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Občané Nového Města pod Smrkem a okolí, 
chtěli bychom touto cestou poděkovat za vaši podporu 

a hlasy. Díky vám voličům se stalo něco, v co jsme nedoufali 
ani ve snu. Do komunálních voleb jsme šli jako jeden tým, 
kterému šlo o to, dostat se do zastupitelstva a případně ra-
dy města. Náš hlavní cíl je plnění našeho programu a pomoc 
lidem. Proto vám můžeme slíbit, že se budeme snažit s vámi 
komunikovat a řešit starosti, které vás, občany Nového Měs-
ta pod Smrkem a okolí, trápí. 

Děkujeme za vaši podporu, moc to pro nás znamená. 

Kandidáti za ANO 2011
pro NMpS a okolí

Vítání občánků
V sobotu 22. října 2022 se konalo poslední letošní vítání ob-

čánků našeho města. Ve dvou obřadech přivítala Mgr. Blanka 
Bartošová, členka SPOZ, celkem 12 miminek. Děvčata ze 
ZUŠ, pod vedením Mgr. Michaely Smutné, opět zpříjemnila 
tuto slavnostní chvíli krásným kulturním programem. Krás-
ný a dojemný projev si přišli poslechnout rodiče, prarodiče 
i ostatní příbuzní. Po obřadu následovalo společné focení. 

Všem občánkům – Leontině, Báře, Nikole, Josefovi, Šimo-
novi, Tobiášovi, dvojčátkům Báře a Marcele, Nicoll, Jadonovi 
Jiřímu, Benjaminovi a Miriam přejeme pevné zdraví a šťastně 
prožité dětství.

Za SPOZ
Edita Čeledová

 

Město Nové Město pod Smrkem  

vás a vaše ratolesti srdečně zve na 
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ BESÍDKU  
 
 
 
 
 
 
 

v pátek 9.12.2022 od 16 hodin  
 

v horním sále Dělnického domu  
 
 
 
 
 
 
 
 

můžete se těšit na 
 

 dětské představení dětí z MŠ  
 vystoupení pěveckého sboru ZUŠ  

 rozdávání cukrovinek dětem  
dopis Ježíškovi  

 vystoupení tanečního kroužku 
fitnessdance  

 k tanci a poslechu zahraje 
DJ Mazánek  
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z města

Dne 8. 11. jsem se sešel s ředite-
lem Krajského ředitelství policie Libe-
reckého kraje plk. Ondřejem Musilem 
a ředitelem Územního odboru Liberec 
plk. Kurtem Malinou. Témat k řešení 
bylo několik. Pro vás, občany města, je 
nejdůležitější zpráva pana ředitele, že 
KŘP LK nechce rušit policejní služebnu 
v Novém Městě p. S. a bude se snažit 
dělat maximum, aby v budoucnu k ta-
kovému kroku nedošlo. Pan ředitel ÚO 
sdělil, že se budou snažit personálně 
posílit obvodní oddělení policie u nás 
ve městě. 

Z důvodu personálního stavu PČR, 
nízkému zájmu o práci u policie a odlivu 
policistů do civilu jsem pánům ředitelům 
nabídl spolupráci při náborové kampani 
v našem regionu. Chceme tak jako měs-
to s příchodem nových policistů pomoci 

První dny ve funkci starosty
Před několika týdny jsem byl zvolen 

starostou, a proto bych vás chtěl infor-
movat o aktuálním dění z našeho města. 
Moje první schůzka ve funkci byla se 
zástupkyní vedoucího oddělení policie 
v NMpS npor. Janou Pokornou, se kte-
rou jsem řešil aktuální personální stav 
obvodního oddělení. Na toto téma jsem 
sjednal schůzku s vedením Krajského 
ředitelství policie Libereckého kraje. 
S npor. Janou Pokornou bylo domlu-
veno, že se bude za PČR pravidelně 
účastnit zasedání zastupitelstva města. 

Následně jsem byl informován, že 
v našem městě jako praktický lékař kon-
čí MUDr. Žáček. Z uvedeného důvo-
du jsem kontaktoval MediClinic, kte-
rý zajistil náhradu a do našeho města 
přijde nová praktická lékařka, se kte-
rou bych se chtěl v nejbližší době sejít 
a nabídnout jí pomoc ze strany města. 
Do dnešního dne jsem se pracovně se-
šel s MUDr. Vackovou, MUDr. Ferlesem 
a zástupci DSO. Z důvodu aktuálního 
stavu financování střediska volného ča-
su Roroš jsem kontaktoval náměstkyni 
hejtmana v oboru školství, která mi sděli-
la, že metodika rozdělování financí zatím 
nebyla upřesněna, a proto není možné 
nyní určit, jaký finanční obnos náš spo-
lek obdrží. Je mojí prioritou v případě 
potřeby pomoci středisku, aby děti moh-
ly i nadále využívat jejich volnočasových 
aktivit.

Schůzka s ředitelem KŘP LK

Závěrem bych chtěl dodat, že jsme 
se společně s Jaroslavem Reiterem 
(SDH NMpS) v pondělí 7. 11. účastnili 
slavnostního poděkování ministra vnitra 
Víta Rakušana dobrovolným hasičům 
z Libereckého kraje za pomoc při po-
žáru v Hřensku. Současně byl panu 
Reiterovi předán věcný dar – batoh pro 
lepší hašení lesních terénů. Velké díky 
dobrovolným hasičům nejen za jejich 
činnost v Hřensku. 

Petr Černica , váš starosta

k udržení našeho obvodního oddělení.
Dále chceme nabídnout byt v majet-

ku města pro policisty, kteří jsou zde 
na dvouměsíční výpomoc, a policistům, 

kteří by chtěli jít sloužit na obvodní od-
dělení k nám, nabídnout městský byt 
k trvalému bydlení.

Petr Černica, starosta
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sportovní a relaxační centrum

Info ze SRC
V době, kdy se ke čtenářům dostane aktuální vydání Novo-

městských novin, bude již letní sezona minulostí a hlavní náplní 
práce pracovníků SRC bude zabezpečení provozu bazénu, 
infocentra a vnitřních sportovišť. Nicméně i nadále se budeme 
věnovat i prostoru autokempu, kde plánujeme v závěru roku 
realizovat další etapu výstavby dětského koutku. Během lis-
topadu a prosince zde bude instalováno malé lanové centrum 
určené i pro větší děti a dospělé. Také plánujeme opravu pod-
lah v budově občerstvení. Současně zde probíhá další etapa 
výstavby stání pro obytné vozy a souvisejícího technického 
zázemí.

V bazénu máme v plném proudu plavecké kurzy pro školy 
a školní zařízení a rovněž kurz pro předškoláky, který probíhá 
každé úterý od 17:00 do 18:00. Na tomto místě bych chtěl 
zmínit, že pokud se některý zájemce nedostal do současného 
kola kurzu, je možné se přihlásit do kurzu, který plánujeme 
na období leden až duben příštího roku. Podrobné informace 
naleznete během listopadu na webu.

Na základě zájmu návštěvníků se po několikaleté přestávce, 
způsobené covidem, uskuteční osmý ročník „Mikulášského 
plavání“. Podrobnou informaci naleznete v tomto vydání NN 
a také na našich internetových stránkách. 

V infocentru se chystáme na předvánoční nápor v oblasti vý-
deje a odesílání balíčků. Pracovnice infocentra se budou podí-
let i na tradičním rozsvěcení vánočního stromu a samozřejmě 
i nadále budou plnit běžnou agendu spojenou se službami 
ve prospěch obyvatel města. 

