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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Z historie Spolku pro seniory Červánek, NMpS

Historie Červánku se začala psát před
více než 10 lety, na podzim roku 2011.
V budově bý valého kina, v nynějším
J-centru, se začala scházet malá skupina žen, aby sdílely své denní radosti
a starosti, navzájem se povzbuzovaly
a svůj zájem mohly věnovat i potřebným.
Jasně to později vyjádřily ve stanovách
spolku. Cituji: „Veškerá činnost spolku
tak směřuje k naplnění účelu spolku
jakožto společného zájmu jeho členů. Účelem spolku je ochrana zájmů
a práv seniorů, zkvalitňování jejich
života a pomoc při řešení jejich životních situací.“ (Konec citace). To vše
jako nástroj, jak nabídnout smysluplné
trávení času těm, kteří prožívají ve svých
stárnoucích a ochabujících tělech mnohé zápasy se sebou samými i se svým
okolím. Kteří mají mnoho rozmanitých

Vážení čtenáři,
letošní zima bez sněhu, slunce a klidu moc nepřispěla dobré náladě a životní pohodě. Snad nové číslo našich
novin nemilé hříčky přírody a všeho
toho kolem nás alespoň trochu vyrovná a zpříjemní Vám poslední zimní dny.
Pro zábavu i poučení jsou připraveny
články od pravidelných přispěvatelů.
Věříme, že se brzy dočkáme vlídného
a prosluněného příchodu jara a všem
čtenářům přejeme příjemné prožití blížících se svátků velikonočních.
Redakce

životních zkušeností a mohou se jimi
vzájemně obohatit. Nástroj zabalený
do neformálního setkávání v atmosféře
vzájemné lásky, úcty a důvěry. Nabídnout místo, kde můžeme svoje životní
postoje projevovat láskou. Láskou k sobě navzájem, ale i k osamělým, k hledajícím či bloudícím.
Červánek postupem času vykrystalizoval do podoby týmového díla. Netáhneme v něm za jeden provaz. Ten má
totiž dva opačné konce a již jako děti
jsme se učili se přetahovat. To nechceme. V Červánku se díváme a jdeme jedním směrem. Realizační tým tvoří sedm
osob. Každá má na starosti některou
z oblastí: občerstvení, vzdělávání, společenské hry a kvízy, výtvarné činnosti,
zpívání, cvičení, dárky k narozeninám.
Společně plánujeme výlety a zájezdy.
Usilujeme také o spolupráci s jinými seniorskými spolky.
Abychom se mohli vydávat za hranice všedních dnů, začali jsme se v roce 2014 poohlížet po vícemístném
osobním automobilu. Náš sen se brzy

naplnil, a tak už delší dobu můžeme
vyjíždět devítimístným osobním automobilem na výlety a kulturní akce. Zájemce také můžeme podle potřeby dovézt
k lékaři, na očkování, do nemocnice
či na nákup nebo jim převézt drobný
nábytek.
Na aktivity nejbohatším rokem byl
pro Červánek rok 2019. Konala se pravidelná pondělní setkání v J -centru,
na která docházelo 20 až 25 účastníků.
Uskutečnili jsme řadu kulturních zájezdů
do divadla či kina, zorganizovali jsme
oslavu Dne seniorů v Jcampu. Zúčastnili
jsme se konference Comeniana v Liberci, semináře Pečuj doma v Jablonci nad
Nisou, kurzu Jedu s dobou v Hradci
Králové i školení v Raspenavě. Nadchla
nás vánoční dílna v Hejnicích, chráněná dílna v Raspenavě i vánoční trhy
na Sychrově a v Heřmanicích. Tradičně
jsme se účastnili několika beneﬁčních
akcí v kostele v Horní Řasnici, kde řa-
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X
da z nás obdržela sošku Řasnického
anděla. Tradiční akcí byla i opékačka
U Sedmi Modřínů. Je naší velkou radostí, že se podařilo připravit několik
společných setkání s libereckým seniorským spolkem Cedrus. V průběhu let
jsme uskutečnili několik výměnných setkání s Univerzitou třetího věku v polské
Nowe Soli a s Karkonoskim Sejmikem
Osób Niepełnosprawnych v Jeleni Góře
a jsme vděčni za trvalá přátelství, která
nám přinesla.
Rok 2020 byl pro nás rokem, kdy činnost Červánku byla díky vládním opatřením značně omezena. S příchodem
Covidu19 jsme se vrhli na šití roušek
i domácí pečení. Společně jsme vyrobili dárky pro zdravotníky z KN Liberec. Radost nám přinesly nové prostory
v J-centru, kde jsme se místo v předsálí mohli začít scházet v nově vybudovaném sálu. Také se nám nad rámec
pravidelných schůzek podařilo v yjet
na třídenní zájezd do Karlových Varů
s návštěvou Kadaně, Mostu, Bečova
a Mariánských Lázní. Máme radost z toho, že se od března podařilo odstartovat
další část našich aktivit, a to spolupráci
s domovem důchodců v Jindřichovi-
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cích pod Smrkem. Jako spolek jsme
byli pozváni na slavnostní otevření nově
vybudované kavárny a zahradní slavnost, poskytli jsme dopravu na letní
hry na Sychrově a na zájezd do Teplic,
byli jsme hosty i na loňském vinobraní.
V Jindřichovicích jsou naši dlouholetí
členové a přibývají i další, kteří se spolkových setkání účastní. Postupně se tak
rozrůstá počet těch, které na pondělní
setkání vozíme, a devět míst v autě už
někdy nestačí.
Jestliže naši spolkovou činnost vládní
opatření značně omezila, pak nám naopak otevřela další možné aktivity: pomoc
osobám při řešení jejich životních situací. Poskytujeme pomoc seniorům při
vyřizování příspěvku na péči či mobilitu,
průkazu pro osoby zdravotně postižené,
osobám s dopisem o ukončení smlouvy
na nájem bytu z důvodu chybějících plateb za nájemné. Poskytujeme poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek,
víme, jak na ně získat poukaz, víme, kde
je koupit. Některé kompenzační pomůcky půjčujeme. Máme kontakt na prodejce repasovaných elektrických skútrů.
Velkou pomocí v této oblasti jsou nám
pracovnice sociálního odboru města.
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Jsme vděčni za vztahy a atmosféru
v Červánku i jeho přesah do města. Je
pro nás povzbuzením, že i přes zvláštní dobu, kterou všichni prožíváme, se
vztahy mezi námi nepřerušily. Mimo jiné,
každý den mezi 14. a 15. hodinou se
můžete na koupališti potkat se skupinkou žen z Červánku.
Děkujeme a jsme vděčni za všechny,
kteří se jakýmkoliv způsobem na činnosti Červánku podílejí nebo ji podporují. Zvláště týmu žen, které připravují
jednotlivé schůzky, sboru jednoty bratrské. Děkujeme i radě města, která nám
na naše aktivity každoročně schvaluje
dotace i pracovnicím sociálního odboru
za pomoc a spolupráci. Věříme, že se
naše činnost bude dále úspěšně rozvíjet
a podpoří tak umění stárnout.
Jindřich Novotný, jednatel
Jak se Červánek loni červenal
Červánek je úkaz na večerní obloze
hezkého, pokojného dne.
A o to se snaží i náš spolek „Červánek“, pomoci učinit „podvečer“ lidského
života pokojným a hezkým. A jak se
nám to loni dařilo? I přes různá vládní
opatření jsme se snažili dle možností
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scházet a navzájem se povzbuzovat.
Scházeli jsme se obvykle jednou týdně v J-centru, kde jsme si u kávy a zákusku „pokecali“, zazpívali si a občas
procvičili mozek kvízy i ruce výrobou
malých ozdobných nebo upomínkových
předmětů. Byli jsme informováni o možnostech využívání pomoci ve stáři a také
konkrétní pomoci, například odvoz autem k lékaři, stěhování, na nákup a podobně. Ostatně autem jsme uskutečnili
i několik zdařilých výletů.
Nejednou nás navštívili i umělci, zpěváci, tanečník a další. Počet členů se
pohyboval, přicházeli noví, ale také několik jsme vyprovodili na poslední cestě
života.
Takový byl loňský rok. A jaký bude
letošní? Přijďte mezi nás i vy, kteří prožíváte podzim života a uděláme si ho
společně pokojným a hezkým.
Anton Popovič

Co je Červánek?
Růžový mráček na nebi? Je, ale je
to i název spolku pro seniory, který se
schází v J-centru (bývalé kino). A trvá to
již více jak 10 let. Scházíme se každé
pondělí velmi rádi a není to povinné.
Máme pestrý program: vědomostní kvízy, zpíváme, cvičíme, vyrábíme různé
ozdoby, pečeme cukroví, takže žádná
nuda, protože každý týden je jiný. Také
jezdíme na výlety po naší krásné zemi,
ale i do zahraničí. Vždy se podaří a přeje
nám i počasí.
Vozíme mezi nás i ty, kteří nemohou
chodit, i seniory z jindřichovického domova důchodců. Jsou mezi námi moc
rádi.
Samozřejmě se někdo musí o vše
starat. Starat se o různé programy –
vzdělávání, ruční práce, cvičení, zpívání,
pohoštění, dopravu. Máme mezi sebou
obětavé lidi, kteří to dělají z lásky k bliž-

nímu a velmi rádi. A my ostatní jsme jim
moc a moc vděčni.
Může mezi nás přijít každý, kdo má chuť
posedět v příjemné společnosti a nemusí
mít obavy, že by mezi nás nezapadl. Já se
vždycky moc těším a jsem vděčná za přátelství a lásku, které se mi dostává.
Lída Dolenská
Když na nebi se červánek objevil,
je tomu už 10 let, co náš spolek si
jeho název osvojil.
Tak, jak červánek svěží vítr ohlašuje,
tak i náš Červánek týden co týden nám
pondělní odpoledne zpříjemňuje.
Na setkání se těšíme, neb dobrou kávu i dortík pojíme.
U společného stolu si leccos zahrajeme „a naše srdce tak zahřejeme“.
Tak i nadále ať nás Bůh provází a nic
nám spolu neschází.
Mirek Čihák

Ukliďme svět
Ukliďme svět slaví 30 roků! A za dva měsíce to vypukne!
(ČR, 26. 1. 2022) Zbývají jen dva
měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou
už 30. rok u nás koordinuje Český
svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín pro jarní akce Ukliďme svět je
stanoven na 26. března. Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce
značně omezovala pandemie Co vid 19, se konečně čeká větší účast.
Příroda po dvou letech útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete už nyní!
Organiz átoř i místních akcí se
mohou přihlašovat na stránkách
w w w.uklidmesvet.cz prostřednic tvím formuláře. Zároveň také mohou
od ČSOP žádat materiální i informační
podporu. Žádanka o zaslání rukavic
a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka
balíčků organizátorům proběhne cca
týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky
odeslali včas. Balíčky se tak stihnou
připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů,“ sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce
březen–duben 2022

