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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další číslo
Novoměstských novin. Je nám líto, že
Vám nemůžeme nabídnout více článků a informací z našeho města. Kvůli
koronaviru se bohužel tak nějak vše

zastavilo. Doufáme, že pozvolné uvolňování této nelehké situace nám už
v příštím čísle přinese něco pozitivního
a že se dění našeho města vrátí k normálu. Děkujeme všem, kteří se podíleli

na šití roušek a každému, kdo v této
nelehké době něčím přispěl. Všem přejeme hlavně hodně zdravíčka.
Redakce

Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů
Statistika nuda je, má však cenné
údaje… Slova z pohádky Princové jsou
na draka se nám vybaví pokaždé, když
kompletujeme výjezdová čísla za celý rok. A pokaždé jsme čísly, která se
skrývají za výjezdy našich sanit, vzlety
vrtulníku nebo počty přijatých hovorů,
překvapeni.

nicméně tak často nevyjíždějí – zhruba
ke třetině všech hovorů nebylo nutné
nikoho posílat, operátoři je zvládli vyřešit
po telefonu. Ať už doporučením návštěvy praktického lékaře nebo lékařské
služby první pomoci, případně konzultací ohledně podání vhodné medikace
například při snižování teploty.

V roce 2019 operační středisko Zdravotnické záchranné služby přijalo a vyřídilo 129 306 hovorů. V průměru tedy
naši operátoři zvedají zvonící telefon
354krát za den. Přímo na naši tísňovou
linku 155 přitom volalo 77 897 lidí v nouzi. Další hovory k nám byly předávány
z jiných tísňových linek. Naše posádky

Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři
do terénu 61 672 krát k celkem 52 288
událostem. Proč se tato čísla liší? K některým událostem totiž vyjíždí i několik
vozů (případně vzlétá vrtulník) současně.
To se stává zejména v případech, kde
je nutná přítomnost lékaře. Ten nejezdí
velkou sanitou, ale na místo vyráží men-

ším vozem. A pokud již na místě události
není lékaře třeba a o postižené se mohou postarat záchranáři, lékař může jet
k dalšímu případu.
Celkem Zdravotnická z áchranná
služba loni ošetřila 53 583 pacientů,
u 13 863 pacientů byla nutná přítomnost lékaře. O 48 357 pacientů se buď
spolu s lékaři či samostatně postaraly záchranářské posádky, letecká záchranná služba vezla pacienty celkem
529krát.
A k jakým událostem nás lidé volali
nejčastěji? Stejně jako každý rok to byly
úrazy. Ať už při sportu, práci, volnočasových aktivitách nebo jiné činnosti, naši
pomoc po úrazu potřebovalo 11 030 lidí. Druhým nejčastějším důvodem jsou
dopravní nehody – k nim jsme v loňském
roce vyjížděli 2 288 krát. Cévní mozková
příhoda byla důvodem 1463 výjezdů
a akutní infarkt myokardu záchranáři řešili v 1 271 případech. U dětí, respektive
u osob mladších osmnácti let, bylo třeba
akutní pomoci pracovníků ZZS LK u necelých 5 000 výjezdů.
Z uvedených čísel je patrné, že počty
v ýjezdů záchranné služby mají stále
tendenci narůstat. Tento trend je ostatně
patrný v celé České republice. O pacienty z Libereckého kraje se ZZS LK
stará na čtrnácti základnách, celkem má
32 výjezdových skupin.
Michael Georgiev, ZZS LK

MŠ
Zprávičky z naší školičky pro rodiče i dětičky
Ve chvíli, kdy byla naše novoměstská
mateřská škola v březnu uzavřena, obě
budovy zahalilo podivné ticho a vypadalo to, že se tam nic neděje. Omyl,
vážení, skutečnost je taková, že všichni
zaměstnanci přiložili ruku k dílu a provedli desinfekci hraček, pomůcek a povrchů. Provedly se opravy a vylepšení,
na které není v běžném provozu čas,
jako malování stěn, či nové podlahové
krytiny. Hodně energie se také věnovalo
výzdobě oken a hned bylo veseleji.

Nesmím zapomenout na šikovné
švadlenky z řad našich zaměstnankyň,
které se aktivně zapojily do šití roušek,
které rozdávaly zcela zdarma všem, hlavně našim seniorům, ale nezapomnělo se
ani na dětskou velikost.
Počasí nám přálo, a proto jsme se
všichni bez rozdílu vrhli na školní zahradu, která přímo volala po jarním úklidu.
Popadli jsme rýč, hrábě, lopatu i kolečko
a zrodila se bylinková zahrádka. Pan
školník zasadil ovocné keře a stromy
a na několika místech vznikly nově osázené plochy s názvem „Motýlí louka“, kde
jsou zaseta semínka lučních květin, které
přitahují motýly a další užitečný hmyz.
Poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci MŠ v čele s paní ředitelkou,
pan školník Jelínek, a nemůžu vynechat
ani děvčata ve školní kuchyni, která vaří
i v omezeném počtu do roztrhání těla.
I v nouzovém stavu neztrácejte hlavu,
proto všichni doufáme, že ve zdraví se
shledáme .
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DDM
Zaměstnanci, externisté a přátelé
SVČ „ROROŠ“ se zapojili do šití roušek.
Učíme všechny obdarované děti i dospělé vnímat roušku jako kamaráda
a také jako módní doplněk.
(YS)

Mirka Pánková SVČ „ROROŠ“
Nejsou kroužky – šijeme roušky
Novoměstské noviny
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hasiči
Hasiči v Ludvíkově jedou dál
a nic je nezastaví i přes určitá omezení. Začíná jaro a také je třeba některé
věci zařizovat pro udržení celého sboru.
To, že se nemůžeme scházet jak výbor,
tak i jednotka v kompletním složení,
neznamená, že se nic neděje. Oprava
vozidla i ve dvou lidech pokračuje, tak
jako příprava ostatní techniky, strojů,
nářadí, výstroje a výzbroje, také přestavba a snižování stropů na chodbě a záchodech v klubovně, včetně budování
nového vytápění po celé budově. Došlo
také již k prvnímu vyhrabávání všech
zelených ploch, které máme na starosti,
prvnímu sekání trávy, a také byl vykopán
a vybetonován podstavec pro sochu
včetně zasázení stromků u zbrojnice pro
využití a zkrášlení plochy mezi zbrojnicí
a klubovnou. Celou akci zařizuje náš
hospodář a pokladník pan Josef Mrkvička. Opět se postupně zapojila větší část

