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Vážení čtenáři,
mate před sebou letošní poslední 

číslo Novoměstských novin. Shromáž-
dili jsme v něm informace z chodu 
města, od příspěvkových organizací 
města a místních spolků. Dozvědět se 
můžete také něco nového z historie.

Do nastávajícího času vánočního 
Vám přejeme mnoho štěstí, klidu a po-
hody a do nového roku 2022 přede-
vším hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a úspěchů.

Redakce

V pondělí 25. října 2021 si paní učitelky připravily pro svo-
je děti ze třídy Motýlků „Halloweenskou párty“. Děti přišly 
do školky ve strašidelném kostýmu, při svačině pily brčkem 
z neobyčejných kelímků.

Nechyběly také soutěže v počítání strašidel, skládání ob-
rázků, hod „dýní“ (ve skutečnosti míč), namotávání zvířátka 
na provázek. Dokonce si vyrobili náramek a dýni na špejli.

JD

Halloween u Motýlků

V září jsme se chlubili novou modrou 
houpačkou na školní zahradě. Bohužel 
se na ní už žádné dítko z naší mateřské 
školy nepohoupá. Nevydržela řádění 
školních dětí, které naší zahradou pou-
ze prochází na oběd do školní jídelny 
a zpátky.

Mrzí nás, že se stala terčem nevy-
dováděných a nerozumných školáků, 
kteří ještě nepostřehli, že už jsou na tyto 
atrakce moc velcí a těžcí.

Škoda, moc jsme si modré houpačky 
ve školce neužili 

JD

Dne 20. října k nám přijelo „Nezávislé divadlo“ s „Pošťáckou 
pohádkou“ plnou vtipu, legrace, ale i poučení. Moc se těšíme, 
kdy k nám zas přijede.

Moc děkujeme.
JD

Pošťácká pohádka

Houpačka už není!
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MŠ

Ve středu 8. 9. 2021 navštívily třídy 
Motýlků, Ježků a Sluníček zdejší far-
mu. Celá akce byla pod záštitou Čes-
komoravského svazu zemědělských 
podnikatelů. Už po cestě k farmě plnily 

Výlet na farmu
děti z naší mateřské školy jednoduché 
úkoly a po jejich splnění došly až k cíli, 
kde si měly možnost prohlédnout kravín 
a seznámit se s prostředím ekologické 
farmy. Děkujeme za možnost navštívit 

farmu a dozvědět se spoustu nových 
informací. Většina dětí byla na takovém 
místě zcela poprvé a moc se jim prohlíd-
ka líbila.

JD
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Po letošním chladnějším a deštivějším 
létě přišel proměnlivý začátek podzi-
mu, kdy se vystřídaly velmi chladné 
dny i krásné babí léto. Moc nepršelo 
a na Singltreku pod Smrkem to docela 
žilo. Zase jsme si aspoň chvíli mohli 
připadat docela normálně jako před co-
videm. A teď, s postupujícím podzimem 
a stále sychravějším počasím, provoz 
na stezkách pomalu utichá, zvyšuje se 
spotřeba teplých polévek a grogu, ale 
je to jen na krátký čas, než přestanou 
jezdit i ti nejotrlejší návštěvníci, anebo 
než sezónu ukončí sníh.

Po posledních téměř dvou letech, 
vzhledem k tomu, co jsme všichni kvůli 
koronaviru zažili (a bohužel stále zaží-
váme), jako bychom si nyní více vážili 
všech společenských aktivit, které se 
nám dříve zdály samozřejmé. A zdá se, 
jako by si snad celá naše země více uvě-
domovala hodnotu lidské pospolitosti, 
která u nás v posledních desetiletích 
nebyla moc v kurzu. Najednou v mnoha 
městech a obcích, s nimiž jsme v kon-
taktu, ožívají komunitní aktivity. Jako by 
se lidé více chtěli zapojovat do místního 
dění, vylepšovat okolí svých domovů, 
ale i třeba jen trávit čas společně a pěs-
tovat sousedské vztahy. 

Tak nějak samovolně a neřízeně za-
čala vznikat komunita i kolem Singltreku 
pod Smrkem. Je to různorodá skupina 
místních lidí, které Singltrek nějakým 
způsobem spojil. Ať už tím, že rádi po-
sedí a popovídají si na Singltrek Centru, 
nebo jim záleží na stezkách jako příle-
žitosti pro turistický ruch a tím i ekono-
mický rozvoj. Postupem času se někteří 
z nich začali také dobrovolnicky věnovat 
drobné údržbě stezek, zejména hrabá-
ní napadaného organického materiálu 
a kontrole stavu stezek. A ukazuje se, 
že tato dobrovolnická pomoc je opravdu 
potřebná. Je jasné, že v současné době 
toho má každý naloženo až dost, ale ob-
čas pomůže vystoupit z bubliny vlastních 
starostí a chvilku dělat něco pro své oko-
lí, a jak se lidově říká - odnést si dobrý 
pocit, nebo vylepšit si karmu.

Dobrovolnické brigády na stezkách 
se na Singltreku pod Smrkem konaly 
už mnohokrát. Dříve se jich ale účast-
nili víceméně jen “přespolní”, tedy častí 
návštěvníci, kteří mají Singltrek v oblibě 
a rádi pomohou. Postupem času se 
ale do dobrovolnické péče o stezky 
začali zapojovat místní. Členové Spolku 

podnikatelů se začali angažovat ze-
jména do každoročního hrabání stezek 
před sezónou, které je velice důležité. 
Za současných podmínek ho přitom 
nemohou provádět pracovníci údržby 
stezek, protože tak brzy na jaře ještě 
nejsou zaměstnáni. Před začátkem se-
zóny totiž bývá jen velmi krátká doba me-
zi tím, kdy odtaje poslední sníh a stezky 
dostatečně vyschnou, a tím, kdy začnou 
přijíždět natěšení návštěvníci. A vzhle-
dem k proměnlivosti počasí se tato doba 
vůbec nedá předem odhadnout. Takže 
je potřeba na hrabání stezek nastupovat 
operativně s ohledem na aktuální pod-
mínky. A v tomto ohledu jsou místní dob-
rovolníci, kteří nemusí odnikud dojíždět, 
prostě nezastupitelní!

Pokud máte stezky a Singltrek rádi 
(a vůbec nezáleží na tom, jestli jezdíte 

na kole nebo ne) a našli byste si chvilku 
na dobrovolničení na stezkách v dobré 
partě lidí, ozvěte se nám. Příští rok bu-
de ve znamení vylepšování stezek a my 
se budeme moc těšit na všechny, kteří 
přijdou pomoci. Zároveň moc děkujeme 
všem, kteří již nyní na stezkách pravidel-
ně i jednorázově pomáhají. Každá chvil-
ka Vašeho času znamená velkou pomoc 
pro stezky.

A na závěr je mou milou povinností 
jako každý rok popřát Vám příjemný 
pozdní podzim, klidný advent, krásné 
Vánoce a šťastný vstup do nového roku. 
Buďte zdraví!

Za celý Singltrek Tým
Hanka Hermová

Autor fotografie: Tomáš Kvasnička / 
Singltrek

SINGLTREK

Dobrovolničení na Singltreku pod Smrkem
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USNESENÍ zasedání č. 17 
Zastupitelstva města Nové Město 
pod Smrkem konaného dne 
15.09.2021 v zasedací místnosti 
MěÚ od 17:00 hod.

1/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje program zasedání 
Zastupitelstva města Nové Město pod 
Smrkem.

2a/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem ruší Usnesení č. 3e/16Z/2021 
a Usnesení č. 3d/16Z/2021, přijatá 
na 16. zasedání zastupitelstva města 
dne 23.06.2021.

2b/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ků v v k. ú. Hajniště pod Smrkem par-
cely č. 531, ostatní plocha, o výměře 
1 210 m2, parcely č. 532/1, ostatní 
plocha, o výměře 10 420 m2, parce-
ly č. 532/2, ostatní plocha, o výměře 
22 m2, parcely č. 532/3, ostatní plocha, 
o výměře 1 123 m2, parcely č. 533/14, 
lesní pozemek, o výměře 2 780 m2, 
parcely č. 534, orná půda, o výměře 
1 441 m2, parcely č. 535, trvalý trav-
ní porost, o výměře 988 m2, parce-
ly č. 536/2, ostatní plocha, o výměře 
2 110 m2, parcely č. 536/3, ostatní plo-
cha, o výměře 484 m2, parcely č. 536/4, 
ostatní plocha, o výměře 1 232 m2, par-
cely č. 537/1, ostatní plocha, o výměře 
936 m2, parcely č. 537/2, ostatní plo-
cha, o výměře 824 m2, parcely č. 537/3, 
ostatní plocha, o výměře 30 m2, par-
cely č. 537/4, ostatní plocha, o výmě-
ře 66 m2, parcely č. 541, ostatní plo-
cha, o výměře 140 m2, parcely č. 543, 
ostatní plocha, o výměře 1 009 m2, 
k. ú. Raspenava, parcely č. 3636/35, 
ostatní plocha, o výměře 716 m2, parce-
ly č. 3636/38, ostatní plocha, o výměře 
303 m2, parcely č. 3636/40, ostat-
ní plocha, o výměře 322 m2, parcely 
č. 3636/43, ostatní plocha, o výměře 
875 m2, parcely č. 3636/44, zastavě-
ná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2, 
parcely č. 3636/46, zastavěná plo-
cha a nádvoří, o výměře 64 m2, jejíž 
součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná 
stavba, parcely č. 3636/48, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 63 m2, jejíž 

součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná 
stavba, za smluvní cenu 20 Kč/m2; in-
ženýrských staveb – zděné trafostanice, 
inv. č. 981, železobetonového mostu, 
inv. č. 967, betonového prefa mostu, 
inv. č. 966, kovové lávky inv. č. 976, be-
tonové lávky inv. č. 977, za smluvní cenu 
100.000 Kč a náklady spojené s prode-
jem z vlastnictví města Nové Město pod 
Smrkem do vlastnictví společnosti STV 
INVEST, a. s. Toto usnesení je platné 
do 31.03.2022. Nebude-li kupní smlou-
va v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto 
usnesení uplynutím lhůty končí.

2c/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemků 
v k. ú. Hajniště pod Smrkem, parcely 
č. 533/4, zastavěná plocha a nádvo-
ří, o výměře 147 m2, jejíž součástí je 
stavba, budova bez č. p./č. e., parcely 
č. 533/5, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 126 m2, jejíž součástí je stav-
ba, budova bez č. p./č. e., za celkovou 
smluvní cenu 346.191 Kč a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem do vlastnic-
tví společnosti STV INVEST, a. s. To-
to usnesení je platné do 31.12.2021. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

2d/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje uzavření Smlou-
vy o zřízení práva stavby a Smlouvy 
o smlouvě budoucí č. 10/2021 mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a pa-
nem Davidem Kavalírem, jejímž před-
mětem je zřízení práva stavby a budoucí 
prodej pozemku v k. ú. Ludvíkov pod 
Smrkem, parcely č. 417, trvalý travní 
porost, o výměře 1 948 m2. Toto usne-
sení je platné do 31.03.2022. Nebu-
de-li Smlouva o zřízení práva stavby 
a Smlouva o smlouvě budoucí v této 
lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení 
uplynutím lhůty končí.

