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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Od jablíčka k moštu
Úvod
Vážení čtenáři,
máte před sebou letošní poslední
číslo Novoměstských novin. Shromáždili jsme v něm informace z radnice,
od příspěvkových organizací města,
místních spolků a pravidelných přispěvatelů. Naleznete zde také pozvánku
na adventní koncerty a vánoční bohoslužby v evangelickém kostele.
Bohužel, nevíme, jak se vše bude
vyvíjet, situace není moc dobrá, pandemie se zase projevila a ve větší síle.
Proto nevíme, zda se vše uskuteční
tak, jak je plánováno. Vše se mění ze
dne na den.
Proto Vám do nastávajícího času
vánočního přejeme hlavně zdraví, klid
a pohodu. A do nového roku 2021
hlavně vykročit pravou nohou, ať je lepší než rok 2020. Ještě jednou hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti!
Redakce

Ráno v pátek devátého října 2020 bylo
deštivé a studené. Kdo nemusel, nikam
nešel. Ne ale naše děti a paní učitelky ze
třídy Ježků a Sluníček. Ty ani nepříznivé
počasí nezastavilo a s chutí se zúčastnily programu „Od jablíčka k moštu“, který

připravilo středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlík v Hejnicích. Tentokrát děti nemusely cestovat
do Hejnic. Lektorky přijely k nám do Nového Města pod Smrkem a celý program
proběhl v budově a na školní zahradě
naší MŠ.

Cílem programu je naučit se moštovat.
Uvědomit si, jak jablka rostou a jak se
jabloně mění v průběhu roku. Pomocí
našich smyslů jsme zjistili, že každé
jablíčko je jiné malou ochutnávkou čtyř
druhů tohoto oblíbeného ovoce.
Ale dost bylo vysedávání, alou na zahradu, kde jsme si zahráli na sadaře.
Tam se hledala plastová jablíčka poschovávaná všude možně i nemožně
a děti je vyměnily za opravdová, která si
samy omyly, drtily a lisovaly. Samozřejmě, že nechyběla ochutnávka lahodného moštu a dokonce „dortíku“, který
lektorka vytvarovala ze zbytků vylisovaných jablek.
I přes nepřízeň počasí se program
vydařil a doufáme, že si děti z programu
odnesly více, než jen plné bříško jablíček na několik způsobů.
Dudková Jitka

školství
Je dobré míti rozhled
Třída Sluníček se na začátku září vydala na výlet vlakem na rozhlednu v nedalekém městě Fr ýdlant. Po zdolání
nepříliš prudkého kopce si vyšlapaly děti
nespočetně schodů až na ochoz místní
rozhledny a mohly se pokochat výhle-

dem na okolní krajinu a tak trošku bojovat i se strachem z výšky. Samozřejmě
musely vyzkoušet i dětské hřiště, které
je hned pod rozhlednou.
Prostě, je dobré míti rozhled :)
Dudková Jitka

Děkujeme paní Žanetě
Neumannové
za velkou pomoc zapůjčením kompenzačních pomůcek pro tělesně
postiženou holčičku, která dochází
do naší mateřské školy. Vaší pomoci
i rady si nesmírně vážíme!
Ředitelka MŠ Miloslava Suková

Novinky z mateřinky
Na jaře 2020 byly zahájeny práce
z projektu, kter ý je spoluﬁnancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu životního prostředí a na podzim 2020 již byly
zprovozněny jednotky rekuperace tepla
ve všech třídách, které zajistí optimální
mikroklima. Dodá dětem čerstvý vzduch
hlavně v zimních měsících, kdy je větrání
okny vzhledem k únikům tepla neefektivní a nehospodárné. Navíc toto řešení
2

přináší zásadní zlepšení ovzduší a zdravotního stavu žáků ve třídách.
Ze stejného programu bylo ﬁnancováno také nové vybavení školní kuchyně
právě celoplošným větracím a klimatizačním stropem, který pomáhá lepšímu
odsávání par a výrazně zlepšil osvětlení
pracovních ploch.
V půlce října došlo na první budově
k havárii vodovodního potrubí a bylo
vytopeno několik místností. Z tohoto
Novoměstské noviny

důvodu netekla voda, a proto děkujeme
ochotným rodičům, kteří si nechali děti
doma. Zároveň patří díky i provozním zaměstnancům za bleskový úklid kalamity.
Děkujeme!
Rodičům v tomto těžkém obdo bí, kdy jsou s dětmi místo v MŠ doma, nabízíme nabídku činností, aktivit, úkolů alespoň na stránkách školy
https://www.webskoly.cz/ms_nmps.
Jitka Dudková
listopad–prosinec 2020

školství
Jak to chodí v době epidemie v naší škole…
Do jarního uzavření škol jsme všichni
doslova spadli ze dne na den. Možná
jsme měli štěstí, že byly na Liberecku
zrovna jarní prázdniny a měli jsme pár
dnů na vstřebání nových informací. Situace, kterou jsme nikdy nikdo nezažil,
nás uzavírala do nejistoty. Šok pro rodiče - ze dne na den zůstat doma se svými
dětmi, postarat se o chod domácnosti,
vzdělávat vlastní děti, zajistit si dokumenty do zaměstnání… Pokyny z ministerstev se měnily.
Naše škola ve spolupráci s externími
specialisty na počátku kalendářního
roku (v době, kdy jsme netušili, že dojde k uzavírání škol) připravila školní
vzdělávací platformu jako doplňkový
a podpůrný pr vek vzdělávání. Chtěli
jsme se posunout . K nečekanému
a neplánovanému využívání došlo díky
situaci ihned – bez předcházejícího
proškolení žáků i všech zaměstnanců.
Někteří žáci a vyučující zvládli používat
tuto formu okamžitě, někteří vyučující
využívali jiné vzdělávací a komunikační
možnosti. Mnoho našich žáků zůstalo
bez možnosti online vzdělávání, a proto přicházeli v určitý den pro papírová
zadání úkolů přímo do školy. Situace
byla pro všechny nová, ale nějak jsme
to zvládli. A když se 11. května mohli
dobrovolně někteří žáci v omezeném
počtu vrátit, mysleli jsme, že to nejhorší
máme za sebou. Okamžitě jsme zahájili
podporu našim tehdejším deváťákům,
aby zvládli přijímací řízení na své zvolené
střední školy. Nepřestávali jsme věřit, že
konec školního roku proběhne v běžném režimu. Neproběhl. Rozplynula
se představa na návrat celých třídních
kolektivů – vše bylo na dobrovolnosti,
neuskutečnili jsme oblíbené vícedenní
výlety, školní olympiádu ani tolik oblíbené přespávání ve škole…
Prázdniny, letos snad tolik potřebné
hlavně pro psychický oddech všech
účastníků, byly jako vždy pro žáky příjemné, ale pro některé moc krátké.
Mezi žáky se ale našli i tací, kteří se moc
těšili na nový školní rok – na spolužáky,
na paní učitelky, na přestávky, výlety,
hodiny tělocviku, na společné chvíle
ve škole. A troufnu si říci, že mnozí rodiče se těšili na konec prázdnin moc!
Již od prázdnin každá škola sledovala
nová doporučení, metodické pokyny,
nařízení a stále – vedle toho nejdůležitějšího úkolu, totiž vzdělávání – se snažila
listopad–prosinec 2020

vždy plnit to, co ministerstva doporučují,
nařizují, mění a mění…
14. října nám prostory škol zase ztichly a opět jsme přešli na distanční vzdělávání, tentokrát ovšem povinné pro
všechny žáky.
Upravili jsme běžný rozvrh na 2. stupni
na tzv. koronarozvrh. Rozpůjčovali jsme
našim žákům školní tablety, zareagovali jsme na nabídku telekomunikační
společnosti, která nabízí zdarma určitý
počet SIM karet s neomezenými daty
pro žáky škol. Nakoupili jsme tkaninu
se speciální antibakteriální a antivirotickou úpravou a nechali ušít každému
školákovi roušku pro celodenní nošení
a opakované užívání.
Velké uznání si zaslouží rodiče nejmenších školáků, pro něž je situace nej-
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náročnější. Bez jejich pomoci to nejde
ani při běžném chodu škol.
Dovolím si na závěr i touto cestou poděkovat všem rodičům a prarodičům,
kteří jsou našimi nezastupitelnými partnery v tomto nelehkém období. Děkujeme, máte náš velký obdiv! Stejně tak
děkuji všem pracovníkům naší školy,
uvědomuji si, jaké štěstí v této době jako
zaměstnavatel mám – pracovité, loajální,
aktivní a vstřícné kolegy. Uvědomuji si,
že to není vždy ze strany zaměstnanců
samozřejmostí. Nicméně v naší nové
„online“ době je neustále co zlepšovat.
Milí čtenáři, přejme si navzájem pevné
zdraví a neztrácejme naději. Snad v době, kdy budete číst tento článek, bude
už lépe.
Michaela Smutná
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Zprávy z radnice
Ze zasedání Zastupitelstva města N. M. p. Smrkem
Z 12. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 23.09. 2020.
USNESENÍ
1/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem s doplněním bodu č. 9 „Vodní
nádrž“, bod č. 10 „Různé“.
2a/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje závěr y kontroly usnesení, úkol dle usnesení
č. 14/7ZM/2019 splněn.
2b/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ukládá místostarostovi zařadit vybudování měřiče rychlosti v ulici
Frýdlantská u mateřské školy do plánu
kapitoly „Opravy a investice“ roku 2021.
3/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej pozemků:
v k. ú. Raspenava, parcely č. 3659/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
933 m2, jejíž součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., parcely č. 3667/3,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
931 m2, jejíž součástí je stavba, budova
bez č. p./č. e., v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 533/9, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 138 m2, jejíž součástí je stavba, budova bez č. p./č. e.,
za smluvní cenu 559.490 Kč a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
společnosti STV INVEST, a. s. Kupující
předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.12.2020. Po tomto datu
platnost tohoto usnesení končí a pozemky, jejichž součástí jsou stavby, určené
k prodeji, mohou být znovu nabídnuty
k prodeji.
4a/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu k bydlení č. p. 417,
včetně parcely č. 226/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, jejíž
součástí je stavba, budova č. p. 417,
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za smluvní cenu 688.000 Kč a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do společného jmění manželů Oldřišky a Martina Částkových. Prodávající prodává
tyto nemovité věci se všemi součástmi
a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, se kterými tyto nemovitosti
užíval či užívat byl oprávněn. Kupující
předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu
platnost tohoto usnesení končí a pozemek včetně stavby, určený k prodeji,
může být znovu nabídnut k prodeji.
4b/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem;
budovy, objektu k bydlení č. p. 465, parcely č. 320, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 405 m2, jejíž součástí je stavba, budova č. p. 465, a parcely č. 323,
zahrada, o výměře 207 m2, za smluvní
cenu 874.000 Kč a náklady spojené
s prodejem z vlastnictví města Nové
Město pod Smrkem do vlastnictví pana Martina Karaly. Prodávající prodává
tyto nemovité věci se všemi součástmi
a příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi, se kterými tyto nemovitosti
užíval či užívat byl oprávněn. Kupující
předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31.05.2021. Po tomto datu
platnost tohoto usnesení končí a pozemky včetně stavby, určené k prodeji,
mohou být znovu nabídnuty k prodeji.
5a/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, části parcely č. 57/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2, za smluvní cenu 200 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví pana Josefa Knapa. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu
nejpozději do 31.05.2021. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a pozemek určený k prodeji může být
znovu nabídnut k prodeji.
5b/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 1583/1, trvalý travní
Novoměstské noviny

porost, za smluvní cenu 100 Kč/m 2
bez DPH jako ostatní plochu o výměře
1 605 m2, a za smluvní cenu 200 Kč/m2
bez DPH jako zastavěnou plochu o výměře 150 m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem do vlastnictví manželů
Lenky a Karla Kulhavých. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději
do 31.05.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut
k prodeji.
5c/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 2154, trvalý travní porost, o výměře
487 m 2 za smluvní cenu 100 Kč/m 2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do společného jmění manželů Heleny
a Milana Zelenkových. Kupující předloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozději
do 31.05.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut
k prodeji.
6/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení
práva stavby a smlouvu o smlouvě budoucí č. 01/2020 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem
Petrem Vadinou o právu stavby a budoucím prodeji pozemku v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, parcely č. 155, ostatní
plocha, o výměře 661 m2. Smlouva bude předložena k podpisu nejpozději
do 31.05.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemek určený k prodeji může být znovu nabídnut
k prodeji.
7/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí návrh nových
webových stránek města Nové Město
pod Smrkem.
8a/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje předloženou
III. změnu rozpočtu města roku 2020,
dle komentáře a tabulky rozpočtových
opatření č. 23 až č. 32.
listopad–prosinec 2020

Zprávy z radnice
8b/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality program č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje
č. OLP/1879/2020.

měny zaměstnanců sociálních služeb
v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.

