před námi byla ta nejvíce náročná část
trasy. Čekaly nás dva kilometry dlouhé
cesty, které vedly příkře vzhůru. Pod nohama se nám začalo plést neskutečné
množství opravdu velkých kamenů a kořenů. Slunce nám svítilo do tváře a čím
dál více hřálo.
Náš další odpočinkový bod jsme měli
na dohled. U místa nazvaném Pechova
smrt jsme si dali druhou menší přestávku. Bylo potřeba doplnit tekutiny a zase
si trochu odpočinout.
Další kopec před námi. Trasa vede strNovoměstské noviny

mým úbočím, převážně po kamenech,
pořád výše a výše. Některým dětem se
cesta zdála být nekonečná. To nejhorší
však bylo za námi. Konečně cílový kopeček, na němž se po naší pravici tyčila
rozhledna.
Ve výšce 23 metrů, na vrcholu rozhledny, byl krásný v ýhled například
na Jizerské hory, Krkonoše či Ještěd.
Pohled do okolí byl dechberoucí a vynaložené úsilí za to opravdu stálo.
Cesta zpět nám utíkala jako voda.
Po návratu nám nezbývalo nic jiného,
než se rozloučit. Těšíme se však na naše další společná dobrodružství.
Adéla Víchová, Lenka Drapáková
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Máchovo jezero přivítalo IX. A
Školní výlet na konci deváté třídy bývá vždy nezapomenutelným zážitkem.
Proto jsme také pečlivě vybírali. Shodou
různých okolností padl los na Kemp
Jachta na Máchově jezeře.
Sešli jsme se na nádraží, počasí vypadalo bledě, před námi 4 dny a nad
třídou visel oblak rozčarování, že někteří
spolužáci na poslední chvíli výlet vzdali.
Zůstalo nás dvacet a ve vlaku už před
Libercem panovala jako mávnutím kouzelného proutku výborná nálada.
Cesta uběhla rychle, kemp jsme si
nijak neplánovali, věděli jsme, do čeho
jdeme. Ubytování, rychle na pláž a první
koupání. Báli jsme se, že počasí už nám
to v příštích dnech nedovolí.
A také následující den dopoledne pěkně pršelo. Po probdělé noci byl dopolední program vcelku jasný – dospat
deﬁcit.
A od odpoledne už nám počasí přálo
až do konce výletu. Obešli jsme jezero
kolem dokola a 17 km nám dalo pěkně zabrat. Odměnou byla plavba lodí
po Máchově jezeře. Ten den to bylo kolem jezera tedy dvakrát. Jednou pěšky
a jednou lodí.

Sportovali jsme, chodili, jedli, odpočívali, navazovali nová přátelství, drželi
noční hlídky. Jen spánek jsme trochu
zanedbávali. Zpět ve vlaku jsme tak vytuhli, že se průvodčí ptal paní učitelky,
kolik dní už cestujeme.

Jediným mráčkem na těchto dnech
bylo, že nás poslední noci někdo pomazal zubní pastou. Nezjistili jsme, kdo to
byl, ale nějaký tip máme .
Školní v ýlet se povedl… Budeme
vzpomínat.
9. A

Arnoltické
vodopády aneb
cestou necestou
k opékání
vuřtíků

Nedaleko Nového Města pod Smrkem
se nachází místo v Bulovském lese,
které svou krásou přímo vybízí k jeho
návštěvě. Můžeme tu vidět vodopády
na Arnoltickém potoce s překrásným
přírodním zázemím pro relax v přírodě.
Další volba našeho školního putování
tedy byla jasná, vydáme se tam podívat.
Akci jsem naplánovala jako pěší výlet,
který si zpestříme opékáním vuřtů.

