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volební

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
hlavním tématem nejen dalšího čísla
Novoměstských novin jsou blížící se komunální a senátní volby. Věříme, že využijete svého volebního práva a rozhodnete
svou účastí ve prospěch našeho města.
Pro usnadnění Vašeho rozhodování jsme
se snažili shromáždit informace o tom,
čím si chtějí kandidáti získat Vaše hlasy.
Všem dosavadním zastupitelům jistě patří poděkování za jejich práci a přání úspěchu v nadcházejících volbách, pokud se
rozhodli opět kandidovat.
Dále se dozvíte jako obvykle aktuální
informace z radnice, od příspěvkových
organizací, sdružení a spolků a z knihovny. Připraven je také literární příspěvek
a poučení z historie našeho města.
Redakce
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O letošních povodních a následných škodách se dočtete na stranách 2–3.

povodně 2010
Škody po povodních
V našem městě došlo v době povodně k různě závažným škodám. Největší škody jsou v Ludvíkově pod Smrkem, kde jsou škody na korytu Ludvíkovského potoka, na mostech, komunikacích,
domech a zahradách.

Ludvíkov
V Hajništi jsou škody především na zatopených studních, ale
i na komunikacích.
V Novém Městě jako takovém jsou také škody na komunikacích, v obecním lese, ale především na soukromém majetku
(vytopené sklepy a garáže).
Nejvíce zasažena byla bývalá Textilana, kde je obrovská škoda
na korytě Lomnice, zničené komunikaci v délce cca 52 m, šířce
6 m a hloubce 3 m, na cca 25 m povrchu komunikace a budovách
a jiných zařízeních (škody odhaduje majitel na 45 mil. korun).
Povodňové škody na našem majetku jsme v prvotních odhadech vyčíslili na 6,5 mil. korun.
V této chvíli pracujeme na odstraňování následků – především
v Ludvíkově pod Smrkem. Tam velmi pomáhá pan Pavel Malý
st., kterému tímto velmi děkujeme. (Pan Malý byl navržen spolu
s velitelem a zástupcem velitele JSDH – p. Ladislavem Rabinou
a p. Petrem Novákem – k ocenění hejtmana Libereckého kraje
za pomoc při povodních.)

Ludvíkov

Škody jsou opravovány postupně. Problémem jsou kapacity (ﬁrmy a stroje – většina místních a okolních ﬁrem pracuje ve více postižených obcích a naše škody nejsou tak velké, abychom objednávali ﬁrmy ze vzdálených míst a zbytečně vynakládali prostředky
na dopravu strojů), ale i ﬁnance. Možná, že se nám nepodaří vše
do zimy opravit. Řešíme i dotace státu, zastupitelstvo schválilo
spolupodíl města zatím ve výši 400 tis. korun (10 % nákladů).
Ludvíkov

Jak vypadala povodeň a její následky vidíte na přiložených
fotograﬁích.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Poděkování za pomoc
při povodni

Nové Město pod Smrkem
2

Našemu úřadu byl doručen e-mail, jehož obsah rádi zveřejňujeme:
„Chtěla bych vyjádřit obdiv a poděkování panu Malému
st. a jeho blízkým spolupracovníkům – hasičům – za práci pro
obyvatele Ludvíkova. Je velmi obětavý, starostlivý a se svými
mladšími kolegy velmi pracovitý.
Poznala jsem ludvíkovské hasiče jako sehranou partu, a to ještě před povodní. (Nemluvě o jejich nasazení při ní.) Evidentně má
u nich pan Malý velký respekt a zároveň kamarádskou pozici.
Pane starosto, pokud mají všichni členové rady města takový
proﬁl, mají Vám ostatní obce co závidět“.
Jaroslava Vondráčková z Raspenavy
Novoměstské noviny
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povodně 2010
Povodně – srpen 2010
Každý z nás ví, že 7. srpna 2010 zasáhly
Liberecký kraj ničivé povodně. Obrovská
katastrofa se odehrála zvláště na území
Frýdlantska, ale i Chrastavska a Hrádecka.
Povodní bylo zasaženo i naše město,
především ale Ludvíkov pod Smrkem, což
ne všichni Novoměšťáci ví.
První informace o povodni na Liberecku
jsme se dozvídali se soukromých SMS
již před sedmou hodinou ranní, kdy „pod
vodou“ už byl Mníšek i Oldřichov v Hájích,
došlo k uzavření silnice na Liberec.
Dalším varovným signálem bylo
tzv. „zvednutí jednotek hasičů“, které byly
po půl deváté povolány do Višňové, kde
pomáhaly s pytlováním písku. Po zhoršení
situace na celém Frýdlantsku se hasiči
vrátili tzv. na základny, protože hrozilo nebezpečí, že na cestě zpět někde uvíznou.
Ludvíkovští hasiči pytlovali písek a pomáhali v Ludvíkově p. S., novoměstští
hasiči zajišťovali činnost v našem městě
a poté částečně i ve Frýdlantě.
Žádné varování o blížící se katastrofě
jsme nedostali a podle informací z velké
části okolích obcí, je nedostaly ani ony…
Povodeň byla rychlá a ničivá…
Povodňová komise našeho města pracovala od rána, zmonitorovala situaci
ve městě, spolupracovala s hasiči, vyhlašovala povodňové stupně, zajišťovala

informování občanů, zajistila pytlování
písku, sledování stavu rybníků a míst ohrožení, řešila situaci u Textilany, náhradní
ubytování lidí, kteří uvízli v našem městě
a nemohli odcestovat, do nočních hodin
sledovala situaci jak v našem městě, tak
i v Ludvíkově a na Frýdlantsku, aby mohla
rozhodovat, co dál.
Povodňová komise zasedala v hasičské
zbrojnici, protože tam byl zajištěn elektrický proud i v době výpadku elektrické soustavy, o kterém jsme nevěděli, jak dlouho
potrvá. I prvotní hlášení městského rozhlasu bylo zabezpečeno náhradním zdrojem
elektřiny (agregát hasičů).
Druhý den jsme zjišťovali škody v našem
městě, zajišťovali potřebnou spolupráci
a začali zajišťovat pomoc okolním obcím,
především Raspenavě.
Celý následující týden jsme korigovali
pomoc pro okolní obce.
Hasiči v době povodně pomáhali ve Višňové, Frýdlantu, Lužci, Raspenavě, Hejnicích,
Ferdinandově, Minkovicích, Vísce a Předláncích. Celkem najezdili v době povodní
5 286 km a odpracovali několik tisíc hodin
při odstraňování jejích následků. Za tuto činnost jim patří náš obdiv a poděkování.
Do pomoci při odstraňování následků
povodní se nezapojili jen hasiči, ale i další
občané města, kteří jezdili a pomáhali

v zasažených obcích i u nás. Bylo jich
mnoho, nechci je jmenovat, abych na někoho nezapomněla.
Poděkování za pomoc patří i příspěvkovým organizacím našeho města, které
např. vařily pro Raspenavu i hasiče, zajišťovaly koupání, ubytování apod.
I zaměstnanci MěÚ ve svém volnu v pátek
odpoledne a o víkendu pomáhali s distribuováním humanitární pomoci ve Frýdlantě.
Vstříc nám vyšli i místní podnikatelé, kteří rovněž vařili, poskytovali potraviny, deky,
techniku, materiální pomoc aj., a to vše ze
začátku jen na dluh, na dobré slovo.
Velké poděkování patří všem občanům
našeho města, kteří i v době finanční
krize neváhali obětovat peníze na to, aby
nakoupili pití a potraviny, věnovali deky,
oblečení, desinfekční prostředky, košťata,
lopaty, krumpáče, kolečka apod. Tady se
osvědčilo, že kdo rychle dává, dvakrát
dává. Vždyť v Raspenavě jsme byli první,
kdo se tam po povodni objevil, a začal už
v neděli dopoledne humanitárně pomáhat… Povodeň ukázala, že stále je hodně
dobrých lidí, kteří neváhají i z toho mála,
co mají, pomoci, a to je jen dobře. Ještě
jednou: velké DÍKY!

 informovat se o způsobu, místě evakuace,
 připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených
dveří, oken, odpadních potrubí atd.

 vzít si evakuační zavazadlo pro celou
rodinu a máte-li vozidlo, použít ho,
 přesunout se do prostoru shromaždiště.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Varovné signály
V souvislosti s povodněmi si dovoluji
připomenout, že platí jeden varovný signál, a to je kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3× opakovaný
v cca tříminutových intervalech.
Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím
nenadálém vzniku. Po akustickém tónu sirény následuje bezprostřední tísňová informace nebo tísňová informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků
(celorepublikové, regionální, místní) pro
vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již
vzniklé mimořádné události.
Zvuk sirény vyjadřující varovný signál
„Všeobecná výstraha“ znamená vždy nějaké nebezpečí.
Co v těchto případech dělat?