2e/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje uzavření Smlou-
vy o zřízení práva stavby a Smlouvy 
o smlouvě budoucí č. 11/2021 mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a pa-
nem Lukášem Dubem, jejímž předmě-

tem je zřízení práva stavby a budoucí 
prodej pozemků v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem, části parcely č. 368, za-
hrada, o výměře 362 m2, části parcely 
č. 359/1, zahrada, o výměře 417 m2. 
Toto usnesení je platné do 31.03.2022. 
Nebude-li Smlouva o zřízení práva stav-
by a Smlouva o smlouvě budoucí v této 
lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení 
uplynutím lhůty končí.

2f/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje uzavření Smlou-
vy o zřízení práva stavby a Smlouvy 
o smlouvě budoucí č. 12/2021 mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a pa-
nem Lukášem Dubem, jejímž předmě-
tem je zřízení práva stavby a budoucí 
prodej pozemků v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem, části parcely č. 368, za-
hrada, o výměře 377 m2, části parcely 
č. 359/1, zahrada, o výměře 421 m2. 
Toto usnesení je platné do 31.03.2022. 
Nebude-li Smlouva o zřízení práva stav-
by a Smlouva o smlouvě budoucí v této 
lhůtě uzavřena, platnost tohoto usnesení 
uplynutím lhůty končí.

2g/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozemku 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části 
parcely č. 319/1, zahrada, o výměře 
cca 312 m2, za smluvní cenu 150 Kč/m2 
a náklady spojené s prodejem z vlast-
nictví města Nové Město pod Smrkem 
do vlastnictví pana Petra Veselovského. 
Toto usnesení je platné do 31.03.2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

2h/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
parcely č. 1583/12, trvalý travní po-
rost, o výměře 455 m2 za smluvní cenu 
150 Kč/m2 a náklady spojené s pro-
dejem z vlastnictví města Nové Město 
pod Smrkem do vlastnictví pana Rad-
ka Michaličky. Toto usnesení je platné 
do 31.03.2022. Nebude-li kupní smlou-
va v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto 
usnesení uplynutím lhůty končí.

Ze zasedání Zastupitelstva města

Zprávy z radnice
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2i/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje prodej pozem-
ků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
části parcely č. 1583/1, trvalý travní 
porost, o výměře cca 607 m2, parcely 
č. 1583/7, trvalý travní porost, o vý-
měře cca 402 m2, za smluvní cenu 
150 Kč/m2, části parcely č. 1583/1, 
tr valý travní porost, o v ýměře cca 
1863 m2, parcely č. 1583/7, tr valý 
travní porost, o výměře cca 556 m2, 
za smluvní cenu 15 Kč/m2, a náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem do vlastnictví 
společnosti Statek Pod Smrkem, s. r. o., 
IČ 28750616. Toto usnesení je platné 
do 31.03.2022. Nebude-li kupní smlou-
va v této lhůtě uzavřena, platnost tohoto 
usnesení uplynutím lhůty končí.

2j/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje prodej stavby a po-
zemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 
budovy, objektu občanské vybavenos-
ti, č. p. 661, včetně parcely č. 904, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
419 m2, jejíž součástí je stavba, budova 
č. p. 661, parcely č. 905/3, zahrada, 
o výměře cca 1 969 m2, za smluvní ce-
nu ve výši 6.043.643 Kč.

2k/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje prodej stavby a po-
zemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem, 

budovy, objektu občanské vybavenos-
ti, č. p. 661, včetně parcely č. 904, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
419 m2, jejíž součástí je stavba, budova 
č. p. 661, parcely č. 905/3, zahrada, 
o výměře cca 1 969 m2, za smluvní ce-
nu 6.043.643 Kč a náklady spojené 
s prodejem z vlastnictví města Nové 
Město pod Smrkem do spoluvlastnictví 
paní Terezy Hrušky Krönerové a pana 
Karstena Klause Englera, s tím, že část 
smluvní ceny ve výši 3.600.000 Kč bu-
de uhrazena po podpisu Kupní smlou-
vy a rozdíl bude uhrazen ve splátkách 
do dvou let od podpisu Kupní smlouvy. 
Toto usnesení je platné do 31.03.2022. 
Nebude-li kupní smlouva v této lhůtě 
uzavřena, platnost tohoto usnesení uply-
nutím lhůty končí.

3/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje Darovací smlouvu 
mezi Mikroregionem Frýdlantsko (ob-
darovaný) a městem Nové Město pod 
Smrkem (dárce) na poskytnutí finanč-
ního daru v celkové výši 80.000 Kč, 
za účelem pomoci při řešení mimořádné 
živelné události, na odstranění následků 
škod způsobených tornádem, v obcích 
Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice 
a Lužice.

4/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem schvaluje rozpočtová opatření 
č. 21 až 35, dle předložené III. změny 

rozpočtu města roku 2021 a dle komen-
táře a tabulky. Celkové navýšení roz-
počtu na straně příjmů: 900.021,50 Kč. 
Celkové navýšení rozpočtu na straně vý-
dajů: 682.178,00 Kč. Financování (rozdíl 
mezi příjmy a výdaji): 217.843,50 Kč.

5a/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město 

pod Smrkem schvaluje zapojení měs-
ta do projektu „Komunitní plánování 
2022–2023 v mikroregionu Frýdlantsko“ 
v letech 2022–2023 a souhlasí s vy-
členěním částky ve výši 24.717,86 Kč, 
která bude součástí mimořádného člen-
ského příspěvku na rok 2021. Členský 
příspěvek bude určen na spolufinanco-
vání podílu žadatele.

5b/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem souhlasí s převodem schválené 
částky ve výši 24.717,86 Kč do rozpočtu 
Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v ro-
ce 2021, který bude žadatelem o dotaci 
Libereckého kraje na tento projekt.

5c/17Z/2021
Zastupitelst vo města Nové Měs-

to pod Smrkem schvaluje zapojení 
města do projektu „Poradenství pro 
Frýdlantsko II“ v letech 2021–2022 
a souhlasí s vyčleněním částky ve výši 
10.191,82 Kč, pro podíl na financování 
v roce 2022. Tato částka bude součás-
tí mimořádného členského příspěvku 
na rok 2021. Členský příspěvek bude 
určen na spolufinancování podílu žada-
tele.

5d/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem souhlasí převodem schválené 
částky ve výši 10.191,82 Kč do rozpočtu 
Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v ro-
ce 2021, který bude žadatelem o dotaci 
Libereckého kraje na tento projekt.

6/17Z/2021
Zastupitelstvo města Nové Město pod 

Smrkem projednalo „Petici občanů měs-
ta Nové Město pod Smrkem“ proti káce-
ní stromů a zeleně na náměstí v Novém 
Městě pod Smrkem.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta

Úplný zápis najdete 
na www.nmps.cz/zm.php

Zprávy z radnice

FRÝDLANT 

97.4 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  
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Zprávy z radnice

USNESENÍ schůze č. 50 Rady 
města Nové Město pod Smrkem 
konané dne 30.08.2021 
v zasedací místnosti MěÚ 
od 16:00 hod.

1/50R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem.

2a/50R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu přidělovaného 
mimo Seznam žadatelů o byt ve vlastnic-
tví města, Frýdlantská 59 (byt č. 7, 1 kk), 
žadatelce Dominice Kavurové.

2b/50R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu dle Seznamu 
žadatelů o přidělení bytu ve vlastnictví 
města, Mánesova 926 (byt č. 10, 2+1), 
paní Ludmile Kanalošové.

3a/50R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje zveřejnění záměru nájmu 
nemovitých věcí č. 18/2021 v k. ú. No-
vé Město pod Smrkem, části parcely 
č. 935/9, parcely č. 935/22.

3b/50R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. j. OLP/2955/2021 mezi Libereckým 
krajem, IČ 70891508 (Budoucí povinný) 
a městem Nové Město pod Smrkem, 
IČ 00263036 (Budoucí oprávněný), 
spočívající v závazku smluvních stran 
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení slu-
žebnosti, jejímž obsahem bude právo 
Budoucí oprávněné zřídit a provozovat 
stavbu „Revitalizace Mírového náměstí 
v Novém Městě pod Smrkem (překop 
Frýdlantské ul. pro rezervní chráničku 
interní městské sítě), k. ú. Nové Měs-
to pod Smrkem“ na pozemku, parcele 
č. 772/1, ostatní plocha, v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, a s tím související 
práva vstupu a vjezdu na tyto pozemky 
za účelem udržování a provádění oprav 
Stavby tak, jak je uvedeno v geometric-
kém plánu, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy, a povinnost Budoucí-
ho povinného výkon těchto práv strpět.

4/50R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje program a termín zasedání za-
stupitelstva města č. 17, které se bude 
konat dne 15.09.2021 od 17:00 hodin 
a pověřuje starostu případným doplně-
ním programu.

USNESENÍ schůze č. 51 Rady 
města Nové Město pod Smrkem 
konané dne 06.10.2021 
v zasedací místnosti MěÚ 
od 16:00 hod.

1/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje Program schůze Rady města 
Nové Město pod Smrkem

2/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje přidělení bytu dle Seznamu 
žádostí o byt ve vlastnictví města, 28. říj-
na 941 (byt č. 17, 2+1), žadatelce paní 
Haně Bartákové.

3a/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje nájem pozemku v k. ú. 
Nové Město pod Smrkem, části par-
cely č. 902/3, zahrada, o výměře cca 
390 m2, paní Ivetě Krejčíkové, paní 
Zdeňce Štefáčkové, paní Daně Kultové 
a paní Evě Pleskačové na dobu určitou 
od 01.11.2021 do 31.12.2030.

3b/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schvaluje nájem pozemků v k. ú. 
Nové Město pod Smrkem, části parce-
ly č. 935/9, ostatní plocha, o výměře 
cca 186 m2, parcely č. 935/22, ostat-
ní plocha o výměře 9 m2, panu Viktoru 
Karalovi na dobu určitou od 01.11.2021 
do 31.12.2030.

3c/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-4012704 mezi městem No-
vé Město pod Smrkem (Budoucím 
povinným) a ČEZ Distr ibuce, a. s., 
IČ 24729035, (Budoucím oprávněným), 
spočívající v závazku smluvních stran 
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného 
břemene, jejímž obsahem bude právo 

Budoucí oprávněné umístit, provozovat 
a udržovat zařízení distribuční soustavy, 
kabelového vedení NN a pilíře PPS, 
na pozemcích, parcele č. 544, parcele 
č. 548, parcele č. 545/1, vše v k. ú. No-
vé Město pod Smrkem dle situačního 
snímku. Předpokládaná výměra věcné-
ho břemene činí 58 bm.

