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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
na sklonku letošní zimy se Vám
do rukou dostává další číslo Novoměstských novin. Můžete se v něm
dočíst o činnosti spolků a sdružení
působících v našem městě, dozvíte se
několik zajímavých informací z radnice
a zpříjemnit
poslední zimní dny Vám mohou také
příspěvky od pravidelných přispěvatelů.
Všem čtenářům přejeme prosluněné
následující dny a příjemné velikonoční
svátky.
Redakce

Řemesla
Ve třídě Hvězdiček jsme si vyzkoušely některá povolání – jaké je to třeba
stát se kadeřníkem či kadeřnicí? Děti
si tak vyzkoušely mytí, fénování, natáčení a rozčesávání vlasů. Také jsme
se na malou chvilku staly pekaři a ze
slaného těsta jsme tvořily rohlíky, chléb,
koláče a také housky. Jako dáreček
jsme pak dostaly domů pekařskou čepici. Protože se dětem hrátky na povolání
velice líbily, tak jsme jich zařadily více.
Jaké je to stát se zahradníkem? Každý
si do svého květináčku zasadil semínka
řeřichy a celý týden o ně pečoval. Kdo
bude chtít, může vypěstovanou řeřichu
ochutnat na chlebíku s pomazánkou. Také víme, že i paní uklízečka má ve školce
spoustu práce, a tak jsme se rozhodly jí
trochu pomoci s péčí o koberec a mytí
stolečků se židličkami. No a v neposlední řadě se z nás stali kominíčci, kteří se
pokoušeli o vymetení komína.
JD

školství
A zase ten střevlík
Jméno střediska ekologické výchovy
Střevlík z Hejnic není ani pro rodiče dětí
z mateřské školy, ani čtenáře Novoměstských novin neznámé. Vzhledem k pandemické situaci, kdy děti radši nikam
nejezdí, připravili pracovníci výše jmenovaného střediska takzvané výjezdní
programy pro děti, které se konají přímo
ve školách. Ve čtvrtek 18. února 2021
přijeli i do naší mateřské školy.
Mladší děti za tříd Berušek a Hvězdiček se zúčastnily programu „Lišáčkovo
dobrodružství“.
Cíl programu byl seznámit se s našimi
nejběžnějšími lesními zvířaty, jejich stopami, potravou a typickými vlastnostmi
prostřednictvím pohádky o malém ztraceném lišáčkovi, která prolínala úplně
celým programem. Děti se seznámily
s našimi nejběžnějšími lesními zvířaty, jejich stopami, potravou i typickými
vlastnostmi. Zapojili jsme přitom všechny smysly, ale nejvíce chuť, protože
na konci dostaly děti výborné perníčky
ve tvaru kuřátek a zajíčků.
Pro starší děti ze tříd Ježků, Sluníček a Motýlů byl připravený program
„Koloběh vody“, který seznamuje děti
s koloběhem vody v přírodě. Využívá
k tomu různé typy aktivit – děti si zahrály
pohádku o mráčku, předvedly koloběh
vody pomocí stuh a hudebních nástrojů.
Nechyběly různé zvuky vody a samy
si zkusily napodobit déšť. Nechyběly
ani jednoduché pokusy, které mají děti
nejradši.
Jsme rádi, že i v této nelehké době se
mohou děti pobavit, ale také se něco
nového naučit.
Za MŠ Nové Město pod Smrkem děkujeme.
Jitka Dudková
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SRC
Info ze SRC
Když jsem přemýšlel o tom, čemu
se věnovat v příspěvku do tohoto čísla
Novoměstských novin, uvědomil jsem
si, jak je v současné době složité najít
něco, co by stálo za zaznamenání. Vše
je v podstatě již rok zavřené (když nepočítáme loňské léto a pár týdnů před
Vánoci), kurzy pro školy z logických
důvodů neprovádíme, sauna je studená
již od prosince a na otevření kempu
můžeme zatím zapomenout nejen kvůli
počasí.
Nicméně potom jsem si řekl, že se
pokusím najít alespoň něco, čím bych
čtenáře tohoto článku trochu zaujal.
Po přibližně dvanácti letech se konečně
podařilo (a to i díky loňské letní sezoně
v kempu) vyčlenit prostředky na výmalbu sokolovny. Myslím, že si to již zasloužila. Vždyť v této budově si svými
začátky a seznamováním se sportem
jako takovým prošla v rámci školní výuky a zájmových aktivit většina obyvatel
města. Výsledek splnil očekávání a věřím, že celý prostor opět prokoukl.
V současné době pracujeme na opravách dveří ve sportovní hale a na turistické ubytovně. Část jsme museli, s ohledem na jejich technický stav, vyměnit
a u části z nich stačilo provést opravy
a nový nátěr. Současně jsme po asi 40
letech provedli výměnu postelí v ubytovně.
Vzhledem k situaci je jediným naším
pracovištěm fungujícím v „normálním“
režimu INFOCENTRUM. Jsme rádi, že
alespoň zde můžeme poskytovat služby
obyvatelům města, a to především spoluprací se společností Zásilkovna.
V příštích týdnech začneme pomalu
připravovat letní program, ale o konkrétních akcích Vás budeme informovat až
v příštím čísle nebo na našem facebookovém proﬁlu.
Přejeme Všem pevné nervy a věříme,
že se situace v brzké době zlepší a budeme moci pracovat a žít bez omezení,
jako dříve.
Rok 2021 nám začal ve stejném duchu, jako ten minulý skončil. Opatření
nutná ke zvládnutí nemoci nás stále
omezují v naší činnosti, takže zájemcům
o využívání našich služeb, ať již bazénu, sauny, sportovní haly, sokolovny či
posilovny nezbývá, než si počkat, až
se situace zlepší natolik, že budeme
moci otevřít. Pevně věřím, že to bude co
nejdříve a opět se setkáme v některém
březen–duben 2021

z našich zařízení. Protože netušíme,
kdy to bude, není v tomto výtisku novin
zveřejněna obvyklá příloha s provozní
dobou bazénu. Informace o spuštění
našich služeb najdete na našich stránkách, na facebookovém proﬁlu SRC
a také ve vyhledavači Google.
Jediným pracovištěm SRC, které je
momentálně v provozu, je informační centrum, které v souladu s vládními opatřeními poskytuje službu výdeje zásilek od společnosti Zásilkovna.
Jsem rád, že se tuto službu daří rozvíjet
a veliké poděkování patří děvčatům zde
pracujícím za zvládnutí náporu z konce
roku 2020.
Držitele permanentních vstupenek
do našich zařízení (hlavně do bazénu,
sauny a posilovny) zcela jistě zajímá, jak
bude vypadat jejich využití po spuštění
provozu. Tak tedy všechny permanentky
a dárkové vstupenky s omezenou dobou
platnosti jsou prodlouženy do konce roku 2021 a tomu, kdo ji má ke dni uzavření posilovny (9. 12. 2020), bude platnost
vstupu automaticky prodloužena o jeden
měsíc od dne otevření posilovny.
Novoměstské noviny

Protože ani v této době nechceme
ponechat nic na poslední chvíli, připravujeme již program pro letní sezonu
roku 2021. Pokud nám to situace dovolí,
můžete se opět těšit na letní kino, country večer a další akce včetně Pohádkového lesa pro děti.
V minulém článku jsem psal, že se
nám nepodařilo realizovat některé projekty, jako například výstavbu dětského
hřiště v kempu a podobně. Díky silné
letní sezoně v kempu, kde díky úpravě
cen a nárůstu počtu ubytovaných (hlavně v obytných vozech) to vypadá, že se
podaří alespoň některé plány uskutečnit
během roku 2021.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kdo nám i přes nepříznivou dobu zachovávají přízeň, a věřím, že nás již brzy
budou moci opět navštívit. Také chci
poděkovat zaměstnancům SRC za práci, kterou po celý uplynulý rok odváděli,
a rovněž představitelům města za podporu, kterou nám poskytují.
Přeji všem čtenářům dobrou náladu
a brzký návrat k normálnímu životu.
PJ
3

Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
Rada města na své schůzi konané
dne 30.12.2020 projednala majetkoprávní věci, schvaluje nájem pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 902/3, zahrada, o výměře
120 m 2, na dobu určitou 10 let. RM
nedoporučuje zastupitelstvu úplatné
nabytí, koupi nemovité věci, pozemku,
parcely č. 485/2, orná půda, o výměře
10 889 m2 v k. ú. Hajniště pod Smrkem za cenu 30 Kč/m2. RM schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí, podle oznámení č. 31/2020,
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 350/1, v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, části parcely č. 359/1, části
parcely č. 2076 a v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem, parcely č. 331. Dále RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, parcely č. 962, parcely č. 967
a části parcely č. 801. RM schvaluje
zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovité věci, podle oznámení
č. 32/2020, v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, části parcely č. 181/3. RM schvaluje zřízení služebnosti o výměře 53,7 m2
k části parcely č. 160/1, zřízení služebnosti o výměře 4,92 m2 k části parcely
č. 194/1, obě v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, vymezené GP č. 462-126/2018
ve prospěch Libereckého kraje. RM
schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu Palackého 276 mezi město Nové Město pod Smrkem a Senior klub,
na dobu neurčitou od 01.01.2021. RM
projednala předložená čerpání položky
„Opravy“, všech příspěvkových organizací zřízených městem Nové Město pod
Smrkem, k 15.12.2020. RM schvaluje třetí rozpočtová opatření, rozpočet
roku 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022–2023 příspěvkových organizací základní škola,
mateřská škola, základní umělecká škola, Středisko volného času „ROROŠ“
a Sportovní a relaxační centrum. RM
schvaluje rozpočtová opatření č. 60 až
č. 63 podle V. změny rozpočtu města
roku 2020. Dále RM schvaluje žádost
o prominutí nájemného za pronájem
nebytov ých prostor Mírové náměstí,
pronajatých za účelem provozování cukrárny, z důvodu opatření nařízeného
vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby od 14. října 2020,
za měsíce leden, únor a březen ro4

ku 2021. RM souhlasí s přijetím účelově určeného ﬁnančního daru společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Vlastislavova 4/152, 140 00 Praha 4,
účelově určeného dárcem na úhradu
obědů ve školní jídelně pro 4 žáky ZŠ,
pro organizaci základní škola. RM souhlasí s investiční akci nad 40.000 Kč
– doplnění UV zářiče do systému ﬁltrace
bazénové vody, pro Sportovní a relaxační centrum. RM souhlasí s investiční
akcí nad 40.000 Kč – na pořízení dataprojektoru EPSON EB-695Wi, který
podporuje jak dotykové ovládání, tak
dvě pera pro Základní školu Nové Město
pod Smrkem.
Rada města na své schůzi konané
dne 20.01.2021 projednala majetkoprávní věci, schvaluje seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města platný
od 01.01.2021 do 30.06.2021. RM
schvaluje výměny bytů a přidělení bytu
přidělovaného dle seznamu žadatelů
o byt ve vlastnictví města. RM schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301 (byt č. 23,
garsonka). RM bere na vědomí žádost
bytové správy o vyjmutí objektu Frýdlantská č. p. 270 z majetku bytové správy.
Pokud nebude objekt prodán nebo nebude realizována dotace na rekonstrukci objektu, bude se rada města žádostí
zabývat v druhé polovině roku 2021.