Při vyhlášení stavu ohrožení:
(III. povodňový stupeň)

Při vyhlášení stavu pohotovosti:
(II. povodňový stupeň)

 připravit evakuační zavazadlo pro
celou rodinu a vozidlo,
 přemístit cenný nábytek, potraviny
a nebezpečné látky do vyšších pater,
 připravit vyvedení hospodářských
zvířat,
 připravit rodinu a domácí zvířata
k evakuaci,
 odstranit nebo řádně zajistit snadno
odplavitelný materiál,
 při zaplavování domu odpojit přívod
elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod
plynu a vody.

 zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků,
 řídit se příkazy povodňových orgánů,
policie a záchranářů,
 aktivně se zapojit do ochrany před
povodní, podle pokynů povodňových
orgánů, policie a záchranářů,

 upozornit sousedy a v případě potřeby
jim pomoci při evakuaci,
 zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní
přívod el. proud, plyn, vodu, zabezpečit
okna, dveře, nebezpečné látky),
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Při vyhlášení evakuace:

Novoměstské noviny

Náhradní způsoby varování:
 používají se v místech, která nejsou
pokryta varovným signálem nebo v případě poruchy sirén (koncových prvků
varování) s celostátní působností – veřejnoprávní rozhlas a televize, regionální
rádia, regionální kabelové televize, celostátní a regionální tisk, internet
 s místní působností – regionální rozhlasové a televizní stanice, místní sirény, místní rozhlas a další zvukové signály, tisk a vyhlášky pro obyvatelstvo, světelné informační
panely, reklamní poutače, letáky z letadel,
radiové sítě dispečinků, osobní kontakt
a jiné způsoby informování a varování
 orgány IZS – ampliony, elektronické
sirény, moto-spojky, megafony, rozhlasové vozy a další speciální prostředky
Velmi pěkně a poutavě jsou informace
zpracovány na www.zachranny-kruh.cz.
Doporučuji všem k nahlédnuti.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
3
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Nejsme politickou stranou, a proto respektujeme úctu ke svobodě jednotlivce na základě svobodného rozhodování za podmínky, že rozhodnutí je učiněno podle vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém zvážení všech okolností a za současného vědomí, že k rozhodnutí patří
také plná zodpovědnost.
Cílem „Sdružení nezávislých kandidátů“ je přispět svými schopnostmi a zkušenostmi ke zlepšení kvality života občanů i návštěvníků města
Nové Město pod Smrkem a obcí Hajniště, Ludvíkov a Přebytek, dále jen naše město. Nezávislí kandidáti jsou většinou praktičtí lidé, kterým jde
o vytvoření ideálních podmínek pro plnohodnotný život všech skupin občanů v našem městě. Dobře vědí, kde jsou problémy města a místní
znalost může významně přispět k jejich efektivnímu řešení. Nezávislí kandidáti se budou zodpovídat pouze svým voličům – spoluobčanům.
Jejich rozhodnutí nejsou ovlivněna žádnými stranickými sekretariáty a politickým zadáním.
Myslíme si, že v našem městě se udělala v posledních letech spousta dobré práce, ale víme také, že mnoho věcí se mohlo udělat jinak a lépe.

„Nechceme slibovat nemožné, ale o nemožné se pokusíme“

Co chceme?
• aby se nám v našem městě žilo lépe, aby se naše město stalo
jedním z nejrozvinutějších měst Frýdlantska a Liberecka,
• aby se odstranila zanedbanost našeho města v řadě oblastí
a prosadit, aby bylo zachováno místní oddělení Policie ČR,
• aby naše město bylo vhodným místem pro plnohodnotný život
rodin s dětmi, mladých lidí i seniorů,
• aby v našem městě bylo možné najít práci, bydlení, služby, zábavu, ale i pomoc a především bezpečí,
• důrazně řešit problémy s nepřizpůsobivými občany a aktivně se
podílet při řešení této problematiky,
• zajistit propagaci města vhodnými způsoby na všech úrovních
v ČR i v zahraničí,
• navázat na podařené a úspěšné projekty a dále v nich pokračovat
a rozvíjet je a poučit se z minulých chyb a zajistit, aby se neopakovaly,
• aby se do našeho města získalo více ﬁnančních prostředků,
včetně peněz z krajských, státních i evropských fondů,
• abychom v našem městě jezdili po kvalitních a dobře udržovaných komunikacích,
• aby všichni naši občané měli dobrý přístup k odpovídající
zdravotní péči, aby naše děti měly zajištěnu kvalitní předškolní péči
a další vzdělání,
• aby životní prostředí v našem městě bylo zdravé a příjemné, aby
naše město bylo čisté; čisté nejen navenek, ale také uvnitř,
• aby městský úřad byl občanům efektivním partnerem při uskutečňování jejich plánů a ne dalším zdrojem zbytečné administrativy,
• aby úředníci a vedení města dobře sloužili občanům všude tam,
kde s jeho prací přicházejí do styku,
• využít všech možností města a územního plánu pro rozvoj podnikání, obchodu a služeb,
• podporovat činnost ﬁrem, podnikatelů a živnostníků za účelem
zvýšení zaměstnanosti,
• podporovat drobné podnikatele a živnostníky při poskytování
jejich služeb občanům,
• aktivně řešit problém s využitím areálu bývalé Textilany,
• opět řešit možnost využití okolí města k lyžařským účelům, usilovat o to, aby vodní plocha koupaliště byla opět majetkem města,
• vytvořit podmínky v oblasti ubytování a služeb pro zvýšení poptávky
návštěvníků za účelem letní i zimní rekreace, turistiky a cykloturistiky.

Co budeme podporovat!
Více peněz do našeho města!
• samospráva s více penězi je schopna řešit problémy při opravách a údržbě komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veřejného prostranství,
• budeme usilovat o získání více peněz a dalších prostředků z programů kraje i EU,
• budeme prosazovat spravedlivé rozdělení peněz z městského
rozpočtu a rovnoprávnost Nového Města a obcí Hajniště, Ludvíkov
a Přebytek.
září–říjen 2010

Kvalitní vzdělání!
• budeme podporovat vzdělání dětí, tj. základní a uměleckou
školu, školku, družinu a jídelnu,
• budeme podporovat snahu o zvýšení kvality výuky a vyučujících,
budeme podporovat kurzy, školení, přednášky a ostatní vzdělávací
akce.

Zdravotní péče!
• budeme podporovat zachování stávajícího stavu zdravotnictví,
budeme podporovat zvýšení počtu ambulantních lékařů v našem
městě,
• budeme podporovat činnost frýdlantské nemocnice, zachování
současného stavu a usilovat o zvýšení poskytovaných zdravotnických služeb.

Důstojné stáří!
• budeme podporovat aktivity a jiné akce seniorů, budeme podporovat zařízení sloužící pro strávení důstojného stáří,
• budeme podporovat zachování a zvýšení sociálních služeb
a péče pro seniory.

Životní prostředí!
• budeme podporovat ochranu životního prostředí a rozumnou
rovnováhu mezi rozvojem města a ochranou přírody v jeho okolí,
• budeme podporovat výstavbu inženýrských sítí, vodovodů a kanalizací a plynových přípojek.

Zábava, kultura, sport!
• budeme podporovat a prosazovat pro naši mládež naplnění
rčení: „Kdo si hraje, nezlobí.“
• budeme podporovat sportovní, kulturní a společenské akce,
budeme podporovat sportovní, kulturní a společenské organizace
a místní spolky.

Seznam kandidátů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vladislav Petrovič Ing.
Daniel Suk
Věra Mlejnková
Maxim Popovič
Renata Likavcová
Dana Zemanová Ing.
Jan Kapek
Jan Škareda
Lenka Diškantová Mgr.
Pavel Šmidrkal
Jiří Jakubec
Petr Novák
Jiří Čonka
Jiří Záruba
Karel Podrazil
Blanka Jeřábková Ing.
Jiří Hudák
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41
29
59
32
40
36
64
34
40
64
18
26
25
41
24
62
50

OSVČ
vedoucí provozu
ředitelka PO
podnikatel
zprostředkovatelka
personalitska
živnostník
směnový mistr
učitelka ZŠ
důchodce
student
montážní dělník
student
OSVČ
student
důchodce
vedoucí provozu
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SPOLEýNċ PRO NAŠE MċSTO
Motto: „Jeden za všechny, všichni za jednoho, spoleþnČ dokážeme mnoho!“
Vážení spoluobþané,
dostává se Vám do rukou volební program sdružení SpoleþnČ pro naše mČsto.
PĜed jeho sestavením jsem si proþítala rĤznČ staré volební programy stran, které se v minulosti ucházely o úspČch ve volbách
do našeho zastupitelstva. Mnoho konkrétních slibĤ z nich splnČno nebylo, aĢ už z dĤvodu toho, že nebyly reálné, nebo nemohly být
naplnČny, protože patĜiþná strana volby nevyhrála, nebo nebyly peníze atd.
PĜemýšlela jsem proto, zda má smysl, takový volební program psát. Moje hlavní pĜedstava spoþívá ve vČtší míĜe zapojení
obþanĤ mČsta do rozhodování o tom, jak bude naše mČsto vypadat (stĜednČdobý plán rozvoje mČsta), jaké ho chceme mít
(regulaþní plán) a jak to spoleþnČ udČlat. VždyĢ je tu tolik šikovných a ochotných lidí.
Pokud se Vám budou naše myšlenky líbit, tak Vás prosím o volební podporu. Jestli ne, pĜesto pĜijćte k volbám a rozhodnČte
jinak.
Mgr. Radoslava Žáková, lídr kandidátky

Náš volební program vychází a bude vycházet z reality života v našem mČstČ. Je dobré si pĜipomenout výchozí bod:
CO JAKO MċSTO MÁME:









vysokou nezamČstnanost,
nutnost jezdit za prací,
problémy s nČkterými spoluobþany,
ale taky spoustu šikovných lidí ochotných mČstu pomoci,
krásnou pĜírodu kolem s možnostmi rozvoje turistiky, láznČ, sportovištČ, hĜištČ,
a tĜeba i funkþní þistiþku odpadních vod…po povodni cenný artikl…

CO JAKO MċSTO NEMÁME:




pracovní místa zde, nebo blízkém okolí,
finance na zásadní rozvojové investice.