3d/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem schva lu je uzav řen í  Smlouv y 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. j. OLP/3064/2021 mezi Liberec-
kým krajem, IČ 70891508 (Budoucí 
povinný) a Frýdlantskou vodárenskou 
společností, a. s., IČ 25496565 (Bu-
doucí oprávněný) a městem Nové Město 
pod Smrkem, IČ 00263036 (Investor), 
spočívající v závazku smluvních stran 
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, jejímž obsahem 
bude právo Budoucí oprávněné zřídit 
a provozovat stavbu „Nové Město p. S., 
Hajniště 1 – prodloužení vodovodní-
ho řadu, k. ú. Hajniště pod Smrkem“, 
na pozemcích, parcele č. 35/1, ostatní 
plocha, parcele č. 59, ostatní plocha, 
obě v k. ú. Hajniště pod Smrkem a s tím 
související právo vstupu a vjezdu na tyto 
pozemky za účelem udržování a prová-
dění oprav stavby, a povinnost Budoucí 
povinné výkon těchto práv strpět. Před-
pokládaná výměra věcného břemene 
činí cca 400 bm.

4a/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s investiční akci převyšující 
částku 40.000 Kč na akci „Výměna re-
gulačního a dávkovacího systému ba-
zénu“ za cenu 45.000 Kč pro Sportovní 
a relaxační centrum, Nové Město pod 
Smrkem, příspěvková organizace.

4b/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s investiční akci převyšující 
částku 40.000 Kč na akci „Výměna UV 
lampy vířivé vany“ za cenu 58.000 Kč 
pro Sportovní a relaxační centrum, Nové 
Město pod Smrkem, příspěvková orga-
nizace.

5/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

souhlasí s přijetím účelově určeného fi-
nančního daru v celkové výši 50.490 Kč, 

Ze schůzí rady města
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od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o. p. s., Vlastislavova 4/152, 
140 00 Praha 4, účelově určeného dár-
cem na úhradu obědů ve školní jídelně 
pro 12 žáků Základní školy, Nové Město 
pod Smrkem, příspěvková organizace.

6a/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smr-

kem souhlasí s bezúplatným převodem 
majetku – sedačky dřevěné polohovací 
v hodnotě 7.200 Kč z majetku Mateř-
ské školy, Nové Město pod Smrkem, 
okres Liberec, příspěvková organizace 
(IČ 72741911) do majetku Základní ško-
la speciální, Frýdlant, okres Liberec, 
příspěvková organizace (IČ 46745751).

6b/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí informace o uzavře-

Narazíte-li na výhodně a seriózně pů-
sobící nabídku půjčky, zbystřete: „ Proč 
mi nějaká společnost, která mě ani ne-
zná, chce něco půjčit? Protože chce 
na tom vydělat!“ Super výhodná půjčka 

Jak přežít dluhy
je výhodná vždy především pro posky-
tovatele půjčky. Buďte opatrní, nespě-
chejte, vždy se poraďte s někým, kdo se 
v problematice půjček orientuje. Každý rok  Asociace zdravotnických 

záchranných služeb (AZZS) oceňuje 
pracovníky jednotlivých záchranek. My 
jsme si odvezli cenu pro všechny na-
še zaměstnance. Oproti předchozím 
letům se totiž vedení ZZS LK rozhodlo 
nenominovat nikoho konkrétního. „Dlou-
ho jsme zvažovali, koho za ZZS LK 
za uplynulý rok nominovat, a nakonec 
jsme se rozhodli konkrétní nominaci 
nedávat. Vážíme si toho, že celý uply-
nulý rok jsme zvládli se ctí a že jsme 
fungovali jako jeden velký sehraný 
tým. Každý jedinec v něm měl svou 
nezastupitelnou roli, všichni dělali svou 
práci na 100 procent. Všichni se dělili 
o nápady a pomáhali nejen pacientům, 
ale i kolegům. Nominaci na cenu by 
si tak zasloužili opravdu všichni,“ řekl 
k tomu ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Je 
to tedy cena pro nás všechny a my za ni 
děkujeme!

Asociace zdravotnických záchranných 
služeb (AZZS) ceny uděluje od roku 
2014. Včera bylo uděleno třináct cen 
AZZS ČR, z toho dvě in memoriam.

MG

ZZS

Cena Asociace 
zdravotnických 
záchranných 
služeb pro 
ZZS LK

ní Mateřské školy, Nové Město pod 
Smrkem, příspěvková organizace dne 
29.10.2021.

7/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

bere na vědomí Roční plán akcí Středis-
ka volného času „ROROŠ“, Nové Město 
pod Smrkem, příspěvková organizace, 
na rok 2021–2022.

8/51R/2021
Rada města Nové Město pod Smrkem 

schvaluje Operační plán zimní údržby 
komunikací města Nové Město pod Smr-
kem pro období 2021/2022.

Ing. Miroslav Kratochvíl
starosta

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php
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Je to již několik měsíců, co u nás v or-
ganizaci Anděl Strážný, v registrova-
né sociální službě poskytující tísňovou 
péči, začala pracovat Kamila Podla-
hová. Kamila se narodila v roce 1991 
v jihočeském městě, v Prachaticích. 
Ne všechny dny v jejím životě však byly 
tak malebné, jako den jejího narození. 
Ve svých 25 letech onemocněla akut-
ní lymfoblastickou leukémií a ze dne 
na den přišla o bezstarostné dospívání. 
A i když to bylo, řečeno Kamilinými slo-
vy, velmi náročné životní období, bylo 
zároveň dobou, kdy si uvědomila, jak dů-
ležité je zdraví, jak důležité je být tu pro 
druhé, když nás potřebují, a to nejhlav-
nější, že i ona chce pomáhat lidem tak, 
jak oni tenkrát pomohli jí. A proto s jejím 
souhlasem píšeme tyto řádky, a jak ona 
sama říká: „Moc se mi tu líbí. Vždy jsem 
v sobě měla zakořeněnou úctu ke stáří 
a moudrosti, kterou toto životní období 
v sobě má. Už tenkrát jsem měla svého 
anděla strážného a nyní mám dalšího 
a moc ráda bych Vám o něm řekla víc.”

Hlavním posláním naší organizace je, 
aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve zná-
mém prostředí jejich domova a nemuseli 
odcházet do pobytových zařízení. S po-
mocí tísňové péče mohou zůstat žít tam, 
kde to znají a mají rádi, s pocitem, že 
pokud se jim cokoliv stane, tak pomoc 
vždy přijde, a to téměř okamžitě. Anděl 
Strážný poskytuje jistotu, bezpečí a po-
moc v krizových situacích seniorům, 
lidem se zdravotním postižením či lidem 
nacházejícím se v krizové životní situ-

ANDĚL STÁŽNÝ

aci, doma i venku ve chvílích, kdy jsou 
sami. Anděl Strážný lidem pomáhá pro-
střednictvím mobilního monitorovacího 
zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení 
je napojeno na dispečink organizace, 
který je klientům k dispozici 24 hodin 
denně, 365 dní v roce.

V praxi Anděl Strážný funguje násle-
dovně. Budoucí klient se dozví o naší 
službě a projeví o ni zájem na bezplatné 
NONSTOP infolince 800 603 030, 
kde mu odborně vyškolení pracovníci 
dispečinku poskytnou veškeré informa-
ce a předají kontakt na sociální pracov-
nici v místě jeho bydliště. Následně si se 
sociální pracovnicí domluví den a čas, 
ona přijede k němu domů a předá mu 
veškeré informace, mobilní monitorovací 
zařízení, vše podrobně vysvětlí a službu 
individuálně nastaví na míru.

Díky monitorovacímu zařízení je náš 
klient v nepřetržitém hlasovém a elektro-
nickém kontaktu s odborným personá-
lem. Ten je schopen mu zprostředkovat 
neodkladnou pomoc v případě náhlého 

ohrožení zdravotního stavu nebo života 
(např. při pádu, náhlém zhoršení zdra-
votního stavu, apod.). Součástí služby 
Anděla Strážného je i kontrola zdra-
votního stavu klienta, připomínání léků 
či tzv. Povídavá linka. Ta eliminuje pocity 
osamění díky plánovaným a připravova-
ným hovorům na míru. Klient si na zákla-
dě této služby může popovídat o tom, co 
ho trápí, co má rád (hádanky, historie, 
apod.) či si s dispečerkami zahrát různé 
kvízy.

Mobilní monitorovací zařízení posky-
tujeme našim klientům formou zápůjčky 
zcela zdarma, klient platí pouze měsíční 
paušál za služby ve výši 350–450 Kč, 
přičemž lze zažádat o příspěvek na pé-
či, který tuto platbu pokryje (s vyřízením 
může pomoci sociální pracovnice či 
pracovníci dispečinku).

Naše organizace má celorepublikovou 
působnost, 10 let zkušeností a první 
měsíc služby poskytuje v rámci adaptač-
ního období klientům zcela ZDARMA. 
Naším cílem je co nejvíce oddálit život 
v pobytových zařízeních a zachování 
psychického zdraví a lidské důstojnosti 
i ve vysokém věku. Jedné z našich kli-
entek, paní Haně, je 100 let, za druhé 
světové války přišla o část rodiny v kon-
centračním táboře Terezín, přesto je 
paní Hana velmi čiperná a plná života. 
Naše zařízení jí už několikrát pomohlo. 
Paní Hana na TIPEC (mobilní monitoro-
vací zařízení tísňové péče) nedá dopustit 
a chválí si službu slovy: „Kromě toho, 
že mám u sebe SOS tlačítko, jsem 
s děvčaty na dispečinku stále ve styku. 
Volají, jak se mi vede. Popovídáme si 
na povídavé lince nebo mi připomínají 
další důležité věci. Je to velký vynález. 
Vůbec jsem netušila, že něco takového 
může být. Ta technika ve všem velmi 
pokročila.“ Paní Hana kolem sebe má 
rodinu, která jí pomáhá, ale díky naší 
službě má jistotu bezpečí a i ve svém 
věku může bydlet sama.

Dovolte na závěr pár slov naší Kami-
ly: „Jsem ráda, že jsem se stala sou-
částí týmu Anděla Strážného, všech 
těch příběhů, a že mohu šířit osvětu 
o naší organizaci, protože mnohdy je 
největším problémem nejen strach 
z neznámého, ale i skutečnost, že lidé 
o službě, jako je ta naše, ani nevědí. 
A stejně tak ráda jsem za to, že mo-
hu společnosti vracet to, co mi bylo 
tolikrát dáno, vlídnost, zájem o druhé 
a pomáhat těm, kteří to potřebují“.

Kamila a Anna

Vracím pomoc, kterou jsem kdysi sama dostala
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Moderní technologie vnášejí do našeho života mnoho pozitiv a často nám 
usnadňují každodenní život. Jak už to ale bývá, nic se neobejde bez obligátního 
„ale“. Virtuální prostor s sebou přináší notnou dávku anonymity, která tvoří úrod-
nou půdu pro nežádoucí komunikační jevy v čele s kyberšikanou.

MOJRA

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana

Co je to kyberšikana a jak se 
projevuje?

Jedná se o šikanování druhé osoby je-
dincem nebo skupinou prostřednictvím 
informačních technologií (především 
sociálních sítí). Může se jednat o zasílá-
ní urážlivých nebo zastrašujících zpráv 
a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo 
celých stránek, které mají za cíl urazit, 
zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou oso-
bu. Nezřídka také dochází ke zneuží-
vání cizích účtů a ke krádežím identity, 
na které navazuje i zveřejňování cizích 
tajemství. V krajních případech se také 
můžeme setkat se sexuálním obtěžová-
ním a pronásledováním prostřednictvím 
zpráv nebo hovorů.