8c/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí poskytnutí
jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Libereckého kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů.

10a/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí se zpracováním
sloučené dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)
a zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), na revitalizaci náměstí
v Novém Městě pod Smrkem, společností City Up grade, s. r. o., a s cenou
za zpracování ve výši 1.637.000 Kč bez
DPH.

8d/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí poskytnutí
účelových ﬁnančních prostředků na od-
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9/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje účetní odepsání
pohledávek bytové správy za nájemné
a služby ve výši 16.304 Kč.

10b/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ukládá starostovi zajistit pře-
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pracování konečného návrhu studie
náměstí, podle kterého bude probíhat projektování stavby, dle připomínek
a projednání s veřejností.
11/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí s vypracováním vyhledávací studie pro realizaci víceúčelové vodní nádrže s. p. Povodí Labe
a zároveň upozorňuje na nutnost akceptovat ve studii zařízení vlečky k STV
GROUP, a. s. a muničních skladů.
12/12Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí s připojením města
Nové Město pod Smrkem ke společné
výzvě – Společnému stanovisku: Evropa
a Polsko musí zabránit negativním dopadům těžby dolu Turów, aby zajistily dostatek vody a klimatickou spravedlnost.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
dne 09.09.2020 projednala majetkoprávní věci, schvaluje pronájem (pacht)
pozemku v k. ú. Hajniště pod Smrkem,
parcely č. 242, tr valý travní porost,
o výměře 4 896 m 2 na dobu určitou
(10 let). RM schvaluje přidělení bytů
mimo seznam žadatelů a schvaluje
výměnu bytu. RM neschvaluje realizaci kongenerační jednotky v kotelně
Teplárenské novoměstské. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi společností České dráhy, a. s.,
IČ 70994226, (vlastník) a městem Nové
Město pod Smrkem, IČ 00263036,
(oprávněný) spočívající ve zřízení a provozování vedení kanalizace na parcele
č. 1691/1, ostatní plocha, v k. ú. Nové
Město pod Smrkem dle geometrického
plánu č. 1130-299/2020. Zřízení věcného břemene – výměra činí 33 m 2.
Dále RM schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě platné od 01.05.2016
na nájem nebytových prostorů Mírové
náměstí 315 (cukrárna) v Novém Městě
pod Smrkem – změna nájemce, s platností od 01.09.2020. RM schválila program a termín zasedání ZM č. 11, které
se bude konat dne 23.09.2020. RM

doporučuje zastupitelstvu města přijetí
návrhu nabídky City Upgrade, s. r. o.,
na zpracování sloučené dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení
(DUR+DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) na revitalizaci náměstí v Novém Městě pod Smrkem. RM
souhlasí s přijetím účelově určeného
ﬁnančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4, účelově
určeného dárcem na úhradu obědů
ve školní jídelně pro 12 žáků Základní
školy Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace. Dále RM schvaluje
Operační plán zimní údržby komunikací
města Nové Město pod Smrkem pro
období 2020/2021. RM souhlasí s konáním akce „Hejnická 50“ – závodu
na kolečkových lyžích v okolí Hejnic dne
17.10.2020. Jako poslední RM schvaluje předání nové přístavby terasy u bufetu
na koupališti do nájmu organizaci Sportovní a relaxační centrum, Nové Město
pod Smrkem, příspěvková organizace.
Rada města na své schůzi konané dne
14.10.2020 projednala majetkoprávní
věci, souhlasí s umístěním směrového
poutače „Stavebniny Kvapil“ o rozmě-

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM
Jablonné v Podještědí 105,4 FM
Turnov 91,5 FM
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rech 2×1 m na severní stranu budovy
č. p. 212 na parcele č. 665 v k. ú. Nové
Město pod Smrkem na dobu určitou deset let. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, parcely č. 994/1,
parcely č. 1498/34, parcely č. 2091/1,
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, části parcely č. 682/1, domu č. p. 90 na parcele
č. 258, včetně parcely č. 258 a části
parcely č. 259. RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 962, parcely č. 967, části
parcely č. 1375. RM schvaluje zveřejnění záměru nájmu, pachtu nemovitých
věcí v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 226/2, části parcely
č. 261, části parcely č. 262, parcely
č. 955/1, části parcely č. 1774/1, části
parcely č. 1775/1, parcely č. 2040/1,
parcely č. 2040/2, parcely č. 2040/3.
RM schvaluje zveřejnění záměru nájmu nemovitého majetku bytových a nebytových prostor v budově č. p. 316
v Jindřichovické ulici, Nové Město pod
Smrkem. Dále RM schvaluje přidělení
bytů přiděleného dle seznamu žadatelů
o byt ve vlastnictví města a výměnu bytů
ve vlastnictví města. RM navrhuje zařadit prodej domu Frýdlantská č. p. 270
na 13. zasedání ZM a zajistit informace
o stavu podané žádosti o dotaci na rekonstrukci domu. RM schvaluje změny rozpočtů příspěvkových organizací, PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ
„ROROŠ“ a PO SRC, k 30.09.2020
dle předložených příloh č. 1, 6 „Přehledu nákladů a v ýnosů organizace
za rok 2020“. RM schvaluje program
k předkládání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu města Nové Město pod
Smrkem pro rok 2021 na sportovní,
kulturní a společenské akce, a na sociální služby, včetně prevence rizikového chování. RM svěřuje podle § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), tajemníkovi
městského úřadu, pravomoc stanovit
úřední hodiny městského úřadu. Jako
poslední RM bere na vědomí omezení
provozu příspěvkové organizace SVČ
„ROROŠ“, z důvodu přijetí krizových
opatření dle usnesení Vlády ČR č. 977
ze dne 08.10.2020
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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hasiči
Podzimní aktivity hasičů v Novém Městě pod Smrkem
Máme tu podzim a nám hasičům nastává období údržby a oprav požární techniky a požárních vozidel, abychom byli
připraveni na zimní období. Než budu ale
psát o činnosti novoměstských hasičů,
musím začít smutnou zprávou. V měsíci
září nás opustil ve věku 80 let bývalý velitel hasičů ze sedmdesátých let minulého
století Oldřich Fišera. S naším bývalým
velitelem jsme se rozloučili 7. září ve smuteční obřadní síni na hřbitově v Novém
Městě pod Smrkem. Čest jeho památce!
Za jednotku dobrovolných hasičů se
rozloučil Ladislav Rabina položením
smuteční kytice.
Jako velitel a jeden z funkcionářů požárníků se Oldřich Fišera zasloužil, že
byla v sedmdesátých letech minulého
století realizována přístavba požární
zbrojnice (nyní hasičská), kde bylo vybudováno zázemí pro požárníky, a to
šatny, sprchy, WC a prostorná klubovna.
Ale začátkem 90. let jsme o toto zázemí
přišli. Hasiči jsou lidé tvořiví a pracovití,
a tak si toto zázemí sami znovu budují.
A teď k akcím, které se na podzim konaly nebo se budou konat.

V Ludvíkově se konala 5. září v letošním roce jedna z mála soutěží hasičů,
a to soutěž PS 8, kde naši hasiči skončili
na 4. místě.
12. a 13. září se v Dolní Řasnici konala soutěž našich mladých hasičů.
Mladší hasiči se umístili na 3. místě
a starší hasiči na 1. místě. Blahopřejeme. Současně se v těchto dnech konala
hasičská soutěž dospělých a naši muži
skončili na 3. místě.
V Kulturním domě ve Všelibicích se
dne 19. září 2020 konalo shromáždění
Sboru dobrovolných hasičů okresu Liberec. Delegátem na tomto shromáždění
za náš Sbor dobrovolných hasičů byl
Ladislav Rabina. Na tomto shromáždění
byl schválen do Okresní odborné rady
prevence náš člen SDH pan Arnošt Bulíř.
Jednou ze zkoušek akceschopnosti
jednotky Sboru dobrovolných hasičů je
námětové cvičení zásahu u požáru. Takové námětové cvičení bylo dne 26. září
na objektu ﬁrmy STV GROUP (bývalý vojenský prostor Hajniště). Tohoto cvičení
se zúčastnily jednotky dobrovolných
hasičů a jednotky hasičských záchran-

ných stanic Libereckého kraje. Námětové cvičení potvrdilo akceschopnost
všech zúčastněných jednotek.
V důsledku druhé vlny epidemie koronaviru byly některé plánované akce zrušeny,
ale naši hasiči přesto nezahálejí; byla natřena nová betonová podlaha v garáži, dokončena šatna pro jednotku dobrovolných
hasičů, provedena inventarizace svěřeného
majetku JSDH, pokračují práce na hasičském cvičišti, zejména na jeho oplocení.
Chtěli bychom poděkovat městu Nové Město pod Smrkem za převod malého zahradního traktorku do majetku našeho SDH.
Do konce roku naše hasiče čekají nemalé úkoly při zvládání současné epidemie, kdy jsou naši hasiči připraveni
v rámci svých možností pomoci našim občanům. Dále nás čeká příprava na valnou
hromadu SDH, na níž budeme hodnotit
svoji práci v roce 2020 a stanovíme si
úkoly na rok 2021. Proto přejeme hasičům mnoho sil, elánu do jejich činností
a zároveň nám všem, hasičům i občanům, přejeme hodně zdraví, štěstí, klidné
a veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021.
Miroslav Křepelka

Hasební technika ve středověku odpovídala stupni rozvoje společnosti.
Taktika vedení boje proti nežádoucím
ohňům se přizpůsobila hasebním nástrojům. Při zakládání měst, vesnic
a osad (11.–12. století) každý paličský
čin měl tragický následek. Proto není
divu, že platila velmi tvrdá ustanovení zákonů: „Bude-li žhář při horkém skutku
polapen, uvržen budiž ihned do ohně
jím kladeného a spálen až na prach“.
Nebo rozhodnutí Přemysla II. Otakara
z 8. června 1278: „Kdo by v žhářství
přistižen byl, ohněm aby zahynul“.
Protipožární nářadí muselo mít v městských domech své místo, bylo udržováno a kontrolováno dle přísných předpisů. Za nejstarší jsou pokládány předpisy
ve statutech Prahy ze 14. století, dokonalejší, z počátku 18. století, byly doplňovány o nové zásady.
Marie Terezie se ve své reformní činnosti zaměřila i na požární ochranu.
V roce 1751 vydala patent s podrobným
řádem k hašení, platný pro města, vesnice a obce. Další, podrobnější, vydala
v roce 1755.

