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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY
Vážení čtenáři,
díky dovoleným se další číslo našich novin trochu opozdilo, za což
se velmi omlouváme. Informace,
které přinášíme, jsou však stále aktuální a zajímavé.
V uplynulém období se odehrálo
několik významných akcí a některé
další se teprve chystají. Podrobnosti o těchto akcích, mnoho dalších
informací a také něco pro volné
chvíle naleznete uvnitř. Přejeme
příjemné počtení, a aby v té druhé
polovině letního prázdninového času bylo počasí přívětivější.
Redakce

Školní akademie (více na straně 6)
Školní olympiáda (více na straně 6)

Spolek Patron opravuje
drobné památky Jizerských hor
již 30 let
více na straně 14

téma čísla
Trasy unikátního Singltreku pod Smrkem
na Frýdlantsku již měří skoro 60 kilometrů!
Česko–polský Singltrek pod Smrkem
neboli síť rekreačních stezek pro cyklisty v lesích Libereckého kraje si za již více
než dvaapůlletou existenci vydobyl bez
nadsázky věhlas nejen regionální či národní, ale přímo mezinárodní. Singltrek
se přitom dále průběžně rozvíjí a získává
ocenění na české i mezinárodní úrovni.
Od soboty 26. května je o dalších 43
kilometrů delší. V tento den u koupaliště
v Novém Městě pod Smrkem proběhlo
slavnostní otevření již 2. etapy. Trasy
Singltreku nyní vedou i mimo území ČR.
V rámci 2. etapy se 22 kilometrů nových
tratí nachází na českém území a 21
nových kilometrů vede lesními porosty
na území Polské republiky. Kmotrami
Singltreku jsou naše úspěšná akrobatická lyžařka Nikola Sudová a její sestra
Šárka.

Kromě místních obcí na Frýdlantsku
a státního podniku Lesy ČR se do Singltreku poprvé aktivně zapojily také polské
státní lesy a polské město Świeradów
Zdrój. Celkově stálo rozšíření tras v rámci 2. etapy rovných 20 milionů korun.
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Na těchto nákladech se kromě Lesů ČR
a polských státních lesů nemalou měrou
podílel také příspěvek, který se podařilo
získat z fondů EU, konkrétně z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česko – Polsko.

trek jsou unikátní přírodě blízké stezky,
projektované a budované dle speciální
metodiky, zaručující maximální návštěvnický zážitek z jízdy na kole v terénu,
respektující přírodní prostředí a potřeby lesního hospodaření. Jde o stezky

První okruh v délce 13 kilometrů z plánované rozsáhlé sítě unikátních stezek, navržených světově uznávaným
projektantem Daffydem Davisem, byl
dokončen již na podzim 2009. Výstavbu
1. etapy za 4,3 miliónu korun ﬁnancovaly Lesy ČR v rámci Programu 2020,
kterým podnik celostátně podporuje
veřejně prospěšné funkce lesů. Loni
v červnu došlo k propojení stezek s nov ým nástupním místem u přírodního
koupaliště přímo v Novém Městě pod
Smrkem. Další nástupní místo se nachází v nedalekých Lázních Libverda.
Samotný Singltrek představuje vůbec první cyklistickou stezku tohoto
typu v ČR i kontinentální Evropě. Singl-

jednosměrné v šíři jediného jezdce,
vedoucí svahy v mírných sklonech, vlnící
se mezi stromy. Respektují tak lesní prostředí a přinášejí lidem skutečný požitek
z jízdy na kole a pobytu v lese.
Přestože je Singltrek pod Smrkem
dnes již skoro 60 kilometrů dlouhý, začala již výstavba 3. etapy singltrekových stezek. Na hřebeni mezi Hejnicemi
a Lázněmi Libverda se cyklisté budou
prohánět už v roce 2013. Do sezóny
2012 tak Singltrek vstupuje se sítí speciálně navržených stezek pro terénní cyklisty všeho věku a schopností. Stezky
mají různou náročnost, vyberou si nejen
dobře trénovaní bajkeři, ale také začátečníci, rodiny s dětmi či handicapovaní.

Novoměstské noviny
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téma čísla
Frýdlantsko díky Singltreku láká tisíce domácích
i zahraničních návštěvníků
Singltrek pod Smrkem si za krátkou
dobu své existence získal oddané příznivce nejen v Česku, ale také v sousedním Polsku a nedalekém Sasku. Ti
všichni na Frýdlantsko, pod horu Smrk,
přijíždějí za maximálním požitkem z jízdy
na kole spojeným s kvalitním zázemím

a službami. Frýdlantsko bylo šťastně
zvolenou lokalitou. Singltrek může celé
oblasti výrazně pomoci a místní představitelé si to uvědomují. Pro přilehlé
obce může být areál dobrým odrazovým
můstkem k rozvoji, což potvrzuje i starosta největšího města v regionu, Dan

Ramzer. „Je to jedna z možností rozvoje
cestovního ruchu na Frýdlantsku. Navíc
je to originální projekt nejen v republikovém, ale i v evropském měřítku. Jsme
na Singltrek patřičně hrdí,“ říká starosta
Frýdlantu Dan Ramzer.

Singltrek sbírá jedno ocenění
za druhým
O kvalitě a atraktivnosti Singltreku
svědčí již celkem tří významná ocenění,
která za krátkou dobu své existence
získal. Od loňského listopadu je například na seznamu 7 nejlepších destinací
pro terénní cyklistiku na světě, vydaným
Mezinárodní organizací IMBA (International Mountain Bicycling Association).
Jde o vůbec první evropskou mountainbikovou destinaci, která toto prestižní
ocenění získala.
V listopadu 2010 Singltrek zaznamenal obrovský úspěch v soutěži nejlepších turistických nabídek ceny Kudy z nudy 2010, pořádané agenturou
Czech Tourism. Bezkonkurenčně zvítězil
v regionální kategorii pro Českolipsko
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a Jizerské hory, v rámci celé ČR se pak
umístil na vynikajícím 9. místě. Za sebou
zanechal celou řadu silných konkurentů,
například Centrum Babylon, ZOO Liberec i mnohé populární hrady a zámky.
Zatím poslední ocenění, které Singltrek získal, je Cena ředitele Státního
fondu dopravní infrastruktury, která byla
udělena v rámci výsledků 9. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba,
technologie, inovace roku 2011. Cenu
Singltrek získal za použití jedinečné
technologie, která je svým celkovým
řešením blízká přírodě.
Tisková zpráva je převzata
z www.lesycr.cz

Novoměstské noviny

O celý areál se stará obecně prospěšná společnost Singltrek pod Smrkem.
Hlavní náplní společnosti je údržba sítě
stezek a propagace projektu. „Otevření
2. etapy má pro nás velký význam. Nyní
můžeme nabídnout kvalitní víkendový
program i pro ty nejnáročnější bajkery.
Pro region to znamená, že se tu návštěvníci nejen projedou na kole, ale také
se tu ubytují, stravují a utrácejí peníze,“
popisuje hlavní přínos areálu předseda
správní rady obecně prospěšné společnosti Jan Pospíšil.
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Zprávy z radnice
Z jednání rady města
Rada města byla na své schůzi konané
dne 16. 5. 2012 seznámena s informací k dopravnímu značení omezujícímu
průjezd nákladních automobilů nad 6 t
přes hraniční přechod do Polska. RM
schválila ukončení nájemní smlouv y
na nebytové prostory Jindřichovická
145 dohodou s panem Petrem Šimrem.
Rada dále schválila ﬁnanční příspěvek
o. p. s. Singltrek pod Smrkem z rozpočtu
města na údržbu singltrekových stezek;
ﬁnanční příspěvek pro Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města
pod Smrkem a okolí na překlad knihy
Václava Timy do německého jazyka
a spoluﬁnancování akce Fryyfest 2012.
Další zasedání rady města se konalo
dne 30. 5. 2012; byly na něm projednány žádosti o dotace a příspěvky z rozpočtu města. RM schválila dotaci pro
SDH Nové Město pod Smrkem, NZDM
Voraz a Horolezecký klub, příspěvek pro
SDH Nové Město pod Smrkem na akci
„Dětský den“ a na akci „Pálení čarodějnic“. RM projednala a schválila záměr
realizace akce „Optická síť ‚FDLnet‘
Nové Město pod Smrkem“. Rada dále
projednala a schválila žádost Lesů České republiky, s. p. o poskytnutí kartograﬁckých dat za podmínky, že budou
poskytnuta také data Lesů České republiky, s. p. ke stejnému účelu městu.
RM schválila umístění chemického WC
u parkoviště u kyselky do konce října
2012 s tím, že provozovatel víkendového občerstvení uhradí ½ nákladů.
Rada města schválila odměny ředitelům
PO MŠ a PO ZŠ, které budou vyplaceny
z dotace na podporu škol, které realizují
inkluzivní vzdělávání.
Na zasedání rady města konaném
dne 13. 6. 2012 byla rada seznámena
se seznamem žadatelů o byt ve vlastnictví města s platností od 1. 7. 2012
do 31. 12. 2012, který bude zveřejněn
k připomínkování. Dále RM projednala
žádosti o přidělení bytů a majetkoprávní
věci. Dalšímu jednání byli přítomni ředitelé PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ a PO SVČ
„ROROŠ“. RM byla postupně přítomnými řediteli seznámena se zprávami o činnosti za 1. pololetí roku 2012 a s aktivitami nad rámec jejich povinností.
Na základě Směrnice Rady města Nové
Město pod Smrkem č. 1/2007 k platovým poměrům ředitelů příspěvkových
organizací RM projednala a schválila
výši odměn ředitelům PO, které budou
4