Druhy kyberšikany

  Kybergrooming
Bezesporu nejvíce nebezpečný druh 

kyberšikany. Označuje manipulativní 
chování jedince, který se snaží oběť 

Kde hledat pomoc a kam se 
obrátit?

Kyberšikanu je často velmi těžké 
odhalit. Především proto, že někteří 
agresoři se zprvu tváří přátelsky a nic 
nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít 
k napadání. Na místě je tedy rozhodně 
náležitá opatrnost a obezřetnost. V rám-
ci prevence je nejlepší vyhnout se ne-
prověřeným sociálním sítím a interneto-
vým stránkám, dostatečně si zabezpečit 
vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi, 
jejichž profily se zdají být podezřelé. 
Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo 
někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, 
je pravý čas obrátit se na odbornou 
pomoc. V online prostoru je vám den-
ně k dispozici linka bezpečí a krizová 
telefonní linka PČR. V reálném světě se 
pak můžete obrátit na učitele, výchovné 
poradce, policii nebo odborníky z řad 
psychologů. Důležité ale je, nenechat 
situaci zajít příliš daleko.

donutit k osobní schůzce. Výsledkem 
takové schůzky může být fyzické na-
padení, sexuální obtěžování, nucení 
k určitým úkonům nebo dokonce únos 
dotyčného.

  Sexting
V případě sextingu se jedná o elektro-

nické rozesílání textových zpráv, obráz-
ků nebo videí se sexuálním obsahem. 
Dochází tak k poškozování dotyčného. 
Známé jsou i různé formy vydírání, které 
právě se sextingem úzce souvisí.

  Kyberstalking
Stalking znamená opakované, ob-

těžující a dlouhodobé pronásledování 
s různou podobou a intenzitou. V pří-
padě kyberstalkingu jsou k této aktivitě 
zneužívány právě moderní technologie 
a sociální sítě. Může tak mít podobu 
neustálých telefonátů, sms zpráv nebo 
chatových konverzací.

KOUPÍM BYT
PLATBA
IHNED 

V HOTOVOSTI
T: 724 304 603
(zavolám zpět)
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domu. V Novém Městě se zdržel asi 
3 měsíce a během této doby organizo-
val hudební vystoupení nejen v rodném 
městě, ale i v Jindřichovicích, Lázních 
Libverda, Frýdlantu a v pruském příhra-
ničí. Další koncerty uspořádal v Liberci, 
Jablonci nebo České Lípě. Z těchto kon-
certů mu plynuly i poměrně slušné zisky. 
Stejně jako na cestě domů, tak i na ces-
tě zpět do Modeny vystupoval se svým 
synem v Praze, Českých Budějovicích, 
Vídni, Štýrském Hradci a Benátkách. 
Kde vystoupil, všude se jeho flétnové 
koncerty setkaly s velkým úspěchem. 
V Modeně byl Köhler všeobecně známý 
a velmi uznávaný muž. Své sourozence 
podporoval ve všech směrech. Svým 
synům dopřál nejlepší hudební vzdělání 
a všichni dosáhli výborných postavení. 
Eduard žil v Belgii, Ferdinand v Modeně 
a Ernst v Petrohradu. Dcera Amalie, pro-
vdaná Palmieri, žila v Bologni.

Josef Wenzel Köhler zemřel 28. červ-
na 1878 při zpáteční cestě z Petrohradu 
do Itálie v obci Rotenturn v Horních Ko-
rutanech v náručí svého syna Ernsta. 
Příčinou úmrtí byla rakovina žaludku. 
Pochován byl 30. června. Určitě by ho 
potěšilo, že se jeho díla na CD vydávají 
dodnes.

PK

Posledním z významných 
osobností v tomto miniseriálku je 
starosta Adolf Glöckner.

Adolf Glöckner se narodil v Novém 
Městě pod Smrkem dne 16. červen-
ce 1850 jako jediný syn manželů Jo-
sefa a Katariny Glöcknerových z domu 
č. p. 130. Byl tak dalším pokračovate-
lem jednoho z nejstarších rodů v Novém 
Městě. Z matčiny strany byl spřízněn 
s rodinou Raazů.

Další postavou, která si určitě 
zaslouží naši pozornost, byl 
hudebník Josef Wenzel Köhler. 
Sice svůj bohatý život neprožil 
v Novém Městě, ale i tak sem 
rozhodně patří.Josef se narodil 
11. září roku 1809 v Novém 
Městě jako druhý z deseti dětí 
Jana Josefa Köhlera a Doroty 
Heintschelové. Už od školních 
let se u něho projevovala láska 
a talent k hudbě.

Když mu bylo dvanáct let, dal ho otec 
do učení ke svému příbuznému, krej-
čovskému mistrovi Felixi Heintschelovi 
do Jindřichovic. Jen tak mimochodem, 
byl to děda pozdějšího velkoprůmysl-
níka Heintschela. Křejčovina ale ne-
klidného a živého mladíka neoslovila. 
Jednoho dne svému mistrovi utekl a šel 
do Frýdlantu. Cestou mu ještě nechal 
vzkázat, aby se poohlédl po jiném učni, 
že z něj řemeslník nikdy nebude. Heint-
schel se rozjel do Nového Města sdělit 
Josefově rodině, co se mu přihodilo. 
O Josefovi se vyjádřil, že z něj nikdy 
nic nebude. Mezitím dorazila zpráva 
z Frýdlantu, že se Josef nachází u pří-
buzných a že se chystá do Prahy, kde 
chce studovat hudbu. Do Frýdlantu si 
pro něj otec ještě ten večer dojel a při-
vedl mladíka domů. Tady se mu všemi 
možnými způsoby snažili dostat studium 
hudby z hlavy. Neúspěšně.

Jelikož jeho otec byl jen obyčejný 
řemeslník a nemohl si dovolit platit Jose-
fova studia, představil ho hraběti Clam-
-Gallasovi. Ten přislíbil, že pokud bude 
mít mladík opravdu talent a bude dělat 
pokroky, že ho na studiích podpoří. Už 
o dva dny později se tehdy ani ne třinác-
tiletý Josef vydal se svým otcem pěšky 
do Prahy, kde nastoupil na konzervatoř. 
Hrabě se často na svého chráněnce 
přeptával a už po prvním semestru, aniž 
by bylo potřeba nějakých hodnoce-
ní, mu zaplatil školu a ubytování. Josef 
v Praze zůstal 8 roků. Po ukončení studií 
byl povolán do Wroclawi.

Krátce na to obdržel do Prahy psaní 
od vévody z Modeny. Vévoda požadoval 
šest nejšikovnějších absolventů kon-
zervatoře a slíbil jim bezplatnou cestu 
do Itálie, a to včetně zpáteční jízdenky. 
Mladý Josef se nedokázal hned rozhod-
nout, a tak přijel za svými rodiči pro ra-
du. Ti nechali rozhodnutí na něm. Doma 
se ale příliš neohřál, protože už za dva 
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dny měl odjíždět do Itálie. Cesta byla 
plná těžkostí. Loď, na níž se plavilo 6 hu-
debníků, se dostala do bouře a tři dny 
kličkovala mezi Triestem a Benátkami, 
kam připlula až čtvrtý den. Za další tři 
dny dorazili na vévodský dvůr v Modeně.

Tady bylo Josefovi svěřeno vedení 
všech dvorních hudebníků. Po 4 le-
tech strávených v Modeně mu na dveře 
zaklepal krejčovský učeň. Byl to jeho 
bratr Franz, narozený roku 1814. Ten 
nastoupil na učňovské místo u Felixe 
Heintschela v Jindřichovicích a tou do-
bou pobýval ve Vídni a Štýrském Hradci.  
Na Josefovu přímluvu byl Franz zaměst-
nán na dvoře ve funkci dámského krej-
čího. Tou dobou zemřel starý vévoda. 
Po něm nastoupil Franz V. Ten byl vel-
kým Josefovým přítelem a vyznamená-
val ho, kdy jen mohl. Dlouhé roky byl 
Josef nejvlivnějším civilistou na moden-
ském dvoře. Vydáváním hudebních děl, 
především pro flétnu, byl ve své domo-
vině a v Itálii v odborných kruzích stále 
známější. Převážná část jeho děl byla 
archivována v Miláně.

Když roku 1848 vypuklo v Modeně 
povstání a vévoda musel uprchnout, zů-
stal Köhler na vévodovo přání na místě. 
Josef Köhler se v Modeně roku 1892 
oženil s dcerou vévodského náby t-
kářského inspektora. S ní měl tři syny 
(Eduarda, Ferdinanda a Ernsta) a dceru 
Amalii. Po více jak 30 letech, na Zelený 
čtvrtek 1865 ve 22 hodin dorazil Köhler 
za doprovodu svého syna Ferdinanda 
zcela nečekaně za rodiči do rodného 

Osobnosti Nového Města pod Smrkem
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Adolf vychodil tehdy tříletou základní 
školu v Novém Městě pod Smrkem s vel-
mi dobrým prospěchem. Poté ho otec 
dal do učení k nožíři Benjaminu Kät-
scherovi do Friedebergu (dnešní Mirsk). 
Tento obor si mladý Adolf vybral sám. 
V jeho městě totiž toto řemeslo nikdo 
neprovozoval, a tak se tato volba zdála 
skvělou šancí pro další budoucnost.

Jeho učení skončilo 20. října 1867, 
ale i tak u svého mistra zůstal jako po-
mocník do konce roku. V touze po dal-
ším vzdělávání vyrazil 13. února 1868 
do světa. Už 16. února přijal práci v to-
várně Ignáce Röslera na ocelové zboží 
v Mikulášovicích (dnešní Mikov), kde 
zůstal do 20. května. Už od 25. května 
našel práci u výrobce chirurgických ná-
strojů Neunera v bavorském Bayreuthu. 
Zde se vyučil podruhé, protože i když 
je obor spojený s nožířstvím, tak přece 
jen o těchto nástrojích měl jen malé 
povědomí. Z Bavorska pak mladý nožíř 
procestoval celé jižní Německo, Francii 
a Švýcarsko, kde bral podle potřeby 
práci ve větších městech. Tady měl vždy 
štěstí na místa, která posunula hranice 
jeho vědomostí a šikovnosti o kus dál. 
Jelikož si všechny své dojmy a nové zku-
šenosti pro sebe opakoval, nevědomky 
se vychoval v řečníka. Dalšího vyučení 
se mu dostalo v Basileji, kde přes dva 
a půl roku pracoval u výrobce chirurgic-
kých nástrojů a navštěvoval školu v Klin-
genthalu. Navíc dobrovolně navštěvoval 
veřejnosti přístupné večerní přednášky 
na univerzitě v Basileji. Před Vánocemi 
21. prosince 1872 se vydal na cestu 
do Vídně. Aby mohl vidět světovou výsta-
vu 1873, nastoupil do zaměstnání u vý-
robce chirurgických nástrojů Leitera. 
U něj vydržel až do 31. července 1873. 
Na nátlak a prosby svých rodičů dorazil 
1. srpna 1874, po více jak sedmileté 
nepřítomnosti, domů. Tady si ze svých 
skromných finančních prostředků vy-
budoval malý podnik, který v cizině zís-
kanými zkušenostmi rychle přebudoval 
v jistotu solidního živobytí.