ýÍM JSME:



vícenárodnostním mČstem.

Z uvedeného vyplývá realita dneška, která se žádným kouzelným proutkem mČnit nebude.
Záleží na nás, obþanech Nového MČsta pod Smrkem, jak se shodneme na naší budoucnosti. Je dĤležité si uvČdomit slovo
spoleþnČ, a to i v negativním slova smyslu.
ZĜejmČ se budeme na vČci dívat spoleþnČ z rĤzných hledisek a budeme se i dohadovat.
CO TEDY MģŽEME SPOLEýNċ DċLAT:





po kouskách, stĜípcích a spoleþnou snahou nČco zmČnit pokraþovat v rozvoji mČsta. (Bez velkých investic, neuváženého
zadlužování mČsta, s trvalou snahou získávat co nejvíce dotací – prioritnČ na dostavbu a rekonstrukci kanalizace, opravu
bytového fondu, komunikací atd.),
podporovat všechny nápady a návrhy, které pĜinesou do našeho mČsta pracovní místa a finance. Podporovat turistický
ruch, malé živnostníky (aĢ nám na námČstí zĤstanou alespoĖ nČjaké obchody….),
podporovat sportovní þinnost, sporty s novomČstskou tradicí, ale i nové, moderní trendy.

CO MUSÍME SPOLEýNċ DċLAT:








postavit se neúctČ, zahálce, nevšímavosti, poškozování majetku mČsta i obþanĤ. Požadovat po všech dodržování zákonĤ
ýR. NepĜizpĤsobivé uþit, vychovávat i donucovat. SpoleþnČ se snažit otáþet a narovnávat jejich morálku. Nezbavíme se
jich, budou zde žít i nadále. SpoleþnČ hledat cesty k zapojení se do odpovČdnosti za stav a rozvoj mČsta,
podporovat možnosti vzniku pracovních míst a veškeré snahy o zachování provozĤ a služeb v našem mČstČ,
podporovat školství, spolkovou a zájmovou þinnost,
propagovat mČsto a pracovat na rozvoji turismu,
komunikovat se všemi, kdo mají zájem.

JAK TOHO DOSÁHNOUT ?








nepodléhat skepsi, je na co navazovat. Važme si práce svých pĜedchĤdcĤ a navazujme na ni,
nepĜehlížejme nepravosti a porušování zákonĤ. Mnohdy staþí trvat na pravidlech spoleþného soužití – propagujme
obþanský zákoník. Trvejme na odpovČdnosti rodiþĤ za své dČti. Špatný rodiþovský vzor = špatná mládež. Každý mĤže
zaþít u sebe, v nejbližším okolí. AlespoĖ to zkusit, najít odvahu k okĜiknutí, k napomenutí, k oznámení nepravostí policii,
dČlejme vše proto, abychom se zde cítili bezpeþnČ,
podporujme sportování (nikoliv vysedávání part za tČlocviþnou), turistiku a cykloturistiku, bČžky, možnosti lázní, koupalištČ.
PĜilákejme turisty. Pokraþujme v dobrých nápadech (napĜ. obþerstvení na singltreku). Hledejme prostĜedky na obnovu
sportovišĢ u sokolovny aj.
SpoleþnČ táhnČme za jeden provaz!

ZÁVċREM :

Nebudeme-li vČĜit, že spoleþnČ máme šanci posouvat naše mČsto kupĜedu, otáþet jeho morálku a vytváĜet vČtší pocit
odpovČdnosti za život v nČm, mĤžeme se doþkat toho, že v nČm nebude pro slušné k žití, že si doma neodpoþineme, že zde
nebudeme žít rádi. A naši potomci nadobro odejdou…
Proto Vás žádáme, zkusme to, dokažme, že je nás v Novém MČstČ pod Smrkem poĜád dost, kteĜí tu chceme slušnČ žít.
A SPOLEýNċ!
Kandidáti „SpoleþnČ pro naše mČsto“
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9
Společně pro změnu.
DÔíve než se pustíme do volebního klání, zamýšlím se nad podstatou volebního
programu. Uplynulá období v našem mÈstÈ totiž ukazují, že pÔedvolební sliby
zÕstanou pouze prázdnými slovy na papíÔe a k realitÈ mají daleko.
Podstatou volebních programÕ, je jejich realizace. Mám li být upÔímný, zatím
se tomuto pravidlu v našem mÈstÈ pÔíliš nevedlo.
Smyslem mé kandidatury a kandidatury mých kolegÕ je tuto smutnou pravdu
napravit a dokázat, že pÔedvolební slib je realizovatelným cílem. Chci a budu
respektovat, že voliÄ není pouhým výtahem k moci, ale že je tím, komu
jsme povinní poskytovat svou službu a plnit tak své závazky.
PojËme se zamÈÔit na skuteÄné problémy, jako
jsou chátrající objekt bývalé Textilany, vysoká
nezamÈstnanost, migrace mladých lidí s dÈtmi, nebo
úpadek soukromých investorÕ. To jsou reálné cíle,
cíle hodné respektu, pokory a maximálního úsilí.
UvÈdomujeme si, že vše nedokážeme zmÈnit
za jedno volební období, proto pÔed Vás
pÔedstupujeme s dlouhodobým programem.

4

Miroslav Slováček
KANDIDÁT NA STAROSTU NOVÉHO MĚSTA POD SMRKEM

VOLEBNÍ PROGRAM
I. Zvýšení příjmů města
Podpora projektÕ finanÄnÈ
prospÈšných pro mÈsto
Stop projektÕm dotovaných z mÈstské
pokladny
Vybudování vlastní kotelny na
obnovitelné zdroje do MÈstských lázní
z dÕvodu snížení výdajÕ za energie
Transparentní výbÈrová Ôízení
II. Školství, zdravotnictví,
kultura a sport
Nezbytná rekonstrukce Základních škol
Výhodný pronájem bytových
i nebytových prostor pro nové
kvalifikované lékaÔe a zdravotníky
Úprava a vybudování dÈtských hÔišy
Podpora zájmových Äinností v kultuÔe
i sportu
září–říjen 2010

III. Nezaměstnanost
PÔilákání nových investorÕ vytvoÔením
lepších podmínek napÔ. prodej Äi
dlouhodobý pronájem mÈstských
nemovitostí za minimální náklady
investora a s tímto spojené vytvoÔení
nových pracovních míst
V nejvyšší míÔe využívat strukturální
fondy Evropské unie na rozvoj podnikání
Zapojení dlouhodobÈ nezamÈstnaných
do veÔejnÈ prospÈšných prací
IV. Dopravní infrastruktura,
dopravní obslužnost
SamozÔejmostí pro nás je rekonstrukce
silnic, chodníkÕ a pÔípadná revitalizace
námÈstí
Zpomalovací retardéry na
vytipovaných místech
Novoměstské noviny

Optimalizace vlakových
a autobusových spojÕ
Vybudování nových parkovacích míst
V. Cestovní ruch, životní prostředí
Snaha o znovu odkoupení koupalištÈ
S pomocí soukromých investorÕ pokus
o vybudování ubytovací kapacity
v MÈstských lázních
Snaha o vrácení života z Jizerských
hor zpÈt do mÈsta
Zlepšení stávajícího vzhledu mÈsta
VI. Bezpečnost
Podpora udržení obvodního oddÈlení
policie ¤R, v pÔípadÈ nutnosti podpoÔit
projekt na vybudování mÈstské policie
Vybudování kvalitního kamerového
systému
7
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Sdružení politické strany Strana pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů
pro Nové Město pod Smrkem
Co jsme dokázali
V minulém volebním období jsme i přes dopady krize
na investiční akce pro město získali z dotací

