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Vážení čtenáři,
hlavním tématem nejen dalšího čísla 

Novoměstských novin jsou blížící se 
komunální volby. Věříme, že využijete 
svého volebního práva a rozhodnete 
svou účastí ve prospěch našeho měs-
ta. Pro usnadnění Vašeho rozhodování 
jsme se snažili shromáždit informace 
o tom, čím si chtějí kandidáti získat 
Vaše hlasy. Všem dosavadním zastu-
pitelům jistě patří poděkování za jejich 
práci a přání úspěchu v nadcházejí-
cích volbách, pokud se rozhodli opět 
kandidovat.

Dále se jako obvykle dozvíte aktuální 
informace z radnice, od příspěvko-
vých organizací, sdružení a spolků 
a z knihovny. Připraven je také literární 
příspěvek.

Redakce

Ohlédnutí 
za oslavami města

Více na straně 2.

Vítání prvňáčků
Více na straně 23.
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téma čísla

Noc z pátku na sobotu nevěstila nic 
dobrého. Déšť bičoval střechy domů 
a přibývajícím ránem se naše obavy na-
plňovaly... Pršelo a pršelo...

Sešli jsme se v šest hodin ráno s tím, 
že za hodinu má přestat pršet. Začali 
přijíždět první stánkaři a přiváželi další 
nepříznivé informace o vývoji počasí... 
Téměř všechny jsme přesvědčili, aby 
zůstali. Přeci „nezabalíme“ více než 
půlroční práci s přípravami kvůli nepřízni 
počasí. Stále jsme věřili ve zlepšení. 
Stánkaři pomalu stavěli stánky, připravo-
valy se zábavné atrakce, naši chlapi VPP 
rozváželi dopravní značky, připraveni by-
li hasiči i elektrikář. A pršelo a pršelo... 
Blížila se devátá hodina a pan moderátor 
na mobilu sledoval postup studené fron-
ty – deště.

No ale Novoměšťáci nic nevzdávají, 
a tak v 9 hodin začínáme!

Oslavy jsou zahájeny, vystupují děti 
z MŠ a žáci ZUŠ, po kterých následu-
je slovo starosty. Přítomní jsou zatím 
většinou rodiče účinkujících dětí. Déšť 
neustává...

Chvílemi ale přestává pršet a vystupují 
děti z Nevo Dživipen se svými tanci – 
pěkné, barevné, veselé. Na podiu je 
střídá tanec kombinující akrobacii a ne-

tradiční boj – Vem Camará Capoeira 
Liberec – krásná, oku lahodící podívaná 
pocházející z Brazílie.

Úderem půl jedenácté vystupuje před 
podiem pan Bílek se svým divadélkem. 
Svoji pohádku pro nejmenší ale nedo-

hraje. Opět prší a Kašpárek s drakem 
svůj boj s deštěm prohrávají...

Na deštěm zkrápěném náměstí při-
bývají lidé, kteří přišli na vystoupení 
pana Uhlíře. Všichni se na něj moc těší 
a moderátor slibuje, že déšť během 
koncertu ustane. A začínáme... jedna 
písnička za druhou, pořad koncipovaný 
pro všechny věkové kategorie – od nej-
menších až po nás starší a pokročilé.

Opravdu přestává pršet a lidé mohou 
složit deštníky a užít si bez deště dru-
hou polovinu koncertu. Moc se nám 
všem jeho vystoupení líbilo, pan Uhlíř se 
ochotně na konci se zájemci fotografu-
je, věnuje i autogramy a odjíždí – čeká 
ho další koncert. Sluníčko a pohlazení 
na duši v podobě krásných tónů nám 
všem známých písniček zůstalo.

V pravé poledne sluníčko alespoň 
na chvíli zůstává a bublinová show může 
začít. Bubliny byly krásné a veliké, jen 
vítr zlobil.

A už volají bubeníci z Aries, že budou 
mít zpoždění, protože v Mníšku byla au-
tonehoda.

Zpoždění zachraňuje Capoeira svým 
druhým vystoupením. Opět krásná po-
dívaná.

Bubeníci z Aries dorazili, připravili své 
veliké bubny zavěšené na konstrukcích, 
popelnice a kosy a vše mohlo začít. 
Krásní mladí muži, úchvatné bubnování. 

Ohlédnutí za oslavami města
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Informace z radnice

Na tomto místě bych chtěla ve struč-
nosti shrnout nejdůležitější akce prove-
dené za uplynulé čtyři roky z kapitoly 
Opravy a investice:

2011 – okna ZŠ, zdravotní středisko, 
podlahy v hasičské zbrojnici v Ludví-
kově p. S.,  v ZŠ a v ZUŠ, opravy plotu 
u víceúčelového hřiště, oprava rozvo-
dů topení v Dělnickém domě, oprava 
skleněných výplní  v tělocvičně, opra-
va budovy SVČ „ROROŠ“, kanalizace 
sokolovna, WC a rozvody v č. p. 275, 
protiradonová opatření v budově knihov-
ny, opravy silnic, křížků, informačních 
tabulí aj.

2012 – oprava Kyselky, okna ZŠ, 
trafostanice STV GROUP a Retap, ga-
ráže MěÚ, povodňové opravy v Ludví-
kově p. S., dveře ZŠ, oprava střechy 
na rozhledně, vodovod Růžová ul., ra-
diátory ve zdr. středisku, kanalizace, 
opravy drobných kulturních památek 
a komunikací.

2013 – kanalizace, plynofi kace, pod-
laha muzeum a hasičská zbrojnice v Lud-
víkově p. S., mříž do kostela, dostavba 
garáží MěÚ, dveře ZŠ, informační tabu-
le, pamětní deska na rozhlednu, provi-
zorní oprava mostu v Ludvíkově p. S., 
okna knihovna, kompletní oprava Jizer-
ské ul., odvodnění ul. Růžové a Zahrad-
ní, opravy komunikací po kanalizaci, 
lokální vysprávky ostatních komunikací, 
okna zdrav. středisko a hasičská zbrojni-
ce Ludvíkov p. S., úprava archivu MěÚ, 
oprava kanalizace Kmochova.