V únoru roku 1880 se oženil s jedi-
nou dcerou truhlářského mistra Josefa 
Melzera z č. p. 133. Z jejich šťastného 
manželství se narodily 3 děti – Adolf, 
Marta a Haida.

1. července 1891 kupuje Adolf továr-
nu Antona Leglera v dnešní Revoluční 
ulici č. p. 22. Tu přebudoval pro svoje 
potřeby a zavedl v ní parní pohon.

Jeho přehled o veřejných záležitos-
tech mu rychle zajistil křeslo v obec-
ním zastupitelstvu. Do něj byl zvolen 
27. září 1883, do místní školské rady 
byl poprvé zvolen 3. dubna 1889. Dále 
pak 21. února 1892, 7. července 1895 
a 28. února 1898. Z důvodu nemoci An-
tona Fritsche převzal 15. prosince 1897 
jako první městský rada vedení staros-
tenského úřadu a 12. prosince 1898 už 
byl do této funkce řádně zvolen. Od této 
chvíle vedl úřad bez přerušení do ro-
ku 1919. Za svoje zásluhy byl městskou 
radou 30. června 1913 jmenován čest-
ným občanem Nového Města.

V březnu 1905 se Adolf Glöckner 
stal ředitelem Fr ýdlantské okresní 
spořitelny. Od března 1887 vykoná-
val funkci komorního rady liberecké 
Obchodní komory. Od 6. srpna 1886 
byl zvolen do okresního zastupitelstva 
a od 28. dubna 1899 patřil do jeho vý-
boru. Jeho zvolení prezidentem Čes-
koněmeckého živnostenského svazu 
v Praze proběhlo roku 1896. Obchodní 
komorou byl 25. listopadu 1895, 14. říj-
na 1901 a roku 1908 zvolen do České-
ho zemského sněmu a 30. června 1901 
byl svazem obcí okresů Frýdlant, Libe-
rec a Jablonec zvolen do Říšské rady. 
Mandát obhájil roku 1911 (13. června), 
kdy byl navíc do Říšské rady zvolen 
i za svaz obcí okresu Jablonec–Tan-
vald–Smržovka. Uvedení do úřadu pro-
běhlo 24. června 1903.

Po válce zasedal ješ tě v letech 
1918–1919 jako poslanec Provizorního 
národního shromáždění Německého 
Rakouska.

Pokud bychom se ve 30. letech mi-
nulého století podívali na rozvoj No-
vého Města, všude bychom narazili 
na Glöcknerovy stopy. Některé z nich 
přetrvaly do dnešních dnů. Namátkou: 
moderní a hygienickým podmínkám 
odpovídající vodovod s pitnou vodou 
(1906), vybudování nádraží, rozšíření 
škol přidáním tříd a vybudování dívčí 
měšťanské školy (1900), městské lázně 
(1911), hasičská zbrojnice (1912), zřízení 
Okresního soudu (1913), zřízení Daňo-
vého a celního úřadu, stavba spořitelny, 
zavedení úředních dní, vyřešení sporu 
o místní kyselku, … takto by se dalo po-
kračovat ještě dlouho.

Životní cesta Adolfa Glöcknera skon-
čila o půl páté odpoledne v sobotu 
14. března 1936 ve věku 86 let. Po-

hřeb se konal následující středu. O půl 
čtvrté se pohřební průvod vydal z domu 
č. p. 133 v Ludvíkovské ulici na míst-
ní hřbitov. Adolf Glöckner vedl z pozi-
ce starosty své rodné město dlouhých 
21 let. Po celou tuto dobu pozitivně 
ovlivňoval jeho historii.

PK

Městská knihovna nabízí svým čte-
nářům bohatý výběr literatury jak z ob-
lasti 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 ka-
talog 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 rezervo-
vat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky 
také prodlužovat. Bližší informace o této 
službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka 
do knihovny

tel.: 482 360 344
e-mail: knihovna@nmps.cz
web: 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.
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Přijít na svět rok po válce, to je oprav-
du štěstí. Ten den bylo úterý, pozdní od-
poledne, když se na mírový svět vyklubal 
kluk jako buk. Křičel náramně, slepe-
né černé vlásky na hlavičce se krou-
tily do kačera. Porodní bába jej umyla 
a nesla ukázat novopečené mamince.

Ten den bylo úterý. Před lidovým sou-
dem v Praze pokračoval proces s Karl 
Hermannem  Frankem. Podle tehdejší-
ho tisku se „hromadný vrah přirozeně 
necítil vinen“. Z dalších zpráv: „Rada 
bezpečnosti, zasedající v New Yorku, 
se rozhodla devíti proti dvěma hlasům 
(sovětskému a polskému), že íránská 
otázka zůstane na jejím pořadu jako 
čtvrtý bod. Československé sněmov-
ně byl předložen vládní návrh záko-
na o dávce z majetkového přírůstku 
a z majetku, jímž mají být postiženy 
válečné zisky.“

Kmotry byli dva Václavové, strýc z ta-
tínkovy strany a maminčin bratr. Koste-
lem se ozýval křik novokřtěnce, po otře-
ní hlavičky se kostel se opět ponořil 
do velebného ticha.

Nad hlavičkou caparta se třepal maňá-
sek. Na sádrové hlavičce dlouhá čer-
vená čapka se zlatou rolničkou, která 
cinkala při sebemenším pohybu. Kašpá-
rek, růžový obličejíček s červenými tvá-
řičkami, červený obleček. Dotýkal se 
drobnými prstíky rozesmátého obličeje 
maňáska, a když tatínek začal s maňás-
kem hrát, vydržel se dívat rozzářenýma 
očima dlouhé minuty, dokud to tatínka 
bavilo.

Venku se rozjelo naplno jaro, podobně 
jako v roce osvobození. Brzy začalo vše 
kvést. Šeříky s nalitými pupeny, někde 
už rozvité květenství. Lidský uzlíček, 
uložený v bíle lakovaném proutěném 
kočárku s chromovanými pery a koleč-
ky, pozoroval jarní život. Obličej ukrytý 
až po drobný nosánek, zakrytý dečkou 
s krajkami. Maminka pyšně tlačila tu 
kočárkovou nádheru před sebou a po-
tkávala se s jinými maminkami. Po válce 
se začalo rodit množství dětí.

Borový les, tvořící hranici plochy fot-
balového hřiště, řídký trávník s jehličím. 
Dvě deky, na nich prcek na bříšku „pásl 
hříbátka“, jak se mezi maminkami říka-
lo této batolecí poloze. Občas dostal 
cucnout ze skleněné kojenecké láhve 
pečlivě zabalené v ručníku, aby mléko 
nevystydlo. Na hlavičce čepeček podle 
poslední módy toho roku, na vedlejší 

dece podobně vypadající jiný capart, 
tentokráte ženského pohlaví, pozdější 
kamarádka a spolužačka ve škole.

Maminka byla drobné útlé postavy. 
Když zvedala malého cvalíka, měla co 
dělat, aby jej uzvedla. Kluk jako tambor, 
máma jako stýblo, říkali příbuzní. Pochá-
zela z majetné rodiny, do manželství si 
přinesla veliké věno. Velkou část svého 
života strávila výchovou početné rodiny 
a starostí o domácnost. Byla laskavá, 
jak tak maminky bývají. Milovala své-
ho prvorozeného láskou až opičí. Kluk 
dobře živený dostával grapefruitovou 
šťávu z olivově zelených konzerv z dodá-
vek UNRRA. Velice pevná papírová kra-
bice od plechovek ještě dlouho sloužila 
k přepravě různých nákladů a zeměděl-
ských produktů od tátovy maminky.

Kluk na mamince velmi lpěl, bez její 
přítomnosti se nemohlo odehrát ani 
obyčejné očkování proti všem možným 
nemocem. S ustrašeným výrazem se 
díval na krátící se frontu před očkujícím 
lékařem a hnědé oči se slzami na kra-
jíčku byly upřeny na dveře. Kde ta ma-
minka je?!

Čas se posunul o tři roky. Rodina se 
rozrostla o dalšího člena, narodila se 
holčička. Měla blonďaté vlásky, široce 
otevřené světle modré oči, neustále 
řvala, až se jí v pusince tvořila taková 
slinová strunka mezi jazýčkem a horním 
patrem. Slzy stříkaly na všechny strany, 
dalo hodně práce ji utišit.

Tatínek pracoval v advokátní kanceláři 
jako koncipient: Sepisoval smlouvy, 
pozůstalosti a podobné advokátní vě-
ci.  Na práci byl pedant, naučil se psát 
na psacím stroji. Tím byl těžký a masivní 
stroj značky Mercedes. Usilovně do něj 
bušil dvěma prsty levé i pravé ruky, moc 
překlepů nedělal. Přitom lehce vystrko-
val jazyk z pusy.

Tatínek byl neobyčejně strašný pru-
ďas, chorobně vzteklý. Občas s něčím 
fláknul, něco i rozbil. V pozdějším věku 
se jej synek i bál. Maminka nikdy ne-
zasahovala, řešila tyto otcovy výlevy 
s ženskou elegancí, totiž pražádným od-
porem. Počkala, až se otec vyřádí a za-
se bylo dobře. Otec pak po sobě uklidil 
případné střepy. Podle staré příručky 
pro spokojené manželství hned druhý 
den zakoupil náhradu za zničené věci. 
Byl divoký diskutér a vůbec mu nevadilo, 
že se často připletl do skupiny lidí, které 
vůbec neznal a oni neznali jeho. Zapojil 

se do debaty s vášnivostí sobě vlastní, 
rozhádal se se všemi, a když viděl, jak 
se diskutující začínají mezi sebou taky 
hádat, vytratil se nenápadně pryč. Poz-
ději ti, kdo jej už znali, se rychle vzdalo-
vali z jeho dosahu.

Velké prádlo. Dost děsivý pojem, pro-
tože ještě nebyly pořádné pračky. Trh 
nebyl tímto ar tiklem vůbec zásoben 
a domácí výrobci nestačili vyhovět po-
ptávce. Vítězily dřevěné necky předem 
napuštěné vodou, aby se zatáhly. Val-
cha čekala opřena o jejich stěnu. Kotel 
na uhlí značky Brutar, množství různých 
nádob, rozměrných škopků a kbelíků 
na vodu a pro namáčecí, prací a škrobicí 
lázně. Tatínek musel nanosit dostatečné 
množství vody od pouliční pumpy. Tahle 
práce byla velmi namáhavé, pumpa byla 
více jak sto metrů od domu. Brzy dopo-
ledne akce začala a končila v pozdním 
odpoledni. Na okraji sporáku se ohřívala 
z minulého dne uvařená bramboračka, 
tradiční pokrm při velkém prádle. Nej-
pracnější bylo ložní prádlo, cíchy, lněná 
prostěradla. Ždímání obstarával tatínek. 
Vše řádně naškrobeno a vyšmolkováno, 
aby prádlo bylo bělostné.  Na dvoře vise-
lo vše, co se stačilo v tu sobotu vyprat.