Dále RM schvaluje v ýši nájemného
a pachtovného pozemků ve vlastnictví města s platností od 01.01.2021.
RM bere na vědomí předložený návrh
smluvních cen pozemků pro rok 2021,
které budou předkládány ke schvalování zastupitelstvu města při prodeji,
koupi a směně pozemků z vlastnictví
a do vlastnictví města. RM schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nemovitých
věcí č. 02/2021 v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, bytové jednotky č. 445/6
a podílu na společných částech budovy a pozemku. RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytov ých
prostor v přízemí objektu Palackého 276
mezi městem Nové Město pod Smrkem
a Senior klub, Nové Město pod Smrkem. RM souhlasí s investiční akcí nad
40.000 Kč – opravy výmalby v Sokolovně pro Sportovní a relaxační centrum.
RM schvaluje prominutí nájemného
za pronájem nebytových prostor Vaňkova 226, pronajatých za účelem provozování kadeřnictví, z důvodu opatření
nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby od 14. října 2020, za měsíc leden 2021. Jako
poslední RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Frýdlantská 59, k účelu provozování služeb
veřejnosti s předmětem podnikání zdravotní a relaxační masáže.

Nová kniha
Okrašlovací spolek ve spolupráci
s městem Nové Město pod Smrkem
a ﬁrmou CiS systém, s. r. o. vydal koncem roku 2020 knihu Od Klingera
k TEXTILANĚ.
Autoři RNDr. Václav Tima a Jiří Mikla
popsali, na základě dokumentů, 157 let
trvající existenci textilní výroby v našem
městě, na jejímž počátku stála rodina
Klinger.
V knize se čtenáři dovědí i mnoho dalších zajímavých informací o rodině Klingerů a jejich podnikatelských aktivitách
v rámci regionu i mimo něj.
Knihu je od ledna možno koupit v prodejně Propona na náměstí a po uvolnění
karantény si ji zájemci budou moci zakoupit i v Informačním centru.
Za OS M. Remtová
Novoměstské noviny
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Zprávy z radnice
Ze zasedání ZM N. M. p. Smrkem
Rada města na své schůzi konané
dne 03.02.2021 projednala majetkoprávní věci, schvaluje přidělení bytů
přidělovaných mimo seznam žadatelů
o byt ve vlastnictví města. RM schvaluje přidělení pobytové místnosti č. 8
na ubytovně. RM souhlasí s ukončením
nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
Nové Město pod Smrkem a nájemcem
panem Josefem Štefanidesem dohodou
k 31.12.2020. RM schvaluje zveřejnění záměru pachtu nemovitých věcí
č. 03/2021 v k. ú. Nové Město pod
Smrkem, části parcely č. 1774/1 a části parcely č. 1775/1. RM schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nemovitých
věcí č. 04/2021 v k. ú. Nové Město
pod Smrkem, domu č. p. 270 na parcele 35/1, včetně parcely č. 35/1, části
parcely č. 1375, parcely č. 1795/5,
parcely č. 625, části parcely č. 1588/1,
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely
č. 556. RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovité věci v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 1775/2. RM bere na vědomí informaci ředitelky PO MŠ o termínu konání
zápisu dětí do Mateřské školy Nové
Město pod Smrkem. RM schvaluje
Výroční zprávu o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2020. Dále RM navrhuje odložení
projednání prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor Jindřichovická 316, pronajatých za účelem provozování kadeřnictví, z důvodu opatření
nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby od 14. října 2020, za měsíce říjen, listopad 2020
a leden 2021, a ukládá tajemníkovi prověřit stav úhrad nájemného. RM souhlasí s investiční akci nad 40.000 Kč – výměna oken a dveří v městských lázních
pro Sportovní a relaxační centrum. RM
schvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor Vaňkova 226,
pronajatých za účelem provozování kadeřnictví, z důvodu opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven
poskytujících služby od 14. října 2020,
za měsíc únor 2021. Jako poslední RM
schvaluje Plán prevence kriminality
města Nového Města pod Smrkem pro
období 2021–2023.
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Z 13. zasedání Zastupitelstva
města Nové Město pod Smrkem,
konaného dne 16.12.2020
1/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem, s tím, že bod č. 11 „Informace o stavu Revitalizace náměstí“, bude
projednán za bodem č. 3 „Informace
obvodního oddělení PČR“.
2/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje závěry kontroly usnesení.
3/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemků v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, budovy, objektu k bydlení č. p. 90, včetně
parcely č. 258, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2, jejíž součástí
je stavba, budova č. p. 90, včetně části
parcely č. 259, zahrada, o výměře cca
1 010 m2, za smluvní cenu 472.440 Kč
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví paní Věry Kudlové. 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.
4a/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje odložení prodeje
pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem,
části parcely č. 682/1, trvalý travní porost, o výměře cca 2 202 m2 za smluvní
cenu XX Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem.
4b/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 1498/34, trvalý travní porost, o výměře 64 m2 za smluvní cenu 100 Kč/m2
Novoměstské noviny

a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví paní Lenky Hajníkové.
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.
4c/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 1686/15, trvalý travní
porost, o výměře 13 m2, části parcely
č. 1686/17, ostatní plocha, o výměře 31 m2 za smluvní cenu 100 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem
do vlastnictví manželů Marie a Ing. Miroslava Kratochvílových. 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.
4d/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 1531/1, tr valý travní po rost, o výměře 48 m2, za smluvní cenu
100 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem z vlastnictví města Nové Město pod
Smrkem do vlastnictví manželů Soni
a Pavla Hübscherových. 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.
5a/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení
práva stavby a smlouvu o smlouvě budoucí č. 02/2021 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem a paní
Zdeňkou Veselou o právu stavby a budoucím prodeji pozemku v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, parcely č. 2091/1,
trvalý travní porost, o výměře 1 404 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.
5
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5b/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě
budoucí č. 04/2021 uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a paní Marikou Vlodarczykovou a panem
Josefem Havlanem o právu stavby a budoucím prodeji pozemku v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, parcely č. 2189/1,
trvalý travní porost, o výměře 1 624 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.
5c/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě
budoucí č. 05/2021 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem
a panem Petrem Veselovským o právu
stavby a budoucím prodeji pozemků
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
parcely č. 2190/4, trvalý travní porost,
o výměře 82 m2, parcely č. 2203, orná
půda, o výměře 62 m2, části parcely
č. 2204/1, trvalý travní porost, o výměře 510 m2, části parcely č. 2205,
trvalý travní porost, o výměře 140 m2.
Smlouva bude předložena k podpisu
nejpozději do 31.05.2021. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a pozemky určené k prodeji mohou být
znovu nabídnuty k prodeji.
5d/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě
budoucí č. 06/2021 uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a panem Ondřejem Blažkem o právu stavby
a budoucím prodeji pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 2204/1, trvalý travní porost, o výměře 639 m2, části parcely č. 2205,
trvalý travní porost, o výměře 372 m2.
Smlouva bude předložena k podpisu
nejpozději do 31.05.2021. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení končí
a pozemky určené k prodeji mohou být
znovu nabídnuty k prodeji.
6/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
6