vyplaceny z rozpočtovaných mzdových
prostředků příslušných organizací. Rada na základě předložených materiálů
projednala závěrečné zprávy příspěvkov ých organizací PO ZUŠ, PO ZŠ,
PO MŠ, PO SVČ „ROROŠ“ a PO SRC
za rok 2011. RM projednala žádosti
o umístění a přesunutí reklamních poutačů na objektu Jindřichovická 145.
Rada města dále schválila zakoupení
dvou kusů dopravních značek „Přechod
pro pěší IP 6 s retroreflexní vrstvou
S 7, žlutý podklad“, které budou umístěny u mateřské školy, a jejich předání
do majetkové správ y KSS LK. Rada
města pověřila vedoucí sociálního od-

boru, Bc. Jitku Koutníkovou, výkonem
funkce veřejného opatrovníka u osob,
které byly rozhodnutím soudu zbaveny
způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena, a na základě rozhodnutí soudu bylo opatrovníkem ustanoveno město. RM v souladu
se zákonem povoluje MŠ výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách – v každé
třídě o čtyři děti s tím, že zvýšení počtu
nebude na újmu kvality vzdělávání a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví.
www.nmps.cz/rm.php

Územní plán
Oznámení o pořizování nového
územního plánu města Nové
Město pod Smrkem
Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území města Nové Město
pod Smrkem sdělujeme, že v termínu
od 21. 5. 2012 do úterý 31. 7. 2012 mohou podávat své žádosti a návrhy do nového územního plánu města Nové Město
pod Smrkem.
N a z ák ladě pov innosti s t anove né novým stavebním zákonem (zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu) schválilo Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem
na svém jednání dne 25. 4. 2012, usnesením č. 192/12/ZM, pořízení nového
územního plánu města Nové Město pod
Smrkem.
Územní plán bude pořízen pro celé
území města, tedy katastrální území
Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod
Smrkem a Hajniště.
Pořizovatelem územního plánu města
Nové Město pod Smrkem je spol. EUROP a. s. Liberec, se sídlem: Vítězná 770, 460 01 Liberec, zastoupená paní Simonou Stočkovou, telefon:
+420 731 547 844, e-mail: stockova@
europ.cz.
Na tuto adresu můžete směrovat své
případné dotazy k nově připravovanému
územnímu plánu.
Vaše konkrétní návrhy na změnu
územního plánu (z hlediska vlastníka
pozemku), podávejte prosím prostřednictvím stavebního úřadu na formuláři
„NÁVRH na změnu územního plánu“,
Novoměstské noviny

který je k dispozici na stavebním úřadu,
nebo na internetových stránkách obce.
V rámci tohoto termínu mohou dále
občané i jednotlivé ﬁrmy a společnosti,
stejně jako drobní podnikatelé, podnikající na území obce, uvést své připomínky a návrhy k řešení území vyplněním
jednoduchého „DOTA ZNÍKU“, kter ý
bude sloužit jako jeden z podkladů při
zpracování průzkumů a rozborů k novému územnímu plánu. Získáte ho na stavebním úřadu, nebo na internetových
stránkách obce.
Další podrobnější informace najdete
na internetových stránkách obce.
Simona Stočková

Povodňové škody
V červnu přišla Rozhodnutí o poskytnutí dotace na odstranění povodňových
škod z roku 2010 v Ludvíkově pod Smrkem.
Jedna ze tří akcí byla již započata,
zbylé dvě budou zahájeny v letních měsících.
Opravy se dočkají zničené zatrubnění
potoka v komunikaci u domů č. p. 56
a 58, propust u Kolenkárových a u CiS
SYSTEMS a most přes Ztracený potok.
Peníze na opravy poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
červenec–srpen 2012

Zprávy z radnice
Vítání občánků
Druhé letošní vítání občánků proběhlo
v sobotu 16. června 2012. Nové občánky našeho města přivítala Mgr. Michaela
Smutná, zastupitelka města. Přivítání,
jako již tradičně, připravily členky Sboru
pro občanské záležitosti. Přivítána byla
miminka, která se narodila v období
od ledna 2012 do dubna 2012. Celkem
se v tomto období narodilo 10 dětí,
z nichž byli 3 chlapci a 7 holčiček.
V lednu se narodili Kamil Čonka a Zuzana Michálková, v březnu se narodili

Adam Suk, Aneta Petríková, Valerie Szafraňská a Martin Horyna a v dubnu přišly
na svět Jitka Hošková, Adéla Farská,
Kristýna Čudová a Barbora Daníčková.
Všem rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme jim, aby jejich životy
i životy jejich dětí byly naplněny zdravím,
krásou, bezpečím, úspěchem i láskou.
Ať se Vám splní všechny plány a naděje.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Poděkování za rychlou pomoc
Chci poděkovat touto cestou za pomoc mé manželce M. Krčilové, která
30. května 2012 venčila v 6:00 hodin
ráno našeho psa. V této době došlo
k pokousání našeho psa dalšími psy.
Velký pes (kavkazský ovčák) vahou porazil manželku a ta zůstala ležet na ulici

(U Střelnice). Utrpěla zlomeninu krčku
na noze a řadu odřenin. Díky všem občanům na okálech za rychlou pomoc,
přivolání policie a lékaře.
Krčil Jiří

Dostavba
kanalizace
Dostavba kanalizace bude v letních
měsících pokračovat v ulicích On dříčkova, Mlýnská, Nádražní, Švermova, Dvořákova a Revoluční. Dále
budou, po provedení k amerov ých
prohlídek a zkouškách těsnosti, zahájeny práce na přípojkách ve ve řejných částech u již dokončených
hlavních stok.
Jednotlivé úseky bychom chtěli postupně kolaudovat a uvádět do provozu
tak, aby mohlo docházet k připojování
jednotlivých nemovitostí.
Práce na dostavbě kanalizace jsou
mírně zpožděny z důvodu nepříznivých
geologických podmínek (skalnatost terénu).
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

POSEC má další odbornou poradnu, která podpoří ty,
kdo chtějí sami abstinovat
V úterý 12. června 2012 zahájilo svou
činnost v Poradním a setkávacím centru
Frýdlant občanské sdružení ADVAITA.
V rámci Programu ambulantního poradenství a Programu podpory samostatného bydlení nabízí pomoc při řešení
problémů souvisejících s užíváním drog,
alkoholu nebo s hazardním hráčstvím
a sázením. Poskytuje motivaci k léčbě
závislostí a její zprostředkování, podporu
v abstinenci či omezení užívání návyko-

vých látek. Dále nabízí pomoc v sociální
oblasti, zejména v problematice dluhů,
pomoc při hledání zaměstnání nebo asistenci při jednání s úřady.
Služby jsou určeny pro osoby starší
15 let, které experimentují s užíváním
drog, pro osoby závislé na návykových
látkách nebo osoby abstinující od jejich
užívání, pro patologické hráče a blízké
těchto osob.
Služby jsou poskytovány každé úte-

rý v sudém týdnu od 10:30 do 17 hodin pouze pro objednané. Objednat
se můžete každý všední den na tel.
731 102 881 nebo 482 750 607.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.advaitaliberec.cz
– aktuality jsou k dispozici také na www.
facebook.com/advaitaliberec.
Bc. Ivana Šikolová,
sociální pracovnice

Zasloužilý hasič
Dne 3. května 2012 bylo Janu Slotíkovi uděleno na zámku v Přibyslavi
nejvyšší svazové vyznamenání, titul „Zasloužilý hasič“. Vyznamenání za dlouholetou a obětavou činnost pro hasičské
hnutí mu předali nejvyšší představitelé
ÚV SH ČMS. Po Jindřichu Formánkovi,
který tento titul získal v roce 1989, je Jan
Slotík druhým občanem našeho města,
kterému toto nejvyšší svazové vyznamenání bylo uděleno.
V sobotu 16. 6. 2012 bylo v polském
Mirsku uděleno polské státní hasičské
vyznamenání panu Ladislavu Rabinovi.
Blahopřejeme.
červenec–srpen 2012
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Zprávy ze základní školy
Školní akademie
Na začátek letošního června se naši
žáci obzvlášť těšili. Ve čtvrtek 7. června
2012 se uskutečnila druhá školní akademie. Téměř celé druhé pololetí všechny
třídy prvního stupně naší školy připravovaly svá vystoupení. A bylo opravdu
na co se dívat! Od 17 hodin se na jevišti sálu Dělnického domu postupně
vystřídaly všechny třídy, aby předvedly,
co pod vedením svých třídních učitelek
nacvičily. A tak se postupně na jevišti ob-

jevili skřítci ze II. A, kteří nejprve postavili
dům a pak ještě stihli uspořádat trpasličí
svatbu, vystřídali je herci ze školní družiny s pohádkou „O vznešené ježibabě“,
děti z I. B, které ukázaly všem, že do malé boudy se vejde spousta zvířátek,
ale nemotorný medvěd už opravdu ne.
Holky a kluci z I. A se změnili ve Šmouly
a připomněli nám branné dny – cvičili
a pochodovali. Jak důležité je dbát o své
zdraví všem zdůraznili a vysvětlili žáci ze