Dřevěná bedýnka, nahnědo natřená, 
ukrývala úžasné poklady. Těmi byly jed-
noduché papírové kulisy, portál s opo-
nou, doplňující kulisy. Byly pomalované 
z obou stran, z jedné strany byl temný 
les, z druhé interiér hradu. Na jiném kar-
tonu byla místnost kdesi v domě a jesky-
ně. K tomu několik marionet vedených 
drátem a čtyřmi nitěmi. Kouzelný svět 
fantazie se otevíral malému chlapci. Vy-
mýšlel si příběhy s pomocí těchto jedno-
duchých loutek a kulis. Sestra byla usa-
zena v první řadě a přinucena zhlédnout 
pohnutá dramata či narychlo inscenova-
né příběhy. Mačkáním tvrdého celofánu 
se navodil zvuk imitující smažení řízků, 
v každé hře se smažily řízky.

Z pouličních tlampačů se linula jímavá 
hudba. Na elektrofonické varhany hrál 
pan profesor Ota Čermák. Tuhle sklad-
bu vždycky pouštěli, když zemřel občan 
města. Malý kluk zpozorněl, v očích se 
mu objevily slzy. Poem, tuto Fibichovu 
skladbu, slýchával vícekrát.

(Pokračování)
© Šmi-dra

To si nechte vyprávět (první díl)
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HISTORIE

Stojím v obřadní síni Klingerova mau-
zolea. Prostory jsou zaplněny rodinný-
mi příslušníky, příbuznými, známými, 
kamarády. Zní hudba, katafalk s rakví 
i před ním je pokryt množstvím věnců 
a květinových darů. Loučíme se s příte-
lem, kamarádem, tatínkem, dědečkem, 
panem Miroslavem Kalinou.

Hlavou mi prolétá množství útržků 
společných zážitků jak soukromých, tak 
pracovních ze života mého kamaráda 
a přítele. Mirek patřil mezi lidi, kteří snad 
nikdy nikoho nezarmoutili. Až dnes.

Byl družný, veselý, velmi pracovitý, 
chytrý a obětavý. Když se znovu obno-
vovala činnost amatérského divadelního 
souboru na počátku sedmdesátých let, 
nemohl Mirek chybět. Nejen jeho záslu-
hou oživla divadelní budova Najmanky 
po stránce elektrifikace. Měl na starosti 
ozvučení a osvětlení téměř všech insce-
nací našeho tehdy znovu probuzeného 
souboru. Řešil všechny úkoly spojené 
s chodem divadla, třeba i stavbu kulis.  
Bez něj by se mnohdy nedala uvést 
do života nově se tvořící inscenace.

Nedílnou součástí jeho profesního 
života byla práce elektrotechnika v teh-
dejším závodě Textilana v Novém Městě 
pod Smrkem. Mnoho strojů bylo opra-
vováno a oživováno jeho prací. K tomu 
musíme připočíst pomoc mnoha lidem 
v nesnázích, totiž něco opravit či vyrobit.

Rádi a často jsme sedávali v tehdejším 
divadelním klubu při sklence vína či půl-
litru piva. Byli jsme mladí a rádi si užívali 
života. Vzduchem sršely vtipy, společné 
zážitky se probíraly při poslechu hudby. 
Tanečky, bezstarostnost našich krás-
ných let.

Mirek patřil mezi vášnivé zahrádkáře, 
staral se spolu se svou ženou o protáhlý 
pozemek za domem. Vylepšoval svůj 
dům, nová fasáda svítila do dálky svěží-
mi barvami. Jeho žena mu byla oporou 
při vedení domácnosti i na zahrádce. 
Stačil potěšit své známé a kamarády ra-
dou či konkretní pomocí při řešení jejich 
„elektrických či elektronických“ problé-
mů. Vše dělal s precizností jemu vlastní 
a určitě ke spokojenosti zákazníků.

Vzpomínám si na drobnou příhodu 
z našeho mládí. Náš divadelní soubor 
byl v sedmdesátých letech na krátké 
dovolené v Hronově na divadelní pře-
hlídce. Bylo to jenom na pár dní, přespá-
vali jsme v jedné škole, ženy a starší 
ve třídě, mladší pod stanem. Mirek jako 

zkušený skaut pečlivě postavil stan pro 
sebe a ženu a vyhloubil stružky okolo 
stanu pro případ deště. Déšť na sebe 
nenechal dlouho čekat. Mirek se ženou 
i přes stružky byli vyplaveni a potupně 
šli na nocleh do třídy. Ani jsme se mu 
nesmáli.

Stojím v obřadní síni, hlavou mi pro-
bíhají další vzpomínky na Mirka, toho 
vždy optimisticky naladěného šikovného 
elektrotechnika, zahrádkáře, dobrého 
kamaráda a přítele. Už nebude hloubit 
stružky okolo stanu, nepojede do města 

Tak jsme ho znali
svým autem, nebude se starat o svou 
zahradu, dům, nebude používat zahrad-
ní techniku, kterou měl rád. Nebude 
na mne volat na ulici přes ploty a nabá-
dat mne, abych taky už konečně něco 
dělal.

Prostorami mauzolea se nesou melo-
die a písně různých žánrů, co měl Mirek 
rád a které rád poslouchal. Hledím vzhů-
ru do kopule a oči mi opět sklouznou 
na rakev, poslední sbohem. Čest Tvé 
památce, Mirku!

©Šmi-dra

N E N A L E T Ě T  N A
I N T E R N E T U

P Ř E D N Á Š K A  S  D I S K U Z Í  N A  T É M A  J A K  

 

23. LISTOPADU OD 18:00 
SÁL EVANGELICKÉ FARY V NOVÉM MĚSTĚ  P.SM. 

ONDŘEJ TICHOTA
PORADCE EVROPSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO CENTRA NA OCHRANU SPOTŘEBITELE 

PŘI  ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI

jak zbytečně nepřijít o své peníze při nákupu on-line 
/ o dobrou pověst / o vlastní názory / jak zabezpečit své soukromí 

/ jak se nestát užitečným idiotem / jak poznat falešné stránky 
i zprávy / manipulace / jak zachovat klid a najít včas pomoc… 
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Léto, a to i léto babí, je za námi a poča-
sí tomu odpovídá. Teplota nízká, deštivo 
a pomalu abychom začali hledat hrabla. 
Nicméně, slovy klasika, ještě není třeba 
hledat píseň proti trudnomyslnosti. Sta-
čí, když máte housera a tenisovou rake-
tu. My tedy nic z toho nemáme, ale zase 
máme v našem městě bazén, který nám 
mnozí závidí a který je možné využívat 
nejen ke zlepšení kondice, ale i jenom 
tak k relaxaci a odpočinku. V současné 
době již máme opět otevřeno takzvaně 
v plném režimu. Provozní dobu najdete 
v tomto výtisku NN, nebo na našich 
webových stránkách. Z našich zařízení 
je nadále v provozu i posilovna, sportov-
ní hala i sokolovna, takže ke sportování 
a využití volného času najdete dosta-
tek příležitostí. Pokud navštívíte bazén, 
najdete zde rovněž vířivku, či saunu 
a návštěvu můžete zakončit posezením 
v našem občerstvení. Nabízíme zde stej-
ně výborné palačinky, jako v autokempu 
u koupaliště.

Pokud se zmiňuji o autokempu u kou-
paliště, tak ten je již sice v této době 
uzavřen, to však neznamená, že by se 
zde nic nedělo. V současné době pracu-
jeme na odvodnění travnaté plochy, při-
pravujeme realizaci rekonstrukce toalet, 
a pokud se zadaří, dojde i na výstavbu 
malého dětského koutku. Financování 
předpokládáme z výnosu letošního ro-
ku.

Jako po celý rok mohou všichni zá-
jemci nadále využívat služeb našeho 
infocentra. Výzdoba je zde sice ještě 
podzimní, ale celé infocentrum se již 
chystá na dobu předvánoční, kdy stejně 
jako v minulých letech očekáváme zvý-
šený zájem o službu Zásilkovny.

Na závěr bych se ještě jednou rád 
vrátil k našemu bazénu, který je v tomto 
období naším nosným provozem. Bohu-
žel, v letošním roce nebudeme schopni 
realizovat Mikulášské plavání. Velice nás 
to mrzí, protože se jedná již o tradiční 
akci, nicméně omezení nařízená v rámci 
boje proti šíření onemocnění Covid 19 
nám to neumožní. Nejsme schopni za-
bezpečit například to, aby se nám v ob-
jektu bazénu nepotkávali žáci různých 
škol. Pokud se zde zmiňuji o opatřeních 
proti šíření tohoto onemocnění, rád bych 
požádal návštěvníky našich zařízení o to, 
aby se vůči sobě navzájem a také vůči 
našim zaměstnancům chovali ohledu-
plně a slušně. Nikdo ze zaměstnanců 

SRC

SRC
SRC si tato opatření nevymyslel. Pouze 
se snažíme, aby se nestalo, že nám ně-
kdo zavře bazén či saunu pouze proto, 
že se zde nedodržují nařízení minister-
stva zdravotnictví. Koneckonců, pokud 
se s nimi chcete seznámit, najdete je 
na adrese: Bazény, sauny · Covid Portál 
(gov.cz). V případě, že s danými opatře-
ními nesouhlasíte, obracejte se prosím 
na adresu mzcr@mzcr.cz.

Aby však tento článek nekončil tak ne-
gativně, rád bych poděkoval všem našim 
příznivcům za návštěvu. Věřím, že jste 
u nás našli ten správný druh relaxace 
a budeme rádi, pokud se k nám bude-
te často vracet. Podzimní a zimní čas 
je k návštěvě bazénu, sauny, či jiného 
vnitřního sportoviště jako stvořený. Také 
bych všem rád popřál dobrou náladu 
a nadhled při předvánočním shonu. A ta-
ké pokud možno trochu času na sebe. 

PJ
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V sobotu 16. řijna 2021 dopoledne 
před libereckou radnicí proběhly Slav-
nosti hasičských praporů pod záštitou 
primátora města Liberce, Ing. Jaroslava 
Zámečníka, a Okresního sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska v Liberci.

Před radnicí se sešlo na více jak 
30 hasičských praporů libereckého 
okresu, včetně novoměstských hasičů; 
ti zde představili svůj prapor, který náleží 
mezi ty historické a nejstarší.

Mezi hosty patřili Ing. Jiřina Brichcí, 
starostka Krajského sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, pan Jan Sviták, 
náměstek hejtmana LK, plk. Ing. Jan 
Hadrbolec, ředitel HZS LK, Ing. Mi-
chael Canov,senátor a starosta města 
Chrastavy, a zástupci okresních sdruže-
ní Česká Lípa a Semily.

Při této příležitosti bylo poděkováno 
více jak 40 hasičům (mezi nimi p. Jan 
Slotík, SDH Textilana NMpS), kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli a podí-
lejí na spolkové činnosti hasičského 
sdružení, ale i za jejich  pomoc obcím 
a společnosti v uplynulém období v boji 
s covidem. Hasičské jednotky pomá-
haly s distribucí ochranných roušek, 
prováděly plošnou desinfekci veřejných 

HASIČI

Před radnicí v Liberci proběhly Slavnosti hasičských praporů
prostor a pomáhaly zejména obci při 
dalších akcích souvisejících s bojem 
proti covidu.