Na závěr bych rád všechny čtenáře pozval do našich zaří-
zení, hlavně do bazénu a sauny, a to nejen při Mikulášském 
plavání, ale kdykoliv v provozní době, kterou rovněž naleznete 
v tomto vydání NN. A samozřejmě, přeji všem čtenářům klidný 
zbytek roku 2022.                                                                   PJ

IČ 75048817

POZVÁNKA 
 

Vážení příznivci sportu a plavání zvlášť,  
dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník netradiční akce konané pod názvem:  

 
Mikulášské plavání 2022 

 
Motto:  dvouletá přestávka způsobená chřipkou z Číny, je myslím až dost dlouhá a je 

třeba se před Vánoci opět rozhýbat.   
 
Termín:  9.12.2022   Místo:   bazén – městské lázně 
Zahájení: 9.12.2022 v 08:00  Ukončení:  9.12.2022 ve 24:00 
 
Organizační výbor:  
Zaměstnanci Sportovního a relaxačního centra. Další zájemci, ochotní pomoci s organizací 
průběhu akce jsou vítáni. 
 
Organizační pokyny: 

- Tentokrát se neplave na metry, ale pouze pro zábavu; 
- Vstupné je dobrovolné; 
- V rámci akce lze využít i saunu; 
- Všichni účastníci jsou povinni se řídit platným provozním řádem bazénu a pokyny 

organizátorů; 
- V dopoledních hodinách je čas vyhrazen pro účastníky ze základních škol. Plave se ve třech 

drahách, volným stylem, plavec se vždy při obrátce dotkne rukou stěny bazénu;  
- Štafetový systém, jeden doplave, další začíná; nesmí dojít k přerušení plavání (alespoň 

jedna dráha musí být stále obsazena); 
- V rámci školního plavání je organizována soutěž pro družstva žáků základních škol 

v kategoriích mladší žáci (3.-5. třída), starší žáci (6.-9. třída).  
- V odpoledních hodinách bude pro dálkové plavce vyčleněna pouze jedna dráha. Každý 

může uplavat tolik, na kolik se cítí – těm, kteří chtějí plavat více, doporučuji pozdní hodiny; 
- Plavat se dá i opakovaně (kdo doplave, může si odpočinout a zkusit to znovu); 
- Zbytek bazénu bude určen pro účastníky, kteří si chtějí jenom užít čas v bazénu.  
- Tentokrát se v odpoledním a večerním čase nebudou počítat celkově uplavané metry.  
- Rezervace termínů neprovádíme, protože nejsou nutné.  
- Každý účastník pamětní obdrží certifikát; 

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás na adrese bazen@nmps.cz, nebo 
na telefonním čísle 725785801 (v době od 14:00 do 20:00), případně osobně v budově 
městských lázní.  
 
Zájemci o účast v pozdních hodinách jsou vítáni.  
 
Zdravotní zabezpečení akce:  
Na bezpečnost budou dohlížet plavčíci Sportovního a relaxačního centra (možná přijde i čert) .  

 
Těšíme se na Vaši účast. 

)
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Ve dnech 23. a 24. září se konaly 
volby do zastupitelstev obcí. Volební 
účast v našem městě byla 44,76 %, to 
znamená, že svůj hlas přišlo odevzdat 
1.312 občanů z možných 2.931 voličů.

Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011, 
které obdrželo celkem 19,31 % platných 

hlasů. Na druhém místě se umístila Svo-
boda a přímá demokracie (SPD) s cel-
kovým počtem 17,80 % hlasů. Na tře-
tím místě skončili Občané pro Nové 
Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště 
a Přebytek s 16,35 % hlasů. Následo-
vali je SLK pro naše město s 16,22 % 

hlasů. Pátou stranou, která se dostala 
do zastupitelstva, je Společně pro naše 
město s 9,74 % hlasů. Poslední dvě stra-
ny, které mají svého člena v zastupitel-
stvu města, jsou NOVÁ BUDOUCNOST 
(8,71 % hlasů) a STAN pro Novoměstsko 
(8,18 % hlasů).

Volby do zastupitelstva obce

Jméno Politická strana

Čeleda Martin ANO 2011

Černica Petr ANO 2011

Mgr. Funtánová Martina SLK pro naše město

Ing. Kratochvíl Miroslav Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

Křiklava Milan Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Malý Pavel Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

Novák Petr ANO 2011

Pelant Jaromír Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek

Popovič Radim ANO 2011

Mgr. Smutná Michaela SLK pro naše město

Ing. Smutný Pavel SLK pro naše město

Bc. Steffanová Alena NOVÁ BUDOUCNOST

Suková Miloslava Společně pro naše město

Mgr. Bc. Šlapák Pavel Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Vojáček Miloš STAN pro Novoměstsko

Mgr. Žáková Radoslava Společně pro naše město

Žitná Renáta Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Zvolení zastupitelé pro volební období 2022 – 2026

Dne 19. 10. 2022 se konalo usta-
vující zasedání zastupitelstva města. 
Na tomto zasedání byl 14 hlasy zvo-
len starostou města pan Petr Čer-
nica (ANO 2011) a místostarostou 
města pan Jaromír Pelant (Občané 
pro Nové Město pod Smrkem, Haj-
niště, Ludvíkov a Přebytek), který 
získal 9 hlasů.

V pětičlenné radě města doplní 
starostu a místostarostu Mgr. Rado-
slava Žáková (Společně pro naše 
město), která získala 13 hlasů, pan 
Petr Novák (ANO 2011) a pan Pavel 
Malý (Občané pro Nové Město pod 
Smrkem, Hajniště, Ludvíkov a Přeby-
tek), kteří získali shodně 9 hlasů. 

Zastupitelstvo města volilo také 
finanční a kontrolní výbor. Finanční 
výbor bude v současném volebním 
období pracovat ve složení – před-
seda Ing. Miroslav Kratochvíl, čle-
nové Radim Popovič a Jan Ressel. 
Kontrolní výbor byl zřízen ve složení 
– předseda Martin Čeleda, členové 
Miloslava Suková a Martin Karala.

Zprávy z radnice

Ustavující zasedání zastupitelstva města

Úplný zápis z ustavujícího zastupitelstva najdete na www.nmps.cz/zm.php
Zvukový záznam - https://youtu.be/krqewZNmXjs
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Usnesení schůze č. 1 Rady města Nové Město pod 
Smrkem, konané dne 26. 10. 2022
1/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje program 
schůze Rady města Nové Město pod Smrkem.
2a/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení 
bytu přidělovaného mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnic-
tví města, Frýdlantská 59, byt č. 33, 1+kk, žadatelce Tereze 
Heřmanové.
2b/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem neschvaluje přidělení 
bytu dle Seznamu žádostí k přidělení bytu 28. října 939, byt 
č. 14, garsonka, žadateli Dominiku Tichému.
2c/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem neschvaluje přidělení 
pobytové místnosti č. 7, na ubytovně Lesní 654, žadatelce 
Kateřině Bariové.
2d/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje přidělení 
pobytové místnosti č. 12, na ubytovně Lesní 654, žadateli 
Aleši Zazvonilovi.
3a/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12–4020930/VB/1 mezi městem Nové Město pod 
Smrkem, IČ 00263036 (Povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. 
IČ 24729035 (Oprávněná). Obsahem věcného břemene je 
právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
Zařízení distribuční soustavy (kabelového vedení NN a rozpo-
jovací skříně v pilíři) na dotčené nemovitosti, parcele č. 254, 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, provádět jeho obnovu, výmě-
nu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon těchto práv str-
pět. Služebnost je sjednána za jednorázovou úplatu 2.000  Kč 
bez DPH.
3b/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje uzavření 
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby 
č. IV-12-4021912/LB mezi městem Nové Město pod Smrkem, 
IČ 00263036 (Budoucím povinným) a ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ 24729035 (Budoucím oprávněným), spočívající v závazku 
smluvních stran uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného bře-
mene, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, 
kabelového vedení NN a pilíře, na dotčených nemovitostech, 
tj. parcele č. 2190/1, parcele č. 2204/1, parcele č  2205, vše 
trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Město pod Smrkem, dle 
situačního snímku, provádět jeho obnovu, výměnu a moderni-
zaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. 
Předpokládaná výměra věcného břemene činí 35 m2. Zřízení 
služebnosti bude sjednáno jednorázovou úplatou ve výši 
4.800 Kč bez DPH na základě Smlouvy o zřízení věcného 
břemene.
3c/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje zveřejnění 
záměru prodeje nemovitých věcí č. 19/2022 v k. ú. Hajniště 
pod Smrkem, parcely č. 299/1.

