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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
přišel čas prázdnin, léta a také další
číslo našich novin. Díky dovoleným se
vydání trošku opozdilo, za což se velmi
omlouváme. Shromáždili jsme pro Vás
spousty nových informací, naleznete
něco pro volné chvíle a mnoho dalších
informací od příspěvkových organizací, hasičů, o Singltreku, ale také i něco
z historie.
Především chceme poděkovat všem,
kteří pomohli jižní Moravě po ničivém
tornádu, ať ﬁnančně, materiálně či
vlastní silou. DĚKUJEME!!!
Přejeme slunečné léto a příjemné
počtení.
Vaše redakce

Školní výlet na Kočičí kameny, raut
na Kyselce, spaní ve škole, turnaj
ve vybíjené 24.–25. 6. 2021
Čtvrteční příchod ke škole nebyl pro
děti jako každý jiný. Dohodli jsme se,
že vyrazíme do našich krásných hor.
Oblíbeným místem třídy VIII. A se staly
Kočičí kameny, které byly naším cílem
i teď. Počasí si s námi zahrávalo. Ráno v ypadalo dost beznadějně, nebe
se chtělo utrhnout snad každou chvilku. S odhodláním jsme vyrazili a došli
na místo. I přes naprosto nulovou viditelnost se děti tvářily spokojeně :-). Déšť se
nám vyhnul.
Večer nás čekalo pokračování krásně
započatého dne. Po srazu před školou

a zabydlení dětí k přespání ve třídě jsme
se vydali i s různými druhy proviantu
na Kyselku. Zde jsme prostřeli a nacpali si bříška všemi dobrotami... Vážení
rodiče, mnohokrát děkujeme...

Z Kyselky se uskutečnilo přemístění
na koupališ tě, kde promítal K ine matograf bratří Čadíků, zhlédli jsme ﬁlm
Štěstí je krásná věc, a pak se přesunuli
zpět do školy k noclehu.
Příští den byl naplánovaný další pěší
výšlap, ovšem páteční počasí už k nám
tak milosrdné nebylo. Už od rána pršelo. Bylo tedy nutné program poupravit.
Po třídních záležitostech jsme vyzvali
třídu VII. B k turnaji ve vybíjené. Zbytek
dopoledne se odehrával v tělocvičně.
I přes velice nestandartní rok, kdy děti
byly nucené jeho větší část strávit doma,
si myslím, že naše společné zážitky
jim alespoň částečně zpříjemní školní
docházku.
Adéla Víchová

školství
Pohádková zahrada
Dvacátého osmého června se naše
školní zahrada proměnila díky paní asistentce Plačkové a paní učitelce Jelínkové
v ráj pohádkových bytostí, které si pro
děti připravily úkoly a soutěže. Samozřejmě prostřednict vím paní učitelek,
asistentek i provozních zaměstnanců.
Po splnění všech úkolů na každého
čekal malý dáreček a sladký meloun
na osvěžení.
Bylo to prima netradiční dopoledne
na zahradě.
Dudková Jitka

ZOO Liberec
Díky sponzorskému daru rodičů se
mohli předškoláci dvacátého devátého
června vydat autobusem na výlet do liberecké ZOO. Výprava začala odjezdem
v 8:0 0 z N o v é h o M ě s t a a k r á tc e
po poledni se všichni ve zdraví vrátili.
Moc si to užili. Děkujeme.
Dudková Jitka
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
USNESENÍ schůze č. 44 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 12.05.2021
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení, trvá
úkol č. 15/42R/2021.
3a/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu přidělovaného
mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnictví města, Frýdlantská 59 (byt č. 16,
1 kk) žadateli panu Aloisi Potůčkovi.
3b/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje navýšení nájmu na ubytovně v Lesní ulici 654 z 2.600 Kč/měs.
na 3.000 Kč/měs.
4a/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nájem pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 1775/2, ostatní plocha, o výměře cca
170 m2, manželům Marii a Václavu Zimovým na dobu určitou 10 let.
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4b/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IP-12-4012356/VB/1 mezi městem
Nové Město pod Smrkem (Budoucím
povinným) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, (Budoucím oprávněným),
spočívající v závazku smluvních stran
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného
břemene, jejímž obsahem bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy,
zemní kabel NN a pilíř PPS, na pozemcích, parcele č. 140/5 a parcele č. 155,
obě v k. ú. Nové Město pod Smrkem
dle situačního snímku. Předpokládaná
výměra věcného břemene činí 22 bm.
4c/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věci č. 11/2021 v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely č. 242,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 237/1, parcely č. 589/2 a parcely
č. 591/7.
4d/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
parcely č. 1094, v k. ú. Ludvíkov pod
Smrkem.
4e/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění záměru pro deje nemovité věci, parcely č. 1612/1
v k. ú. Nové Město pod Smrkem.
5/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje 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 únor, březen, duben 2021, žadatelce paní Stanislavě Lodeové.
6/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s přijetím věcného daru,
sadbovače ProSoiblocker (5.750 Kč),
pro v ýuku pracovních činností žáků
Novoměstské noviny

2. stupně od společnosti Teplárenská
novoměstská, s. r. o. pro Základní školu
Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace, Nové Město pod Smrkem.
7/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s tím, aby právnická osoba
Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace uzavřela
smlouvu o partnerství s MAS Frýdlantsko, z. s. k projektu Na jedné lodi II,
registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/1
9_075/0016954.
8/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s investiční akcí nad 40.000 Kč
(137.650 Kč bez DPH) na revitalizaci
umělého povrchu tenisových kurtů pro
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, Nové Město pod Smrkem.
9/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s ﬁnančním postihem zaměstnance pana Jana Kavky spočívajícím ve snížení osobního ohodnocení
do 31.12.2021.
10/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje jako nejvhodnější nabídku
na pojištění veškerého majetku a obecné odpovědnosti města Nové Město pod
Smrkem a příspěvkových organizací
zřízených městem nabídku pojistníka
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, a souhlasí se sjednáním pojistné smlouvy s Kooperativou
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance
Group.
11/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Okrašlovací spolek Nové
Město pod Smrkem ve výši 40.000 Kč
na opravu Killmannova křížku (Hoﬂadenkreuz) a uzavření veřejnoprávní smlouvy
dle závazného vzoru.
12/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s prodejem nepotřebného majetku, 6 ks notebooků ASUS,
zakoupených v roce 2011, za cenu
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500 Kč/kus a 1 ks notebooku HP ProBook, zakoupeného v roce 2015, za cenu 1.000 Kč/kus.
13/44R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí informaci o jednání
s realitní makléřkou realitní kanceláře
RE/MAX Eso v Liberci o zprostředkování nabídky na prodej budovy Textilanská 661 (bývalá zvláštní škola).
Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly
zamítnuty
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost pana Jiřího Petruše
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 měsíc květen roku 2021.
USNESENÍ schůze č. 45 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 26.05.2021
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program zasedání rady města
Nové Město pod Smrkem.
2/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení, trvá
úkol č. 15/42R/2021.
3a/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bydlení v ubytovně
v Lesní ulici panu Michalu Priesolovi.
3b/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení bytu v Domě
v pečovatelskou službou Švermova 301
(byt č. 15, garsonka), panu Stanislavovi
Čmuchálkovi.
4a/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
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o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/1389/2021 mezi Libereckým
krajem, IČ 70891508 (Budoucí povinný)
a městem Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036 (Budoucí oprávněný),
spočívající v závazku smluvních stran
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti, jejímž obsahem
bude právo Budoucí oprávněné zřídit
a provozovat stavbu „SO 400 Osvětlení
přechodů“ součásti stavby „Autobusová
zastávka Hajniště – požární zbrojnice
a přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovická, Nové Město pod Smrkem“
na pozemcích, parcele č. 35/1, ostatní plocha, v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcele č. 141/2, ostatní plocha,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, a s tím
související práva vstupu a vjezdu na tyto
pozemky za účelem udržování a provádění oprav Stavby tak, jak je uvedeno
v geometrickém plánu, který bude tvořit
nedílnou součást smlouvy, a povinnost
Budoucího povinného výkon těchto práv
strpět.
4b/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4016736/001mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036
(strana povinná) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035 (strana oprávněná). Obsahem Smlouvy je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět. Dotčenými pozemky jsou parcela č. 35/3,
35/4, 35/6, 35/7,35/8, 35/9, 299/1,
354/10, 354/11, 354/12, 364/6 vše
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, 141/23,
141/24, 141/25 vše v k. ú. Nové Město
pod Smrkem.
4c/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitých věci č. 12/2021 v k. ú. Hajniště pod Smrkem, části parcely č. 281/1,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 904, jejíž součástí je stavba, dům
č. p. 661, parcely č. 905/3, parcely
č. 2312/3.
4d/45R/2021
Novoměstské noviny

Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby
č. IP-12-4012356/VB/1 mezi městem
Nové Město pod Smrkem (Budoucím
povinným) a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, (Budoucím oprávněným),
spočívající v závazku smluvních stran
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného
břemene, jejímž obsahem bude právo
Budoucí oprávněné umístit, provozovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy,
zemní kabel NN a pilíř PPS, na pozemcích, parcele č. 140/5 a parcele č. 155,
obě v k. ú. Nové Město pod Smrkem
dle situačního snímku. Předpokládaná
výměra věcného břemene činí 13 bm.
5/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zapůjčení útulny rozhledny
na Smrku Klubu českých turistů Nové
Město pod Smrkem na dny od 3. září
do 4. září 2021 (pátek 3. září od 15 hodin a v sobotu 4. září do 16 hodin) k zajištění turistické akce 48. ročníku Výstupu na Smrk s tím, že bude týden před
akcí útulna o tomto omezení označena
písemnou informací.
6a/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost pana Radka Pokorného o prominutí nájemného za pronájem
nebytových prostor Mírové náměstí 316,
pronajatých za účelem provozování restaurace „Dělnický dům“, z důvodu
opatření nařízeného vládou ČR, tj. uzavření provozoven poskytujících služby
od 14. října 2020, za měsíce duben
a květen roku 2021.
6b/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje prominutí 1/2 v ýše nájmu
stanoveného na rok 2021, za pozemek
dle nájemní smlouvy č. N 18/2019 (venkovní terasa), nájemci panu Radkovi
Pokornému.
7/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
odkládá rozhodnutí o odprodeji vypalovací pece na keramiku NA-UM žadateli
panu Ferdinandu Kavalírovi po ověření
pořizovací ceny a zůstatkové hodnoty
v účetní evidenci.
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8/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
odkládá rozhodnutí o uzavření Smlouvy
o nájmu zařízení kopírky mezi Základní školou, Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace a K ASRO,
spol. s r. o. Liberec, na příští schůzi
rady města.
9a/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí informace o průběhu
výběrového řízení na akci „Nové Město
pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce“.
9b/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s vyhlášením vítěze výběrového
řízení na akci „Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce“
uchazeče SILKOM spol. s r. o., který předložil nabídku s celkovou cenou
ve v ýši 18.889.556,03 Kč bez DPH
při ceně části Města Nové Město pod
Smrkem ve výši 11.271.298,30 Kč bez
DPH.
9c/45R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s ﬁrmou SILKOM, spol. s r. o.,
IČ 46713158, se sídlem Dlouhá 3037,
464 01 Frýdlant, v rozsahu dle předložené nabídky s cenou stavby ve výši
11.271.298,30 Kč bez DPH.
Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly
zamítnuty
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu ve vlastnictví
města paní Evě Čermákové z důvodu
tíživé životní situace.
USNESENÍ schůze č. 46 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 09.06.2021
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program zasedání Rady města
Nové Město pod Smrkem.
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2/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje závěry kontroly usnesení.
3a/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výměnu bytu v domě v ul. Revoluční 30, byt č. 2 (2+1) za byt č. 5
(2+1) žadatelce paní Monice Davidové
z důvodu havarijního stavu bytu.
3b/46R/2021
Rada města Nové Město pod
S mr kem schva luje S ezna m ž ad a telů o byt ve vlastnictví města platný
od 01.07.2021 do 31.12.2021.
4a/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrke m s c hv a l u j e u z a v ř e n í S m l o u v y
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4006673/VB/01 mezi městem Nové Město pod Smrkem,
IČ 00263036 (Povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035 (Oprávněná).
Obsahem Smlouvy je právo Oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, parcele č. 536/3
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon těchto
práv strpět. Služebnost je sjednána
za jednorázovou úplatu 1.000 Kč bez
DPH.
4b/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
k části parcely č. 963 v k. ú. Nové Město pod Smrkem ze dne 27.03.2019 a nájemní smlouvy k části parcely č. 994/1,
v k. ú. Nové Město pod Smrkem ze dne
01.02.2020, uzavřených mezi městem
Nové Město pod Smrkem a nájemcem
panem Davidem Nulíčkem, dohodou
k 31.12.2020.
4c/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem neschvaluje vrácení poměrné části
nájemného za rok 2020 (květen–prosinec) ve výši 1.613 Kč z nájemní smlouvy
k části parcely č. 963 v k. ú. Nové Město pod Smrkem ze dne 27.03.2019.
4d/46R/2021
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kem schvaluje prominutí nájemného
za rok 2020 ve v ýši 2.000 Kč bez
DPH z nájemní smlouvy k části parcely
č. 994/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem ze dne 01.02.2020.
4e/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje zveřejnění oznámení o záměru prodeje nemovité věci č. 14/2021
v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, parcely
č. 257.
5/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje I. změny rozpočtů příspěvkových organizací, PO ZŠ, PO MŠ,
PO ZUŠ a PO SVČ „ROROŠ“, dle předložených příloh č. 1,6 „Rozpočtu roku 2021“.
6/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výše odměn ředitelům PO ZŠ,
PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ „ROROŠ“
a PO SRC, které budou vyplaceny z rozpočtovaných mzdových prostředků příslušné příspěvkové organizace.
7/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program a termín zasedání ZM č. 16, které se bude konat dne
23.06.2021 od 17:00 hodin a pověřuje
starostu případným doplněním programu.
8/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu
zařízení kopírky mezi Základní školou,
Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace a KASRO, spol. s r. o. Liberec.
9/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí s přijetím věcného daru
– 67 balíků ochranných nanomasek pro
žáky 9. ročníku a zaměstnance školy
ve výši 79.043,25 Kč od dárce Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec.
10/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem souhlasí se zveřejněním oznámení
o prodeji movitého majetku, vypalovací
pece na keramiku NA-UM.
5
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X
11/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy o zajištění činností TDI a činnosti koordinátora BOZP pro akci „Nové
Město pod Smrkem – Obnova povrchů
chodníků – ulice Žižkova, Sokolská“ se
společností INVESTING CZ, spol. s r. o.