Všechny prapory byly následně de-
korovány slavnostní stuhou okresního 
sdružení pro připomenutí této chvíle. 
Za naše město nesl historický prapor 
pan Ladislav Rabina a dva pobočníci, 

pánové Jaroslav Reiter a Maxim Popo-
vič.

Poděkování bezesporu patří panu 
Karlu Boháčovi, vedoucímu odborné 
rady historie a muzejnictví při okresním 
sdružení libereckých hasičů, který se 
výrazně podílel na celkové organizaci 
této slavnostní chvíle.

JM + LR

P L AV EC K Ý  BA Z É N SAUNA Občerstvení
Den Dopoledne Odpoledne Odpoledne Odpoledne

Pondělí Plavecké kurzy - školy SANITÁRNÍ DEN

Úterý Plavecké kurzy - školy

14:00 – 18:15
Veřejné plavání
18:15 – 20:00

Kurz plavání pro začátečníky

14:30 - 20:00
Smíšená 14:00 – 20:00

Středa Plavecké kurzy - školy 14:00 – 21:00
Veřejné plavání

14:30 - 21:00
Smíšená 14:00 – 21:00

Čtvrtek Plavecké kurzy - školy

14:00 – 15:00
Vyhrazeno pro seniory 14:30 – 21:00

pro ženy 14:00 – 21:0015:00 – 16:00 
Rezervace DDM ROROŠ

16:00 – 21:00
Veřejné plavání

Pátek Plavecké kurzy - školy 14:00 - 21:00
Veřejné plavání

14:30 – 21:00
pro muže 14:00 – 21:00

Sobota 10:00 – 12:00
Veřejné plavání

14:00 – 20:00
Veřejné plavání

14:30 - 20:00
Smíšená 14:00 – 20:00

Neděle Zavřeno 14:00 - 18:00
Veřejné plavání

14:30 - 18:00
Smíšená Zavřeno

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

Provozní doba
od 7. 10. 2021 do 31. 12. 2021
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HASIČI

Bylo ještě veselo a nemusely se stále 
nosit roušky, takže na brigády u klubov-
ny, kde se dodělávaly krovy a střecha 
u nové pergoly, se scházeli postupně 
řemeslníci, tesaři pod vedením p. Lil-
ka a Mrkvičky. Počasí nám sice moc 
nepřálo, jednou zima a podruhé déšť, 
takže práce neprobíhaly tak, jak jsme si 
přáli. Ale po posazení krovů jsme začali 
hoblovat prkna a po pobití už bylo kam 
schovat sebe i materiál – lepenku a ple-
chy. To už bylo veselejší i pro pracovníky 
pod vedením Jirky Nováka, aby do-
končili chodníky a srovnali terén, který 
byl uprostřed kopcovitý a nerovný a při 
soutěžích působil menší problémy. To 
se podařilo velmi hezky a terén byl znovu 
poset trávou.

Během dalších dní se se také pře-
stěhovala dřevěná bouda pro úschovu 
terčů a ostatního nářadí od p. Dostála 
na určené místo. Větrem vyvrácenou 

Před podzimem u hasičů v Ludvíkově
starou jabloň jsme rozřezali a uvolnili tím 
místo pro další aktivity.

Na střechu pergoly jsme položili IPU, 
zabudovali lampičky na strop a dokončili 
rozvod elektriky na zásuvky. Poslední 
dokončovací práce proběhly již podle 
plánovaného termínu. Ale pod střechou 
se bude dále pracovat na stolním zaří-
zení z přírodního materiálu – ze dřeva 
a také dovezených cívek z fy CiS.

I během těchto prací se současně ale 
konaly další aktivity, jako školení jed-
notky, školení strojníků a velitelů, a také 
školení na AED, které provedl profesio-
nální hasič p. Babuka.

Účastnili jsme se shromáždění staros-
tů a velitelů ve Frýdlantě, také v Liberci 
přehlídky sborových praporů s podě-
kováním od mjr. Boháče za udržování 
historie ve sborech.

Zajistili jsme menší i větší opravy včet-
ně vyvařování karoserie na přestárlém 
vozidle cisterny. Doufáme, že několik 
let opakovaná žádost o novou cisternu 
s dotací od Krajského úřadu v Liberci 
po splnění všech kritérií dopadne dobře 
a příští rok již získáme novou. Ti, kdo 
na těchto opravách stráví spoustu hodin, 
strojníkem počínaje a řidiči konče, si to 
zaslouží.

Další práce na udržování techniky, vý-
stroje a výzbroje si vyžádaly také spous-
tu volného času; k tomu se ještě v září 
přidalo ničení vosích hnízd a také čištění 
odpadů v Ludvíkově a Novém Městě.

Již jarní zasedání výboru hasební-
ho okrsku Nové Město pod Smrkem 
pod vedením p. Slotíka rozhodlo zrušit 
po dobu pandemie veškeré soutěže, 
a tak soutěže, které se měly konat v září 
a říjnu, byly také zrušeny. Členové jed-
notky proto byli pouze u požáru v STV 

(pokračování II.)

1678
Za vlády Leopolda I. (1657–1705) byl 

5. března vydán „Řád hašení a komi-
níci“, který stanovil povinnosti „měst-
kominíkům“ ve věci požární prevence 
a represe. Kominický rod de Martinis 
ještě více získal na vážnosti u pražského 
obyvatelstva.

Hasební technika ve středověku
1689

21. června byl paliči francouzské-
ho krále Ludvíka založen požár v za-
hradním domku pražského Budovcova 
paláce v Kaprově ulici. Následek měl 
katastrofický rozměr. V Židovském měs-
tě shořelo 388 domů. V Novém Městě 
za oběť padlo 146 a na Starém Městě 
318 domů.

1698
Tiskem vyšla „Kronika země české“ 

od Jana Beckovského. Popisovala po-
žáry od 9. až do 16. století.

GRUP v Hajništi a při neskutečných 
větrech v tomto roce také u spadaných 
větví v okolí Ludvíkova a několikrát jako 
záloha.

Protože se blíží konec roku, máme 
ještě naplánované akce pro veřejnost, 
Mikuláš pro děti a také na požádání 
fy CiS při jejich ranní a odpolední smě-
ně. Pokud korona virus dovolí, také vý-
stup na Smrk a tradiční Silvestrovský no-
hejbal u nádrže, začátkem ledna 2022 
bilancování a oslava celoroční práce 
našeho sboru.

V letošním posledním čísle Novo-
městských novin bych chtěl poděkovat 
především městskému úřadu a všem 
nejmenovaným sponzorům za pomoc 
a podporu našeho sboru, který chce dál 
co nejlépe pracovat pro občany našeho 
města. Za celý sbor přeji Vám všem 
do nového roku vše nejlepší a hlavně 
zdraví pro Vás i vaše rodiny.

 Jednatel SDH Ludvíkov P. Malý st.
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1699
Jan Kryštof Bořek navrhl pojištění 

staveb proti ohni (přední propagátor za-
vádění manufakturní výroby). Žil v letech 
1664–1729.

Od konce 17. století, po epidemii mo-
ru v českých zemích (1679–80), se 
ponejvíce setkáváme s postavou světce 
sv. Floriána, patrona hasičů, kominíků 
i zedníků (svátek 4. května). Mučedník 
Florianus, pocházející ze Zeiselmaueru 
(Dolní Rakousko), se jako římský vojen-
ský úředník vzepřel proti pronásledování 
křesťanské víry. Za odpor byl 4. 5. 304 
svržen s mlýnským kamenem do řeky 
Enna poblíž tehdejší římské osady Lau-
reacum (dnes město Enns-Lorch).

Z konce století pochází zprávy o výro-
bě a opravách ručních hasicích stříka-
ček větších rozměrů chebským zvona-
řem Baltazarem Platznerem.

18. století

1721
Jiří Lehmann ve Vídni vydal spis ne-

jmenovaného autora „Obnovení zřízení 
a práva království Českého a markrab-
ství Moravského“. Zabývalo se útrpným 
hrdelním soudním řádem, který vydal 
Josef I. (vládl 1705–1711). Vražedný 
žhář měl být potrestán upálením – oso-
ba, která jednala ve zlém úmyslu, hněvu, 
nenávisti, z nepřátelství, z návodu nebo 
za odměnu byla nejdříve klackem a po-
tom vězením potrestána.

1723
Pražský hrad měl jednu velkou a jednu 

malou stříkačku. O deset let později při-
byla nová za 275 zlatých a 35 krejcarů. 
V roce 1788 se pořídila velká stříkač-
ka od pražského zvonaře Fr. A. Fran-
ka za 500 zlatých. Hasičský vůz (z ro-
ku 1795) byl po rekonstrukci zvonařem 
Karlem Bellmannem (1820) vystaven 
na Jubilejní zemské výstavě v Praze ro-
ku 1891. Kominický rod de Martinis měl 
na starosti i požární bezpečnost hradu.

Marie Terezie (vládla 1740–1780)

1740
Vyzvala zemské úřady, aby zřídily ve-

řejné požární pojišťovny.

1748
Zřídila „Fond na úhradu škod vznik-

lých požáry, povodní a nepřízní počasí 
z tzv. toleranční daně, kterou museli 
zaplatit pražští Židé za zrušení nařízení 
o opuštění Prahy z 22. 12. 1744.

1749
Krajské úřady, které byly ustanoveny 

v květnu, vydávaly doplňující opatření 
k požární ochraně. Stalo se to po zruše-
ní české a rakouské dvorské kanceláře; 
ty byly opět ustanoveny 2. 1. 1762.

1750
Patentem z 3. dubna byly zavedeny 

sbírky – pohořelci.

1751
Patent „Řád hašení ohně pro města 

zemská, městečka a dědiny markrabství 
Moravského“ byl vyhlášen 21. srpna.  
Obdobné patenty byly pro Čechy vydá-
ny 3. 2. 1755 pro královská města praž-
ská, 22. 9. pro venkov a 27. 3. 1756 
pro vévodství Slezské. Řády zdůraznily 
vzájemnou sousedskou pomoc mezi 
vesnicemi a městy, zákaz stavby dře-
věných nebo z proutí dělaných komínů 
a zřizování studní a nádrží pro požární 
vodu. Jednotlivá města k řádům vydala 
požární instrukce.

23. ledna byl počet krajů v Čechách 
rozšířen z 12 na 16 – Berounský, Kou-
řimský, Rakovnický, Litoměřický, Bole-
slavský, Bydžovský, Hrádecký, Chrudim-
ský, Čáslavský, Táborský, Budějovický, 
Prácheňský, Klatovský, Plzeňský, Lo-
ketský a Žatecký kraj. Tento stav trval 
až do roku 1849. Na Moravě bylo šest 
krajů – Brněnský, Hradišťský, Jihlavský, 
Olomoucký, Přerovský a Znojemský.

1753
Pro Čechy byl potvrzen lékařský řád 

osvobozený od jezuitských příkazů.