Dne 7. července roku 1689 vydal v Liberci hrabě František Gallas první místní
požární řád. Podle něj bylo 378 majitelů
domů rozděleno do skupin po sedmi
lidech. Každá skupina měla pořídit jeden
dlouhý a jeden krátký žebřík, jeden dlouhý a jeden krátký trhací hák na strhávání
hořících krovů a dvě dřevěné ruční stříkačky a z městských peněz se zakoupila
kožená vědra.
Již 147 let novoměstští hasiči (NMp.S)
vyvíjejí dobrovolnou činnost při ochraně
majetku svých spoluobčanů a v minulosti i v šíření osvěty v našem městě. Neustálá výchova mladé generace hasičů
po celé stočtyřicetisedmileté období,
donesla štafetu hasičské tradice až
do současnosti.
V roce 1871 se uskutečnila zakládající schůzka a v roce 1873 byl založen
hasičský sbor Nového Města pod Smrkem.
V roce 1912 byla dostavěna v Novém Městě pod Smrkem velká hasičská
zbrojnice.
L. Rabina

Dějiny hasičstva
Od dávných dob měl oheň pro člověka velký význam. Oheň chránil první lid
před zimou, sloužil přípravě jídla a byl
používán k zastrašování divoké zvěře;
vývojem přístupu lidí k pěstování obilí
pomáhal oheň mýtit lesy, později pomáhal tavit rudy v kov, potřebný k výrobě
nástrojů a zbraní.
Už v dávných dobách člověk poznal, že
oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. V okamžiku, kdy člověk ztratí vládu nad ohněm,
se tento změní v strašný živel, který ničí výsledky mnohaletého lidského úsilí
a způsobuje mnoho bolesti a utrpení. Zde
již člověk poznává, že je třeba se s ohněm
rvát o uchránění hodnot, pouhá obětavost však nestačí. Člověk začíná organizovat ochranu proti požárům, např. chránit otevřený oheň v ohništích a osvětlení.
Hasit požár bylo povinno veškeré obyvatelstvo z okolí, obvykle vědry vody
z kašen, řek, potoků a studní. Nedostatek vody, malé znalosti lidí, kteří se snažili požár uhasit, nedostatek vhodného
hasebního nářadí, povětrnostní situace,
to vše bylo příčinou, že oheň zničil celá
města, vesnice a osady.
listopad–prosinec 2020
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hasiči
Hasební technika ve středověku
Hasební technika ve středověku odpovídala stupni rozvoje společnosti. Taktika
vedení boje proti nežádoucím ohňům
se přizpůsobila hasebním nástrojům. Při
zakládání vesnic a osad (11.–12. století)
každý paličský čin měl tragický následek. Proto není divu, že platila velmi tvrdá
ustanovení zákonů: „Buda žhář při horkém skutku polapen, uvržen budiž ihned do ohně jím kladeného a spálen až
na prach“. Nebo rozhodnutí Přemysla II.
Otakara z 8. června 1278: „Kdo by v žhářství přistižen byl, ohněm aby zahynul“.
14. století
První zmínky o ochraně najdeme ve statutech pražského města – číslo 2 „De
Igne“ (O ohni), č. 92 „Anzeigeder Brandhung“ (Oznamování požárů) a č. 180
„W´a´hrend des Brandes“ (Krádež při
požáru).
První latinský psaný hasební řád z roku 1350 se nachází v pražském městském archivu. Například, že majitelé lázní
měli za povinnost vyslat čeleď s vědry
a nářadím k ohni.
15. a 16. století
Přičiněním zemského hejtmana Ctibora
Tovačovského z Cimburku (1437–1494)
by la na Moravě prohlášena češ tina
za úřední jazyk. O více jak dvacet let později (rok 1496) došlo k tomu v Čechách.
Ve Slezsku byla čeština až do roku 1621
jazykem šlechty a veřejné správy. Stejně
tak i diplomatickou řečí na dvoře polských
králů.
Objevují se první hospodářské, selské,
policejní a městské řády, které vymezovaly
protipožární normy chování poddaných
i feudálů. Například policejní řád města
Chrudimi z roku 1510, řád obce Jáchymov „Feuer – Ordnung“ z roku 1529,
řád města Pardubic „Zřízení obce města Pardubic, jak se obyvatelé při ohni
chovati mají“ z roku 1539, řád hašení
ohňů rodu Berků z Dubé z roku 1546,
městský řád olomouckého biskupa Marka pro biskupská města hukvaldského
panství z roku 1554, Griespekův selský
řád pro kaceřovské (1558) a později pro
nelahozevské panství z roku 1558 (Florian
z Griesbachu skonal v roce 1588). První zmínka o kultu sv. Floriána v českých
zemích pochází za panování Matyáše
I. Korvína (1458–1490). Bylo to na hradě
ve Bzenci v kapli sv. Floriána románského
slohu.
8

1541
Po katastroﬁckém pražském požáru
z 2. června byl zřízen stavební úřad (dvorní
stavitel s několika staviteli a řemeslníky)
k obnově královského hlavního města.
Pozůstatky desk zemských Království českého z uvedeného roku zpracoval a vydal
ve dvou svazcích pražský zemský archivář, profesor UK Josef Emler (1836–1899)
v letech 1870–1872 „Reliquise tabularum
terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne
consumparum“.
1560
První záznamy o ustanovení dvorního
„Městkomína“ hovoří o čištění komínů
na Pražském hradě jistým Janem z Luckerenu (Locarno).
1566
Konšelé v Horšovském Týně rozdali
z obecní radnice mosazné ruční stříkačky
s doslovem: „Kdy Bůh ohně neuchoval,
aby hned s nimi se najíti dali, jestli by
který z nich stříkačku ztratil, hned aby
jinou koupil“.
Škody z paličství a žhářství přivedly
sněm Království českého k vydání zvláštního nařízení v zákoníku nejvyšším písařem Volfem z Vřesovic v roce 1594 „Práva
a zřízení zemského Království českého“.
To už vládl Rudolf II. (1576–1611): vydal
první výsadu kominické živnosti, kterou
obdržel Jonáš della Monila z vlašského
města Locarne. Kominickými mistry byli
v Praze před rokem 1590 Jacob a Viktor
de Martinis. Od počátku 17. století ovládla
tato kominická dynastie italského rodu
Čechy.
Za panování Rudolfova a poté jeho bratra Matyáše (1611–1619) v registru města
Moravské Budějovice se objevily strohé
informace o podporách lidu, který při požáru přišel o majetek. Bylo-li v kraji mnoho
požárů a více žebráků, almužny měly malou až nepatrnou hodnotu.
1597
Abatyše Rozina Kundratka z Lamberka
vydala pravidla pro poddanské panství
královského kláštera na Starém Brně.
V odstavci „O ohni“ se uvádělo: „Rychtář
a konšelé, aby obzvláštní bedlivost o ohně měli, nařizujeme a často k sousedům
skrze osoby z obce ku tomu zřízené
dohlídali, jak se kde topí a ta místa jak
komíny opatřeny sou.“
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17. století
Požární ochrana byla postupně bohatší
o další normy:
• Instrukce z 2. března 1651 nařídila
magistrátům v Království českém, aby
se odstranily staré nepořádky při hašení
požárů z řádu královských místodržitelů
vydaného v roce 1649 (§ 25) a ustanovení
paragrafu 30 upozornilo na přísný zákaz
střelby ve dne i v noci v městských ulicích
ve smyslu instrukce císaře Rudolfa II. z roku 1601, aby ohněm nevznikla škoda.
• Vrchnostenské řády pro města a panství (Jihlava 1613, Klatovy a Krnov 1615,
Olomouc 1638, Brno 1667), poddanský
řád hraběnky Fr. Berkové pro rychmburské, rosické a slatiňanské panství (Chrudimsko a okolí) z roku 1620, řád hašení
ohně v Roudnici nad Labem z roku 1649
nebo kutnohorská „Instructi, neb wyměření z stran Ohně hasení“ z roku 1673.
• Řády pro pražská města z let 1611
(židovský lid, kromě věkově starších,
měl za povinnost hasit v kterémkoliv
místě). Od druhé poloviny století docházelo k poněmčování celé řady českých
měst (např. Bílina, Budějovice, Lovosice,
Rumlov nebo Žatec).
1647
Matěj de Martinis podal písemnou zprávu o všech komínech Pražského hradu,
kde každý měsíc v zimě vymetal podle
rodinného privilegia.
1651
Instrukce pro královská a věnná města v Čechách z 2. března (§ 25) nařídila
magistrátům odstranění nepořádku při hašení požárů, např. opatření požárních žebříků a háků, konví, seker, a palic k otloukání šindelů. Nařízení o udržování kašen,
vodních nádrží a voznic na vodu v dobrém
a pohotovém stavu.
1673
Kutnohorská instrukce z uvedeného roku
byla ukázkou cechmistry a městskou radou
pečlivě vypracovaných předpisů. Měly čtyři
kapitoly se 72 články. Obsahovaly přesná
pravidla jednání k zabránění vzniku požárů.
Například zákaz staveb stodol v městě (jen
na předměstí) nebo zákaz převozu obilí
k výmlatu přes městské brány.
1675
Praha získala 1. hasičskou stříkačku.
Pokračování příště. JS+LR
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Hasiči v Ludvíkově
I přes určité potíže náš sbor pracuje
ze všech sil na ukončení celého roku
podle plánu práce schváleného výroční
schůzí a výborem SDH. Z 90 % byly naplánované úkoly po poslední výborové
schůzi podle harmonogramu prací splněny. Bylo toho dost. Vybroušení a nátěr
podlahy ve zbrojnici u tranzitu, příprava
pozemku na usazení sochy, sběr železa
po obci, rozřezání celého vleku a sekačky a hlavně naložení a odvoz. S naložením pomohli chlapci od Horkých
a odvoz zajistil Novák.

naší ještě hezčí zbrojnice. Celá oslava
se konala v radostné náladě a hlavně
za pěkného počasí, za účasti sborů,
pozvaných hostů p. Jar. Maděry za MÚ,
starosty Frýdlantu p. Dana Ramzera,
p. faráře z Hejnic a také všech občanů,
kteří na tuto oslavu přišli a poslechli si
proslov o Janu Nepomuckém. Po přání
od p. Maděry a historii příprav slavnosti,
kterou za náš sbor přednesl organizátor
celé akce p. Mrkvička, se strhla velká
bouřka, která nás vyhnala do klubovny
nebo i pod stany, kde již většinou bylo

Dalším úkolem bylo připravit klubovnu na pravděpodobně poslední volby
u nás, tzn. vyklidit celou klubovnu. Důležitá byla dlouhodobá příprava na tradiční
soutěž v požárním sportu PS-8, a byl
strach, aby se soutěž vůbec konala,
protože jsme pozvali okolní sbory a také
naše tradiční kamarády z moravských
Kozlan. Oplácí nám naši návštěvu těsně
po první vlně pandemie. Navlas stejná
situace byla i krátce před druhou vlnou
5. září 2020, kdy od ranních hodin se
připravoval celý ceremoniál s odhalením
sochy svatého Jana Nepomuckého,
která podle dochovaných záznamů asi
v těchto místech blízko poutní stezky až
do Hejnic dříve byla. Celá akce „socha“
byla realizovaná za podpory sponzorů
menších i větších, ze sbírek občanů
a za podpory MÚ v Novém Městě. Naši
chlapci a děvčata odpracovali spoustu
hodin na úpravě terénu, který sloužil
jako parkoviště, ale nevyhovoval našim představám. Dnes už to není jen
holý prostor, ale krásné místo vedle

připravené občerstvení jak pro odhalení sochy, tak pro následující soutěž.
Po skončení bouřky byl znovu nástup
a p. Ramzer dokončil oslavu pochvalou
pro náš sbor. Když vše skončilo u sochy,
začala příprava na soutěž. Tentokrát
jsme nevytvořili družstvo těch nejstarších členů, a z techniky jsme nevyužili
jen prakticky osvědčenou PS-8 a staré
režné hadice, ale i mladí dokázali s touto
technikou pracovat. Jako již tradičně
se na domácí půdě našim chlapcům
nedařilo, ale také selhala samotná organizace celé soutěže od startu až do cíle
a naši skončili po malé chybičce jako
poslední. Vyhráli muži z Jindřichovic
před Kozlany, Horní Řasnicí a Novým
Městem. Bylo to poslední zápolení soutěžních družstev v okrsku za celý rok,
ve kterém se neuskutečnila celá řada
plánovaných soutěží. Letos také nebude
vyhodnocení soutěže na okrskové valné
hromadě. Po soutěži bylo vyhodnocení
s přáním dalšího shledání na soutěžích
v příštím roce. Poděkování patřilo všem
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pořadatelům za občerstvení a výrobu
různých dobrot.
Po skončení celé akce se konal úklid
prostranství a celé klubovny na přípravu
k volbám. Také se dokončil nátěr plotu
u cvičiště. Hoši v Novém Městě pomohli
kácet stromy na žádost MÚ; připravili
jsme podklady pro výjezdní zasedání
rady v Ludvíkově na začátek října ohledně stavu stromů a potoků. Také jsme
měli několik výjezdů a po nich opravu
techniky jako čerpadla a vozidel. Výbor
připravil návrh rozpočtu na opravy, zajistil přípravu inventury za rok 2020 a přípravu na zazimování veškeré techniky.
Doufáme, že se nám i přes různé zákazy ještě podaří uskutečnit některou
z plánovaných akcí na letošní rok hlavně
pro děti. Venkovní akce výstup na Smrk
na Štěpána a Silvestrovský nohejbal by
nemusely být ohrožený.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme
se na příští rok. Doufejme, že se zase
ve zdraví sejdeme.
Za SDH Ludvíkov jednatel Malý st.
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rozhovor
Dobří holubi se vracejí
Za úspěšným chovatelem
Počet aktivních chovatelů poštovních holubů v posledních letech klesá.
Příčinou je kromě časové náročnosti chovatelství i rostoucí počet dravců. Za jedním z nejúspěšnějších chovatelů závodních poštovních holubů Jiřím Svobodou jsme
se vydali do Nového Města pod Smrkem.