2014 – doplnění herního prvku u Je-
zerní královny, opravy po kanalizaci, 
lokální vysprávky silnic, opravy povod-
ňových škod v Ludvíkově p. S., výmě-
na 3 oken v bazénu, opravy drobných 
kulturních památek, oprava komunikace 
ke Kyselce,  elektropilířek na náměstí, 
zateplení pláště a střechy a výměna 
oken tělocvičny ZŠ, oprava komunika-
ce v Ludvíkově p. S., oprava Halbigova 
kříže.

V přehledu jsou uvedené pouze akce 
většího rozsahu, drobné opravy uvedeny 
nejsou.

K běžnému rozpočtu, ze kterého jsou 
tyto opravy fi nancované, získalo vedení 
města v uplynulých čtyřech letech dota-
ce v hodnotě 37 milionů korun.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Opravy 
a investice

Volební informace
Rada města Nové Město pod Smr-

kem na své schůzi dne 13. srpna 2014 
rozhodla umožnit kandidujícím stranám 
a sdružením v nadcházejících komu-
nálních volbách zveřejnit své volební 
programy ve speciálním vydání Novo-
městských novin.

Dále bylo určeno, že výtisk bude pro-
veden černobíle v rozsahu max. jedné 
strany A4 pro jeden kandidující subjekt. 
Uzávěrka byla v pondělí 22. září ve 14 h.

Tuto informaci obdrželi volební zmoc-
něnci všech kandidujících subjektů.

Redakce Novoměstských novin

Následují popelnice – snad je nebude 
nikdo za dlouhých letních večerů násle-
dovat, protože to byl rachot, ale skvělý! 
No a že se dá hrát na kosy? No dá, 
a krásně!

Je tři čtvrtě na dvě a je tu Divokej Ir. Je 
to liberecká taneční skupina věnující se 
irskému tanci a stepu. Drobná zaváhání, 
přesto pěkné vystoupení.

Sluníčko nám ještě přeje a moderátor 
volá k jevišti ty nejmenší i trochu od-
rostlé. Je tu Vanda a Standa! Spousta 
písniček, cvičení, hádanek. Skvělá zá-
bava pro malé i velké. Hodina utekla jako 
voda a museli jsme se, i když neradi, 
rozloučit.

Na své druhé vystoupení se chystá 
pan Bílek a opět se zlověstně zatahuje. 
Pohádka začíná a pršet opět také. Pan 
Bílek se snaží, ale déšť se mění v průtrž 
a pohádka opět bude bez konce. Škoda, 
snad někdy jindy...

Počasí se umoudřuje až při vystoupe-
ní stand-up komika Karla Hynka. Děti 
jsou upozorněné, aby šly raději skotačit 
na atrakce, protože mohou padnout i ja-
drnější výrazy. Všichni jsme se pobavili, 
od srdce zasmáli. Škoda, že je hodina 
tak krátká. Určitě bychom se vydrželi 
smát mnohem déle.

No a kdo se postará o pěknou tečku 
na náměstí? Přeci náš S.P.Band.

Zábava na náměstí pro tuto chvíli 
skončí, ale moderátor nás všechny zve 
na koupaliště, kde budou oslavy v osm 
hodin pokračovat. A snad již bez deště!

Všichni jsme si to přáli, protože připra-
vený program byl také skvělý.

Úderem osmé začal koncert liberecké 
kapely Těla.

Prostory koupaliště se postupně za-
plňovaly. Někdo přišel na Těla, někdo 
chtěl vidět ohňovou show a ohňostroj.

Ti druzí se dočkali po setmění, v půl 
desáté. Krásné ohňové a Light UV vy-
stoupení skupiny Pa-li-Tchi.

Bylo to nádherné propojení moderní 

choreografi e s jedinečným uměním oh-
ně Banethi, tancem, bojovým uměním 
a akrobacií. Vše bylo propojené s Light 
UV show, při které jsme viděli, i kolik 
let od založení našeho města slavíme. 
Na jejím konci jsme viděli ukázky z py-
roshow spojené s pyroefekty, provede-
nými ve spolupráci s opravdovými mistry 
svého oboru z FLASH Barrandov FX.

Ti se postarali i o vyvrcholení celého 
večera – ohňostroj. Úchvatná zářivá po-
dívaná, odrážející se na hladině našeho 
přírodního koupaliště!

No a co na úplný závěr? Olympic re-
vival a opět déšť, který vyhnal i ty skalní 
příznivce. V půl jedné zbylo už jen pár 
vytrvalců, ale užili jsme si to...

Pevně věřím, že si každý z programu 
oslav něco vybral a že se mu to líbilo.

Co dodat?
Obrovské poděkování patří oběma 

Maruškám (Václavkové a Vojáčkové) 
za skvělý nápad, přípravu a organizaci 
oslav. Podíl na úspěchu mají i ostatní 
členové přípravného výboru (pan sta-
rosta, paní místostarostka, pan tajemník 
a paní Čeledová), pracovníci VPP pod 
vedením paní Strakové, pana Svobody 
a Pelikána, hasiči z Nového Města pod 
Smrkem i Ludvíkova pod Smrkem, paní 
kuchařky z MŠ a ŠJ, členky Senior klu-
bu, zaměstnanci SRC i ostatní pracovní-
ci MěÚ, kteří rovněž pomáhali.

Byla to spousta času i dřiny.
Poděkování patří všem účinkujícím, 

skvělému moderátorovi, zvukaři, stánka-
řům a obsluze zábavných atrakcí, kteří 
se přes nepřízeň počasí starali o dobrou 
náladu a pohodu nás všech.

Zapomněla jsem na někoho? Snad mi 
to odpustí. Skvělých pomocníků bylo 
mnoho!