12/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy o zajištění činností TDI a činnosti koordinátora KO BOZP na stavbě
„Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce“ se společností
INVESTING CZ, spol. s r. o.

13/46R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí poděkování Mgr. Jindřicha Novotného.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Ze zasedání Zastupitelstva města
USNESENÍ zasedání č. 15
Zastupitelstva města Nové Město
pod Smrkem, konaného dne
28.04.2021 v zasedací místnosti
MěÚ od 17:00 hod.
1/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje program zasedání
Zastupitelstva města Nové Město pod
Smrkem.
2a/15Z/2021
Z astupitelst vo města Nové Měs to pod Smrkem schvaluje uz av ře ní Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. IV-12-4020339_SOBS_DTS uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280,
463 65 Nové Město pod Smrkem (Budoucí prodávající) a společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly
(Budoucí kupující), jejímž předmětem je
budoucí prodej pozemku, části parcely
č. 2076, ostatní plocha, o výměře cca
22 m2, v k. ú. Nové Město pod Smrkem,
vyznačené ve snímku katastrální mapy,
který je nedílnou přílohou smlouvy. Toto
usnesení je platné do 31.10.2021. Nebude-li Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. I V-12- 4020339_ SOBS _ DTS
v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
2b/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1/2021 uzavřenou mezi městem Nové Město pod Smrkem
(budoucí prodávající) a panem Petrem
Vadinou (budoucí kupující), jejímž předmětem je budoucí prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části
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parcely č. 154, ostatní plocha, o výměře cca 400 m2, vyznačené ve snímku
katastrální mapy, který je nedílnou přílohou smlouvy. Toto usnesení je platné do 31.10.2021. Nebude-li Smlouva
o smlouvě budoucí č. 01/2021 v této
lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení
uplynutím lhůty končí.
2c/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnických podílů, každý o velikosti
ideální 1/4, k pozemkům v k. ú. Nové
Město pod Smrkem, obec Nové Město
pod Smrkem, a to pozemku, parcele
č. 758, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 120 m2 a pozemku, parcele č. 759, zahrada, o výměře 40 m2,
za smluvní cenu 250 Kč/m 2 ze spoluvlastnictví pana Svatopluka Davida,
pana Vratislava Davida a pana Jiřího
Davida do vlastnictví města Nové Město
pod Smrkem.
2d/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parcely č. 2513/4, zahrada, o výměře 102 m2
za smluvní cenu 100 Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem z vlastnictví města
Nové Město pod Smrkem do spoluvlastnictví paní Lucie Koštejnové a pana Jaromíra Tymeše. Toto usnesení je platné
do 31.10.2021. Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto
usnesení uplynutím lhůty končí.
2e/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem ukládá vedoucí správního odboru připravit prodej pozemku
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parNovoměstské noviny

cely č. 393, zahrada, o výměře 263 m2
zájemci, který nabídne nejvýhodnější
nabídku, tj. tzv. obálkovou metodou.
3/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
s účinností od 01.05.2021.
4a/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem schvaluje odložení splátek
půjčky uzavřené městem Nové Město pod Smrkem a společností UNITAS
s. r. o., o jeden rok, tzn., že splátka
splatná k 30.04.2021 by byla splatná až
k 30.04.2022 a následně by splácení
probíhalo podle schváleného splátkového kalendáře v termínech prodloužených o jeden rok. Celkové doplacení
půjčky bude k 31.01.2026.
4b/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o půjčce uzavřené mezi městem Nové Město pod Smrkem a společností
UNITAS, s. r. o., IČ 22774203, včetně
Dodatku č. 2 splátkového kalendáře.
5/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí informaci o nepřiznání dotace na činnost APK v roce 2021.
6/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje převedení částky
1.450.525,80 Kč z nedokončeného
dlouhodobého majetku, v ynaložené
na akci „Humanizace objektu čp. 270“,
do nákladů, jako zmařenou investici.
červenec–srpen 2021
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7/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje uzavření úvěrové
smlouvy s Českou spořitelnou na úvěr
ve výši 15.000.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy.
8/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje rozpočtová opatření
č. 1 až 13, dle předložené I. změny rozpočtu města roku 2021 a dle komentáře
a tabulky. Celkové navýšení rozpočtu
na straně příjmů: 664.360 Kč. Celkové
navýšení rozpočtu na straně výdajů:
632.000 Kč. Financování (rozdíl mezi
příjmy a výdaji): 32.360 Kč.
9/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem bere na vědomí podněty manželů Ing. Zdeňka a Heleny Försterových
z Ludvíkova pod Smrkem na investiční
akce ke zlepšení života v Ludvíkově pod
Smrkem.

10a/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem jmenuje v souladu s čl. 6
odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně
prospěšné společnosti Singltrek pod
Smrkem, o. p. s. za členy správní rady
této společnosti:
 Ing. Pavla Smutného, *** jako
zástupce města Nové Město pod
Smrkem
 Mgr. Tomáše Kvasničku, ***
 Ing. Pavla Čackého, ***
jako další členy správní rady.
10b/15Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město
pod Smrkem jmenuje v souladu s čl. 8
odst. 6 Zakladatelské smlouvy obecně
prospěšné společnosti Singltrek pod
Smrkem, o. p. s. za členy dozorčí rady
této společnosti:
 Hanu Němcovou, ***
 Marii Holcovou, ***
 Markétu Horkou, DiS., ***

Výsledky projednávání, o kterých
se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly
zamítnuty
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje odložení prodeje parcely č. 393, zahrada o výměře 263 m2.
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem schvaluje odstranění můstku
(lávky), umístěné přes potok Lomnici
na konci Ludvíkovské ulice, kde pokračuje pěší cesta k rybníkům (koupališti) a hasičskému cvičišti, která se nachází na pozemcích parcele č. 2091/3
ve vlastnictví pana Dušana Čengera
a parcele č. 2098 ve vlastnictví pana
Martina Jiráka.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta
Úplný zápis najdete
na www.nmps.cz/zm.php

DGS
JIŽ BRZY…
Dlouho očekáváná událost se stala
skutečností! 28. dubna 2021 byla započata stavba další pobočky ﬁrmy DGS
Druckguss Systeme s. r. o., tentokrát
ve Frýdlantu.
Během několika měsíců vyroste na zelené louce na kraji Frýdlantu nový závod, který již v dubnu roku 2022 přivítá
téměř 100 zaměstnanců. Po dokončení
celé výstavby zde bude zaměstnáno až
400 lidí.
Nyní probíhají nejen stavební práce,
ale také nábor nových kolegů a kolegyň,
kteří se budou moci těšit na automatizované pracoviště, stabilní pracovní místo,
bohatý bonusový program a mzdové
podmínky stejné jako v liberecké pobočce.
Více informací o pokračování v ýstavby, náboru nových zaměstnanců
a dění ve ﬁrmě najdete na Faceboočervenec–srpen 2021

ku @DGSFrydlant nebo @DGSLiberec
a na Instagramu dgs_druckguss_cz
Pokud vás zaujala možnost prá ce ve společnosti DGS Druckguss

Novoměstské noviny

Systeme s. r. o., navštiv te stránku
www.ferova-nabidka.cz a dejte o sobě
vědět!
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MAJÁK
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SAS Kompas

Služba SAS Kompas je součástí organizace Maják NMPS, z. ú., kterou založil
Sbor Jednoty bratrské v Novém Městě
pod Smrkem. Fungování této služby by
se neobešlo bez spolupráce a podpory
města Nové Město pod Smrkem, dalších obcí a organizací.
Napsala o nás
Dobrý den,
jmenuji se Klára, jsem maminka dvou
dětí a ráda bych Vám pověděla o svých
zkušenostech se službou SAS Kompas.
Poprvé jsem se s touto organizací setkala krátce po svém přestěhování do Nového Města pod Smrkem. Byla jsem
tehdy čerstvě po rozvodu, a do Nového
Města jsem se vrátila, protože jsem se
tu narodila a měla tu své příbuzné. Ti
však byli buď staří a nemocní, nebo měli
ještě spoustu vlastní práce, takže mi
nemohli pomoct tak, jak jsem v té době
potřebovala. Na začátku byl můj život samoživitelky se dvěma malými dětmi dost
obtížný, a proto jsem byla moc vděčná,
že zde začala fungovat služba SAS, jejíž
zaměstnanci docházeli do rodin, jako
byla ta naše (rodin samoživitelů, či těch,
co mají více dětí), a pomá hali s řešením individuálních životních komplikací.
U mě to například byly obtíže s nastavením řádu, zvyšováním rodičovských
kompetencí a autority vůči dětem. Také
jsem začala docházet do klubu pro rodiče s dětmi, který SAS v té době pořádal.
Díky pestrému programu a společnosti
jiných maminek to pro mě byly velice
příjemné chvíle. K pracovnicím jsem časem získala důvěru a nebála jsem se je
oslovit i v případě krizových situací. Pro
představu, pokud jste samoživitel a Vaše
děti chytnou například neštovice a jsou
infekční, nemůžete se hnout z domu
na krok. Přesto však potřebujete zařídit
běžné životní záležitosti, a děti nechat
doma samotné nelze – žádat sousedy
také není moc jednoduché, pokud se
jedná o starší lidi, co mají strach přijít
s neštovicemi do kontaktu. V naší lokalitě také spousta služeb, které by v této
situaci mohly pomoci, chybí. Jelikož
pracovnice již neštovice prodělala, neměla problém k nám do rodiny docházet a podpořit mě v zařízení běžných
8

životních záležitostí a udržení společenského kontaktu s dospělou osobou.
To, co se může zdát jako maličkost, je
ve skutečnosti pro některé nedocenitelná služba. Je to jen jedna z mnoha
věcí, kdy mi SAS byl velice užitečný.
A to jsem se nezmínila, že mohu sociální
pracovnici kdykoli zavolat a svěřit se se
svými problémy, které zrovna nemohu

rozebírat s nikým jiným. Bez služby jako
je SAS bych se tu jen velmi těžko obešla,
a proto doufám, že bude moci takto fungovat ještě spoustu dalších let a že nám
epidemiologická situace opět dovolí
zase se více stýkat a pořádat společné
aktivity. Přála bych to nám všem.
Mgr. Hana Ptáčková
a Lucie Banyáková

SAS Kompas

Sociálně aktivizačnı́ služba Kompas
Pro koho tu jsme:
Pro rodiny s dětmi do 18 let Nového Města pod Smrkem, Frýdlantu,
Hejnic, Raspenavy a okolnı́ch obcı́.
Co je naším cílem?
 zlepšit nepřı́znivou situaci rodin
 podpořit samostatné fungovánı́ rodin v bežném životě
 přispı́vat ke zdravému vývoji dětı́ v těchto rodinách
S čím múžeme pomoci?
podpora rodičovských schopností
a zdravého vývoje dětí

podpora vzdělávání

hledání nebo udržení bydlení

hledání zaměstnání

řešení dluhové situace

hospodaření v domácnosti
materiální pomoc

doprovod a jednání se školou,
lékařem nebo úřady

získání potřebné zdravotní péče

vyřízení základních dokladů
a sociálních dávek

podpora a pomoc při řešení
krizových situací

V případě, že nedokážeme pomoci, můžeme vás přeposlat nebo
doprovodit do jiné odborné služby.
Jaké jsou naše zásady?
 diskrétnost
 individuálnı́ přı́stup
 dobrovolné rozhodovánı́ klienta
Kde nás najdete?
V pracovnı́ dny od 8.00 do 17.00 hodin po předchozı́ domluvě:
 telefon +420 770 149 389, +420 776 480 236
 adresa Svermova 853, Nové Město pod Smrkem. 463 56
Služby jsou poskytovány ZDARMA.

Novoměstské noviny
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MAJÁK
Oprava schodů

Významné stromy na Frýdlantsku

Maják NMPS, z. ú. je místní nezisková
organizace, která podporuje děti, mládež a mladé dospělé ve věku od 9 do 26
let. Snažíme se pomáhat s běžnými věcmi, jako jsou domácí úkoly, tak i s mnohem složitějšími a závažnými problémy
každodenního života. Naše poslání je
pomáhat, motivovat, podporovat, vést,
a to vše v křesťanských a zdravých morálních hodnotách.

Vytvořila: Alžběta Svěrčinová pod vedením Mgr. Heleny Roubalové.
V brožuře jsou uvedeny základní informace o významných stromech
na Frýdlantsku.