Ukliďme svět lze konat během roku
kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve
než 26. 3. 2022, může se na případné
podpoře domluvit individuálně, pokud
později, měl by stihnout o podporu si požádat do 1. března. Na konci srpna však
bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotograﬁcké soutěže. První z nich bude „Před a po“, která
spočívá ve fotodokumentaci uklízeného
místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotograﬁckou
soutěží bude „Fotograﬁe z akce“, která
přináší neomezenou míru fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější
fotograﬁe budou mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro
letošek připravili také „videosoutěž“
z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo
jen o tom, jak třídíte u Vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.uklidmesvet.
cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky jako součást světové
Novoměstské noviny

kampaně Clean Up the World. Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci
Ukliďme svět v Česku od roku 1993
organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují
tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020
se kampaň konala společně s kampaní
Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně
Ukliďme svět není však jen samotné
uklízení odpadků. Účastníci především
posilují svůj vztah k přírodě a prostředí
ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad
tím, proč odpadky vůbec vznikají.
Kontakt: Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Fotograﬁe z úklidů volně k dispozici
zde: https://eu.zonerama.com/CSOP/
Album/7733779.
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Zprávy z radnice
Ze schůzí rady města
USNESENÍ schůze č. 57 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 19.01.2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/57R/2022
Rada města Nové Město pod
S mr kem schva luje S ezna m ž ad a telů o byt ve vlastnictví města platný
od 01.01.2022 do 31.06.2022.
2b/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem nesouhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy od 01.02.2022 na pronájem
bytu paní Andreje Balogové v domě
Myslbekova 3 (byt č. 5) z důvodu neplacení dluhu a neplacení nájemného.
Bylo zrušeno usnesením:
2a/58R/2022 ze dne 2. 2. 2022
Tex t u s n e s e n í: u s n e s e n í
č. 2b/57R/2022 rady města č. 57 ze
dne 19.01.2022.
2c/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje výměnu bytu Mírové náměstí 212 (byt č. 1, 2+1) za byt Mírové
náměstí 211 (byt č. 1, 3+1), manželům
Romaně a Pavlovi Karalovým.

2d/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Švermova 301 (byt
č. 22, garsonka), žadatelce paní Anně
Garčicové.

2i/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města Vaňkova 225 (byt č. 1, 1+1), žadateli panu
Miroslavu Eichlerovi.

2e/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města, Ludvíkovská 34 (byt č. 4, 2+1), žadateli panu
Miroslavu Pleskačovi.

2j/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města, Revoluční 29 (byt č. 9, 3+1), žadateli panu
Miroslavu Karalovi z důvodu plánované
rekonstrukce.

2f/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost o přidělení bytu dle
Seznamu žadatelů o byt ve vlastnictví
města, Mánesova 929 (byt č. 5, 2+1),
žadatelce paní Haně Kozelkové.

2k/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení pobytové místnosti na ubytovně v Lesní ulici 654 (místnost
č. 7), žadateli panu Antonínu Nezbedovi.

2g/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost o přidělení bytu dle Seznamu žádostí o byt ve vlastnictví města
Mírové náměstí 210, (byt č. 4, 3+1), žadatelce paní Marii Bahníkové.

2l/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje přidělení bytu dle Seznamu
žádostí o byt ve vlastnictví města, Mánesova 936 (byt č. 5, garsonka), žadatelce
paní Anně Pochopenové.

2h/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení pobytové místnosti
na ubytovně v Lesní ulici 654 (místnost
č. 16), žadateli panu Vlastislavu Hotovému.

3a/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje výši nájemného a pachtovného pozemků ve vlastnictví města s platností od 01.01.2022.

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM
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3b/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí předložený návrh
smluvních cen pozemků pro rok 2022,
které budou předkládány ke schvalování zastupitelstvu města při prodeji,
koupi a směně pozemků z vlastnictví
a do vlastnictví města.
4/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
neschvaluje využití nabídky Libereckého
kraje na centralizovaný nákup energií
(silová elektřina a komodita zemní plyn)
na Českomoravské komoditní burze
Kladno.
5/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Výroční zprávu o posk y tování informací podle z ákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021.
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Zprávy z radnice
6/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu
města žadateli Hasební okrsek Nové
Město pod Smrkem ve výši 2.000 Kč
na podporu činnosti a provozních nákladů Hasebního okrsku Nové Město pod
Smrkem.
7/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Okrašlovací spolek Nové
Město pod Smrkem ve výši 7.970 Kč
na projekt „Oprava Killmanova kříže“
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
závazného vzoru.
8/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění Oznámení
č. 1/2022 o nájmu nebytových prostor
ve vlastnictví města.
9/57R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
projednala nabídku Společnost LitFin,
která pomáhá bývalým klientům skupiny
Bohemia Energy při uplatňování jejich
nároku na náhradu škody způsobené
předčasným ukončením jejich činnosti.
USNESENÍ schůze č. 58 Rady
města Nové Město pod Smrkem
konané dne 02.02.2022
v zasedací místnosti MěÚ
od 16:00 hod.
1/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje program schůze Rady města
Nové Město pod Smrkem.
2a/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
ruší usnesení č. 2b/57R/2022 rady
města č. 57 ze dne 19.01.2022.
2b/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje žádost manželů Balogových
o prodloužení nájemní smlouvy na byt
v domě Myslbekova 3.
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3a/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nemovitých věcí č. 02/2022, v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části parcely
č. 827, části parcely č. 1009/1, parcely
č. 1026.

7b/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem nařizuje převod prostředků ve výši
149.221,55 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum,
IČ 75048817.

3b/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje nabídku Ing. arch. Lumíra Paška na zpracování zastavovací urbanistické studie parcely č. 981/1 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem, za smluvní cenu
35.309 Kč.

8/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města žadateli Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, ve výši
5.000 Kč, na pořádání dalšího ročníku
tradiční ankety „Nejúspěšnější sportovci
okresu Liberec“ za rok 2021.

4/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje přidělení dotace z rozpočtu
města žadateli Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů, Místní
spolek Nové Město pod Smrkem, ve výši 7.230 Kč na projekt „Závodní sezona
ve spolupráci Nové Město pod Smrkem
– Świeradow – Pobiedna“ a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle závazného
vzoru.
5/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje zadání výběrových řízení pro
veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ul. Žižkova a Sokolská, Nové
Město pod Smrkem“, „Rekonstrukce
školního sportovní areálu u Sokolovny",
„Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem“, „Rozšíření
odstavných stání pro karavany“ v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení.
Administrátor zadávacího řízení je společnost Compet Consult, s. r. o., Praha.
6/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje snížení nájemného za nebytové prostory Mírové náměstí 315 (provozovna cukrárny) o 1/2 za měsíce leden
a únor roku 2022.
7a/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem nařizuje převod prostředků ve výši
17.662,38 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, IČ 72741911.
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9/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem bere na vědomí Ceny pronájmu
táborové základny v Jindřichovicích pod
Smrkem.
10/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
ukládá tajemníkovi předložit žádost Společenství Textilanská 512 k posouzení
a vyjádření právnímu zástupci města.
11/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
bere na vědomí Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum k 31.12.2022.
12/58R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem
schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 2
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), že Městský úřad Nové Město pod Smrkem bude vykonávat
územně plánovací činnost v přenesené
působnosti dle ustanovení § 2 odst. 2
písm. a), § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 6
a § 24 stavebního zákona, při pořizování
Změny Územního plánu Nové Město pod
Smrkem panem Mejsnarem prostřednictvím dohody o provedením práce.
Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta
Úplné výpisy usnesení rady města
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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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.

pedagoga a individuální přístup se projevil i na jeho prospěchu a sebedůvěře
(předtím se hodně styděl). Jsem moc ráda, že ve městě je možnost spolupraco-

vat s takovou službou, která je zdarma,
a nemusím nikam dojíždět.
Lucie Banyáková
a Mgr. Hana Ptáčková

SAS Kompas
Sociálně aktivizační služba Kompas

Napsala o nás:
Dobrý den, jsem maminka čtyř dětí,
společně s manželem žijeme v NMPS.
Rozhodla jsem se s pomocí pracovnice
SAS Kompas napsat článek do novin.
Se SAS Kompas jsem začala spolupracovat během letních prázdnin – viděla
jsem, že moje dvě děti (dcera a syn)
mají mezery ve vzdělávání a já jsem si
nevěděla rady, jak jim sama mohu pomoct, aby se situace zlepšila, a chtěla
jsem využít času prázdnin, kdy do školy
nechodili, a více se jim věnovat. Od známých jsem získala kontakt na službu
SAS Kompas a zavolala jsem pracovnici, která si se mnou domluvila schůzku
u mě v domácnosti, což mi vyhovovalo vzhledem k tomu, že mám 4 malé
děti. Domluvili jsme se na spolupráci
a pracovnice k nám začala pravidelně
docházet. Byla jsem ráda, že se jí můžu
svěřit i s jinými problémy (např. ohledně
insolvence nebo hledání většího bytu)
a hledat řešení. V průběhu spolupráce
mě pracovnice SAS také podpořila v komunikaci se školou, školní prospěch
dcery se zlepšil a na doporučení pracovnice jsem se synem navštívila pedagogicko-psychologickou poradnu.
Díky tomu má syn individuální vzdělávací
plán, spolupracuje více s asistentkou

Pro koho tu jsme:
Pro rodiny s dětmi do 18 let Nového Města pod Smrkem,
Frýdlantu, Hejnic, Raspenavy a okolních obcí.
Co je naším cílem?
 zlepšit nepříznivou situaci rodin
 podpořit samostatné fungování rodin v bežném životě
 přispívat ke zdravému vývoji dětí v těchto rodinách
S čím múžeme pomoci?
podpora rodičovských schopností
podpora vzdělávání
a zdravého vývoje dětí
hledání nebo udržení bydlení
hledání zaměstnání
řešení dluhové situace
získání potřebné zdravotní péče
doprovod a jednání se školou,
hospodaření v domácnosti
lékařem nebo úřady
materiální pomoc
vyřízení základních dokladů
podpora a pomoc při řešení krizových
a sociálních dávek
situací
V případě, že nedokážeme pomoci, můžeme vás přeposlat nebo
doprovodit do jiné odborné služby.
Jaké jsou naše zásady?
 diskrétnost
 individuální přístup

 dobrovolné rozhodování klienta

Kde nás najdete?
V pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin po předchozí domluvě:
 telefon +420 770 149 389, +420 776 480 236
 adresa Švermova 853, Nové Město pod Smrkem. 463 56
Služby jsou poskytovány ZDARMA.