aktivních členů, nejen na pořezání veškerého dřeva na topení v klubovně, ale
také pro malé táboráky, připravené pro
děti k pálení vatry 30. dubna, a na kácení máje a Dětský den k 1. červnu.
Bohužel asi zbytečně, ale jsme připraveni kdykoliv nastoupit. Členové se také pravidelně scházeli podle možností
u vydávání desinfekce a roušek, které
dostali buď od městského úřadu, nebo
našich členů, a také od šiček z Hajniště (např. Pospíšilovi a další, kteří šili
roušky pro občany a děti z Domečku
v Novém Městě). Těch dobrovolníků
bylo tak jako po celé zemi daleko více.
Během těchto dvou uplynulých měsíců
došlo také k několika zásahům našich
chlapců z výjezdové jednotky, naštěstí
pouze zásahům technickým, až v posledních dnech dubna k požáru stromu
a chatky v Novém Městě. Zatím jsou od-

ložené veškeré kulturní a společenské
akce, ale připravení jsme na vše. Jsou
odložené první soutěže, a pro nás již
tradiční soutěž v Kozlanech na Moravě,
s kterými máme patronát, byla v dubnu
zrušena. Také je ohrožena první soutěž
v okrsku, a to pohárová, která se koná
tradičně první sobotu v červnu a měla by
být připravená včetně propozic výborem
hasebního okrsku, ale i ta se zatím konat
nemůže.
Budeme se snažit pokračovat i při
omezených možnostech ve v šech
rozpracovaných akcích tak, abychom
po skončení pandémie mohli i nadále
pracovat jako hasiči pro lidi a obec.
Za celý sbor přeji nejen naším členům
a rodinám, ale také
všem občanům Nového Města a okolí
hodně zdraví a úspěšné překonání tohoto nouzového období.
Jednatel Malý.st.

Hasiči byli, jsou a budou
Jarek seděl na lavičce u v ýčepu
a s chlazeným pivem v ruce pozoroval lidi, kteří se na letní zábavu přišli pobavit.
Vedro by se dalo krájet, takže se na parketu moc tanečníků nekroutilo, ani mouchám se nechtělo létat a ve vzduchu
visely infarkty. Neubránil se vzpomínkám
na zimní ples hasičů…
Pozvání tehdy přišlo od kamaráda hasiče. Ladin byl přesvědčivý, prý super večer, chutné jídlo, dobrá společnost a zábava zaručena. Vesnice čtyři kilometry
daleko, odvoz domluven. No nejdi. Jarda
přesvědčil Ivu, že jim trocha kultury v té
jejich šňůře adrenalinových sportovních
zážitků nemůže uškodit, a tak tedy šli.
Mrzlo až praštělo, a závan teplého
vzduchu hned ve dveřích vesnického
kulturáku příjemně pohladil dvojici přes
obličej. Iva povytáhla róbu, aby si na ní
nešlápla, Jarda povolil kravatu a krokem
do světla se stali aktivními účastníky
dalšího dění. Hned při vstupu do sálu
ale bylo jasné, kdo je tady vedoucí; přes
celou oponu napříč za pódiem se táhl
transparent „Hasiči byli, jsou a budou“
a zprostřed sálu, kde se zrovna ke svému životnímu vystoupení řadily na skateboardech akvabely v podání hasičských
veteránů, se k nim vyřítil Ladin. „No to je
paráda, že už jste tady!“ A přitáhl dvojici do podloubí mezi bujaré hasičstvo,
představil je jako svoje nejlepší přátele
květen–červen 2020

a znovu se vrhl k „akvabelám“, které se
mnohdy marně snažily umístit svůj pivní
mozol na prkno tak, aby na bocích nebrouzdal o podlahu. Tady bude veselo,
pomyslela si Iva s tím, že možná mohla
zvolit méně společenský oděv. Jarda se
mezitím neubránil první dávce „přáteláků“, aby nohy nekulhaly.
Akvabely měly nevídaný úspěch, ples
se rozjel na plné obrátky a po Ladinovi
se slehla zem. Jarek tedy pozval Ivu
na večeři s tím, že se po něm podívá
později. Ještě jim ani řízek pořádně
nedošel do žaludku, když se k nim přitočil Matěj s informací, která nasměrovala události toho večera jinam, než se
původně plánovalo. „Ladin leží venku
pod schodama, je jak Dán, bylo by ho
potřeba dopravit dom.“ A taky že jo.
Ladin, do poslední buňky opojen nejen
úspěchem svých akvabel, se válel dole
před vstupem a nebyl schopen nejen
vstát, ale ani komunikovat. Nepoznal by
vlastního bratra. A úkol něco s tím udělat
připadl na nedávno veřejně deklarovaného nejlepšího kamaráda.
Jarek se nejprve marně snažil postavit Ladina na nohy, ale vypadalo to, že
na těch nestálo nikdy nic. Na to, že by
mu pomohl dojít po svých, mohl tedy
zapomenout. Kamarádi se vytratili a zůstala jen Iva v dlouhých šatech a Ladin,
který každou chvíli mohl vyvrhnout kýbl
Novoměstské noviny