Naši klienti se s námi pustili do opravy
schodů u J-centra, kde se nachází klub
KINO. V běžném režimu (mimo pandemii) navštěvují klub pravidelně a vhodně
tak tráví svůj volný čas. V současné době není možné, aby byl klub otevřen bez
vládních opatření, a tak jsme vymýšleli,
jak efektivně pomáhat mladým trávit volný čas a smysluplně ho vyplnit.
Jak už jsme zmínili, oprava schodů
začala jako pouhá myšlenka, a nakonec
se do renovace zapojilo velké množství
naší mládeže. Pustili se do toho dobrovolně nejen chlapci, ale i dívky, které
celé schody uklidily, zametly a pomáhaly
sbírat větve v okolí; výsledek společné
práce tím získal jiný rozměr. Vzájemně
si pomáhali, podporovali se, a nakonec
se dílo pod vedením našeho pracovníka Petra Jersáka povedlo. Po cestě
z vlakového nádraží si můžete všimnout
opravených schodů a nového odpadkového koše. Vše šlo o to lépe, když naše
snažení podpořila místní Betonárna Andr, kde nám poskytli beton na opravu,
za což jim za celý Maják NMPS, z. ú.
velice děkujeme.
Naši klienti se rádi zapojují do těchto
akcí, a my se společně těšíme na další
výzvy.
Ludvík Bára
červenec–srpen 2021
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MOJRA
Alkoholismus v rodině
vání, a tak v rodině také může panovat
neustálý strach a stres. Je to neustálý
kolotoč, ve kterém se střídá naděje, že
se problém nějak zvládne překonat, alkoholikovy sliby, že tentokrát už opravdu
s pitím přestane a následné zklamání,
když slib nedodrží…
Proč to alkoholik nezvládne sám?
Závislost na alkoholu je nemoc, patří
tedy do rukou odborníků: psychologů,
psychiatrů, adiktologů… Závislý si svůj
problém většinou neuvědomuje a nemá
pocit, že by měl něco řešit. A ti, kteří si
problému přeci jen vědomi jsou, s pitím
přestat nedokáží, ačkoli by třeba i chtěli.
V případě závislosti na alkoholu není
na co čekat, čím dříve se závislému dostane odborné pomoci, tím lépe.

Alkohol je v naší společnosti nejen tolerovaný, ale v mnohých rodinách je také
neodmyslitelně spjat s různými významnými životními událostmi. Pije se na zdraví při narození miminka nebo oslavách
narozenin, sklenkou sektu vítáme nový
rok, pije se na vítězství oblíbeného týmu (i na případnou prohru). Lidé často
zapomínají na nebezpečí alkoholu. Kdy
je pití ještě normální a kdy už překračuje
hranici? A jaké to je žít s alkoholikem?
Alkoholismus: Kdy už je opravdu
zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně.
V počáteční fázi přináší alkohol dotyčnému pocity radosti až euforie, postupně
se zvyšuje jeho tolerance (tzn. musí
vypít více, aby pociťoval účinky). Za varovné stadium označujeme období, kdy
piják začne přecházet k tvrdší formě
alkoholu a objevují se u něho první alkoholová okénka (epizody, kdy si dotyčný
nic nepamatuje). V další fázi se tolerance k alkoholu naopak snižuje, objevuje
se odvykací stav a dotyčný už nepije
proto, aby cítil euforii a radost, ale musí
pít, aby mu nebylo zle. V poslední fázi už
alkohol přebírá naprostou kontrolu nad
10

osobností i chováním dotyčného, který
už pije naprosto cokoli, co obsahuje
alkohol.
Mezi základní znaky alkoholismu patří:
craving (bažení, silné nutkání a chuť
pít alkohol), ztráta kontroly nad pitím
(když už začne pít, má problém přestat,
nedokáže si alkohol odepřít), zvýšená
tolerance k alkoholu (musí vypít více, aby pocítil účinek), odvykací stav
(nemá-li po ruce alkohol, začnou se
projevovat nepříjemné tělesné pocity),
alkohol je centrem života (dotyčný
postupně zanedbává další aktivity a povinnosti) a pokračuje v pití i přes to, že
to má zjevně negativní důsledky.
Život s alkoholikem
Život se závislostí je náročný nejen
pro dotyčného, ale často především
pro jeho nejbližší okolí. Alkoholismus
v rodině je skrytým tajemstvím mnoha
domácností. Život s alkoholikem je jako
jízda na horské dráze. Partneři k alkoholikovi chovají často smíšené pocity.
Ve chvílích střízlivosti ho milují, pak ale
znovu přijde na scénu alkohol a milovaný člověk se mění před očima. Často
se bohužel objevuje také agresivní choNovoměstské noviny

Kde hledat pomoc?
Co můžete udělat sami? Všímejte si
varovných signálů, tak aby se vám závislost podařilo odhalit co nejdříve. Nastavte doma jasné hranice a pravidla
a buďte pevní a důslední v jejich dodržování. Směřujte závislého k léčbě. Léčba
závislostí probíhá nejčastěji v tzv. komunitních léčbách či v psychiatrických
nemocnicích. Aby byla léčba úspěšná,
je potřeba, aby byl závislý k léčbě sám
odhodlaný a motivovaný. Léčba závislostí je během na dlouhou trať, buďte
také připraveni na to, že může dojít k relapsům a recidivám. Alkoholik se před
alkoholem v naší společnosti v podstatě
nemá kam schovat, pomoci mu můžete
alespoň tak, že před ním ani vy alkohol
pít nebudete. V žádném případě abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se
zkusil napít, že se přece nic nestane.
Pravděpodobně stane. V neposlední
řadě nezapomínejte ani na sebe, jak už
jsme psali výše, život po boku závislého
je náročný také pro jeho okolí – je-li to
potřeba, vyhledejte odbornou pomoc
také vy.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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ANDĚL STRÁŽNY
Pod andělskými křídly
máme i stoletou babičku
Mít svého Anděla Strážného nemusí být nesplněným
snem. Vědí to stovky seniorů, kteří zažívají pocit
bezpečí díky SOS tlačítku v pohodlí svého domova.
Domov je důležitý pro každého z nás, a proto Anděl
Strážný usiluje, aby senioři mohli zůstat v pohodlí
svého domácího prostředí, kde to znají, mají rádi a
spojuje je s tímto místem mnoho vzpomínek.
Ale i doma se může stát nečekaná příhoda. V době, kdy jsou senioři
sami a dostanou se do potíží si díky monitorovacímu zařízení mohou
zachránit život. Stisknou SOS tlačítko a naše dispečerka zjistí co se
děje a poté zajistí pomoc. Právě díky službě tzv. tísňové péče mohou
žít senioři sami doma i ve vysokém věku.
Naší klientkou je i paní Hana, které je 100 let. Čilá seniorka zažila
všechny naše prezidenty, s T. G. Masarykem se
dokonce potkala. Za druhé světové války přišla o část rodiny. V den jejích 22. narozenin ji spolu s rodiči a manželem odvezli
do koncentračního tábora a tam protrpěla tři roky. Sama říká, že ji tam
Umožňuje poskytnutí
zachránila těžká práce. Z Terezína
nebo zprostředkování
se vrátila sama jen s maminkou.
neodkladné pomoci při
Hanin manžel i tatínek tam zekrizové situaci, např. pádu,
mřeli. Časem se znovu provdala
úrazu, nevolnosti, panica měla dceru.
ké úzkosti apod., kterou
Aby měla jistotu pro případ, kdyzajišťuje dispečink, na nějž
by se jí něco přihodilo, pořídila si
je klient prostřednictvím
naše monitorovací zařízení s SOS
distanční komunikace
tlačítkem.
Toto zařízení zvané TIPEC
napojen.
(zkratka tísňové péče) chrání stovky
seniorů po celé České republice. Dokáže detekovat pády nebo nás zalarmuje,
když se někdo delší dobu nehýbe. Naše dispečerky pak zavolají klientovi přímo na zařízení, jestli je v pořádku. Když
je potřeba volají i záchrannou službu.

Tísňová péče

Paní Hana si před několika dny uvědomila, jak důležité je mít toto
zařízení, protože spadla. Nic se jí nestalo, ale nemohla vstát a naše
zařízení automaticky detekovalo pád. To znamená, že zařízení automaticky vyslalo signál a na dispečink dorazil alarm ze zařízení paní
Hany. Po té dispečerka zajistila paní Haně potřebnou pomoc.

Jistota
a bezpečí
v každé chvíli

Naše organizace pomáhá nejen seniorům a
jejich rodinám prostřednictvím monitorovacího
zařízení s SOS tlačítkem napojeným na
dispečink, který funguje NOSTOP. Díky tomu
náš odborný personál zajistí okamžitou pomoc
v krizových situacích, např. při pádu, úrazu
nevolnosti, panické úzkosti a podobně.

Cílem organizace je:
snížení sociálních, zdravotních
a bezpečnostních rizik
zprostředkování pomoci v krizových
situacích ohrožujících zdraví nebo život
oddálení odchodu do pobytových zařízení

Pomoc můžete i vy
Organizace potřebuje na každý rok své
é činnosti
otace,
20 milionů korun. Část pokryjí dotace,
část dárci a část klienti. Aby mohla své
služby zdokonalovat, hodí se ji každá
dá
koruna. Přispět můžete i vy. Stačí poslat
lat
jakýkoliv příspěvek na transparentní
ntní
účet 19-4959994349/0800. Seniorům
rům
tak darujete pocit jistoty a bezpečí. Pomozte
omozte
společně s námi tvořit šťastnějšíí lidské
příběhy.
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ROROŠ
Jak se malé město na severu Čech otevřelo Evropě
O životě s evropskými
dobrovolníky v Novém Městě pod
Smrkem
 Autor rozhovoru – Pavel Dostalík |
13. srpna 2020
 Fotograﬁe – (Francouzka Laura je
naše bývalá dobrovolnice, zůstala
v Praze)
V roce 2005 přijel do Nového Města
pod Smrkem na severu Čech první dobrovolník Evropské dobrovolné služby
(European Voluntary Service, EVS). Začalo tak desetileté období přijímání dobrovolníků, mladých lidí z Evropy, kteří se
zapojili do práce s místní mládeží. Středisko volného času ROROŠ působilo
jako hostitelská organizace poskytující
zázemí pro dobrovolníky během jejich
často ročního pobytu. S ředitelkou organizace Mgr. Yvetou Svobodovou jsme se
bavili o tom, co tato desetiletá zkušenost
přinesla, jak na ni zpětně nahlíží a co by
doporučila ostatním organizacím, které zvažují otevření dveří mladým lidem
z Evropy.

Nabízíme kroužky pro děti od předškolního věku. Na začátku školního roku
zveřejňujeme jejich nabídku, z které si
děti mohou vybrat to, co je zajímá. A potom v průběhu roku pravidelně navštěvují tuto činnost.
Pak máme nepravidelné akce, to jsou
akce vycházející z ročního období nebo
naskytlých příležitostí. Dále děláme mezinárodní akce a letní tábory. Podílíme
se i na akcích zapsaných v kalendáři
Libereckého kraje. Tyto akce mám velmi
ráda, protože díky nim rozšiřujeme naši
činnost na celý frýdlantský region.
Jak dlouho přijímáte evropské
dobrovolníky?
Evropské dobrovolníky jsme přijímali
od roku 2005 po dobu 10 let. Navázali jsme na našeho předchůdce PaedDr. Václava Skočdopole, který organizoval v 90. letech mezinárodní setkání
a mezinárodní tábory. Ovšem “gró” této
činnosti byla Evropská dobrovolná služba (EVS).

Jaká byla vaše očekávání od EVS
po tomto prvním impulsu?
Pro nás bylo důležité, aby se místní děti, které nemají takovou možnost
vycestovat do zahraničí a poznat jiná
místa, mohly potkávat s cizinci a získat
odvahu vyrazit do světa nabrat zkušenosti a pak je uplatnit. To pro nás bylo
velmi důležité. A myslím si, že některým
dětem se to povedlo.
U tohoto projektu bylo důležité, že
mladí lidé z ciziny zde měli zázemí, které
bylo prověřené. Věděli, že zde budou
mít ubytování, stravování a aktivity podle
domluvy. Získali jsme předem životopis daného mladého člověka, na jehož
základě jsme společně našli vhodnou
aktivitu, které se zde potom dobrovolník
věnoval.
Protože práce s dětmi je dlouhodobá
činnost, chtěla jsem, aby u nás dobrovolníci zůstali minimálně 10 měsíců. Aby
ten výsledek byl vidět. Většina z dobrovolníků u nás zůstala celý rok.
Kolik dobrovolníků se u vás
celkem vystřídalo? Vzpomenete
si na prvního dobrovolníka?
Jé, tak to je na spočítání. Úplně první
dobrovolnicí byla María Barbachano
Latorre, výborná energická Španělka,
se kterou jsme uspořádali skvělou obrovskou akci. Bylo to setkání osmi zemí.
Sešli se u nás mladí lidé z Jordánu, Izraele, Egypta, Libanonu a Francie, Španělska, Polska a České republiky. To
byla obrovská zkušenost. Už na začátku
akce jsme si museli říct, že nebudeme
mluvit o náboženství a politice, ale že se
zaměříme na mladé lidi a jejich společné
zájmy. A povedlo se.
María komunikovala se zahraničím,
s mladými lidmi, a když přijížděli sem
k nám, tak je vítala a moc nám s akcí
pomohla.