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.
březen–duben 2022

MOJRA
FOMO – Fear of missing out
Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět s přáteli v restauraci a zároveň díky
sociálním sítím sledovat dění na večírku
v jiném městě. Dostupnost online světa
neustále svádí k tomu, abychom byli
ve střehu, abychom kontrolovali, co se
kde zrovna děje a hlavně, aby nám nic
neuteklo. Lidé těžce nesou věty jako:
„No, tohle nepochopíš, to bys tam
tehda musel být!“ nebo „Počkej, ty fakt
nevíš, o čem mluvím? Vždyť to bylo
úplně všude!“ A tak se někteří snaží
o nemožné: být na více místech najednou, být u všeho, co se děje. Ale není
to spíše tak, že nakonec nejsme vlastně
nikde doopravdy?
FOMO: Strach z promeškání
Zkratka FOMO vychází z anglického
Fear of missing out, do češtiny bychom
tento termín nejlépe přeložili asi jako
strach z promeškání/ze zmeškání. Častěji se ale i v našem prostředí setkáváme
právě se zkratkou FOMO. Za tou se
skrývá syndrom, pro který je typický
neustálý strach, že nám něco důležitého uteče, že u něčeho významného
nebudeme. Projevuje se silnou úzkostí,
roztěkaností, podrážděností nebo nerozhodností.
Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může mít mnoho podob, rozhodně
nemusí být spojeno jen s online světem
(ačkoli popularita sociálních sítí tomuto
syndromu značně nahrává). Typickým
příkladem projevu syndromu FOMO je
bezcílné scrollování na telefonu. Člověk
vezme do ruky mobilní telefon, otevře
svou oblíbenou sociální síť a chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho hned
vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální sítě zase zkontroloval. Nic
nového? Raději, to aktualizuji znovu.
A teď? Pořád nic? Tak ještě jednou…
Rizikem syndromu FOMO je zejména,
že nám kvůli strachu z toho, že nám
něco někde uteče, utíká především vše,
co je přímo před námi. FOMO může vést
člověka k prokrastinaci („Ještě něco
zkontroluju a začnu. Ještě se podívám,
jestli mi někdo nepsal a začnu. Ještě…), nerozhodnosti (Dneska zůstanu
doma, chci mít chvíli pro sebe. Ale
kamarádi vyrazili do baru, nebude mi
to pak líto? Ale když mně se hrozně
nechce nikam chodit. Hm, já radši
půjdu, abych toho pak nelitoval. A tak
dotyčný i přes nechuť vyrazí, jen aby
březen–duben 2022

mohl v pauzách při kontrole přemýšlet
nad tím, jestli neměl raději přece jen
zůstat doma).
Strach z promeškání také úzce souvisí s multitaskingem (věnování se více
činnostem najednou). Mnoho lidí je stále
přesvědčeno, že multitasking je velmi
výhodný a efektivní. Ukazuje se ale,
že opak je pravdou. Máme-li tendenci
věnovat se neustále více činnostem
najednou, naše pozornost dostává pořádně zabrat. Rychleji se vyčerpáme,
jsme unaveni, podrážděni, zvyšuje se
chybovost.
Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy druhých (a zvláště pak jejich
životy na sociálních sítích), může rychle
nabýt dojmu, že jeho vlastní život ani
zdaleka není tak zajímavý a že se všichni
kolem mají tak nějak lépe. Sociální sítě
jsou plné dokonalých fotek ze zajímavých míst, na kterých se každý usmívá
od ucha k uchu. To, že realita a zákulisí
těchto fotograﬁí jsou věc druhá, už často
nevnímáme. Výsledkem takového srovnávání pak může být ztráta sebevědomí
a pocity smutku, či prázdnoty.
Jak z toho ven?
Nikomu nejspíš není příjemné, když
kamarádi vtipkují o něčem, u čeho jsme
nebyli, co se nás netýká. Každého v takové chvíli nejspíše napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale jak
taková myšlenka přijde, tak zase pomalu
odezní a my víme, že příležitostí bude
ještě spousta. Lidé, u kterých je rozvinut
syndrom FOMO, v takových situacích
panikaří, pociťují napětí a úzkost a jsou
rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí.
A začíná tak kolotoč všeho výše popsaného: srovnávání, kontrolování a skákání
od jedné činnosti k druhé.
V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba cvičit se
v tom, aby byl člověk skutečně tady
a teď a vnímal přítomný okamžik. K tomu
může pomoci nejen to, že se pokusíme
vyhnout se multitaskingu a soustředit se
jen na jednu činnost, skutečně vnímat,
jak jí provádíme, ale také třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání či mindfullness. Do pravidelných aktivit lze také zařadit den ofﬂine – tedy den,
kdy se odpojíme od všech sociálních
sítí a budeme věnovat plnou pozornost
pouze a jen skutečnému světu. Dobrou
praxí je také trénink vděčnosti – naučit
Novoměstské noviny

se vnímat, co v životě máme, co nás těší
a naplňuje, za co jsme vděční, a klidně
si tyto aspekty našeho života pravidelně
zapisovat.
Myšlenky na to, že je nutně potřeba
zkontrolovat, co je kde nového, mohou
dosahovat až obsesivní roviny, neustálé
scrollování a znovu načítání dané sociální sítě je pak kompulzí, která uvolní
nahromaděné napětí a úzkost. Někteří
lidé se občas přistihnou, že nemají-li
možnost připojit se k internetu, jsou
značně podráždění, nervózní a nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom FOMO mísí až s formou nelátkové
závislosti. V takových případech je pak
rozhodně vhodné vyhledat odbornou
pomoc a obrátit se na psychologa.
Pro život ve 21. století je typické propojení celého světa a obrovské množství
informací. Snažíme-li se všechny tyto informace neustále vyhledávat a přijímat,
snadno se můžeme dostat do pasti, protože zatímco se budeme horečně snažit
držet krok s děním na vzdálených místech, ztrácíme postupně přehled o dění
v našem nejbližším okolí. A časem pak
můžeme s hrůzou zjistit, že nám nakonec uteklo to nejdůležitější: náš život,
naše tady a teď.
Online psychologická poradna
MOJRA.cz
www.mojra.cz

AKTIVNÍ LÉTO S NĚMČINOU
Intenzivní kurz němčiny pro všechny,
kteří si chtějí v létě zopakovat, osvěžit
a zdokonalit svoje znalosti němčiny.
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
NĚMČINY
Kurzy probíhají v termínech:
 4. 7.–7. 7. 2022 Kurz B1 v čase
8:30–15:30, cena 4900 Kč
 11. 7.–14. 7. 2022 Kurz A2 v čase
8:30–15:30, cena 4900 Kč
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel.: 734 769 735 nebo
kurzy@beginne.cz.
Soňa Hübscherová
beginne, jazykové kurzy
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SRC; SINGLTREK
Info ze SRC
V době vydání tohoto čísla Novoměstských novin je již zima na svém konci
a ke slovu se dostává jaro. Pro nás to
znamená to, že mimo současný provoz
bazénu, sportovišť a infocentra začínáme přípravu na zahájení provozu kempu
u koupaliště. Ono se tedy letos nedá
říci, že bychom se tomuto provozu doposud nevěnovali. V současné době
jsou dokončovány práce na melioraci
podmáčené louky u chatek a odvedení
vody do rybníka, ﬁnišují rovněž práce
na rekonstrukci toalet; ty pamatují rok
výstavby hlavní budovy kempu, což bylo
v roce 1968, takže si celkovou rekonstrukci jistě zaslouží. Navíc v březnu
začnou dvě dlouhodobě plánované akce. Tou první, u které mne obzvláště
těší, že se nám na ni podařilo vyčlenit
prostředky ze zisku minulého roku, je
výstavba dětského hřiště s hracími prvky
v prostorech u hřiště na plážový volejbal. Tou druhou je rozšíření stání pro
obytné vozy. Realizací tohoto projektu
se snažíme o udržení kroku se stále
se zv yšující oblibou tohoto způsobu
přepravy za sportem a zábavou. Ono

Inzerce
je to stejné, jako s oblibou elektrokol
a dalších jiných aktivit, kterým se stále
více lidí věnuje. Pokud si mohu dovolit
parafrázi klasika Járy Cimrmana: „Můžeme na to mít svůj názor, můžeme s tím
i nesouhlasit, ale to je asi jediné, co
s tím můžeme dělat“.
Samozřejmě to neznamená, že bychom přes zimu nic nedělali. Stále pokračují plavecké kurzy pro školy a školní
zařízení. Tyto kurzy budou pokračovat až
do konce školního roku a další začnou
na podzim. Předpokládáme, že jenom
za období od ledna do června absolvuje
kurz plavání v našem bazénu přes šest
set žáků základních a mateřských škol
nejen z Nového Města, ale i z okolních
obcí. Do konce března bude pokračovat
i plavecký kurz pro děti z řad zájemců.
Tento kurz probíhá každé úterý od sedmnácti hodin a účastní se jej patnáct dětí.
Mimo tyto aktivity „běží“ stálá provozní
doba bazénu, podrobný rozpis časů
pro veřejnost najdete v tomto čísle NN.
Na tomto místě musím zmínit, že jsem
velmi rád, že si cestu do našeho bazénu
a sauny nachází stále více návštěvníků.