IV. A ve svém vystoupení O hrochovi,
který se bál očkování. Vystoupení dětí
ze III. A – písnička Ovečka Líza byla
také trochu o zdraví – objasnily nám,
co dělat, když nemůžeme před spaním
dýchat. Příběh o holčičce, která ještě
neznala úplně všechny dopravní značky,
nám zahrála třída III. B. Jak se pečou
buchty a možná i trochu láska nám předvedli kuchařky a kuchaři z II. B. Zajímavou Perníkovou chaloupkou se předvedla třída V. A. Úspěch, stejně jako ostatní,
zaznamenala i třída V. B s rytmickým
Basta ﬁdli a výborným ztvárněním písničky Tři citrónky. Všechny děti se nakonec
vmáčkly na pódium, aby se s diváky rozloučily písní Každá škola má svůj konec.
I když do konce školního roku zbývalo
tehdy ještě plných 22 dnů!
M. S.

Školní olympiáda
Každoročně je pro většinu našich
žáků nejmilejší den, kdy všechny děti
měří své síly ve sportovních disciplínách – OLYMPIÁDA. Tento den začíná na zahradě naší školy, kde před
zástupy všech sportovců je zapálen
olympijský oheň, vyvěšena olympijská
vlajka a složen olympijský slib. Po slavnostním zahájení se sportovci podle
předem připraveného harmonogramu
rozejdou na různá sportovní stanoviště, kde v průběhu celého dopoledne
plní 4 disciplíny – běh na 50 m, hod
do dálky, trojskok a vytrvalostní běh.
Za každý výkon v disciplíně jsou sportovcům přidělovány body; nejvyšší
součet bodů v každém ročníku pak
určí trojici dívek a chlapců, kteří vybojovali cenné medaile.
M. S.
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Zprávy ze základní školy
A jak viděli naši školu žáci z I. stupně?
Co je nejvíc bavilo?
tělák * olympiáda * výlety * Praha a Petřín * když Matěje pokousali mravenci
* spaní v Jindřichovicích * akademie *
vaření ve škole * koukání na pohádky *
plavání * sváča na zahradě * sázení keřů
* jít v noci na koupák * spaní ve škole *
stezka odvahy * hledat prameny * bruslení na ledě * být s naší učitelkou * kamarádství * poplach s panem zástupcem
a s panem školníkem * Praha a letiště *
tělák a čtení * vánoční besídka * jak jsme

jeli metrem ze Zličína na Čerňák * sedět
se spolužákem * tancování * přestávky *
hrát hry s paní učitelkou * běhání *
Co tě trochu nudilo?
škola * vlastivěda * počasí * malé
prázdniny * provokace * zemák * čeština
* desetiminutovky * učení * celá škola
* angličtina * stání v šatně * prvouka *
hudebka * matika * spolužáci * čtení *
všechno kromě tělocviku * čeština a dějepis * stávat brzo * všechno *

NadoTECH
Žáci druhého stupně naší školy se
zapojili do projektu NadoTECH, při kterém se blíže seznámili s technickými
obory, které se v našem regionu vyučují.
V květnu se zapojili do programu v Liberci a v červnu ve Frýdlantě a v Hejnicích.
V Liberci byl program věnovaný představení Střední školy strojní, stavební
a dopravní v Liberci.
Škola přivítala žáky v dopoledním bloku hned ve dvou dílnách naráz. Žáci
mohli nahlédnout pod pokličku oborů
nástrojař a strojní mechanik (zámečník)
a podívat se do moderních dílen. Mnozí školáci poprvé zblízka viděli práci
na soustruhu, frézách a bruskách anebo
výrobu plastových výlisků.
Další skupina žáků se blíže seznámila
s obory instalatér, klempíř, malíř a lakýrník, tesař a zedník. Ani zde nechyběly
praktické ukázky, například svařování ko-

vů a práce na dřevozpracujících strojích.
Zájemci si mohli pod dozorem učitelů odborného výcviku vlastnoručně vyzkoušet
i malování návrhů a práci v dílnách.
Více než stovka žáků se doslova vyřádila v odpolední části programu, který
se konal na náměstí před radnicí v Liberci. Nadšení školáci se s vervou pustili
do štafetového vyřezávání dřevěných kůlů nebo výměny pneumatik na čas.
Ve Frýdlantě si žáci postupně vyzkoušeli tvarování koláčků a vázání jitrnic
z praxe kuchařů a pekařů nebo si zkusili,
jak je náročné řezání dlažby či stavění
stěny Y TONG. V Hejnicích viděli, jak
se vážou květiny, a prohlédli si strojní
dílnu na obrábění dřeva. V odpoledních
hodinách se žáci účastnili připravených
soutěží v aranžování květin, zdobení perníčků a ručním dojení skotu či dalších
disciplínách.

A co bys chtěl, aby se aspoň
trochu změnilo?
delší prázdniny * delší přestávky * víc
hraček * aby nebyla čeština * aby se
všichni chovali dobře * lepší záchody
* víc hodin těláku * změnit naši šatnu *
skoro pořád mít výlety * nemít angličtinu
* chceme výtah * chci jinou učitelku *
aby tady byla trampolína * chci tu mámu
* aby stály BOBÍKY 1 Kč * delší prázdniny o 1 měsíc * aby škola nebyla * spaní
ve škole alespoň dva dny * chci 5 hodin
tělocviku * přestávky 20 minut *

Divadelní
představení
ve školní družině
V pondělí 14. května 2012 se konalo
divadelní představení ve školní družině,
které bylo věnováno především maminkám ke Dni matek, ale dveře byly
samozřejmě otevřeny pro všechny hosty. Děti a paní vychovatelky připravily
dvě pohádky „Jak šlo vejce do světa“
a „O vznešené ježibabě“. Celé představení bylo protkáno krásnými básničkami.
Slavnostní divadelní odpoledne ukončily
děti věnováním přáníček svým maminkám. Velký potlesk a obdiv patřil dětem
i paním vychovatelkám.

M. S.

Grantové programy a projekty ve škole
Ve druhém pololetí školního roku
2011/2012 škola uspěla v několika
grantových programech či projektech,
které byly vyhlášeny různými organizacemi v oblastech práce se žáky i v oblasti zlepšení prostředí školy. Rozhodnutím
Rady Libereckého kraje získala škola
z rozpočtu Libereckého kraje 10 000 Kč
na podzimní projekt společných aktivit
žáků a rodičů SPOLU 2012. Na činnost ASISTENTA PEDAGOGA v roce
2012 získala škola nadační dar od Nadace Euronisa v celkové výši 20 000 Kč.
Na preventivní programy pro žáky 1. až
6. ročníku s názvem NEBUĎTE NA TO
červenec–srpen 2012

SAMI, které se uskuteční v první polovině příštího školního roku, získala škola
od Libereckého kraje 15 000 Kč. Na INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ žáků se podařilo získat příspěvek ve výši 278 502 Kč.
Od Libereckého kraje získala škola rovněž příspěvek na REKONSTRUKCI DÍVČÍCH TOALET ve škole v Jindřichovické
ulici ve výši 112 500 Kč. Dlouhodobě je
škola zapojena do projektu Centra pro
inkluzivní vzdělávání z Mostu, v jehož
rámci je škole poskytována metodická
pomoc; kromě ní škola získala v letošním roce i pomůcky v celkové hodnotě
20 000 Kč. Soupravu pomůcek pro fyNovoměstské noviny