Představte nám prosím vaši
organizaci
Jsme školská organizace zřízená městem a jako školská organizace se zabýváme vzděláváním a výchovou mladé
generace, s tím, že působíme i na starší
lidi a spolupracujeme také s důchodci.
To je obrovská šance, jak všechny generace propojit.
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O EVS jsem dlouho uvažovala, ale
neměla jsem odvahu, dokud nám jedna
pražská organizace nepůjčila dobrovolníka „na zkoušku“ — to byl Joel Goméz
Caballe. To bylo úžasné. Moc se mu
tady, na konci světa v Novém Městě pod
Smrkem, líbilo a řekl mi: „Běž do toho,
máte tu skvělé podmínky pro dobrovolníky,“ a tak jsme do toho šli.
Novoměstské noviny

První dobrovolnice tedy byla
Španělka. Jaké země následovaly
a zvykli jste si přijímat
dobrovolníky výhradně z jedné
země?
To byla taky zkušenost, protože já
nehovořím anglicky a hodně jsem spoléhala na manžela a na dcery, kteří mi
hodně pomáhali. Pro mě byla proto
důležitá jasná, seriózní a stručná komunikace. A postupně jsem zůstala u francouzských organizací, s kterými se mi
červenec–srpen 2021
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komunikovalo nejlépe. Ovšem neříkám,
že by to jinde nefungovalo. Vím, že jiné
organizace v Česku mají dobrou zkušenost s jinými zeměmi. Ale tohle je naše
zkušenost a zůstali jsme u Francie.
Jak probíhá první komunikace
s dobrovolníkem? Bylo to vždy
snadné?
To záleží. Někdy to bylo velmi jednoduché, dobrovolník si pevně vybral
naši organizaci a posléze komunikace
probíhala věcně a dobře, třeba i několik
měsíců dopředu.
Ale pak byli i tací, kteří se stále poohlíželi po nějakém lepším místě, než
je Nové Město pod Smrkem, a když se
jim ta možnost naskytla, tak preferovali
větší město nebo jinou možnost. A tam
pak nastal obrovský problém, protože
při uzavírání smlouvy, když už se počítá
s konkrétním jménem, jsme se vrátili
na začátek a hledali nového člověka.
Buď se našel, a ne vždy to dopadlo
dobře, nebo se muselo počkat na další
termín.
Když k vám do Nového Města
pod Smrkem přijede nějaký
dobrovolník, jak to vypadá? Co ho
čeká?
Po první noci se musel každý dobrovolník probudit, vyhlédnout z okna
a říkat si „Kde to jsem? Kde je můj Grenoble?“ (Smích)
Je to šok, dostat se do malého města,
kde většina lidí nehovoří anglicky nebo
žádným cizím jazykem. Dobrovolník je
nucen učit se česky, aby mohl komunikovat. Po příjezdu má čas se rozkoukat,
ale ne moc dlouho, aby nám neutekl.
A tak se brzy začne setkávat s dětmi
a účastnit se aktivit.
Většinou jsem se snažila, aby tu dobrovolníci byli dva. Aby mohli spolupracovat. Každý měl svou oblast, ve které se
realizoval, ale byly tam i aktivity, ve kterých spolupracovali.
Kulturní šok je tedy něco, co jste
zažili jak vy, tak dobrovolníci?
Ano. Z obou stran.
Jak probíhá výuka češtiny?
Zpočátku dobrovolníkovi začne intenzivní kurz s přiděleným lektorem. Má
zajištěnou učebnici a učební materiály.
V průběhu roku výuka češtiny pokračervenec–srpen 2021

čuje s lektorem, ale dobrovolníci se učí
i od dětí na akcích a také kroužcích. Pod
dohledem vede kroužek, který si vybral
nebo který byl pro dobrovolníka vytvořen tak, aby dělal něco, co ho baví a kde
se může realizovat.
Podaří se dobrovolníkům
vycestovat z Nového Města pod
Smrkem?
Ano. Když už jsou v České republice,
tak chci, aby naši zemi poznali. V Česku
máme dobře spolupracující síť Domů
dětí a mládeže, nebyl proto problém

sehnat kontakt a zařídit dobrovolníkovi
výjezd na Moravu nebo do jižních Čech,
aby měl šanci poznat jinou oblast, mapovat třeba to, že máme nářečí a různé
zvyklosti.
Jedna z našich dobrovolnic, Sandra
z Francie, nám pomáhala se včelařským
kroužkem. Díky tomu poznala české
květiny a stromy. V průběhu roku navštívila organizaci na Moravě a při výletě
na kole zastavila a řekla “Počkat, tady
voní lípa!” a naši kolegové z Moravy byli
překvapeni, co všechno naši dobrovolníci znají. (Smích)
Měli dobrovolníci příležitost
setkat se s ostatními lidmi
vykonávajícími EVS v Česku?
Ano, Česká národní agentura (dnes
DZS) pořádala semináře a setkání pro
dobrovolníky, kde získali dovednosti
a znalosti potřebné pro existenci v tomto
projektu.
Novoměstské noviny

Každodenní život, který tu
dobrovolníci žili společně s vámi,
určitě přinesl spoustu situací,
kdy se setkaly dva rozdílné
pohledy na obyčejné věci. Naučily
se podle vás obě strany něčemu?
Já i ostatní jsme se naučili toleranci.
Navzájem jsme se ovlivňovali a všechny
zkušenosti jsou přínosné.
Kdy jsem měla pocit, že je to skvělé, to
bylo ve chvíli, kdy se k nám začali dobrovolníci vracet. Obrovský pocit zadostiučinění. Máme dobrovolníky, s kterými
jsme v kontaktu téměř denně. Poslat si

fotku nebo vyměnit pár řádků, to je díky
dnešním technologiím velmi snadné.
Teď například nám přišlo do Domečku
poděkování od naší dobrovolnice Laury,
protože po tom, co u nás strávila rok
na dobrovolnické službě, se rozhodla
zůstat v Praze, a v Čechách letos slaví
svůj pátý rok. A není sama, kdo zůstal
v České republice. A to je dobře, takové
šikovné mladé lidi potřebujeme tady
u nás. To mě hřeje na duši.
Poznali jste i tu druhou stranu
mince?
Patří to k tomu. Stalo se nám, že jsme
v životopisech a dopisech četli před
příjezdem dobrovolníka, jak rád pracuje
s dětmi a tak podobně. Když ten člověk
měl začít pracovat s dětmi, tak se ukázalo, že realita byla jiná. A tak se nám stalo,
že dobrovolník skončil dřív.
S odstupem to vnímám jako zkušenost. Zastávám názor, že lidem je po13
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třeba dát šanci. Tu u nás dostali a mohli
využít toho, co se u nás nabízelo. Někteří toho nevyužili, tak prostě odešli dříve,
protože neplnili to, co bylo předem domluvené. Kdybychom to v danou chvíli
neřešili, ten projekt samotný by nebyl
splněn. A to jsem nechtěla.
A bylo to přínosné i pro děti. Ony se
ptaly, proč ten dobrovolník odešel dřív,
a tak jsme o tom mluvili.
A jak celkově reagují děti a mladí
z Nového Města pod Smrkem
na dobrovolníky ze zahraničí?
Děti se učí komunikovat novým způsobem a zvykají si na nové lidi a věci
velmi rychle. Když se nám potom někteří
dobrovolníci vrátili, děti je na ulici poznávaly a volaly na ně. Dokonce nás potom
i překvapilo, kolik dětí, a nejen dětí, zná
dobrovolníky. Jsme prostě malé město.
Velmi mě potěšilo jedno setkání, které
jsme organizovali před pár lety v Jindřichovicích pod Smrkem, kde se setkalo
přes sto lidí včetně dobrovolníků, kteří
u nás v průběhu let byli. Přijel tam náš
druhý dobrovolník Louis, kterého jsme
viděli po mnoho letech, a mnoho dalších. Další dobrovolník, Lucas, zůstal
v České republice, bydlí v Praze a má
mezinárodní rodinu.
Pomáhá dětem přítomnost
dobrovolníků učit se anglicky
nebo francouzsky a podobně?
Určitě. Je to pro ně velká motivace.
Děti hledají, jak se domluvit, a mají proto
důvod učit se anglicky. Ale byla to vzájemná výuka, protože dobrovolníci se
zase učili od dětí česky.
Co si dobrovolník odnáší po roce
v Novém Městě pod Smrkem?
Hodně vzpomínek, hodně neopakovatelných zážitků. Ale konkrétně, třeba
na příkladu Sandry, ta si odnesla lásku
ke včelám. Nyní má svoje úly a nedávno
mi posílala fotku, jak vytáčí kaštanový
med.
Když si vzpomenu na Maríu Barbachano, tak ta odletěla po EVS v Novém
Městě do Kolumbie, teď je v Austrálii
a psala, že se chystá zpět do Evropy.
Těším se, až se uvidíme. A stále komunikujeme v češtině, kterou se dokonce učí
v Austrálii. To nemá chybu.
Jak podle Vás obohatí
14

dobrovolník své okolí svým
pobytem?
Jsme malé město, takže když je tu nějaká neznámá osoba, tak se lidé začínají
ptát. Děti, dospělí, senioři se ptají, kdo
to je, a proč tu je. A najednou začnou
lidé komunikovat mezi sebou o věcech,
o kterých by jinak ani nepřemýšleli. Získají jiný pohled na mladé lidi z ciziny.
Když se na tento projekt
podíváme z pohledu
administrativy, jaké pro vás byly
začátky? A jak se administrativní
zátěž měnila s postupem let?
Musím říct, že tento projekt byl velmi
dobře nastavený, protože tam byly i paušální částky, tím pádem se vše nemuselo hlídat do detailů. Zkrátka, administrativa tohoto projektu nebyla tak zatěžující,
jako administrativa jiných projektů. Bylo
to nastavené tak, aby mladí lidé mohli využít tuto šanci. Protože když je administrativa příliš náročná, tak se organizace
zdráhají v tom procesu participovat.
Vypozorovala jste, co bylo hlavní
motivací mladých Evropanů,
kteří se rozhodli přijet do České
republiky, konkrétně do Nového
Města pod Smrkem, a strávit
u vás rok svého života?

Oni tu měli obrovskou šanci komunikovat a pracovat s místní komunitou
mladých lidí. Třeba Lucas chtěl pracovat
v sociální oblasti, což dnes mimochodem stále dělá v Praze, a tady se mu
podařilo získat zkušenosti. A to platilo
i u ostatních dobrovolníků.
Na závěr: jakou radu byste
dala lidem z organizace, která
teď uvažuje o zapojení se
do Evropského sboru solidarity
a přijímat dobrovolníky?
Nebát se. V Česku existuje spousta
organizací, ať už je to Dům zahraniční
spolupráce (v Libereckém kraji existuje např. regionální koordinátor pro E+
a Evropský sbor solidarity) nebo Eurocentrum v Liberci, kde je mnoho lidí,
kteří s tím procesem pomůžou. Samotná
Evropská dobrovolná služba, která teď
už jako taková neexistuje (místo ní nyní
funguje Evropský sbor solidarity), byla
pro mladé lidi obrovská zkušenost.
Pro mě jako pro matku je důležité,
že v takových projektech jde ten mladý
člověk do prostředí, které je ověřené,
které musí splňovat určité podmínky pro
dobrovolníka.
Je to opravdu zkušenost pro obě strany. A když se dobrovolníci ozývají i po letech, tak je to skvělý pocit. Cítíme z toho
sounáležitost. Zkrátka, stojí to za to.

Jak se zapojit do Evropského sboru solidarity?
 Evropský sbor solidarity je iniciativou EU pro mladé lidi, kteří chtějí působit
jako dobrovolníci ve prospěch místní komunity ve své domovské zemi nebo jinde
v EU. Projekty trvají od 2 do 12 měsíců a jsou různě zaměřené na podílení se
na řešení sociálních problémů, pomoc místním komunitám. Díky tomu získají
cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. Jestli ti je mezi
17 a 30 lety, neváhej se zapojit (registrace v 17 letech je možná, výjezd je možný
od 18. roku).
 Odpovědi na nejčastější dotazy o iniciativě najdete zde:
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_cs.
 Organizace se zájmem zapojit se do Evropského sboru solidarity a přijímat
dobrovolníky čeká 8 kroků:
1. získat ID číslo organizace,
2. získat „Quality Label“,
3. vytvořit a naplánovat projekt,
4. zažádat o podporu,
5. obdržet rozhodnutí o podpoře a najít vhodné dobrovolníky,
6. zahájit projekt,
7. implementovat cíle projektu,
8. uzavřít projekt.
 Více informací lze zjistit na webu Domu zahraniční spolupráce:
https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/.
Novoměstské noviny

červenec–srpen 2021

HISTORIE
Osobnosti Nového Města pod Smrkem
Další osobností, která nechala
trvalou stopu v Novém Městě, byl
spisovatel a vrchní učitel Emil
Neumann.