27 mil. Kč
x podpora bydlení - výstavba nového bytového domu
s 39 byty, kde spokojeně bydlí 54 lidí
x zvýšení informovanosti - rozhlas v Ludvíkově
a Hajništi, web města
x zdravotní služby - obnovení provozu lékárny
a obsazení místa praktické lékařky pro dospělé
v době
celonárodního
kritického
nedostatku
medicínských odborníků
x investice do infrastruktury cestovního ruchu
a sportu - velké dětské hřiště, multifunkční sportovní
hřiště, zastřešení terasy na koupališti, získání
pozemků u sokolovny a vyprojektování moderního
sportovního areálu, lezecká stěna, rekonstrukce
podlah v tělocvičnách, parkoviště u lázní
x rozvoj cestovního ruchu - Singltrek pod Smrkem (síť
stezek pro terénní cyklisty)
x rozvoj kultury - Oslavy 425 let, regionální hudební
festivaly

Co je ve stadiu příprav realizace
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

cestovní ruch, sport
výstavba moderního sportovního areálu u sokolovny
rekonstrukce hygienického zázemí v sokolovně
výstavba II. etapy sítě singltrekových stezek
získání vodní plochy koupaliště do majetku města
přestavba kabin na fotbalovém hřišti
výstavba skateparku
projektová studie příměstského lyžařského areálu
Rapická hora - Měděnec
hornický skanzen
bezpečnost
instalace městského bezpečnostního kamerového
systému s centrálním pultem
rekonstrukce budovy policie
komunikace
převod chodníků na Frýdlantské a Jindřichovické ulici
do majetku města, aby bylo možné získat dotaci
na dokončení rekonstrukce
obnova staré poutní cesty
rekonstrukce místních komunikací
doprava
při dostatečném zájmu zavedení přímých linek

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

poptávkové veřejné osobní dopravy do Raspenavy
na vlak, do Frýdlantu k lékaři a za nákupy, do Prahy
za prací a vzděláním
změny dopravního režimu zjednosměrněním
některých ulic pro řešení problémů s nesprávným
parkováním
bydlení
zateplení a výměna oken bytových domů v Revoluční
29 a 30, Ludvíkovské 34 a 35 a Vaňkově 1051 a 1052
s podporou dotačního programu Zelená úsporám
životní prostředí
rozsáhlá dostavba a rekonstrukce kanalizace
plynofikace Plovárenská, Hajniště - Frýdlantská
údržba stromů v majetku města - ochranné ořezy
stromů u sokolovny a katolického kostela
informovanost
vícejazyčná webová prezentace
podpora internetové diskuze jako moderní formy
komunikace
energetika
zateplení a výměna oken mateřské školy s podporou
dotačního programu Zelená úsporám
provedení zkušebního geotermálního vrtu
městská výstavba
vyprojektování přestavby náměstí
výstavba garáží a dílen u městského úřadu
nový územní plán
změny územního plánu pro výstavbu
nákupního centra
centrálního nástupního místa pro Singltrek
pod Smrkem na koupališti
obytných zón
cyklostezky Ludvíkov
parkovišť
lyžařského svahu pod vodárnou
vodní elektrárny
hotelu pro seniory v lesoparku

Dále chceme
x zachovat místní obvodní oddělení Policie ČR
x nezvyšovat skokově a neúnosně nájemné v bytech
města
x zajistit obsazení ordinace zubaře
x provádět investice výhradně s pomocí dotací
x být dobrým místem pro život mladých rodin
a známou destinací cestovního ruchu

Doba od zahájení příprav do uskutečnění těchto záměrů přesahuje jedno volební období.
Intenzivně na nich pracujeme, ale abychom je mohli úspěšně dokončit, potřebujeme Váš hlas.

Volte č. 5
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Volební program KSČM Nové Město pod Smrkem
Vážení spoluobčané,
naši zastupitelé a členové výborů a komisí i v uplynulém volebním období podporovali návrhy na zlepšení
sociální situace, podíleli se na návrzích na přímou i nepřímou podporu (dotaci) v oblastech zdravotní, školské
i sportovní a plně je svými hlasy podporovali. Mnoha občanům města byli nápomocni při vyřizování jejich podnětů a žádostí.
Pro nové volební období Vám předkládáme tento program. Připravili jsme jej jako otevřený Vašim podnětům
a budeme jej doplňovat a prosazovat dle Vašich připomínek a potřeb. V novém volebním období 2010-2014,
budeme-li mít i nadále Vaši podporu, chceme pokračovat v práci pro občany i pro další rozvoj města.
Budeme chránit Vaše zájmy, chceme být nápomocni v právních otázkách a usilovat o zachování životaschopnosti a budoucnosti v celém městě. Ve spolupráci se všemi složkami ve městě budeme intenzivně pomáhat
lidem v oblastech postižených záplavami.

Budeme usilovat zejména o:
v činnosti samosprávy a v otázkách bezpečnosti občanů:
– posílení veřejné kontroly hospodaření města, zcela průhledná výběrová řízení a veřejné soutěže;
– podporu efektivnosti a přibližování výkonu veřejné správy občanům;
– vytváření podmínek k zajištění bezpečnosti ve městě i integrovaných obcích, včetně dosažitelnosti policie,
hasičů a lékařské záchranné služby;
– prosazení nezbytných, skutečně účinných preventivních kroků k omezení rizik následků živelních pohrom;
v hospodaření s majetkem města:
– přístupy s cílem neúměrně nezadlužovat městský rozpočet – jeho doplňování také vnějšími zdroji, včetně
státních dotací a dotací z ostatních programů podpory, např. z EU, Masif a další
v oblasti životního prostředí města:
– kontrolu průběhu projektování rychlostní silniční komunikace, včetně opatření na snižování hluku, exhalací, nenarušování ekosystémů a krajiny;
– další zkvalitňování místních komunikací, parkovacích ploch i veřejné zeleně;
– regulaci řeky Lomnice a Novoměstského potoka jako protipovodňové ochrany a likvidaci křídlatky japonské na březích
– nové přijatelné směry urbanistiky města i krajiny, výstavbu inženýrských sítí /voda, kanalizace, plyn/
v oblasti zaměstnanosti:
– podporu malého a středního podnikání jako záruku práce i služeb pro naše občany;
– projednání možnosti využití nyní volných objektů pro výrobní činnosti;
v bytové politice:
– podporu všech forem nové bytové výstavby, především výstavby sociálně dostupných bytů;
– ponechání v majetku města odpovídající počet nájemních bytů pro mladé rodiny a sociálně potřebné občany
– lepší informovanost občanů o možnosti využití stavebních parcel;
ve zdravotnictví, sociální péči, školství, kultuře a sportu:
– zachování sítě stávajících zdravotnických a sociálních služeb a zařízení;
– optimalizaci školské sítě v souladu s jejími potřebami na jednotlivých stupních;
– podporu zájmové činnosti v kultuře a sportu pro mládež a dospělé,společenské organizace a místní spolky, šetrnou turistiku jako zdroj poznání a aktivního odpočinku
Kandidáti KSČM; Navštivte naše www stránky www.kscm-liberec.cz
září–říjen 2010
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Z radnice
Z jednání rady města
Rada města na svém zasedání dne
19. 7. 2010 projednala majetkoprávní
věci, schválila přidělení bytů mimo pořadník v domě Frýdlantská 59 a schválila
bytový pořadník s platností od 1. 7. 2010
do 31. 12. 2010. Rada byla seznámena
se zprávami o činnosti PO SRC a PO SVČ
„ ROROŠ“ z a 1. pololetí roku 2010
a schválila výše odměn ředitelkám PO,
které budou vyplaceny z rozpočtovaných
mzdových prostředků organizace.
Dne 11. 8. 2010 rada na svém zasedání projednala majetkoprávní věci a schválila přidělení bytů mimo pořadník. Dále
rada schválila ukončení nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor v ulici Jindřichovická 316 (NP restaurace
„Na Náměstí“) dohodou ke dni 30. 9. 2010
a současně schválila zveřejnění záměru
pronájmu těchto nebytových prostor. RM
jmenovala do funkce vedoucího správního
odboru Ing. Vladislava Petroviče, s nástupem od 1. 1. 2011.
Na schůzi konané 1. 9. 2010 rada
města projednala majetkoprávní věci, projednala a schválila přidělení bytů mimo po-

řadník v domě Frýdlantská 59 a obytných
místností v domě Myslbekova 3. Dále rada
města schválila operační plán zimní údržby
na období 2010/2011.
Dne 15. 9. 2010 byly radou města
projednány majetkoprávní věci a přidělení
bytů mimo pořadník v domě Frýdlantská
59. Rada projednala návrh změny rozpočtu III. kolo 2010. Dále RM schválila výzvu
pro podání nabídky na podlimitní veřejnou
zakázku „Zlepšení tepelně-technických
vlastností“ objektu mateřská škola a obvodových konstrukcí objektů: bytový dům

Revoluční č. p. 29 a 30, Ludvíkovská
č. p. 34 a 35 a Vaňkova č. p. 1051 a 1052.
RM projednala žádosti o pronájem nebytových a bytových prostor Jindřichovická
316 (Restaurace „Na Náměstí“). Rada
města schválila příspěvek z kapitoly „Kultura“ na kulturní a společenskou akci pro
ludvíkovské a novoměstské hasiče jako
poděkování za práci vykonanou při povodni a odstraňování jejích následků.
(Úplné znění všech usnesení Rady města
najdete na www.nmps.cz/rm.php.)