Smrkem schvaluje směnu pozemků;
v k. ú. Nové Město pod Smrkem parcely
1686/15, trvalý travní porost, o výměře
3 990 m2 z vlastnictví města Nové Město pod Smrkem do vlastnictví pana Petra
Zemana za smluvní cenu 39.900 Kč;
a pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem; části parcely č. 2300, trvalý travní
porost, o výměře 1 069 m2, části parcely č. 2312/1, trvalý travní porost, o výměře 1 086 m2, části parcely č. 2312/2,
trvalý travní porost, o výměře 320 m2,
z vlastnictví pana Petra Zemana, zapsaných na LV č. 1083, do vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 24.750 Kč. Náklady spojené se směnou parcel budou hrazeny městem Nové
Město pod Smrkem. Směnná smlouva
bude předložena k podpisu nejpozději
do 31.05.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí.
7/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
parcely č. 1654/3, zahrada, o výměře
198 m2, parcely č. 1655/1, trvalý travní porost, o výměře 342 m 2, parcely
č. 1655/3, trvalý travní porost, o výměře 123 m2, parcely č. 1655/5, trvalý
travní porost, o výměře 15 m2, parcely
č. 1656/2, zahrada, o výměře 324 m2,
za smluvní cenu 100 Kč/m2 bez DPH,
část parcely č. 1655/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 78 m2 za smluvní cenu 200 Kč/m2 bez DPH jako zastavěnou plochu rodinného domu a část
parcely č. 1655/4, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 224 m2 jako ostatní
plochu za cenu 132 Kč/m2 bez DPH,
dle GP č. 1134–381/2020 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
pana Pavla Láznického. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději
do 31.05.2021. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji mohou být znovu nabídnuty
k prodeji.
8/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí nabytí hrobky
Mazel, číslo 45/oddělení IV., v pravém
horním rohu pohřebiště, Nové Město
pod Smrkem, na parcele č. 2353, ostatní plocha, v k. ú. Nové Město pod SmrNovoměstské noviny

kem, jako nemovitého majetku do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem.
9/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem souhlasí s příspěvkem města Nové Město pod Smrkem ve v ýši
514.548 Kč, do rozpočtu Mikroregionu
Fr ýdlantsko, dle přiloženého návrhu
rozpočtového provizoria pro rok 2021
a souhlasí se zpracováním této částky
do rozpočtu města na rok 2021.
10a/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola,
Nové Město pod Smrkem, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 72741911,
s účinností od 01.01.2021.
10b/13Z/2020
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje zřizovací
listinu příspěvkové organizace Středisko volného času „ROROŠ“, Nové
Město pod Smrkem, příspěvková organizace, IČ 46744819, s účinností
od 01.01.2021.
10c/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní
a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817, s účinností
od 01.01.2021.
10d/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace, IČ 72741996, s účinností
od 01.01.2021.
10e/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace, IČ 72741830, s účinností
od 01.01.2021.
10f/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem ukládá vedoucí ﬁnančního odbřezen–duben 2021
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boru předložit ke schválení na příštím
zasedání zastupitelstva města přílohy
č. 1 a č. 2 zřizovacích listin jednotlivých
příspěvkových organizací.

Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí s přijetím dotace
z prostředků MPSV na sociální služby
ve výši 14.604,00 Kč.

11a/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje rozpočtová opatření
č. 33 až 59, dle předložené IV. změny
rozpočtu města 2020 a dle komentáře
a tabulky.
 Celkové snížení rozpočtu na straně
příjmů: -551.749,43 Kč
 Celkové snížení rozpočtu na straně
výdajů: 1.802.858,78 Kč
 Financování (rozdíl mezi příjmy
a výdaji) 1.251.109,35 Kč

11h/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí s přijetím dotace
na úhradu úroků na kanalizaci ve výši
9.027,35 Kč.

11b/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí se Smlouvou
o poskytnutí účelové dotace, ve výši
299.958,75 Kč, z Libereckého kraje
z prostředků MPSV pro základní školu,
na projekt „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji“.
11c/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí se Smlouvou
o poskytnutí účelové dotace, ve výši
168.971,25 Kč, z Libereckého kraje
z prostředků MPSV pro mateřskou školu, na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“.
11d/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí se Smlouvou
o poskytnutí účelové dotace, ve výši
357.774,00 Kč, z Libereckého kraje
z prostředků MŠMT pro mateřskou školu, na projekt „Operační výzkum, vývoj
a vzdělávání“.
11e/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí s přijetím dotace
z MV GŘ HZS na výdaje JSDH ve výši
68.064,00 Kč.
11f/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem souhlasí s přijetím dotace
z prostředků MPSV na sociální služby
ve výši 28.292,00 Kč.
11g/13Z/2020
březen–duben 2021

11i/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem pověřuje v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. § 102,
radu města k provedení rozpočtových
opatření v závěru roku 2020. Radě města je povoleno schvalovat změny rozpočtu do výše salda 1 mil. Kč a příjmy
související s přijetím dotací.
12/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu města na rok 2021,
na rok 2022 a na rok 2023.
13/13Z/2020
Z astupitelst vo města Nové Měs to p o d S mr kem s chv a luje v s ou l adu s u s t a novením § 13 z á kon a
č. 250/2000 Sb.,pravidla rozpočtového
provizoria, kterými se bude hospodaření
města řídit do doby schválení rozpočtu
pro rok 2021, a to zejména: celkové
běžné výdaje města nepřesáhnou částku 1/12 skutečných výdajů za rok 2020,
nad rámec měsíčních výdajů budou dle
potřeby hrazeny úvěry a úroky z úvěrů,
dále se do této částky nezapočítává
převod provozního příspěvku příspěvkovým organizacím města a platby, které
vznikly smluvními vztahy v roce 2020
a nebyly do 31.12.2020 uhrazeny.
14/13Z/2020
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje realizaci projektu
„Nové Město pod Smrkem – Asistenti
prevence kriminality“ v roce 2021 a podání žádosti o dotaci do programu MV
– Program prevence kriminality na místní úrovni 2021 a schvaluje minimálně
povinnou spoluúčast města ve výši 10 %
z rozpočtu celého projektu.
Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata
Novoměstské noviny

Výsledky projednávání, které byly
zamítnuty
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem neschvaluje prodej stavby a pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu k bydlení č. p. 270,
včetně parcely č. 35/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 399 m2, jejíž
součástí je stavba, budova č. p. 270,
za smluvní cenu 468.000 Kč a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
pan Karstena Klause Englera.
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje prodej stavby a pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
budovy, objektu k bydlení č. p. 270,
včetně parcely č. 35/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 399 m2, jejíž
součástí je stavba, budova č. p. 270,
za smluvní cenu 468.000 Kč a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví
pan Karstena Klause Englera. 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.
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě
budoucí č. 01/2021 uzavřenou mezi
městem Nové Město pod Smrkem a panem Michalem Sukem o právu stavby
a budoucím prodeji pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely č. 994/1, zahrada, o v ýměře cca
1 290 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.
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě budoucí
č. 01/2021 uzavřenou mezi městem Nové
Město pod Smrkem a panem Michalem
Sukem o právu stavby a budoucím prodeji
pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
části parcely č. 994/1, zahrada, o výměře
cca 980 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.
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php
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sociální služby
Bílý kruh bezpečí – domácí násilí

O domácím násilí jste jistě již slyšeli.
Věděli jste však, že je nejběžnější a zároveň nejpodceňovanější formou násilí
páchaném člověkem na jiné lidské bytosti? Objevuje se zhruba u 30 % párů
a zdaleka není problémem jen sociálně
slabých rodin. Nicméně i v 21. století
jsou kolem domácího násilí přijímány
typické mýty. Pojďme se na některé
z nich podívat:
 Domácí násilí je doménou sociálně
slabých – stejně jako my, v Bílém
kruhu bezpečí, se i ostatní pracovníci
v pomáhajících profesích setkávají
s domácím násilím páchaným
ve střední ekonomické vrstvě, mezi
vysokoškolsky vzdělanými lidmi, ale
i mezi lidmi, kteří zastávají vysoké
řídící funkce v různých oblastech
našeho života, a to na regionální
i celostátní úrovni.
 Pachatel domácího násilí trpí
psychickou poruchou nebo je pod
vlivem alkoholu či drog – nutno
konstatovat, že v celé řadě případů
je spouštěčem agrese skutečně
přítomnost těchto látek u násilné
osoby, což mívá za následek, že se
násilná osoba hůře ovládá. V mnoha
případech je však domácí násilí
pácháno bez přítomnosti takovéhoto
ovlivnění, a to ve všech jeho formách.
 Domácí násilí je pácháno pouze
na ženách – až jednu třetinu
případů domácího násilí páchají
ženy na mužích, děti na rodičích,
vnoučata na prarodičích nebo osoba
sdílející společnou domácnost
s ohroženými osobami, která je
s nimi ve vzdálenějším příbuzenském
vztahu.
 Týraná žena přece může partnera
kdykoliv opustit – většina ohrožených
žen začne v určitém okamžiku
uvažovat o odchodu a zvažovat
jeho následky. Zde pak do jejího
racionálního přemýšlení vstupují
8

strachy. Strach z toho, jak bude
partner na odchod reagovat, z toho,
jak to ekonomicky zvládne, zda jí
někdo pomůže a podobně. Dalším
významným faktorem je skutečnost,
že svého partnera pořád miluje, že
se stydí za to, co se u nich doma
děje. Z pohledu ohrožené osoby jsou
to v tom okamžiku nepřekonatelné
překážky, které jí od jejího úmyslu
odejít ze vztahu brání, proto setrvává
a zvyšuje svoji snahu o „klidný život“.
Základními předpoklady pro domácí
násilí jsou jeho dlouhodobost (jednorázový útok není DN), dominance jedné
ze stran („italská domácnost“ není DN)
a často také stupňování míry útoků. Důležité je také mít na paměti, že domácí
násilí neznamená pouze fyzický útok.
Existují různé další formy, např.: psychické, ekonomické, sociální… Každá
z těchto forem je pro oběť nebezpečná
a destruktivní. Ve vztahu se zpravidla
vyskytuje několik forem současně.
Další informace o domácím násilí můžete získat např. na stránkách www.
domacinasili.cz nebo na www.bkb.cz.
V Bílém kruhu bezpečí poskytneme
oběti domácího násilí informace, jak se
bránit, a pomůžeme naplánovat následující kroky. Setkání probíhá v příjemném prostředí liberecké pobočky, kde
je klientům k dispozici sociální pracovnice. Ta může pomoci s plánováním
následujících kroků, informací týkajících
se podání trestního oznámení, kontaktů na navazující organizace (např.: Intervenční centrum, OSPOD, azylový
dům,…). Vytvořením bezpečnostního
plánu sestaveného na míru ohrožené
osobě, pomoc se sepsáním některých
žádostí, doprovodem na policii či k soudu a v neposlední řadě bezpečným prostorem pro sdílení náročného příběhu.
Klientům je k dispozici také pravidelná
poradna, kde se setkají s psychosociálním poradcem a právníkem. Využít
lze také nonstop Linku pomoci obětem
kriminality a domácího násilí 116 006.
Služby jsou diskrétní a jsou poskytovány
zdarma.
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Palachova 504/7, 460 01 Liberec
 tel.: +420 485 150 707
 mobil: +420 605 952 852
 e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
Novoměstské noviny