Sedíme na houpačce a pozorujeme
nebe. „Támhle je... ehm... nějaký pták!“
hlásím svůj objev. „To je samice krahujce, potvora,“ zklame mě Jiří Svoboda.
Absolutně nechápu, jak tu černou
tečičku v dálce rozlišil. Vtom nám za zády zašustí, jak by řekl klasik, „holubích
křídel šum“.
Orientační smysl poštovních holubů
je fascinující. To, co by v myslích některých jedinců dokázalo vyřešit problémy
nejednoho manželství – tedy odvézt
partnera osm set kilometrů daleko v nákladním prostoru kamionu a pak ho volně vypustit do přírody, u poštovních
holubů nefunguje. Vrátí se.
I když s ním dvakrát zatočíte dokola a vypustíte ho do opačného směru, vrátí se, navíc překvapivě rychle.
Závodní holub totiž dokáže v y vinout
průměrnou rychlost mezi 65 až 125
kilometry v hodině v závislosti na síle
a směru větru. Nesmí ho ale cestou
něco sežrat.
„Přemnožení dravci odrazují čím
dál víc holubářů,“ vysvětluje Jiří Svoboda největší problém. „Zatímco tlak
na ochranu dravců sílí, holubářů ubývá. Jestřábi a krahujci tak mají menší
výběr a obvykle to odnese první, tedy
nejrychlejší a nejlepší holub jednoho
z mála holubářů v kraji.“
Proč nezabloudí?
Jako někdo, kdo se dokáže ztratit i tři
kilometry od domu, se nemůžu oprostit
od snahy hlouběji porozumět zázračnému orientačnímu smyslu poštovních
holubů. „Zatím je to stále záhada,
na kterou se spousta vědců snaží přijít.
Vypadá to, že nejvíc má na jejich zdárný návrat vliv magnetické pole,“ pokrčí
rameny Jiří Svoboda.
Teorií na to, co stojí za perfektní orientací holubů, je víc. Jedna se třeba snaží
prokázat, že dnešní poštovní holubi
létají nad hlavními transkontinentálními
dálnicemi, z jejich přímého směru odbočují na křižovatkách o devadesát stupňů
a dál pokračují ke svému domovu nad
silnicemi nižších tříd.
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Jiná teorie stojí na výborném zraku
holubů. Její zastánci však zapomínají,
že země je kulatá a k tomu, aby holub
uviděl na dvacet kilometrů, měl by letět
ve výši šedesáti metrů. Aby viděl 400 kilometrů před sebe přes zaoblenost země, by musel letět patnáct kilometrů
metrů vysoko. Přitom když je poštovní
holub vypuštěn ve výši 900 metrů, padá nejdřív kolmo dolů do výšky 200 až
300 metrů, pak teprve nabere správný
směr a pokračuje domů.
Jistý holandský chovatel jménem Heuskin kdysi provedl pokus, při němž
svému nejlepšímu holubovi postupně
zalepil jedno oko, obě oči, jedno ucho
a obě uši. Zjistil, že nejvíc mu zkomplikoval orientaci zbavením sluchu. Holub se
vrátil za tři týdny a bez náplastí. Počítám,
že zalepit mu křídla, vrátil by se vlakem
za tři měsíce a bez nálady.
Stejně tak je zajímavé, že holubi, kteří
měli poraněný nos nebo horní část zobáku, se stali neschopnými na dlouhé
lety, ačkoliv byli vyléčeni. Přitom čich je
jejich nejméně vyvinutý smysl. Sluchově
postižení holubi jsou taky v soutěžích
nepoužitelní. Zjevně je to nejen magnetické pole, jemuž se připisuje největší
vliv na zázračné schopnosti holubů, ale
i smysly, které jim pomáhají.
Čeká tě holubička
Chovatelé závodních holubů necvičí
své svěřence nad slepou mapou, jejich
výkonnost však ovlivnit dokážou. „Je
to zhruba padesát na padesát, co se
týče talentu holuba a práce holubáře,“
vysvětluje pan Svoboda. Stovky pohárů,
které získal, dodávají jeho slovům váhu.
Podstata výcviku spočívá v postupném vzdalování holuba od domova, přiměřené a vhodné výživě, péči o jeho
zdraví, odpočinku a správné motivaci.
Chovatel odváží mladé holuby na místa
vzdálená od jednoho do 350 kilometrů.
Později se závodí i na tisíc kilometrů.
Do závodního důchodu holub odchází
zhruba v šesti letech.
Ke zv ýšení závodníkov y motivace
se používají dvě různé metody výcviku
Novoměstské noviny

– „vdovský“, nebo „na hnízdo“. Před
očima mi prolétne představa, jak milý
a laskavý pan Svoboda s krvežíznivým
výrazem drží nůž na krku lepé holubičky
a vyhrožuje holubovi, že jestli se nevrátí
ve stanoveném limitu, bude z něj vdovec
a jeho děti poloviční siroty.
Realita není zdaleka tak akční. Při
vdovské metodě se využívá silného sexuálního pudu. Holub se před závodem
krátce pustí k samičce. Než však stačí,
vy víte co, je chovatelem vyrván z jejího
náručí a odeslán „do práce“. Jeho motivace spočívá v příslibu, že ho po návratu
čeká jeho milovaná.
S drobnými obměnami v přístupu se
na vdovský systém závodění může nasadit i holubice. U té však, jak už to v životě
u samiček často bývá, je silnější hnízdicí
pud než pohlavní. Takže zatímco holub
se těší na takzvané „pojímání“, kdyby
holubička mohla, začala by si vybírat
do budníku záclonky.
Druhá metoda, takzvaná hnízdicí, je
založená na rodičovském pudu holubů. Za dodržení pravidla, že se matka
nikdy neodebírá z vajec zhruba týden
před a po snůšce. Rodiče se na vejcích
střídají, pokud je jeden v závodu, druhý
pečuje o droboť. Pokud by měli jít do závodu oba, vajíčka by se označila a vložila
pod náhradní pár.
Závodění „na hnízdo“ se využívá méně
než vdovská metoda, která dosahuje
stabilnějších výsledků. „Tahle metoda je
efektivní u samic především u těch nejtěžších a nejdelších závodů,“ vysvětluje Jiří Svoboda. „Jinak se to skutečně
už moc nepoužívá.“
Osobně mám podezření, že když už
se matka dostane z hnízda do světa,
spěchá domů úměrně se vzrůstajícím
věkem dětí čím dál pomaleji. Vůbec
bych se nedivila, kdyby se cestou stavila
„s kámoškama na víno“.
„Dřív holubi polařili neboli vyzobávali
zrní na polích celkem často. Za kombajnem zůstávala kvanta jídla, takže se
zastavili na pořádný dlabanec. Dneska
už na polích skoro nic nezůstává, tak
to tolik nedělají,“ vypráví Jiří Svoboda.
Sám se k chovatelství holubů dostal
už jako chlapec přes chov okrasných
druhů. Vybudoval si systém výcviku,
který přináší velmi dobré výsledky. Jsou
státy, kde by svůj koníček výborně zpeněžil. V České republice se vyhrávají
„jen“ poháry.
listopad–prosinec 2020
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Šampioni za tisíce
„Jednou jsme soutěžili na Tenerife. Aktivovali jsme víceméně omylem
jen čtyři z pěti svých holubů. Pravidla
umožňují i lidem, kteří nevlastní žádného holuba, aktivovat si cizího. Našeho holuba registroval nějaký Němec.
Vyhrál třetí cenu – patnáct tisíc eur,“
říká Jiří Svoboda a k mému překvapení
u toho nepláče, ačkoliv jisté emoce jsou
cítit i po letech.
Jak se dostal holub na Tenerife a kam
odtud letěl? „Holubi pochopitelně neletí z Tenerife domů. Jsou převezeni jako holoubata na různé destinace, například do Afriky, Číny nebo
do arabského světa, kde je tento sport
velmi oblíbený. Cvičí se až na místní
podmínky.“
Přihláška na prestižní zahraniční závod může stát chovatele i tisíc dolarů.
V takových závodech se ovšem rozdá
vítězům až milion dolarů.
Při účasti na polských závodech jsou
jak ceny, tak platby za holuba mnohem
nižší. Za jednoho holuba zaplatí chovatel šest zlotých. Jiří Svoboda přihlásí
obvykle padesát až sedmdesát holubů. V průběhu sezony o některé z nich
bohužel přijde, to je součástí tohoto
sportu.
Protože v závodech v našich podmínkách nejsou žádné velké výhry, může chovatel vydělat jedině na prodeji
holoubat s dobrými geny. „Mám tady
pár šampionů, za chovný pár nebo
holoubata můžu dostat i tisíce. Tedy
tisíce eur,“ dozvídám se překvapivou
informaci. „Ovšem není to tak, že by se
v chovatelství holubů v Česku pohybovaly velké peníze. Tady je bohužel holubaření nejspíš těsně před zánikem.“
I proto se Jiří Svoboda z Nového Města pod Smrkem zaregistroval v nedalekém polském spolku holubářů. „Bydlíme blízko hranic, v Polsku je soutěžení
s poštovními holuby podstatně rozšířenější, a má tedy lepší podmínky. K zaregistrování mě dohnala trochu nouze.“
Díky působení v polském spolku má
lepší zázemí, ale i spravedlivější soutěžení. „Pokud jsou od sebe oblasti
spolků vzdálené třeba sto kilometrů,
nejde kvůli větru považovat soutěž
za spravedlivou. Když letí holubi víceméně stejným směrem, je to mnohem
férovější.“
listopad–prosinec 2020

Zmiňovaní dravci jsou taky silným argumentem, proč holuby nad českým
územím příliš nenasazovat. „Dřív jsem
míval v zimě holuby normálně venku.
To už teď nejde. Dravců je tolik, že je
musím zavírat,“ stěžuje si pan Svoboda.
„Občas mi holuba zachrání vlaštovky
a rorejsové. Dokážou se shoufovat,
vrhnout se na krahujce a zahnat ho.“
Přiletěl zleva!
Málem bychom pro samé povídání
a výborné buchty paní Svobodové zapomněli, že se brzy přiřítí první borec
závodící o vítězství v závodě na 530 kilometrů. Předchozího dne Jiří Svoboda
odeslal svých čtyřiadvacet připravených
holubů speciálním kamionem do německého Cloppenburgu.
„Určitě nepřiletí dřív než v poledne. Díval jsem se na vítr, tipuju to
na 12.45,“ říká pan Svoboda. „Podle
mě v 13.05,“ přidává tip jeho kamarád
Mirek. Býval taky holubářem, ale povolání ho donutilo koníček ukončit. Rád
proto chodí pomáhat a fandit ke Svobodovým.
„To je divné, že pořád neletí,“ začnou
se oba zkušení holubáři trochu ošívat,
když se blíží půl druhá. „Počasí se zdálo
být v pořádku, muselo je něco potkat.
Z minulého závodu se vraceli několik
dní, to byla katastrofa. Některým holubářům nepřiletěl ani jeden zpátky,“
strachuje se Jiří Svoboda.
Je jasné, že by o své šampiony nerad
přišel. Krmí je speciálním krmivem,
pečlivě jim plánuje čas odpočinku,
závodění i hnízdění. Za normálního režimu jim denně věnuje minimálně tři
hodiny starostlivé péče, při závodech
mnohem víc. Chrání je před městskými
holuby, kteří jsou přenašeči mnoha
nemocí.
Všeobecná nálada v cíli se na mě přenáší, začínám cítit příjemnou závodní
nervozitu, je to najednou i můj závod
a moji holubi. Upřímně řečeno jsem nečekala, že by to bylo tak napínavé. Pan
Svoboda neustále kontroluje telefon.
Mezi chovateli se totiž zpráva o prvním
holubovi okamžitě roznáší. Každé zazvonění může znamenat konec šancí.
Jediný, kdo závod neprožívá ani trochu, je kočka, která mi spokojeně přede
na klíně. Skloním se, abych se přesvědčila, jestli usnula, když vtom křikne
Mirek: „Je tu! Přiletěl zleva!“ OpravNovoměstské noviny

du, na jednom z holubníků sedí holub.
Ostatní jsou zavření, může to být jedině
závodní. Hodiny ukazují 13.32.
„A hele, to není ten, kterého jsem
tipoval jako nejlepšího!“ podiví se pan
Svoboda. My s fotografem se podivíme,
jak může tušit, který to je. Zvedne telefon, aby se zeptal ostatních chovatelů
v oblastí, jak se závod vyvíjí pro ně. Zatím nikdo nemá doma holuba, vypadá to
dobře.
Utíká ti čas
Holubi jsou pro závod vybaveni čipem
na noze. Jejich výsledek je odečten,
až když dosednou na speciální plochu.
Mohl by mít taky gumičku, kterou je potřeba sundat a vložit do speciálních hodin, metoda s čipem je však pohodlnější
a používanější.
Svobodovi mají dva holubníky, holub ví
přesně, který je jeho a který vlet, což je
jakási bílá destička, která odečítá čipy,
tedy musí použít.
Mimochodem, když píšu holubník,
nemám na mysli budku s mnoha vchody
na vysoké tyči. Mám na mysli domek,
v němž by někdo klidně mohl mít garáž,
dílnu a v podkroví velkorysou půdu. Takové domky mají u Svobodů dva. „Však
se taky prvně stavělo holubům a až
pak lidem,“ směje se paní Svobodová.
Když holub vstoupí do holubníku, posadí se před budník své milované. „Já
ho tam ještě nebudu pouštět, bylo to
evidentně těžké, potřebuje si odpočinout. Ani nežere, má toho dost,“ vysvětluje mi pan Svoboda, proč šampion
hned nepřistoupí k přijetí odměny. Holubice vrká uklidňujícím hlasem, nejspíš si
je vědoma vysílení atleta.
Dalších dlouhých dvacet minut trvá,
než se objeví druhý holub. Přiletí z jiného
směru a dosedne na střechu holubníku.
„Dokud si nesedne na vlet, nepočítá
se to,“ šeptá mi paní Svobodová. No
tak, běž! Utíká ti čas! Tlačíme holuba
očima. Pan Svoboda začne pískat melodii, po které obvykle přichází zrní. Holub
se chvilku rozpakuje, ale nakonec vletí
do holubníku. Ozve se pípnutí, máme
ho.
„Dneska se to moc nesype, asi hejno něco rozehnalo,“ spekuluje Mirek.
„Hele, Poláci! Sedm jich je,“ zapíchne
náhle prst do vzduchu. Aha, takže tady
se pozná na dálku nejen pohlaví, ale
i národnost ptáků!
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Slavnostní koncert