Do našeho zařízení v autokempu
přijmeme obsluhu v občerstvení.
Možnost práce formou brigády, nebo i na hlavní pracovní poměr. Zájemci se mohou přihlásit na adrese
bazen@nmps.cz, písemně na adrese
Sportovní a relaxační centrum, p. o.,
Ludvíkovská 38, Nové Město pod
Smrkem, 463 65, nebo osobně v budově bazénu. Podrobnosti při osobním rozhovoru.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na práci našeho infocentra.
I zde dochází k nárůstu počtu návštěvníků nejen z řad obyvatel města, ale hlavně z řad návštěvníků. Svědčí to o tom,
že si k nám návštěvníci najdou cestu
nejenom v letní sezoně, kdy přijedou
na kola, ale začíná se zvyšovat i návštěvnost v zimních měsících.
Na úplný závěr bych rád popřál všem
čtenářům klidné časy jara a rádi Vás uvítáme v některém z našich zařízení.
PJ

Singltrek pod Smrkem a vyhlídky do budoucna
Zima se pomalu blíží ke konci a na Singltreku pod Smrkem bude brzy začínat
další sezóna. Samozřejmě to, kdy sezóna bude moci opravdu začít, záleží na počasí. Jak všichni víme, ještě
v březnu i v dubnu může najednou přijít
pořádná nadílka sněhu a všechny plány
úplně překopat.
Zdá se to neuvěřitelné, ale letos Singltrek pod Smrkem čeká už čtrnáctá sezóna. Hned v prvních letech se stal mezinárodně etablovaným střediskem stezek
pro terénní cyklistiku a tuto pozici si drží
dodnes. Avšak pomalu přichází čas,
kdy budou potřeba inovace, aby si naše
destinace své místo na výsluní udržela.
V příštích pěti letech totiž vznikne v dobré
dojezdové vzdálenosti pro většinu stávajících návštěvníků Singltreku pod Smrkem
několik nových, velmi kvalitních středisek
pro terénní cyklistiku s úhrnnou délkou
přes 500 km stezek. Singltrek pod Smrkem jistě zůstane pro mnohé své návštěvníky srdcovka a budou se alespoň občas
vracet, jenže novinky jsou novinky a lepší
8

dojezdová vzdálenost do jiných středisek
také udělá své. A jak to tak bývá, kdo
neudrží tempo, odpadne. Ostatně v Británii se to nejstarším centrům pro terénní
cyklistiku skutečně stalo.
Co by se mělo na Singltreku pod Smrkem dít, aby si udržel svou dobrou návštěvnost? Jsou tu dvě důležité věci,
které by se měly v dohledné době stát.
První je vybudovat propojení stezek tak,
aby byl systém nezávislý na polské části
sítě. Zkušenosti z posledních dvou covidových let ukázaly, že i v současné době volného pohybu mezi zeměmi může
dojít k uzavření hranic a tím i k odříznutí
důležitých částí systému stezek v Česku. Všichni doufáme, že se takové situace už nebudou opakovat, ale na druhou
stranu, koho by před pár lety napadlo,
co se tady bude dít? Prostě by bylo lepší
se připravit a být schopni fungovat nezávisle na stezkách v Polsku, pokud by to
opět bylo potřeba.
A druhá věc, kterou vidíme jako potřebnou, je vybudovat tzv. ikonickou
Novoměstské noviny

stezku. Jako ikonická se označuje taková stezka, která poskytuje výjimečný
zážitek, je to vlastně takový “drahokam”
destinace. Když si návštěvník vzpomíná
na destinaci, jako první se mu vybaví
právě její ikonická stezka. O ikonické
stezce si návštěvníci vyprávějí a chtějí si
ji projet a vracet se na ni. Singltrek pod
Smrkem zatím takovou stezku nemá, její
vybudování bylo odloženo do dalších,
dosud ale nerealizovaných etap. Do určité míry ikonickou stezku nahrazoval
nejprve sjezd od Hubertky k Obřímu
sudu a posléze ji nahradil později vybudovaný proslavený sjezd na Hejnickém
hřebeni. Charakter ikonické stezky však
přes všechny své kvality a oblíbenost nenaplňuje. Pokud by se ikonickou stezku
podařilo realizovat, výrazně by se zlepšila konkurenceschopnost Singltreku pod
Smrkem na budoucí mapě středisek pro
terénní cyklistiku ve střední Evropě.
Hezké (před)jarní dny Vám za celý
Singltrek Tým přeje
Hanka Hermová
březen–duben 2022

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji
a dosahují milionových zisků
KRAJ – Před jejich praktikami
veřejnost důrazně varujeme.
Podvodníci, jejichž cílovou skupinou
jsou bezbranní senioři, vymysleli nový
způsob, jak se dostat k jejich penězům.
A takové praktiky jim vynášejí milionové
zisky. Jaký scénář používají? V telefonních seznamech si vyhledají majitelky
pevných telefonních linek se staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria předpokládají vyšší
věk. Ty pak telefonicky kontaktují.
Volající se představí zpravidla jako
lékař a oznámí seniorce, že měl její syn
nebo vnuk dopravní nehodu, po které
byl hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně nemůže
mluvit, protože si překousl jazyk a lékař
mu ho právě sešil. Někdy je v telefonu
slyšet předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit
právě on, a že se při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned
na to jí ale dá naději na to, že je možné problém urovnat. Má poslat pení-

ze na mimosoudní vyrovnání s rodinou
dítěte, čímž svého potomka ochrání
před soudním řízením i ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje statisíce
korun a pobízí vyděšenou ženu, aby
zaplatila ještě téhož dne. Peníze si pak
komplic přebere osobně nebo ji volající
pošle do města provést jejich bankovní
převod.
První takový případ jsme zaznamenali
v Libereckém kraji počátkem loňského
srpna a do konce roku jsme jich zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit šest seniorek
k tomu, aby jim předaly nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli
úspěšní i u zbývajících sedmi seniorek,
které kontaktovali, přišli by si na další
1 380 000 korun.
Z třinácti seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřily a díky tomu
jim žádné peníze neposlaly. Jednou
z nich byla 77letá paní Milada z Liber-

POMOC UKRAJINĚ
Aktuální potřeby v humanitární pomoci je možné doručit do hasičské zbrojnice v Novém Městě
pod Smrkem a do Ludvíkova pod Smrkem, každý den od 17 - 18 hodin. Následně budou dary
odvezeny na HZS Liberec. Co se týká finančních prostředků (dobrovolné peněžní dary) zasílejte
na účet organizace ,,ČLOVĚK V TÍSNI“.
PŘIJÍMÁME VÝHRADNĚ VĚCI UVEDENÉ NA SEZNAMU VĚCÍ POŽADOVANÝCH UKRAJINSKOU
STRANOU. JINÁ MATERIÁLNÍ POMOC V TUTO CHVÍLI NENÍ POTŘEBA A NEMUSÍ BÝT PŘIJATA.
Všechny níže uvedené komodity je třeba mít nové, nepoužité, případně vyprané, hygienicky
připravené k okamžitému použití.
PRO TERITORIÁLNÍ JEDNOTKY SEBEOBRANY:
1. Maskáčové oblečení a termoprádlo, ponožky, trenýrky, nátělníky;
2. Helmy, přilby a chrániče na kolena;
3. Baterky, čelovky;
4. Termokamery;
5. Neprůstřelné vesty vyšší kategorie;
6. Karimatky, termodeky, spacáky, matrace;
7. GoPro kamery s popruhem na hrudník;
8. Léky a lékárničky;
9. Konzervy s jídlem.
LÉKY A ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL:
1. Analgetika, protizánětlivé léky;
2. Gázové obvazy, různé velikosti, sterilní/nesterilní;
3. Hydrogelové obvazy proti popáleninám;
4. Obvazy (individuální balení);
5. Zaškrcovadlo/turniket;
6. Systémy pro nitrožilní infuze;
7. Imobilizační pneumatiky různých typů a rozměrů;
8. Katetry pro periferní žíly (různé velikosti);
9. Infuzní sety;
10. Elastická fixační bandáž (různé velikosti);
11. Fixační dlahy a ortézy.
PRO ŽENY A DĚTI NA HRANICÍCH:
1. Spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky;
2. Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky);
3. zubní pasty, kartáčky, ručníky atd.);
4. Baterky, baterie;
5. Pláštěnky;
6. Stany.
Kontaktní osoby:
místostarosta města - Jaromír Pelant, mobil: 602 409 614
Sběrná místa:
Ludvíkov pod Smrkem - Petr Novák, velitel JSDH, mobil: 602 171 594
Nové Město pod smrkem - Jaroslav Reiter, zástupce velitele JSDH, mobil: 777 066 114

březen–duben 2022
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ce, od které za pomoc synovi podle
výše uvedeného scénáře požadovali
150 000 korun. Ta si informaci o údajné
hospitalizaci syna prověřila duchaplně
přímo v nemocnici. V ostatních pěti případech pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze neměly,
anebo neporozuměly instrukcím, jak je
převést na jejich konta.
Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby veškeré
telefonické žádosti o peníze rázně
odmítli a hovor ihned ukončili. Pokud
mají pochybnosti o tom, zda je jejich
syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou a nezůstávají
ve své nejistotě sami. Obrátit se také
mohou kdykoliv na naši bezplatnou
linku 158. Důležité je, aby na základě
telefonických žádostí anebo žádosti
neznámých lidí, kteří je budou kontaktovat i osobně, své peníze nikomu
nepředávali a ani neposílali.
Oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje
seniory před podvodníky varuje rovněž
prostřednictvím informačních letáků.
Proti této trestné činnosti dlouhodobě
bojuje i Policejní prezídium.
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje
DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ
TELEFONÁTY!
Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz
či o jejich bankovní převod, hovor
okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří
v současné době nahradili takzvané
šmejdy, se v telefonních hovorech nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí
nebo vnuků, které se údajně dostali
do nesnází, z nichž se mohou rychle
vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich
potomků po vás budou chtít i statisíce
korun. Žádné peníze jim nedávejte
a ani neposílejte! Bez ohledu na to,
co vám říkají, po skončení takového
podezřelého telefonátu ihned kontaktujte svou rodinu a informace si
u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu! Pokud se nikomu z příbuzných
nedovoláte, obraťte se s důvěrou
na naši bezpečnou linku 158, jsme
tu pro vás!
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HISTORIE
To si nechte vyprávět (třetí díl)
Seděl v pohodlném křesle, nohy utopeny v bačkorách. Kostkované bačkory,
opatřené zapínáním na jakýsi žebříček.
Takové nosil jako dítě a teď opět přišly
do módy. Na klíně se mu rozvalovalo
rozměrné fotoalbum, otevřené na první
straně. Na pravé stránce bylo přichyceno několik černobílých fotograﬁí. Skupinové fotograﬁe malých dětí, uprostřed
vyčnívala postava učitele, jeho pohled
směřoval kamsi do středu. Dětské hlavičky hleděly před sebe tak, jak jim to
nařídil fotograf. Některé děti se pokoušely o drobný úšklebek, aby zlehčily
slavnostní okamžik fotografování na závěr školního roku. Děti mohly být desetileté, nejméně polovina byly dívky. Hleděl
na ty dětské obličejíčky a vzpomínal,
kdo se za nimi skrýval v dobách, kdy je
učil. Před hezkou řádkou let opustil učitelské řemeslo, ale pár let po odchodu
do důchodu občas vypomáhal ve škole
jako záskok za mladé kolegyně, které
byly těhotné, nebo bral částečný úvazek
za odcházející učitele, kteří si našli něco
lepšího.
Při vycházkách do města se mu stávalo, že jej někdo zastavil a hned spustil:
„Dobrý den, pane učiteli! Pamatujete
si mě, pane učiteli? To jsem já, seděl jsem u okna vlevo v zadní lavici,
vedle mne seděl Franta. Pamatujete
si na mně, ten můj soused, to byl takový hubený kluk s vlasy černými jako
havran. Občas jsme zlobili, ale stejně
jsme vás měli všechny rádi.“ Vyrobil neutrální obličej. Bože, co to bylo
za patvar, všechny! On tu češtinu przní
i po tolika letech! Pamatoval si, bodejť
by ne, protože podle nepsané učitelské
zásady se ti hloupější přesazovali vždycky do zadních lavic, aby nezdržovali ty
nadanější a rychlejší. Mnoho takových
bývalých žáků po čase nabývalo přesvědčení, že si to trochu potupné odstavení v hierarchii třídy zasloužili. Byli
nakonec tak objektivní, že si to přiznali.
Na dalším snímku byl vyfocen celý učitelský sbor z tehdejších let. Vzpomněl si
na své bývalé kolegy pedagogy, zvláště
pak na jednu hezkou učitelku. Nebyla to
brutální kočka, ale měla v sobě jakési
kouzlo. Pohlednou tvářičkou nejednou
sváděla mladší kolegy. Ale to se vše
odehrávalo v mezích společenské slušnosti a nikdy nedala příčinu k něčemu
důvěrnějšímu. Vždycky odolala. Dlouho
na škole nepobyla, odešla na jinou ško10