Příběh z poradny
Do liberecké poradny Bílého kruhu
bezpečí se objednala mladá žena, oběť
domácího násilí. Popisovala stálé ponižování ze strany partnera, neustálou
kontrolu svého pohybu a komunikace prostřednictvím mobilního telefonu.
V poslední době také fyzické útoky.
Společně bydlí v pronajatém bytě, který je psaný na klientku, a také náklady
hradí sama. Nejvíc ji trápí, že celému
jednání bývá přítomen také syn, který
začíná přejímat otcův způsob komunikace. Chtěla by se s partnerem rozejít,
ale má strach cokoliv říct. On sám neodejde a obává se, že nenechá odejít ani
je. Sděluje své obavy, že přijde o syna.
Partner vyhrožuje, že pokud se o něco
pokusí, bude to ještě horší. Jsou jenom
jeho.
Klientka dostala možnost nahlas vyslovit, co ji trápí. Sociální pracovnicí
byla podpořena ve svém rozhodnutí
od agresora odejít. Společně probrali
následující kroky. Žena odmítala věc
hlásit na PČR, proto byla tato možnost
pouze zmíněna, pokud si to rozmyslí, je
jí sociální pracovnice k dispozici.
Společně probrali možnosti, které klientka má. Jakým způsobem docílit, aby
se partner odstěhoval z jejího bytu. Místa, kam by mohli se synem na přechodnou dobu odejít. Vytvořen bezpečnostní
plán. Klientka byla se sociální pracovnicí
i nadále v kontaktu a společně řešily
aktuální problémy v reálném čase, dle
potřeb klientky.
Řešení situace pro klientku nebylo
jednoduché a stálo ji mnoho sil. Na přechodnou dobu se spolu se synem nastěhovali do malého bytu své matky. Nakonec se však podařilo docílit, aby se muž
z bytu odstěhoval. Klientka se mohla
vrátit a začít řešit svěření syna do své péče a způsob kontaktování s jeho otcem.
Článek do obecních zpravodajů –
pomoc seniorům
Oběti krádeží, podvodu, přepadení,
oběti domácího násilí. S tím vším se
mohou senioři setkat i v blízkosti svého domova. Přesto, že mnozí senioři
se snaží chovat bezpečně, stávají se
oběťmi trestných činů. Potenciální pachatel počítá s jejich zranitelností, omezeností v pohybu nebo schopnosti včas
reagovat. Takový pachatel je považuje
za snadnou oběť.
březen–duben 2021

sociální služby
Co však senior může dělat v případě,
že se ocitne v takovéto situaci? Zajít
na policii? Ano, tento postup je jistě
správný a každého napadne jako první.
Nebude se však pachatel mstít? Budou
mu na policii věřit? Co tomu řeknou doma, když se nedokázal ubránit?
Všechny tyto otázky jsou přirozené
a některé ze seniorů přemůžou. To,
i další nejmenované aspekty mohou
být důvodem, proč senior trestný čin
neohlásí.
S čím může seniorovi pomoci Bílý
kruh bezpečí? Bílý kruh bezpečí je organizací pro oběti trestných činů a domácího násilí. Klientům jsou k dispozici
psychosociální poradce a právník, kteří
ho vyslechnou v příjemném prostředí
liberecké pobočky a na základě zakázky
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proberou následující možnosti. Klient
nemusí mít strach, že bude do čehokoliv
tlačen. Záleží pouze na jeho rozhodnutí,
zda půjde cestou nastíněnou poradci.
Služba je diskrétní a zdarma. Klientovi je
také k dispozici klíčový sociální pracovník, který mu může pomoci např. sdílením složité životní situace, vyhledáním
kontaktů, s vyplněním některých žádostí nebo také doprovodem na policii či
k soudu.
Kontaktovat lze také Linku pomoci
obětem kriminality a domácího násilí
116 006, která je zdarma a nonstop.
Bílý kruh bezpečí, z. s.
 Palachova 504/7, 460 01 Liberec
 tel.: +420 485 150 707
 mobil: +420 605 952 852
 e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

Novoměstské noviny

Příběh z poradny
Na libereckou poradnu se obrátila
seniorka – oběť přepadení, které byla
odcizena peněženka. Klientka nevěděla, v jaké fázi se řízení nachází a zda jí
bude nahrazena škoda. Právníkem jí byl
vysvětlen postup, jak zjistit požadované
informace a jak se lze připojit k náhradě
škody. Sociální pracovnice jí pomohla
sepsat žádost o informace, směřovanou na státní zastupitelství a následně
na okresní soud. Klientka s odstupem
6 měsíců poradnu opět kontaktovala
a sdělovala, že odcizená částka jí byla
uhrazena. Také vyjádřila lítost, že o naší
službě nevěděla v době spáchání trestného činu. Určitě by využila doprovod
důvěrníkem na policii.
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Policie
Podvodníci
Varování pro seniory před okradením nebo podvodným jednáním
pachatelů trestné činnosti
Policie České republiky varuje seniory
před možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři
většinou přímo v místě svého bydliště.
Podvodníci využívají různé záminky
k okradení nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo
telefonicky většinou s nabídkou různých
služeb anebo pod smyšlenou legendou.
Nabídky řemeslných služeb:
 Broušení nožů, nůžek atp.
 Výměny okapů nebo jiné práce
na domě.
 Výměna zámku u dveří (prodej
a nabídka montáže bezpečnostního
zámku, kdy se však jedná pouze
o běžný zámek).
 Kontrola komínů (výměna vložkování
komínu i přesto, že to není nutné).
Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší
částku, než žádal před započetím práce. V případě odporu seniora ohledně zaplacení pachatel vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením, v některých
případech vyvíjí nátlak na seniora i více
pachatelů. Ve snaze získat od seniora
požadovanou částku jsou pachatelé
ochotni jej odvézt i k bankomatu, aby
zde vybral ﬁnanční hotovost.
Nabídky levných energetických
služeb nebo pojištění v místě
bydliště:
 Levnější plyn nebo elektřina.
 Pojištění – životní, zdravotní, proti
pohromě, spoření apod.
Pachatel při vpuštění do domu nechává
úmyslně otevřené vchodové pro spolupachatele, poté obvykle vyzve seniora,
aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní uzávěr vody apod.; ve chvíli,
kdy se senior vzdálí z domácnosti, druhý
pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí nalezené cennosti. V některých případech
pachatel vyšle seniora do jiné místnosti,
třeba koupelny, aby pouštěl vodu nebo
k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat dle jeho pokynů. Pachatel mezitím
prohledá ostatní místnosti a odcizí peníze nebo vše cenné.
10

Legendy:
 Vnuk v nouzi (nejčastější legenda).
 Přeplatek za plyn, elektriku nebo
vodu – (falešný plynař, elektrikář
nebo vodař).
 Údajné těžké životní nebo mimořádné
situace – (vylákání peněz na operaci
dítěte, na různé služby, pokuty
a poplatky, neboť pachatel u sebe
zrovna nemá hotovost).
Nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“
– pachatel telefonuje na pevnou linku
(výjimečně na mobilní telefon), kdy se
vydává za vnuka a žádá ﬁnanční pomoc,
neboť se dostal do velkých problémů,
nebo že má možnost výhodné koupě
vozidla, bytu apod. a nemá dostatečnou
ﬁnanční hotovost. Pokud senior sdělí,
že nemá takovou ﬁnanční hotovost, je
často nucen poskytnout šperky nebo
jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze
nebo cennosti vyzvedne u seniora řidič
taxislužby, kterému má poškozený vše
předat, v některých případech si pro
požadované věci má přijet známý falešného vnuka.
V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař, elektrikář nebo
pracovník vodáren (většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1 000 Kč, má však
u sebe pouze větší bankovku, kterou
potřebuje rozměnit. Poškozený tedy jde
na místo, kde má uloženou ﬁnanční hotovost, což vidí pachatel, který následně odvede pozornost seniora sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně
z tohoto místa odcizí zbylou hotovost.
K vrácení přeplatku nakonec nedojde,
neboť pachatel vyzve poškozeného,
aby mu předložil další dokumenty; on
mezitím nepozorovaně opustí domácnost. V drtivé většině nabízí přeplatek
žena.
AKTUÁLNĚ v době nouzového
stavu
Podvodníci bohužel využívají krizové
situace a obohacují se na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky
zdravotní péče, přípravků na posílení
imunity i s nabídkou pomoci při každodenních činnostech, jako je nákup.
Legenda:
 Nabídka zdravotní preventivní péče
– měření teploty (nejprve nabídnuto
Novoměstské noviny

telefonicky, poté osobní návštěva
pachatele u seniora doma)
Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice v jejich domácím
prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze
pokouší dostat do domácnosti seniora
s úmyslem jej okrást.
Pokud využije senior nabídky
pomoci v podobě nákupu,
doporučujeme:
 Ověřit si, zda se jedná o organizace
zřízené obcí nebo neziskovou
organizací; požadujte předložení
průkazu o tom, že se skutečně jedná
o zaměstnance takové organizace.
Vyžádejte si telefonní kontakt,
na kterém si můžete danou osobu
ověřit.
 Mějte předem připravený seznam
věcí, které potřebujete nakoupit,
zařídit, obstarat.
 Nepůjčujte svou platební kartu
a pokud možno mějte připravenu
přesnou ﬁnanční hotovost
za požadovaný nákup či službu.
 Při převzetí nákupu nepouštějte
cizí osoby do bytu, k tomu využijte
společné prostory domů, u rodinných
domů využijte možnosti předání
nákupu přes plot.
Zároveň upozorňujeme, že v současné
době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr
peněz v souvislosti s opatřeními proti
COVID–19. Neposkytujte k těmto účelům žádné ﬁnanční dary.
Policie ČR apeluje na seniory, aby
byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě
jejich bydliště. Pokud se již senior
rozhodne cizí osobu vpustit do svého
bytu, tak by neměl být doma sám
(zavolejte příbuzným, přátelům nebo
sousedům a poproste je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř
nevpouštějte, popřípadě se dohodněte s cizí osobou na jiném termínu
návštěvy).
Seniorům doporučujeme, aby si
pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen
pootevřené, a tak budou moci vyřídit
některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se
setkali s podvodníkem, neprodleně
březen–duben 2021