Oslavy jsou za námi, ať žijí příští 
oslavy! Jen prosíme, příště bez deš-
tě!

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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Informace z radnice

Oslavy 430 let Nového Města p. S.
Velice děkujeme všem, kteří se i přes 

nepřízeň počasí 16. srpna oslav zúčast-
nili. Věříme, že se Vám program líbil a ná-
ležitě jste si ho užili. Zaznamenali jsme 
spoustu pozitivních ohlasů, které nás 
velice potěšily a kterých si vážíme. Přes-
tože bylo chladno a deštivo, návštěvnost 
byla nečekaně vysoká.

Tímto dnem však oslavy neskončily. 
Zveme Vás také na 3. novoměstský ples, 

který se bude konat 22. listopadu, ale 
skutečným vrcholem oslav bude vánoční 
koncert Janka Ledeckého se smyčco-
vým kvartetem dne 6. prosince večer. 
V několika písních doprovodí Janka 
Ledeckého také místní dětský pěvecký 
sbor Podsmrkáček.

Máme se tedy na co těšit. Děkujeme 
za přízeň.

Realizační tým oslav

Tělocvična a mateřská škola 
se budou zateplovat

Město obdrželo registrační list a roz-
hodnutí o přidělení dotace z Fondu sou-
držnosti a Státního fondu životního pro-
středí na dva projekty.

Prvním je „Snížení energetické ná-
ročnosti objektu ZŠ Tylova 694 – školní 
tělocvična“, na který jsme získali dotaci 
5.300.000 Kč za podmínky, že výmě-
na oken a celkové zateplení tělocvičny 
i ubytovny bude provedeno ještě letos. 
Proto bylo ihned vyhlášeno výběrové ří-

zení na zhotovitele této veřejné zakázky.
Dalším projektem je „Snížení energe-

tické náročnosti objektu MŠ Mánesova 
952“ s dotací 5.800.000 Kč. Jeho reali-
zace se plánuje na příští rok.

Důležitým efektem těchto projektů 
budou značné úspory tepelné energie, 
díky kterým město v budoucnosti ušetří 
další peníze.

-SY-

Ze schůze RM
N a schůz i  r ad y  měs ta  konané 

16.07.2014 projednala rada přidělení 
bytu ve vlastnictví města, projednala 
žádost o pronájem prostor v domě Šver-
mova č. p. 300, majetkoprávní věci 
a projednala smlouvy o věcném břeme-
nu mezi městem a fi rmou ČEZ. Dále RM 
souhlasila s umístěním celoplošné vý-
suvné markýzy na pronajatém pozemku 
nájemcem panem Vocelem a schválila 
započtení dluhu fi rmy Restaurace Nové 
Město s. r. o. v aktuální výši dle podkla-
dů fi nančního odboru.

Na své dalš í schůzi konané dne 
13.08.2014 projednala rada majetko-
právní věci, návrh smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení fi rmou 
Elektrowin, a. s., Praha, kterou násled-
ně neschválila. Dále rada města schvá-
lila prodloužení smlouvy s fi rmou Rengl 
do roku 2024 a souhlasila s navrženými 
výměnami výlepových ploch. RM pro-
jednala přidělení dotací z rozpočtu měs-
ta na akci „Badmintonový turnaj 2014“ 
a „Klinger party“.

Dne 03.09.2014 projednala rada 
města přidělení bytů dle seznamu ža-
datelů o byt ve vlastnictví města a ma-
jetkoprávní věci. Dále RM projednala 
na základě podaných nabídek firem 
návrhy na rozdělení provádění zimní 
údržby pro období 2014–2015 a návrh 
operačního plánu zimní údržby na toto 
období. Rada města schválila vyhlášení 
výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Snížení ener-
getické náročnosti objektu ZŠ Tylova 
– školní tělocvična“. RM projednala 
pravidla a paušální poplatek za připojení 
uživatelů k přívodu elektrické energie 
na náměstí.

Usnesení rady města najdete 
na www.nmps.cz/rm.php

Oslavy 430 let Nového Města pod 
Smrkem se uskutečnily 16. srpna a po-
časí jim skutečně nepřálo. Navzdory 
špatnému počasí byla atmosféra oslav 
velmi srdečná.

Všem účinkujícím vždy na závěr jejich 
vystoupení poděkovali diváci potles-
kem. Poděkování ale patří všem, kteří 
se na přípravě a organizaci celého slav-
nostního dne podíleli. Tedy zaměstnan-
cům MÚ v Novém Městě pod Smrkem, 
hasičům starajícím se o občerstvení, 

kuchařkám ve školní jídelně i provozním 
pracovníkům městského úřadu, kteří 
dbali o čistotu na náměstí. Děkujeme 
také členům Senior klubu, kteří tu měli 
stánek a prodávali své výrobky a zisk 
věnují na činnost klubu.

Všem zmiňovaným ještě jednou podě-
kování za příjemně prožitý den naplněný 
programem a ukončený ohňostrojem 
a hudební skupinou na koupališti.

Členky Senior klubu

Poděkování

Denně pro vás chystáme aktuální 
zprávy z Libereckého kraje, od ranních 
5 hodin se starají o mluvené slovo mo-
derátoři Tomáš Beneš a Honza Žíla, 
přinášíme vám po ránu čerstvé zprávy 
každých 30 minut. Po půl osmé se mů-
žete zapojit do naší pravidelné soutěže. 
V září hrajeme o dalekohledy. Po čtvrt 

Český rozhlas Sever vysílá 
Frýdlantské rozhledny

na devět voláme zajímavým lidem – 
zpěvákům, hercům, různým organizáto-
rům nevšedních akcí ze severu Čech. 
Krom toho nabízíme fi lmové kalendárium 
křestních jmen, vždy v 6:10 a v 7:25. Na-
laďte si zpravodajské informační rádio, 
které vysílá denně na frekvenci 97,4 FM 
z Frýdlantu.