lu a také ji to táhlo k lehké múze. Později
se znovu potkali v divadelním amatérském souboru. O tomhle oboru si měli
co říci, neboť on byl také docela poblázněný divadlem, jeho tvorbou i realizací.
Svoje názory často tříbili v dlouhých
debatách po zkouškách souboru. Bohužel to netrvalo dlouho, odešla studovat
herectví. Už se nikdy nepotkali.
Otočil stránku alba. Další fotka se
skupinkou mladých lidí, pravděpodobně z divadelní zkoušky. Byla tam i ona,
rozesmátá, ani jí to snad nepředepisovala role, byla to momentka. Lehce
pohladil fotograﬁi v těch místech, kde
na fotograﬁi stála ona. Skoro si přál, aby
se na chvilku zhmotnila a mohl pocítit
dotek své ruky na její tváři. Sen se ztrácel kdesi v propadlišti času a on hleděl
na mrtvou černobílou fotograﬁi. Zavřel
pomalu album a položil jej na stoleček
vedle křesla. Pak se ztěžka postavil, vzal
krabičku sirek a rozsvítil poslední svíčku
na adventním věnci.
Rozlehlý obývací pokoj byl ponořen
do přítmí, venku se smrákalo, byl prosinec. Mihotavé světlo svíčky dodávalo
pokoji jiné rozměry, rozlehlost se ztrácela. Celý obývací pokoj byla jedna veliká
knihovna. Stěny se skříněmi a policemi
byly napěchovány knihami, mnoho jich
leželo na zemi hřbetem vzhůru a čekalo, až je čtenář vezme do ruky. Hřbety
knížek slabounce vystupovaly z příšeří.
Zanedlouho budou Vánoce, zbý valo
jenom pár dní, než nastane Štědrý den.
Vzpomněl si, jak se jako malý chlapec
hrozně těšil na Vánoce, stromek, dárky.
Miloval knížky, z těch měl vždycky největší radost. Knížky jej provázely celý
život. Dokonce se pokoušel taky něco
napsat. Výsledkem byly dva povídkové
svazečky, povídky s náměty ze života,
ale i hodně fantazie, kterou tehdy měl
až až. Kdepak jsou asi založeny? V rostoucím šeru očima bloudil po hřbetech
knížek v knihovně. Byly to celkem útlé
knížky, více povídek tam nedal, jenom
ty, co se mu zdály dobré a zajímavé pro
přečtení. Přistoupil ke knihovně a vybral dva svazky. Začal jimi mechanicky
listovat, občas se začetl a přivolával si
vzpomínky na dobu, kdy povídky psal.
Pak knížky opět vsunul zpátky a pečlivě
zarovnal hřbety s ostatními.
Usedl zpátky do křesla. Před očima
se mu objevily jeho obě sestřičky, jak je
zdvíhal postupně jednu po druhé ke klíNovoměstské noviny

čové dírce, aby se mohly podívat, co
se to za zamčenými dveřmi obývacího
pokoje skr ý vá. Dětská fantazie pracovala na plné obrátky a všichni viděli
obrazy, které chtěli vidět a co se později
ukázalo jako fantazie. Když se pak najednou po zazvonění otevřely dveře, ta
krása! Pamatoval si rozložitou jedličku
až ke stropu, obalenou ozdobami, stříbřitými řetězy, bonbony, třpytícími se
lametami. Mezi jehličím probleskovalo
elektrické osvětlení ve tvaru barevných
hvězdiček. Odrazy světla z barevných
sklíček, které tvořily paprsky hvězdiček,
vytvářely na stropě zajímavé obrazce.
Pod stromkem balíčky, úhledně zabalené do potištěného vánočního papíru,
převázaného pečlivýma rukama rodičů,
vůně pomalu usychajícího jehličí. Mísa
cukroví na stole, na druhé misce se tiše
rozvalovaly oranžové pomeranče, v celofánu zabalené fíky, Popelčiny lískové
oříšky, scvrklé skořápky vlašských ořechů. Uprostřed trůnil neupraveně fousatý plod kokosu. Mihotavé světlo zapálených svíček na stromku, příjemné teplo
od rozpálených kamen. Tatínek vždycky
na Vánoce položil pod stromečkem kolejnice elektrického vláčku, se kterým si
tak rád hrál, a občas dovolil i dětem, aby
si s ním i ony pohrály. Zpod lokomotivy
se občas modře blýsklo, když sběrač
na spoji kolejnic vykřesal elektrickou
jiskru. Ve vzduchu byl potom cítit ozón.
Z gramofonové desky zněla koleda.
Tatínek s maminkou střídavě hleděli
na rozzářená očka svých třech dětí, jak
samou nedočkavosti se hrnou ke stromku. Pak nastala ona dlouho očekávaná
chvíle rozdávání dárků, šustění rozbalovaného papíru a nefalšované výkřiky
radosti z nadílky.
Zvedl se z křesla, v kuchyni si udělal
kávu do oblíbeného porcelánového hrníčku a příjemně voňavý obsah odnesl
na malý stoleček ke křeslu. Za okny už
se úplně setmělo. Z ulice do pokoje slabě probleskovalo světlo pouliční lampy.
Pomalu míchal lžičkou, pak zvolna usrknul nápoj a hleděl před sebe, ponořen
do vzpomínek. Venku se začaly z oblohy
tiše snášet bílé vločky, je přece prosinec a budou Vánoce.
Znovu ucítil tu vůni jehličí vánočního
stromku a zaslechl melodii koledy z desky. Hlehle, tamhle v Betlémě.
© Šmi-dra
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ZZS
Hlavní význam AED je v lidech, kteří ho používají
Zimní den, sníh, protažené běžecké
tratě. Všechno přímo vybízí k výletu
na hřebeny. To je začátek jednoho
z našich příběhů s dobrým koncem.
Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro
kterého se ale plánovaný sportovní
zážitek značně zdramatizoval.
Krátce před třetí odpoledne na dispečinku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zazvonil telefon.
Volající informovala operátorku, že
v Rejdicích u Kořenova leží v příkopu
vedle cesty běžkař v bezvědomí. A začal boj o jeho život. Na místo okamžitě
vyjely záchranářské posádky, vyslán
byl i vrtulník a Horská služba. Volající
spolu s dalšími na místě poskytovali
zkolabovanému muži první pomoc
podle pokynů operátorky. Horská služba k nim dorazila jako první, vrtulník
se pro špatné povětrnostní podmínky
k pacientovi nedostal. Horská služba
naštěstí přesně věděla, co v podobných situacích dělat. Od volajících
přebrala resuscitaci a členové Horské
služby muži nalepili na hruď elektrody
AED. Přístroj vyhodnotil situaci a doporučil elektrický výboj.
V okamžiku, kdy na místo události
na skútru Horské služby dorazil náš
lékař, srdeční činnost pacienta již byla obnovena. Zdravotničtí záchranáři
pacienta převzali, vyšetřili, za pomoci
Horské služby dopravili k sanitě a převezli ho do nemocnice, kde mu byla
poskytnuta další pomoc. Po několika
dnech Josef Kavan z nemocnice odešel domů a vrátil se ke svému běžnému životu.
Ten mu zachránila včasná a správná
reakce volajících a skvělá součinnost
záchranářských týmů. A také automatizovaný externí deﬁbrilátor.
Podobných příběhů s dobrým koncem, kde pomohlo AED dříve, než
na místo dorazily naše posádky, bohužel nemáme stovky. Desítky jich už ale
jsou. A jsou jasným důkazem, že projekt
„AED pro Liberecký kraj“ zachraňuje
životy a jejich kvalitu.
V současné době ﬁnalizujeme již
III. etapu projektu „AED pro Liberecký kraj“, v jejímž rámci předáme hlídkám Policie ČR a jednotkám Sboru
dobrovolných hasičů dalších 19 automatizovaných externích deﬁbrilátorů. Celkově se jejich počet v terénu
zvýší na 99.
březen–duben 2022