Další se v cíli objeví holubice. Bohužel
se mezitím k chráněnému holubníku
dostal cizí holub. Poletuje kolem a zjevně se mu tady zalíbilo. Holubice kvůli
němu nezalétne na vlet, ale začne kroužit po nebi. „Tak to je přesně důvod,
proč musí být holubi zavření. Teď tady
budou trdlovat, bůh ví jak dlouho,“ posteskne si Jiří Svoboda.

V neděli 27. září 2020 se konal
ve zdejším kostele Svaté Kateřiny Alexandrijské slavnostní koncert, konaný
k příležitosti Dne české státnosti. V kostele se v hojném počtu sešli posluchači.
Koncert měl velký úspěch. Návštěvníci koncertu náležitě odměnili všechny
účinkující velkým potleskem. Byl to koncert, který se všem moc líbil a všichni se
moc těší na další zde konané koncerty.
Poděkování kromě vystupujících patří rovněž za pomoc a vstřícnost panu
arciděkanovi Radku Jurečkovi a paní
Mgr. Martině Funtánové.
MKratochvíl

Nekrmte, odletí
Návštěvu odjinud zaznamenáme ještě o hodinu později. Jeden z polských
holubů asi cítil, že mu docházejí síly.
Když zahlédl holubník, klesl dolů, aby se
najedl a napil. Protože už je velká část
holubů doma, nejde o favorita soutěže.
Pro chovatele je lepší ho chytit a do Polska dovézt autem, než ho nechat mást
domácí holuby.
„Někdy mi lidi volají, že mají na balkoně závodního holuba z Polska, tři
dny ho krmí a on ne a ne odlétnout.
Na to radím jediné: pokud je zjevně
zdravý, přestaňte ho krmit, odletí,“ dodává Jiří Svoboda.
Ne nadarmo je hvězdou holubářů.
Pečlivě řeší odpočinek holubů a jejich
motivaci. Holubi mají speciální dietu
před závodem, ale i po něm. Aby si navíc
zaﬁxovali, že dalším bonusem je láska,
přenáší pan Svoboda dvě holubice k nesoutěžícím holubům, kteří se na svůj
závod teprve chystají. Prý to pomáhá.
Dnešní závodníky čekají dva týdny
odpočinku, probiotika, elektrolyt, česnekový olej možná i trochu toho, co mají
nejraději – buráků.
Když se musíme rozloučit, mají Svobodovi doma zhruba polovinu z 24 soutěžících „Ani se mi nechce domů, bylo to
překvapivě zábavné a příjemné,“ shrne
fotograf vlastně i mé dojmy.
Případné problémy s doručováním
pošty však poštovní holubi nevyřeší.
Umějí spolehlivě letět jen domů. Nebuďte smutní, vašeho pošťáka zase cestou
nejspíš nenapadne krahujec.
Ovšem pokud byste třeba ze služebky
chtěli dát vědět nějakým obzvlášť romantickým způsobem, že už jste dorazili, rozhodně doporučuju koupit si holuba
a nechat si poradit od Jiřího Svobody.
Tenhle závod totiž, jako ostatně už stovky jiných, taky vyhrál.
Rozhovor vedla Zuzana
Hubeňáková, článek byl publikován:
magazin@mfdnes.cz
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Pozvánka na koncert
Město Nové Město pod Smrkem zve
veřejnost na adventní koncert, který se
bude konat v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské dne 20. prosince od 17.00 hodin, v provedení vokálně instrumentálního souboru REGNIS. Program zde
zveřejněný bude doplněn o vystoupení
studentek hry na ﬂétnu naší ZUŠ Amálie
Hofírkové, Anežky Víchové a Natálie
Neumaierové, které přednesou vánoční
skladby: Nesem vám noviny a Tichá noc,
dále Sonátu pro tři zobcové ﬂétny autora
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Pompea Natale a Ave Maria od Jacoba
Arcadelta.
Tento koncert navazuje na koncert
Ivety Hejdukové pořádaný při příležitosti oslav Dne české státnosti konaný
v předvečer tohoto svátku. Koncert se
velmi líbil a jako odezva na tento koncert
přišla nabídka manželů Hany a Josefa
Stoklasových na vystoupení souboru
REGNIS, jako dar občanům Nového
Města pod Smrkem, ke kterému mají
vřelý vztah. Za to jim patří velký dík.
MKratochvíl
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sport
Budování hřiště v Novém Městě pod Smrkem
Fotbalové hřiště. Skoro každý na něm
byl nebo alespoň kolem něj prošel. Ale
co víte o jeho stavbě a historii??
V Novém Městě pod Smrkem vedle
tradičního Německého tělocvičného
spolku (založeného roku 1862) vznikl
koncem 19. století ještě levicový Dělnický tělocvičný spolek. Ano, spolek má co
do činění s dělnickým hnutím. Zatímco
Německý tělocvičný spolek měl pro svoji
činnost tělocvičnu, k ní přilehlé hřiště
a fotbalové hřiště v místech dnešního
zarostlého dopravního hřiště v Ludvíkovské ulici, sportovci dělnického tělocvičného spolku Vpřed („Vorwärts“) takové
zázemí neměli. Tak se rozhodli vybudovat si vlastní hřiště svépomocí. Už jen
proto, že chtěli po Chrastavě (1934),
Královce (1935) a Mšeně (1936) pořádat velkou okresní tělocvičnou slavnost.
Dlouholeté snahy měly být konečně
korunovány úspěchem. Přes všechny
těžkosti se rozjel projekt, o jehož velikosti si mohli nechat jen zdát. Všichni z něj
byli nadšeni. Večer 4. července 1934
se dozvěděli, že všechny potřebné pozemky, louky a políčka byly vykoupeny.
Začalo se s vyměřováním, kolíkováním
a začaly i dohady, co se svahem. Většina si myslela, že z něj bude stačit odkopat metr, maximálně dva. Ale vyvážení
na celou délku ukázalo, že se bude muset odkopat 6 metrů. Při poloze hřiště
z jihu na sever by to bylo dokonce mezi
12 a 15 metry. Takže to znamenalo nové
vyměřování a kolíkování, a to tak, aby
hřiště směřovalo z východu na západ.
Tady se ukázal další problém. I přes to,
že plocha vypadala obrovsky, musela
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začít další jednání, aby se nechaly vykoupit další dva pruhy luk.
Pak se začalo s prací. Louky byly rozorány, aby se drny nechaly použít ke stavbě hráze náspu. Každý pomáhal s tím,
co měl po ruce, a jak uměl. Na staveništi
byly ruční vozíky, trakaře nebo jednoduchá nosítka, kterými se zemina odnášela. Hráz rostla rychle, mohutněla a sílila.
Další začali v horní části odstraňovat
svah a vytěženou zeminou plnili násep.
I tak ale práce pokračovaly pomalu. Přáním všech bylo vybudování polní dráhy.
A tak zakrátko stála. Brzy už dráha se
třemi vozíky nestačila, a tak se musela
postavit další, modernější.
Aby byla stavba rychle dokončena,
byly organizovány schůze a zasedání. Na jednom takovém padlo i slovní
spojení „socialistická soutěž“. Toho se
okamžitě chytili. Vytvořily se údernické brigády, každý chtěl být nejlepší
v odpracovaných hodinách a odvedené
práci. Týdně se vyplňovaly výkazy o odpracovaných hodinách a brzy se z jedné
skupiny stali „stachanovci“.
Ale ani odpůrci projektu nezaháleli.
Ozývaly se hlášky typu „Klidně tu můžete dřít až do roku 1937 a pak vám to
hřiště stejně zabavíme“. Jediný následek, který to mělo, byl ten, že na stavbu
přicházeli další a další dobrovolníci.
Odpracované hodiny přibývaly po tisících. Jen během jedné dobře organizované pracovní soboty odpracovalo
126 dělníků na 1100 hodin. Pro ně byly
připraveny dva velké kotle guláše a velké
množství knedlíků. Obrysy hřiště byly
stále zřetelnější. Stovky tun zeminy byly
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přemístěny na násep dlouhý přibližně
180 metrů. Na násep byly dopraveny
kameny na zpevnění plochy o velikosti
2500 čtverečních metrů.
S přibližujícím se koncem roku se
dny začaly zkracovat a tovární dělníci
už nemohli pomáhat jako doposud. Ale
i s nastupujícím šerem si dokázali pomoci. Ke slovu přišlo kolo s dynamem,
které staveniště osvítilo. Aby bylo vůbec
něco vidět, musel někdo pořád pilně
a neúnavně šlapat do vysokých otáček.
Hrubá stavba byla hotová na konci
podzimu. A čas tlačil. Začátkem července, na výročí zahájení prací, mělo být
hřiště otevřeno a měl se na něm konat
okresní sraz komunistických tělocvičných a sportovních klubů. Přicházeli
noví pomocníci. Více jak 300 nadšenců
z okolních měst a obcí vybudovalo hřiště
a areál o ploše 8 tisíc čtverečních metrů
během 210 odpracovaných dní a 26 tisíc hodin dobrovolné práce.
H ř iště bylo slavnostně otev řeno
7. července 1935. Slavnost se změnila
v manifestaci s průvodem dělnických
tělocvičných a sportovních spolků.
Do války se na něm konala ještě jedna
velká tělocvičná slavnost. Ta se uskutečnila 3. a 4. července 1937.
Hřiště však ožilo i v době války. V sobotu 22. a v neděli 23. června 1940 se
na hřišti konala župní tělocvičná slavnost
mládeže Frýdlantského okresu. To se
tu sešlo na tři tisíce chlapců Hitlerovy
mládeže (HJ) a dívek Svazu německých
dívek (BdM).
Petr Krause
Nové Město pod Smrkem
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Mojra
Jak řešit problémy seniorů?
Na seniory se v naší společnosti často zapomíná. Přitom nikdo z nás nemládne
a i my se jednou ocitneme na pozici toho, kdo bude potřebovat pomoc okolí a toužit
po důstojně prožitém stáří v kruhu těch nejbližších. Bohužel právě úzká rodina, děti
a vnoučata na své stařečky nejčastěji zapomínají.