toho, co vypil. „Počkej tady, donesu ho
dom.“ rozhodl o řešení Jarek, hodil si
Ladina přes rameno a jako velký pytel
cementu ho nesl k nedaleké chalupě.
Ještě že měl natrénováno. Za brankou
sešel z cesty na trávník. Půjde zadem,
tam bude otevřeno. Kdyby měl hledat
klíče, musel by Ladina hodit na zem
a prošacovat. Tráva křupala ještě o něco hlasitěji a Jarek už zatáčel za dům.
A pak se to stalo. Jeden krok a Jarek se
i s břemenem přes rameno ocitl po prsa
v díře. Křupnutí stálo za to, jímka byla
přikrytá jen několika ztrouchnivělými
prkny, a po pravdě, bez újmy by tento
poklop unesl jen lehce našlapující vílu.
A do té měl Jarek v té chvíli zatraceně daleko. Zatímco vězel až po kvítek
v klopě v exkrementech, Ladin zůstal
na suchu. Mrskl s ním na trávník a snažil
se vydrápat ven. Když si znovu nakládal
kamaráda na rameno, páchl tak, že by
s ním skunk nevydržel. „Za co?!“ obrátil
oči k nebi, když házel Ladina na postel.
Než došel zpátky do kulturáku, vrstva
výkalů na něm zmrzla. Zajištěný odvoz
odmítl zachránce naložit a čtyřkilometrová túra v obleku s bytelnou impregnací
společenský večer nadobro zakončila.
Co byl živ, takovou kulturu ještě nezažil.
A celé čtyři kilometry si slavnostně sliboval, že už nikdy nezažije.
ČE + LR
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
11.03.2020 projednala majetkoprávní
věci, schválila přidělení bytů ve vlastnictví města. RM také schvaluje výměnu
a přidělení bytů v Domě s pečovatelskou
službou. Dále RM schvaluje plošné navýšení nájmů o 5% v bytech ve vlastnictví města a v domě Frýdlantská čp. 59
dle inﬂace. RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. RM schvaluje
Dohodu o vypořádání bezesmluvního
užívání pozemku, části parcely č. 952,
lesní pozemek, o v ýměře 328 m 2 ,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, mezi
Lesy České republiky, s. p. a městem
Nové Město pod Smrkem. Dále RM
schvaluje účetní závěrky obcí zřízených
příspěvkových organizací. RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků
PO do rezervních fondů a fondů odměn.
Jako poslední povoluje příspěvkovým
organizacím použití fondů v roce 2020.
Příspěvkové organizaci SRC povoluje
čerpat RF i na vedlejší činnost organizace.
Další schůze rady města se konala 08.04.2020, byly na ní projednány

majetkoprávní věci. RM schválila zveřejnění oznámení č. 6/2020 o prodeji
nemovitých věcí z vlastnictví města. RM
schválila prominutí nájmu z pronájmu
nebytových prostor Mánesova 937, Palackého 276, Jindřichovická 316. RM
schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. j),
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
celkový počet pracovníků města zařazených do městského úřadu na celkový počet 54, z toho je 10 pracovníků
VPP, s platností od 01.05.2020. Dále RM schvaluje změnu organizační
struktury městského úřadu s platností od 01.05.2020. Jako poslední RM
schvaluje realizaci akce „Oprava povrchu komunikace ulice Komenského a ulice Čapkova“ ﬁrmou STREET,
s. r. o., Praha.
Další schůze rady města se konala
29.04.2020. RM schválila výměnu bytu
v ulici Mánesova 937 z důvodu havarijního stavu stávajícího bytu. RM neschvaluje zveřejnění oznámení o nájmu
i prodeji nemovitých věcí z vlastnictví
města. Dále RM schvaluje prominutí
nájmu z pronájmu nebytových prostor
Jindřichovická 316, Jindřichovická 315.

Jako poslední RM schvaluje přidělení
dotací z rozpočtu města, kapitoly „Dotace“ jednotlivým žadatelům.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Omezení
Dne 18.05.2020 bude zahájena rekonstrukce ulice Havlíčkova. V první
etapě se bude vyměňovat vodovodní
potrubí a ve druhé veřejné osvětlení
a povrch vozovky. Během rekonstrukce
bude odstaveno, až do ukončení stavby,
veřejné osvětlení. Po dobu výstavby nastanou určitě nějaká omezení, za která
se omlouváme, ale bez nich se to bohužel neobejde. Je možné se s pracovníky, nebo s dozorem stavby domluvit
na konkrétních omezeních. Rekonstrukce, pokud nenastanou nepředvídatelné
okolnosti, by měla být ukončena do pěti
měsíců od zahájení stavby.
Děkujeme za pochopení
Město Nové Město pod Smrkem

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.
Do konce května omezený provoz. Více informací naleznete na stránkách
www.nmps.cz.

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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Zprávy z radnice
Dopis hejtmana Libereckého kraje Martina Půty
Vážené starostky, vážení starostové,
milí přátelé,
je neděle večer a nastal čas vám napsat pár slov. Snad čtení těchto řádků
nesebere příliš mnoho vašeho času,
ale mně už šestý týden po sobě přináší možnost zamyslet se a ohlédnout
za uplynulými dny. Už si nedokážu
přesně vybavit atmosféru před šesti
týdny, ale v paměti mi zůstaly obavy
a odhodlání. Obavy spojené s tím, zda
novou situaci jako lidé, země, kraje
a obce společně zvládneme a odhodlání udělat vše potřebné, co bude v našich silách, aby se neopakovaly scénáře, kterými nás zásobovala média
ve zpravodajstvích z jiných zemí.
Podle posledních čísel se nám to
společně podařilo. V Libereckém
kraji narostl počet pozitivně testovaných osob za poslední týden ze
191 na 194 osob a ve vzorku více než
1500 testovaných zaměstnanců pobytových zařízení sociálních služeb byli
dva pozitivně testovaní ve dvou zařízeních. Následné testy mezi zaměstnanci a klienty v těchto zařízeních neprokázaly žádného dalšího nemocného.
Také situace v České republice je
stabilizovaná a počty nově testovaných jsou zatím, a snad natrvalo, významně nižší, než byly prognózy epidemiologů na konci března. Vůbec jim
to nevyčítám, ocitli se, stejně jako my,
v mimořádné a nové situaci. Každé
jejich slovo a názor byly mnohokrát
použity nejenom pro zavádění všech
omezujících opatření, ale také nyní, pro
jejich uvolňování.
Podle všeho jsme v této fázi pandemie koronaviru covid-19 uspěli.
Všichni a společně. Někdy navzdory zmateným rozhodnutím a krokům
na centrální úrovni, oznamovaných
na tiskových konferencích dříve, než
byla napsána potřebná krizová opatření. Uspěli jsme díky odpovědnosti
miliónů obyvatel dodržujících pravidla
a doporučení, díky desítkám tisíc lidí,
kteří ušili roušky, vyráběli náhradní
ochranné pomůcky, dodávali dezinfekci a pomáhali druhým všude tam,
kde to bylo potřeba. Uspěli jsme rovněž díky vaší práci, kterou jste v posledních dvou měsících odvedli. Díky
organizaci prací a všeho, co jste udělali pro obyvatele ve vašich městech
a vesnicích.
květen–červen 2020