Emil Neumann se narodil v Novém
Městě 28. října 1859 do rodiny výrobce řemenů Antona Neumanna. I tato
rodina patřila mezi nejstarší ve městě.
V letech 1873 až 1876 chodil do reálné
školy v Litoměřicích. Na ni navázal ro-

ku 1880 studiem na učitelském ústavě.
Po jeho absolvování přijal 1. října 1880
umístěnku na lidové škole v rodném
Novém Městě, na které působil 44 roků
a od roku 1904 dokonce jako její ředitel.
Od 1. srpna 1924 nastoupil zasloužený
důchod.
Začátkem jeho učitelské kariéry panovaly ještě poměrně primitivní poměry.
Jelikož školní budova svojí kapacitou
nestačila, byla spousta dětí vyučována
i po okolních domech. Hned na začátku
svojí profesní dráhy měl ve své třídě 117
dětí.
1. října 1883 začala svůj provoz nová
škola. Od roku 1897 byla rozdělena
na 5 chlapeckých a 5 dívčích tříd. Tou
dobou byl i počet dětí poměrně vysoký.
Například roku 1907 bylo ve škole v Novém Městě 405 chlapců a 375 dívek.
Celkem tedy 780 dětí, pro které bylo
zapotřebí 18 tříd.
Neumannovo působení na škole bylo velmi často chváleno nadřízenými
orgány. On sám sbíral různé pověsti
z Nového Města a jeho okolí a místní
občany pravidelně seznamoval s historií
jejich města. Do pamětních almanachů
vydaných městem u příležitosti různých
oslav bohatě přispíval svými články. Roku 1924 mu vyšlo již 3. vydání knihy „Novoměstská historie, pověsti a vyprávění
o Novém Městě a jeho nejbližším okolí“
( Neustadts Vergangenheit, Sagen und
geschichtliche Erzählungen von Neu-

stadt und der nächsten Umgebung ).
Od roku 1892 vedl městskou kroniku,
která mu poskytovala bohaté a zajímavé
podněty pro jeho články. Emil byl členem městského zastupitelstva, okresní
školské rady, předseda místní školské
rady a čestný člen různých místních
spolků. Jeho srdeční záležitostí byl Střelecký spolek; patřil mezi přední znalce
jeho historie. Jeho členem byl od roku
1886 a v posledních letech svého života mu dokonce velel. Byl to právě Emil
Neumann, kdo se zasloužil o vydání
historie spolku, která knižně vyšla u příležitosti svěcení nového spolkového
praporu roku 1929.
Ve městě se těšil velké oblibě a uznání. Emil Neumann zemřel 4. září 1933
ve věku nedožitých 74 let.
PK

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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HASIČI
A znovu jdeme dál v Ludvíkově!
Takové je naše krédo do dalšího období v květnu a červnu po dlouhé odmlce, kdy jsme nemohli společně provádět
úkoly, plánované na letošní rok: společenské akce, ale také práce v klubovně
a také ve zbrojnici při opravách techniky,

v horní části, výrobu stolů z cívek od fy.
CiS, které budou v budoucí pergole
včetně nátěrů a další práce pro chod
našeho sboru.

urovnali. To vše bylo na popud občanů,
kteří s námi po pohřbech našich kamarádů donesli květiny na rodinné hrobky.
Jak zní naše krédo - pomáhat a chránit

výzbroje a výstroje. Bylo to dané nařízením vlády, ale v dnešní době po uvolnění
se opět rozjíždíme. Protože byly zrušeny
také soutěže v období duben až srpen,
veškerá činnost bude zaměřena na výstavbu pergoly za klubovnou, na dokončení terénních úprav celého areálu,
sekání a údržbu ostatních ploch, opravu
trampolíny, včetně nátěrů všech dětských atrakcí na hřišti, opravu přívodu
vody ze Ztraceného potoka do nádrže
v Ludvíkově, dokončení opravy nádrže

Na konci měsíce května vyjížděla jednotka hlavně na odstranění větví z cest
okolo Ludvíkova a Přebytku po silném
větru. V dolní části Ludvíkova zlomil padlý strom stožár vysokého napětí a byl
viníkem výpadku elektřiny pro celou
obec včetně CISu. Po obci byly nasazeny stanice, které běžely nepřetržitě 2
dny a noci.
Hoši provedli úklid také na hřbitově,
kde vítr strhnul svody ze střech; ty jsme
opět opravili a také jsme některé hroby

životy a majetek občanů, tak to také
provádíme.
Bohužel se nám nepodařilo zachránit
další život, když nás po krátké nemoci
opustila naše kamarádka, dlouholetá členka sboru, členka družstva žen
a společenská pí Lenka Nováková. Společně s dalšími zemřelými členy našeho
sboru jsme ji při náhradním termínu
výroční valné hromady hasebního okrsku 25. 6. 2021 t. r. v Dolní Řasnici uctili
minutou ticha. Nikdo z okrsku neutrpěl
takové ztráty jako náš sbor, ale budeme
pokračovat dál i na jejich památku.
Po zrušené výroční valné hromadě,
která se měla konat 17. ledna, se náš
výbor usnesl na termínu v červenci, kde
také naši členové sboru mají schválit další činnost do konce roku 2021.
Za sbor přejeme všem hlavně hodně
zdraví a pěkné užití prázdnin a dovolené.
Jednatel MaP.

FRÝDLANT

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem přátelům a známým, kteří mně přáli k mým 75. narozeninám. Také děkuji
Sboru pro občanské záležitosti u městského úřadu za přání a dárek a osobně
ho předaly. Děkuji.
Malý P.st

97.4 FM | R-LBC
liberec.rozhlas.cz |
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HASIČI
Grilovací maniaci a závistiví sousedé
Spory kolem grilování na balkóně
Grilování máme my Češi v oblibě.
Grilovačka na balkoně ale může vést
ke sporům se sousedy a skončit třeba u přestupkové komise, v horším
případě před soudem. Jde skutečně
o obtěžování? Co je a co není povoleno v bytovém domě v souvislosti s balkonovou grilovací párty?
Dlouhý zimní půst s přicházejícím
oteplením donutí řadu lidí vytáhnout zahradní grily a připravit si šťavnatý steak.
Ti méně šťastni, kteří nemají chatu či
zahrádku, objevili možnost připravit si
chutnou večeři na grilu na balkoně paneláku. Stále častěji tak dochází ke stížnostem na nájemce či vlastníky bytů,
kteří své sousedství zatěžují kouřem
z grilů a podobných zařízení. Přibývá
však i neoprávněných anonymů. Je
za tím vším ukryta závist.
Domácí řád, vyuzení sousedé
a potížisté
V první řadě si zjistěte, zda grilování
na balkoně není upraveno v domovním
řádu. Ten by měl být vyvěšený na nástěnce nebo u spráce domu. Některá
bytová družstva grilování na balkoně
přímo zakázala. Jenže nic podobného
v domovním řádu nenajdete, grilování
u nás není zakázáno. Jenže to neznamená, že ho sousedé musí snášet. Především pokud máte balkony přímo nad
sebou a používáte gril na dřevěné uhlí,
který kouří, mohou být sousedé nad
vámi právem naštvaní. Třeba zrovna suší
prádlo a vy jim ho vyudíte.
Tak jako všechno, je i případ grilování
o lidech. Záleží tedy na tom, jaké máte
štěstí na sousedy. Mohou být vstřícní a nějaké to občasné grilování u vás
na balkoně s úsměvem přejdou, nebo
jste chytli potížisty, kteří si budou neustále stěžovat. Jde i o váš přístup a také
o gril, který zvolíte.
Pro balkonové grilování není rozhodně
vhodný gril na dřevěné uhlí. Už jen z tohoto důvodu, že je nepraktický. Navíc
hodně čoudí. Vhodné je proto používat
elektrické nebo plynové grily s víkem.
Také z nich jde samozřejmě vůně, a když
maso připálíte, tak i nějaký ten kouř.

pach a další účinky vnikají na pozemek
jiného vlastníka, připadně souseda,
v míře nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání. To
se vztahuje i na byty v osobním vlastnictví nebo na družstevní byty a byty pronajaté na základně nájemní smlovy.
U grilování je podstatná přiměřenost
místním poměrům. V teplých měsících
je běžné, že občas někdo griluje, a tak
nelze většinou mluvit o nepřiměřenosti.
Pokud by však někdo griloval neustále,
každý den, a pach spáleného masa by
odváděl svým sousedům do oken, žaloba by mohla být úspěšná. Krajské hygienické stanice však od případů grilování
na balkonech dávají zatím ruce pryč.
Nejlépe je se sousedy se dohodnout.
Pokud by se však situace po domluvě
nezlepšila, nezbyde než podat žalobu
na zdržení se rušivého jednání. Žalobce
by však musel prokázat, že mu soused
podstatně omezuje užívání jeho bytu.
A to je velmi těžko a špatně prokazatelné.

Postoj hasičů ke grilování
na balkoně
Grilováním na balkoně spotřebitelé
předpisy o požární ochraně přímo
neporušují. Záleží však na způsobu
grilování a na dodržování základních
bezpečnostních pravidel, uvádí portál Hasičského záchranného sboru ČR.
U elektrického grilu se ujistěte, že byl
testován a schválen pro venkovní použití. Poškodit by ho mohl nejen déšť, ale
i vyšší vlhkost vzduchu. A takový gril je
potom samozřejmě životu nebezpečný.
Nejrizikovější vůbec jsou grily na tuhá
paliva, protože za větru hrozí úlet žhavého popela. Rozžhavený uhlík, který
je unášen vzduchem, má dost vysokou
energii na to, aby sám o sobě zapálil
snadno hořlavé látky. Může vlétnout
otevřenými balkonovými dveřmi zpátky
do domácnosti, ale může také ulétnout
k sousedům, upozorňují hasiči.
L. Rabina

Letní škola IT pro dívky v Liberci | 15. - 20. 8. 2021
Zveme všechny dívky od 15 let (především středoškolačky), které mají chuť poznat svět
moderních technologií naživo. Letos v Liberci zahajujeme již druhý ročník, který se uskuteční
15. - 20. 8. 2021 v Liberci. Letní škola IT je týdenní tábor s pevným programem od 7:30 do
20:00, během kterého je zajištěna strava a ubytování. Dívky se naučí základy tvorby webu,
programování a grafiky. Navrhnou si týmový projekt, vyzkouší prezentování a zažijí
výbornou grilovačku. Program je doplněn o sportovní aktivity jako je jóga, běh nebo
celotáborová hra.
Přihlášky naleznete na www.czechitas.cz/LSvLiberci

Vymáhání zákona je složité,
dohoda je lepší
Zákon říká, že vlastník se zdrží všeho,
co způsobí, že odpad, voda, kouř, hluk,
červenec–srpen 2021
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TULIPÁN
Sdružení TULIPAN dlouhá léta pomáhá lidem
se zdravotním znevýhodněním
Sdružení TULIPAN bylo založeno v roce 2004 v Liberci jako rukodělná chráněná dílna zaměstnávající pár osob s duševním onemocněním. Postupem času
narůstal jak počet hendikepovaných,
které jsme byli schopni zaměstnat, tak
i spektrum výrobků a služeb nabízených
naší chráněnou dílnou. V současné době poskytujeme pracovní uplatnění více
než 150 hendikepovaným. Těší nás, že
kromě Liberce nacházejí zdravotně znevýhodnění práci v chráněných dílnách
i v Semilech, Jablonci nad Nisou a v Novém Městě pod Smrkem.

Vybudování pobočky Sdružení v Novém Městě pod Smrkem navá zalo
na projekt podpořený Evropskou unií

18

– Rozvoj pracovních kompetencí OZP.
Ten byl zaměřen na pomoc osobám se
zdravotním postižením při hledání práce
na Frýdlantsku. V rámci projektu se nám
podařila najít práci 37 hendikepovaným
ve Frýdlantském výběžku.

Chráněná dílna Sdružení TULIPAN
sídlí kousek od náměstí, v přízemí budovy Úřadu práce. V současné době
zaměstnává 11 osob žijících s hendikepem.
Novoměstská dílna se zabývá lehkými
rukodělnými pracemi, kompletační činností a úklidovými pracemi. Vzhledem
k tomu, že zaměstnáváme osoby se

Novoměstské noviny

zdravotním postižením, jsme schopni
poskytnout našim odběratelům náhradní
plnění podle zákona č. 435/2004 Sb.
V rámci budoucí spolupráce můžeme
nabídnout ﬁrmám:
 Kompletaci kabelových svazků pro
automotive
 Úklidy (vchody do domů, provozovny,
soukromé úklidy,...)
 Demontáže a třídění
 Kompletaci a balení (dárkových
balíčků, výrobků,..)
 Lehké šicí práce
 Kontrolní činnost
 Přebalování, přelepování štítků aj.
Zároveň pro naši novoměstskou chráněnou dílnu hledáme kolegy do týmu.
Při zaměstnávání dáváme přednost osobám s přiznaným invalidním důchodem,
spolehlivým, manuálně zručným s chutí
pracovat. Pokud je výše uvedené pro
vás vhodné, zavolejte paní Petře Sukové
na telefon 775 802 270 nebo napište
e-mail na sukova@sdruzenitulipan.cz.
Těšíme se na vás, naše nové spolupracovníky a zákazníky!
Petra Suková
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SINGLTREK
Cyklo novinky na Singltreku
Singltrek Dětem byl zatím znám jako
pořadatel letních příměstských táborů.
Letos v květnu jsme rozjeli i cyklokroužek, kterého se účastní 20 místních dětí. Scházíme se ve dvou partách každé
pondělí a středu. Společně se učíme
jezdit po stezkách, dodržovat pravidla
jízdy ve skupině, nové dovednosti a koordinaci pohybů, týmovou spolupráci
a pomoc.
Každý biker si už umí zkontrolovat

kolo před jízdou, správně nasadit přilbu,
zabalit si batůžek na kolo a poradí si i se
spadlým řetězem. Snažíme se co nejvíc
jezdit na kole a zdolávat různé překážky
či krizové situace.
Děti moc baví dovednostní hry a stez-

ky, které vedou z kopce. Kroužek s koncem školního roku končí, ale opět se
v sedlech sejdeme v září. Velká pochvala patří všem malým bikerům a bikerkám,
těšíme se na vás na podzim.
Text a foto: Jana Trojanová

SPORT
Zprávy o volejbalovém dění v Novém Městě pod Smrkem
Letošní sportovní sezóna začala o něco později, ale i přesto naši mladí volejbalisté stihli odehrát čtyři turnaje.
Vzhledem k velkému počtu hráčů již nyní
vytvoříme družstva v několika kategoriích. Minivolejbal, starší žáci a juniorky.
V prosinci minulého roku všichni dostali
nové teplákové soupravy a dresy.
Na závěr školního roku jsem pozvala
na trénink p. Aleše Správku, bývalého
kapitána týmu Dukla Liberec a dlouholetého extraligového hráče. Připravil pro
děti prima trénink zaměřený na techniku. A všichni jsme si to moc užili.
V sezóně 2021/2022 budou naše
město reprezentovat v krajských soutěžích tři družstva mladých volejbalistů.
Budeme rádi, když se k nám od září
přidají další děti.
Renata Likavcová
červenec–srpen 2021
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ZZS
Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy
Za loňský rok ošetřily posádky
zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při
963 130 událostech. Denně vyrazí
zdravotníci na pomoc přibližně třem
tisícům lidí. Z některé z výjezdových
základen napříč republikou vyjede
posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny
těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu,
se symbolickým datem 15. 5., připadl už pátý Den linky 155.

záchranných služeb loni v březnu, kdy
linku 155 vytočil i dvojnásobek běžného
denního počtu volajících. I zkušení dispečeři a dispečerky s mnohaletou praxí
se shodují, že podobně intenzivní služby
nepamatují. U volajících byly patrné obavy z šířícího se onemocnění covid-19
a velmi často nevěděli, kam se mají se
svými dotazy obracet. V následujících
měsících se počet volání vrátil k normálním počtům.