3d/1R/2022
Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje změnu 

nájmu nebytových prostor ordinace Vaňkova 226, z nájemce 
MUDr. Eriky Vackové, fyzické osoby, na společnost VaJatros, 
s. r. o., IČ 17578914, se sídlem Dolní Řasnice 333, 464 01 
Frýdlant.
4/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje Operační 
plán zimní údržby komunikací města Nové Město pod Smrkem 
pro období 2022/2023.
5/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem schvaluje poskytnutí 
dotace z rozpočtu města ve výši 25.000 Kč, což činí 50 % cel-
kových nákladů na akci „Ligové soutěže UŠO“. Celkové ná-
klady akce byly vyčísleny na 50.000 Kč. Dotace bude použita 
na úhradu nákladů vybavení týmů (dresy), dopravu a catering 
pro finálový turnaj.
6/1R/2022

Rada města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu 
jednáním s Lesy České republiky, týkajícím se problému s ob-
čerstvením u rozhledny na Smrku.

Petr Černica
starosta města

Ze schůzí rady města

Zprávy z radnice

Adventní Adve tAdve ttt
koncerty

“TO SVĚTLO VE TMĚ  SVÍTÍ  A  TMA JE  NEPOHLTILA…” JAN 1  

F a r n í  s b o r  Č e s k o b r a t r s k é  c í r k v e  e v a n g e l i c k é  
v  N o v é m  M ě s t ě  p . S m .  

v á s  z v e  n a

Malý vánoční koncert
10.PROSINCE -  17:00 
ŽÁCI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Z NOVÉHO MĚSTA P.SM.

Tříkrálový koncert - ROSEX 
7.LEDNA LP 2023 -  17:00 
VĚHLASNÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR ROSEX Z LIBERCE 

Vánoční koncert 
18.PROSINCE -  17:00 
ŽÁCI ZŠ,  MŠ A ZUŠ FRÝDLANT  

24.12. VÁNOČNÍ HRA-16:00 +PŮLNOČNÍ-22:00
25.12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ-10:00
 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: 
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Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za odpady, splatný do 30. červ-
na 2022, aby tak neprodleně učinili.Poplatek lze uhradit bankovním převodem, 
hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu v Novém Městě pod 
Smrkem.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V poslední době se nám rozmohlo há-
zet veškeré odpady pouze do černých 
popelnic. Pak samozřejmě není možné, 
aby nám černé popelnice a kontejnery 
stačily. Každá domácnost produkuje 
skoro 80 % odpadu, se kterým je třeba 
dále správně nakládat. Bez správného 
nakládání s odpady bychom za chvíli 
nežili v domech, ale spíše na skládkách.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit od-
pad, je už v místě vzniku, a to ve va-
šich domácnostech. Tedy už ve chvíli, 
kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my 
se jí chceme zbavit. Stačí obal, který 
právě dosloužil, hned hodit do koše 
na tříděný odpad, staré tašky nebo kra-
bice. Ze zkušeností vyplývá, že průměr-
ná česká domácnost nejvíce produkuje 
papír a plasty. Tím, že odpady třídíme, 
se uvolní místo v koši a následně i v při-
stavené popelnici nebo kontejneru.

SKLO
Vhazuje se do zeleného kontejneru. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude 
se dále třídit. Díky svým vlastnostem se 
dá skleněný odpad recyklovat do neko-
nečna.
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazo-
vat bílé i barevné sklo, například lahve 
od vína, alkoholických i nealkoholických 
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit 
do zeleného kontejneru můžete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a por-
celán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla, varné a labo-
ratorní sklo, sklokeramika.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět 
do obchodu.

Odpady v domácnosti
PLASTY (PET)
Patří do žlutého kontejneru. V průměrné 
české popelnici zabírají nejvíc místa ze 
všech odpadů, proto je nejenom důleži-
té jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmač-
kání před vyhozením.
ANO
Do žlutého kontejneru patří sešlápnuté 
PET láhve.
NE
Naopak sem nepatří fólie, sáčky, plas-
tové tašky, obaly od pracích, čistících 
a kosmetických př ípravků, kelímky 
od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů. Mastné 
obaly se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, obaly od žíravin, barev a ji-
ných nebezpečných látek, podlahové 
krytiny či novodurové trubky.

PAPÍR 
Patří do modrého kontejneru. Ze všech 
tříděných odpadů právě papíru vyprodu-
kuje průměrná česká domácnost za rok 
hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery 
na papír bývají nejsnazším způsobem, 
jak se ho správně zbavit.
ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 
nebo knihy. Obálky s fóliovými okén-
ky sem můžete také vhazovat, Nevadí 
ani papír s kancelářskými sponkami. 
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bub-
linkové obálky vhazujeme pouze bez 
plastového vnitřku!

NE
Do modrého kontejneru nepatří celé 
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, 
ve větším počtu patří na sběrné místo 
v Žižkově ulici), mastný nebo jakkoliv 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 
nadále recyklovat. To samé platí o ter-
mopapíru (účtenkách). Pozor, použité 
dětské pleny opravdu nepatří do kontej-
neru na papír, ale do popelnice!

SMĚSNÉ PLASTY
Patří do oranžové/červené popelnice. 
ANO
Do oranžové/čer vené pope ln ice 
na směsné plasty patří krabice od džu-
sů, vína, mléka a mléčných výrobků, 
které je potřeba před vhozením do kon-
tejneru řádně sešlápnout. Dále sem 
patří fólie, sáčky, plastové tašky, obaly 
od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, balicí fólie 
od spotřebního zboží a další výrobky 
z plastů. 
Pěnový polystyren sem vhazujeme v ma-
lých kusech.
NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například 
od kávy a různých potravin v prášku. 
Neodhazujte sem ani nápojové kartony 
obsahující zbytky nápojů a potravin.

Marie Václavková
referentka odpadového hospodářství
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Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr litera-
tury 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 mož-
nost 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.

Od září je možné knihy prodlužovat také na telefonním čísle 
606 028 057, a to buď telefonicky, přes SMS nebo WhatsApp 
Messenger.

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna
Palackého 276, Nové Město pod Smrkem
tel.: 482 360 344, 606 028 057
e-mail: knihovna@nmps.cz, www.nmps.knihovna.cz

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

Srdečně zveme všechny občany z města i okolí na společné 
zahájení nejkrásnějších svátků v roce, které se uskuteční v ne-
děli 27. listopadu na náměstí. Vzhledem ke stavebním pracím, 
které na náměstí v současné době probíhají, bude akce ko-
mornější, než jsme byli v  minulosti zvyklí.

Od 17 hodin bude připraven stan s teplými nápoji a ob-
čerstvením, které nám připraví tradičně hasiči z Ludvíkova. 
Po celou dobu budou z reproduktorů znít vánoční melodie. 
V 18 hodin vystoupí se svým adventním proslovem starosta 
města pan Petr Černica, následně bude rozsvícen vánoční 
smrk, který několik desetiletí rostl u rodinného domu v Ludví-
kově. Děkujeme.

Přijďte se s námi vánočně naladit, zazpívat koledy a zahřát 
se teplým čajem nebo svařákem. Těšíme se na Vás.

Redakce

Rozsvícení vánočního smrku

z města

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+

Od 19. 12. do 2. 1. bude knihovna
zavřena z důvodu dovolené.
Poslední výpůjční den je čtvrtek
15. 12. 2022.