Nehodlám se připojovat ke gloriﬁkaci jednotlivců. Nemyslím si, že máme
vyhráno. Slova o tisících lidech zachráněných před smrtí s dovolením, označím za nechutný politický marketing.
Ptáte se proč? Je to jednoduché. O novém typu koronaviru toho víme příliš
málo a vůbec netušíme, jestli je tato
fáze souboje s nemocí jejím koncem,
nebo jde jen o začátek, či se nemoc
vrátí v druhé vlně, o které mluví někteří
odborníci. Je čas na novou upřímnost,
musíme si přiznat, co všechno nevíme
a musíme se podle toho chovat.
V příštích týdnech, měsících a snad
ne letech se budeme muset naučit žít
s tím, že tady covid-19 je a sám od sebe nezmizí. Budeme se muset věnovat
nemocným lidem, nejvíce ohroženým
skupinám obyvatel a chránit zdravotníky a další lidi v první linii. Zbytečně neriskovat a obrnit se trpělivostí. A všem
ostatním lidem umožnit návrat co nejblíže k normálnímu životu.
Bez vás by všechna vládní opatření
a rozhodnutí nemohla být uváděna v život. Právě díky činnosti místní samosprávy, práci starostek, starostů, dobrovolných hasičů a tisíců dobrovolníků,

by dosavadní průběh nemoci v České
republice nemohl být takový, jaký je.
Dáváte nám všem naději na rychlý
návrat do normálních časů, na které se
všichni společně těšíme.
S pozdravem

Vedení města Nového Města pod
Smrkem se ztotožňuje s obsahem dopisu hejtmana Libereckého kraje v plném
rozsahu a připojuje se s poděkováním
všem složkám, institucím, zařízením
a občanům, kteří dle svých sil, schopností a možností pomáhali situaci způsobenou pandemií zvládat, chovali se
zodpovědně, obětavě a ohleduplně.
Dále děkujeme všem těm, kteří nadále
pracovali, někteří i ve ztížených podmínkách a v improvizované podobě. Zároveň vyjadřujeme solidaritu s těmi, kteří
ve zvýšené míře doplatili na opatření
spojená se zmírněním rozsahu hrozící
pandemie.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta města

Info ze SRC
Je mi naprosto jasné, že odvětví, kterým se zabývá naše organizace, je zbytnou záležitostí a v časech, které nás
potkaly, není vůbec podstatné. Vzhledem k restrikcím, ustanoveným v rámci
opatření proti šíření nemoci, jsme byli
nuceni odložit některé projekty z důvodu hledání úspor v nákladové části.
Proto v současné době odkládáme pořízení UV lampy do bazénu, či renovaci
šaten v bazénu. Nicméně, pokud nám
to ﬁnanční situace na konci roku dovolí,
k oběma akcím se vrátíme.
Na druhé straně, abych nebyl pouze
pesimistický, jsme se pustili do některých prací, na které v jiných sezonách
není čas. Například se podařilo ve spolupráci s městem provést modernizaci
zázemí v areálu kempu. Také jsme provedli několik oprav a úprav na bazénu
a v ostatních zařízeních. Za všechny
bych vyjmenoval alespoň novou výmalbu v kulturním sále. Po těch mnoha letech to již bylo opravdu potřeba. V tomto
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zařízení bude v letošním roce rovněž
provedena částečná obměna zařízení.
To vše s cílem zkvalitnit prostředí sálu
a zvýšit komfort návštěvníků při pořádání
akcí.
Pokud píši o akcích, v letošním roce
pravděpodobně neproběhnou kulturní
akce na koupališti. Velice mne mrzí, že
budeme nuceni zrušit nejen všechny
kulturní akce, ale s vysokou pravděpodobností i promítání letního kina, na tento rok plánované.
Bazén je v současné době také mimo provoz. V okamžiku, kdy nám bude
umožněno jej otevřít, budeme Vás informovat prostřednictvím internetu.
Na závěr bych Vás všechny rád pozval
do našich zařízení, která zprovozníme
hned, jak nám to situace a vládní opatření dovolí. Věříme, že pokud vše půjde podle plánu, sejdeme se například
v kempu u koupaliště již koncem května.
Zatím přeji klidné dny a jarní náladu.
Ing. Pavel Jakoubek
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Nové Město pod Smrkem a odsun obyvatel německé
národnosti po druhé světové válce
Od konce druhé světové války uplynulo přesně sedmdesát pět let. U příležitosti takto významného výročí by bylo
vhodné připomenout si poválečné „počeštění“ Nového Města pod Smrkem,
ve kterém až do roku 1945 převažovalo
německy mluvící obyvatelstvo. Například při sčítání obyvatel v roce 1930
bylo zjištěno, že z celkového počtu
4279 lidí zde žilo pouze 172 Čechů.
Počet Němců činil 3986 osob a nacházelo se zde i 121 obyvatel dalších
národností. V téže době tu stálo 893 domů. Poválečný odsun obyvatel německé
národnosti a příchod Čechů z vnitrozemí
i ze zahraničí do pohraničních oblastí
osvobozeného Československa přinesl
proměnu nejen národnostní, nýbrž také
sociální či náboženské skladby obyvatel. Jako první museli z Nového Města
pod Smrkem odejít Němci, kteří zde
nebydleli před rokem 1938, a to na základě nařízení z 29. května 1945. Jako
další byly na řadě rodiny, které měly
některé z členů v Národně socialistické
německé dělnické straně (NSDAP).
Opustit město museli také další cizinci.
Prázdné domy se uzavřely.
Od června 1945 začali do Nového
Města pod Smrkem přicházet pr vní
čeští osídlenci. Jednalo se o osoby
z Humpolecka, ze Železnobrodska nebo o příslušníky tzv. Svobodovy armády.
K zalidnění města a ke vzpamatování
textilní výroby pomohli kromě přistěhovalců z vnitrozemí i reemigranti ze zahraničí. Ve velkém se vraceli Češi z polského Zelówa, kteří byli zkušení v práci
v textilním průmyslu. Nově příchozí obyvatelé přebírali též zemědělství a stávali
se správci živností a podniků.
Obsazení a zajištění pohraničního
území v bývalých správních okresech
Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant
bylo v květnu 1945 cílem různých ozbrojených formací, které také v součinnosti se vznikajícími místními správními
orgány zakročovaly proti německému
obyvatelstvu a prováděly odsun jeho
části za hranice.
Vysídlení se mohli vyhnout antifašisté
a tzv. specialisté. Zájem na tom měly
především podniky, které zaměstnávaly
obyvatele německé národnosti. Vyjmutí
z odsunu se týkalo rovněž německých
horníků a jejich rodinných příslušníků,
6