Grilujeme na školní zahradě
Tak už opravdu zbývá pár dní. Méně
než prstů na dvou rukách. Známky uzavřeny, učebnice pomalu odevzdáváme.
Poslední dny kolektivu se krátí. Už se
nám nechce nikde cestovat. Co budeme
dělat? Grilovat na školní zahradě!
Každý má svůj úkol. Kluci dopraví
na zahradu gril, holky udělají salát a prostřou, paní učitelka naloží maso. Další
parta rozdělá ohniště. Šéfkuchař bude
Martin.
A začínáme… Maso je na grilu. Kolem
postávají skupinky žáků, hovoří, radí,
přihlížejí. Vůně se táhne až za plot školní
zahrady, kolemjdoucí se zastavují.
Několik kilo kuřecího masa je krásně
propečeno, servírujeme a užíváme. Trochu nostalgie už se vkrádá, vzpomínáme na minulé čtyři roky. Loučení bude
těžké…
Ještě že někdo zas dostal ten nápad,
co se nás drží už asi dva roky – polévat
se vodou. Vodní bitva rozpoutaná, výsledek nerozhodný.
S dobrou náladou jsme utíkali domů.
Mgr. Blanka Semerádová
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Cesta tam ubíhala celkem rychle, dost
často nás překvapovaly úchvatné výhledy na Jizerské hory. Po příchodu
na místo si děti samy rozdělaly oheň,
aby následně mohly opékat vuřty. Vzhledem k roštu, který tam našly, si některé
z nich dělaly i housky a hamburgery.
Po skvělých necelých dvou hodinách
pobytu, kdy si někteří smočili nohy,
jiní řádili v blízkosti vody, jsme se vydali
na cestu zpět. Ta však ubíhala již velmi
pomalu. Únava, možná i puchýře na nohou, nám ji trochu zkomplikovala. Vše
jsme ale všichni nakonec zdárně zvládli
a pokořili více než 18 km.
Adéla Víchová
Novoměstské noviny
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ZŠ
Školní skleník
Pracovní výchova patří na naší škole
mezi předměty vyučované v dokonale
vybavených prostorách.
Mezi takové prostory náleží i školní
skleník, který se před dvěma lety podařilo opět uvést do provozu.
Děti samy vysévají semínka, přepichují
sazeničky afrikánů, a nakonec vysazují do sdílených záhonů před základní
školu.

K dalším našim oblíbeným sazenicím
řadíme sazeničky rajčat a okurek hadovek. Zvláště rychle rostoucí a na pěstování nenáročné okurky hadovky se
nám již třetí rok mimořádně daří. Během
vegetačního období o ně pečují žáci
z různých tříd. Téměř každý žák si tedy
osvojí proces od semínka ke kvetoucí
rostlině nebo k plodu okurky.
Žáci devátého ročníku měli letos na zahradě grilování. K masíčku si prostě
ve skleníku uřízli pár okurek. Úžasný
pocit.
Možnost učit pracovní výchovu takto
„naživo“ považujeme za obrovský dar
pro naše žáky i učitele.
Blanka Semerádová
červenec–srpen 2022

Pohled z výšky na krásy české
krajiny aneb školní výlety 7. A
Žádný výlet vzducholodí, žádný let balónem, dokonce ani vyhlídkový let se pro
7. A letos nekonal. Přesto se mohli žáci
pokochat pohledem z výšky na značnou
část Libereckého kraje. Stačilo k tomu
překonat velké stoupání a zdolat pár příkrých kopečků.

kem byl vlak s wiﬁ. A když jsme konečně
vystoupili na malém nádraží, všichni se
už těšili na skály. A že jsme první potkali poměrně záhy. Představa, že tyto
mohutné věže vznikly jako usazeniny,
mnoho dětí naprosto šokovala. Oblastí
Dračích skal a rozsedlinou Myší díra

V pondělí 20. června jsme se vydali
vláčkem do Vratislavic nad Nisou na rozhlednu Císařský kámen. Přes poklidnou
jihovýchodní část Vratislavic jsme se
Tyršovým vrchem vyškrábali až ke kříži
na rozcestí a už po pár metrech se před
námi otevřel pohled na značnou část
Ještědského hřebene a v údolí položený Liberec. Lesními cestami jsme mířili
po žluté turistické značce k osadě Milíře. Prudké stoupání kompenzovaly obsypané keříky borůvek, kterými se děti
vydatně krmily. Na Milířích jsme u kapličky stále žádnou rozhlednu neviděli,
a tak přišlo na přetřes, že paní učitelka
asi lhala. Nicméně po závodě do dalšího
kopečku museli škarohlídi uznat, že tam
rozhledna nejen je, ale tyčí se do značné výšky dvaceti tří metrů. Od Českého
ráje nám bouřilo, ale protože mraky stále
visely nad překrásně viditelnými Troskami, mohli se sedmáci na vyhlídkové
plošině i nasvačit. A výhled na Bezděz,
Černou Studnici, Kozákov či Jablonec
nad Nisou byl příjemný bonus. Cestou
zpátky do Vratislavic děti poznaly, že
cesta z kopce má také dost úskalí, ale
kromě pár nadávek se naštěstí nikomu
nic nestalo. Z tramvajové zastávky jsme
se dostali do krajského města, kde žáky
jako odměna čekala návštěva nejrůznějších obchodů a fastfoodů. A využili ji
měrou vrchovatou.
Další den jsme opět po kolejích putovali směrem Hrubá Skála. Velkým zážit-