Odpolední vysílání „Pohodové odpo-
ledne z Liberce“ má od září novinky, 
vysíláme nový seriál „Liberecký kraj 
od A do Z“, města, obce z našeho kraje, 
zajímavosti a novinky, které přiblíží re-
daktorka Jaroslava Mannová. Začínáme 
vždy od 14 do 16h, celé dvě hodiny 
reportáže a pozvánky z Kraje pod Ješ-
tědem. 

Oblíbené písničky na přání mode-
ruje Míra Tartárek a vysíláme je od 12 
do 13h, také od 17 do 18 hodin. Zavo-
lejte si o vaši písničku a pozdravte své 
známé po éteru. 

Na slyšenou na vlnách ČRo Sever.
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Nejsme politickou stranou, a proto respektujeme „svobodu“ jednotlivce. Svoboda pro nás p edevším znamená možnost
svobodn  se rozhodovat, ovšem za p edpokladu, že rozhodnutí je u in no podle nejlepšího sv domí a v domí, a je založené na
pe livém zvážení všech okolností. Sou asn  si ale uv domujeme, že k rozhodnutí pat í také plná zodpov dnost.  
Cílem „Sdružení nezávislých kandidát “ je p isp t svými schopnostmi a zkušenostmi ke zlepšení kvality života ob an
i návšt vník  m sta Nové M sto pod Smrkem a obcí Hajništ , Ludvíkov pod Smrkem a P ebytek, dále jen naše m sto.
Nezávislí kandidáti jsou v tšinou prakti tí lidé, kterým jde o vytvo ení ideálních podmínek pro plnohodnotný život všech
skupin ob an  v našem m st . Dob e v dí, kde jsou problémy m sta a místní znalost m že významn  p isp t k jejich
efektivnímu ešení. Nezávislí kandidáti se budou zodpovídat  pouze svým voli m – spoluob an m. Jejich rozhodnutí nejsou
ovlivn na žádnými stranickými sekretariáty a politickým zadáním. 
Myslíme si, že v našem m st  se ud lala v posledních letech spousta dobré práce, ale víme také, že mnoho v cí se mohlo
ud lat jinak a lépe.  

„Nechceme slibovat nemožné, ale o nemožné se pokusíme“ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam kandidát  
. jméno, p íjmení v k povolání  . jméno, p íjmení v k povolání  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   Vladislav Petrovi  Ing. 45 vedoucí odboru M Ú  10.  Michaela Libichová 35 d lnice  
2.   Renata Likavcová 44 referentka zam stnanosti 11.  Milan Karala 34 OSV    
3.   Daniel Suk 33 OSV   12.  Tomáš Bruský 41 referent plánování 
4.   Josef Plíšek 55 revírník  13.  Petr Kavalír 34 automechanik  
5.   Richard H bscher 36 záme ník 14.  Dana P ibylová 43 pe ovatelka  
6.   Josef Jalovi ár 60 údržbá   15.  Martin eleda 42 sm nový mistr  
7.   Alan Lázni ka 46 se izova   16.  Eliška Walterová 21 provozní  
8.   Jan Škareda 38 mistr  17.  Ji í Záruba 45 OSV   
9.   Martina Kozáková 38 asistentka výroby 

volby 2014Tento příspěvek neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Za obsah příspěvku redakce nezodpovídá.
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VOLTE č. 8
 VOLEBNÍ PROGRAM
PRO Nové Město pod Smrkem a okolí
Jsme občané Nového Města a okolí, kterým není lhostejné, jak žijeme v našem městě. Je to i vaše město a vy máte právo 
i příležitost rozhodovat o jeho dalším vývoji. V městském zastupitelstvu budeme zejména prosazovat:

BEZPEČNOST
• Vybudování kamerového systému v rámci bezpečnosti města
• Vyvolat jednání s Krajským úřadem v Liberci o umístění radaru a retardéru v Celní ulici
• Umístění dopravních a informativních značek pro zvýšení bezpečnosti občanů
• Zamezit neoprávněnému průjezdu kamionů z Polska ve spolupráci s policií ČR
• Podpora prevence kriminality, zejména drogové

HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ MĚSTA
• Důrazně vymáhat pokuty, poplatky a nájmy dlužníků
• Obnovit internetové stránky města na dotazy a příspěvky občanů
• Umístění podatelny v přízemí budovy městského úřadu
• Vyvolat jednání s Úřadem práce ČR o navrácení prostor kontaktního místa úřadu práce do budovy Jindřichovická 145 
   (Současné umístění úřadu práce komplikuje přístup maminkám s dětmi a seniorům.)
• Při úpravách domů (zejména na náměstí a okolí) vyžadovat přes stavební odbor vhodnost úprav z hlediska celkového rázu
   a historie města
• Dbát na rovné příležitosti všech občanů podnikatelů a spolků
• Rozšířit stávající kapacity sociálního zařízení na koupališti a vybudování ošetřovny pro zasahující členy horské služby v areálu
   koupaliště

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
• Obnovit autobusové spojení v ranních hodinách do Frýdlantu i po skončení současné výluky a jednat o zlepšení návaznosti spojů

SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZDRAVOTNICTVÍ
• Zvýšit péči o skupinu seniorů a osob zdravotně znevýhodněných
• Pokusit se o chráněné bydlení jak pro seniory tak pro mladé
• Drogová prevence jako nedílná součást sociální práce

SPORT A KULTURA
• Podpora místních spolků
• Podporovat Sbor dobrovolných hasičů v našem městě a v Ludvíkově
• Podpora lyžařských stop Jizerské o.p.s. a okolí Nového Města
• Společně s Okrašlovacím spolkem zpřístupnit některé štoly a podporovat údržbu a  budování vycházkových cest   
   Nového Města pod Smrkem a okolí s odpočívadly