 Zdravotnickou záchrannou službu
volejte vždy, když si nejste jistí, zda
danou situaci zvládnete vlastními
silami. Ne každé volání musí nutně
skončit výjezdem záchranné služby,
ale třeba „jen“ užitečnou radou.
 Pokud se rozhodnete pomoc
v případě ohrožení zdraví zavolat,
vždy vytočte přímo tísňovou
linku 155.
 Nejdůležitější informací, kterou
operátor potřebuje vědět, je adresa –
tedy místo, kde se nacházíte.

Letos se už podruhé Den linky 155
bohužel uskuteční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvyklých akcí pro
veřejnost, kdy záchranáři seznamují
zájemce nejen s fungováním zdravotnických operačních středisek a záchranné
služby jako celku, ale i s používanou
technikou nebo se základy první pomoci.
Pandemie onemocnění covid -19
a související opatření přinesly v uplynulých měsících velmi náročné podmínky
pro činnost zdravotnických záchranných
služeb. Rozsah poskytované přednemocniční neodkladné péče v naší republice ale zůstal díky mimořádnému
nasazení zdravotníků bez výraznějších
omezení. Posádky i nadále zasahují
ve zvýšeném stupni ochrany, na pracovištích platí zpřísněná hygienická opatření.
Největší nárůst volání zaznamenala operační střediska zdravotnických

Spojení se zdravotníky v řádu
sekund
Po vytočení čísla 155 je volající během několika sekund spojen s profesionálními zdravotníky na zdravotnickém
operačním středisku příslušné zdravotnické záchranné služby, kterých je
v republice celkem 14, jedna v každém
kraji a v hlavním městě. Dispečeři a dispečerky volajícímu poradí, jak účinně
pomoci sobě nebo druhým, a v případě
potřeby na místo vyšlou posádky záchranné služby.

 Pak přenechejte iniciativu
na operátorovi – odpovídejte
na otázky, nechte se vést a nikdy
nezavěšujte jako první.
 Nemusíte mít strach, protože i laika
dokážou profesionálové na tísňové
lince navést k poskytnutí účinné
první pomoci. Není to nic těžkého,
díky jejich radám zvládne pomoci
opravdu každý a nakonec zjistíte, že
k záchraně života nepotřebujete víc
než svoje dvě ruce.
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Jak správně postupovat při
pomoci druhým a volání na linku
155?
 Na prvním místě je bezpečnost
samotných zachránců. Než začneme
komukoliv pomáhat, vždy je důležité
se na pár sekund zastavit a zamyslet
se, jestli nám nehrozí nějaké
nebezpečí.
Novoměstské noviny

Všem také upřímně doporučujeme, aby
si do svých chytrých telefonů nainstalovali bezplatnou aplikaci Záchranka.
Jejím prostřednictvím v případě nouze
odešlete vaši aktuální polohu a zároveň
kontaktujete záchrannou službu, což je
zejména v situacích, kdy nevíte, kde se
nacházíte, neocenitelná věc.
Michael Georgiev
červenec–srpen 2021

POLICIE
Podvodníci se vydávají za zaměstnance
bank či dokonce i policisty
KRAJ – Policisté v Libereckém kraji
zaznamenali již desítky těchto případů.
Podvodníci v yužívají metodu
tzv. vishingu, při níž se volající člověk
vydává za pracovníka banky a přesvědčí
jejího klienta, aby své peníze převedl
z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při
hovorech užívají tv. spooﬁng, to znamená, že dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní
dokonce i Policie ČR.
Podvodníci osloveným klientům bank
tvrdí, že zjistili napadení jejich účtu. Tito
domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž
jejich hlavním cílem je získat její peníze.
Sdělí, že je nutné, aby ﬁnanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet, který jim sdělí, s tím,
že budou po vyřešení celé věci následně
vráceny, což se samozřejmě nestane.
Pachatelé také mohou tímto způsobem vylákat z oběti podvodu i další citlivé údaje, které následně zneužijí.
Aby to vše v ypadalo ještě důvěr yhodněji, přišli na další trik, kdy klientům
sdělí, že jejich případem napadení účtu
se již zabývá kriminální policie a že je
bude v následujícím telefonátu policista
kontaktovat. Skutečně jim vzápětí zavolá
„podvodný policista“, aby dokázal tu
svou legendu. Působí to vše velmi věrohodně. Jednou z metod těchto podvodů
je, aby člověk jednal rychle, okamžitě
a mnohdy ve stresu. Umí využít manipulativní techniky, kdy člověka zastihnou
někde v obchodě, v zaměstnání, kde
není v klidu, a dostanou ho do stresu.
Vše působí profesionálně. Zavolá člověk, který se tváří, že je z nějakého call
centra, za ním je skutečně slyšet nějaký
ruch a další hlasy a navíc se odvolává
na policistu, který skutečně zavolá. Většinou při tom podvodníci využívají reálná
jména i reálné útvary. A také reálná čísla
call centra bank nebo Policie ČR, která
skutečně existují.
Česká bankovní asociace zaznamenává i další případy, které se týkají dalších
scénářů. Opět kontaktuje zaměstnanec
banky klienta s tím, že jsou jeho peníze na účtu v ohrožení. Přinutí člověka
veškeré peníze vybrat, pošlou mu QR
kód, a prostřednictvím tohoto kódu dále
vložit do tzv. bitcoinového bankomatu.
I zde jsou peníze nenávratně pryč.
červenec–srpen 2021

Nechybí ani další scénář, kdy pracovník banky nabídne klientovi, že vše společně vyřeší na dálku. Klient dá útočníkovi vzdálený přístup do jejich PC, kdy
podvodníci požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání
vzdáleného přístupu k počítači, čímž jim
lidé nadiktují i přístupové údaje nejen
k jejich počítači, ale nakonec i do internetového bankovnictví.
Pokud člověk informuje banku ihned
poté, co se mu něco takého stalo, je ještě reálná šance, že banka může transakci zastavit.
Kde berou podvodníci telefonní čísla?
Dochází k úniku například ze sociálních
sítí nebo i z různých e-shopů, kde lidé
například v minulosti platili za objednané
zboží.

Žádná banka se svými klienty nikdy
nejedná tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje
k bankovním účtům, hesla, PIN kódy.
To vše jsou údaje, která se nikomu nesdělují, a to ani v této době, kdy se kvůli
pandemii omezují osobní kontakty a komunikace probíhá telefonicky či psanou
formou.

Preventivní rady, jak se zachovat:
 Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě
žádné citlivé údaje ani bezpečnostní údaje z vaší platební karty, nebo
přístupové údaje k online bankovnictví.
 Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód,
který Vám přišel formou SMS zprávy.
 Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo,
odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
 Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho
počítače.
 Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
 Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá
doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní
nebo přihlašovací údaje.
 Aktualizovat software, antivirový program, ﬁrewall.
 Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného
podvodného jednání.
 Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které
Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové
stránky, apod.)

Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na obdobné telefonní hovory,
SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo
pokouší vmanipulovat do situace, že
jsou vaše ﬁnanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro
jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze
v ohrožení, tak banka sama zareaguje
a učiní další opatření. Pokud se vám již
Novoměstské noviny

skutečně něco podobného stalo nebo stane, věc bezprostředně oznamte
na Policii ČR prostřednictvím bezplatné
tísňové linky 158 nebo na kterékoliv
policejní služebně a informujete svůj
bankovní ústav.
4. 6. 2021
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP
Libereckého kraje
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POLICIE
Podklady pro tvorbu článků, textů atd. za účelem
zveřejnění k Evropskému dni proti vloupání
(zpracovalo OPK ve spolupráci s Policií ČR)
Evropský den proti vloupání
2021
V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu
16. června, je dobré si připomenout
základní pravidla zabezpečení objektů,
a to z těchto důvodů:
 Podle dlouhodobých statistických
výstupů se pachatelé dostávají
do obydlí nejčastěji překonáním
vstupních dveří, přes balkon nebo
okny, která nechávají lidé v době své
nepřítomnosti často nezabezpečená.
 K nezvané návštěvě mnohdy
napomáhá právě ponechání otevřené
okenní ventilace či mikroventilace.
Vloupání do obydlí a jeho vykradení
přes mikroventilaci může pachateli
trvat kolem jedné minuty.

Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte
se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás
ten večer překvapí“. Současně se bude
prezentovat také sloganem z loňské
kampaně: „Ať se z vysněné dovolené
nestane noční můra“. – viz přiložené
letáky.
Do Vámi tvořených textů k Evropskému dni proti vloupání lze použít i tyto dvě
citace:
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání
oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk
odejde z domova jen na moment pro
něco do obchodu, nebo jde vynést
odpadky. Je proto vhodné si návyk
zamykání osvojit a zautomatizovat,
protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5

sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost
základního zabezpečení zamykáním
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí
oddělení prevence Policejního prezidia ČR.
„Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá,
a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je
třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si
odskočili třeba jen do restaurace nebo
na nákup. A že zabezpečení je nejen
o technických opatřeních, ale zejména
o našem běžném chování a zvycích“,
říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva
vnitra.

This campaign
was funded by the
European Union’s
ISF-P
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POLICIE

Lze také využít aktuální
statistické údaje k majetkové
kriminalitě
V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021
eviduje policie nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů,
stejné období r. 2020 – 687 případů) či
rodinných domů (r. 2021 – 667 případů,
stejné období r. 2020 – 763 případů).
Obecné rady a doporučení
 Prevence proti vloupání se
rozhodně vyplatí, je proto důležité
o zabezpečení obydlí přemýšlet
ideálně již při jeho výstavbě.
 Pokud to již není možné,
doporučujeme s odborníky
konzultovat vhodný systém
bezpečnostních prvků pro Váš byt či
dům.
 Kombinovat lze mechanické
zabezpečení (bezpečnostní dveře,
zámky, bezpečnostní folie apod.)

¿ȩƐơǷūчǪƐч
ȖūŞūǢ

s prvky elektronického zabezpečení
s oznamováním například na mobilní
telefon (alarmy, kamery atd.).
 Pokud zvažujete nákup
bezpečnostních prvků bez odborné
pomoci, rozhodně vždy volte
certiﬁkované výrobky.
Při odchodech či odjezdech
z domova mějte stále na paměti
pár základních pravidel.
1/ Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním
pachatele narušit integritu Vašeho domova.
3/ Nastav te si kontrolu nad sv ým
domovem se sousedy, kteří Vám na něj
dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní
schránku a zalévají květiny.