jsme se vyšplhali až k zámku Hrubá Skála. Po svačině jsme se podívali na most
s barokními sochami vedoucí do zámku,
na kostel sv. Josefa a na nádvoří zámku, které je známé natáčením pohádky
Princ Bajaja. Po červené jsme pokračovali po hřebenu směrem hrad Valdštejn,
cestou jsme se kochali dalekými výhledy
na skalní město, nejvíce na oblast kolem
Kapelníka. Hrad Valdštejn nám nabídl
kapli, romantické interiéry i místnosti
tesané do pískovce, překrásný most
s barokními sochami světců a také tolik
vytoužené občerstvení. Po přestávce
následovala trasa ke skalní vyhlídce
Hlavatice, kterou si někteří zpříjemnili
sběrem borůvek a jiní šiškovou bitvou.
A pak nádraží, další jídlo a pití, cesta
natřískaným zpožděným vlakem s wiﬁ
(hurá) a nakonec v pozdním odpoledni
konečně domov, sladký domov.
A jestli jste si pomysleli, že děti musely být unavené (ušly cca 20 kilometrů za dva dny), tak chyba lávky. Energie z nich jen sálala. A kromě jednoho
puchýře, pár škrábanců a jednoho vytaženého klíštěte jsme celý výlet prožili
v pohodě a s dobrou náladou.
Mgr. Klára Chaloupecká,
třídní učitelka
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ZUŠ
Základní umělecká škola
Ve školním roce 2021/22 jsme v základní umělecké škole měli opět několik
příležitostí k oslavám a radosti.
Žákyně 7. ročníku hry na zobcovou
ﬂétnu Anežka Víchová získala 1. místo
v okresním kole celostátní soutěže základních uměleckých škol.
Zapojili jsme se do celonárodního
happeningu základních uměleckých

škol ZUŠ OPEN koncertem nejmenších
žáků v sále školy.
Ve výtvarné soutěži Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2022 se
žákům výtvarného oboru podařilo získat
vedle mnoha čestných uznání i to nejvyšší ocenění – Medaili škole za kolekci
malby a kresby.

Radost máme také z absolventů
1. a 2. stupně základního studia výtvarného oboru (Markéta Hakrová, Hana
Hakrová, Natálie Škaredová, Josefína
Svěrčinová) a z absolventů 1. stupně základního studia hudebního oboru (Jindra
Čižinská, Ema Dvořáková, Hana Hakrová, Markéta Hakrová, Alena Pavlatová,
Anežka Víchová).
Všem výše uvedeným patří velká gratulace a poděkování za jejich vynikající
výsledky a šíření dobrého jména naší základní umělecké školy a našeho města.
Děkuji také těm žákům, kteří se v průběhu školního roku zapojili do dalších
soutěží nebo reprezentovali základní
uměleckou školu na celé řadě koncertů,
vystoupení a výstav.
Poděkování za v ynikající pedago gickou práci a reprezentaci školy patří
i všem vyučujícím.
Velice děkuji také rodičům, prarodičům za spolupráci a podporu jejich dětí
v uměleckém vzdělávání.
Přeji všem krásné léto a těším se
na setkávání a spolupráci v novém školním roce.
Martina Funtánová
ředitelka školy

Zařazování žáků do rozvrhů na školní
rok 2022/2023 bude probíhat
1. a 2. září 9.00–17.00 hod. v učebnách ZUŠ.
Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod
číslem MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 15. 7. 2022. Náklad 300 ks. Příští vydání: září–říjen 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.
28

Novoměstské noviny

červenec–srpen 2022