Děkuji za pochopení.
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hasiči

Dějiny lidské společnosti jsou odedávna spjaté s využíváním 
ohně a vody. Postupující civilizace oheň používala nejen k vy-
hřívání příbytků a přípravě potravy, ale i při výrobě nástrojů. 
Neopatrností při zacházení s ohněm nebo vlivem nepříznivého 
počasí se z dobrého pomocníka stal zlý pán. Oheň dovedl 
v krátkém čase zničit dlouho budovaná obydlí a prostředky 
obživy. Lidé se učili bojovat s ohněm a způsob ochrany před 
tímto živlem souvisel s úrovní vědění a techniky. Přesto, že boj 
s požáry byl dobře organizován ve starověkém Egyptě, Řecku 
i v římské říši a vynález stříkačky pochází z období před naším 
letopočtem, další dlouhá staletí nepřispěla k jeho zefektivnění. 
Uplatňovala se pouze pasivní opatření k zamezení šíření ohně: 
bourání dřevěných staveb nebo slaměných střech nacházejí-
cích se ve směru větru, polévání ohně vodou, později přibylo 
nařízení stavět zděné komíny a zavádění hlásné služby. To byl 
zrod organizace hasičstva a soustřeďování hasičů do spolků, 
nejčastěji se sv. Floriánem ve spolkovém znaku.

Tradice hasičských spolků sahá do středověku, kdy se 
ve městech organizovaly městské požární sbory. Později byla 
požární ochrana prováděna v rámci cechů, přičemž vznikaly 
měšťanské hasičské sbory. Povinnosti jednotlivých cechů 
upravovaly statuty. Například statut města Košic z roku 1732 
přikazoval: manipulace se stříkačkami byla svěřena klempí-
řům, hodinářům, puškařům a mědikovcům, naplnit stříkačky 
vodou měli bednáři, soustružníci, malíři a pekaři v součinnosti 
s okolním obyvatelstvem, za dostatek vody na místě požáru 
zodpovídali holiči, štětkáři, knihaři, krejčí, mydláři, čalouníci 
a hrnčíři spolu s obyvatelstvem, zacházením se žebříky a háky 
byli pověřeni stolaři a koláři. Organizované dobrovolné hasič-

ské hnutí se na území dnešních Čech a Moravy začalo formo-
vat v polovině 19. století, když jako vůbec první vznikl německý 
Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech na Českolipsku v roce 
1854. O deset let později (1864) byl ve Velvarech v okrese 
Kladno založený první ryze český hasičský sbor.

Na Slovensku nejstarší známý hasičský sbor vznikl v Prešo-
vě v roce 1847, první dobrovolné hasičské sbory byly založené 
v roce 1868 v Trnavě a Bratislavě. Po zrušení cechů v Uhersku 
(1872) nabyla stará i nově založená sdružení podobu měšťan-
ských požárních spolků. V českých zemích i na Slovensku 
hlavní zodpovědnost za hašení požárů od poloviny 19. století 
až do druhé světové války nesly dobrovolné hasičské sbory 
měst a obcí. První placený hasičský sbor byl založen v Praze 
roku 1853 (pro porovnání: první profesionální sbor existoval 
v Paříži už začátkem 18. století). První profesionální závodní 
hasičský sbor začal pracovat v roce 1882 v továrně Fridricha 
Pollaka ve Fulneku.

V prvních letech 20. století vidíme snahu o zvyšování od-
borné úrovně hasičů, podpořené zaváděním stále vyspělejší 
techniky. Tomuto tématu se věnoval i článek Moderní hasič-
ské zařízení, publikovaný v roce 1913 v časopise Vynálezy 
a pokroky: „Hasičské sbory vyzbrojují se nyní všemožnými 
aparáty a stroji, které mají umožniti vynesení lidí z ohně 
a isolování i uhašení požáru v době nejkratší. Z toho důvodu 
musí moderní hasič míti jisté základní vědomosti o strojích, 
jež má obsluhovati, a na vůdci hasičského sboru žádá se 
dokonce, aby byl inženýrem. Doba, kdy kůň byl hybnou silou 
při dopravě stříkaček, není tak dávná. Ve stáji, obráceni hla-
vou ku dveřím, stáli silné koně, aby mohli býti co nejrychleji 
připřaženi ke stříkačce. V Americe je výcvik hasičských koní 
pověstný. Koně nejsou ve stáji uvázáni a na znamení zvon-
cem tryskem pádí ke stříkačce každý na své místo. Ale dnes 
význam koně v dopravnictví slábne, a proto také mizí rychle 
stříkačky koňmi tažené a nahrazují se motorovými. Používá 
se sice stále parních stříkaček tažených koňmi, ale ve velko-
městech ustupují automobilním stříkačkám, při nichž motor 
benzinový nebo elektrický obstarává všechny výkony“.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 ve-
řejné požární jednotky z povolání byly jen v některých větších 
městech. Jejich činnost se řídila ještě předpisy z dob Ra-
kousko-Uherska (zemský zákon z roku 1876) a zodpovědnost 
za hašení požárů byla přenášena na dobrovolné hasičské 
sbory, hlavně v menších městech a obcích. O stavu hasičské 
techniky vypovídá dobový dokument: „Konec roku 1918 
zastihl náš placený hasičský sbor pro Prahu I.- VIII. v pomě-
rech nevyhovujících. Obec měla jen čtyři hasičská vozidla. 
Po jednom voze měly Královské Vinohrady a Smíchov, avšak 
celá ostatní velká Praha používala vesměs jenom potahů 
koňských pro dopravu strojů a zařízení hasebních. Jenom 
jedna však ze šesti hasičských strážnic měla dopravní auto-
mobily. U těch ostatních bylo neustále v pohotovosti patnáct 
párů koní a čekalo nečinně na tehdy dosti řídké případy 
ohně. Ke konci roku 1919 shledány byly poměry neudrži-
telnými a v čele reorganizovaného sboru byl prvně posta-
ven technik – Ing. O. Uher. Ten přistoupil rázně k návrhům 
na modernizaci a zejména motorizaci služby hasičské“.

L. R.
(Pokračování v příštím čísle.)

Dějiny hasičstva od roku 1904 do současnosti
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hasiči

Na začátku září jsme, jako v několika 
minulých letech, pořádali soutěž PS-8. 
Nečekaně pěkné počasí nám umožnilo 
dokončit práce před soutěží včas, a tak 
jsme mohli v klidu přivítat naše čestné 
hosty, kamarády z Moravy, ze spřáte-
leného sboru z Kozlan. V Kozlanech, 
stejně jako u nás, stále dodržují tradi-
ci udržování staré techniky použitelné 
i k dnešním zásahům u požárů. Je to 
stále o dobrovolné práci členů, nejvíce 
strojníků, kteří k této technice mají ten 
nejbližší vztah.

Za činnost, kterou jsem vykonával 
ve výboru SDH Ludvíkov a ve výboru 
hasebního okrsku Nové Město pod Smr-
kem, který jsem v 90. letech pomáhal 
znovuzakládat, jsem při soutěži obdržel 
plaketu a mimořádnou prémii - zlaté 
hrábě a kosu, za 90% účast na schůzích 
okrsku, kdy jsem každoročně chyběl 
pouze v době, kdy jsem sušil seno.

Starostovi hasebního okrsku, panu 
Janu Slotíkovi, chci poděkovat za úsilí, 
s kterým se okrsku věnuje, a popřát 
mu zachování aktivity celého hasičstva 
na Novoměstsku, které tady mělo vždy 
vysokou tradici. Přeji mu vše nejlepší 
do dalších let.

Tato společenská událost se velmi po-
dařila, také díky nově zasklené pergole, 
protože nám nevadil ani menší deštík, 
který se odpoledne přehnal. Přátelé 
z Moravy se těšili na sběr hub, které oni 

na „malé Vysočině“ nemají, ale 5. září 
najednou nerostlo nic. Až v neděli, když 
odjeli, najednou zapršelo a houby zača-
ly růst jako už dlouho ne. Právě v období 
komunálních voleb jsme se dali do sběru 
hub a poslali je na Moravu.