Všechny hlídky ﬁrst responderů z řad
IZS, kterým AED předáváme, samozřejmě projdou naším školením první pomoci, která pravidelně opakujeme. Právě
školení první pomoci mají pro nás ten
největší smysl – život totiž zachraňují ti,
kdo vědí, jak se přesně v krizové situaci
zachovat, přístroj AED jim „jen“ poradí,
výboj doporučí podat jen v některých
případech.
„Od roku 2019 do konce roku 2021
jsme systém AED aktivovali celkem
900krát. Počet aktivací meziročně
stoupá. V roce 2019 jich bylo 181, v roce 2021 již 407. Díky systému AED se
53 lidí vrátilo z nemocnice zpět k běžnému životu,“ řekl ředitel Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje
Luděk Kramář. Vysvětlil, že systém AED
je operátory ZZS LK aktivován vždy,
když je možné, že vyškolené hlídky ﬁrst
responderů budou na místě dříve než
sanita nebo vrtulník. Co nejrychlejší zahájení resuscitace je totiž pro záchranu
pacienta vždy rozhodující.
„Vyškolení ﬁrst respondeři se na místo události, kam je poslali naši operátoři, dostali dříve než sanita v 65 procentech případů,“ zhodnotil vedoucí
operačního střediska ZZS LK Petr Matějíčka a doplnil, že průměrně se jedná
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o dřívější příjezd o čtyři minuty. Právě
doba dojezdu sanity je jedním z kritérií,
podle kterého jsou AED přístroje po Libereckém kraji rozmístěny. K dispozici
je mají policisté, hasiči, Horská služba
a jsou i v některých turisticky frekventovaných lokalitách, například na běžkařských tratích nebo na hradech.
Projekt „AED pro Liberecký kraj“ funguje od roku 2016 díky ﬁnanční pomoci
Libereckého kraje. Ten do zatím tří etap
investoval již cca 6.000.000 korun, jak
na nákup přístrojů, tak i do baterií, které
je třeba pravidelně měnit a v neposlední
řadě do proškolení těch, kdo s přístrojem AED pracují v terénu.
„Systém AED má pro nás obrovský
smysl. V dnešní době už v naší práci
a při záchraně lidského života nerozhodují minuty, ale vteřiny. Pokud se
pomoc k pacientovi dostane včas,
jeho šance na život se velmi výrazně
zvyšuje. A zvyšuje se i naše šance,
že budeme moci poskytovat odbornou zdravotnickou pomoc. Pokud by
na místě nebyl včas správně reagující
volající, pokud by včas nebyla poskytnuta první pomoc ﬁrst respondery,
my bychom v některých případech už
možná neměli komu pomáhat,“ uzavřel
Kramář.
MG
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HASIČI
Zprávičky od hasičů Ludvíkov
začínají dobrou zprávou – uvolněním
všech nařízení pro pandemii. Tím pro
nás začíná normální hasičský a společenský život. To neznamená, že první
dva měsíce jsme nedělali nic. Naopak,
připravovali jsme výroční valnou hromadu a také tradiční hasičský ples, ale
bohužel se nic nekonalo. Výbor ale splnil
první body ze svého zasedání – plánovaná zimní školení řidičů, strojníků, velitelů
a také všech členů zásahové jednotky.
Také jsme zhodnotili dokončení výstavby
pergoly a další vybavení stoly a židlemi.
Na základě návrhu pana Mrkvičky je
začali chlapci i v zimním období vyrábět
převážně ze starých cívek na kabely z fy
CiS, aby vše bylo připraveno na slavnostní otevření při první plánované akci
„pálení vatry“ tentokrát, pokud se nic
zvláštního nestane, za naší klubovnou
a novou pergolou. Čekali jsme, až bude
oﬁciálně povoleno tyto akce provozovat,

a tak již začátkem dubna budeme opět
připravovat dříví na stavění vatry. Konečně bude zase něco nového, na co se těší celé 2 roky jak rodiče, tak hlavně děti.
Již nyní výbor hasičů připravil a schválil termíny dalších společenských aktivit
až do konce roku, včetně termínů soutěží v Ludvíkově, a také účast na soutěžích
v okrsku. Po dvouleté přestávce dojde
určitě ke společenskému sblížení starousedlíků a také nově přistěhovaných.
Mimo těchto kulturně-společenských
akcí se chlapci věnovali údržbě veškeré
techniky včetně dvou vozidel, čerpadla,
sekačky a ostatního nářadí a výstroje.
Také jsme pořezali a rozštípali veškeré dříví a uložili ho do loni přivezených
a opravených bývalých autobusových
čekáren. V nejbližší době dáme do provozu starší darovanou cirkulárku. Nový
vedoucí Honza Dostál začne v klubovně pracovat na malé kuchyňce včetně

mini baru do pergoly. V prostoru bývalé
školky plánujeme výstavbu tzv. „máňa-koutku“ pro děti.
Naše výjezdová jednotka zasahovala
u požáru komínu na Přebytku, asi třikrát
šlo o technický zásah a také jednou
o výjezd kvůli planému poplachu. Jednotka začne s nácvikem na soutěže
a hlavně vyzkouší obě stříkačky.
V dalším období čekají našeho velitele
Petra Nováka spolu se starostou Nového Města pod Smrkem Kratochvílem
na okrese i kraji velká dotační jednání
o nákupu nové cisterny, která by měla
nahradit stávající, stále více poruchovou.
Věříme, že jednání proběhnou v náš prospěch a začátkem příštího roku k výročí
sboru bychom již mohli nové vozidlo mít.
Těšíme se na společné chvilky s občany v dalších měsících.
Za hasiče MaP.

Poplach!! Kdy utíkat, když zazní sirény? Přehled signálů.
Současná situace ve světě nám připomněla důležitou věc; většina lidí neví, jak
rozpoznat varování před nebezpečím.
Připravil jsem proto přehled varovných
signálů. Co znamenají a kdy se spouštějí?
Všichni jistě znáte pravidelnou zkoušku sirén, která probíhá zpravidla první
středu v měsíci v pravé poledne. Jedná
se o nepřerušovaný zvuk po 140 vteřin, který slýcháme od listopadu 2001.
Jenže za ty roky jsme se ho naučili ignorovat.
Co dělat, když se najednou ozve varovný signál? Máme vzít nohy na ramena? Schovat se? Co signály znamenají,
jak se od sebe liší, a dají se podle nich
rozpoznat bezpečnostní rizika? Na tyto
otázky odpovím.
Od roku 2009 předchází zkoušce
sirén hlasové upozornění. Stalo se tak
po množství stížností cizinců, které signál překvapil a měli strach, že jde o skutečné varování před nebezpečím. Jaké
druhy signálů můžeme slyšet?
Pravidelná zkouška sirén – jak je již
výše zmíněno, je to 140 sekund trvající
nepřerušovaný signál zpravidla první
středu v měsíci.
Požární poplach – slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. „Požární
12

poplach a je vyhlašován rotační sirénou
přerušovaným signálem (25 sekund
trvalý tón, 10 sekund přerušení,
25 sekund trvalý tón) po dobu jedné
minuty, anebo v případě elektronické
sirény napodobující tón trubky „HÓ–ŘÍ,
HÓ–ŘÍ po dobu jedné minuty.“
Všeobecná výstraha – jediný varovný signál užívaný na území ČR, kterým
se varuje obyvatelstvo při hrozící nebo
nastalé mimořádné události. Tento
signál je vyhlašován kolísavým tónem
sirény trvajícím 140 vteřin. V případě
nouze může být vyhlašován v tříminutových intrvalech.
Existuje několik typů sirén, které signalizují jakékoli nebezpečí – od povodní, přes ohlášení úniku chemických či
radiaktivních látek, až po válečný útok,
nejmodernější – elektronická, opatřená
hlasovým modulem, která upřesňuje
charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační
havárie), a vyzývá ke sledování televize
a rozhlasu.
Eletrické rotační – signalizují pouze tónem. Jaké konkrétní nebezpečí
hrozí, to podle signalizace nepoznáme.
Informace o tom, co se stalo, proč byla
spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo
a co dělat dále, uslyšíme v mimořádných
Novoměstské noviny

zpravodajstvích televize či rádia. Tyto
informace mohou být sdělovány také
obecními rozhlasy, popřípadě megafonem záchranářských vozidel.
Co dělat? Jestliže uslyšíte varovný
signál všeobecné výstrahy, doporučuje se především okamžitě najít
úkryt v jakékoli blízké zděné budově,
která má uzavíratelné prostory. Panuje představa, že byste se měli schovat
ve sklepě; tomu se ovšem vyhněte a raději dejte přednost místnostem ve vyšších patrech nebo ve středu budovy bez
oken z důvodu ochrany před šířením
nebezpečných látek (většina z nich je
těžší než vzduch, tj. drží se při zemi).
Tato rada neplatí, pokud jde o varování
před povodněmi. V případě této hrozby
je doporučováno v yhledat v y v ýšené
místo (kopec), nebo volné prostranství.
Místnost, ve které se ukryjete, izolujte od okolí, zabezpečte okna a dveře.
V případě chemické či jaderné havárie
vypněte klimatizaci a větrání. Ucpěte
jakákoli místa, z nichž by do vašeho
úkrytu mohl proudit vzduch zvenku.
Pak už nezbývá nic jiného než čekat na další informace ze sdělovacích prostředků či od záchranářů.
L. Rabina
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HASIČI
Hasební technika ve středověku
(pokračování lll.)
1797
František Adam hrabě Vratislav vydal 12. října návrh (pomoc při škodách
vzniklých požárem), aby pohořelí dostali
celou náhradu škod. Vídeňské úřady
doporučily návrh dvorským dekretem
z 12. 9. 1798 a vydaly souhlas ke zřízení pojišťovacího útvaru pro monarchii.
Návrh byl předložen českým stavům
a slezský veřejný konvent (zákonodárce)
se k němu vyjádřil 8. 4. 1799. Dekret
z 7. prosince (č. 3211) zakazoval rozdělávání ohně u budov.
1798
Nařízení gubernia království Českého z 5. července zakazovalo kouření
tabáku na ulicích, silnicích, v zábavních
místnostech či ve stájích, stodolách
a všude tam, kde byly uloženy láhve
s hořlavými látkami. Nařízení z 19. prosince (č. 3720) přikázalo udržování
hasebního náčiní v dobrém stavu.
1799
Nařízení gubernia království Českého
z 12. dubna (č. 3817) vydalo šestileté
privilegium na výrobu hasebních košíků
a konopných hadic zvonařům Michalu
Gotzovi a Matěji Dívalovi z Chebu.
19. století
Na počátku století německý lékař
Friedrich Ludwig Jahn (1788–1852) napsal spis „Der deutsche Volksturm“ (Německý národní útok) a do něj zapracoval
soustavu tělesných cviků s propagací
ideálů fyzického a normálního německého ducha. Stal se zakladatelem Turnerů.
Jeho myšlenky převzaly i později vzniklé
německé spolky v českých zemích.
1804
Od 1. ledna měl platnost říšský trestní
zákoník z roku 1803. Novelizoval zákon
Josefa ll. z roku 1787. Ustanovení paragrafu 148 řešilo zločin žhářství. Znělo:
„Kladení ohně páchá ten, jenž skutek
předsebeře, z něhožto dle oumyslu
svého na cizím jmění a statku oheň
se vznítit má, byť i oheň se nevzňal,
neb škody žádné nezpůsobil. Podle
motivu spáchání žhář mohl být potrestán od šestiměsíčního těžkého
žaláře až po trest smrti“. Nařízení
z 7. června (č. 116) určovalo c. k. vojsku
březen–duben 2022

výpomoc při požáru a nařízení z 24. srpna oznamovací povinnost k staničním
velitelům v případě, že se při slavnostech střílelo z pušek.
1811
Objevují se první stanice policie, která
kromě jiného měla dbát i na požární bezpečnost (např. v Teplicích). Propůjčování jednoho páru koní k požární přípřeži
činilo denně 57,3 krejcarů konvenční
měny, tedy celý tolar.
1812
Důkaz vzájemné sousedské pomoci,
jak uváděl řád M. Terezie z roku 1755,
byl nalezen s datem 19. 10. 1812. Poslové přivolali lid s koňmi taženými stříkačkami z Teplic, Bíliny, Oseka, Hrobu
a Křemýže, aby pomohli uhasit požár
v Duchcově. Oheň si na své konto připsal jen 14 stodol a dva obytné domy.
V tomto roce francouzský chemik
Thenard Chancel, sestrojil namáčivé
zápalky. O vynález praktického rozžehadla se pokoušel od roku 1805. 7. listopadu se v Chomutově narodil Josef
Alois Lammer, který po dlouhé službě
u vojska (do roku 1850) a výkonu čekatele u libereckého okresního soudu se
stal hasebním mistrem pražského sboru
(1857). O dva roky později byl deﬁnitivně jmenován do funkce s ročním platem
950 zlatých.
1814
Pro obvod královského hlavního města Prahy bylo na úseku požární ochrany vydáno zvláštní nařízení 8. března