VYUŽITÍ PODPOR EVROPSKÉ UNIE PRO NAŠE MĚSTO
• Opravit místní komunikace, dlažbu náměstí a chodníky s využitím evropských dotací (V tomto volebním období byla 
    provedena změna územního plánu a v roce 2016 je naplánována výstavba chodníku na hřbitov po levé straně Celní ulice.)
• Obnovit jednání o sjezdovce na Smrk v rámci celoročního využití cestovního ruchu

 KANDIDÁTNÍ LISTINA
1 . referent úřadu práce, člen okrašlovacího spolku, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 2. Meinerová Lenka asistent ekologa, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 3. Alois Čuda údržbář, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 4. Mgr. Bc. Světlana Husáková učitel základní školy, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 5. Veronika Svobodová zdravotní laborantka, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 6. Kateřina Kolečková účetní, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 7. Vasyl Kalynyč školník v mateřské škol, OSVČ, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 8. Bohumila Chmelová nezaměstnaná, členka hasického sboru, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 9. Lucie Barešová kontrolorka kvality, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

10.  manager výroby, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

11. Ivan Šebánek technolog, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

12. Radek Prášil operátor výroby, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

13. Šárka Anndrijčuková operátorka výroby, Hajniště, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

14. Ing. Olga Vnoučková seniorka, členka okrašlovacího spolku, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

15. Jaroslav Peške technik stanice technické kontroly, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

16. Bc. Alena Jančáry, DiS referentka zákaznického  centra CiS Systéms, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

17. Helga Bláhová referentka prodeje CiS Systéms, členka okrašlovacího spolku, Nové Město pod Smrkem, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

Volby 2014 Tento příspěvek neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Za obsah příspěvku redakce nezodpovídá.
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Příspěvky čtenářů

Motto: Modrá je dobrá... znáte ta slo-
va z jedné známé písničky?

Pusté náměstí v Poděbradech, ob-
loha černá a hrozící nějakou rychlou 
sprškou. Pozdní odpoledne, skoro pod-
večer. Poděbrady navštěvuji celkem 
pravidelně, ale takhle si je nepamatuji. 
Nikde ani živáčka, náměstí jako vy-
metené, obchody zavřené. Pacienti 
či návštěvníci lázní už určitě seděli 
někde doma nebo u televizorů, neboť 
zrovna dávali přenos z Mistrovství světa 
ve fotbale. Měl jsem chuť na kávu, po-
chopitelně černou. Všední den se blížil 
ke svému závěru, týden se lámal, byla 
středa.

Při ústí ulice na Prahu bylo otevřeno 
jen jedno zařízení, kde se dala vypít 
káva. Na chodníku před barem bylo 
na zvýšené terásce rozmístěno několik 
stolků a židlí pod velkými slunečníky, 
které však ztrácely na významu, proto-
že nízké rychle letící mraky spíše věštily 
dešťovou přeháňku. Vývěsní štít nad 
vchodem hlásal do půlkruhu napsanou 
informaci: Kebab - kavárna. Široce 
otevřené dveře zvaly dovnitř. Uvnitř 
bylo potemněle, jen u baru několik lam-
piček, jejichž mdlé světlo se odráželo 
od zrcadel na stěnách. Atmosféru dopl-
ňovala hudba z jakéhosi rádia, přerušo-
vaná frenetickými výkřiky moderátora. 
Rozlehlý obslužný pult se táhl do ob-
louku, před ním řada barových stoliček, 
ale nikdo na nich neseděl. Naproti baru 
podél stěny stála řada malých stolků se 
židličkami z tmavého dřeva. Ty stolky 
měly různý tvar i výšku, k nim odpoví-
daly rozměrově i židličky. Vybral jsem si 
stolek s dvěma vysokými barovými sto-
ličkami. Díky jejich výšce jsem měl dob-
rý přehled po celé místnosti. Vzápětí se 
u mne zjevil obsluhující mladík. Lehký 
cizí přízvuk v hlase, dotaz. Objednal 
jsem si espreso, a zatímco se káva při-
pravovala, obhlížel jsem místnost.

V tmavé kebab kavárně bylo jen něko-
lik návštěvníků, přesněji řečeno pět i se 
mnou. Jeden z nich seděl úplně vza-
du poblíž veliké LCD obrazovky, visící 
na zdi, cumlal černé pivo a se zaujetím 
sledoval dění na obrazovce. Právě pro-
bíhal přenos fotbalového zápasu z Bra-
zílie. Mihotavé světlo obrazovky lehce 
proráželo přítmí v okolí. Za tmavým čer-
ným závěsem v rohu se daly tušit jakési 
dveře. O dva stoly blíže ke mně seděly 

dvě dívky. Jedna byla ke mně otočena 
zády, takže jsem jí neviděl do obličeje. 
Bavily se o právě proběhnutém dni. 
Obě popíjely černé pivo.

Přede mnou se trochu zatmělo, obje-
vil se číšník. Jeho tmavý obličej splýval 
s přítmím okolí a v protisvětle vchodu 
jsem ani neviděl, jak vlastně vypadá. 
V ruce měl tácek s presem, mlékem, 
vodou a malou sušenkou. Položil vše 
přede mne na stolek. Usrkl jsem kávu 
s mlékem a se zájmem dál pozoroval 
okolí.