Nemoci a samota
Když se seniora zeptáte, jaké má trápení, odpoví vám s největší pravděpodobností, že jeho zdraví není to, co
bývalo, a že se cítí sám. Pro seniory je
velice psychicky náročné vyrovnat se
s tělesnými změnami. S přibývajícím
věkem nezvládnou to, co kdysi, často
potřebují pomoc, ať už ve formě zdravotních pomůcek, nebo od okolí. Pro mnohé je ztráta soběstačnosti nepřijatelná.
A tak, než aby si řekli o pomoc, raději
mlčí a trápí se pocitem méněcennosti.
Neumí si také představit, že by se měli
přestěhovat do domova pro seniory. Cítí
se naprosto zbyteční.
Druhým závažným problémem seniorů je pocit samoty a opuštění.
Nejenže se musí smířit s tím, že jejich
kamarádi ze školy a vrstevníci umírají,
ale musí často překonat také smrt svého partnera. Zůstávají sami, omezují se
jejich sociální kontakty. Děti buďto ztrácí
o své rodiče zájem, nebo nemají dostatek času pravidelně je navštěvovat. A tak
se senioři ocitají v nedobrovolné izolaci,
která má na jejich psychiku devastující
účinky. Opět zde můžeme poukázat
na to, proč např. i v tomto případě senioři odmítají pobyt v domovech s pečovatelskou službou. Je to jednoduché.
I když jsou sami, jsou doma, ve známém
prostředí, se sousedy, se kterými mohou
prohodit pár slov a s vidinou, respektive
nadějí, že alespoň jednou za čas se
na ně jejich rodina přijede podívat. V nitru se totiž staří lidé strašně bojí toho, že
zůstanou zapomenuti. V cizím prostředí,
kde o ně sice bude postaráno, ale bez
kontaktu se svými nejbližšími.
Jak pomoci seniorům?
V první řadě je důležité pomoci jim
překonat jejich pocit samoty. Díky moderním technologiím na tom není nic těžkého. Pokud je senior technicky zdatný,
14

naučte ho pracovat se Skypem. Může
tak být v kontaktu nejen s vámi, ale také
např. se svými kamarády, a přitom neopustí pohodlí svého domova. Udělejte si
každý den alespoň na 5 minut čas a zavolejte svým stařečkům. Vám to energii
neubere, a senior bude mít pocit, že je
tu stále někdo, komu na něm záleží.
Snažte se seniora co nejčastěji navštěvovat, pozvěte ho na rodinné oslavy
a sdílejte s ním všechny důležité události. Jestliže mu to zdravotní stav dovolí,
nechejte ho pohlídat vnoučky. Poohlédněte se po možnostech pro seniory,
zaměřte se na různé kroužky a zájmové
činnosti v jejich okolí, které by mohli navštěvovat. A jestliže není zbytí a musíte
seniora umístit do domova s pečovatelskou službou, hledejte takový, který
nabízí různé aktivní vyžití.

Adopce seniorů
Existuje spousta soucitných lidí, kterým není osud seniorů lhostejný. Ať už
to jsou jejich mladší sousedé, kteří nabídnou pomocnou ruku, upečou bábovku, popovídají si, nebo různé speciální
organizace a dobrovolníci. Senioři se
sníženou soběstačností mohou využít
mj. adopci pro seniory, což je dobrovolnický program, který má za cíl zmírnit
osamělost starých lidí. Mladí dobrovolníci různého věku docházejí pravidelně
za svým seniorem, popovídají si s ním,
vyslechnou, pomůžou v domácnosti,
vyjdou si na procházku, předčítají atp.
Jejich cílem je zmírnit osamění seniorů
a zlepšit jejich kvalitu života.
Důležitá je také psychická podpora seniorů, ujistit je, že stáří lze prožít
aktivně a ne je brát pouze jako čekání
na smrt.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.c

Rozsvícení Nerozsv
ícení
atelné době
V této nepředvíd
???

novat,
Je těžké něcnoopčnláí strom
proto bude vá dičně první
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adventní ned ez
tentokrát b amu.
r
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OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Novinky z Okrašlovacího spolku
Všichni jsme si mysleli, že koronovirová anabáze létem skončí, avšak opak je
pravdou a veškeré aktivity spolku byly
opětovně utlumeny. Přesto se několik
menších akcí podařilo.

pěšiny přislíbili pomoc pracovníci Lesů ČR.
Počátkem října našli pánové Čech
a Tima v lese nad benzínovou stanicí
rozlomený starý kamenný rozcestník.
Vyzvedli jej, uložili ve mlýně u Čechových v Hajništi a na jaře bude po opravě
vrácen na původní místo.
Změna se udála v Hajništi u kamenného pomníku obětem I. světové války. Ministerstvo obrany zde umístilo tabulku,
která pod číslem CZE 5102–8448 eviduje památník jako válečný hrob – pietní

místo. Podařilo se nám vypátrat jména
válečných obětí z řad obyvatel Hajniště,
vyhotovení desky se jmény a její umístění na kamenný obelisk ve spolupráci
s radnicí je již jen pouhou otázkou času.
O údržbu místa kolem pomníku se průběžně stará pan Štefanides.
Letos to jsou již dva roky, kdy byla
v parčíku u kostela zasazena Lípa republiky. V parku byla městem nainstalována lavička a provedeny dílčí parkové
úpravy. Lipce se daří dobře.
Za OS M. Remtová

V polovině září uskutečněná rodinná
brigáda Vnoučkových upevnila novou
informační tabulku u radioaktivního pramene Michael. Původní tabule byla poničena těžaři při likvidaci polomů. Také
byla opravena kamenná zídka kolem
pramene.
Polomy byla poničena i pěšina mezi
prameny Rafael a Michael. S obnovou
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rozhovor
Mám ráda příběhy…
Rozhovor s Jitkou Koutníkovou o sociální práci, lidech a jejich příbězích,
o tom, co se jí na Frýdlantsku a v Jizerkách líbí, i co by dělala, kdyby už sociální práce a sociální pracovníci nebyli
potřeba.
Odkud pocházíš, Jitko?
Jsem rodilý Frýdlanťák. Já jsem vlastně nikdy nezměnila svoje trvalé bydliště.
Jednou jsem měla období, kdy jsem si
myslela, že Frýdlant je moc malý, ale pak
jsem objevila, že to malé město má své
výhody a kouzlo.
Jaké výhody?
Asi takové to bezpečí malého města.
To, že potkávám známé tváře.
Párkrát jsem s tebou projížděla
Frýdlantskem. Znáš území velmi
dobře jak po stránce geograﬁcké,
tak historické. Čím to je?
Asi to bude výchovou mých rodičů,
kteří se mnou hodně jezdili na výlety
tady po okolí, učili mě znát přírodu, chodili jsme na houby, koupat se k různým
rybníkům, na výlety do Jizerek…
Vnímám to tak, že je důležité znát
místo, kde žiješ, jeho historii, významné
události, které formovaly současnost.
Navíc mě historie vždycky zajímala, ty
příběhy byly jako pohádky, vždy v tom
byla nějaká záhada, tajemno, něco zajímavého, poutavého, díky čemu jsem si
to pamatovala.
Proč děláš zrovna sociální práci?
Co máš na své práci ráda?
Ten zájem o příběh je vlastně trochu
i odpověď na otázku, proč dělám sociální práci. Jsou to příběhy. Ten člověk, ten
osud. Pokaždé je to jiné, každý přichází
v jiné etapě, za jiných okolností, má jiné
zkušenosti. Mám na tom ráda, že jsem
v kontaktu s lidmi, že mám okamžitou
odezvu na to, co dělám. Někdy se ta situace zdá neřešitelná… Někdy je to tak,
že vidím, jak by šlo situaci řešit poměrně snadno. Ale ten člověk, se kterým
problém řeším, potřebuje prostor a čas
k tomu, aby k řešení dospěl sám. To
může někdy působit beznadějně, pokud
to trvá dlouho. Je potřeba si připomínat,
že lidé někdy „selhávají“ opakovaně,
protože potřebují projít svým tempem
různými fázemi nějakého procesu, svého životního problému. Potřebují sami
16

Jitka Koutníková je už 10 let vedoucí sociálního odboru v Novém Městě pod
Smrkem. Můžete se s ní potkat na tamním městském úřadu, pokud si nevíte rady
v obtížné či složité životní situací, přesněji v přízemí Palackého 284. Baví ji čtení
knih, jízda na kole, volejbal, plavat v rybníku, v zimě lyže. Ráda posedí s přáteli
u dobrého vína, ráda cestuje. Nemusí nikam do ciziny, stačí jí hory a rozhledny
u nás. Několik jich navštívila i letos o prázdninách. Má dva syny. Dříve pracovala
jako vedoucí pobočky úřadu práce ve Frýdlantu. Vystudovala Univerzitu Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor sociální práce.
přijít na to, co a jak udělat, aby problém
vyřešili. Žádné mé řešení, které oni nevnímají jako své, fungovat nebude. Mou
prací navíc není soudit je a jejich příběh.
To by měli lidé, s nimiž pracuji, vědět –
že pokud opakovaně neuspějí, pokud
opakují nějakou chybu, já jsem ten, kdo
jim šanci znovu dá.
Novoměstské noviny

Takže tě baví i to hledání řešení?
Je to vlastně kreativní práce?
Jo, rozhodně. Když jdu ráno do práce,
nikdy nevím, co se stane. Můžu si naplánovat nějakou práci a pak někdo přijde
s něčím, co je potřeba řešit akutně –
a plánu je konec.
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rozhovor
Jak bys tedy popsala blíže, co je
sociální pracovník zač, co dělá
nebo má dělat – proč a k čemu
sociální pracovníci jsou? Nejste
zbyteční, nejste nějaká vata?
Vnímám to tak, že se svou prací snažím v místě, kde působím, kde můžu
něco ovlivnit, spoluvytvářet a podporovat prostředí, kde se dobře žije. V životě
jsou situace, které řešit umíš, víš, co
dělat. Přijde ti oznámení, že máš balík,
jdeš na poštu. Bolí tě zub, jdeš k zubaři.
Ale jsou i situace, které řešit neumíš, se
kterými ses ještě nesetkala, události,
které tě v životě vykolejí. Úmrtí v rodině,
vážný úraz, dlouhodobá nemoc, ztráta
zaměstnání či prostě příjmu a třeba dluhy, které pak v důsledku toho nezvládáš
splácet… Sociální pracovník je člověk,
na kterého se v podobných situacích
můžeš obrátit, který s tebou probere
možnosti, jak to řešit.
A jestli to není vata? Vlastně je a je potřebná. Je to ta vata, která má zabránit,
abys spadla čumákem na tvrdou zem
a nabila sis. Vata, která tlumí dopad. Vnímání sociální práce se dnes u lidí často
zužuje na práci s takzvanými „nepřizpůsobivými“. Sociální práce má ale mnohem širší záběr. Pomáhá řešit situace
související s narozením dítěte, s úmrtím
v rodině, při dlouhodobé nemoci, závislosti či při ztrátě zaměstnání, odchodu
do důchodu, péči o nemohoucí rodiče
či nemocné dítě. Takže nějakou formu
sociální práce bude velmi pravděpodobně potřebovat někdy v životě skoro
každý z nás.
Jako sociální pracovnice jsi
vedoucí sociálního odboru
v Novém Městě pod Smrkem.
K čemu je obci sociální práce?
Úplně stejně jako všude jinde. Vytváří nějaké společenské klima, nějakou
záchrannou síť, když člověk potřebuje
pomoc, potřebuje se někam pro pomoc
obrátit. V těžkých chvílích a krizových
situacích je důležité, aby pomoc byla
nablízku, aby byla snadno dostupná.
Aby člověk nemusel nikam jezdit, když
je zrovna v obtížné situaci a potřebuje
podporu. Mnoho těžkých životních situací přichází náhle, nečekaně a vyžadují
odezvu rychle. Alespoň v té prvotní fázi,
kde je potřeba problém zmapovat a hledat řešení. Když se sociální práce dělá
dobře, tak není vidět.
listopad–prosinec 2020