zikální a přírodovědná měření a měření
v hodinách chemie obdržela škola také
v rámci své účasti v projektu EXPERIMENT VE VÝUCE NA ZŠ FRÝDLANTSKA. Do konce školních prázdnin se
dozvíme, zda získáme také grantový
příspěvek z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt
další fáze revitalizace zahrady u školy
v Jindřichovické ulici UČÍME SE V ZAHRADĚ v požadované výši 70 000 Kč,
a z fondu Libereckého kraje na projekt
HURÁ NA TĚLOCVIK v požadované výši
50 000 Kč.
J. N.
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Krátká připomínka
K článku z posledního čísla
Novoměstských novin
(květen-červen 2012)
Snad mi čtenáři dovolí vrátit se jen
malou, krátkou připomínkou k poslednímu číslu „Novoměstských novin“ (květen a červen, ročník 2012), přesněji
k článku p. Otakara Jiruše. Článek se
jmenuje Liberecko v letech 1938-1945.
Nemusím připomínat, že se jedná
o léta válečná, kdy bytí nebylo vůbec
lehké. Dnes si to zřejmě jen málokdo
z nás umí vybavit, či jen představit. Ale
sám vím, že lidé na tuto těžkou dobu
jen neradi vzpomínají a ještě méně se
k ní, byť jen v letmých vzpomínkách,
vrací. Čtenáři jistě ví, že rád vyhledávám
pamětníky a na dobu dávno minulou
čas od času přijde zmínka. Přesto mne
na článku pana Jirušeho některé věci
a popisované události zaujaly a myslím,
že nebude na škodu uvést je, pokud
možno, na pravou míru.
Snad jen v úvodu bych rád připo menul, že Nové Město nikdy nebylo
„fašistickým hnízdem“. Právě naopak.
V Novém Městě byly vždy silné politicky
levicově orientované strany a nejednalo se jen o komunisty! Především
o sociální demokraty. Již od samého
začátku, tj. známého norimberského
vystoupení Adolfa Hitlera, se v našem
městě výrazně zvedla protiválečná nálada a lidé bojovat za Velkoněmeckou
říši pochopitelně nechtěli. Na druhou
stranu nelze jednoznačně říci, že zde
příznivci a obdivovatelé NSDAP, tedy
německé národně socialistické strany
(nacistická strana) nebyli. Ale nikdy jich
nebylo mnoho. Podle pamětníků, takových „zarytých fašistů a obdivovatelů
führera“ bylo zhruba 20, možná o něco
málo více. Bohužel jedním z nich byl
i bý valý starosta Nového Města pod
Smrkem – Anton Lukas. O něm se
mimo jiné traduje, že když na novoměstském náměstí, před bývalou lékárnou,
vítal vůdce podáním ruky, od té doby si
ruce již nikdy nemyl. Asi aby nesetřel či
dokonce nesmyl dotek toho Bohem vyvoleného člověka. Mimochodem, rodina Adolfa Hitlera měla kořeny v Česku,
kdesi na Ostravsku. Vůdce se v Novém
Městě zdržel jen velmi krátce, snad to
bylo pouhých pět, maximálně deset minut, a pokračoval dále ve své inspekční
cestě po zabraném českém pohraničí,
Sudetech. Faktem ale asi bude, že se
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v Novém Městě před příjezdem Hitlera připravoval na něho (prý) atentát.
V jeho čele měli stát komunisté. Jejich
záměr by byl jistě neúspěšný a zřejmě
by skončil víc než tragicky (viz 70. výročí vyhlazení Lidic). Iniciátoři této akce
byli naštěstí pro ostatní včas zadrženi
a po dobu krátkého vůdcova pobytu
v naší obci byli zavřeni ve sklepích Textilany. Alespoň tak jsem tyto události
vyslechl od místních pamětníků.
Většina faktů uvedených p. Jirušem je
zřejmě pravdivá a odpovídá – asi, s některými odchylkami, skutečným událostem. Samotný počátek 2. světové války
začal až rok po záboru českého pohraničí, v září roku 1939, vyprovokovaným
útokem na Polsko, mimochodem tehdy
naší republice nepřátelsky naladěného!
Vrátím se však k článku p. Jiruše,
přesněji k odstavci, kde, cituji, „mezi Novým Městem a Ludvíkovem bylo
v ybudováno polní letiště“. To je po chopitelně naprostý nesmysl. Kdo tato
místa dobře zná, ví, jaký je zde terén.
Většina luk je silně podmáčena a sama
stavba letiště, zvláště pro bombardovací
letadla, nepřicházela v té době vůbec
v úvahu. Také počty letadel (10 stíhaček
a desítka bombardovacích strojů, tehdy
asi hlavně dvoumotorových Heinkelů).
V počátcích války Němci nasazovali
velká množství letadel, včetně vysoce
kvalitních pilotů (viz. bitva o Anglii!).
A navíc! Proč budovat u Nového Města
polní letiště, když v té době Němci již
disponovali dobrým, ba výborným letištěm v Liberci. A to nemluvím o četných
letištích za hranicí, kde tehdy nebylo
Polsko, ale pozor! Německá říše, tedy
tehdy již Hitlerem sjednocený a bojechtivý stát!
Je samozřejmě jen dobré, ba možná
výborné, že se pan Jiruše o toto zajímá a shromažďuje jistě zajímavá fakta
a události, možná trochu neprávem
historicky pomíjená. Ale někdy, někdy
dokonce často, se naše přání a myšlenky bohužel hodně rozcházejí se skutečností. Pro psaní takového odborného
článku jsou dobré přesné citace a odkazy na další, pokud možno renomované autory. Těch připomínek by se našlo
pochopitelně daleko více. Tak například
útoky na české celnice a celníky (tehdy
na těchto místech sloužily také jednotky
ochrany hranice), bývaly jednoznačně
vyprovokovány. Především takzvanými
Novoměstské noviny

ordnery z druhé strany hranice. Byly
to bojůvky, hlavně německé mládeže,
německou stranou vyzbrojované (nejednalo se o pravidelnou armádu, tedy
Wehrmacht, ale vědomé záškodníky).
Především aby napětím a útoky na německé obyvatelstvo umožnily Hitlerovi
ozbrojený výboj proti tehdy rozvinutému
a v ysoce demokratickému českému
státu.
Jak jsem již poznamenal v úvodu, ani
pamětníci, kterých je již jen velmi málo,
nevzpomínají rádi na dobu války. Jak
by také ano! Ale osobně si myslím, že
právě v dnešní době by bylo mnohem
vhodnější hledat společně s německou
stranou ty lepší, srdečnější stránky
sousedského soužití i příhraniční spolupráce. Mnozí sami víte, jak jí je třeba!
V Novém Městě, 15. června 2012
Podle místních znalců a pamětníků
doby napsal Mgr. Josef Molák

Co je Štkaní
Občanské sdružení Štkaní je otevřená
skupina mladých lidí, která se zabývá
podporou realizace tvůrčích vizí umělecky zaměřených jednotlivců. Hlavním
projektem je letní setkání Štkaní, během
nějž účastníci tvoří na inspirativním místě
s dostatkem materiálového zázemí a které je založené na dobrovolném lektorství
a nepovinné profesionalitě (ti zkušenější
z tvůrců neautoritativně předávají své
znalosti komukoli, kdo o ně projeví zájem).
Štkaní má za sebou čtyři umělecké
workshopy ve Slavětíně na Slavonicku
a v Mikulově, jejichž náplní byla intenzivní tvorba v oblasti výtvarného umění,
hudby, divadla, ﬁlmové, literární, textilní
či sochařské tvorby. Sdružení je otevřeno všem lidem se zájmem o volnou
tvorbu, kteří se touží zdokonalit vzájemným předáváním zkušeností, komunikací
a tvůrčí interakcí.
Kdokoliv se může zúčastnit
 termín konání: 9.–19. 8. 2012
 kapacita: 50 osob
 kontaktní údaje: www.stkani.cz,
os.stkani@gmail.com
červenec–srpen 2012
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Zavřená továrna ožije uměleckou tvorbou
Mladí umělci budou v srpnu 10
dní tvořit v prázdné fabrice.
Modrý trojúhelníček s ovcí – značka, která byla pro muslimy něco jako
pro nás Adidas. Textilana, legenda Liberecka, továrna, jejíž tiskárna měla
unikátní dílnu ručního tisku muslimských
vlněných šátků sítotiskovou technologií.
Dnes opuštěných, prázdných a rozpadajících se 60 tisíc metrů čtverečních.
Místo, které kdysi koncentrovalo duch
celého města a živilo většinu obyvatel
z širokého okolí, dnes láká nejvíce zloděje. Ti už ale nemají ani co vzít. Stroje
byly prodány, unikáty převezeny do Muzea textilu v České Skalici. Zůstal jen
obrovský chátrající prostor.
Občanské sdružení Štkaní se rozhodlo tento prostor oživit uměleckou tvorbou a na 10 dní opět proměnit továrnu
v pulsující živý organismus. Ve dnech
9.–19. srpna zde proběhne umělecký
workshop Štkaní, který na svůj již pátý
ročník vyměnil dřívějšího hostitele, jihomoravský Mikulov, za severočeské Frýdlantsko. Stejně jako v minulých ročnících
půjde během desetidenního pobytu především o volnou tvorbu, vzájemnou inspiraci a následnou prezentaci aktuálně
vzniklých děl. Oproti minulým letům však
chtějí organizátoři vtisknout konceptu
akce poněkud odlišnou tvář – mají za cíl
úzce se zaměřit především na region
Frýdlantského výběžku, čerpat inspiraci
z lokálního prostředí a snažit se o interakci s místními obyvateli. „Chceme je citlivým způsobem zapojit do našich aktivit
během konání workshopu. Naší snahou
je zanechat po sobě unikátní, umělecky
zpracovaný obraz regionálních reálií
a zanechat kulturní odkaz, který pak
může být místním lidem k užitku,“ plánují
organizátoři.
S ohledem na takový charakter akce
volili pořadatelé místo uskutečnění zcela
záměrně. „Nové Město pod Smrkem nás
zaujalo jako další z původně sudetských
měst se speciﬁckou historií, jehož ojedinělá atmosféra ale není turismem tak poznamenaná jako v případě předchozích
Slavonic a Mikulova,“ říká organizátorka
Lenka Janušková, studentka sochařského ateliéru na VŠUP. „Letos chceme
více poukázat na sociální problematiku
příhraničních oblastí, související zejména s krachem tradičního průmyslu,
a proto zveme i několik hostů na veřejné
besedy. Jedním z nich by měl být i ﬁlosof
červenec–srpen 2012