kteří získali hornické legitimace potvrzené ministerstvem vnitra. Tito lidé neměli
být v zájmu zajištění větší těžby uhlí zařazováni do odsunu. Stejně tak se zakazovalo vysídlovat horníky, u kterých bylo
národním podnikem Československé
doly teprve navrženo vydání legitimace
a ministerstvo vnitra o těchto návrzích
dosud s konečnou platností nerozhodlo.
Osoby, jimž se návrh vydání legitimace
zamítl, měly okresní národní v ýbor y
k dispozici pro odsun. Ani antifašistický
status ovšem neuchránil uznané německé antifašisty před značnými problémy.
Do obtížné situace se tak dostali i němečtí komunisté, kteří v minulosti měli
v Novém Městě pod Smrkem značné
zastoupení. Jejich obtíže dokládá dopis části novoměstských funkcionářů
z 27. června 1945, adresovaný vysoce
postavenému komunistickému politikovi Bruno Köhlerovi, rodáku z Nového
Města pod Smrkem. Obsahem dopisu
je žádost o politické pokyny ze stranického ústředí a dále stížnost na nedostatek zájmu a veřejné vystupování někdejších německých poslanců
Komunistické strany Československa
(KSČ). Text zároveň vyjadřuje zklamání z nedostatečného uznání ze strany
státních orgánů a vlastního stranického
vedení za dlouholetý boj proti fašismu.
Jiný kriticky laděný dopis, ze 13. července 1945, zřejmě napsal komunista
a odborář Anton Legler a byl adresovaný
opět Bruno Köhlerovi. A. Legler v něm
mj. naráží na nucené vysídlení živnostníků a zabavování domů. Skutečnost,
že byli ze sv ých domů v yháněni též
němečtí antifašisté, potvrzují autentická
svědectví. Existují rovněž zprávy o tom,
že se antifašistické legitimace vydávaly
ve frýdlantském okrese teprve poté, co
se němečtí žadatelé museli vystěhovat
ze svých domů a bytů. Některé osoby
německé národnosti musely, i přes veškeré další těžkosti, řešit také závažné
rodinné záležitosti, kdy se například
někteří rodinní příslušníci nacházeli v jiné části republiky. Měli tedy obavy, že
v rámci odsunu dojde k nedobrovolnému rozdělení rodiny. V archivních materiálech lze nalézt dopisy, kterých se právě
takováto situace a mnohé podobné týkají. Okresní národní výbor ve Frýdlantě
vydal 30. srpna 1946 vyhlášku týkající
Novoměstské noviny

se povinností zaměstnavatelů a ubytovatelů osob německé národnosti, v níž
poukazuje na následující skutečnosti:
„Soustavný odsun Němců z území
republiky Československé je v mnoha
případech ztěžován nebo i mařen tím,
že zaměstnavatelé pod různými záminkami neuvolňují u nich zaměstnané
Němce, kteří byli úředně vyrozuměni
o odsunu, nebo že s jejich uvolněním
pro odsun otálejí. Bylo také zjištěno,
že někteří Němci nejsou dosud vedeni
v evidenci místního národního výboru.“
Okresní národní výbor považoval výše
uvedenou skutečnost za zbrzďování
hladkého průběhu odsunu a za ohrožení
veřejného pořádku a snažil se situaci
urychleně vyřešit vydanými nařízeními:
1. Zaměstnavatelé jsou povinni
uvolniti ve stanoveném termínu
Němce u nich zaměstnané, kteří
byli vyrozuměni o tom, že budou
odsunuti.
2.Každý, u něhož jest zaměstnán
nebo ubytován Němec, je povinen
do 24 hodin po uveřejnění této
vyhlášky se přesvědčiti u místního
národního výboru, zda tento Němec
je zapsán v evidenčních záznamech
místního národního výboru, a neníli tomu tak, ihned ho u tohoto
národního výboru přihlásiti.
3.Ti, kdož nesplní některou
z uvedených povinností, budou
potrestáni podle článku 3 odst. 1
organisačního zákona vězením
do 14 dnů, v lehčích případech
pokutou do 5000 Kčs.“
S dokončením odsunu se počítalo
k 31. říjnu 1946, přičemž zbývající Němci měli být transportováni i po tomto
datu, a to v nepravidelných termínech.
Místní národní v ýbor y proto musely
k 1. listopadu téhož roku vypracovat přehledy o počtu Němců ve svých správních obvodech. V Novém Městě pod
Smrkem se k uvedenému datu stále
nacházelo 403 osob německé národnosti, přičemž zůstat v zemi jich z tohoto
počtu mohlo 350. Legitimaci specialistů získalo 65 Němců a transportu se
tak vyhnulo též 101 jejich rodinných
příslušníků. Stěhovat se dále nemuseli Němci s prozatímním osvědčením
o československé státní příslušnosti
květen–červen 2020
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nebo osoby žijící ve smíšeném manželství. Jako samostatná skupina se
uváděli již zmínění němečtí antifašisté, kterých podle archivních materiálů
zůstalo v Novém Městě pod Smrkem
k 1. listopadu celkem 64. Po poslední, dodatečné vlně odsunu z 1. prosince 1950, kdy odjelo ještě 290 osob,
bylo ve městě dohromady 245 Němců.
Jednalo se hlavně o starší osoby. K vysídlení německých občanů ze státu byl
i v Novém Městě pod Smrkem zřízen
jeden ze shromažďovacích táborů, a to
v areálu převzatém od vojenské správy.
Nacházel se vedle fotbalového hřiště,
kde během okupace vyrostly dřevěné
domky, které po válce sloužily právě
jako odsunové středisko. Činnost tábora měla být započata 21. března 1946
a mohl pojmout přibližně 600 osob.
Na jeho chod se pečlivě dohlíželo a měl
pevně danou organizační strukturu i řád.
Odsunové středisko ukončilo svou činnost 3. října 1946 a k jeho likvidaci se
přistoupilo o několik dní později, konkrétně 9. října. Táborem prošlo celkem
6005 osob. V dochovaném protokolu
o likvidaci sběrného střediska v Novém
Městě pod Smrkem z 26. února 1947 se
píše mj. o vybavenosti tábora: „Sběrné
středisko v Novém Městě pod Smrkem
je dřevěné, barákové středisko, postavené na jihov ýchodním okraji města
(kat. území města). Středisko pozůstává
z 12 dřevěných baráků, a to 9 baráků
větších a 3 menších. Z těch je:
1 barák administrativní (s ubytovacím
prostorem pro zaměstnance),
1 barák kuchyňský (kuchyň, skladiště,
lednice, sklep a jídelna),
1 barák umývárenský (sprchy,
umývárny, koupelna),
1 barák záchodový (pro muže a ženy),
8 baráků ubytovacích s různým
dělením vnitřního prostoru
(v jednom z těchto baráků
v suterénu jest prostor pro
uskladnění paliva).“