Což je trochu problém, protože
to pak vypadá, že nic neděláš, že
vše běží, jak má…
Ano, protože pokud se věci řeší včas,
tak třeba někdo neskončí na ulici. Ale
není to jenom moje práce, nemůže být.
Nové Město pod Smrkem podporuje
i terénní sociální práci, má vlastní terénní
pracovnici a dva asistenty prevence
kriminality. Ve městě jsou další sociální
služby, které dobře fungují. Kdyby nebyly sociální služby, na které mohu lidi
odkázat a nabídnout jim jejich pomoc,
nebylo by možné sociální práci dělat
tak, jak je dnes na Frýdlantsku realizována. Na podpoře sociální práce v území
se podílí obce celého frýdlantského
mikroregionu, je společně ﬁnancována
základní síť sociálních služeb v území
a za to patří velký dík vedení obcí a MAS
Frýdlantsko.
Vzpomeneš si na to, co tě při tvé
práci nejvíc překvapilo, vyvedlo
z míry?
Nikdy mě nevykolejili lidé, co se na mě
obrátili. Vždy to byla nějaká koncepční
věc a neznalost těch, kteří rozhodují.
Například když poslanec sněmovny,
tedy ten, kdo mimo jiné schvaluje zákony a má je tedy znát, chtěl bojovat proti
v yplácení důchodů všem, kdo nikdy
nepracovali. Chtěl měnit ustanovení
zákona, která neexistovala, a brojil proti
praxi, která byla fámou. Každý musí splnit zákonem dané podmínky pro výplatu
důchodu. Pokud je nesplní, není mu
důchod vyplácen. To jsou situace, které
mě vyvádějí z míry. Jak snadno uvěříme
nesmyslu, stačí, aby nám přišlo dost
„věrohodných“ e-mailů. Ale abych tady
nerozdmýchávala marné sentimenty
a nemalovala to černě. Mám i příjemná
překvapení. Setkávám se ve své práci s tím, že lidé odcházejí s úsměvem
a v pohodě, i když jsem jim ze svého
pohledu vlastně nijak nepomohla. Jediné, co se stalo, je, že jsem je vyslechla,
strávila s nimi čas nad nějakou těžkou
a bolavou věcí a vyjádřila jim pochopení,
sounáležitost s nimi. To mě zas a znovu
překvapuje a stále v práci těší.
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A šikovně jsi nás vrátila
k příjemnějším tématům. Které
místo v Jizerkách máš nejradši?
Mám hrozně ráda Horní Polubný. Když
si stoupneš k bývalé škole, tak vidíš
na jedné straně Jizerské hory a na druhé Krkonoše. Jsou tam krásné východy
slunce. Poprvé jsem tam byla před mnoha lety, právě se svými rodiči. Jezdím
tam už řadu let. V létě na kolo, v zimě
na lyže. Letos jsem tam poprvé po dlouhé době ještě nebyla.
Tento blog si říká „Socky“. Jsi
socka a proč?
Asi jsem socka. Pokud je to myšleno
tak, že jsem člověk, který se zajímá o to,
co se děje kolem něj. Jestli je to tak, že
mi není lhostejné, co se kolem mě děje,
pak jsem socka.
Z tvé pracovně-životní zkušenosti
(těžko to oddělit): kdybys mohla
změnit jednu jedinou věc, aby se
nám žilo lépe, abychom se měli
líp, co by to bylo? Ať už v systému
nebo v našem přístupu k životu
a světu a podobně.
Ohleduplnost. Kdybychom všichni byli
jeden k druhému ohleduplní, měli pro
sebe navzájem soucit a porozumění,
tak si myslím, že by se tady spousta
věci nemusela vůbec řešit. Měli bychom
být víc dětmi v tom smyslu otevřenosti
a upřímnosti. Děti mají i přirozený soucit
a schopnost vcítit se. My dospělí jsme
si to často nechali vzít. Každý člověk je
důležitý a každý může začít sám u sebe.
No ale nepřišla bys pak o práci?
Jo, ale za těchto podmínek ráda! Šla
bych dělat něco jiného.
A co?
Otevřela bych si obchůdek s bylinkami, čaji… se samým voňavým zbožím.
Rozhovor vedla Juliána Bindásová,
publikován byl na frydlantsko.eu
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ZZS
Nový heliport ZZS LK v Liberci

Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už
budou moci v Liberci na své domovské
základně bez obav přistávat i po soumraku. Nový heliport, který slavnostně
uvedl do provozu ředitel ZZS LK Luděk
Kramář spolu s hejtmanem Martinem
Půtou, jeho statutární náměstkyní pro
resort ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem
pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, je již osvětlený.
Právě osvětlení heliportu bylo podmínkou Úřadu pro civilní letectví, bez jejíhož
splnění hrozilo omezení rozsahu denního letového provozu. A právě v Liberci
byla poslední základna HEMS, která
ji zatím nesplňovala. „Pokud bychom
nový heliport nepostavili, reálně hrozilo
omezení jeho provozu, vrtulník by se
musel vracet vždy před soumrakem,“
vysvětlil Luděk Kramář. Doplnil, že letecká základna ZZS LK neprovozuje
noční lety, ale pouze denní (tj. od svítání
do soumraku - tento čas je v průběhu roku proměnlivý), nicméně pilot a posádka
vrtulníku mnohdy nemohou odhadnout
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přesnou dobu návratu na základnu a neosvětlený heliport jim ho tedy komplikoval.
Práce na novém helipor tu zača ly v únoru letošního roku, jeho stavba
skončila v srpnu. Jeho celková cena
je 6,7 milionů korun a ZZS LK ji zaplatila z účelové dotace, kterou poskytl
Liberecký kraj. Stavební část heliportu
si vyžádala náklady 3 miliony korun,
3,4 milionu korun stály použité technologie a 300 tisíc ZZS LK zaplatila
za projektovou dokumentaci. Dobudovat je třeba ještě hasicí systém, který
bude stát necelé tři miliony korun. Nový
heliport vyrostl na pozemku, jenž původně patřil městu Liberec, díky rychlému
a vstřícnému jednání zainteresovaných
institucí se jej však velmi rychle podařilo
vyměnit za jiný, který patřil Libereckému
kraji. „Městu i kraji bych za tuto vstřícnost velmi rád poděkoval. Stejně jako
Aeroklubu Liberec za dohodu o provozu
na letišti,“ řekl Kramář.
„Zajištění dostupnosti zdravotní péče
je naší prioritou, bez letecké záchranné
služby by to nešlo. Jsme rádi, že naše

Novoměstské noviny

záchranka disponuje skvělými posádkami, které se pravidelně cvičí a připravují
tak, aby mohly pomáhat lidem i ve velmi
těžkých a nepřístupných podmínkách,“
řekl hejtman Martin Půta. Ocenil i spolupráci s Horskou službou, jejíž zástupci
záchranářům velmi často pomáhají.
Zvláštní vzpomínku při uvedení heliportu do provozu věnovali bývalému
kolegovi, pilotu Michalu Benešovi, který
loni tragicky zahynul. Právě on se podílel
na prvních jednáních o novém heliportu
a měl být jeho odborným garantem.
U příležitosti otevření nového heliportu záchranáři představili také nový vůz
Škoda Octavia, který v rámci projektu
ŠKODA AUTO POMÁHÁ v létě ZZS LK
převzala od společnosti Škoda Auto,
a.s. Vůz, který ZZS LK získala i díky tomu, že má certiﬁkaci ISO 9001, je určen
pro potřeby pracovníků Systému psychosociální intervenční služby (SPIS),
kteří poskytují podporu zejména příbuzným, známým a svědkům nečekaných
a náhlých událostí, při nichž dochází
k náhlému poškození zdraví v důsledku
nehody, náhlého onemocnění či úmrtí.
Michael Georgiev, ZZS LK
listopad–prosinec 2020

ZZS
Zima se blíží… Na cestu za pacienty jsme připraveni!
Cesta za pacienty někdy nebývá lehká
a někdy ani nevede po silnici. Ať už se
jedná o zraněné v terénu nebo o ty, kdo
naši pomoc potřebují doma, zejména
v zimních měsících je občas velmi obtížné dojet sanitou až k místu zásahu.
Řidiči Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje proto pravidelně zdokonalují své znalosti a dovednosti, aby
nejen cesta k pacientovi, ale i s ním
do zdravotnického zařízení byla co nejbezpečnější.
V září se proto většina řidičů ZZS LK
vystřídala na praktickém školení v bývalém vojenském areálu v Ralsku. Pod
vedením instruktorů z vlastních řad obnovili své znalosti, naučili se něco nového a vyzkoušeli si jízdu sanitou v opravdu
těžkém terénu. Na cvičení, které ZZS LK
pořádá již druhým rokem vlastními silami,
se řidičů za zpřísněných bezpečnostních a hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy covid) vystřídalo celkem 120.
„První ročník cvičení řidičů ve vojenském
prostoru Ralsko byl úspěšný a měli jsme
na něj skvělou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali podobným scénářem, samozřejmě
s drobnými úpravami. Stěžejní částí byly
stejně jako loni praktické jízdy v terénu,
vzhledem k tomu, že hodně pršelo, byly
místy opravdu výživné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Michael Georgiev. „Soustředili
jsme se na dohledávání pacienta v nepřístupném terénu – na místě bylo i mobilní
operační středisko. V rámci teoretické
výuky se řidiči věnovali rozboru dopravních nehod nebo pravidlům, která pro
nás na silnicích platí v době, kdy je sanita ve výjezdu, a podobně,“ doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové
brzdění, jízdu ve vysoké vodě, zvládnutí
smyku či nácvik zvláštních krizových
situací včetně překážek na silnici. „Díky
podpoře Libereckého kraje a vojenských lesů se nám v Ralsku nabídl ideální výcvikový prostor pro to, aby si každý
řidič mohl na vlastní kůži vyzkoušet jízdní
vlastnosti vozu v terénu, který v Libereckém kraji může kdekoliv potkat. Protože
u nás to není jen o městech a silnicích.
Lokalit, kde jsou lidská obydlí, chaty,
chalupy je všude dost a kolikrát je pro
posádky opravdu náročné je dohledat,
mnohdy je to právě o takovýchto cestách
na hranici sjízdnosti,“ uvedl Georgiev.
Michael Georgiev, ZZS LK
listopad–prosinec 2020
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SINGLTREK
Jaký byl rok 2020 na Singltreku pod Smrkem
Na podzim vždy přichází čas, kdy se
ohlížíme za uplynulou sezónou, hodnotíme a bilancujeme. A je jasné, že letos
rozhodně budeme mít všichni na co
vzpomínat. Přece jen pandemie není
něco, co bychom běžně zažívali.

dávalo přes okénko. Přes léto jsme se
pak mohli vrátit k normálnímu režimu
dokonce bez roušek, ale nutno říci, že
návštěvníci se stejně automaticky snažili
dodržovat rozestupy a používali dezinfekci na ruce.

Zatímco jiné roky jsme zahajovali sezónu podle počasí zhruba v první polovině dubna, letos v té době zrovna
panovala nejtužší celostátní karanténní
opatření. Takže provozovny v nástupních místech se otevřít nemohly. Stezky
samozřejmě otevřené byly, ty jsou vyjma
vyhlášených uzávěr přístupné z hlediska
lesního zákona celoročně. Počasí na jaře bylo sice takové střídavé, pár dní teplo
a pak zase mráz, ale lidé byli po dlouhé
zimě natěšení na výlety do přírody. Určitě k tomu přispělo i to, že jsme byli
všeobecně nuceni sedět co nejvíce
doma, přestože jezdit do přírody v té
době nebylo vyloženě zakázané (i když
to nebylo úplně jasné).
V Libereckém kraji to dopadlo tak, že
některé oblíbené přírodní lokality byly
návštěvníky tak přecpány, že hejtman
nařídil zakázat vjezd na vybraná parkoviště. Singltrek pod Smrkem mezi těmito
místy vyjmenován nebyl, ale jelikož jsme
věděli, že mnozí místní se nákazy velmi
obávali, žádali jsme návštěvníky, aby
nepřijížděli. A nutno říci, že naprostá
většina lidí to respektovala. Rovněž tak
poté, když se opatření začala pomalu
uvolňovat. Nejprve návštěvníci nesměli
do provozovny a občerstvení se pro-

Zřejmě kvůli tomu, že přes léto nebylo
příliš doporučené cestování do zahraničí a mnoho lidí zůstalo přes léto v České
republice, hledali nové tipy, kam se
vypravit. Oﬁciální statistiky si nevedeme (ani by to nebylo v tomto případě
technicky proveditelné), ale z rozhovorů
s návštěvníky se zdá, že letos na Singltrek pod Smrkem přijelo hodně lidí
úplně prvně. Alespoň částečně se tak
dorovnal obrovský propad v návštěvnosti, který nastal začátkem sezóny kvůli
karanténě.
Provozoven v nástupních místech se
samozřejmě dotkla i opatření, která byla vyhlášena v polovině října. Hlavní
sezóna již samozřejmě v té době byla
za námi, ale když je snesitelné počasí,
návštěvníci obvykle přijíždějí tak do půlky listopadu. Služby nástupních míst samozřejmě lze do určité míry provozovat
i v režimu, jako byl koncem jara - tedy
pouze okénko na výdej občerstvení, ale
přece jen při podzimním ježdění je mnohem lepší mít se kde schovat před deštěm či větrem, trochu se ohřát, sníst si
polévku pod střechou. A to teď nepůjde,
takže si myslíme, že to řadu návštěvníků
odradí. Ale nedá se nic dělat.
Podzimní a zimní koronavirová opatře-
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ní se Singltreku pod Smrkem, s výjimkou
několika posledních podzimních víkendů a prázdnin, snad tolik nebudou týkat,
protože provozovny jsou tradičně přes
zimu zavřené. Stejně jako jiné roky tak
budeme s napětím vyhlížet, jaká bude
ta letošní zima a jaký bude mít dopad
na stezky. Každoročně se obáváme
vichřic, které obvykle přicházejí s nástupem zimy a pak v předjaří. Uvidíme,
kolik napadne sněhu a jak bude odtávat.
A samozřejmě, ze všeho nejvíce doufáme, že na jaře již budeme moci otevřít
bez omezení.
Výzkum nemoci COVID -19 probíhá sice velmi rychlým tempem, avšak
zdaleka ještě o něm není známo vše.
Na jaře se o této nemoci vědělo ještě
velmi málo, takže bylo pochopitelné, že
i náhodné míjení se s lidmi v přírodním
prostředí bylo považováno za potenciálně rizikové. Různé výzkumy a statistiky
však naznačují, že naprostá většina lidí
se nakazí až při delším kontaktu a hlavně v uzavřeném prostředí. Je prakticky
mizivá pravděpodobnost, že by se někdo nakazil, když bez bližšího kontaktu venku na čerstvém vzduchu projde
kolem infekčního člověka. Natož když
kolem něj projede na kole. Aktivní pohyb
na čerstvém vzduchu je navíc jedním
z důležitých opatření, která můžeme
udělat pro své fyzické i duševní zdraví
a pro budování své odolnosti proti nemocem. Proto se v této situaci názorně ukázalo, jak jsou kvalitní rekreační stezky
pro zdraví lidí důležité – lidé se na nich
nehromadí na jednom místě a mohou si
bez obav užívat jak sportování, tak okolní
přírodu a krajinu.
Přejeme Vám příjemné pozdně podzimní dny, klidný advent, krásné Vánoce
a šťastný vstup do Nového roku. Ale
hlavně, buďte zdraví.
Za celý Singltrek tým
Hanka Hermová
fotograﬁe: Tomáš Kvasnička /
Singltrek