Policie
kontaktujte Policii České republiky
na tísňové lince 158.
Podvodníci – oběti internetu
Jako novější fenomén se nám začíná
projevovat trestná činnosti na seniorech – na internetu. Seniorského věku
se začínají dožívat „zdatnější“ uživatelé
internetu. Jde o legendy pod příslibem
seznámení, společného života, pomoci
v nouzi. Daly by se označit legendou
„Americký voják“, námořník, lékař na misi v zahraničí a podobně. Popisovanou
trestnou činnost považujeme za vysoce
nebezpečnou se stupňujícím se charakterem – množstvím. Odesílané peníze
většinou končí na zahraničních účtech.
Nebo naopak se objevily případy, kdy
podvodníci v ystupovali jako „Ruská
kráska“. Scénář je obdobný.

vyřízení výjezdních povolení a úplatků
pro místní autority. Komunikace probíhá
přes chaty a emaily. Mnohdy za využití
Google překladače.
Myslíte si, že na takovéto „pohádky“
nemůže nikdo naletět? Omyl… Osamělí
lidé a např. lidé v těžké životní situaci
hledají někoho, kdo jim dá nový cíl a impuls. A tím může být i záchrana života
člověka či příslib nového vztahu. Policisté bohužel evidují případy, kdy oběti
podvodníků, nejčastěji ženy, zaslaly
ﬁnanční prostředky v rozmezí tisícových
až milionových částek.

Komunikujete s někým, jehož příběh
se podobá výše popsanému, nebo znáte někoho, kdo tento příběh prožívá?
Buďte opatrní a nikomu neposílejte žádné ﬁnanční prostředky. O tom samém
zkuste přesvědčit svou známou. Vždy
v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na vše
bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací.
Děkujeme za spolupráci.
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
komisař oddělení tisku a prevence
+420 974 461 208
+420 725 900 210
vladimira.srytrova@pcr.cz

„Americký voják“
Interně se tento podvod nazývá podle
původního případu falešné identit y
„Americký voják“. Je postaven na modelu získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví pod záminkou společné
budoucnosti. Ústřední postavou tohoto
podvodu a tedy vymyšleného příběhu
bývá cizinec, který se snaží zkontaktovat
osobu (oběť) přes různé komunikační
portály, ať už seznamky či sociální sítě,
a vždy se zaštítí příběhem. V tomto příběhu jde o zlato, peníze či jiné cennosti,
případně o jeho život. Vždy je třeba mu
pomoci dostat tyto komodity z nějakého
nebezpečného místa. Nejčastěji jsou to
místa typu Afghánistán, Sýrie a další státy s nestabilním režimem a přítomností
mezinárodních sil.
Tento podvodník se zpravidla vydává
za amerického vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce,
kteří jsou zde na misi nebo mají možnost
získat třeba dědictví a potřebují nalézt
někoho, kdo jim pomůže s vyvedením
zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, případně jim pomůže se
záchranou života. Následuje samozřejmě příslib společné budoucnosti se
zajištěným člověkem, popřípadě příslib
na podílu z majetku. Objevil se i příběh
námořníka bojujícího o život na potápějící se lodi. Dalším společným momentem jsou opakující se žádosti o zaslání
ﬁnančních prostředků na zařízení potřebných postupů k převedení ﬁnanční
hotovosti, v y vezení zlata ze země či
březen–duben 2021
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Mojra
Jak překonat naprostou ztrátu motivace?

Se ztrátou motivace se můžete setkat
kdykoliv v průběhu života. Poprvé při
studiu, zejména na VŠ, kdy velmi rychle
vystřízlivíte z představy nevázaného studentského užívání si. Namísto večírků
se na studenta kupí hromada učiva,
nedostatek času a spánku. Počáteční
nadšení přechází do melancholie, a neustálý nátlak a stereotyp mohou vést
k naprosté ztrátě motivace ke studiu.
Po studiu, ať už jakémkoliv, se zapojíte
do pracovního procesu. A zde nad vámi
začne opět viset přízrak mizející motivace. Proč? Jednoduše proto, že práci
snů má jen málo vyvolených. Většinou,
zejména kvůli potřebě platit účty, se
spokojíte s prací, která není z vašeho
pohledu až tak dokonalá. Třeba ji jen
v první chvíli berete jako z nouze ctnost,
a poohlížíte se po něčem jiném, něčem,
co by vás opravdu bavilo. Jenže pracovní trh je neúprosný, a tak den co den
chodíte do zaměstnání, které vnímáte
jen jako nutné zlo. Míra motivace? Nulová! Ale nemyslete si, ani ti s dokonalou prací nejsou před ztrátou motivace
v bezpečí. I oni se mohou jednoho dne
vzbudit naprosto bez energie, bez zápalu. Z ničeho nic nejsou schopni odvádět
svou práci dobře, nestíhají termíny, stále
častěji do práce zaspí…
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Kromě ztráty studijní a pracovní motivace nás může potkat ještě něco horšího. A to ztráta motivace k životu obecně.
Své dny neprožíváte, ale pouze přežíváte. Nejste schopni se pro cokoli
nadchnout, jste bez energie, každodenní potřeby, jako starost o děti, vedení
domácnosti, úklid apod. děláte mechanicky, jako stroje. Anebo jste již dospěli
do takové fáze, že je neděláte vůbec.
Spoléháte na to, že to udělají ostatní členové rodiny, a i kdyby ne, nemáte elán
a chuť to začít řešit. Nejspíš je vám to
úplně jedno. A to je špatně. Je potřeba
začít situaci řešit, protože ztráta motivace je jednou z příčin syndromu
vyhoření v osobní i pracovní rovině.
V první řadě musíte najít smysl, proč
s demotivací bojovat. Sepište si seznam
toho, co jste bez motivace ztratili, jak se
změnil váš život. Zamyslete se také nad
tím, co je pro vás důležité, proč děláte
to, co děláte. A jestliže vás dosavadní
uspořádání vašeho života činí nešťastnými? Tak to je nejvyšší čas na změnu!
Stanovte si nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale pozor, abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou opět vést jen a jen
k demotivaci. Proto postupujte pomalu,
po dílčích úkolech, vše si naplánujte
a rovnoměrně rozvrhněte. A za každou
Novoměstské noviny

splněnou práci se odměňte něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic nedokáže motivovat lépe než vidina zisku
a odměny.
A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou
ztracenou motivaci, neznamená to, že
budete motivováni až do smrti. Proto
myslete na to, že i v momentě, kdy nevíte, kde vám hlava stojí, a povinnosti
vám padají na hlavu, je potřeba si oddechnout. Možná vám to připadá nelogické, odpočívat v momentě, kdy máte
hromadu práce. Ale paradoxně pokud si
dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete mít více energie a vaše výkonnost
se o mnoho zvýší. A to, že vám jde práce
dobře od ruky, vás bude motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. Někomu
pomůže protažení, krátká procházka
na čerstvém vzduchu, jinému relaxační
dýchání, cviky na udržení rovnováhy,
představa sebe sama na příjemném
místě. Zkuste ze sebe také setřást stres,
protřepávat jednotlivé části těla, nebo
se klidně vykřičte. Každý člověk je jiný,
a tak každému zabírají jiné relaxační
techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat,
zkuste se inspirovat na internetu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

INZERCE
Firma Müsing, s. r. o. hledá zručné
a zodpovědné pracovníky pro výrobu
plážových a zahradních košů. Jedná
se o jednosměnný provoz v Raspenavě. Práce je vhodná pro ženy i muže.
Z ájemci se mohou hlásit na email
muesing.cz@muesing.com nebo telefon 704 530 701. Přiložte prosím
krátký životopis. Zaručujeme zkušební
dobu.
březen–duben 2021

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
březen–duben 2021
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Liberecký kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Liberec 1

nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec I-Staré Město, 46001, Liberec

954246001

Liberec 2

Nákladní 429/6, Liberec III-Jeřáb, 46007, Liberec

954246002

Liberec 3

České mládeže 456, Liberec XXIII-Doubí, 46312, Liberec

954246003

Liberec 6

Dobiášova 1008/11, Liberec VI-Rochlice, 46006, Liberec

954246006

Liberec 10

Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec

954246010

Liberec 11

Sousedská 600, Liberec XI-Růžodol I, 46001, Liberec

954246011

Liberec 14

Vrchlického 830/41, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014, Liberec

954246014

Liberec 15

Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Liberec

954246015

Liberec 30

Poštovní 232, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311, Liberec

954246311

Liberec 25

Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec

954246312

Chrastava

Nádražní 367, 46331, Chrastava

954246331

Hrádek nad Nisou

Nádražní 420, 46334, Hrádek nad Nisou

954246334

Hodkovice nad Mohelkou

nám. T. G. Masaryka 1, 46342, Hodkovice nad Mohelkou

954246342

Český Dub

nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub I, 46343, Český Dub

954246343

Hejnice

Jizerská 339, 46362, Hejnice

954246362

Nové Město pod Smrkem

Mírové náměstí 274, 46365, Nové Město pod Smrkem

954246365

Frýdlant v Čechách

Okružní 1260, 46401, Frýdlant

954246401

Jablonec nad Nisou 1

Liberecká 32/2, 46601, Jablonec nad Nisou

954246601

Jablonec nad Nisou 2

Vysoká 4263/45, 46602, Jablonec nad Nisou

954246602

Jablonec nad Nisou 4

Želivského 5050/2, Rýnovice, 46605, Jablonec nad Nisou

954246604

Jablonec nad Nisou 8

Rychnovská 14, Kokonín, 46801, Jablonec nad Nisou

954246801

Rychnov u Jablonce nad
Nisou

Údolní 66, 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou

954246802

Železný Brod

Poštovní 404, 46822, Železný Brod

954246822

Tanvald

Poštovní 293, 46841, Tanvald

954246841

Česká Lípa 1

náměstí T. G. Masaryka 194/27, 47001, Česká Lípa

954247001

Česká Lípa 3

Děčínská 3271, 47001, Česká Lípa

954247003

Česká Lípa 6

28. října 2850, 47006, Česká Lípa

954247006

Kamenický Šenov

nám. T. G. Masaryka 193, 47114, Kamenický Šenov

954247114

Zákupy

nám. Svobody 251, 47123, Zákupy

954247123

Mimoň

Mírová 120, Mimoň III, 47124, Mimoň

954247124

Jablonné v Podještědí

Zdislavy z Lemberka 37, 47125, Jablonné v Podještědí

954247125

březen–duben 2021
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Stráž pod Ralskem