a sociolog Václav Bělohradský,“ prozrazuje Vít Zapletal, předseda sdružení
a student režie na FAMU.
Štkaní chce plně využít všechny regionálně zajímavé objekty, přičemž plánuje prostor využít novým způsobem.
„Například stavba bývalé textilní továrny
v Novém Městě p. S. bude sloužit jako
zázemí pro účastníky a prezentaci volného umění, ﬁlmu, divadla, a tak může podnítit zájem o tuto chátrající nevyužívanou
budovu,“ prohlašují pořadatelé. Ve ﬁnále
by pak měla vzniknout silná výtvarná,
divadelní, filmová a jiná díla ovlivněná
prostředím Nového Města pod Smrkem,
která účastníkům workshopu, obyvatelům města i zbytku republiky umožní seznámit se nebo si připomenout dějinný
význam a speciﬁka oblasti a posunout

se ve vývoji svého estetického vnímání
o kus dál.
Ve ﬁnále by pak měla vzniknout silná
výtvarná, divadelní, filmová a jiná díla
ovlivněná prostředím Nového Města pod
Smrkem, která účastníkům workshopu,
obyvatelům města i zbytku republiky
umožní seznámit se nebo si připomenout dějinný význam a speciﬁka oblasti
a posunout se ve vývoji svého estetického vnímání o kus dál. Vše bude k vidění 18. srpna na závěrečném festivalu,
na kterém proběhnou také koncerty
několika kapel. Vstup na prezentaci je
zdarma, přijít může kdokoliv. Akce je realizována za přispění Nadace Vodafone
a dalších sponzorů.
Lenka Matějová, Ondřej Holubec

Závěrečný koncert
Červnový koncert v základní umělecké škole je vždy o něco slavnostnější
než jiné koncerty, je totiž spojen s gratulací, poděkováním a pochvalou.

Gratulace patřila absolventům. Absolventkou I. stupně základního studia hudebního oboru se stala Lucie Holubová.
I. stupeň základního studia výtvarného
oboru úspěšně ukončily Kristýna Trpáková, Tereza Haová a Anna Cecoi.
Žákyně, které úspěšně reprezentovaly
základní uměleckou školu ve významných soutěžích, si přišly na pódium
pro poděkování. V Mezinárodní dětské
výtvarné výstavě Lidice získaly ocenění
Zařazování žáků do rozvrhů

na školní rok
2012/2013
bude probíhat
3. a 4. září 9:00–17:00 hod.
v učebnách ZUŠ.

v konkurenci 26 040 prací z 67 zemí
celého světa Karolína Malcovská a Pavla
Svobodová. Za úspěch v Národní soutěži základních uměleckých škol České
republiky ve hře na dechový nástroj si
odměnu a poděkování odnesly Kateřina
Osterová a Kateřina Zárubová.

Pochvala za pracovitost, pečlivost,
spolehlivost po celý školní rok čekala
na Elišku Porubskou, Kristýnu Trpákovou, Ivanu Rybínovou, Elišku Stejskalovou, Adélu Bukovskou a Kateřinu
Jirušovou.
Poděkování za vynikající pedagogickou práci ve školním roce 2011/2012
patří také všem v yučujícím základní
umělecké školy.
Velké uznání si zaslouží i rodiče a prarodiče, kteří své děti v zájmové činnosti
trpělivě podporují a povzbuzují.
Martina Funtánová
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kultura a školství
Pozvánka do knihovny
Nové knihy
Beletrie
Ayotte, Martine: Oběť
Březinová, Anna: Růže pro císařovnu
Byrne, Lorna: Schody do nebe
Ceder, Camilla: Mrazivý okamžik
Cole, Martina: Rodina
Cook, Robin: Léčba
Cornwell, Bernard: Rebel (1. díl)
Cornwell, Bernard: Zrádce (2. díl)
Davis, Lindsey: Saturnálie
Dosa, David: Vizita s Oscarem
Doyle, Arthur Conan: Upírské příběhy
Eriksson, Kjell: Černé lži, rudá krev
Evanovich, Janet: Za všechny prachy
Fitzpatrick, Becca: Ticho (3. díl)
Forsyth, Frederick: Kobra
Fossum, Karin: Indická nevěsta
Fox, Victoria: Hollywoodští hříšníci
Hamerová, Zdenka: Vím, co jsi udělal
Hammer, Lotte: Bestie uvnitř
Hilliges, Ilona Maria: Ozvěna afrických
bubnů
Hochgatterer, Paulus: Dům s matracemi
Jeffries, Sabrina: Svůdný vikomt
Kantorek, Pavel: Povídky
Kellerman, Jonathan: Záhada
Kelly, Cathy: Zlaté náměstí
Křížová, Jarmila: Do bytu psa nechci
Lees, Julian: Hráči fan-tanu
Lindner, April: Jane
McClure, Ken: Ve vyšším zájmu
McLain, Paula: Pařížská manželka
Mercier, Pascal: Lea
Patterson, James: Okamžik překvapení
Payne, C. D.: Neviditelný
Petrusová, Kateřina: Nebezpečná láska
Prošková, Hana: Jahody se šlehačkou
Putney, Mary Jo: Nevěsta na prodej
Révay, Theresa: Všechny sny světa
Roberts, Nora: Zákon přitažlivosti
Roberts, Nora: Zahráváš si s ohněm
Saul, John: Utrpení neviňátek
Smith, L. J.: Tajný kruh. Kniha třetí
Steel, Danielle: Rodinné pouto
Sýkora, Michal: Případ pro exorcistu
Šiander, Hana Rebeka: Brigita
Šimková, Mirka: Devátý dotek
Toulová, Eva: Sedmero vran
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Wallentin, Jan: Strindbergova hvězda
Welsch, Vítězslav: Třetí strana mince
Wood, Barbara: Zlatá země
Wroblewski, David: Příběh Edgara
Sawtella
Naučná
Barnard, Marina: Drogová závislost
a rodina
Baxter, Ian: Velitel Osvětimi
Collins, Sophie: Pečuj o svého psa
Davidson, Catherine: Pečuj o svou
kočku
Formáčková, Marie: Václav Havel
Graclík, Miroslav: Jiřina Švorcová
Hay, Louise: Je jen na vás, budete-li mít
skvělý život
Junek, Václav: Hitler v Čechách
Koníčková, Klára: Floristika pro
začátečníky
Mabire, Jean: Hitlerova Černá garda
Messner, Reinhold: Bouře na Manaslu
Náplava, Miroslav: Albánie
Příhoda, Luboš: Naše krajina slov
Řeháček, Marek: Lužické a Žitavské
hory
Sekyra, Marek: Jizerské květy
Vondrová, Petra: Výtvarné inspirace
Zemanová, Lenka: Výři nesýčkují
Zeman, Jaroslav: Liberec
Beletrie pro mládež
Brezina, Thomas: Případ pro tebe
a klub tygrů
Brezina, Thomas: Expedice Kolumbus
Emerson, Kevin: Oliver Nocturno (4. díl)
Havel, Jiří: Co tu kvete, svítí, létá
Hawkins, Rachel: Čarodějnice z Hex
Hall
Hora, Jan: Dobrodružství v kouzelné
knihovně
Horowitz, Anthony: Škola černé magie
Hunter, C.C.: Zrozena o půlnoci
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
(5 díl)
Paolini, Christopher: Inheritance
(Odkaz dračích jezdců, 4. díl)
Poborák, Jiří: Poklad Aztéků (Čtyřlístek)
Peinkofer, Michael: Team X-treme
Plichota, Anne: Oksa Pollocková (2. díl)
Riordan, Rick: Bohové Olympu
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Malý, Radek: Poetický slovníček
Nesbø, Jo: Doktor Proktor a prdící
prášek
Selznick, Brian: Hugo a jeho velký
objev
Shepard, Sara: Roztomilé malé lhářky
(2. díl)
Sutcliff, Rosemary: Světlonoši (3. díl)
Wilson, Jacqueline: Sama doma
tel.: 482 360 344
e-mail: knihovna@nmps.cz
web: www.nmps.knihovna.cz
Městská knihovna nabízí svým
čtenářům bohatý v ýběr literatur y
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.
V lednu 2012 byl spuštěn ON-LINE katalog Městské knihovny Nové
Město pod Smrkem (www.katalog.
nmps.cz), tím došlo ke zkvalitnění
přístupu místních i vzdálených uživatelů ke knihovnímu fondu. V ON-LINE
katalogu můžete zjistit, zda je vámi
hledaná kniha ve fondu knihovny, zda
je přístupná nebo právě vypůjčená.
Pokud je kniha půjčená, může si čtenář přes své čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto
lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší
informace o nové službě je možno
získat v knihovně.
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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kultura a školství
Jak Korálek četl dětem
V rámci akce 2. týden čtení dětem
jsme se rozhodli uspořádat v našem mateřském centru dopoledne plné knížek,
her, divadla a soutěží pro děti a jejich
rodiče.

nou pohádku a určitě se mu bude hned
lépe spát. A děti měly pravdu! Po pohádce spal méďa vždycky celou noc.