Volební informace
Zastupitelstvo města Nové Město pod
Smrkem se na svém zasedání dne 22. září 2010 rozhodlo umožnit kandidujícím
stranám a sdružením v nadcházejících
komunálních volbách zveřejnit své volební
programy ve speciálním vydání Novoměstských novin.
Dále bylo určeno, že výtisk bude proveden černobíle v rozsahu max. jedné strany

A4 pro jeden kandidující subjekt. Uzávěrka byla v pátek 1. října ve 14 h.
Tuto informaci obdrželi volební zmocněnci všech kandidujících subjektů. Možnost
zveřejnit v našem speciálním výtisku Novoměstských novin svůj volební program
nevyužila Suverenita, ODS a p. Čonka.
Redakce

LRS
Dne 18. 8. 2010 pořádalo LRS výlet
pro děti z Nového Města pod Smrkem
a Liberce do ZOO ve Dvoře Králové. Výletu se zúčastnilo 66 dětí a 6 dospělých.
V autobuse panovala v ýborná nálada.
Děti si zazpívaly za doprovodu kytary. Posíleni vydatnou svačinou z domova jsme
se vydali na 4hodinovou prohlídku zoo.

Děti byly velice nadšené. Nejvíce jsme se
bavili u pavilónu opic. Naopak nejvíce nás
fascinoval vodní svět. Úplným bonbónkem
byla jízda Safari busem. Všichni se hrnuli
na střechu autobusu, ale bohužel ne všem
se podařilo sedět na takovém místě se
skvělým výhledem. Nadšení opadlo s blíží-

cím se odjezdem, děti by nejraději v ZOO
strávily dalších několik hodin. Dospělé,
znavené dlouhým výletem, překvapil neutuchající elán dětí, které zpívaly po celou
zpáteční cestu. Všichni se už moc těšíme
na další výlet.
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kultura
Hronovské střípky potřetí
Letošní jubilejní 80. ročník Jiráskova
Hronova se nesl v duchu trojitých oslav:
osmdesát let uplynulo od vzniku přehlídky,
před osmdesáti lety bylo postaveno Jiráskovo divadlo, před osmdesáti lety zemřel
místní rodák Alois Jirásek. To však byl jen
nepodstatný zástupný fakt toho, co se
na 80JH odehrávalo. Nebudu vás unavovat výčtem her či představení, která jsem
zhlédl, spíše vám sdělím svoje poznatky
a pocity z pobytu.
Poznatek první: každý rok si umiňuji, že
letos mi to nevychází a tedy nikam nepojedu. Vždyť existuje tolik jiných zajímavých
věcí. Jak se blíží termín podání přihlášek
k pobytu, vnitřní dilema se láme a ohýbá
a výsledkem je, že horečně vyplňuji přihlášku na ubytování. Objednávka na lístky
pro jednotlivá představení, která je nutno
zaručeně zhlédnout, se jaksi automaticky
ocitá v rukou jiných povolaných, kteří mi
všechna představení automaticky ob jednají. To proto, abychom měli všichni
stejná představení ve stejnou dobu a stejný den, abychom si mohli o nich stejně
podiskutovat a učinit si na ně naprosto
nestejná a odlišná stanoviska (mnohdy).
Pak nastane onen den, kdy sbalím svoje
sakypaky a vyrážím směr Hronov. Není to
daleko, nějakých 140 km přes ty naše kopečky údolím Jizery a Úpy a jste v Trutnově
a najednou kopečky Orlických hor a je tu
Hronov.
Poznatek druhý: kráčím po náměstí
a zjišťuji, že divadlo je stále na stejném
místě, zato bufet Modrá Hvězda změnil
majitele. Teď je tam jakási drogerie a já se
v duchu ptám, kam budu chodit na obědy,
když tam byl výběr z dvacítky nabídek
a za dobrou cenu. Povrch náměstí je už
dokončen a pokryt mozaikou kamenné
dlažby různých tvarů a materiálů, několik
sporadicky zasazených stromů sakur nezachrání dojem, že se ocitáte na kamenném moři, kde teplota v plné palbě slunce
nebezpečně vyskočí na tropické hodnoty.
Ale mariánské barokní sousoší se soškou
Panny Marie s děťátkem je na svém místě
a zlatě září v paprscích slunce. Najednou
vidíte jakousi známou postavu, je trochu
více nachýlena k zemi a trochu více ztěžka
se opírá o hůl, ale obličej je známý. Srdečně si podáváme ruce a vítáme se. Jste
prostě v Hronově.
Poznatek třetí: Jiráskův Hronov je virtualita. Ano, není skutečný, je to něco jako
sen. Důvod je prostý. Jakmile přijedete
do Hronova, přestáváte žít svůj vlastní
život, nýbrž žijete život zástupný. Stáváte
se virtuální postavou, která se zmítá mezi
představeními (až tři denně), dopoledním
seminářem o tom, co jsme viděli den minulý, a pak je tu ještě návštěva restauračních
září–říjen 2010

zařízení, besedy v nich a taky - nocleh.
Ten obyčejně zaujímá tu méně podstatnou
část vašeho imaginárního pobytu.
Poznatek čtvrtý: co na sebe do divadla.
Tento problém již mnoho let neřeším, neboť jej neřeší i stovky mladých, středně
mladých i postarších návštěvníků tohoto divadelního festivalu. Zkrátka, nikdo
vás nevyžene, když přijdete v kraťasech
do posvátné kapličky Jiráskova divadla,
natož do daleko méně reprezentačních
prostor alternativních scén, rozsetých
po Hronově a produkujících několik představení denně. Jak se tedy obléci na Hronov? Platí varianty jak módní kreace, či
jeden dva neutrální modely. Nezřídka zde
potkáte osoby, které sv ým oblečením
se zařazují do šiku seminaristů (zejména
mladí účastníci přehlídky). Ti mají stejná
trička, jsou i pomalováni klanovými znaky.
Najdete tu i ctihodné dámy, které pomalu
proplouvají mezi davy diváků v oděvních
kreacích značně odvážných. To už tak
nějak patří k Hronovu.
Poznatek pátý: rekord v nespaní je prý
264 hodin, tedy 11 dní. Prý bez následků.
Nevím, zda se někdo pokusil napodobit
tento rekord na Hronově, ale asi ne, už
proto, že přehlídka netrvá tak dlouho, jen
"pouhých" devět dnů. I tak je možno spát
dvě tři hodiny denně, což platí zvláště
pro mladé účastníky seminářů, večerní
pařby a jiných bohulibých činností. Přesto
neškodí si dáchnout ony dvě tři hodinky
a ráno hurá na seminář či kurzy. Zívání
je povoleno, vždyť je to signál těla, že se
snaží neusnout, jen mu něco chybí. Co
to asi je?
Poznatek šest ý: přehlídka se láme
do druhé poloviny a je to vidět i slyšet.
Po těch všech představeních, kdy se
na vás valí holandština, němčina, angličtina, jidiš a čeština, ale i také beze slov,
nutně dochází k jakémusi útlumu a vše
občas začíná splývat v barevné mlhy s kakofonií zvuků. Přesto po ulicích potkáváte lidi nabité zážitky, toužící po setkání
a po slovech, a znovu se noříte do zážitků,
pocitů, slov a vět a komunikujete jaksi už
automaticky.
Poznatek sedmý a závěrečný: každý
začátek má svůj konec. Tento zdánlivý
nelogismus je oprávněný. Všechno už bylo
řečeno, odehráno, odsvíceno, odzpíváno, popsáno. Na začátku bylo slovo, čin,
popud, na konci výsledek. Tu dobrý, tu
špatný. Příští rok už na Hronov nepojedu,
vždyť tady už všechno bylo. Nebo že bych
to opět zkusil? V tom případě platí Poznatek první.
P. S.: Ty obědy jsem absolvoval v jedné
krásné restauraci, kde na malé černé
tabuli byl křídou napsán tento poznatek:
Novoměstské noviny

„Žena je nástroj, který sladce hraje jen,
pokud ji umíš naladit. Nejsi-li umělec, její
píseň zní falešně.“
Šmi-dra©

Ze života DMDS
Je to již pět let, co jsme se pokusili
vzkřísit divadelní ochotnickou činnost
v Novém Městě pod Smrkem. Podařilo se
dát dohromady malou partu lidí, kteří chtějí
a také konají. Převažují ženy, ale to nevadí
ničemu, aby se k tomu neuzpůsobil repertoár studovaných her či hříček a divadelních adaptací. Jako školáci v září, i my
jsme se sešli počátkem září na zkoušce,
abychom zdárně dokončili nastudování
nového divadelního pásma hříček. Zkoušky úspěšně pokračují a my doufáme, že
se opět předvedeme novoměstskému
publiku do konce roku. Všichni budete
samozřejmě včas informováni o termínu
premiéry a my se už teď těšíme na vaši
návštěvu.
Za DocelaMalýDivadelníSoubor
Pavel Šmidrkal, režie a vedoucí