Na kandidátních listinách do komu-
nálních voleb bylo zapsáno celkem 9 
občanů Ludvíkova, z velké části se jed-
nalo o členy sboru. Po sečtení výsledků 
se do zastupitelstva dostali 3 členové 
sboru. Mezi nimi jsem byl i já, ale uvě-
domil jsem si, že nejsem připraven celé 
volební období pracovat pro veřejnost, 
zejména ze zdravotních důvodů, proto 
jsem se rozhodl uvolnit místo jiným. 
Všem voličům děkuji za hlas a slibuji, že 
pokud budu schopen, pomůžu kdykoliv. 

Uvědomil jsem si, že stále víc po-
chovávám kamarády, které jsem před 
lety přiváděl k hasičům. Naposledy to 
byl Petr Šulc, kterého jsme doprovodili 
na poslední cestě. Petr byl velmi dobrý 
kamarád, následník svého otce hasiče, 
odborník nástrojař ve firmě CiS. Při sou-
těžích jsme ho mohli najít na postu č. 3 
u rozdělovače, kde byl nejlepší. Petře, 
děkujeme.

Naštěstí prožíváme i lepší chvíle, jako 
například narození nového budoucího 
hasiče, syna našeho velitele Petra Nová-
ka; malý Jonáš je příslibem posílení na-
šeho sboru. Mezi další radostné zprávy 
patří svatba mladého člena sboru Karaly 

a další různá výročí členů, v neposlední 
řadě také sraz Ludvíkováků. 

Dobrovolná činnost je u hasičů v Lu-
díkově stále na prvním místě: práce 
na pozemcích, údržba veškeré techniky, 
příprava opravných prací na budovách 
a ostatní. Jednou z aktuálních činností 
je práce s mládeží, kterou vede členka 
výboru Veronika Kaderová za pomoci 
Veroniky Fantové a Elišky Krausové. 
Nové mladé družstvo čítá 10 dětí ve vě-
ku 3 až 7 let. Na prvních schůzkách 
poznali velitele družstva, který jim ukázal 
hasičárnu a techniku, při různých hrách 
na dětském hasičském hřišti projevili 
o hasičinu zájem. Doufáme, že jim to vy-
drží. Výbor tuto aktivitu velmi podporuje 
a pro další činnost mladých hasičů a je-
jich vedoucích se bude snažit vytvořit co 
nejlepší podmínky.

Začínáme se připravovat na budou-
cí výroční schůzi v lednu, na přípravu 
plesu v únoru a také na přípravu výročí 
našeho sboru.

Přestože je náš první úkol zajistit po-
žární bezpečnost v našem regionu, ne-
zapomínáme ani na společenské akce, 
na které jsou již naši občané zvyklí. 
V prosinci nás čeká mikulášská nadílka, 
na Štěpána tradiční výstup na Smrk 
a na Silvestra nohejbal na hřišti u nádr-
že. Všechny srdečně zveme.

Za hasiče Malý Pavel st.

Konec léta a příprava na podzimní a zimní akce 
v Ludvíkově u hasičů
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příspěvky čtenářů

Podzim už nastal, léto je fuč. Dovolte 
mi, abych vám přiblížil alespoň ve vzpo-
mínkách jednu dovolenou, kterou jsme 
prožili se členy Klubu českých turistů 
NMpS.

K létu patří dovolená. Ta tehdejší byla 
v době od 15. do 21. 7. 2006 na Slo-
vensku v oblasti Malé Fatry. Místo, kde 
jsme strávili týden, se jmenovalo Štefa-
nová. Nachází se na konci Nové doliny, 
kousek od Terchové, rodiště slovenské-
ho zbojníka Jury Jánošíka, který se tam 
narodil, bohatým bral a chudým rozdá-
val, jak praví legenda. Dozbíjal, když mu 
bylo 25 let.

Po prvním dni bylo všem jasné, že túry 
nebudou žádná brnkačka. Zrádný terén 
je tvořen dolomitickým vápencem, sutí, 
většími či menšími kameny povětšinou 
kluzkými. Prudké stoupání s převýšením 
600 m i více, vzápětí prudké klesání. 
Úzké stezky na šířku pohorek až půl 
metru hluboké od dešťů i četných bot 
turistů, to vše prověřilo první den naše 
schopnosti vydržet. Odměnou za toto 
strádání byly nádherné výhledy na hře-
benech. Nalevo prudký svah, totéž na-
pravo. Tak vypadají hřebenovky, cesty 
vinoucí se po vršcích. Je jich tu nepočí-
taně a slušně označené, jen místo kilo-
metráže je časový údaj. Ve většině pří-
padů jsme je absolvovali pod časovým 
limitem. Stojíte na úzké „kozí“ stezce 
a v úžasu hledíte po okolí i do dáli. Všu-
de nedozírné lesy převážně rostoucích 
smrků, v horních partiích pak vysázená 
kleč. Je zajímavé dívat se na tyto kopce. 
Vegetace vytváří romantické kudrlinky 
a čárky řádků, zelený porost travin, bo-
růvek, malin, lesních jahod. To vše v ne-
sčetných odstínech zeleně. Horské luči-
ny jsou plné rozmanitých květů rozjetého 

léta. Najdete zde odkvetlé koniklece, 
vysoké bodlákové koule bizarních tvarů 
před rozkvětem, modré ostrožky, mo-
hutné stvoly kýchavice, nízké žluté hor-
ské pampelišky s třepenými květy. Mezi 
kamením se krčí vápnomilné skalničky, 
že by srdce zahrádkáře zaplesalo. Vítr 
si pohrává s hustou trávou, která lechtá 
lýtka a stehna procházejících. Ptáci, 
ukrytí ve větvoví, zpívají a trylkují jako 
o závod. A nad tím vším vysoké modré 
nebe, po mráčku ani stopy. Slunce pere 
do našich těl, tváře zbrocené potem, 
trička mnohokrát skrz naskrz promáče-
ná. A znovu vzhůru k nebesům a opět 
prudce dolů, že nohy nestačí brzdit 
a tělo dostává řádně zahulit. Chtělo by to 
někde se svlažit, ale potoky skoro úplně 
chybí. Ale pak jsou místa jako například 
Staré Diery, kde zurčící vody zrychlí 
vodopády, které přetínají kovové žebříky 
nebo můstky bez zábradlí s podlahou 
z plechu. Labilní kluzké balvany nebo 
břevna v korytě nahrazují cesty, okolo 
vegetace stoletých smrků, pod nimi hus-
tý porost travin. Chytáte se vyčnělých 
větví, kořenů, kamenných výstupků, 
ohmataných do hladka tisíci rukou a no-
hou turistů, stoupáte vzhůru, stále výše, 
abyste vzápětí po několika desítkách 
metrů prudce sklouzávali po strmých 
březích pod vámi hučících vod. Porosty 
lesních jahod zvou k mlsání, jednu nohu 
kolenem u brady a druhá je napnutá 
po svahu, abyste vyrovnali sklon. Jahůd-
ky máte skoro u pusy. Jsou malé, ale ta 
vůně a chuť! Okolo poledního času, kdy 
slunce pere jako zběsilé, podle nátury 
zalezete do stínu či na slunce a spořá-
dáte svou dávku jídla a hlavně tekutin.