tento areál sloužil jako pionýrský tábor. Podle archivních materiálů žilo roku 1948 v Novém Městě pod Smrkem
kolem 2600 obyvatel, kteří byli převážně zaměstnáni v místním průmyslu.
V důsledku v ysídlení Němců zůstaly
po roce 1945 mnohé domy neobydlené a chátraly. Řada staveb ve špatném

stavu byla postupně zbourána. Značné
zlepšení v otázce bydlení a výrazný nárůst počtu obyvatel přinesla až bytová
výstavba z šedesátých až osmdesátých
let, která mj. podstatně změnila podobu
Nového Města pod Smrkem.
Mgr. Tomáš Hnilička
www.nmps.xf.cz

Dále byl k umývárenskému baráku postaven dřevěný přístavek (dílna) a vedle
něho postaven zděný chlívek. […] Středisko je zapojeno na městský vodovod, vybaveno elektrickým osvětlením
a telefonní přípojkou na poštovní úřad
v Novém Městě pod Smrkem. Později
květen–červen 2020
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Mojra
KORONAVIRUS: Dlouhodobý stres může oslabit imunitu
Šíření nové mutace koronaviru je
velkým tématem už od prosince minulého roku. Dne 12. března 2020 vstoupila v platnost nová preventivní opatření
a Česká republika vyhlásila stav nouze. Cílem nových restrikcí má být především zpomalit šíření viru. Zda budou
opatření účinná, to zjistíme až za určitý
čas. Už teď ale můžeme říci, že panika
a strach se světem šíří pořád a každým dnem naléhavěji.
Panika, strach a pocit bezmoci
Jestli je něco, co v současné době
spojuje lidi na celém světě, jsou to rozhodně negativní pocity, které mnozí
s šířením koronaviru prožívají.
Panika a hysterie jsou v tuto chvíli asi
pocitem nejsilnějším.
• Bude dost jídla?
• Co mám dělat, když jsem nestihl/a
koupit zásoby antibakteriálního gelu?
• Dostanu se za prací přes hranice?
• Fungují roušky nebo ne?
Lidem se teď hlavou honí nespočet
otázek a média jim cestu za pravdivými
odpověďmi příliš neusnadňují.
Lidé se bojí. Zatím není úplně jasné,
jak přesně koronavirus funguje, proč
jsou na něj náchylní hlavně senioři a lékaři zatím v rukou nemají žádný lék.
Léčba totiž momentálně znamená pouze
mírnění symptomů, ne likvidaci viru jako
takového. Mnozí se cítí bezmocní.

Mezi nejčastější obavy patří strach
o vlastní zdraví a o zdraví sv ých
blízkých. Neméně častý je však také
strach z izolace, odříznutí a vlastní
smrti. Takové pocity dokáži lidskou mysl
opravdu potrápit.
Nepřispívá k tomu ani fakt, že nikdo
neví, co bude. Situace se rychle mění,
každým dnem přijímáme nová opatření.
Lidem se mění podmínky v práci, řeší
starosti s hlídáním dětí a ruší domluvené
akce. Jak dlouho tohle potrvá? Těžko
říct.
Co na to naše imunita?
Všechny tyto negativní pocity se časem mohou projevit i ve formě tělesného
onemocnění. Dlouhodobý stres totiž
tělo vyčerpává a snižuje tím naši vlastní
obranyschopnost. Stáváme se tak náchylnějšími nejen ke koronavirovému
onemocnění, ale i mnohým dalším.
Strašák jménem karanténa
Mezi všemi výše zmíněnými strachy
dominuje jeden: strach z izolace. Lidé
jsou od přírody společenští, vyhledávají
blízkost druhých a rádi se ve společnosti
baví. V dnešní době jsme si také zvykli,
že můžeme rychle a jednoduše cestovat
z místa na místo a vše máme na dosah.
Lidé v karanténě tyto možnosti a svou
svobodu ze dne na den ztrácejí. Jistě si
umíte představit, jak psychicky náročné

Inzerce
Prodej chovné drůbeže
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
16 h Nové Město p.Smrkem /na náměstí/
Prodej 28.07.2020
• Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce,
vysoká užitkovost/, kohoutci, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/,
Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky
Prodej 16.10.2020
• Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce,
vysoká užitkovost/, kohoutci,