Dostavba
a rekonstrukce
kanalizace
V této chvíli stále čekáme na výzvu k podání žádostí. Zatím nebyla SFŽP vyhlášena.
Hranice aglomerace – Ministerstvo
zemědělství ČR nám oznámilo, že nesouhlasí s rozšířením hranic aglomerace
(týká se ul. Plovárenská, Blahoslavova,
Zahradní, Jizerská, Růžová, část Jindřichovické, Celní, U Lesa a Hajniště (od divadla k č. p. 76) s tím, že nám nic nebrání
v dobudování kanalizace. Zároveň nám
sdělilo, že vymezení hranice aglomerace
v graﬁcké části PRVKÚK je orientační, což
neodpovídá tomu, že kvůli hranici aglomerace nám SFŽP vyřadil žádost o dotaci.
Z tohoto důvodu jsem odeslala oběma
institucím 6. 9. 2010 dopis o tom, že by bylo dobré, aby se shodly na jednotném přístupu. Dosud jsem neobdržela odpověď.
Pro naše město je toto základní problém, protože na tom záleží, kolik peněz
na dostavbu a rekonstrukci získáme a kolik
budeme muset zaplatit ze svého.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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kultura
Klingerové a Novoměstská knihovna
Klingerové nepatřili mezi původní novoměstské rodiny. Do Nového Města pod
Smrkem přišel jako první Ignaz Klinger. Pocházel z Varnsdor fu, kde byl
tkalcovským faktorem. Později přesídlil
do Frýdlantu. Stal se faktorem Blumrichovy textilky pro oblast Horní Řasnice.
Podřízeno mu bylo přes 700 domácích
tkalců a několik dalších faktorů, např.
pro obce: Krásný Les (Schőnwald), Dolní
Řasnici (Rűckersdorf) a Jindřichovice
pod Smrkem (Heinersdorf). Koncem 30.
let 19. století dostal faktorskou stanici
v Novém Městě pod Smrkem. V letech
následujících se poměrně velice rychle
osamostatnil. Tím počíná nečekaně rychlý
růst podnikatelských aktivit a nesporných
úspěchů ﬁ rmy Klinger. Např. roku 1863
I. Klinger postavil poblíž říčky Lomnice
velkou třípatrovou budovu tkalcovny. Pracovalo v ní 500, tehdy ještě ručních stavů.
To byl základ pozdější velké a úspěšné
novoměstské textilky, a ovšem i významu
rodiny Klingerů. Jistě to byli podnikaví lidé
a zdatní obchodníci. Sám Ignaz Klinger byl
umíněným, schopným člověkem. Navíc byl
spořivý a velmi pracovitý. Klinger senior
měl tři syny: Oskara, Edmunda a Ottomara. Poslední z jmenovaných synů rodinný
podnik zprvu vedl sám a od roku 1883
společně s Oskarem. Klingerům byl v červenci r. 1898 císařem Františkem Josefem
I. propůjčen, ovšem za příslušný poplatek,
šlechtický titul baronů.
S rozvojem textilky nesporně rostlo
a bohatším se stávalo i Nové Město. Je
známé, že rodina Klingerů podporovala
veřejný a kulturní život města. Podporovala např. stavbu jeslí, mateřské školy
a starobince. Velkou měrou se podílela
na zvelebení římskokatolického kostela. Kostel byl novobarokně upraven, věž
kostela částečně rozebrána a zvýšena
na současných 42 metrů. Roku 1893 bylo
vyměněno silně poškozené trámoví věže
a pořízeny nové věžní hodiny, za tehdy nemalou částku 700 zlatých. Další renovace
proběhla s vydatnou podporou baronky
Rosy Klingerové r. 1894 až 1896.
Rodina Klingerů, tato skutečnost není
příliš známou, však stála i u zrodu novoměstské veřejné knihovny, která byla
otevřena v roce 1897 a kterou především
baron Oskar Klinger velkou měrou ﬁnancoval a podporoval.
Knihovna nesla jméno zemřelé Oskarovy manželky Anny, Lidová knihovna
Anny Klingerové, a mj. měla i svou
kroniku. Právě díky této kronice a později
zpracovaným několika dílům seznamů
literatury v knihovně se dovídáme o vzniku knihovny v Novém Městě trochu více.
Všechny zde uvedené informace jsem
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získal díky podrobnému seznamu, který
nesl název : „BŰCHER VERZEICHNIS der
Anna Klingerschen Volksbűcherei in Neustadt an der Tafelﬁchte“ (Vering der Anna
Klingerschen Volksbűcherei – 1929). Až
později jsem se dozvěděl, že existovaly
další dva seznamy. Jeden měl být vydaný
tuším r. 1921 a další, snad roku 1925
(1926 ?). Ty se mi však bohužel nepodařilo
získat. Přesto musím mnohokrát poděkovat svému dobrému známému, že knížečku, kterou objevil na jednom z tzv. „bleších
trhů“ a takřka „za facku“ získal, mi věnoval.
Knížka „Bűcher Verzeichnis ...“ obsahuje
řadu zajímavých faktů.
Ale budu raději, dovolíte-li, z některých
částí citovat: 7. března 1895 daroval p. baron Oskar Klinger městu jako vzpomínku
na svou zemřelou manželku, velice inteligentní dámu, Annu Klingerovou, 3.000
korun jako první vklad k založení lidové
knihovny. To je první zmínka o myšlence
v ytvořit knihovnu v Novém Městě pod
Smrkem.
13.února, následujícího roku daroval
výše jmenovaný baron městu dalších 200
korun, na následujících 10 let činnosti
a podporu knihovny.
Až o dva roky později vznikla knihovna,
která už tehdy nesla název Lidová knihovna Anny Klingerové.
22. května 1897 zástupci Nového Města pod Smrkem (Neustadt) povolili zřídit
k tomuto účelu místnost v měšťanské
škole, kde se dalo svítit a topit. Založení
knihovny podpořilo i samo město a jeho
zastupitelé věnovali také menší finanční
částku na provoz. Mimo to zvolili hospodáře knihovny, p. Roberta Edera, jeho
zástupcem byl zvolen p. Eduard Personn.
Tito výše jmenovaní pánové spolu s baronem Oskarem Klingerem zvolili p. řídícího
učitele Josefa Knescheho vedoucím nově
vzniklé lidové knihovny. Zástupcem vedoucího knihovny byl jmenován p. Gustav
Hűbner.
Teprve 20. září 1897 byla Lidová knihovny Anny Klingerové otevřena pro veřejnost. V den slavnostního otevření knihovna
vlastnila 1.333 knižních svazků a byla oﬁ ciálně předána starostovi Nového Města,
p. Antonu Fritschovi.
Ukázalo se, že v Novém Městě je dostatek čtenářů a navíc jejich počet rostl
den co den. Brzy byla stávající knihovna
v měšťanské škole příliš malou.
Opětovně to byli baroni Oskar a Ottomar Klingerovi, kteří rychle vypomohli
dalšími 1000 korunami, určenými k nákupu nových knih. Také hospodář knihovny,
prokurista fy Klinger, Robert Eder, vypomohl částkou 200 korun.
10. května 1900 opustil p. Robert Eder
Novoměstské noviny

Nové Město pod Smrkem. Jelikož knihovně věnoval mnoho svého času a úsilí,
věnoval baron Oskar Klinger, jako ocenění
jeho zásluh, dalších 1000 korun. Tento
významný dar umožnil rozšíření knihovny na celkem 2.035 knižních svazků.
Po třech letech zkušeností s provozem
knihovny bylo nezbytně nutné zpracovat
knižní seznam.
V následujícím roce končilo zástupcům
knihovny jejich volební období. Na schůzi
v novoměstské radnici byli nově zvoleni
p. Eduard Personn a Josef Krause.
Roku 1903 od barona Oskara Klingera
knihovna dostala dalších 2.000 korun.
Za ně bylo nově zakoupeno 525 nových
knih, čímž knihovna vlastnila již 2.560
knižních svazků.
Dne 23. října 1905 zemřel vedoucí lidové knihovny p. řídící učitel Josef Knesche.
V něm knihovna ztratila nejenom dobrého
a zkušeného vedoucího, ale i vášnivého
čtenáře.
(Pokračování v příštím čísle)
Mgr. Josef Molák

Pozvánka
do knihovny
Z nabídky nových knih
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Bashir, Halima: Slzy pouště
Bayerd, Louis: Černá věž
Blas de Roblés, Jean-Marie: Tam, kde
jsou tygři domovem
Blecher, George: Jsou i jiní lidé
Brdečková, Tereza: Alhambra
Clarke, Stephen: Merde Impossible
Connelly, Michael: Básník
Connolly, John: Milenci
Cook, Robin: Agónie
Cooper, Glenn: Tajemství sedmého syna
Coulter, Catherine: Kdo je Charlotte
Dandová, Dagmar: Já, Julie a dovolená
Feehan, Christine: Kouzlo ve větru
Gerwald, Mattias: Prorokova milenka
Gluchovskij, Dmitrij A.: Metro 2033
Goldstein, Barbara: Stavitelka pyramid
Hakl, Emil: Pravidla směšného chování
Hill, Susan: Temné mraky
Hlaváčková, Iva: Osudu neutečeš
Holmes, Lucy-Anne: Zn. Hledám chlapa
Hůlová, Petra: Strážci občanského dobra
Ironside, Virginia: Virginiin monolog
Ishiguro, Kazuo: Nokturna
Jakoubková, Alena: Všude manžel o dvou
kůrkách
Jelinek, Elfriede: Vyvrhelové
Keleová-Vasilková, Táňa: Srdce
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Dotace / granty / podpory / příspěvky
Občanské sdružení Diakonie Beránek o. s.
Občanské sdružení Diakonie Beránek
o. s. bylo založeno v roce 1991 Sborem
jednoty bratrské v Liberci. Podrobnější
informace o zakladateli neziskové organizace Diakonie Beránek o. s. naleznete
na internetových stránkách www.jblbc.cz.
Diakonie Beránek o. s. vychází z křesťanských zásad a jejím cílem je pomoci lidem
v nouzi. Pečovatelská služba je dle zákona
č. 108/2006 Sb. registrovanou sociální
službou u KÚ Liberec.