(č. 7965) a později 20. 11. 1822. Pro
venkovská města nadále platil císařský
patent z roku 1785, i když k němu již
byly výhrady.
České země se dostaly do víru „věku
páry“. První parní stroj byl použit v brněnské soukenické továrně Ch. Wünsche
poté, co první parní kotel užíval v barvírně ve Stráži nad Nisou od roku 1804.
1815
Pro království České vyšel první stavební zákon. Ke stavbám se počaly přikládat stavební plány k posouzení.
1816
Nejvyšší dvorní nařízení z 25. ledna
přikázalo stavět stavení z kamene a jen
v nutných případech opravovat dřívím.
Zděné komíny se musely stavět na půl
cihly a dobře obílit vápnem. Za nedbalý
stavební dohled mohl být i rychtář potrestán pokutou 25 zlatých.
Karel Bellmann st. převzal po vdově
Anně Marii Kühnerové (tchýně) zvonařskou huť v Praze – Novém Městě,
v Široké ulici a i on jako c. k. dvorní zvonař pokračoval v opravách a ve výrobě
hasičských stříkaček (např. hasičský
vůz Pražského hradu z roku 1795, který
byl bohatě vyzdoben kovářskými pracemi a nejnovějším ústrojím z roku 1820).
Zhotovoval nové stříkačky a starší opatřoval větrníkem nebo jinými technickými
prvky. Kühnerův německý zvonařský
rod se již v 18. století zabýval výrobou
hasičských stříkaček.
(Pokračování příště)
JS + LR

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Smutná zpráva
V sobotu 12. února 2022 nečekaně zesnula naše dlouholetá členka Marie Remtová. Poslední rozloučení se uskutečnilo ve smuteční obřadní síni
na hřbitově v Novém Městě pod Smrkem ve čtvrtek 17. února 2022. Maruška
byla velmi aktivní a obětavou členkou okrašlovacího spolku a její práce a rozdávaná radost nám budou chybět.
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SRC
Provozní doba
od 1.1. 2022 do 30.4. 2022

Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace,
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65, IČ 75048817

P L AV E C K Ý B A Z É N
Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

Plavecké kurzy - školy

Úterý

Plavecké kurzy - školy

Středa

Plavecké kurzy - školy

Čtvrtek

SAUNA

Občerstvení

Odpoledne

Odpoledne

SANITÁRNÍ DEN
14:00 – 17:00
Veřejné plavání
17:00 – 18:00
Kurz plavání pro začátečníky
(do 29.3)
18:00 – 20:00
Veřejné plavání
14:00 – 21:00
Veřejné plavání
14:00 – 15:00
Vyhrazeno pro seniory

14:00 – 20:00

14:00 - 21:00
Smíšená

14:00 – 21:00

14:00 – 21:00
pro ženy

15:00 – 16:00
Rezervace DDM ROROŠ

Plavecké kurzy - školy

14:00 - 20:00
Smíšená

14:00 – 21:00

16:00 – 21:00
Veřejné plavání
Pátek

Plavecké kurzy - školy

14:00 - 21:00
Veřejné plavání

14:00 – 21:00
pro muže

14:00 – 21:00

Sobota

10:00 – 12:00
Veřejné plavání

14:00 – 20:00
Veřejné plavání

14:00 - 20:00
Smíšená

14:00 – 20:00

Neděle

Zavřeno

14:00 - 18:00
Veřejné plavání

14:00 - 18:00
Smíšená

Zavřeno
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ϭŚŽĚ

ϲϬ͕ϬϬ<ē
ϲϬ ϬϬ <ē

ϭϱϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭ ϱϬϬ ϬϬ <ē

WƌŽŶĄũĞŵƓŬŽůǇ
ϭ ŚŽĚͬ ŽƐŽďĂ
ϭŚŽĚͬŽƐŽďĂ

ϮϱϬϬ͕ϬϬ<ē
Ϯ ϱϬϬ ϬϬ <ē

ƉůĂƚşǀĞēƚǀƌƚĞŬŽĚϭϰ͗ϬϬĚŽ
ϭϱ͗ϬϬ

WĞƌŵĂŶĞŶƚŶş ǀƐƚƵƉŶĠ Ͳ ϭϮ ǀƐƚƵƉƽ
WĞƌŵĂŶĞŶƚŶşǀƐƚƵƉŶĠͲϭϮǀƐƚƵƉƽ

ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē
ǀ ĚŽďĢ ǀǇƵēŽǀĄŶş
ǀĚŽďĢǀǇƵēŽǀĄŶş

ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ

ĚĢƚŝĚŽϭϱůĞƚ

dW

WƎĞŬƌŽēĞŶşēĂƐƵͲŬĂǎĚǉĐŚǌĂƉŽēĂƚǉĐŚϯϬŵŝŶƵƚ
WƎĞŬƌŽēĞŶşēĂƐƵ
ŬĂǎĚǉĐŚǌĂƉŽēĂƚǉĐŚϯϬŵŝŶƵƚ

ϲϱϬ ϬϬ <ē
ϲϱϬ͕ϬϬ<ē

ϰϱϬ ϬϬ <ē
ϰϱϬ͕ϬϬ<ē

ϰϱϬ ϬϬ <ē
ϰϱϬ͕ϬϬ<ē

WƽũēŽǀŶĠ ǀǇƐŽƵƓĞē ƌƵēŶşŬ ƉŽŵƽĐŬǇ
WƽũēŽǀŶĠͲǀǇƐŽƵƓĞē͕ƌƵēŶşŬƉŽŵƽĐŬǇ

ϯϱ͕ϬϬ<ē
ϯϱ͕ϬϬ
<ē
ϮϬ ϬϬ <ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē

^ hE
^h
E
D
D
^

^hED^
^hE  D^
ĄŬůĂĚŶşǀƐƚƵƉŶĠŶĂĚǀĢŚŽĚŝŶǇ
Ɖ
Ǉ
ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ

ŽƐŽďĂŵůĂĚƓşϭϱůĞƚ

ϭϰϬ͕ϬϬ<ēē

ϭϭϬ͕ϬϬ<ēē

WƌŽŶĄũĞŵŶĂŚŽĚŝŶƵ
ũ

^ĂƵŶĂƐƉƎĞĐŚŽĚĞŵĚŽďĂǌĠŶƵ
^ĂƵŶĂ
Ɛ ƉƎĞĐŚŽĚĞŵ ĚŽ ďĂ ĠŶƵ

ϭϳϬ͕ϬϬ<ēē

ĚŽϮϭ͗ϬϬ

ƉŽϮϭ͗ϬϬ

ϭ ϱϬϬ͕ϬϬ <ē
ϭϱϬϬ͕ϬϬ<ē

Ϯ ϱϬϬ͕ϬϬ <ē
ϮϱϬϬ͕ϬϬ<ē

dƵ
ƵƌŝƐƐƚŝĐĐŬĄĄƵď
ďǇƚƚŽǀǀŶĂĂ
ĂĂƉĂ
ƉĂƌƚƚŵĄ
ŵĄŶǇ
ŶǇ

hzdKsE1 WZdDEzdhZ/^d/<hzdKsE
hzdKsE1ͲWZdDEzdhZ/^d/<hzdKsE
ƉĂƌƚŵĄŶǇ

dƵƌŝƐƚŝĐŬĄƵďǇƚŽǀŶĂ
hď ƚ Ą ş
hďǇƚŽǀĄŶş

ŽƐŽďĂ ŵůĂĚƓş ϯ ůĞƚ
ŽƐŽďĂŵůĂĚƓşϯůĞƚ
ŽƐŽďĂŽĚϯĚŽϭϱůĞƚ
ŽƐŽďĂƐƚĂƌƓşϭϱůĞƚ
ď ƚ Ɠş ϭϱ ů ƚ

ϭ
ϭŶŽĐ

WŽƉůĂƚŬǇ

ş
ş
ǀşĐĞŶŽĐş

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

Śů͘ƐĞǌŽŶĂ

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

Śů͘ƐĞǌŽŶĂ

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘ϲ͘

Śů͘ƐĞǌŽŶĂ

ƌĞŬƌĞĂēŶş

ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘

ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘

ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘

ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘

ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘

ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘

ǌĂƉƐĂēŝŬŽēŬƵ
Ɖ ē Ŭ ēŬ
ƉĂƌŬŽǀŶĠ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ǌĚĂƌŵĂ

ϮϭϬ͕ϬϬ<ē
ϮϭϬ͕ϬϬ
<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ <ē
ϮϱϬ͕ϬϬ<ē