to může být. A tak není divu, že lidé,
kterým byla karanténa nařízena, často
bojují s úzkostmi, pocity samoty a depresemi.
V karanténě se ocitají lidé, kteří
jsou koronavirem ohroženi (vrátili se
z rizikové oblasti, byli v kontaktu s nakaženým…). Psychická pohoda je proto
velmi důležitá, protože předchází vyčerpání organismu a možnému snížení
imunity.
Online psychologická péče
– pomoc a podpora v době
pandemie
V současné vypjaté situaci nezapomínejte na své psychické zdraví. I duševní
pohoda je totiž jedním z preventivních faktorů v boji proti koronaviru.
Mojra.cz nabízí psychologickou
péči online – prostřednictvím Skype,
WhatsApp, Viber i telefonicky.
Kdo může online psychologické
poradenství využít?
 Lidé v karanténě. Jelikož
konzultace probíhají online, není
potřeba za psychologem nikam
dojíždět a karanténa tak nebude
porušena. Mojra.cz si uvědomuje,
jak náročná nedobrovolná izolace
může být a momentálně všem, kterým
byla karanténa nařízena, nabízí
na psychologickou konzultaci slevu.
 Češi v zahraničí. Jak už bylo
napsáno výše – stres a panika se šíří
celým světem a nevyhýbají se tedy
ani českým občanům v zahraničí.
I pro ně může být online konzultace
s psychologem přínosem. Především
proto, že se jim dostane psychologické
péče v rodném jazyce.
 Všichni, kteří vnímají silný strach
a paniku. Ať už se bojíte o sebe nebo
své blízké, zažíváte silné pocity úzkosti
a bezmoci nebo jste se nechali strhnout
panikou svého okolí – i vy můžete
kontaktovat psychologa.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Info a objednávky
Gallus Extra s. r. o., tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
734 833 158, volejte po–pá 7–15h!
email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
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Mojra
KORONAVIRUS: Péče o psychiku je důležitá
Dění okolo koronaviru se neustále
mění. Co naopak zůstává stejné, jsou
negativní pocity, které mnozí lidé zažívají. Strach, panika nebo například
osamělost. To jsou všechno emoce, se
kterými se nyní musíme naučit pracovat.
Jejich dlouhodobé působení našemu organismu rozhodně neprospívá a vysává
z nás mnoho sil a energie. Jak si udržet
psychickou pohodu? Zde je několik rad:
Dejte dnům řád
Společenské, sportovní i kulturní akce jsou zrušeny. Scházet se s přáteli
se také nedá. Mnozí tak celé dny tráví
u televize, v křesle a nudí se. Dlouhodobá nuda se postupně může změnit
i v depresivní symptomy. A to rozhodně
nechceme! Zkuste si proto vždycky
večer naplánovat, co budete zítra dělat. Máte teď skvělou příležitost věnovat
se zapomenutým koníčkům a ponořit se
do milovaných činností.
Čerstvý vzduch
Ano, měli bychom zamezit kontaktu
s druhými lidmi, nicméně procházka
přírodou a krátký pobyt na čerstvém
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vzduchu se naopak doporučují. Vyrazte
proto aspoň na chvíli načerpat energii
a sílu ze slunečních paprsků a přírody.
Nezapomínejte na pohyb
Nezapomínejte si dopřát pravidelnou
dávku nějaké aktivity. Pohyb prospívá
nejen tělu, ale také mysli.
Nenechte se pohltit samotou
Zkuste se se svými blízkými spojit
na dálku. Když už toho bude na vás příliš, popadněte telefon a zavolejte rodině
nebo přátelům. A také naopak. Znáte-li
někoho, kdo je teď na všechno sám,
ukažte mu, že na něj myslíte, a ozvěte
se mu.
Vyvažujte negativní zprávy
pozitivními
V zájmu zachování duševní pohody
se také snažte hledat i nějaké pozitivní
zprávy, nezaměřujte všechnu svou pozornost pouze a jen na dění kolem koronaviru. Nezahlcujte zkrátka mysl pouze
negativními a náročnými zprávami, ale
dopřejte ji i nějaké odlehčení.

Novoměstské noviny

Požádejte o pomoc, pokud je toho
na vás moc
Pokud byste měli pocit, že je na vás
těch starostí a špatných pocitů až příliš,
požádejte o pomoc. Mnoho lidí třeba
bojuje se silným strachem jít si nakoupit
nebo nejistotou spojenou s nedostatkem informací. Neváhejte využívat linek
pro seniory, různých projektů, které
starším lidem zajišťují nákupy nebo požádejte o pomoc své blízké. Současná
situace je opravdu psychicky hodně náročná, proto připomínáme také možnost
kontaktovat psychologa.
Udržet si optimismus a duševní
pohodu v současné vypjaté situaci
sice není jednoduché, ale je to o to
důležitější.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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IZS
Co (ne)dělat, když se blíží sanitka, hasiči a jiné vozy IZS
Vozidla s právem přednostní jízdy jsou
pořád jen auta. Abyste jim udělali místo, není potřeba vždycky dupat na brzdu a zablokovat silnici. A někdy musíte
i projet na červenou. Nikdy nevíte, kdy
budete sanitku, hasiče a jiné vozy IZS
potřebovat vy.
Vozidla s právem přednostní jízdy, ať
už se jedná o sanitku, hasiče, policii
nebo jiná zásahová vozidla, se v provozu v ysky tují zcela běžně a někdy
i s poměrně velkou četností. Plno řidičů
ale při jejich příjezdu zcela zbytečně
zmatkuje a namísto toho, aby udělali
prostor, zacpou celou silnici. Co tedy
dělat (a hlavně nedělat), když se k vám
blíží houkající vozidlo?
Nemusíte nutně hned zastavit
V d á li blik ající vozidlo IZS není
signálem k tomu, abyste ihned šlápli
na brzdu a zastavili provoz na páteřní
komunikaci. Vozidlo IZS nepotřebuje,
aby auta stála a muselo se jimi proplétat.
Vždyť pro vozidla IZS je ucpaná křižovatka to nejhorší. Vozidla IZS (resp. jejich
řidiči) potřebují, aby provoz jel svižně
a plynule.

místě. Sanitka, která by se jinak mohla
úplně jednoduše vyhnout nejprve jednomu a pak druhému autu, tak musí
kličkovat mezi dvojicí stojících vozů.
Na dálnicích je pak potřeba vytvořit
tzv. „uličku pro záchranáře“, pokud se
vozidla pohybují (nebo stojí) v koloně.
Ulička se tvoří už při příjezdu ke koloně,
ne až v momentě, kdy se blíží auto IZS.
Nemusíte to přehánět, stačí najet k levému okraji v levém pruhu a k pravému
v pravém. Uprostřed pak už bude dost
místa. Na dvouproudé dálnici je to jednoduché, řidiči uhýbají tak, aby vytvořili
nouzový pruh uprostřed (samozřejmě je
zakázáno do něj bezdůvodně vjíždět).
Pokud má dálnice více pruhů, ulička se
tvoří vždy mezi úplně levým a druhým
pruhem zleva.

protože ne všichni o sanitce vědí, tak ať
nenaberete auto přijíždějící ze směru,
který má zelenou.

Klidně projeďte na červenou
Nejvíce problémů způsobují řidiči
vozům IZS ve městech, zejména pak
na křižovatkách a s provozem řízeným
světelnými signály. Kdy ž nemůžete

Hasiči potřebují hodně místa
Velká hasičská auta nemají takové
manévrovací schopnosti jako menší
sanitky nebo osobáky policistů. Takže
i když hasičské auto houká, může jet
vzhledem k okolnímu provozu poměrně
pomalu. Přeci jen ta několikatunová
zásoba vody nebo hasicího média něco
váží a řidič nemůžeme s vozem s vysokým těžištěm dělat tak prudké manévry
a říznout zatáčku. Hasiči si potřebují
najet do zatáček a potřebují kolem sebe
výrazně víc prostoru. Také nečekejte, že
hasiči zvládnou zastavit na pár metrech.
Chovejte se k hasičskému autu tak, jako
by nemělo brzdy. A znovu, v zúžených
uličkách raději využijte výkonu svého auta a hasičům odjeďte a počkejte na místě, kde bude pro všechny více prostoru.
Zadupnout to v úzké ulici je to nejhorší,
co můžeme udělat.