Po krátkém divadle si mohly děti složit lehké pohádkové puzzle, občerstvit
se a rozhodnout se, jakou pohádku

Hravé dopoledne začalo krátkým divadýlkem O medvědovi, co nemohl v noci
spát. Samy děti mu nakonec poradily, ať
mu maminka přečte na dobrou noc pěk-

chtějí slyšet. Četlo se ve dvou skupinkách – pro ty nejmenší krátká říkadla
a rýmovačky a pro ty větší pohádka Jak
kohoutek učil zvířátka kokrhat.

Po pohádce čekal na děti a jejich
rodiče velký úkol, uhodnout název pohádky na obrázku. Využili jsme krásných
fotek z kalendáře Celé Česko čte dětem
2010, polepili jimi zeď a hádání mohlo
začít. Nejúspěšnější tým získal jako odměnu velkou samolepku CČČD.
Všem zúčastněným se dopoledne
s pohádkami líbilo, všichni dostali za odměnu záložku do knížky a pamlsky.
Za MC Korálek Nové Město p. Smrkem
Šárka Himmelová

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Červenec
Daněčková Věra
Coufal Josef
Machová Marie
Filipová Irena
Boorová Jarmila
Resselová Evženie
Zajacová Janina
Šváb Jindřich
Taraba Evžen
Babcová Anna
Lalik Ernest
Malý Ladislav
Tampír Jiří
Záruba Bedřich

92
91
87
84
83
82
81
80
75
70
70
70
70
70

Srpen
Himmelová Marie
Pospíšil Josef
Zimová Hana
Ressel Gustav
Jelínková Evženie
Jurica Štefan
Dancsová Věra
Fojtíková Ludmila
Hudáková Marta
Zozman Eduard
Oulehlová Annelies
Černá Marie
Horák Pavel
Richter Ladislav
Scheuerová Anna

90
87
85
84
83
83
82
81
80
80
75
70
70
70
70

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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historie
Před 1 700 lety byl umučen patron hasičů svatý Florián
Kalendáře náš svátek přehlížejí.
Když jsem nahlédl vloni 4. května
do kalendáře, s překvapením jsem zjistil, že zde není ani „jiskérky“, ba ani
,,čmoudu“ o hasičích a že tento den
patří všem Květoslavům. Hasiči však
dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona, svatého Floriána.
Vzhledem k tomu, že Floriánův patronát
proti nebezpečí ohně není příliš starý, až
do 15. století byli za ochránce proti ohni
uctíváni svatý Vavřinec a svatá Agáta,
dovolím si trošičku oživit staré legendy
hasičských patronů.
Svatá Agáta se narodila v Katánii
na Sicílii kolem r. 225 n. l. Byla dcerou
vznešených rodičů a vyznačovala se
neobyčejnou krásou. Když odmítla nabídku k sňatku s tamním místodržícím
a vyznala se z křesťanství, byla na 30
dní předána kuplířce. Když ani to nepomohlo, byla uvržena do žaláře a krutě
mučena. Nejprve jí odřezali ňadra, pak
ji pálili planoucí pochodní. Legenda
vypráví, že ztýrané se zjevil sv. Petr
a uzdravil její rány. Příští den ji však položili na rozžhavené uhlí a střepy, takže
brzy podlehla svým těžkým zraněním.
Rok po Agátině smrti prý zoufalí obyvatelé Latánie zastavili při výbuchu Etny
žhavý proud lávy závojem mučednice.
Od té doby se v Katánii uchovává závoj
jako relikvie.
Svat ý Vavřinec se narodil kolem
r. 230 n. l. ve Španělsku. O jeho původu
není mnoho známo. Legenda praví, že
když 6. srpna r. 258 n. l. doprovázel
představitele křesťanské církve (Sixta II.) na popraviště, požádal ho tento
o rozdělení celého církevního pokladu
mezi chudé, a dříve než byl sťat, prorokoval Vavřincovi mučení a smrt. Císař
(Valerián) požádal o vydání církevního
majetku, Vavřinec se však zdráhal a vyprosil si tři dny na rozmyšlenou. V té
době rozdělil církevní statky nuzákům,
třetí den přivedl všechny tyto lidi k císaři
a prohlásil, že zde před ním stojí pravé
poklady církve. Panovník neznal slitování, dal Vavřince zatknout, uvěznil ho
a odsoudil k smrti. Císařští pochopové
jej bili olověnými klacky a položili ho
mezi žhavé pláty. Křesťan však zůstal
neoblomný, žádný nářek nevyšel z jeho rtů, naopak velebil Boha a modlil
se. Nakonec dal císař dne 10. srpna
r. 258 n. l. Vavřince upálit na roštu. Mučedník prý krátce před smrtí řekl svému
12

katovi „pečeně je hotova, obrať ji a jez“.
Svatý Vavřinec patřil a patří k nejuctívanějším světcům celého světa. Dle slov
papeže Lva Velikého ,,oheň, který hořel
v něm, mu pomáhal snášet zevní oheň
mučednický“.
Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku
římských legií a vedoucí kanceláře císařského místodržícího v římském Laurinku (dnešní Lorch u Ennsu v Horním
Rakousku) v hlavním městě provincie
Noricum se dostal do žaláře za pokus
osvobodit 40 uvězněných křesťanů.
Když odmítl požadavek svého nadřízeného, aby obětoval bohům, a odmítl dále
i odpřisáhnout zapření víry, byl krutě
mučen. Nakonec mu dne 4. května
304 n. l. pověsili na krk mlýnský kámen
a svrhli ho do řeky Ennsu. Floriánovo
mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam
ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané
zhanobit. Vodou byl usmrcen, proto se
stal patronem proti nebezpečí vody.
Jelikož voda hasí oheň, stal se též hlavním patronem proti nebezpečí ohně.
Mučedník z Lorchu v Horním Rakousku
je světcem Bavoráků i Rakušáků, Čechů
i Maďarů. Hasiči se nazývají Floriánovými učedníky.
Ve středověku se pevně věřilo, že
nepatrné kousky z ostatků sv. Floriána
uchrání města před zničujícími požáry.
Za tímto účelem byl pořízen relikviář
i v dnešním Havlíčkově Brodě. Jako
zajímavé zaklínadlo proti ohni, ovšem
trošku egoistické, lze zmínit následující pořekadlo:“Svatý Florián, s vědrem
vody pán, nám k ochraně dán – ušetři
můj dům, zapal jiný krám“. Florián je
vzýván i při nebezpečí požáru ve světě
i v přeneseném slova smyslu, což ukazuje další pořekadlo: “Kde pálí ohně žár
a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám
dán, svatý Florián.“
Ohlédnutí se do minulosti a osvěžení
paměti nikdy neuškodí, ale moderní doba pouze s ,patrony a ,zaklínadly nevystačí. Vždyť on i ten oheň, rychlost šíření
plamene a škodlivost plynných produktů
jsou dnes úplně o něčem jiném. Vážení
občané, položte si otázku - žijeme a vytváříme sobě, svým dětem, sousedům
a svému okolí prostředí, které je skutečně požárně bezpečné?! Dejte ,,učedníkům Floriánovým“ ten nejhezčí dárek
a učiňte vše, aby u Vás ohnivý kohout
neměl vůbec šanci zakokrhat – prospějete tím především sami sobě. Protože
Novoměstské noviny

nejmenší škody napáchá pouze takový
požár, který vůbec nevznikl. Tak v duchu
hesla „hledáš-li pomocnou ruku, nalezneš ji na konci své paže“, ověřte si, zda:
 zbytečně neriskujete s otevřeným
ohněm,
 je ve stanovených lhůtách prováděno
pravidelné čištění a kontrola komínů,
 jsou kouřovody a topidla udržovány
v řádném technickém stavu,
 je popel ukládán na bezpečné místo,
 je řádně a bezpečně ukládán hořlavý
materiál a látky mající sklon k samovznícení,
 jsou chodby, schodiště, únikové
cesty a východy volné k evakuaci
osob,materiálu či vedení hasebního
zásahu,
 jsou řádně označené a přístupné
hlavní vypínač el.proudu, uzávěry
vody a plynu,
 je udržován pořádek a čistota na půdách a ve sklepích,
 je v řádném stavu elektroinstalace,
elektrické spotřebiče,kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová
vedení, atd.,
 znáte umístění a použití přenosných
hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
 znáte čísla tísňového volání a obsah
předávané zprávy,
 nedáváte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů,
 právě si vaše děti nehrají s ohněm,
zápalkami či hořlavinami, udělejte si
čas a vysvětlete jim,že oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán!!
Vážené kolegyně a kolegové hasiči,
dovolte mi, abych Vám u příležitosti
Vašeho svátku poděkoval za veškerou
činnost a Váš volný čas, který věnujete
prevenci, práci s mládeží, údržbě techniky, zdolávání požárů a likvidaci mimořádných událostí. Uchránili jste hodnoty
ve výši několika miliard korun, jedná
se o kus poctivé a smysluplné práce.
Skutečný obdiv a úctu si zasluhují též
odvaha a obětavost, které jste prokázali
při pomoci občanům v oblastech postižených ničivými povodněmi.
Tento rok oslavíme 100 let postavení
hasičské zbrojnice v Novém Městě pod
Smrkem a příští rok oslavíme 139 let
založení hasičského sboru.
Ladislav Rabina
červenec–srpen 2012