Takový kopec, docela jako obrovitá 
kupka sena. Jmenuje se příhodně Stoh 

Vzpomínka na Malou Fatru
a tyčí se do výše 1607 m. Kráčíme ur-
putně nahoru od rozcestníku Medziho-
lie, převýšení nějakých 900 m, nahoře 
jen tyč s označením a výhled 4 x 90°. 
Okolo nás prolétává málem na dotek 
pilot řízeného padáku a mluví na nás 
rusky! Takových roků po Slovenském 
národním povstání! Tak přece jen tady 
nejsme sami, nepočítám-li přicházející 
desítky uřícených a zarudlých Poláků, 
Čechů a Slováků. Jsou šťastní, že se 
sem vydrápali, byť někteří se sem připo-
táceli krokem syfilitika ve čtvrtém stádiu. 
Posedávají malebně rozloženi či se jen 
tak válí ve zbytcích udupané trávy, fotí 
se, filmují a zvěčňují nezapomenutelné 
okamžiky jejich možná prvovýstupů. 
Jsou vidět Roháče, na posledním obzo-
ru Oravská přehrada, na druhé straně 
zase Žilina s obrovitým areálem auto-
mobilky KIA. Lesknoucí se stužka Váhu 
se klikatí mezi kopci až k Tatrám. Hrad 
Strečno, hrdě se vypínající na strmé 
skále nad Váhem, pod ním zárodky slo-
žité magistrály na pilířích-hlavní dopravní 
tepna k Žilině a její průmyslové zóně.

Malý a Velký Rozsutec, zaslouží si 
zmínku. Dvě monumentální hory, tyčící 
se nad Štefanovou, stvořené z rozekla-
ného dolomitického vápence. Nástup 
na Velký je podle značek 2,5 hodiny. Po-
slední úseky vyžadují doslova drápání se 
po výstupcích za pomoci řetězů, vlast-
ních paží, prstů, noh, sklon 50°. Skal-
natá spára, pak kratší rovinka a ještě 
trochu vzhůru a jste na vrcholu. Někdo 
i svých sil. Sedíte, srdce bije jako zvon, 
plíce pumpují vzduch, oči hltají krásy da-
lekých i blízkých obzorů. Nizounké trsy 
skalniček povívají ve svěžím větru, tep 
se zklidňuje, společná fotka, poslední 
zpozdilí se drápají vzhůru. Ti první čekají 
trpělivě, až se uvolní trasa dolů. Krpál 
dolů a zabíračka na nohy, kleč se pro-
plétá mezi nohama, kameny podkluzují 
na podrážkách bot.

Dalo by se ještě dlouho vyprávět o krá-
sách Malé Fatry. Byl to příjemně stráve-
ný týden s nádhernými zážitky, které 
ještě dlouho budou odeznívat v myslích 
všech účastníků Klubu českých turistů 
po této dovolené. Věřím, že kdo tam byl, 
po přečtení tohoto článku si zavzpomíná 
na časy, kdy jsme byli o šestnáct let 
mladší.

© Šmi-dra
psáno 2. 11. 2006
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příspěvky čtenářů

Tento příběh se odehrál koncem pade-
sátých let. Pracovala jsem ve Frýdlantě 
v krejčovském salóně. Bylo před Štěd-
rým večerem, když mi přinesli balíček, 
abych byla tak laskavá a odevzdala ho 
jedné rodině v Novém Městě pod Smr-
kem. Splnila jsem svůj slib a na Štědrý 
den odpoledne jsem jela z Jindřicho-
vic do Nového Města. V rodině, kam 
jsem balíček přivezla, mě čekalo velké 
pohoštění a stále mně zdržovali, což 
se mi stalo osudným. Když jsem přišla 
na nádraží, viděla jsem už jen, jak vlak 
odjíždí. Tenkrát jezdila ještě pára a byl to 
poslední vlak v 7 hodin večer. Stála jsem 
jako přikovaná k zemi. Byl Štědrý večer, 
na nádraží už nikdo nebyl.

Spěchala jsem na náměstí, všude klid 
a mír, všude svítily vánoční stromky, lidé 
zpívali doma koledy a rozbalovali dárky. 
Já byla daleko od domova. Nemohla 
jsem nikomu dát zprávu, byla padesátá 
léta, tenkrát ještě nikdo nevlastnil doma 
telefon ani auto a mobily ještě nebyly. 
Utíkala jsem do Textilany na vrátnici; 
takhle pozdě už nemohli nikam zavolat, 
každý, kdo pracoval v Jindřichovicích 
na národním výboru, byl doma. Byl to 
začarovaný kruh. 

Byl jasný večer, leželo asi 30 cm sně-
hu, mráz mě štípal do tváře, měsíc zářil 
na nebi jako rybí oko a já zůstala sama 
na náměstí bez pomoci. V hlavě mi huče-
la myšlenka, že musím přece domů. Byla 
jsem celá promrzlá. V posledním okamži-
ku jsem se ze zoufalství rozhodla - musím 
jít domů pěšky přes les, přes „Telefonku“.

Bylo už 9 hodin večer a doma mě 
čekali. Přidala jsem do kroku, chvílemi 
padala do závějí, než jsem se dostala 
do lesa. Tam už byla cesta lepší, v lese 
nebylo tolik sněhu. Všude bylo slyšet 
praskání větví od lesní zvěře. Měla jsem 
strach, ale zároveň pevné rozhodnutí, 
co nejrychleji se dostat z lesa. Přímo 
jsem letěla ohromnou rychlostí a skoro 
jsem se rozbrečela, když jsem vyšla 
z lesa, přede mnou ležela má vesnička 
a všude v oknech svítila vánoční světla. 
Byla jsem šťastná, že jsem se ve zdraví 
dostala domů. Byl to můj nejkrásnější 
vánoční dárek. Když jsem doma vstou-
pila do světnice, rodiče mě radostně při-
vítali a mohli jsme společně slavit Štědrý 
večer. Vánoční stromek voněl jehličím, 
betlém zářil v rohu světnice. Já byla 
šťastná, že všechno tak dobře dopadlo.

Waltraud Jiranová

Příběh vánoční

Vánoce
Vánoce, to slovo má tolik poezie,

to slovo má tolik radostí,
v našich srdcích rozkvétá láska a přejeme všem to nejlepší.

Rozdávej lásku, pokud ji máš, 
rozdávej lásku, pokud ji znáš,
lásku potřebuje každý z nás.

Pokud je láska mezi námi, můžeme zvítězit neustále, 
pokud lásku rozdáváme, pomůžeme všem kolem nás!

Krásné Vánoce, v novém roce zdraví a šťastnou budoucnost
přeje Vám Waltraud Jiranová
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Mojra

Dříve či později přijde v životě kaž-
dého z nás období, kdy si můžeme 
myslet, že na nové zážitky už ne-
máme čas a to nejlepší už máme 
za sebou. Řeč je o stáří. My jsme 
ale přesvědčeni, že stářím život roz-
hodně nekončí. Ba právě naopak, 
přichází ideální příležitost vrhnout se 
na realizaci toho, na co nám dodnes 
nezbýval čas.

Život na internetu
není jen pro mladé

Dnešní doba je plná sociálních sítí, 
internetu a médií. Není divu, že jim ro-
zumí především mladá generace, která 
na nich prakticky vyrostla. Vám se tak 
může zdát, že vašim vnoučatům v tomto 
směru nestačíte. Nač ale věšet hlavu, 
život na internetu přece není jen pro 
mladé. Internet vám nabízí spoustu mož-
ností a mimo jiné můžete díky němu 
utužit vztah s vnučkou nebo vnukem.  
Přinášíme pár příkladů, co vám internet 

může nabídnout:
• Komunikace – Elektronická pošta 

a sociální sítě přináší veliké usnadnění 
v komunikaci s vašimi blízkými. Vaše 
zpráva se doručí okamžitě a vy nemusíte 
ztrácet čas s hledáním známky a cestou 
na poštu. Stejně tak můžete sdílet zážit-
ky se svou rodinou, která vás může den-
ně zásobovat přísunem fotografií a videí. 

• Informace – Na internetu najdete 
téměř vše: jízdní řády, ordinační hodiny, 
počasí, recepty a kuchařky, televizní 
programy, zprávy o kultuře, sportu apod. 