Ta zády otočená dívka měla na sobě 
černou blůzu s krátkým rukávem. Z vla-
sů upletený dlouhý tmavý cop jí splýval 
přes levé rameno. Ta druhá seděla 
levým bokem natočená ke mně. Na so-
bě měla černou košili bez límečku, 
z krátkých rukávů jí svítily bílé neopále-
né ruce. Dlouhé černé vlasy lemovaly 
pravidelný obličej s výrazným tmavým 
obočím, černě podbarvené oči, tem-
ně fi alově nalíčená ústa. Vida, gotika 
ještě frčí!. Mírně větší nos trochu vy-
čníval z jinak hezké tvářičky. Vlasy byly 
uprostřed hlavy rozdělené pěšinkou 
a spadaly jí v dlouhých pramenech přes 
ramena. Občas si je rukama nadhodila 
na záda. Vzápětí jí však sjely ke tvářím, 
protože živě pohazovala hlavou a byla 
zabrána do hovoru. Na krku měla náhr-
delník z kamenů geometrických tvarů 
v tmavých odstínech modré, hnědé 
a zelené. Ozdoba jí zvýrazňovala od-
halený štíhlý bílý krk, který vystupoval 
z černé halenky. Občas se napila čer-
ného piva a pokračovala v monologu, 
který její kamarádka jen málokdy pře-
rušila. Na rukou měla několik lesklých 
prstenů. Na pravé čtyři, levačku zdobil 
jeden. Černě (nebo snad fi alově?) nala-
kované nehty. Z útržků rozhovoru jsem 
vyrozuměl, že probíraly své kamarády, 
tedy nikoli nějaké důvěrné přátele, 
jak si navzájem několikrát zdůraznily. 
Na chvíli se přestaly bavit a zaposlou-
chaly se do melodie z rádia. Ramena 
i ruce obou dívek se pohybovaly v ryt-
mu, potřásaly hlavami a přivíraly přitom 
oči. Tedy alespoň si to myslím, protože 
do tváře té druhé odvrácené dívenky 
jsem neviděl.

Za pultem, tvořícím výčep piva, serví-
rovací plochu i pokladnu, se pohybovali 
dva exoticky vyhlížející mladíci. Oba byli 
ostříhání nakrátko, málo zbylo z jejich 
kdysi bujných kštic. Tmavý ježek, tmavé 

strnisko na tvářích, tmavá pleť, hlubo-
ké tmavé oči, černé oblečení. Jeden 
z nich obsluhoval pípu a výrobník kávy, 
druhý občas ořízl elektrickým nožem 
několik tenkých plátků z bloku masa, 
který se pomalu otáčel okolo rozžhave-
ných spirál opékače. Porci pak odnášel 
k mým sousedkám. V okolí se šíř ila 
příjemná vůně kořeněného opékaného 
masa, občas syknul skapávající omas-
tek. Druhý mladík se čas od času otočil 
k opékači masa, aby jej zkontroloval, 
zdali to dělá dobře. Chvílemi si vyměnili 
pár vět, vyslovených v nějakém jižním 
jazyce, který je řadil někam do krajin, 
kde kebab a jiné podobné výrobky jsou 
jejich vlastí a kterému jsem nerozuměl. 
Zvuky z TV a rádia u pultu přehlušovaly 
jejich rozhovor. Hostovi u obrazovky 
došlo pivo. Zvedl beze slova prázdnou 
sklenici nad hlavu, aby připoutal pozor-
nost obsluhy, a byl vzápětí obsloužen. 
Spokojeně ucucnul doušek a dál sledo-
val dění na obrazovce.

Mladík za mnou sedící se opíral zády 
o zrcadlovou stěnu a popíjel pivo. Dí-
ky zrcadlům jsem se nemusel otáčet, 
abych zjistil, jak vlastně vypadá. Měl 
dlouhé černé vlnité vlasy na ramena 
a na očích tmavé brýle. Hrál si s mobi-
lem, mačkal klávesy. Vtom mu zazvonil. 
Ihned jej vzal a vysvětloval někomu 
na druhém konci své problémy. Z jeho 
slov, která mu ztěžka lezla z úst, jsem 
vyrozuměl, že má potíže se svým řidič-
ským průkazem před jakousi komisí. 
Hovor byl často prošpikován slovem 
vole, takže pokud by se to někde vysí-
lalo a příslušné medium bylo puritánské 
na výrazy, prakticky vše by bylo vypí-
páno. Jeho slovník nebyl nijak bohatý, 
slova a věty z něj lezly těžce, velmi po-
malu dával dohromady nesouvislé věty, 
prokládané odmlkami a volováním. Dalo 
se očekávat, že ten na druhé straně se 
toho moc nedozví. Snad kromě toho, že 
je vůl a jeho kamarád při nějakém testu 
asi neuspěje.

Otevřeným vchodem se do kavárny 
vkrádala čím dál větší tma a chlad, ka-
ždou chvíli musí začít pršet. Dopil jsem 
svou kávu a zaplatil. 

Vyšel jsem na tmavé poděbradské 
náměstí a pomalu kráčel ke svému au-
tu. Mraky ještě více zčernaly a ztěžkly. 
Takže čau, vole! Ahoj, holky a držte se 
kamarádů. Černá je dobrá!

© Šmi-dra

Černá je dobrá



14 Novoměstské noviny září–říjen 2014

kultura

Pozvánka do knihovny
Městská knihovna nabízí svým čte-

nářům bohatý výběr literatury jak z ob-
lasti populárně naučné, tak i z beletrie. 
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se 
čtenáři městské knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně přístup-
ný internet, černobílé a barevné kopíro-
vání pro občany během výpůjční doby 
a možnost skenovat.

Čtenáři mohou využívat ON-LINE 

katalog na adrese www.katalog.nmps.
cz. V ON-LINE katalogu můžete zjistit, 
zda je vámi hledaná kniha ve fondu 
knihovny, zda je přístupná nebo právě 
vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, 
můžete si přes své čtenářské konto tuto 
knihu rezervovat. Přes čtenářské konto 
lze výpůjčky také prodlužovat. Bližší 
informace o této službě je možno získat 
v knihovně.

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.

Je to trochu nadnesený nadpis, bylo 
nás totiž víc než pět, ale sotva tolik, kolik 
bylo účinkujících. Píši o vystoupení ber-
línských dechových souborů, které se 
konalo už téměř tradičně v první polovi-
ně července, v neděli 12. 7. 2014 v no-
voměstském divadle. Soubory koncerto-
valy před tím v Hejnicích a ve Frýdlantu, 
a tak jen zbývá poděkovat obětavým po-
řadatelům, kteří je pozvali i do Nového 
Města. Bohužel zde „hráli přesilovku“, 
posluchačů bylo málo, ale zato velmi 
spokojených.