Užitečné informace
Zlomyslná volání
Tísňová linka 150 a 112 se bohužel
stále potýká se závažným problémem
v podobě zlomyslných volání (úmyslné
zneužití linky, hra dětí, nemoc nebo
aktivity opilců). Spolu s omyly tvořila
zlomyslná volání až 70 % ze všech volání na linku 150 a 112, což je závažný
problém. Složky integrovaného záchranného systému (IZS), které vyjedou kvůli
planému poplachu zbytečně, mohou
chybět jinde. Ten, kdo zneužívá tísňové
linky, ji může blokovat jinému člověku,
který pomoc v nouzi skutečně potřebuje. Navíc jsou zbytečně proplýtvány
ﬁnanční prostředky.
,,Lidé by si měli uvědomit, že při volání
na tísňovou linku 150 a 112 není nikdo
anonymní. Vyspělá technologie linky
150 a 112 umožňuje nejen zjistit přesně
místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho
číslo, volajícího lze identiﬁkovat dokonce
i v případě, že volal z mobilního telefonu
bez SIM karty. Navíc veškeré hovory
jsou nahrávány,“.
Pokud někdo zneužije tísňovou linku, hrozí mu dle zákona o elektronických komunikacích pokuta až do výše
100 000 Kč. V určitých případech lze

zlomyslné volání klasiﬁkovat jako trestný
čin šíření poplašné zprávy nebo trestný
čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení, pak samozřejmě
hrozí trestní odpovědnost.
V současnosti jsou v legislativním procesu chystána i opatření, která umožní
inkriminovaný telefon, ze kterého jsou
prováděna zlomyslná volání, zablokovat.

Občané se však v žádném případě nemusí obávat mimořádnou událost oznámit, v případě podezření či pochybnosti
doporučujeme volat linku tísňového volání. Je to určitě lepší než dopustit zbytečné poškození zdraví nebo majetku.
Žádám rodiče a učitele, kteří si tento
článek přečetli, aby své děti a žáky poučili.

Není třeba kredit ani SIMka
V ČR v současnosti funguje 14 callcenter linky 112; ta jsou v rámci celé
republiky navzájem hlasově i datově
propojena. Tato telefonní centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná,
tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku
112 automaticky přesměrovány na další
telefonní centra tísňového volání 112,
aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde garance, že
se občan vždy dovolá, a to jak z pevných
linek, tak mobilních telefonů. Na 112 se
lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat
bez SIM karty a bez kreditu, pokud je

na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
Technologie linky 112 fungující v ČR
je na špičkové evropské úrovni a obsluhují ji důkladně vyškolení operátoři. Ti
mohou mj. identiﬁkovat adresu volajícího
z pevné sítě, automaticky určit polohu
mobilního telefonu při tísňovém volání,
využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identiﬁ kační kód mobilního přístroje nebo určit
mobilního operátora volajícího.
Ladislav Rabina

Jak se chovat a nechovat v Jizerských horách
V oblasti se zabezpečuje všestranná
ochrana vymezeného území, zachování,
využívání a obnova přírodního bohatství a krás pro jejich význam kulturní,
hospodářský, zdravotní a rekreační.
Na celém území Jizerských hor, zvláště
pak na území chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Jizerské hory, se nedoporučuje
nebo zakazuje:
1) Zneškodňovat (spalovat) odpady
mimo místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody
nebo obce.
2) Tábořit a rozdělávat ohně mimo
místa vyhrazená se souhlasem
orgánu ochrany přírody.
3) Kouření v lese.
4) Vjíždět a setrvávat s motorovými
vozidly a obytnými přívěsy mimo
silnice a místní komunikace.
5) Záměrné rozšiřování nepůvodních
druhů rostlin a živočichů.
6) Provádět chemický posyp cest.
7) Měnit dochované přírodní prostředí.
8) V první zóně těžit nerosty.
červenec–srpen 2012

9) Volné pobíhání psů a koček mimo
oplocených pozemků majitele.
10) Pořádat některé veřejné nebo hromadné akce mimo sídliště a místa
k tomu určená, jako např. cyklistické závody v 1. a 2. zóně, bez projednání se Správou CHKO.
11) Provozovat horolezectví a nocování
bez stanů (bivakování) v národních
přírodních rezervacích.
12) Jakýmkoliv způsobem znečišťovat
přírodní prostředí.
13) Rušit křikem a jiným hlukem volně
žijící živočichy, pronásledovat je,
ničit hnízda ptactva a v zimě se
přibližovat ke krmelcům.
14) Poškozovat a ničit rostlinstvo,
vstupovat do přírodních rezervací
(kromě turistických stezek), lučních
a polních kultur a do hájených částí
lesa.
15) Provádět průzkumné a výzkumné
práce, sběr chráněných rostlin
a živočichů bez souhlasu Správy
CHKO.
Novoměstské noviny

16) Poškozovat kulturní památky.
17) Ničit označení přírodních rezervací,
turistických a lyžařských cest,
orientačního či výstražného
značení.
18) Jezdit na kolech, koních, psích
spřeženích do lesních porostů.
A dále jezdit na kolech, sněžných
skútrech a ostatních motorových
vozidlech mimo schválené trasy.
19) Vstupovat do lyžařských běžeckých
stop jinak než s běžeckými lyžemi.
Kontrolu obecně závazných právních
předpisů týkajících se ochrany přírody
zajišťují orgány veřejné správy, veřejné
stráže, policie ČR nebo obecní. Správa CHKO pak prostřednictvím Stráže
přírody.
SNAŽME SE O TO, ABY PO NAŠÍ
NÁVŠTĚVĚ PŘÍRODA VYPADALA LÉPE
NEŽ PŘED NÍ!
Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Štěpánka Desná
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Spolky
OS pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smr. a okolí
V neděli 27. května v 11 hodin proběhlo
slavnostní představení nově zrestaurovaného křížku před evangelickým kostelem.
Kříž, resp. jeho rozvaliny a zbytky, ležely
dlouho v keři u cesty v blízkosti kostela.
Před několika lety zbytky kříže přemístil
farář Adam Balcar do zahrady kostela,
aby byly ochráněny před dalším ničením.
Naše OS podalo několik žádostí o ﬁnanční podporu na opravu kříže. Nakonec
obnovu kříže podpořili patroni projektu
Zdeňka a Igor Přerovští prostřednictvím
Fondu kulturního dědictví Nadace VIA.
S úspěchem se setkala až tato poslední žádost, zbývající prostředky uhradilo
město N. M. p. S. z městského rozpočtu.
Bylo osloveno několik zhotovitelů/restaurátorů a z dodaných nabídek byl jako
nejvhodnější vybrán BcA. Jan Fedorčák.
V jakém stavu byl kříž před restaurováním
je vidět z fotograﬁ e. Hlavní práce, které
byly provedeny, jsou následující: mechanické a chemické čištění, oprava umělým
kamenem, armování drátem, použití repa-

sovaného kamenného historického kříže,
vsazení nové mramorové desky, doplnění
čepů z nerezového materiálu a aplikace
hydrofobizačního nátěru.
Adam a Eva Balcarovi spolu s členy sboru zazpívali píseň, kterou roku 1529 zkomponoval Martin Luther, a dále zazpívaly
samostatně i děti. U tohoto představení se
sešlo asi 60 účastníků.
Následovala cesta po sakrálních památkách, začínající prohlídkou vnitřních prostor evangelického kostela včetně věže.
Dále se zájemci přesunuli před katolický
kostel, kde historické a stavitelské zajímavosti o kostele vyložil p. Taraba spolu
s V. Timou. Poté následovala prohlídka
prostor katolického kostela, opět včetně
kostelní věže. Po zhlédnutí prostor následovala prohlídka vnitřku fary. Následovala
prohlídka „farního okrsku“, tzn. soch/pomníků (J. Nepomucký, G. Menzel), křížků
(Halbigův a hřbitovní) a vnějšku budov bývalé farní školy, vily G. Menzela a bývalého
chudobince.