• Nakupování – Pokud jste vášnivými 
nákupčími a každý den přemýšlíte, co 
a kde koupit vašim dětem nebo vnou-
čatům, je internet místem pro vás. Mů-
žete sedět v pohodlí domova a brouzdat 
na stránkách knihkupectví, hračkářství 
nebo obchodů s oblečením. Další vý-
hodou je to, že pokud vám okolnosti 
nedovolují zajít si pro potraviny, existují 
obchody, které vám zboží dovezou až 
před dům.

Stářím to nekončí
• Zábava – máte rádi šachy, piškvor-

ky, scrabble nebo rádi luštíte křížovky, 
ale nemáte je s kým hrát nebo se vám 
nechce každou chvíli nakupovat no-
vé a nové sešity? Na internetu najdete 
všechny druhy zábavy. Navíc se vám 
nikdy nestane, že na to budete sami, 
protože vaším soupeřem může být kdo-
koliv ze světa.

Vzdělávejte se a bavte se 
Až si do sytosti užijete zaslouženého 

klidu, který stáří přináší, je načase za-
čít opět plánovat. Zmapujte prostředí, 
co byste chtěli ve vašem okolí navštívit 
a stihnout. Zjistěte si termíny výstav, 
programy divadel a kin, otevírací doby 
muzeí a jaké sportovní aktivity ve svém 
okolí máte. 

V dnešní době také najdete spoustu 
kurzů, které můžete absolvovat i v po-
kročilejším věku. Pokud jste vždy měli 
chuť naučit se základy angličtiny nebo 
snad španělštiny, jen do toho. A jestli 
máte spíše sportovního ducha, můžete 
si udržovat kondici v kurzech pilates 
nebo jógy. Pokud si nevíte rady, jaký 
kurz zvolit, zkuste situaci probrat s vaší 
rodinou. Možná najdete společnou řeč 
a vyberete aktivitu, kterou můžete ab-
solvovat společně a stmelíte tím vaše 
vztahy.

Ve stáří není problém ani cestování. 
Nemusíte tak zůstat u zasněného dívání 
na dokumenty o různých zemích. Existu-
je řada společností, které nabízí zájezdy 
včetně česky mluvícího průvodce, který 
vám vše představí a bude vám k ruce. 
Stačí si pouze vybrat destinaci, termín, 
sbalit kufr a můžete vyrazit.

Psychologická poradna MOJRA
www.mojra.cz



listopad–prosinec 2022 Novoměstské noviny 13

Kompas

Služba SAS Kompas je součástí orga-
nizace 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, dal-
ších obcí a organizací.

V dubnu letošního roku jsme měli ne-
čekanou návštěvu – neohlášenou kon-
trolu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí, kterou jsme úspěšně prošli bez 
výhrad, a byla nám cennou zpětnou vaz-
bou pro naši práci.

Napsala o nás:
V Novém Městě pod Smrkem jsem 

se narodila. V dospělosti, po studiu, 
jsem se přestěhovala do Prahy, kde 
jsem se vdala a měla dvě děti. Život 
s manželem nebyl úplně jednoduchý, 
a tak jsem skončila v domově pro mat-
ky s dětmi. Chtěla jsem být od manže-
la co nejdále, a tak jsem se vrátila zpět 
do Nového Města. V tento čas jsem 
začala spolupracovat se SAS Korálek. 

Tato služba byla pro mne a mé dvě 
děti velice klíčová. Díky službě jsem 
se mohla zapojit do běžného života. 
Pracovnice mi pomohla s vybavením 
různých dávek a také mi zprostředko-
vala kontakt se společenským prostře-
dím, např. v rámci klubíku Korálek pro 
maminky s dětmi. Služba SAS Korálek 
se formovala a v roce 2020 se přejme-
novala na SAS Kompas. Jelikož jsem 
maminka samoživitelka, některé věci 
pro mne byly velice složité, jako do-
provodit dceru na kroužek v době, kdy 
musím vyzvednout i syna z MŠ. S tímto 
pro někoho jednoduchým problémem 
mi pomohla pracovnice SAS Kompas 
tak, že doprovodila dceru z družiny a já 
mohla v klidu vyzvednout syna.

Díky podpoře v péči o děti ze strany 
SAS Kompas jsem opět nastoupila 
do zaměstnání. V průběhu vývoje dětí 
se zjistilo, že syn má vývojovou vadu 
a nebude moci nastoupit do běžné 
ZŠ. S pracovnicí jsme hledaly vhodná 
řešení, a jako nejlepší varianta se jevilo 

přestěhovat se do Liberce, kde bude 
mít syn i dcera větší možnosti vzdě-
lávání a dalších podpůrných služeb, 
které potřebují. Byt se mi podařilo najít 
v docela krátké době. Pracovnici SAS 
Kompas jsem požádala o doprovod 
a komunikaci s majitelem bytu a rea-
litním makléřem. Pracovnice mne také 
podpořila při kontrole stavu celého 
bytu a následném podpisu nájemní 
smlouvy. S pracovnicí jsem také řešila 
možnosti stěhování a domluvy stěho-
vací služby.

Vše se povedlo a já se s dětmi pře-
stěhovala. Syn nastoupil do speciální 
MŠ a dcera do ZŠ kousek od místa 
bydliště. Po dohodě mne pracovnice 
SAS Kompas nasměrovala na SAS v Li-
berci, kde mne ihned přijali. Po několi-
ka letech podpory v SAS Kompas jsem 
tedy ukončila spolupráci.

Lucie Banyáková
a Mgr. Hana Ptáčková

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
SAS Kompas
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Hromadné neštěstí s velkým počtem 
zraněných osob. To je ve zkratce obsah 
třídenního cvičení, které ve spolupráci 
s polskými partnery připravila Zdravot-
nická záchranná služba Libereckého 
kraje. Frýdlantský výběžek, kde se cvi-
čení konalo, tak na několik desítek hodin 
ožil neobvykle zvýšenou přítomností 
sanitek a hasičských a policejních vozů. 
Na cvičení se totiž samozřejmě podílely 
všechny složky IZS.

Pr vn í  den cv ičen í  by l  zaměřen 
na „menší“ hromadná neštěstí. Rvač-
ka v hospodě, útok střelce ve škole, 
dopravní nehoda s velkým počtem zra-
něných a únik amoniaku na zimním sta-
dionu… Naše posádky si vyzkoušely, 
jak spolupracovat, pokud se na místě 
události sejdou s polskými kolegy nebo 
s dalšími, s nimiž se běžně na výjez-
dech nesetkávají. Druhý den se všech-
ny zúčastněné posádky sjely při zása-
hu na vlakovém nádraží ve Frýdlantě. 
Plně obsazená vlaková souprava se 
zde srazila s dodávkou. To znamenalo 
desítky zraněných. Na místě se sjely 
všechny zdravotnické posádky, které 
se účastnily cvičení, několik vozů HZS 
ČR Libereckého kraje, Policie ČR, 
drážní hasiči, členové Horské služby 
a městská policie z Frýdlantu. Cílem 
cvičení bylo, aby si všichni vyzkoušeli, 

jak při zásahu komunikují a spolupra-
cují. „Podobná cvičení jsou pro nás 
všechny nesmírně důležitá. Ověříme si, 
zda vše funguje tak, jak má, odhalíme 
případné nedostatky, které můžeme 
včas řešit. Při reálném zásahu jsme pak 
připraveni a můžeme se držet nacviče-
ných postupů,“ vysvětlil ředitel ZZS LK 
Luděk Kramář.

V Libereckém kraji, který sousedí 
s Polskem, je velmi důležité, aby na vy-
soké úrovni byla i mezinárodní spoluprá-
ce záchranných složek. Při zásazích se 
mohou potkávat a vzhledem k tomu, že 
každá země má trochu odlišná pravidla 
a postupy, je dobré je znát a mít vyzkou-
šenou souhru v terénu.