Pečovatelská služba v Novém
Městě pod Smrkem od 2. 1. 2011
Formy poskytování sociálních
služeb:
 terénní

Cílová skupina klientů:
 senioři
Pečovatelská služba Diakonie Beránek o.s. poskytuje své služby především
starým osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným
pacientům z nemocnice nebo z léčebny
dlouhodobě nemocných, fyzicky handicapovaným, lidem upoutaným na vozík
a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokáží základní životní potřeby
zajistit sami bez pomoci druhých. Služby
temnotách
 vKessler,
Leo: Píseční panteři
Khatrí, Dévakínandana: Čandrakánta
Körnerová, Hana Marie: Pozlacená klec
Kratochvíl, Jiří: Femme fatale
Kubátová, Táňa: Smlouva proti lásce
Lee, Janice Y.K.: Učitelka klavíru
Lehtolainen, Leena: Krev v jezeře
Li, Yiyun: Ubožáci
Lustig, Arnošt: Případ Marie Navarové
Mach, Jan: S úctou a láskou – Milagros
Mariani, Scott: Mozartovské spiknutí
Masello, Robert: Krev a led
McClure, Ken: Bezedná propast
Mlynářová, Marcela: Důchodkyně
nestřílejte
Moro, Javier: Červené sárí
Niemi, Mikael: Muž, který zemřel jako
losos
Nowak, Helmuth: Smrt sklízí na Krymu
Osoblaha, Marek: Slovanský příval
Pánek, Jiří: Louka ohňů
Pecháček, Ladislav: Spolek osamělých
srdcí
Plaidy, Jean: Hvězda Lancasterů
Pokorný, Vít: Na náš pohřeb do smrti
nezapomenete
Pospíšilová, Jarmila: Kosa a kámen
Pošíval, Zdeněk: Satanovy chvíle
září–říjen 2010

poskytujeme v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat
si v maximální míře svůj dosavadní způsob
života, kompenzujeme jejich sníženou soběstačnost a oddalujeme nutnost ústavní
péče. Poskytované služby zachovávají
důstojný život klientů.

Diakonie Beránek o. s.
Pečovatelská služba
Konopná 776
460 14 Liberec 14
tel: 484 847 754, 481 120 506
e-mail: diakonie.lbc@tiscali.cz

Praktická pomoc v domácnostech
klientů:
 pomoc při péči o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně
 příprava jednoduchého jídla, jeho podání
 běžný úklid, údržba domácnosti,
domácí práce, praní, žehlení
 běžný nákup
 velký nákup, nákup ošacení, spotřebičů apod.
 pochůzky – obstarání receptů, léků
apod.
 doprovod, dohled
 vyřízení úředních záležitostí
 sociální poradenství.

Časová dostupnost služby:
 v domácnosti klienta
po–pá8,00–16,00 hod.
Služba je poskytována v domácnosti
klienta, a to 1–5× týdně v rozsahu 0,5-2,0
hod. Rozsah služby si klient určuje sám
dle vlastní potřeby.
Procházková, Iva: Nazí
Prokšová, Jitka: Cestou ven se neohlížej
Rankov, Pavol: Stalo se prvního září (nebo
někdy jindy)
Ritter, Petr: Wirth versus stát
Smith, Wilbur: Kopí osudu
Stalwood, Veronica: Prokletá sbírka
Steel, Danielle: Borec
Steel, Danielle: Cesty osudu
Svobodová, Vlasta: Emigranti
Tailor, Cally: Nebe může počkat
Teremová, Lenka: Láska online
Whitton, Hana: Eliška Přemyslovna
Dospělí naučná
Bopp, Annette: Jmelí a léčba rakoviny
Gies, Miep: Zachránit
Hajšman, Jan: V drápech bestie
Chocholoušková, Hana: Liberec
Klausová, Livia: Smutkem neobtěžuju
Rhan, Ulla: Fuck & Go
Schott, Hanna: Děti stepi
Skořepová, Luba: Tajnosti herecké
a historky rozverné
Steinhaus, Markus: Vítejte v koleginci,
Toulavá kamera
Mládež beletrie
Abedi, Isabel: Idoly
Novoměstské noviny

Ceník služby:
 péče

100 Kč/ 1 hodina

Kontakty:
Nové Město pod Smrkem:
Lenka Adámková, tel.: 774 306 454

Kancelář Liberec:
ředitelka: Miloslava Žáková,
tel.: 484 847 754, 481 120 506,
776 866 581; diakonie.zakova@jblbc.cz
ved. peč. služby: Olga Vašíčková,
tel.: 484 847 754, 481 120 506,776
809 952; diakonie.lbc@jblbci.cz
koordinátorka peč. služby v Hejnicích:
Dagmar Michelová,
tel.: 775 633 586;
diakonie.hejnice@volny.cz
Březinová, Ivona: Eliáš a liška
Frantová, Zuzana: Vikingská princezna
Kalwitzki, Sabine: Moji zvířecí kamarádi
Parigger, Harald: Zrada na biskupském
dvoře
Řeháčková, Věra: Zlodějka lásky
Stanislav, Vladimír: Nebezpečný Prostor
Štíplová, Ljuba: Čtyřlístek – Zajatci
oceánu
Thilo: Příběhy rytířů a jejich hradů
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie.
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se
čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby
a možnost skenovat.
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, 13:30–17:00 h.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 h.
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Dotace / granty / podpory / příspěvky
Občanské sdružení pro rozvoj a obnovu N. M. p. S. a okolí (OS)
Občanskému sdružení pro rozvoj a obnovu N. M. p. S. a okolí (OS) se podařilo,
po několikaměsíčních marných pokusech,
konečně získat prostředky pro splnění
některých z jeho cílů.
Jako první byla přidělena dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu podpory ochrany přírody a krajiny,
na údržbu a obnovu drobných památek
v krajině. Částka ve výši 50.000 Kč bude
využita na restaurování božích muk „Dolní
kapličky“, která stojí na okraji Zhořelecké
cesty vedoucí od Zhořelce (Gőrlitz) přes
Krásný Les a Ludvíkov do Hejnic. Dále
bude využita na restaurování božích muk
„Resselova kaplička“, která stojí při horní
větvi Poutní cesty ze Slezska. K poskytnuté dotaci musí naše OS doplatit ještě
7.550 Kč, což není zanedbatelná částka!
Obě boží muka jsou součástí vlastivědného naučného okruhu Ludvíkovem, jenž
se skládá z 15 zastavení, převážně u drobných památek Ludvíkova pod Smrkem.
Dosud byly zrestaurovány tři kříže na příslušných stanovištích (tj. 10: Neumannův
kříž, 12: Gottlobův kříž, 13: Pachtýřův
kříž). Tento vlastivědný okruh bude popisovat publikace „Osud krajiny v křížích
a božích mukách“. Na tuto publikaci byla
přidělena dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu podpory ekologické výchovy a osvěty, na osvětovou
a publikační činnost ve výši 45.083 Kč.
K této poskytnuté dotaci je třeba ještě dá-

le uhradit částku 5.009 Kč, o což se musí
postarat opět naše OS!
Součástí strategie postupné obnovy
a restaurování všech potřebných křížků
v N. M. p. S., Ludvíkově a okolí je i dotace přidělená městu N. M. p. S., také
z Grantového fondu Libereckého kraje,
programu podpory ochrany přírody a krajiny, na údržbu a obnovu drobných památek v krajině. Tato částka bude využita
na restaurování křížků v N. M. p. S. v ulici
Celní a v ulici Jindřichovické. Dík za aktivní
spolupráci na celkové koncepci postupného restaurování křížků patří především
místostarostce paní Žákové.
Posledním úspěchem bylo posk y tnutí nadačního příspěvku na tisk letáků
„SMRK: Okružní cesta k pramenům toků
a rozvodí“ od Nadace pro záchranu a obnovu Jizersk ých hor.
V letáku je popsána trasa, která turisty zavede
k pramenům toků, resp.
k pramenní oblasti, pro-tože toky většinou nemajíjí
ají
jeden pramen, ale sbírají
ch
vodu ze soustavy malých
žrašelinišť. Projekt okružen
ní cesty měl být připraven
ve spolupráci s polskou stranou, kde
pramení další dva toky. Polská strana však
svůj příslib spolupráce ani po nesčetných
urgencích bohužel nesplnila. K dnešnímu
dni byly letáky již vytištěny chrastavskou