Po skončení ces t y s e s p o ko j e n í
návštěvníci ro ze š l i d o s v ýc h
domovů. Mezi
účastník y akce
byli členové spolku Patron, členové
sboru Českobratrské
církve evangelické, místostarostka R. Žáková, členové našeho OS, další místní
obyvatelé a lidé z přilehlých obcí.
Zároveň jsme se na tomto setkání s členy spolku Patron domluvili na uskutečnění výstavy„Pomníčky Jizerských hor
a činnost Spolku Patron“, jejíž vernisáž
se uskuteční v úterý dne 11. září 2012
od 16:00 hodin v budově knihovny. Výstava potrvá do 11. října 2012. Chceme tímto
i na tuto výstavu pozvat zájemce o historii
Jizerských hor a zájemce o obnovu drobných kulturních památek v krajině.
Tomáš Málek, www.nmps-os.cz

Spolek Patron opravuje drobné památky J. h. již 30 let
Nové Město pod Smrkem – Křížk y
na rozcestích, stromech, skalách nebo
upevněné jen tak v zemi, boží muka, pamětní desky, památky na doby válečné,
milníky, hraniční kameny nebo kapličky
souhrnně nazýváme drobnými památkami. Jejich vyhledávání, evidenci a hlavně
opravám věnovali členové občanského
sdružení Spolek Patron své třicetileté úsilí.
Putovní výstava mapuje nejen naši práci
na opravách, ale i výsledky naší činnosti
na poli badatelském. Proto mohlo být
vyprávění o jizerskohorských pomníčcích
doplněno o příběhy dřevorubců, pytláků,
ale i vrahů a sebevrahů.

„Za dobu naší činnosti byly provedeny
stovky oprav drobných památek – pomníč14

ků Jizerských hor,“ uvedl předseda Spolku
Patron pan Herbert Endler. „Impulsem
k zájmu o jizerskohorské pomníčky bylo
bezesporu první vydání Knihy o Jizerských
horách RNDr. Miloslava Nevrlého v roce
1976. Tehdy začalo období nejkrásnější – období hledání. Impulsem ke vzniku
skupiny přátel pomníčků a památných míst
Jizerských hor byla mezi lety 1978–1980
opakovaná setkání tehdejších ochránců
přírody při Správě CHKO Jizerské hory s autorem knihy Miloslavem Nevrlým
a Emilem Novákem, který se o pomníčky
staral s lidmi o generaci staršími než my.
Ze skupinky přátel pomníčků se v roce
1990 stal Spolek Patron a později, v roce
1997, stejnojmenné občanské sdružení.
Náklady na opravy jsme přitom většinou
hradili z vlastní kapsy – z členských příspěvků. Teprve v posledních letech jsme
se naučili žádat o podporu Grantové programy a oslovovat potencionální sponzory,“ poznamenal Endler.
V Jizerských horách jsou stovky drobných památek. Od 19. století je udržovaly německé i české okrašlovací spolky
a místní lidé. Po v ýměně oby vatelstva
po II. světové válce však došlo k významné změně v přístupu k památkám i celé
krajině jako celku. Památky, tato významNovoměstské noviny

ná součást paměti krajiny, byly ničeny,
v lepším případě zůstaly jakýmsi trpěným
prvkem v nově osídlovaném území.
Tehdy se jejich záchraně za nelehkých
podmínek věnovali nadšenci převážně
z řad původních, neodsunutých, obyvatel.
Právě oni se zasloužili, že se pomníčky
dochovaly až do doby, kdy zpracovával
podklady pro svoje první vydání Knihy o Jizerských horách RNDr.Miloslav Nevrlý.
„S jeho Knihou v ruksaku jsme se potkávali v horách, začali si vyměňovat informace a poznatky,“ vzpomíná Endler, který se
podílel před 30 lety na vzniku tehdy ještě
volného spolku takzvaných „křížkařů“.
Teprve později, v roce 1997, bylo založeno
občanské sdružení Spolek Patron. Ten má
dnes 70 členů a zhruba 20 dalších příznivců – sponzorů.
Knihovna v Novém Městě pod Smrkem
bude do 11.října hostit výstavu, která bude
otevřená vždy:
Pondělí: 9:00–11:00 / 13:00–17:00
Úterý: 9:00–11:30 / 13:30–17:00
Středa: 13:00–15:00
Čtvrtek: 9:00–11:30 / 13:30–17:00.
Další informace:
Herbert Endler – tel. 777 775 002
Marie Vojáčková – tel.: 482 360 344
červenec–srpen 2012

novoměstský sršáň 2012

V sobotu 26. května se na koupališti
konal již 10. ročník netradičního triatlonu
smíšených párů – Novoměstský Sršáň,
Memoriál Polminy a Přémy ´02. Za krásného počasí soutěžní páry opět závodily
nejprve společně na kánoi, pak již jednotlivě pokračovali na horských kolech
a nakonec poměřili síly v běhu.
Závodu se zúčastnilo rekordních 33
dvojic. V silné konkurenci nakonec zvítězil pár Míša Novotná + Honza Šámal,
druzí byli Hanka Štr ynclová + Pavel
Štryncl, kteří tento závod již dvakrát
vyhráli. Třetí místo obsadili Kamila Knopová + Štěpán Kaliba. Největší počet
vítězství má na kontě Markéta Polmová
s různými partnery, ale letos se nezúčastnila.
Po celou dobu akce bylo k dispozici
občerstvení, možnost projížďky na kánoi, dětská lezecká stěna a soutěže pro
děti.
Po ukončení závodu pokračoval večer vystoupením kapely Swallow This
z Liberce.
Celá akce byla vzpomínkou na naše
dva kamarády, kteří tu již 10 let nejsou
s námi.
Kompletní výsledky a další informace
najdete na www.hknmpsm.cz
HKNMpSm

červenec–srpen 2012

Novoměstské noviny

15

kultura a školství
Ve Vorazu není nuda!
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Voraz, který funguje v Novém Městě pod
Smrkem již téměř dva roky, je klub pro
mladé lidi od 15 do 26 let, kteří vykazují nebo jsou ohrožováni společensky
rizikovým chováním. Voraz pravidelně
pracuje se 100 klienty, kteří klub aktivně
navštěvují.

Problémy často vznikají ve chvíli, kdy
mladí lidé nemají možnost nebo neumí
trávit svůj volný čas aktivně. Z nudy přicházejí ty nejbláznivější nápady. Klub
Voraz se proto snaží v rámci své pravi-

delné otevírací doby i nepravidelných
akcí vytvářet pro tyto mladé lidi příležitosti k aktivnímu a společensky nezávadnému trávení volného času. V klubu
mohou naši klienti společně hrát různé
deskové hry, tančit na tanečních podložkách, využívat sportovní náčiní nebo
rozvíjet své výtvarné schopnosti. Mohou
také využívat prostory klubu pro zkoušky
svých hudebních kapel nebo tanečních
skupin. Voraz také několikrát ročně pořádá kulturní akce zaměřené na mladou
generaci. Nejvýznamnější z nich je hiphopový festival Street battle, který budeme letos na podzim pořádat již podruhé.
Kromě kulturních akcí organizujeme

i další aktivity, které pomáhají mladým lidem objevovat rozličné možnosti aktivního trávení volného času v našem regionu
– cyklistické výlety, ježdění na koních,
návštěvy plaveckého bazénu. Velmi oblíbené jsou naše pravidelné akce, které
pořádáme v klubu Voraz ve spolupráci
se studenty z USA. Mladí lidé tak mají
možnost nejen poznat jinou kulturu, ale
i potrénovat své konverzační schopnosti
v angličtině. Naším cílem je přesvědčit
mladé lidi o tom, že i bez cigaret, drog,
alkoholu a výtržnictví se dá užít hodně
legrace.
Martina Dvořáková

Městské muzeum v N. M. p. S.
Muzeum bylo založeno v roce 1912.
Obsahovalo sbírky, které představovaly
vývoj života obyvatel v Novém Městě
pod Smrkem od jeho založení, včetně
zdejšího průmyslu od hornictví, těžby
hornin na úpatí Jizerských hor až po rozvoj průmyslu textilního. Byly zde zastoupeny také přírodovědné sbírky a zbraně.
Muzeum fungovalo až do počátku sedmdesátých let dvacátého století. Potom
bylo uzavřeno pro špatný technický stav
budovy.
Znovu otevřeno bylo Městské muzeum 21. ledna 1999. V současné době lze expozici muzea rozdělit na dvě
části. První je věnována přírodě a okolí
Nového Města pod Smrkem a celého
Frýdlantska, seznamuje návštěvníky se
zajímavostmi a naučnými stezkami, které
stojí za zhlédnutí. Druhá část expozice je
věnována vzniku města a historii života
jeho obyvatel.

Otvírací doba:
Pondělí: 9:00–11:00 / 13:00–17:00
Úterý:
9:00–11:30 / 13:30–17:00
Středa: 13:00–15:00
Čtvrtek: 9:00–11:30 / 13:30–17:00

V červenci a srpnu je provozní doba
muzea rozšířena o víkendy:
Sobota: 9:00–11:00 / 13:00–16:00
Neděle: 9:00–11:00 / 13:00–16:00
Palackého 276 (budova knihovny)
463 65 Nové Město pod Smrkem

Novoměstské noviny. Dvouměsíční zpravodaj Města Nové Město pod Smrkem. Schváleno pod číslem MK ČR E11812.
Toto číslo vyšlo 30. 7. 2012. Náklad 400 ks. Příští vydání: září–říjen 2012. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího
měsíci vydání. Vydává Město Nové Město pod Smrkem Odpovědný redaktor: Vojáčková Marie (e-mail: knihovna@nmps.cz).
Redakční rada: Marie Vojáčková, Jiřina Zelenková, Ing. Pavel Smutný (-SY-). Graﬁka a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz.
16

Novoměstské noviny

červenec–srpen 2012