uhnout ke straně, prostě do křižovatky
s opatrností vjeďte, i když svítí červená.
Ostatní řidiči (většinou) pochopí, že
děláte prostor projíždějící sanitce nebo
hasičům a budou k vám tolerantnější.
Pokud by snad byla křižovatka vybavena kamerou pro sledování provozu
na čer venou, pokutu za to nedostanete. Nicméně mít záznam z palubní
kamery by nebylo od věci, pokud by vás
snad chtěl někdo za projetí křižovatky
na červenou popotahovat po úřadech.
Každopádně dbejte zvýšené opatrnosti,

Navíc i řidiči aut IZS jsou pořád jen lidé
jako vy, takže sem tam nějaký manévr
mohou hůře odhadnout a dopustit se
menší (či větší) řidičské chybičky. Každopádně houkající auto s právem přednostní jízdy není důvod k tomu, abyste ve strachu zadupli na místě brzdy.
Prostě jeďte dál, pokud možno u strany,
a když to situace vyžaduje, nebojte se
v případě potřeby zrychlit a najít si lepší
místo, kde můžete sanitce, hasičům (a jiným vozidlům s majáky) uhnout.
LR

Jak jezdit v pruzích? Pusťte
rychlejší a jezděte vpravo
To samé platí pro ostatní vozy IZS nebo jiná auta s právem přednostní jízdy.
Jeďte dál, a až uvidíte houkající auto
za sebou, udělejte mu místo, jak jen to
půjde. Ale za každou cenu hned neskákejte na brzdu, protože pak štrúdl aut
za sebou zastavíte a zbytečně vytvoříte
kolonu, kterou se bude muset sanitka
(nebo jiné auto s právem přednostní
jízdy) proplétat.
Hlavně udělejte místo
Většina silnic je dostatečně široká
na to, aby se vozidlo protáhlo prostředkem. Stačí tak uhnout ke straně a nechat
houkající auto projet prostředkem. Opět
nemusíte za každou cenu zastavovat,
zejména pokud před sebou vidíte volnou
silnici, na které bude dostatek místa se
s vozem se zapnutými majáčky vyhnout.
Jestliže se blikající a houkající auto blíží
proti vám, pokračujte dál, prostě jen
uhněte ke straně. Samozřejmě v úzkých
ulicích nebo v místech se zúžením bude
nutné zastavit a vůz pustit. Úplně špatně
je každopádně situace, kdy dvě auta,
jedoucí proti sobě, zastaví na stejném
10
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singltrek
Singltrek pod Smrkem za časů koronaviru
Ještě před pár týdny jsme očekávali,
že touhle dobou již bude na Singltreku
pod Smrkem opět zahájena sezóna.
Jarní počasí letos přišlo po mírné zimě
docela brzy. V dubnu sice ještě přišlo
několik chladných dnů i se sněžením,
ale žádné dlouhé odtávání se nekonalo.
Takže podmínky pro ježdění by bývaly
byly skoro ideální. Kdyby nepřišel koronavirus.

Libereckého kraje. Po hezkém jarním
víkendu, kdy do Jizerek a Českého ráje
vyrazilo tak mnoho lidí, že se na oblíbených místech a trasách hromadili,
byl na následující víkendy vydán zákaz
vjezdu na třicítku vytypovaných parkovišť a cest. Singltrek pod Smrkem mezi
nimi výslovně uveden nebyl, přesto jsme
v duchu tohoto opatření na případné návštěvníky apelovali, aby nejezdili.

Ze dne na den se nám všem dost změnil život a spousta samozřejmých věcí
najednou samozřejmé nejsou. Vzhledem k platným vládním nařízením byly
omezeny sociální kontakty na nezbytné
minimum a zakázány všechny zbytečné cesty mimo domov. Tato opatření
byla ještě následně zesílena vedením

Nutno na obranu návštěvníků říci, že
ve vydaných opatřeních, co se může
a co se nemůže, určité nejasnosti panovaly, a že když přijdou po dlouhé zimě
krásné dny, je opravdu těžké zůstat sedět doma. Ale obecně myslím můžeme
říci, že se naprostá většina lidí zachovala zodpovědně a na stezky nepřijela.

Ve dnech, kdy píšu tento článek, se již
opatření začala pomalu uvolňovat, a tak
– nutno říci, že jako jedny z posledních
provozoven na celém Frýdlantsku – se
začala v nástupních místech Singltreku
pod Smrkem otevírat výdejní okénka
a půjčovny kol, samozřejmě při dodržování přísných bezpečnostních pravidel.
Aktuální situace přinesla Singltreku
pod Smrkem ještě jeden problém, a to
se stezkami křižujícími česko-polskou
hranici. Momentální zákaz cestovat
do zahraničí způsobil, že naši občané
nemohou využívat okruhy stezek, jejichž
části jsou na polském území. Jelikož
uzavření hranic podle současných informací může trvat ještě docela dlouho,
doufáme, že se podaří najít řešení, jak
tyto chybějící úseky na našem území
„přemostit“.
Přestože je doba náročná a nejistá,
určité pozitivum pro Singltrek pod Smrkem to přece jen mělo. Nucená přestávka nám dala tolik času pracovat na stezkách, kolik před začátkem sezóny nikdy
nebylo. Uplynulá zima sice neoplývala
sněhem, zato byla pořádně větrná. Takže je stezky třeba uklidit od spadaných
větví a dalšího vegetačního materiálu,
odstranit a zabezpečit všechny polámané stromy. Do práce na stezkách se
letos kromě pracovníků údržby pustili
také členové spolku Podnikatelé pod
Smrkem a další příznivci Singltreku pod
Smrkem. Všem patří obrovský dík. Pokud máte Singltrek pod Smrkem rádi
a chtěli byste také pomoci na stezkách,
ozvěte se nám.
Díky časté přítomnosti na stezkách při
hrabání a uklízení také kolegové s překvapením zaznamenali, kolik místních
lidí stezky využívá pro vyjížďky, procházky a nordic walking. Je velmi potěšující
zpráva, že si místní lidé stezky oblíbili,
ostatně ne každý obyvatel České republiky má za domem jednu z nejlepších sítí
v Evropě.
Buďte zdraví.
Za celý Singltrek tým Vám pěkné jarní
dny přeje
Hanka Hermová
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