tiskárnou RECo design s. r. o., a to jak
v české verzi, tak v německé. Českou verzi
může čtenář najít v tomto čísle Novoměstských novin.
Jak z výše uvedeného vyplývá, i přes
poskytnutí ﬁnančních prostředků je třeba
doﬁ nancovat zbývající část z prostředků
OS. To se zatím daří financovat z členských příspěvků, z dobrovolných ﬁnančních darů a z příjmů za zpracování studií.
Jedná se např. o studii obnovy a využití
kulturního dědictví oblasti Novoměstska
a Ludvíkova pod Smrkem, zaměřenou
zejména na historické poutní cesty a drobné památky v krajině, nebo o zpracování
podkladů pro databázi drobných památek
na Novoměstsku, tzn. popisy památek,
zákres do mapy, fotodokumentace atd.
P
Přes
slibnou začínající
prá
práci s poskytnutou ﬁnanční podporou v tomto roce
se občanskému sdružení nedostává prostřed k na spolufinancování
ků
d
dalších projek tů a tím
i na vlastní činnost. Proto
sse obracím na dobrovolné dárce, aby nám v naší
další činnosti po
pomohli a přispěli nám libovolnou ﬁnanční částkou na účet OS číslo
233184787/0300. Za každý příspěvek
tímto děkuji.
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Fryyfest 2010 – beneﬁční festival na podporu obětí povodní
Týden před Fryyfestem postihly Frýdlantsko ničivé povodně. Jako organizátoři
jsme stáli před nelehkým rozhodnutím. Tušili jsme nízkou účast návštěvníků. A hlavně, kdo by měl chuť se bavit v tak náročné
době.
Automaticky tedy bylo první variantou
Fryyfest zrušit. Jednou z hlavních výtek
letošního Fryyfestu zároveň bylo, že se
utratí peníze města, které jsme přece
mohli poslat na pomoc postiženým obcím.
Město hradilo asi 45 % celkových nákladů,
a to náklady na zastřešené pódium, zvukovou a světelnou aparaturu, na kapelu
Turbo a Moniku Agrebi. Další část ﬁnancí
pocházela z Libereckého kraje, který přispěl na oplocení, mobilní WC a honoráře
zbývajících kapel. Bohužel v tak pokročilém čase už bychom při zrušení z naší strany museli naprostou většinu výdajových
položek na základě uzavřených smluv
uhradit ve formě stornopoplatků, a to v jejich 100 % výši. Neobstálo by ani zrušení
vlivem vyšší moci, protože místo konání
festivalu povodněmi nijak postiženo ne14

bylo. Jinými slovy zrušení by nikomu nic
nepřineslo. Připravené peníze by spolkly
stornopoplatky, přitom by na koupališti
nezazněl jediný tón.
Protože jsme již byli plně zapojení do fyzické pomoci v zasažených oblastech
a na vlastní oči viděli potřeby lidí, kteří přišli téměř o vše, rozhodli jsme se nakonec
pro jinou variantu. Ne bavit se tváří v tvář
katastrofě, ani akci zrušit a vyhodit tak
peníze „do kanálu“, ale uspořádat Fryyfest
jako beneﬁční akci a dát mu tak zcela nový
smysl. Rozhodli jsme se požádat účinkující a všechny další dodavatele služeb, aby
se vzdali části svých honorářů, k tomu přidat částku vybranou na vstupném a celou
sumu poskytnout postiženým povodněmi.
I přes všechny překážky, které nám
organizaci akce zásadně zkomplikovaly,
se Fryyfest uskutečnil. Nejvýznamnější
kapely jako Kurtizány z 25. Avenue, Argema, Škwor , Turbo nebo Seventh Avenue
dorazily, ale ani ostatní kapely nestály pozadu a atmosféra při koncertech byla díky
nim opět výborná.
Novoměstské noviny

Nakonec se, díky účasti, která překonala naše pesimistické očekávání, podařilo
ze vstupného a z příspěvků kapel zaslat
částku 136 tis. Kč na konto DSO Mikroregion Frýdlantsko, který jsme vybrali jako
nejlepší záruku toho, že se peníze dostanou do správných rukou - nejpostiženější
obci Heřmanice.
Chtěl bych na tomto místě znovu poděkovat hlavním organizátorům – občanskému sdružení Fryyfest, ale i kapelám za jejich přístup a podporu, lidem z jednoty
bratrské za jejich neúnavnou, dobrovolnou
a často trnitou práci a v neposlední řadě
každému, kdo se festu zúčastnil a tím se
na celém projektu osobně podílel.
Byli bychom rádi, kdyby se Fryyfest stal
tradiční akcí na Frýdlantsku. Kdyby z každého ročníku lidé odcházeli se zážitkem
z dobré muziky. A kdybychom i tímto projektem přispěli k tomu, aby se Nové Město
stalo významným místem, kam se sjíždějí
lidé z blízkého i širokého okolí.
Za organizační tým Jan Selnekovič
září–říjen 2010

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

Provozní doba – od 15. 9. 2010
dopoledne

odpoledne

Pondělí

8.00–12.00 výuka plavání školy

zavřeno

Úterý

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.30–16.00 senioři; 16.00–20.00 veřejnost
20.00–21.00 aerobic

Středa

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–15.30 veřejnost; 15.30–17.00 Mateřídouška
18.00–19.30 Mateřídouška; 19.30–21.00 veřejnost

Pátek

8.00–12.00 výuka plavání školy

14.00–22.00 veřejnost

Sobota

9.00–12.00

14.00–21.00 veřejnost

Neděle

9.00–12.00

14.00–20.00 veřejnost

Dále dle potřeby a dohody! Plavání pro školy, mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem.

SAUNA + MASÁŽE
Úterý

masáž lávovými kameny i klasická na obj.
(nebo dle dohody)

16.00–20.00

Středa

masáž lávovými kameny, med, čokoládové
baňky, klasická masáž

16.00–20.00

Čtvrtek (ženy)

sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

16.30–21.00
17.00–20.00

Pátek (muži)

sauna
masáže klasické (muži)

16.30–22.00
17.00–21.00

Sobota

sauna páry / sauna společná

16.00–18.30 / 18.30–21.00

OBČERSTVENÍ
Úterý – čtvrtek

14.00–21.00

Ceník od 15. září 2010

Pátek

14.00–22.00

Plavecký bazén

1 hod.

2 hod.

Sobota

14.00–21.00

70 Kč

14.00–20.00

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč

Neděle

Děti, ZTP

30 Kč

50 Kč

Dále dle potřeby a dohody!

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč
ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč
Děti do výšky 100 cm vstup zdarma
Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min
Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)
Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč
Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)
Do sauny permanentky neplatí!
Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč
Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč
Sleva pro důchodce – 1× týdně (úterý) od 14.30 do 16.00 hod. – cena 40 Kč
Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě
Aerobic – 1 hod. cena 60 Kč

Sportovní a relaxační centrum
Ludvíkovská 38
Nové Město pod Smrkem 463 65
Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: bazen@nmps.cz
www.volny.cz/nmps.sport.relax
září–říjen 2010

Sauna
Na 2 hod.
(možnost přechodu do bazénu dle pravidel)

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku:

20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž

100 Kč /20 min.

ostatní masáže:

200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž

150 Kč

Novoměstské noviny
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Informace pro občany
Rekonstrukce a renovace podlah v tělocvičnách
Naše město získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci
a renovaci podlah v tělocvičnách (sokolovna a nová tělocvična).
V sokolovně došlo v červenci k rekonstrukci – stávající, poškozená a nevyhovující parketová podlaha, byla nahrazena novou
podlahou z litého polyuretanového povrchu. Sokolovna byla také
vymalována (částečně hradilo Sportovní a relaxační centrum).

V tělocvičně došlo k rekonstrukci parketové podlahy. Ta byla
přebroušena, přetmelena a nově nalakována.
Celkové náklady byly 1 268 827 Kč. Dotace bude činit celkem cca 881 000 Kč. Doufám, že obě tělocvičny budou sloužit
ke spokojenosti všech uživatelů.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
p
Září
Vich František
Ing. Telecký Josef
Trojan Jaroslav
Ruman Karol
Matějková Rozalia
Suková Eliška
Bahníková Emílie
Gowdová Růžena
Luňáčková Zdenka
Čiháková Marie

96
86
85
84
83
83
81
81
81
80

Kolaříková Ingeborg
Tynys Jaroslav
Vagnerová Jiřina
Krčilová Marie

75
75
75
70

Říjen
Nekolová Arnoštka
Suk František
Bukovský Karel
Ondrúšek František
Hauerová Josefa

86
85
84
84
80

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní jubilea již oslavili
či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce
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