Máchova 5, 47127, Stráž pod Ralskem

954247127

Dubá

Školní 192, 47141, Dubá

954247141

Cvikov

Komenského 308, Cvikov I, 47154, Cvikov

954247154

Doksy

náměstí Republiky 213, 47201, Doksy

954247201

Nový Bor

nám. Míru 55, 47301, Nový Bor

954247301

Turnov 1

náměstí Českého Ráje 65, 51101, Turnov

954251101

Turnov 2

U Nádraží 1296, 51101, Turnov

954251102

Jablonec nad Jizerou

č.p. 277, 51243, Jablonec nad Jizerou

954251243

Rokytnice nad Jizerou 1

Dolní Rokytnice 360, 51244, Rokytnice nad Jizerou

954251244

Harrachov v Krkonoších

č.p. 152, 51246, Harrachov

954251246

Lomnice nad Popelkou

plk. Truhláře 108, 51251, Lomnice nad Popelkou

954251251

Semily

Husova 9, 51301, Semily

954251301

Jilemnice

Geologa Pošepného 380, 51401, Jilemnice

954251401

Smržovka

Hlavní 1250, 46851, Smržovka

954246851

Žandov u České Lípy

Náměstí 18, 47107, Žandov

954247107

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Liberec

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec I-Staré Město, 460 93,
Liberec

Telefon
485238811

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.
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turistika
Davy turistů mohou na horách třídit odpady
do speciálních třikošů

České a moravské hory v posledních
týdnech zaplavily davy návštěvníků
a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu odhozené
mimo kontejnery a koše. To i přesto, že
lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady nově třídit do speciálních
třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních
okének.

Sedm desítek designových „třikošů“
doplnilo v horských resortech od loňského roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů.
Menší speciální koše na plasty, papír
a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme
na sněhu umístěny přesně tam, kde
vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta.
Tříděný odpad z třikošů je tak svážen
ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat
ke třídění odpadů, protože jsou téměř
celé včetně výplňových pytlů vyrobeny
z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak,
aby odolala náročným zimním horským
klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně testovány
například na krkonošské Černé hoře
nebo na hoře Slamník v resortu Dolní

Morava. V současnosti mohou návštěvníci v yužívat třikoše kromě Krkonoš
a Králického Sněžníku také v Krušných
horách, Orlických horách, Jeseníkách,
Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor
zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských horách
stále ještě rozšiřujeme, od uvedení
do provozu již do nich lidé vytřídili přes
dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, protože
jakmile to epidemiologická situace
dovolí, podpoříme třídění v zimních
areálech promo akcemi a brožurkami
v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění
na horách na Facebooku, Instagramu
a webu tridimenasnehu.cz.“
LM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM
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HASIČI
Starosta se opravdu postaral
Obec Dolní Řasnice se svými 90 členy
se nachází v Libereckém kraji a založením dobrovolného hasičského spolku
v roce 1869 (152 let) se řadí v Libereckém kraji mezi jeden z nejstarších SDH.
Vzhledem ke stáří vozového parku, konkrétně cisterny Škoda 706 RTHP zvané
Barča, a stále rostoucím požadavkům
na opravy a náhradní díly, se starosta
obce pan Marek Kratochvíl začal pídit
po náhradním řešení. Bylo nadmíru jasné, že i s plnými dotacemi na nový vůz
jako obec nedosáhneme a tak jsem
začal hledat pro nás schůdné řešení.
Přitom jsem narazil na stránky prodeje
použitých hasičských vozů ze zahraničí,
kde mě zaujaly pro nás akceptovatelné
ceny. Z tohoto důvodu jsem se obrátil
na plk. Josefa Málka z HZS LK, který
poradil, kdo se zabývá dovozem a repasem těchto vozů. S těmito informacemi
nebyl problém se spojit s ﬁrmou Dobráci SK, která nabídla seznam aktuálních vozů, jež splňovaly naše požadavky
a hlavně podmínky a pravidla pro zápis
do IZS LK. Poté jsem předložil seznam
na zastupitelstvu obce a byl jednohlasně
schválen. Následně nebyl problém pro
závazné objednání u ﬁrmy pana Stankoviče z Havlíčkova Brodu, kde má ﬁrma
Dobráci Sk svou pobočku, a již nestálo
nic v cestě dovozu a úpravám vozu z Belgie. Na kontrolní den do Havlíčkova Brodu se s námi vydali i členové HZS LK pan
plk. Josef Málek a kpt. Radek Vojík, kteří
společně s námi vůz prohlédli a doplnili
údaje potřebné pro přihlášení na zápis
do IZS LK. Kvůli pandemii se předání
vozu trochu protáhlo, ale od začátku
ledna 2021 stojí cisterna u nás v garáži.
A TEĎ TO NEJPODSTATNĚJŠÍ: jedná
se o dovoz z Belgie – DAF 2300 turbo
4×4 r. v. 1991 ve výborném zachovalém
stavu jak po stránce motorové, tak nástavby. Laminátová nádrž na 3000 l vody, dva vysokotlaky po obou stranách,
výsuvný osvětlovací stožár, kabina pro
8 členů. Cena 1.165.000 Kč, bezproblémová dohoda ve dvou splátkách.
V plánu je v příznivější době uskutečnit
oﬁciální předání a vysvěcení vozu.
Tímto bychom chtěli hlavně poděkovat
panu Marku Kratochvílovi, starostovi obce, a členům HZS LK panu plk. Josefu
Málkovi a kpt. Radku Vojíkovi, kteří se
na získání této techniky hlavně podíleli.
Za hasební okrsek Nové Město pod
Smrkem Jan Slotík.
18

Výzva
Vážení spoluobčané,
Město zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nového Města
pod Smrkem. Je zařazena do kategorie
JPO III/2, což znamená, že se skládá ze dvou výjezdových družstev, a to
z Nového Města a Ludvíkova. Jednotka
má za povinnost vyjet nejdéle 10 minut
od vyhlášení poplachu. Vyjíždíme na pokyn Krajského operačního střediska
HZS LK (tel. 150 nebo 112).
V poslední době si lidé zvykají hasiče
volat na události, kde není nutností naše
účast. Je třeba si uvědomit skutečnost,
kdy hasiče volat. V mnoha případech se
dá problém vyřešit oslovením majitele
nebo pověřeného pracovníka, do jehož
působnosti Váš dům nebo byt spadá.
Každý majitel domu nebo bytu má povinnost seznámit nájemníky s důležitými
telefonními kontakty pro případ hlášení
havárie. Zabráníte tím zbytečným výjezdům naší jednotky, nebo profesionálních hasičů. Prokazatelné plané výjezdy
mohou být vymáhány k úhradě.
Město vynakládá na naši činnost nemalé ﬁnanční prostředky a vzhledem
k době covidové je i u nás velké riziko
nákazy.
Novoměstské noviny

Volejte nás když:
 hoří
 došlo k dopravní nehodě
a v havarovaných vozidlech jsou
uvězněni lidé, nebo její následky
mohou poškodit zdraví osob,
případně životní prostředí
 jsou následkem živelních pohrom
(voda, vítr, …) ohroženy životy,
majetek, životní prostředí
 pokud se nemůžete dostat do bytu
a hrozí nebezpečí z prodlení – v bytě
je dítě, starší osoba, případně je
ohrožen majetek (zapnutá žehlička,
vařič, apod.)
 je nutné vyprostit osoby z výšek,
hloubek, vody, ledu apod.
 jste bezprostředně ohrožení bodavým
hmyzem
 je ohrožen lidský život, nebo zdraví
v jiných, než uvedených případech
V případě nejasností nebo dotazů mě
kontaktujte na tel. čísle 602 171 594.
Děkuji za pochopení
Petr Novák
velitel JSDH Nové Město pod Smrkem
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HASIČI
Rok 2021 zase začínáme u hasičů v Ludvíkově
I když ne tak, jako každý běžný rok informacemi o činnosti našeho sboru. Rok
uplynulý nebyl úplně aktivně a soutěžně
kvůli covidu tak vyplněný prací, jako byl
připravený na rok 2020. V letošním roce
jsme připravovali opět výroční valnou
hromadu s kompletním plánem činnosti,
souhrnnou zprávu o hospodaření a zprávu pokladní, návrhy na rozpočet, návrhy
na opravy pro správu budov a informace
pro radu a zastupitelstvo Nového Města.
Od druhé světové války se v Ludvíkově
nepřetržitě konaly výroční schůze, kde
pravidelně došlo k hodnocení a ocenění
celoroční dobrovolné práce u hasičů.
Letos ne.
Každý rok se konal dlouho připravovaný ples. Letos ne. Z plánovaných akcí se
neuskutečnilo pálení vatry, kácení máje,
oldies párty, Hallowen, Silvestrovský nohejbal, některé soutěže v okrsku a akce
pro děti. Jediné, co jsme v loňském roce
v době, kdy to bylo dovoleno, pořádali,
byla soutěž PS-8 o pohár starosty sboru
za účasti sborů v okrsku (a také kamarádů hasičů z Kozlan), odhalení sochy
sv. Jana Nepomuckého a celého upraveného prostoru u zbrojnice, Mikulášská nadílka tentokrát v rodinách na přání
rodičů v předepsaných rouškách a výstup na Smrk na Štěpána. V největších
mrazech jsme si také na zamrzlé nádrži
zabruslili a zahráli hokej. Jenže to není
naše hlavní pracovní náplň. Po celou dobu se členové střídali na činnostech jako
opravy vozidel (vodní nádrž na cisterně,
řízení na obou vozidlech, výměna vysílaček, oprava turba u cisterny a oprava
výfuku na Fordu), takže vše bylo připraveno na technickou prohlídku, a obě auta jí také prošla. Ve zbrojnici byla vybroušena podlaha u Fordu a nově natřena.
Vedle zbrojnice bylo bývalé parkoviště
vybagrováno a nově upravené na parčík
se sochou Jana Nepomuckého ve středu, kde údajně dříve stála. U klubovny
byla odvezena hlína. V klubovně byla
vystěhována výjezdová místnost a vytrháno staré původní lino a vše připraveno
na pokládání dlažby. Také bylo vše připraveno na zabudování elektrického kotle a rozvod topení po celé budově a také
nová krbová kamna, když stará dosloužila. Také se pracuje na záchodech
– snižování stropu a celková oprava
s vymalováním. Chlapci v Novém Městě
vykáceli 4 stromy a v letošním roce další
buk s celkovou likvidací. Také demonbřezen–duben 2021