První vystoupil dechový orchestr z Kö-
penicku, což je jedna z okrajových čtvrtí 
Berlína, s repertoárem typickým pro 
velké dechové kapely. Věřím, že pro 
většinu přítomných bylo jeho vystoupení 
nejen příjemným naplněním prázdninové 
neděle, ale i vítaným připomenutím mla-
dých let. Už se to skoro nechce věřit, ale 
Vejvodova „Škoda lásky“, která zazněla 

hned z počátku, byla kdysi větším hitem, 
než převážná většina současných po-
pulárních skladeb, a to nejen u nás, ale 
i v Německu, Anglii i za mořem. Pak se 
střídaly známé pochody, valčíky a směsi 
fi lmových šlágrů z předválečných i pová-
lečných let, takže každý z posluchačů si 
našel tu svou, snad i ti mladší, o starších 
nepochybuji.

Velkým překvapením bylo i vystou-
pení dvanáctičlenného šalmajového 
souboru. Pochopitelně nehráli na staro-
dávné nástroje, známé již středověkým 
minesengrům, ale na jejich moderní 
obdobu. Chcete se trochu poučit? Tak 
tedy: šalmaj je jazýčkovým nástrojem, 
tvorbou zvuku příbuzným hoboji, klari-
netu i saxofonu. Kdysi to byla dřevěná 
pastýřská píšťala, v té moderní podobě 
je s kovovým tělem, s výrazným zvukem 
a přesným laděním. Nejsem velkým hu-
debním znalcem, ale i tak mě překvapilo, 

že nehráli nějaký středověký repertoár, 
ale moderní hudbu 20. století. Bylo by 
zajímavé dozvědět se, jaký byl popud 
ke vzniku tohoto neobvyklého orchest-
ru, kdy a kde vystupuje, zda pravidelně 
nebo příležitostně, a jak je v Berlíně 
a mimo Berlín oblíbený. Pro nás byl pro-
stě překvapením.

Velice děkuji nejen všem berlínským 
hudebníkům, ale i organizátorům tohoto 
nedělního vystoupení, které oživilo klid-
nou, někdy až fádní atmosféru našeho 
města. Můžeme jen litovat, že mělo tak 
malou publicitu, takže mnoho občanů se 
o něm vůbec nedozvědělo, ač by možná 
také rádi přišli. Takže jen doufáme, že 
i v příštích letech se tradice dodrží a vy-
stoupení berlínských hudebníků bude 
pravidelným přínosem k letnímu kultur-
nímu životu. A že nás příště nebude „jen 
pět“.

Ing. Josef Telecký

Bylo nás pět
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Zpříjemněte si dny a ochutnejte
vína ze Slovenska

Těšíme se na Vaší návštěvu na našich
stránkách www.vino-valor.cz
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Singltrek pod Smrkem by se nikdy 
nepodařilo zrealizovat bez inspirace 
a pomoci ze zahraničí. Jak jsme již mno-
hokrát vyprávěli, nápad vybudovat de-
stinaci pro terénní cyklistiku si přivezl 
Tomáš Kvasnička ze svých studií ve Vel-
ké Británii. Rozhodl se tehdy opustit 
svou akademickou kariéru a po hlavě 
se vrhnul do prosazování věci v našich 
končinách dosud neslýchané. Jak už to 
tak bývá, nad jeho nápadem zpočátku 
všichni kroutili hlavou a tvrdili, že to ne-
jde. Zažil nesčíslně odmítnutí. Normální 
člověk by to dávno vzdal a začal dělat 
něco jiného. Tomáš však nejen své-
mu snu naplno věřil, ale sehnal pro něj 
podobně nadšené lidi (kteří dnes tvoří 
základ jeho týmu) a spolu s nimi jej v me-
zidobí dokázal natolik rozpracovat, že se 
z pouhého nápadu stala zcela realistická 
a konkrétní nabídka.

V době před vznikem Singltreku pod 
Smrkem jsme velmi úzce spolupracovali 
se zahraničními představiteli v oboru te-
rénní cyklistiky a staviteli stezek. Ostat-
ně nám ani nic jiného nezbývalo, protože 
tady nikdo s odpovídajícími zkušenostmi 
ani nebyl. V Česku jsme budovali tento 
obor úplně od nuly. Absolvovali jsme 
zahraniční stáže v Americe, učili jsme 
se od Dafydda Davise i dalších stavitelů 
stezek, nasávali jsme do sebe poznatky 
jako houby. Pak najednou o projekt Sin-
gltreku projevilo zájem krajské ředitelství 
Lesů ČR v Liberci a jako by se rozjel 
vlak, který se dodnes nezastavil.

Již na samém počátku bylo rozhod-
nuto, že hlavním designérem sítě stezek 
bude zkušený projektant stezek a vizio-
nář, Walesan Dafydd Davis. Přestože se 
již tenkrát některým zúčastněným zdálo, 
že je zbytečné najímat zahraničního 

experta, když takové “pěšiny” v lese 
zvládne postavit každý, Dafydda jsme si 
prosadili a nikdy toho nebudeme litovat. 
Jeho zkušenosti nás ušetřily drahých 
a často i nenapravitelných začátečnic-
kých chyb, kterým bychom se jinak 
nevyhnuli. Na nás pak bylo celý projekt 
připravit pro české podmínky, získat pro 
něj všechna povolení a spolu s Dafyd-
dem projektovat. V té době jsme se již 
defi nitivně naučili ke všem problémům 
přistupovat s co největší odborností 
a také s pokorou. Nestydíme se ptát se 
expertů, zjišťovat zkušenosti odjinud, 
nebát se rozhlédnout se v zahraničí 
a hlavně si nemyslíme, že všechno víme 
a umíme sami.