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ
<ē
ϮϴϬ͕ϬϬ <ē
ϮϴϬ͕ϬϬ<ē

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ
<ē
ϯϲϬ͕ϬϬ <ē
ϯϲϬ͕ϬϬ<ē

ϮϴϬ͕ϬϬ<ē
ϮϴϬ͕ϬϬ
<ē
ϰϬϬ͕ϬϬ <ē
ϰϬϬ͕ϬϬ<ē

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ͕ϬϬ
<ē
ϯϯϬ͕ϬϬ <ē
ϯϯϬ͕ϬϬ<ē

ϮϴϬ͕ϬϬ<ē
ϮϴϬ͕ϬϬ
<ē
ϯϲϬ͕ϬϬ <ē
ϯϲϬ͕ϬϬ<ē

,d<
ϭ
ƉƌŽ ϯ ŽƐŽďǇ
ƉƌŽϯŽƐŽďǇ

,d<
Ϯ
ƉƌŽ
ƉƌŽϴŽƐŽď
ϴ ŽƐŽď

,d<
ϯ
ƉƌŽ ϳ ŽƐŽď
ƉƌŽϳŽƐŽď

,d<z
ϰ͕ϱ͕ϲ͕
ƉƌŽ ϰ ŽƐŽďǇ
ƉƌŽϰŽƐŽďǇ

ϰϮϬ͕ϬϬ<ē
ϱϳϬ͕ϬϬ<ē
ϱϳϬ ϬϬ <ē
ϰϮϬ͕ϬϬ<ē
ϰϮϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē
ϱϬ͕ϬϬ<ē
ϱϬ͕ϬϬ <ē
ϭϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϬ
ϬϬ͕ϬϬ
ϬϬ <ēē
ϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬ ϬϬ <ē
ϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬ͕ϬϬ <ē

ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ ϬϬ <ē
ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ <ē
ϯϬ͕ϬϬ<ē
ϯϬ͕ϬϬ <ē
ϱϬ͕ϬϬ<ē
ϱϬ ϬϬ <ē

WůĂƚşƉƌŽƵďǇƚŽǀĄŶşǀĂƉĂƌƚŵĄŶĞĐŚĂǀ
WůĂƚş
ƉƌŽ ƵďǇƚŽǀĄŶş ǀ ĂƉĂƌƚŵĄŶĞĐŚ Ă ǀ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŬĠ ƵďǇƚŽǀŶĢ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŬĠƵďǇƚŽǀŶĢ

hzdKsE1 hdK<DW h <KhW>/ad
hzdKsE1ͲhdK<DWh<KhW>/ad

h
hddK<
<D
DW
Wh<K
Kh
hW
>/aad

dĞƌŵşŶ
ϭ͘ϰ͘ͲϯϬ͘ϲ͘
ϭ͘ϰ͘
ϯϬ͘ϲ͘
ϭ ϳ ϯϭ ϴ
ϭ͘ϳ͘Ͳϯϭ͘ϴ͘
ϭ͘ϵ͘Ͳϯϭ͘ϭϬ͘
hďǇƚŽǀĂĐşƉŽƉůĂƚĞŬ
Ǉ
Ɖ Ɖ
ZĞŬƌĞĂēŶş ƉŽƉůĂƚĞŬ ĚŽƐƉĢůǉ
ZĞŬƌĞĂēŶşƉŽƉůĂƚĞŬͲĚŽƐƉĢůǉ
WĂƌŬŽǀŶĠ ŽƐŽďŶş ǀŽǌŝĚůŽ
WĂƌŬŽǀŶĠŽƐŽďŶşǀŽǌŝĚůŽ
ůĞŬƚƌŝĐŬĄĞŶĞƌŐŝĞ
ů Ŭ ŬĄ
Ő
^ƉƌĐŚĂ
WŽƉůĂƚĞŬǌĂƉƐĂ

ϳϬϬ͕ϬϬ<ē ϱϳϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ͕ϬϬ<ē
ϴϬϬ ϬϬ <ē ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬϬ ϬϬ <ē
ϳϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬϬ ϬϬ <ē ϱϳϬ͕ϬϬ<ē
ϱϳϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

^dE
D>| ;Ϯ ŽƐŽďǇͿ
D>|;ϮŽƐŽďǇͿ

<ĂƌĂǀĂŶ
s><|

ϳϬ͕ϬϬ<ē
ϳϬ ϬϬ <ē

ϭϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϬ ϬϬ <ē

ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

 ϰϬ͕ϬϬ<ē
 ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

KďǇƚŶǉ ǀƽǌ
KďǇƚŶǉǀƽǌ

ϭϳϬ͕ϬϬ<ē
ϮϭϬ͕ϬϬ<ē
ϮϭϬ ϬϬ <ē
ϭϳϬ͕ϬϬ<ē
ϭϳϬ ϬϬ <ē
ϰϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ͕ϬϬ<ē
ϮϬ ϬϬ <ē

WŽǌŶ͗͘hǀĞĚĞŶĠĐĞŶǇƉůĂƚşŶĂũĞĚŶƵŶŽĐ
W
h Ě Ġ
ů ƚş ũ Ě

^WKZddKs
^WK
s/aad

WZKE:D Ͳ ^WKZdKs/ae
WZKE:DͲ^WKZdKs/ae
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W Ąũ
WƌŽŶĄũĞŵϭŚŽĚŝŶĂ
ϭ Ś Ěŝ
ĄŬůĂĚŶĄ ƐĂǌďĂ
ĄŬůĂĚŶĄƐĂǌďĂ
KĚĚşůǇEDW^ͲƚƵƌŶĂũ
KĚĚşůǇEDW^
ƚƵƌŶĂũ
WŽǌŶĄŵŬĂ

,ĂůĂƵƓŬŽůǇ
, ů ƓŬ ů

ϮϱϬ͕ϬϬ<ē
ϮϱϬ ϬϬ <ē
ϭϱϬ͕ϬϬ<ē

^ŽŬŽůŽǀŶĂ
^ Ŭ ů

dĞŶŝƐŽǀǉŬƵƌƚ
d ŝ ǉŬ

sŽůĞũďĂůŽǀǉŬƵƌƚ
s ů ũď ů ǉ Ŭ

ϭϵϬ͕ϬϬ<ē
ϭϵϬ ϬϬ <ē ϭϬϬ͕ϬϬ<ē
ϭϬϬ ϬϬ <ē ϭϱϬ͕ϬϬ<ē
ϭϱϬ ϬϬ <ē
ϭϱϬ͕ϬϬ<ē ϭϬϬ͕ϬϬ<ē ϭϱϬ͕ϬϬ<ē

<ůşēĞ ũƐŽƵ ƵůŽǎĞŶǇ ǀ ƉŽŬůĂŶĢ ďĂǌĠŶƵ / Ă ǀ ŬĞŵƉƵ
<ůşēĞũƐŽƵƵůŽǎĞŶǇǀƉŽŬůĂŶĢďĂǌĠŶƵ͕/ĂǀŬĞŵƉƵ
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MŠ
Perníková chaloupka
Ve čtvrtek 24. února nás v naší mateřské škole navštívila
paní Eva Kelemenová z Divadla Na cestě. Pohádka se jmenovala Perníková chaloupka. Byla plná napětí, legrace, trochu
strachu i poučení. Děkujeme, že po dlouhé době jsme měli
možnost užít si krásný kulturní zážitek.
DJ

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Výstava v muzeu Kosmonosy
Spolek Muzeum Kosmonosy připravuje v prostorách zámku Kosmonosy
výstavu o šlechtickém rodu Mirbachů,
který po určitý čas vlastnil kosmonoský
zámek. Tento zámek rovněž vlastnil Ottomar Klinger v letech 1905–1918, a proto se k výstavě připojil i novoměstský
okrašlovací spolek. Součástí výstavy, jejíž vernisáž je plánována na konec červ-
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na 2022, je tedy i prezentace Šlechtický
rod z Nového Města pod Smrkem. Ottomar Klinger koupil kosmonoský zámek
v roce 1905 a po sedmi letech generální opravy vnějšího vzhledu zámku a jeho
interiérů se do zámku přistěhoval se
svou rodinou v roce 1912. Dne 1. ledna 1918 Ottomar zemřel a rodina zámek
prodala, ale zůstala v něm bydlet až

Novoměstské noviny

do konce druhé světové války. O zahájení výstavy vás budeme určitě informovat.
A ještě drobná poznámka. Zámek
Grabštejn připravuje výstavu k africkým
výpravám Karla Podstatského z Lichtenštejna, který počátkem 20. století bydlel
na zámku v Kosmonosích se svojí manželkou Hildou Klinger von Klingerstorff,
dcerou Ottomara Klingera.
Vnoučková Olga
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Investice
Plánované investice pro rok 2022
V roce 2022 bude město pokračovat
v revitalizaci Mírového náměstí. I. etapa
byla vysoutěžena za 13.250.000 Kč.
Dokončena je část k poště a vyfakturováno je za 6.800.000 Kč. Na jaře bude
dokončena část od pošty k restauraci
Dělňák. II. etapa revitalizace náměstí je

spěvku 10.000.000 Kč). Během rekonstrukce komunikace budou upraveny
i dva nevyhovující přechody pro chodce
v ulici Jindřichovická u Restaurace Dělňák a u domu Frýdlantská 270. Opravy
těchto přechodů jsou součástí projektu
„Vybudování nov ých přechodů v uli-

rozdělena na dvě části. V I. části bude
provedena rekonstrukce krajské silnice
(vodovod, kanalizace – ﬁnancováno
FVS, teplovod a chodníky – ﬁnancováno městem, povrch komunikace
Jindřichovická a Frýdlantská – ﬁnancováno Libereckým krajem v rámci pří-

ci Jindřichovická, Frýdlantská a v Hajništi spolu se zastávkou pro autobus.
V II. části proběhne revitalizace středu
náměstí, včetně výsadby stromů. Druhá
etapa revitalizace náměstí se soutěží
a na výsadbu stromů se připravuje
žádost o dotaci.

Mezi další položky investičního
plánu pro rok 2022 patří
následující:
 Projekty a inženýrská činnost
 Teplárenská – výměna teplovodního
potrubí
 Komunikace Žižkova a Sokolská
(povrch a voda) – podána žádost
o dotaci
 Komunikace Rokycanova
 Víceúčelové školní sportovní hřiště –
Sokolská – podána žádost o dotaci
 Rozšíření stání pro karavany v areálu
kempu koupaliště – získaná dotace
 Komunikace Havířská – oprava cca
100 m
 Parkovací místa – ulice Mánesova
(14 míst)
 Parkovací místa – ulice Ludvíkovská
(18 míst)
 Parkovací místa – ulice Švermova,
Myslbekova (18 míst)
 Rekonstrukce střechy a oken („Basa“
– MěÚ)
 Hromosvody – Dělnický dům
 ZŠ Jindřichovická – výměna
vodovodního a odpadového potrubí
 ZŠ Tylova – okna školní kuchyně
 ZŠ Jindřichovická – parkovací stání

Dále probíhá příprava studie pro cyklostezku Hajniště a Ludvíkov a projektují se protipovodňová opatření v ulici
Husova u Měděnce.
Jaromír Pelant
místostarosta
Jan Flíček
investiční technik
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