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření,
která vás nic nestojí - nezapomínejte
uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné.
Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům
i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se
k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte
sami dovnitř. Pachatel může být ještě
na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých
objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách
http://www.stopvloupani.cz.
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SRC
Info ze SRC
Z chladného jara jsme skočili rovnou
do tropických teplot (alespoň tedy teď
v polovině června, kdy píši tento článek). Na jednu stranu jsme rádi, protože
s letním počasím přišlo konečně i jakési
uvolňování opatření proti onemocnění
COVID 19 a můžeme opět provozovat
bazén, saunu, kemp a vnitřní sportoviště.
Přesto, že díky slunečnému počasí
není o bazén a saunu takový zájem, jako
by byl na jaře, zůstane v provozu po celé
léto, již jenom proto, že chceme zájemcům o využití těchto služeb umožnit
věnovat se jejich oblíbeným činnostem.
Podrobný rozvrh provozní doby naleznete v tomto vydání novin.
Pokud zde píši o bazénu, musím zmínit jednu záležitost, ze které mám velikou

radost. Po několika letech se nám podařilo realizovat další etapu výměny oken
na budově městských lázní. V současné
době má již celá budova, mimo suterén,
nová okna, která odpovídají těm původním z doby výstavby lázní.
Jak jsem informoval v uplynulém vydání novin, proběhla revitalizace umělého
povrchu tenisových kurtů, díky čemuž
je možné opět je využívat ke sportování.
Klíč je možné si vyzvednout po předchozí domluvě v infocentru, v bazénu nebo
v občerstvení na koupališti. Budeme
rádi, když počet návštěvníků bude co
nejvyšší.
V kempu jsme, tak jako každý rok,
připravili pro návštěvníky několik akcí.
Tou největší bude bezesporu již třetí
ročník letního kina. Již od 23. 6. 2021

Provozní doba
d 1.7.2021 do 1.9.2021
Den
Pondělí
Úterý

Zavřeno

13:00 – 19:00
Veřejné plavání

Středa

Zavřeno

13:00 – 19:00
Veřejné plavání

Čtvrtek
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P L AV E C K Ý B A Z É N
Ráno
Odpoledne
Zavřeno

Zavřeno

Pátek

Zavřeno

Sobota

10:00 – 12:00

Neděle

Zavřeno

14:00 – 15:00
Vyhrazeno pro seniory

do 27. 6. 2021 bude v našem areálu
promítat Kinematograf bratří Čadíků.
Dále chystáme jedno večerní posezení
s jazzovou hudbou a v srpnu potom letní
karneval pro děti spojený s diskotékou. Bohužel s ohledem na současnou
zvláštní dobu nejsme schopni realizovat
nějakou větší akci typu Smrkfest. Proto
se snažíme zajistit nějaké malé jednovečerní akce, které se dají rychle zorganizovat a také rychle zrušit, kdyby to bylo
třeba. V letošním roce také neproběhne,
díky vnitřním záležitostem kapely, country večer se skupinou Sešlost. Mrzí mne
to, protože to byla pěkná tradice, nicméně čas nikdo nezastaví.
Nadále nám poběží naše infocentrum,
které poskytuje služby v oblasti informací a různých operací typu kopírování
a tisku, či výdeje a odesílání zásilek
prostřednictvím zásilkovny nejen návštěvníkům města, ale hlavně občanům
Nového Města pod Smrkem.
Jak je uvedeno výše, Sportovní a relaxační centrum, p. o. nabízí mnoho typů
služeb určených především pro trávení
volného času, či relaxu; budeme proto
rádi, pokud si k nám najde cestu co
nejvíce návštěvníků. Je jedno, zda se
jedná o bazén, saunu, sportovní halu,
sokolovnu, kurty anebo krásné prostředí
přírodního koupaliště.
Na závěr přeji všem krásné léto, pokud možno bez omezení.
Ing. Pavel Jakoubek
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65, IČ 75048817

SAUNA
MASÁŽE
Odpoledne
SANITÁRNÍ DEN
15:00 - 19:00
Smíšená

Občerstvení

Zavřeno

Zavřeno

15:00 - 19:00
Smíšená

Zavřeno

Zavřeno

14:00 – 20:00
pro ženy

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

Zavřeno

15:00 – 20:00
Veřejné plavání
14:00 - 20:00
Veřejné plavání

14:00 – 20:00
pro muže

14:00 – 20:00
Veřejné plavání
14:00 - 18:00
Veřejné plavání

14:00 - 20:00
Smíšená
14:00 - 18:00
Smíšená

Novoměstské noviny
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spolky
Okrašlovací spolek
Po dlouhé prodlevě způsobené opatřeními proti epidemii covidu se nám
v průběhu měsíce května a června podařilo uskutečnit několik akcí.
Na dubnové brigádě, kde jsme čistili část staré Slezské a Poutní cesty,
jsme se dohodli, že k Neumannovu kříži
pořídíme stůl s lavicí. Neumannův kříž
stojí na malebném místě s kruhovým
výhledem do okolí. Je zastíněn dvěma
velkými lipami a přímo vyzývá k zastavení. Kdysi zde bylo rozcestí. Druhá, dnes
už neexistující cesta míjela kostel v Ludvíkově a vedla kolem Resselovy kapličky
přímější cestou do Hejnic.

do okolí. Myslíme si, že posezení ve stínu pod starými lipami většina poutníků
přivítá.
Věříme, že krásné posezení potě ší všechny kolemjdoucí a dlouho bez
úhony na místě vydrží.
V sobotu 15. května jsme se sešli
na další brigádě. Očistili jsme a odstranili nálety na základech bývalé Pfeifferovy brusírny pil, která stávala na břehu
Lomnice.
V těchto místech jsme společně pracovali již mnohokrát:
 v roce 2009 byl opraven
Schwertnerův kříž

 v roce 2010 jsme pod lesem postavili
novou lavičku
 v roce 2017 se zde otvírala hornická
naučná stezka
 v roce 2019 jsme postavili několik
informačních cedulí na této
staré Slezské a poutní cestě, včetně
nových informací o Buschbrettmühle
(později Pfeifferova brusírna pil).
Revitalizace parku u kostela
sv. Kateřiny
V roce 2019 jsme připravili pro město návrh řešení osázení parku okolo
kostela sv.Kateřiny, včetně rozpisu
okrasných rostlin. Město začalo s výsadbou stromků hlohu, tak jak tam kdysi
bývaly. Na základě podaného návrhu
Okrašlovacího spolku zajistilo město
zhotovitelskou ﬁrmu a poskytlo potřebné ﬁnanční prostředky pro realizaci navrhovaných parkových úprav v celkové
výši 166 000 Kč. V roce 2020 ﬁrma pana Suka upravila pěšiny a okolí pomníku
Gottfrieda Menzela a připravila záhony
po okrasné rostliny, které dodala ﬁrma
Dendria. Ještě jsme pomohli s rozmístěním rostlin.
V průběhu letošního června jsme záhony vypleli a město nechalo park velice
pečlivě vysekat. Vzniklo další hezké místo v Novém Městě.
Za OS M. Remtová
Foto: O. Vnoučková, J. Mikla

Pan Wöllner, člen našeho spolku, nechal vyrobit bytelný stůl s lavicí v truhlářství v Ludvíkově. Je krásný, z modřínových fošen, s vypálenými znaky spolku
na konzolách, a na desce stolu jsou
vypáleny názvy Okrašlovacího spolku
v češtině i v němčině. Stůl zatím stojí
na geotextilii, na kterou bude nasypán
kačírek.
Menší nesnáz se ale v ysky tla při
osazování lavice. Opomenuli jsme totiž
skutečnost, že se pohybujeme na soukromých pozemcích pana Smrčk y.
Vše následně řešila paní Vnoučková
omluvou a osobním jednáním s majitelem pozemků.
Dodatečně jsme získali souhlas pana
Smrčky k instalaci a lavice může zůstat
na svém místě. Děkujeme.
Cesta od zahrádek z Nového Města
do Ludvíkova je dnes osázena mladými
jabloněmi. Jsou z ní krásné v ýhledy
červenec–srpen 2021

Novoměstské noviny
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ZUŠ
30 let Základní umělecké školy
v Novém Městě pod Smrkem

V roce 2020 oslavila Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem
30 let od svého vzniku. Svou činnost
zahájila v roce 1990, kdy se oddělila
od Základní umělecké školy ve Frýdlantu a stala se samostatnou vzdělávací
organizací. O vznik a další rozvoj školy
se významně zasloužila zejména paní
Miroslava Maděrová, která také v letech
1990–2004 působila jako ředitelka
školy.
V současnosti nabízíme nejen
novoměstsk ým dětem, ale i dětem
z blízkého okolí vzdělávání v oboru
hudebním a v ýtvarném. V hudebním
oboru mohou žáci studovat hru na klavír, housle, kytaru, příčnou i zobcovou
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ﬂétnu a získané muzikantské dovednosti dále rozvíjet ve ﬂétnovém komorním souboru nebo v instrumentálním
souboru Hrajeto. Zájemci o zpěv mají
možnost navštěvovat pěvecký soubor
Podsmrkáček. V ý t varný obor dává
žákům prostor k osobitému výtvarnému vyjadřování prostřednictvím kresby, malby, graﬁky, prostorové a akční
tvorby. V obou uměleckých oborech
se úspěšně zapojujeme do různých
soutěží a přehlídek. Řadu kulturních
akcí v Novém Městě také pořádáme.
Žáky připravujeme jak k dalšímu studiu
na středních uměleckých a pedagogických školách, tak pro amatérskou
uměleckou činnost.

Novoměstské noviny

Mezi nejúspěšnější bývalé žáky naší
základní umělecké školy patří Marcela
Steffanová, Aneta Juklíčková, Michaela
Rosenbergerová, Katharina Heyda, Nikola Kosová, Adéla Pelikánová, Karolína
Hoová a Antonín Kolář. Všichni vystudovali nebo studují střední či vysoké
umělecké školy a jsou velice úspěšní
ve světě umění. Máme také celou řadu
absolventů, kteří se věnují pedagogické profesi v mateřských, základních,
středních i na vysokých školách. Velice
nás těší, že někteří bývalí žáci se stali
členy hudebních skupin či pěveckých
souborů a hudba se jim stala životním
koníčkem.
Bohužel situace posledních dvou let
nám neumožnila uspořádat výroční koncert, kde bych ráda pozdravila nejen
naše úspěšné žáky, ale také poděkovala
učitelům, kteří na naší škole dlouhodobě působili. Ráda bych připomněla
zejména paní učitelky Himmelovou Annemarie, Jarošovou Soňu, Jelínkovou
Irenu, Svobodovou Evu a pány učitele
Havránka Jaroslava a Himmela Eduarda.
Děkuji i současným vyučujícím, žákům, rodičům za příjemnou a přátelskou
atmosféru v naší základní umělecké
škole. Dále všem organizacím a spolkům za spolupráci, sponzorům za jejich
ﬁnanční i věcné dary. Poděkování patří
i zřizovateli za podporu základního uměleckého vzdělávání v Novém Městě pod
Smrkem.
Základní umělecké škole přeji i do dalších let nadšené a profesionální pedagogy, šikovné žáky, úspěšné absolventy
a spokojené rodiče.
Martina Funtánová, ředitelka školy

červenec–srpen 2021

ZŠ
Dva výlety VI. A na Jablonecko
V úterý 22. 6. jsme se i přes nepříznivou předpověď vydali na výlet. Cílem byl
výstup na rozhlednu Bramberk po zelené od nádraží Jablonecké Paseky. Už
cestou se na okna vlaku valila voda, ale
optimisticky jsme věřili, že se vyčasí.
A vskutku, v Jabloneckých Pasekách
déšť pomalu ustal a už po pár set metrech jsme mohli skládat deštníky a rozepínat pláštěnky. Cestou do kopce děti
plnily různé úkoly týkající se jejich okolí
a přírody, která je obklopovala. Hodně
jsme se nasmáli i přes občasné pošťuchování se navzájem. Kousek před vrcholovou partií s rozhlednou jsme se
stihli vyfotografovat a pak … spadlo nebe. Rychle jsme „vyběhli“ k dřevěnému
přístěnku na vrcholu, kde jsme schovaní
přečkali největší lijavec. Naštěstí bylo
hodně svačin a dobrůtek, dokonce děti
vykrmovaly i paní učitelku (nejspíš se
bály, že jim uteče a ony nenajdou cestu
domů …). Rozhledna byla z technických
důvodů zavřená, ale vzhledem k počasí
bychom zřejmě stejně neviděli vůbec
nic. Když už jen poprchávalo, začali
jsme se sestupem do Lučan; ten byl
naštěstí velice krátký. Cestou jsme přišli o jeden deštník, ale dobrou náladu
nám to nezkazilo. V Lučanech v místním krámku jsme doplnili zásoby a hurá
k vlaku. Jen jsme se schovali v zastávce,
začalo pršet znovu a vydatně. Ale to už
houkala vlaková souprava směr Liberec
a náš první výlet pomalu končil.
Ve středu 23. 6. nás počasí nezklamalo. Z rychlíku na Pardubice jsme vystoupili na Malé Skále spolu s dalšími
dětskými kolektivy. Po červené značce
jsme prošli Malou Skálou a s brbláním
jsme vylezli k největšímu skalnímu hradu v ČR, k hradu Vranov. Vranov byl
romanticky upraven místním továrníkem
Römischem a někteří ho znají jako Pantheon. Z prohlídkové trasy je dokonalý
výhled do údolí Jizery. Bohužel romantické úpravy se nedochovaly v plném
rozsahu, takže jsme mohli obdivovat jen
zlomek bust a sálů a letohrádek. Po důkladném prozkoumání Vranova jsme
se po skalním hřbetu vypravili k hradu
Frýdštejn. Cestou jsme posvačili pro
jistotu několikrát, aby nás nohy donesly
k cíli. Odměnou nám byl pohled na torzo
gotického hradu, kterému dominuje kulatá patnáctimetrová věž, odkud je vidět
do širokého okolí. Což si většina z nás
pochopitelně nenechala ujít. Děti prolezčervenec–srpen 2021

ly i místnůstky tesané ve skále a některé
dokonce poznaly, že tu byla natočena
pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Pak už jsme pouze dokončili okruh kolem Malé Skály prudkým
klesáním z malého skalního městečka
Drábovna, které jsme ale vzhledem
k času a bolesti v nohách nemohli blíže
prozkoumat. Dole v městečku jsme dokoupili další proviant a namířili k nádraží.
Ve vlaku už jsme odpočívali a těšili se

domů, na kamarády, počítač, či jenom
na zasloužený oddech po těch dvou
předlouhých túrách (cca 15 km dohromady).
Troufnu si však tvrdit, že příští rok, už
jako sedmáci, zažijeme na dalších školních akcích spoustu dalších skvělých
příhod. A možná i bez průtrže mračen.
Jen ty nohy nás asi budou bolet stále!
Mgr. Klára Chaloupecká, třídní
učitelka VI. A