Celé třídenní cvičení, jehož součástí 
samozřejmě byla i teoretická příprava 
a vyhodnocení získaných poznatků, bylo 
realizováno v rámci projektu Jiná řeč, 
společný postup / Różne języki, jed-
nakowe postępowanie. Jeho partnery 
jsou Zdravotnická záchranná služba Li-
bereckého kraje a Pogotowie ratunkove 
Jelenia Góra. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj z Programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko, 
v rámci Fondu mikroprojektů v Eurore-
gionu Nisa.

Michael Georgiev

Taktické cvičení ZZS LK

Ještě si vaše děti nevybraly krou-
žek? Můžu jim nabídnout Deskové hry. 
Scházíme se v DDM každé úterý. Oproti 
loňskému roku je kroužek v novém čase, 
a to od 14:30 hod do 16:00 hod.

Deskové hry jsou zaměřeny na pod-
poru soustředění, rychlosti, strategií, 
vyjadřování, kreativity, představivosti 
a logického myšlení dětí. Tak třeba kon-
krétně: Monstars - je skládání identity 
příšerek, Cortex – je chytrá postřehová 
hra, Bubbles – je hra rychlých reak-
cí, Club 2% - je řešení logických úloh 
a spousta dalších her, které čekají, až je 
děti vyzkouší. 

Těším se na děti z 1. stupně. 
M. Křiklavová, vedoucí kroužku

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Kroužek 
Deskové hry
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singltrek pod smrkem

Další, už třináctá sezóna Singltreku 
pod Smrkem se s postupujícím pod-
zimem chýlí ke konci. Jak se povětří 
ochlazuje, ubývají na stezkách návštěv-
níci, až nakonec na Singltrek vyrážejí 
jenom největší nadšenci, otužilci a po-
zor, taky místní! Ti využívají toho, že 
nemusí vážit dlouhou cestu, na rozdíl 
od přespolních se jim vyplatí i jen krátká 
vyjížďka a po relaxačně či sportovně po-
jaté jízdě můžou rovnou domů k zaslou-
ženému pivu nebo horkému nápoji. Dost 
návštěvníků Singltreku pod Smrkem 
říká, že by stezky taky chtěli mít u sebe 
za barákem a nemuset za nimi dojíždět 
stovky kilometrů. Někteří se přiznávají 
i k lehké závisti.

S utichajícím provozem na stezkách, 
ale zároveň i s pomalu se přibližujícím 
vánočním obdobím a přelomem roku se 
vždy ohlížíme, jaká ta sezóna byla. Letos 
bylo znát, že z lidí už začaly spadávat 
starosti spojené s covidem, ale objevily 
se starosti nové. Je nutno říci, že Sin-
gltrek pod Smrkem z hlediska výrazné 
sezónnosti svého provozu nebyl v mi-
nulých letech příliš zasažen covidovými 

uzávěrami, protože ty probíhaly přede-
vším v chladné části roku. Ale stejně 
bylo znát, že návštěvnost byla v roce 
2020 a 2021 nižší než před covidovými 
léty, což potvrdila oficiální data z měřičů 
průjezdů. V roce 2021 ale nižší návštěv-
nost byla způsobena spíš chladnějším, 
deštivým létem než covidem.

Letošní léto už covid prakticky nikdo 
neřešil, i když je jasné, že úplně nezmi-
zel a nějaká ta vlnka přes nás proběhla 
tentokrát i v létě. Aktuální mutace viru už 
nepůsobí takové problémy nemocnicím, 
takže bychom mohli „popojet”, kdyby 
nepřišla válka na Ukrajině a s ní spojená 
energetická krize. Zdražilo a zdražuje 
všechno a lidé už v létě začali být znatel-
ně opatrnější, co se týče útraty peněz. 
Zároveň si však všichni evidentně chtěli 
léto a prázdniny užít a počasí alespoň 
v letních měsících tomu docela přálo.

Léto, kromě obvyklého ochlazení za-
čátkem prázdnin, bylo skutečně hez-
ké a sezóna jela naplno až do začátku 
školního roku. Pak se ochladilo a celé 
září to vypadalo, že už rovnou začíná 
zima, takže tam byl propad návštěvnosti 

velmi znát a určitě bude vidět i na da-
tech z měřičů, až budou na konci roku 
vyhodnocena. Reputaci podzimu trochu 
navrátil říjen, který přinesl krásné dny, 
jako stvořené pro výpravu na kole. Ale 
v říjnu však už tradičně návštěvnost 
Singltreku pod Smrkem klesá. I když je 
často příjemněji než v létě, tak lidé už 
na kolo moc nevyrážejí.

Návštěvnost stezek byla podle našich 
pozorování letos tedy alespoň v létě 
dobrá. Jsme upřímně zvědavi, co za le-
tošek ukážou počítadla návštěvnosti 
a jak se umíme se svými odhady trefit. 
Každopádně však i přes dobrou ná-
vštěvnost lidé spíše měli tendenci šetřit, 
takže tržby v nástupních místech byly 
letos znatelně menší.

Přejeme Vám i v této náročné době 
poklidný adventní čas, šťastně prožité 
Vánoce a dobrý vstup do nového roku. 

Za celý Singltrek tým
Hanka Hermová

Foto: Jana Trojanová/Singltrek

Jaká byla letošní sezóna na Singltreku pod Smrkem
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školství

Den IZS 2022
Dne 16. září se zúčastnila třída Slu-

níček každoroční akce s názvem Den 
integrovaného záchranného systému 
ve Frýdlantu, kde si děti prohlédly a v ně-
kterých případech i vyzkoušely policej-
ní, záchranářskou i hasičskou techniku. 
Kluci byli ve svém živlu, ale i děvčata si 
našla své. Moc si užily i cestu vlakem.

Já jsem muzikant
V úterý 27. září k nám přijela už po ně-

kolikáté paní Dagmar Čemusová s oblí-
beným hudebním programem nazvaným 
„Já jsem muzikant“. Děti při něm zpívají 
a muzicírují tak přirozeně a hravě, že je 
to neskutečně baví.

Pohádka O Honzovi
O měsíc později, 21. října, nás na-

vštívilo divadlo Na cestě s pohádkou 
„Jak šel Honza do světa“, která byla 
plná pohádkových postav, dobrodružství 
a všechno nakonec dobře dopadlo. Děti 
odměnily pana herce Miloslava Losa 
velkým potleskem a to znamená, že se 
pohádka dětem moc líbila.

Základní umělecká škola

Hrajeto
Každý ví, že v základní umělecké ško-

le se děti učí hrát na hudební nástroje. 
Někteří vědí, že k této výuce patří také 
hudební nauka, kde se žáci seznamují 
se základy hudební teorie. Nedílnou 
součástí hry na hudební nástroj je ale 
i souborová hra. 

Hra v souboru přináší dětem radost 
ze společného muzicírování. Pro žáky 
je však zejména ze začátku velmi nároč-
ná, neboť musí dobře zahrát nejen svůj 
part, ale zvládnout i souhru s ostatními 
nástroji. Každý člen souboru se zároveň 
učí respektovat pravidla souborové hry - 
přijít včas na zkoušku, mít v pořádku no-
ty, pomoci mladšímu spolužákovi, zod-
povědně se připravovat na zkoušky … 

V roce 2011 vznikl na naší škole in-
strumentální soubor „Hrajeto“. Navště-
vují jej žáci od třetího ročníku základního 
studia hry na hudební nástroj. V tomto 

školním roce má přes dvacet členů, me-
zi nimi jsou klavíristé, houslisté, flétnisté 
a kytaristé.

Repertoár souboru vychází z muzi-
kantské vyspělosti žáků a nástrojového 
obsazení. Hraje skladby jak z oblasti 
vážné hudby, tak populární či lidové. Po-
kud jste instrumentální soubor Hrajeto 
neslyšeli, když třeba jdete kolem ZUŠky, 
přijďte určitě na vánoční koncert. Těší-
me se na Vás.

Martina Funtánová
vedoucí souboru

Zprávy z MŠ 