1754
Byl vydán příkaz ke stavbám dřevě-

ných zvoniček pro vyhlašování poplachu 
i v případě požáru a povodně. Farář 
Prokop Diviš (1696–1765) sestrojil „hro-
mosvod“ (bleskosvod).

Moravské nařízení o lesích z 23. listo-
padu uvádělo, že všechny stavby měly 
být z kamene nebo z pálených či nepá-
lených cihel a komíny cihelné.

1763
Pařížským mírem byla potvrzena prus-

ká okupace Slezska, část území při-
padlo k Slezskému Prusku a zbývající 
území až do roku 1782 spravovalo br-
něnské gubernium. Pro Čechy v Praze 
a pro Moravu v Brně byly zřízeny zemská 
gubernia.

1765
Syn císařovny Josef II. byl jmenován 

spoluvládcem habsburské monarchie 
a osobně se zajímal o stav země.

1769
Ve výrobě hasičských stříkaček se 

proslavil i zvonařský rod Pernerů z Plz-
ně. Po úmrtí zakladatele výrobu pře-
vzal Jakub Vilém Seitr  (1744–1793), 
který se oženil s vdovou Annou Alž-
bětou Pernerovou. V uvedeném roce 
J. V. Seitr plzeňskému městu dodal stří-
kačku za 750 zlatých a v protihodnotě 
požadoval dělo o hmotnosti 585 liber 
(asi 300 kg). Syn vdovy Josef Perner 
se usadil v Českých Budějovicích a též 
vyráběl stříkačky.

1770
Byl vydán všeobecný zdravotní řád.

1776
Na panství Brandýs nad Labem vznik-

la s krátkým trváním pojišťovna proti 
škodám z ohně, na polních zásobách, 
nábytku, nářadí a dobytku (potvrzena 
dvorním dekretem z 17. 9. 1777).

V tomto roce vyšel zákaz mučení při 
hrdelních procesech (i žhářství).

Pokračování příště
JS + LR

HASIČI
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MAJÁK

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.

Napsala o nás:
Jsem matka samoživitelka a před pár 

lety jsem se přestěhovala s dětmi do No-
vého Města za přítelem. Náš vztah se 
po několika letech rozpadl a já jsem 
musela ze společné domácnosti odejít. 
Moje situace byla velmi komplikovaná, 
žádné bydlení jsem nemohla najít, do to-
ho mi končila v práci smlouva na dobu 
určitou. Navíc mi z období, kdy jsem byla 
dlouhodobě vážně nemocná, zůstaly 
dluhy, které pravidelně splácím. Stěho-
vání do Liberce bych zvládla – byly by 
tam pro mě lepší pracovní příležitos-
ti a lepší plat, ale měla jsem problém 
s dětmi. Mají vzdělávací potíže, potřebují 
více podpory a těžko si zvykají na nové 
prostředí. Měla jsem pocit, že z toho 
není cesta ven – ale v té době jsem se 
od zaměstnavatele dověděla o službě 
SAS Kompas. Službu jsem zkontaktova-
la a poprvé jsme se sešly s pracovnicí, 
které jsem popsala svoji situaci, a začaly 
jsme spolupracovat. Nejdříve jsme vyře-
šily bydlení, našly jsme dobrý byt, kde 
se mi podařilo získat i nájemní smlouvu 
– na začátku nakrátko, a když jsem se 
osvědčila a pravidelně platila všechny 
poplatky, tak na delší dobu. Pak přišel 
COVID a já jsem nemohla chodit do prá-
ce, protože jsem nemohla děti nechat 
doma samotné, byly na to ještě malé. 
V tu dobu mi služba pomohla najít zdroje 
na zajištění potřeb mých dětí, abychom 
nestrádali. Po covidovém období, když 
děti nastoupily do školy, jsem se služ-
bou hledala zaměstnání. Nakonec jsme 
ho našly a já jsem nastoupila. Pracuji 
tam doteď. Protože už mám práci, mohu 
finálně dořešit svoji dluhovou situaci 
a věřím, že už jsme z toho nejhoršího 
venku.

Mgr. Hana Ptáčková 
a Lucie Banyaková

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SAS Kompas

SAS KompasSociálně aktivizačnı ́služba Kompas
Pro koho tu jsme:Pro rodiny s dětmi do 18 let Nového Města pod Smrkem, Frýdlantu, Hejnic, Raspenavy a okolnıćh obcı́.
Co je naším cílem?  zlepšit nepřı́znivou situaci rodin  podpořit samostatné fungovánı ́rodin v bežném životě  přispı́vat ke zdravému vývoji dětı ́v těchto rodinách

S čím múžeme pomoci?

podpora rodičovských schopností 
a zdravého vývoje dětí

podpora vzdělávání

hledání nebo udržení bydlení hledání zaměstnání

řešení dluhové situace hospodaření v domácnosti
materiální pomoc

doprovod a jednání se školou, 
lékařem nebo úřady

získání potřebné zdravotní péče

vyřízení základních dokladů 
a sociálních dávek

podpora a pomoc při řešení 
krizových situací

V případě, že nedokážeme pomoci, můžeme vás přeposlat nebo 
doprovodit do jiné odborné služby.

Jaké jsou naše zásady?  diskrétnost  individuálnı ́přı́stup  dobrovolné rozhodovánı́ klienta
Kde nás najdete?V pracovnı ́dny od 8.00 do 17.00 hodin po předchozı́ domluvě:  telefon +420 770 149 389, +420 776 480 236  adresa Svermova 853, Nové Město pod Smrkem. 463 56
Služby jsou poskytovány ZDARMA.
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spolky

Před několika lety jsme dostali starý, 
zachovalý korpus Krista. V letošním roce 
jsme jej nechali pozlatit a v měsíci říjnu 
byl připevněn na Neumannův kříž, který 

Okrašlovací spolek
se nachází v lukách na Poutní cestě. Je 
to malebné, hodně navštěvované místo. 
V červnu zde byl postaven nový stůl s la-
vicemi, aby si příchozí mohli odpočinout 

ve stínu starých mohutných lip. Myslíme 
si, že původně na kříži korpus Krista byl, 
ale pamětníci, kteří by naši domněnku 
potvrdili, nejsou.

Akci zorganizovala O. Vnoučková se 
synem.

Všem poutníkům přejeme hezké po-
sezení.

Na počátku Poutní cesty za zahrádka-
mi  byly okolo staré jabloně a dál smě-
rem do luk vykáceny náletové hlohy 
a různá křoviska. Velký podíl na likvidaci 
a úklidu má Míla Bláha a O. Vnoučková.

Po vichřicemi zdecimovaných přístu-
pech k pramenům Rafael a Michael 
jsme se dočkali úpravy terénu a okolí 
těchto dvou pramenů. Zasloužili se o ni 
pracovníci Lesů ČR, kteří likvidovali 
vývraty a napravovali škody napáchané 
větrem v Jizerských horách.

Pro členy našeho spolku se zde také 
najde uplatnění při proklešťování přístu-
pu ke „koupadlu“ Samuel a Rafaelovi. 
Ale tato brigáda zřejmě počká do příští-
ho jara.

Za OS M. Remtová
Foto: O. Vnoučková
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Všichni procházíme nelehkou dobou. 
I my v informačním centru jsme celou 
dobu covidu dělali, co jsme mohli. Ne-
mohli jsme, tak jako všichni ostatní, dělat 
to, co bychom chtěli a co naši práci 
naplňuje. Díky zásilkovně jsme tyto více 
jak dva roky přečkali bez větších ztrát. 
I když muselo být infocentrum zavřené, 
výdej balíčků stále pokračoval. Velké 
díky patří všem, kteří nás v této nelehké 
době podporovali. Balíčků bylo po celou 
dobu dostatek, a proto jsme se necítili 
zbyteční.

Začátkem roku 2019 jsme převzali 
místní víceúčelový sál. Když jsem do-
stala nabídku starat se o sál v Novém 
Městě pod Smrkem, přijala jsem ji. Vě-
děla jsem, že tento úkol nebude lehký, 
ale i přes to jsem se s vedením města 
domluvila a s mým nadřízeným panem 
Ing. Pavlem Jakoubkem jsme do toho 
šli. Při převzetí sálu bylo vše připraveno 
a předáno „na zlatém podnose“. Po-
stupem času jsme zjišťovali, že sál má 
spoustu nedokonalostí. A jak se říká, že 
všechno zlé je pro něco dobré, přišel 
LOCK DOWN a žádná akce na sále 
následující dva roky neprobíhala. Vyu-
žili jsme situace a začali ve spoluprá-
ci s městem rekonstruovat sál. První 
větší akcí bylo malování. Volba barev 
byla jasná, něco decentního – tmavě 
hněda a světle hnědá byla jasná volba. 
Po vymalování se dala do pohybu rekon-
strukce obou barů. Nové skříňky, nádo-
bí, myčka, ledničky a mnoho dalšího. 

Prostě vše staré pryč a nové sem. Byla 
to dřina, ale stálo to za to, závěrečné ob-
ložení do kamene tomu dalo závěrečnou 
tečku. Další v pořadí byla koupě nových 
židlí. 250 kusů židlí bylo už opravdu 
potřeba. Staré židle už jevily známky 
opotřebení. Poslední v řadě této rekon-
strukce byla podlaha. Parkety, které 
mají svá nejlepší léta už za sebou, jsme 
nechali přebrousit a přelakovat. A podle 
mě se to opravdu moc povedlo.

Máme kus práce za sebou a ještě 
jednou tak velký před sebou. Zdaleka to 

není vše nové, co by sál potřeboval, ale 
my věříme, že se nám to povede dotáh-
nout do konce.

Toto léto jsme se konečně dočkali i ně-
jaké té tradiční kulturní akce na koupališ-
ti. Letní kino kinematografu Bratří Čadí-

ků, nějaká ta hudební scéna a na konci 
léta Dětský karneval pro děti. Počasí 
karnevalu nepřálo, ale i tak si myslím, že 
si to děti i někteří dospělí užili. Nechyběl 
skákací hrad ani cukrová vata.

Nyní se začínáme připravovat na sezó-
nu v zásilkovně, která je před Vánocemi 
plně využívaná, za což moc děkujeme.

Pomalu, ale jistě se nám blíží advent 
a s tím spojené rozsvícení vánočního 
smrku na našem náměstí. I letos roz-
svítíme smrk již první adventní neděli 
ve večerních hodinách a o malé občer-

stvení se postarají hasiči z Ludvíkova 
pod Smrkem.

V posledním čísle novoměstských no-
vin 2021 Vám přejeme krásné Vánoce 
a ještě krásnější vstup do roku 2022.

Za informační centrum 
E. Walterová.

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem (periodický tisk územního samosprávného celku). Schváleno pod 
číslem MK ČR E11812. Toto číslo vyšlo 20. 11. 2021. Náklad 300 ks. Příští vydání: leden–únor 2022. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího 
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem. Odpovědný redaktor: Pavla Špičková (e-mail: knihovna@nmps.cz). Redakční rada: Pavla 
Špičková, Jiřina Zelenková, Ing. Miroslav Kratochvíl. Grafika a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Práce v informačním centru … děláme co můžeme!
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