tovali 2 autobusové zastávky a na jejich
místo byly postavené nové, v Hajništi
a 1 v Ludvíkově směrem na Hejnice,
1 na Přebytku. Byla opravena horní nádrž, včetně vyřezání náletů, a všechny
nádrže řádně vyčištěny, opravena brána
u hlavní nádrže a voda u klubovny, a vyrovnán a upraven terén na soutěžním
cvičišti. Po obci jsme posbírali železo
a odvezli do sběrny, opravili travní sekačku. Při bourání v Textilaně jednotka
týden vypomáhala u kropení prachu.
Všech výjezdů k požárům nebo technickým zásahům nebo větrných a povodňových vyhlášení pohotovosti bylo
celkem 15, a to 3× k požárům v domě
a chatkách, 2× planý poplach, 8× výjezdy ve dne i v noci ke spadaným větvím
po silných větrech, odstranění plechu
na budovách, čištění odpadů a také
v yproštění vozidla. Jednotka rovněž
vypomáhala při povodni v Předlancích;
za to dostala velké poděkování místního
i našeho starosty města p. Kratochvíla
včetně poděkování za jarní předávání
desinfekcí a roušek, které nám dobrovolníci resp. MÚ dodali.
Zaslouží si jmenovat členové i sponzoři, kteří v této náročné době vykonali tolik práce a účinně pomohli. Ze sponzorů
jsou to především p. Lilko, Ota a Franta

Horkých, ﬁrma CiS a Peter Wolnner,
Jirka Novák a další. Z členů asi nejvíc
práce a času věnovali Pepik Mrkvička,
Pavel Malý ml., Petr Novák, Milan Karala st., Tomáš a Jirka Pacovský, David
Lenců, Domin Bruský a další, kteří by si
zasloužili na výroční schůzi ocenění, ale
to bohužel v letošním roce nepůjde, tak
alespoň touto cestou děkujeme za celý
sbor. Poděkování patří také místostarostovi MÚ p. Pelantovi za maximální vstřícnost a ochotu při řešení všech požadavků a problémů při naší dobrovolné práci.
Bohužel, už jen vzpomínáme na dlouholetého člena, bývalého vedoucího
mládeže a člena výboru p. Elemíra Kolenkára, který před plánovanou výroční
schůzí zemřel na „COVID-19“. Spolu
jsme cvičili dnes již dospělé děti, kteří
jsou už také rodiči a v dnešní době již sami vykonávají vysoké funkce jak u hasičů, jako velitel výjezdovky Nové Město
a Ludvíkov, nebo starosta sboru a také
hospodář, anebo pokladník, kterého
nám všechny sbory závidí. Ervíne, čest
Tvojí památce.
Přeji všem hasičům, jejich rodinám
a vůbec všem občanům hodně zdraví a trpělivosti do dalších dní a týdnů.
Chceme i nadále stále vykonávat naši
dobrovolnou práci pro lidi i obec.
Jednatel sboru Malý Pavel st.
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HASIČI
Dějiny hasičstva
Od dávných dob měl oheň pro člověka velký význam. První lid chránil oheň
před zimou, sloužil přípravě jídla a byl
používán k zastrašování divoké zvěře,
vývojem doby a 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.
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. 6. 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 doplňování 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
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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 a 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.
Kdo je hasič?
Deﬁnice hasiče: člověk, mužského rodu, s pevnými nervy, žaludkem a svaly,
který nemá zrovna nic lepšího na práci.
To je jednoduchá, úsměvná, ale výstižná deﬁnice hasiče, i když máme
i ženy hasičky.
HASIČ: „Složil jsem přísahu, že položím život za život jiného. A na tom se nic
nemění.“
L. Rabina

HISTORIE
MUDr. Eduard Neumann
Další osobností v našem miniseriálu
významných osobností Nového Města
pod Smrkem by byl lékař a starosta města MUDr. Eduard Neumann.
Eduard Neumann spatřil světlo světa
roku 1872. Narodil se ve Wartenbergu
(dnes Stráž pod Ralskem) do rodiny
uznávaného a váženého obchodníka.
Ve svém rodném městě vychodil základní školu. Střední školu studoval
v České Lípě a ukončil ji maturitní zkouškou s vyznamenáním. Odtud vedla jeho
cesta na univerzitu do Prahy. Na ní vystudoval lékařství a roku 1900 se z něj
stal doktor.
Na vysoké škole byl členem akademického spolku „Carolina“ a brzy se stal
jeho mluvčím. Kariéra mladého lékaře
začala na saské straně Krušných hor
ve Schmiedebergu. Roku 1903 se ale
už natrvalo usídlil v Novém Městě pod
Smrkem, které se mu stalo druhým domovem.
Ve volbách roku 1909 byl zvolen
do městského zastupitelstva, odkud
měl nakročeno na místo starosty. Tím
se stal roku 1923. Tuto funkci zastával
až do své předčasné smrti. Byl váženým
členem několika místních spolků. Namátkou: Německého tělocvičného spolNovoměstské noviny

ku, kde několik let zastával funkci předsedy. U Okresního hasičského svazu
pro okres Nové Město pod Smrkem byl
do své smrti samaritním inspektorem.
Oblíbený starosta a zodpovědný lékař
a rádce Eduard Neumann zemřel v libereckém sanatoriu na následky otravy
krve ve večerních hodinách v neděli
28. června 1931. V Liberci byl i zpopelněn.
PK
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historie
Vzpomínka na evangelického faráře Svatopluka Karáska
Těsně před Vánocemi zemřel Svatopluk Karásek (1942–2020), který byl
od 1. 7. 1971 do 28. 2. 1973 farářem
v evangelickém sboru v Novém Městě
pod Smrkem, pak kastelánem na hradě
Houska, po procesu s Plastic People
a podpisu Charty 77 myčem oken. V roce 1980 nuceně odešel do exilu ve Švýcarsku. Po listopadové revoluci se ihned vrátil zpět a krátce působil v Praze
v Betlémské kapli jako farář pro studenty
a od 15. 3. 1991 do 28. 2. 1994 byl
opět farářem v Novém Městě pod Smrkem.

Jeho některá kázání byla nezapomenutelná, zejména jeho dost lapidární, ale
velmi nápadité příběhy, kterými přibližoval podstatu biblické zvěsti. Jako ukázku
připojím jeden, který si velmi živě pamatuji: Vážení posluchači, dnes jsme
svědky utkání v boxu v pražské Lucerně. Dnes proti sobě nastupují dva dávní soupeři, totiž člověk a ďábel. Satan
bude bojovat v červených trenýrkách
a člověk v modrých. Rozhodčím je ten
důstojný pán všech věků. Zápas začal
a ďábel útočí, je mrštný, mění strany
a teď zasáhl člověka. Člověk se brání,
je to napínavý boj. Ale ve třetím kole už
ďábel vede na body, podařilo se mu
pár přesných úderů, člověk ale bojuje
dál. Ale ďábel je v ohromném náporu,
spodní hák a člověk padá k zemi. Ďábel není k zastavení, rozhodčí píská,
ale ďábel skáče po ležícím člověku,
kope do něj, to už není sport. Ale co se
to děje? Soudce ztratil masku, přestal
být nestranný, zdvihá člověka, podpírá
ho a člověk posílen jde opět do boje
a to nevídané je, že soudce je s ním.
Sám ďábla netluče, ale pomáhá člověku, posiluje jej, a tak jejich společnými
silami je ďábel zahnán do rohu ringu
a hrozí člověku: „Jen počkej, až zas
budeš sám, já tě zrychtuju, to budeš
mrkat,“ a důstojný soudce ukazuje zamítavě rukou a říká: „Ba ne, člověk už
březen–duben 2021