Omluva
V minulém čísle našich novin (září – říjen) jsme uvedli špatně autora
článku a fotograﬁí „Příměstský tábor
Singltrek dětem“, tímto se tedy moc
omlouváme. Autorem byla paní Jana
Trojanová.
listopad–prosinec 2020

kultura
Pozvánka do knihovny

Srdečně Vás zveme na

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 v yužívat 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.

KONCERT
smíšeného pěveckého sboru

„ZNIČEHONIC“ z Liberce
pod vedením sbormistra pana

Václava FILIPA.

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

PÁTEK 27. listopadu 2020
od 19:00 hodin

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.; středa 13:00–15:00 hod.
pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod.; 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.; 13:30–17:00 hod.

v Evangelickém kostele
v Novém Městě pod Smrkem
https://www.sborznicehonic.cz/

Máte dluhy,
nedokážete je splácet
a bojíte se, co vám hrozí?
Máte exekuci,
ale nevíte,
co to znamená a co s tím?
Dostali jste dopis
s barevným pruhem,
že musíte něco zaplatit?
Je to velká částka
a vy nerozumíte, o co jde?

Obraťte se na dluhovou poradnu
Člověka v tísni, o. p. s.
Ivana Šedová: 778 442 540
Jakub Čermák: 778 406 341
Iva Janusová: 777 787 534
Nové Město pod Smrkem: Palackého 275
Frýdlant: Centrum 1407, ul. Míru 1407
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Provozní doba – od 25. října 2020
Plavecký bazén
Sauna
ráno
odpoledne
odpoledne
pondělí plavání školy
sanitární den
14.00–18.00 veřejné plavání
úterý
plavání školy
zavřeno
18.00–19.30 kurz plavání pro děti
středa plavání školy
14.00–20.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory
čtvrtek plavání školy
15.00–16.00 plavecký kroužek DDM
15.00–21.00 pro ženy
16.00–21.00 veřejné plavání
pátek plavání školy
14.00–21.00 veřejné plavání
15.00–21.00 pro muže
10.00–12.00
sobota
14.00–20.00 veřejné plavání
15.00–20.00 smíšená
veřejné plavání
neděle zavřeno
14.00–18.00 veřejné plavání
14.30–18.00
Poznámky: Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 týden předem.

Masáže

Občerstvení
u bazénu

zavřeno

14.00–20.00

zavřeno

14.00–20.00

18.00–20.00

14.00–21.00

18.00–20.00

14.00–21.00

zavřeno

14.00–20.00

zavřeno

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén
1 hod.
2 hod.
nad 15 let
60 Kč
100 Kč
děti do 15 let
40 Kč
70 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč
osoby ZTP/P
40 Kč
70 Kč
záloha na klíč od skříňky
100 Kč
příplatek při překročení časového limitu
30 Kč za každých započatých 30 minut
Pronájem bazénu – hodinová
sazba
do 21.00
1 300 Kč
po 21.00
2 000 Kč
pronájem školy 1 hod.
20 Kč
osoba/hod.
Permanentka – vstup bazén
dospělí 12 vstupů po 1 hod.
600 Kč
– přenosná,
platnost 4 měsíce
děti do 15 let a ZTP,
400 Kč
12 vstupů po 1 hod. –
přenosná, platnost 4 měsíce
Zápůjčky
vysoušeč vlasů
20 Kč
sportovní potřeby
20 Kč
ručník
20 Kč

Sauna
vstupné – 2 hod.
nad 15 let
děti do 15 let
sauna s přechodem
do bazénu
sauna s masáží
masáž samostatně
Pronájem sauny
do 21.00
po 21.00
Pronájem – sportoviště
pronájem 1 hod.
Hala u školy
Sokolovna
Tenisový kurt
Volejbalový kurt

100 Kč
70 Kč
130 Kč
200 Kč
130 Kč

1 300 Kč
2 000 Kč

250 Kč
190 Kč
100 Kč
150 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS
Hala u školy
100 Kč
Sokolovna
100 Kč
Poznámka: klíče jsou uloženy
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Ubytování
Turistická ubytovna
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba od 3 do 12 let
160 Kč
200 Kč
osoba starší 12 let
200 Kč
220 Kč
Apartmány
1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
osoba
1 noc
200 Kč
220 Kč
od 3 do 12 let
více nocí
200 Kč
220 Kč
osoba starší 12 let 1 noc
300 Kč
340 Kč
více nocí
270 Kč
300 Kč
Koupaliště
1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
chata č. 1
400 Kč
500 Kč
chata č. 2, 3
650 Kč
750 Kč
chata č. 4, 5, 6
550 Kč
650 Kč
obytný vůz, karavan
120 Kč
150 Kč
stan velký
100 Kč
stan malý (2 osoby)
60 Kč
parkovné osobní automobil na den
50 Kč
Poplatky
Rekreační poplatek městu
10 Kč
(všechny typy ubytování)
osoba/noc
Ubytovací poplatek při ubytování v areálu
30 Kč
koupaliště
osoba/noc
Sprchy
30 Kč
Elektrická energie
100 Kč/den

Sportovní a relaxační centrum
příspěvková organizace
Ludvíkovská 38
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ 75048817
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
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SRC
Info ze SRC
Jak zvláštně nám letošní sezona začala, tak i skončila. Vlastně celý letošní
rok je celý úplně jiný než roky ostatní.
Napřed jsme museli uzavřít všechny provozy, od bazénu až po posilovnu, a jenom pomalu jsme vše znovu otevírali.
Naštěstí letní období se celkem vydařilo.
Návštěvníků přijelo dokonce více než
v uplynulých letech. Také jsme zvládli
uskutečnit všechny naplánované letní
akce, i když „Pohádkový les“ musel být
přesunut na září a uskutečnil se snad
v tom posledním možném termínu. Velice děkuji všem, kdo se na jeho přípravě
a realizaci podíleli, ať již jsou to zaměstnanci SRC, nebo dobrovolníci, převážně
z řad městského úřadu. Bez nadšenců
by se takovéto akce nemohly konat.
Také ostatní letní akce byly vydařené.
Letní kino. Smrkfest, koncerty skupin
Cover Power a Sešlost. Jsem přesvědčen, že každý mohl v nabídce najít to,
co jej zajímalo, a užít si pěkné chvilky v areálu koupaliště. Pokud zde píši
o areálu koupaliště a kempu, musím
se zmínit i o ostatních realizovaných, či
plánovaných akcích. Jsem velice rád,
že se ve spolupráci s městským úřadem
podařilo vybudovat další část infrastruktury kempu. Mám zde na mysli novou terasu, která přispěla ke zvýšení komfortu
všech návštěvníků, dále potom osvětlení
příjezdové cesty od parkoviště, což jistě
ocení všichni, kdo náš kemp a občerstvení touto cestou navštěvují, a v neposlední řadě i zázemí pro umístění
kontejneru na TKO. Protože skladování
a třídění odpadu je jedním z největších
problémů souvisejících s provozem celého objektu. Jsem rád, že se třídění
odpadu poměrně ujalo, a i když zde je
prostor ke zlepšení, pro začátek to není

listopad–prosinec 2020

špatné. Mrzí mne, že se nám nepodařilo
realizovat výstavbu dětského koutku
s hracími prvky, ale situace byla na počátku sezony hodně nestabilní a nebylo
možné do tohoto projektu uvolnit prostředky z rozpočtu organizace. Předpokládám realizaci tohoto úkolu během
zimní přestávky provozu.
Abych však nepsal pouze o areálu
koupaliště. Díky tomu, že jsme nemohli
provozovat bazén na jaře, nechali jsme
jej v provozu celé léto a myslím, že to byl
správný krok. Během prázdnin si cestu
do bazénu a sauny našlo poměrně dost
návštěvníků, za což jsem rád. V letošním
roce jsme rovněž provedli několik úprav
v objektu kulturního sálu. Nechali jsme
zde vymalovat, ve spolupráci s městem byly vyrobeny nové pulty do barů
a v současné době probíhá oprava podlahy. Věřím, že až se toto složité období
přežene a bude možné sál otevřít a využívat, všichni návštěvníci to ocení.
Při výčtu jednotlivých činností nesmím
zapomenout na naše infocentrum. Protože díky práci obou zaměstnankyň infocentra jsme schopni všechny letní akce
realizovat, za což jim děkuji.
Pro podzimní a zimní část roku máme
pro všechny zájemce opět připraven
bazén, saunu a další vnitřní sportoviště
a budeme rádi, pokud nás navštívíte
v případě, že se situace v naší zemi
zlepší natolik, že bude možné opět tato
zařízení otevřít veřejnosti. V souvislosti
s provozem bazénu musím zmínit, že
letošní ročník „Mikulášského plavání“
se s nejvyšší pravděpodobností neuskuteční. Pokud bazén otevřeme, budeme
muset přednostně pokračovat v rozpracovaných kurzech škol a na tuto akci
nebude místo v kalendáři.
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Na závěr chci ještě jednou poděkovat
všem zaměstnancům SRC za práci,
kterou odváděli po celou jarní a letní
sezonu. A zároveň děkuji všem návštěvníkům, ať již z blízka, či z daleka, že si
k nám našli cestu, a věřím, že u nás byli
spokojeni. Budu rád, pokud nám svoji
přízeň zachováte a opět se uvidíme,
až se tento nestandardní čas přežene.
V tomto výtisku naleznete provozní dobu
bazénu od 25. října 2020. Věřím, že ji
budeme moci co nejdříve realizovat.

A na úplný závěr si vypůjčím slova mého kamaráda Zoltána Bubeníka, která
se v této době hodí. „Asi jen pár slov pro
každého: Rozum, Racionalita a hlavně
Respekt! Rozum do hrsti, Racionalita
v uvažování a zejména Respekt – k Racionálním a Rozumným návrhům!“
PJ
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školství
Den stromů v online škole
Na den 20. října ve většině středoevropských zemích připadá Den stromů.
Proto jsme vyzvali žáky naší školy, aby
se i v době distanční výuky zúčastnili
kreativní soutěže Strom podzimu. Žáci
mohli zvolit libovolnou techniku a libovolný formát, včetně literárního zpracování.

Přijali jsme více než 40 prací jednotlivců a třídních kolektivů. Žáci posílali
přes e-mail, WhatsApp, messenger svá
díla – malby, kresby, prostorové zpracování, umělecké fotograﬁe, básně…
Jsme nadšení, máme šikovné školáky,
kteří i v době pandemie tvoří. Na ce-

lou galerii odevzdaných prací se můžete podívat na stránkách naší školy
www.zsnmps.cz nebo FB proﬁlu ZŠ
Nové Město pod Smrkem. Zde přikládáme jako ochutnávku jen některé z nich.
Z naší základní školy přejeme všem
čtenářům klidné dny a pevné zdraví.
Michaela Smutná

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod
číslem MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 11. 2020. Náklad 300 ks. Příští vydání: leden–únor 2021. 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.
24

Novoměstské noviny

listopad–prosinec 2020