Úspěch našich žáků v Mezinárodní
dětské výtvarné soutěži LIDICE
Mezinárodní dětská výtvarná výstava
v Lidicích patří k největším a nejstarším
svého druhu na světě.
Každý rok je voleno aktuální téma,
ve spolupráci s organizací UNESCO.
Pro letošní 49. ročník bylo vybráno téma ROBOT A UMĚLÉ INTELIGENCE.
Jak uvádějí pořadatelé výstavy - k volbě
tématu je vedlo slovo, které Karel Čapek
použil ve své hře R. U. R. – ROBOT –
a je to již 100 let, co toto slovo zná a používá celý svět.
Do soutěže bylo přihlášeno
11 200 prací od dětí ze 72 zemí světa.
Děti mohly kreslit, malovat, fotit, ﬁlmovat… Je pro nás opět velkou radostí,
že oceněnými díly jsou i kresby našich
žáků.
Medaili za kresbu a malbu získali tito
žáci: Tereza Engelmannová (9. A), Jan

Kvapil (9. A), Eliška Slováčková (7. B),
František Zeman (6. A).
Čestné uznání od poroty získaly obrázky Kateřiny Engelmannové (6. A),
Dušana Ciny, Stanislava Fikra (oba ze
6. B), Tobiase Hejtíka (7. A), Emmy Dvořákové, Lukáše Tichého (oba ze 7. B),
Matěje Nováka a Vladislava Petroviče
(oba z 9. A).
Výstava všech oceněných prací je
otevřena od 1. 7. 2021 do 31. 1. 2022
v Lidické galerii, (www.mdvv-lidice.cz).
Samotné slavnostní předávání je plánováno na 9. září 2021.
Všem oceněným dětem gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci
školy! Velké poděkování patří paní učitelce Evě Bartošové, která vede k umění
žáky v novoměstské umělecké škole
i v naší základní škole.
MS

Jizerskohorské bučiny
V předmětu přírodopis jsme letos
v 8. ročníku neprobírali zvířata ani květiny. Osmý ročník je věnován lidskému
tělu a fungování celého tohoto úžasného
stroje. Některá cvičení z laboratorních
prací jsme si proto chtěli ověřit v praxi.
Především to, co naše tělo „vydrží“.
Jednoho krásného dne uprostřed
června se obě osmé třídy přesunuly
vlakem do Oldřichovského sedla. Odtud
nás čekala asi 12 km dlouhá procházka
přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny.
Novoměstské noviny

Listnaté lesy, spousta skalních útvarů, moc krásná a tajemná krajina, malé
zkoušení z mloka skvrnitého a zpestření
v podobě jednotlivých zastavení naučné
stezky – to byla krásná vycházka.
Tělo fungovalo a spotřebovanou energii jsme doplnili – jak jinak, než v cukrárně v Hejnicích.
Bylo to moc hezké, protože víme, že
přírodopis musí být „naživo“.
Mgr. Blanka Semerádová,
Mgr. Adéla Víchová – třídní učitelky
27

ZŠ
Na návštěvě u hasičů
Dne 22. 6. 2021 se žáci II. A nemohli
vydat na plánovaný výlet kvůli počasí,
ale moc dlouho jsme kvůli tomu netruchlili. Čistě náhodou jsme se ocitli
v požární stanici novoměstských hasičů.
A to bylo radosti! Po krásném přivítání

nás čekalo celé dopoledne plné zážitků,
na které se nezapomíná. Se zatajeným
dechem jsme nejen poslouchali odborný výklad o tom, co je náplní práce dobrovolných hasičů, zhlédli jsme ukázku
videí ze zásahů, ale obdivovali jsme i plno vítězných pohárů ze soutěží. Navštívili
jsme šatnu, kde jsme si nejen prohlédli,
ale mohli jsme si také vyzkoušet hasičský oblek. Nasadit si opravdovou hasič-
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skou helmu, boty nebo dýchací přístroj
bylo pro mnohé velmi silným zážitkem.
V garáži jsme měli možnost nasednout
do hasičské cisterny, poslechli jsme si
signál ohlašující výjezd do terénu a také
nám byl představen přístroj zachraňující

lidské životy – automatizovaný externí
deﬁbrilátor. Na závěr na nás čekala sladká odměna. To vše pod vedením dvou
úžasných hasičů, Andrey a Maxima.
Milí hasiči, děkujeme Vám za toto
krásné dopoledne a za všechno, co pro
nás děláte.
Za třídu II. A tř. učitelka Monika
Škaredová Greplová

Ještěd – lanovkou tam i zpět
Původní plán a cíl výletu byl vodopád
na Bílém potoce. Den před odjezdem
ale naše třída akčně změnila konečné
místo výletu. Dlouho odkládaný výlet
na Ještěd se stal aktuálním.
Dohodnut byl výšlap na Ještěd a lanovkou dolů. Ale jak den plynul, ten
nápad pěšího výstupu stále více a více
získával mínusové body.
A tak nakonec lenost a hlavně dostatek peněz ve třídním fondu zajistily
obě cesty lanovkou.
P ř ek v a p i v ě m á l o d ě tí u ž n ě kd y
na Ještědu bylo, a tak to byl skvělý
zá žitek a poznání nového místa
v našem kraji. I když byla mlha, Ještěd
i skokanský můstek se nám ukázaly
v plné kráse.
Jelikož o naší třídě je známo, že gastronomie nás zajímá, výlet jsme zakončili
opět výborným obědem.
Největší zážitek? Asi pan průvodčí
v lanovce. Znal naše město a okolí, byl
hodný a vtipný.
Novoměstské noviny

Nakonec nechyběla ani zmrzlina na libereckém nádraží a byl to další skvěle
prožitý den.
Mgr. Blanka Semerádová,
třídní učitelka VIII.B

červenec–srpen 2021

ZŠ
Červnové akce
Poslední měsíc školy jsme si zpestřili
zajímavými akcemi a výlety. Náš „kolotoč
akcí“ jsme zahájili Dnem dětí na koupališti, kde na děti čekala pohádková stezka s úkoly a spor tovními aktivitami.
V rámci projektového dne jsme navštívili
liberecký EKOPark, kde jsme obohatili své znalosti z pr vouky. Ve volných
chvílích si děti prošly „bosou stezku“
z přírodnin a bahna, pozorovaly život
v hmyzím hotelu, malovaly bahnem, vařily v blátivé kuchyni a roztáčely koloběh
vody. Každý žák si v yrobil originální
výrobek z dílničky.
Společně s družinou jsme podnikli
pěší výlet do Jindřichovic pod Smrkem
a seznámili se tak s blízkým okolím.
Pohádka o loupežnících nás zavedla
ke stezce Oldřichovské háje a skály.
Začátek cesty lemovaly žulové sloupy
z Clam - G alla sov s ké obor y, nauč nou stezkou jsme se dostali na skalní
hrad - sídlo loupežníků. Cestou jsme
poslouchali zvuky přírody a plnili úkoly
z naučných tabulí.
Výletování jsme zakončili palačinkou
na cestě k pramenu Kyselky.
A hurá na prázdniny!
Žáci II.B + třídní učitelka Lenka
Žabková a asistentka Jana Trojanová

Piknik VIII.B
Den před v ysvědčením bý vá den,
kdy jsou děti se svým třídním učitelem.
Povinnosti byly splněny, a tak jsme přemýšleli, jak si užijeme úterý. Byl plánován horký den, a tak potok u Kyselky byl
jasná volba. Ale co tam? Jen tak sedět?
Ne, vymysleli jsme, že se budeme trošku „opičit“ po VIII. A a uděláme si piknik.
Vlastně spíš šlo o takový brunch, tedy
jídlo pozdního rána.
Děti měly za úkol vlastnoručně vyrobit
malé pohoštění pro sebe i spolužáky.
Ráno jsme se sešli u školy. Děti přišly
opravdu báječně připravené. S piknikovými košíčky plnými dobrot jsme vyrazili
směr Kyselka.
Nic jsme nenechali náhodě. Na stůl
ubrus, květiny, jahodový koláč, čerstvé
pečivo, mléko, zelenina….Hostina v přírodě byla opravdu bohatá.
Posezení u pramene jsme zakončili malou vodní válkou a vzpomínkami
na uplynulý školní rok.
VIII. B s třídní učitelkou
Blankou Semerádovou
červenec–srpen 2021
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Na Frýdlantsku čteme s knihosaurem
Určitě rádi čtete knížky. Ale ne každý
to má stejné jako vy. A proto je tu knihosaur – krásný dinosaur, který „žere“
knihy. A zvídavým dětem na Frýdlantsku rád pomůže objevovat kouzelný
svět knih. Čteme s knihosaurem je nový
projekt MAP - Frýdlantsko na podporu
dětského čtenářství. Nového projektu
se prozatím účastní 8 tříd z Frýdlantska.
A mezi nimi i naše 1. A. Od knihosaura jsme dostali do naší třídy košík plný
nových, barevných a zajímavých knížek.
Na oplátku jsme knihosaurovi nakreslili
obrázky, jak a kde si rádi čteme, a také
jsme mu napsali pár slov o knížkách,
které nám daroval.

Celý projekt byl odstartován 25. 6.
v Lázních Libverda vernisáží dětských
prací s doprovodným programem. Návštěvníci vyslechli 2 autorská čtení –
jedno od Sandry Dražilové Zlámalové
z Lázní Libverda a jedno od Pavly Jazairiové z Poustky, která dorazila i se
svým pejskem Figarem. Dále zde s krátkým programem vystoupily děti ze ZŠ
Frýdlant a ZŠ Dětřichov. Na všechny
děti z projektu čekala v lázních sladká
oplatka.
Všechny obrázky a recenze budou
k vidění do konce července na recepci
v lázeňském Novém domě.
I. A s tř. učitelkou Šárkou Himmelovou

Jarní ponožková výprava
S Chrochtíkovou partou z 1. A jsme
netrpělivě vyhlíželi pěkné jarní počasí,
abychom mohli opět vyrazit za dobrodružstvím do lesa. V květnu se na nás
sluníčko usmálo a vyrazili jsme.
Tentokrát jsme objevovali les hlavně
nosem a také očima. Naším úkolem bylo
namíchat lesní parfém z přírodnin, každé
ponožce vyrobit nějaký „šperk“ a samozřejmě všímat si jarních barev lesa a ty
potom zaznamenat do lesního deníčku.
Samozřejmě, že jsme hráli různé hry,
lezli jsme po stromech, vylepšovali náš
přístřešek z větví a hledali opět poklad.
A nevěřili byste, kolik malých hmyzáčků
jsme viděli. A také jsme objevili hnízdo
malých slepýšů… Ale pst! Nikomu o tom
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ani muk! Zvířátka potřebují hlavně klid,
a ne spoustu všetečných rukou a zvědavých očí.
Celé naše roční lesní bádání jsme
zakončili výpravou poslední, a to letní.
Ta už byla jen krátká a s krásnou tečkou
nakonec. Všechny děti totiž obdržely
dřevěnou medaili, diplom malého průzkumníka a fotky z výprav. A za odměnu
jsme se na rok stali patrony kousku
Nového pralesa na Ještědském hřebeni
v Liberci.
Těšíme se společně na další krásné
chvíle v lese v příštím školním roce. Výpravám zdar!
Žáci 1. A + Šárka Himmelová,
vůdce výpravy
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Čarodějnice
Už pár měsíců zpátky, přesně na konci dubna, se děly v naší mateřské škole
podivné věci. Rodiče do ní nevodili děti,
ale čarodějnice a čaroděje všech kategorií a věku. Nedivte se, i takto malé

děti slaví třicátého dubna svátek všech
čarodějnic. Do kostýmů se převlékly
i paní učitelky a zábava ve třídě, ale hlavně na školní zahradě, mohla začít. Děti
plnily všelijaké čarodějnické úkoly a sou-

těže. I když byla velká zima, čarodějům
a čarodějkám to vůbec nevadilo a moc
si to všichni užili.
Dudková Jitka

Hurá za pokladem!
Začátkem měsíce června se po našem městě začaly objevovat barevné
fáborky, šipky na chodnících a cestách.
Neznamenalo to nic jiného, než že děti
z naší mateřské školy hledají poklad.
Každá třída šla jiný den, aby se nám
výpravy nemíchaly. Po cestě musely
děti plnit různé úkoly, jak vědomostní,
tak fyzické, jako je hod šiškou, třídění
odpadů, či vnímání okolní přírody všemi
smysly. Na konci všechny čekal poklad
plný dárečků a sladkostí, ale myslíme
si, že oslavit Mezinárodní den dětí dnem
v přírodě je ten nejlepší dárek, jaký dětem můžeme dát.
Dudková Jitka

červenec–srpen 2021
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Divadlo
Po dlouhé době se nám podařilo
v naší mateřské škole uskutečnit pro
předškoláky divadelní přestavení z dílny
Dagmar Čemusové. Přišla k nám patnáctého června s hudebním pořadem
„Já jsem muzikant“, který rozvíjí hudebně – pohybové schopnosti a tvořivost.
Cílem je prostřednictvím společného
zpěvu, rytmických i intonačních cvičení,
poslechu vážné hudby a dalších prožitků
rozvíjet u dětí smysl pro vnímání hudby
i její vlastní interpretaci. Program byl
velmi pěkně zpracovaný a my se těšíme
na další spolupráci.
Dudková Jitka

Rozloučení s předškoláky
Sedmnáctého června se už druhým
rokem konalo rozloučení s předškoláky
na školní zahradě naší MŠ prostřednictvím divadelního představení Nezávislého divadla Patrika Šimůnka „Jak se
vaří pohádka“. Hlavními pomocníky
byli samozřejmě předškoláci, kteří se
úžasně bavili.

Následovalo slavnostní šerpování
a předávání knih a portfolií. Nakonec
společná fotograﬁe na památku, kytičky
pro paní učitelky a pár slziček z dojetí
na všech stranách.
Přejeme vám, děti, aby se vám ve škole
moc líbilo a abyste na naši mateřskou
školu rády vzpomínaly.
Za kolektiv MŠ Dudková Jitka
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