nikdy sám nebude, ledaže by to sám
chtěl, ale jinak budeme stále spolu.“
Na Sváťův druhý pobyt v Novém Městě pod Smrkem vzpomíná takto Jana
Férová, (dříve Svobodová):
Ještě jako dítě jsem měla možnost
velmi zblízka poznat nedávno zesnulého
Sváťu Karáska. V letech 1991–1994
jsme s rodiči bydleli na uprázdněné
evangelické faře a posléze se do přízemí nastěhoval – vrátil již zmíněný Sváťa,
který byl částečně farářem v Novém
Městě pod Smrkem a zároveň dojížděl za rodinou a do vzdáleného sboru
ve Švýcarsku. Léta prožitá se Sváťou
a jeho přáteli nám přinesla mnoho zajímavých a krásných chvil. Chtěla bych se
ohlédnout alespoň za některými z nich.
Z akcí, které se konaly v Novém Městě
pod Smrkem, mi vytanuly tři.
První bylo setkání kapel od 27. září
do 29. září 1991, kdy jsme od pátku
do neděle měli možnost setkat se a popovídat si buď na faře u táboráku, nebo
na výletě, zhlédnout výstavu místních
výtvarníků a poslechnout pěknou muziku. Na sobotním koncertě v Dělnickém
domě hráli hudebníci a kapely Tristium,
Červená mříž, Karel Dypold, Otcovy děti, Karel Vepřek, skupina Pokojíček, Alexandr alias Bača. Sváťa hrál se skupinou
Oboroh. Celé setkání bylo zakončeno
v neděli bohoslužbami, při kterých byly
společné písně doprovázeny Oborohem
a Sváťou.
Další akcí, vzpomínkou, která se mi
vybavila při ohlédnutí za Sváťovým působením, byl můj a bratrův křest. Sváťa za svého působení pokřtil a přivedl
k víře hodně lidí, působil na ně svou
osobností, písněmi, kázáním. Křest asi
deseti lidí proběhl 20. 10. 1991 v evangelickém kostele, Sváťa měl pro každého pokřtěného promluvu a bohoslužby
byly zakončeny Večeří Páně.
Třetí a poslední ohlédnutí za Sváťou je z nahrávání LP desky s názvem
Nebeská kavárna; tu nahrála skupina
Oboroh společně se Sváťou. Nahrávání
proběhlo v místním kostele ve dnech
30. 4.–3. 5. 1992, během koncertů
kapela hrála písně určené k nahrání
na desku. Během koncertu hráli i hosté, Pavel Hofírek, Karel Dypold, Karel
Vepřek. Napínavá chvíle nastala v sobotu dopoledne, kdy před závěrečným
koncertem Sváťa ztratil hlas. Nakonec
se ale podařilo a …, Sváťa odzpíval
Novoměstské noviny

i koncert i nedělní bohoslužby, které
byly opět krásně doprovázeny skupinou
Oboroh a Sváťou. Na žádné akci nemohl
chybět výborný guláš a jiné dobrůtky
od mé maminky a zázemí na faře, kterého využilo velmi mnoho lidí.
Chtěla bych tímto poděkovat za možnost poznat tohoto člověka, který nasměroval a ovlivnil nejenom můj další
život, chtěla bych poděkovat za možnost
poznat spoustu kamarádů a přátel jak
v Novém Městě pod Smrkem a okolí,
ale i z mnohem větších dálek. Děkuji.
Tolik z krátké vzpomínky očima někdejší
obyvatelky evangelické fary Jany (Svobodové) Férové.
Pokud byste si chtěli život, myšlení
i dílo člověka, který miloval toto město a rád se do něj vracel, blíže připomenout, existuje mnoho zajímavého
materiálu na internetu. Např. v archivu ČT, v pořadu 13. komnata (připomínka z úter ý 22. 12. 2020), nebo
na webu: www.pametnaroda.cz, či
na www.YouTube.com, kde je k poslechu množství jeho duchovních písní.
Jeho ústředním motivem byla láska
a blízkost ke všem lidem, kterou vyčetl
z Kristova evangelia. Jeho velkým darem byla paměť na lidi a jejich příběhy.
Třeba si pamatoval i ten váš. Věnujte
mu prosím hezkou vzpomínku. Na svém
náhrobku chtěl mít napsáno toto krátké
heslo, které ho vystihuje: „Už domachroval“. Přes své veliké obdarování a schopnosti zůstával až do konce pokorným
služebníkem Páně. Pohřeb se konal
23. ledna LP 2021 v Praze.
S vděčností za život Božího
služebníka, Evangelický farní sbor
v Novém Městě pod Smrkem.
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ZZS
Chráníme sebe, chráníme pacienty, jdeme příkladem

Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili zájem o očkování vakcínou proti
Covid-19, ho mají za sebou. Vstříc nám
s aplikací vakcíny vyšly nemocnice Jilemnice a Zdravotní ústav v libereckých
Vratislavicích, kterým děkujeme.

Očkování a důsledné dodržování 3R
(ruce–roušky–rozestupy) vnímáme jako
jedinou cestu k výhře nad nemocí Covid-19. Nechráníme jen sebe, ale zejména naše pacienty, které nechceme nijak
ohrožovat, ať už tím, že je přes veškerou
opatrnost nakazíme, nebo tím, že kvůli
nemocným záchranářům k nim nebude
mít kdo vyjíždět. A zároveň je pro nás
očkování významným výrazem solidarity se všemi, kdo s touto nemocí bojují
nebo se jakýmkoliv způsobem dotkla
jejich života. Chceme návrat k normálu
a přejeme ho všem kolem sebe. Věříme
principům moderní medicíny, koneckonců se jimi každý den řídíme.
Vakcinaci vnímáme jako nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření
epidemie u nás i ve světě. Důkazem toho je koneckonců i historický vývoj – za-

vedení vakcinace pomohlo už v minulosti
ke snížení či dokonce vymýcení řady
nemocí, například pravých neštovic,
dětské obrny či záškrtu.
Abychom získali kolektivní imunitu, je
třeba proočkovat 65–70 % populace.
Každý, kdo se naočkuje, tedy pomáhá
ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou vyvíjeny
pro dospělé, nejsou zatím vhodné pro
děti nebo těhotné ženy. I ty bude muset
ochránit kolektivní imunita.
Pokud má někdo obavy, zda je pro něj
ze zdravotních důvodů očkování vhodné,
má možnost vše konzultovat předem se
svým praktickým lékařem. Očkování je
dobrovolné a je také plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Michael Georgiev – ZZS LK

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.

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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SINGLTREK
Letní příměstské tábory na Singltreku pod Smrkem 2021
Pod záštitou Singltrek dětem jsme
v uplynulých letech uspořádali již dva
příměstské tábory, kterých se zúčastnilo
bezmála 60 dětí. Po kladných ohlasech
a spokojenosti dětí jsme se rozhodli i letos připravit 2 turnusy:
 I. 19.–23. července
 II. 16.–20. srpna

Tábor je určen dětem ve věku 6–13 let
z Frýdlantského výběžku. Podobně jako
v předchozích ročnících bude obsahovat zážitkový, outdoorový, naučný, tvořivý a sportovní program plný her a výletů.
Cyklistický program bude převážně
na kolech. Děti si osvojí nové dovednosti, vypilujeme spolu techniku jízdy,
a nebudou chybět ani soutěže a péče
o kolo.
Program bude probíhat od pondělí do pátku v čase 7.30–15.30. Sraz
účastníků bude každé ráno na náměstí
v Novém Městě pod Smrkem a odpoledne bude tamtéž program končit. Děti
s sebou potřebují pouze pohodlné ob-

lečení dle aktuálního počasí, pevnou
obuv, batoh s pitím a svačinou, případně
kapesné na zmrzlinu.
Cena za jeden turnus činí 1.500 Kč.
Zahrnuje dopravu, obědy, vstupné
a program. Pro více informací a přihlašování kontaktujte Janu Trojanovou
na e-mailu jana.trojanova@singltrek.cz
nebo na tel. 733 116 053. Přihlášky najdete také na internetové adrese detem.
singltrek.cz, nebo budou k vyzvednutí
na Singltrek Centru. Vzhledem k tomu,
že o místa na táboře je docela zájem,
raději s případnou přihláškou příliš neváhejte.
Text a foto: Jana Trojanová

Letošní rok přicházíme s novinkou! Dle
zkušeností z předchozích ročníků bude
táborový program rozdělen na dvě skupiny: cyklistická a zájmová. Vycházíme
z potřeb dětí, které nemají příliš v oblibě
cyklistické aktivity, ale rády by se tábora
zúčastnily. A naopak děti, které se chtějí
věnovat cyklistice, se tak mohou těšit
na více cyklodobrodružství.
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek
a nabízí ﬁnanční pomoc i na jejich ochranu
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku budou – dovolí-li koronavir
– po celé České republice probíhat
zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné
skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém
žijí. Již nyní však ČSOP nabízí ﬁnanční
podporu aktivit na pomoc vážkám.

Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že
vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zachovalých
vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých
je i přes řady politických proklamací
o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. Nejenže se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud
i mizí (jsou zaváženy a podobně), či jsou
nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Český svaz
ochránců přírody by rád, aby si lidé za-

čali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen
jako míst, ke kterým obracíme své zraky
coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách
letních veder, ale i míst plných života,
plných nejrůznějších – mnohdy i velmi
vzácných – rostlin a živočichů. Právě
vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho
symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje
o řadu mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí však
také ﬁnanční pomoc dalším subjektům,
které by se chtěly do ochrany (nejen)
vážek zapojit. V rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity
mohou spolky žádat o ﬁnanční podporu
jak na mapování vzácných druhů, tak
na drobnější praktická opatření v terénu,
mimo jiné právě třeba na obnovu tůní,
které potřebují vážky pro své přežití. Ti,
kteří se chtějí starat o nějaký mokřad
dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový
spolek. Pozemkové spolky jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality
a pečující o ně na základě vlastnického
či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP
nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen ﬁnanční, ale
i metodickou, odbornou a právní. Bližší
informace o obou programech ČSOP
i o aktuálně vyhlášených výběrových

řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině
března, najdete na webových stránkách
www.csop.cz.
V yhlášením tematického roku by
ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany.
Očekávat během roku můžete vycházky
za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu
o vážkách a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách
www.csop.cz.
Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou
Lesy České republiky, s. p., program
je dále spoluﬁnancován Ministerstvem
životního prostředí, Nadačním fondem
Veolia a Nadací Ivana Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec,
Český svaz ochránců přírody,
tel.: 777 063 340
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