Když jsme na samém počátku projek-
tování nadšeně o Singltreku vyprávěli 
svým kolegům v zahraničí, bylo vidět, že 
jasně vnímají, že tu má šanci vzniknout 
něco mimořádného. Mnozí nás i přes 
oceán pozorovali, zda se tento poten-
ciál podaří správně uchopit a přeměnit 
ve skutečnost. Po několika letech však 
o tom již nebylo pochyb. V roce 2011 
byl Singltrek pod Smrkem mezinárodní 
organizací IMBA (International Mountain 
Bicycling Association) zařazen mezi 
(tehdy) sedm světových modelových 
destinací pro terénní cyklistiku, a přes-
tože k tomuto hodnocení máme určité 
výhrady (například to, že v něm není 
zahrnuta ani jedna významná britská de-
stinace, které přitom byly v rozvoji oboru 
přelomové), pořád platí, že to pro nás 
tehdy bylo obrovské mezinárodní uznání 
a satisfakce.

Přesto, že jsme se v posledních něko-
lika letech naplno věnovali rozvoji Singl-
treku a doprovodných služeb a neměli 
jsme čas na nic jiného, se zahraničím 
jsme kontakt udržovali, ačkoli ne v ta-
kové míře jako dřív. Tomáš Kvasnička 
pravidelně jezdil na setkání zakladate-
lů vznikající evropské pobočky IMBA 
a dění na mezinárodní scéně aktivně 
sledoval alespoň zpovzdálí. V letošním 
roce se nám provoz Singltrek Centra 
konečně podařilo stabilizovat tak, že se 
nám opět uvolnily ruce pro větší zapojení 
do celosvětového kontextu.

Úplně na konci zimy jsme Tomáše při-
pravili a vyslali na summit IMBA Europe, 
který se konal ve Španělsku, aby tam 
reprezentoval Singltrek. Kromě udržová-
ní a navazování důležitých kontaktů měl 
na summitu Tomáš přednášku o riziko-

cestovní ruch

Singltrek pod Smrkem mezinárodní
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cestovní ruch

vém managementu destinací pro terénní 
cyklistiku, což je téma, kterému se dlou-
hodobě odborně věnujeme a ve kterém 
jsme v evropském měřítku lídři. Koncem 
července Tomáš odjel do Irska plánovat 
a projektovat stezky v horách Ballyhoura 
spolu se svým již výše zmíněným uči-
telem a mentorem Dafyddem Davisem. 
Každé setkání s Dafyddem a možnost 
probrat s ním naše i jeho zkušenosti je 
pro nás vždy nesmírně osvěžující a in-
spirující.

V polovině srpna pak Tomáš odle-
těl do USA na celosvětovou konferen-
ci organizace IMBA, která se konala 
ve Steamboat Springs ve státě Colora-
do. Tomáš měl jako čestný host před-
nášku mezi hlavními řečníky. Hovořil 
opět o problematice rizikového manage-
mentu. Stejně jako u výše zmíněného 
březnového evropského setkání je však 
u těchto akcí nejdůležitější možnost se 
setkávat a hovořit s předními představi-
teli v branži. Role se však již mění - už 
to nejsme jen my, kdo sbírá poznatky 
a zkušenosti. Svědectvím toho je i fakt, 
že Tomáš na summitu měl ještě jednu 

přednášku – tentokrát představoval Sin-
gltrek mezi nejúspěšnějšími světovými 
projekty. I my už máme co předávat 
a zároveň se neustále učíme.

Na samém konci srpna jsme pak To-
máše tradičně jako každý rok vyslali 
do Německa na Eurobike, největší svě-
tovou výstavu cyklistiky. Na Eurobike 
se odehrávají důležitá setkání zástupců 
byznysu, cestovního ruchu i cyklistické 
veřejnosti. Je to místo, kde de facto 
padne mnoho strategických rozhodnutí 
ovlivňujících celou branži.

Singltrek pod Smrkem stále ještě 
v měřítku kontinentální Evropy budí po-
zornost jakožto něco výjimečného. Vý-
voj však jde rychle dopředu a nemusí to 
být již dlouho pravda. Plány na podobné 
stezky rostou jako houby po dešti. Zpo-
čátku to budou destinace různé kvality, 
avšak dříve nebo později se objeví ta-
ková destinace, která bude Singltreku 
významně konkurovat. A to i za předpo-
kladu, že si Singltrek dokáže zachovat 
kvalitu stezek a úroveň jeho údržby se 
výrazně zlepší.

Jakožto tvůrci a představitelé Sin-

gltreku si proto nemůžeme dovolit zů-
stat opodál. Pokud si má Singltrek pod 
Smrkem svou pozici mezi destinacemi 
světového významu zachovat, musíme 
dění na mezinárodní cyklistické scéně 
také ovlivňovat. Proto je pořád potřeba 
být v úzkém kontaktu s mezinárodní 
komunitou, stále být v obraze a aktivně 
se účastnit důležitých setkání. Pokud 
bychom neměli v Tomáši Kvasničkovi, 
jehož průpravou bylo mnoho let strá-
vených na prestižních zahraničních 
univerzitách a takřka bilingvní znalost 
angličtiny, schopného mezinárodního 
reprezentanta, brzy by Singltrek sklouzl 
do průměrnosti a provinčnosti a postup-
ně by přišel o návštěvníky. To, že posta-
víte stezky, automaticky neznamená, že 
přijde úspěch, ale hlavně to neznamená 
to, že si úspěch jen tak samozřejmě 
dlouhodobě udržíte.

Pěkný nadcházej ící podzim Vám 
za celý tým Singltrek Centra a Pensio-
nu & Restaurantu U Všech andělů přejí 
Hanka Hermová, Petr Soška a Tomáš 
Kvasnička.

Foto Jan Tandler

Poslední sobotu v červnu nás čekala 
jedna z největších akcí letošního roku, 
soutěž v požárním sportu o pohár sta-
rosty sboru.

Zabezpečení soutěže po stránce or-
ganizační si starosta sboru vzal na se-
be. Znamenalo to připravit propozice, 
zajistit pozvánky, společně se všemi 
členy vysekat a upravit naše nové cvičiš-
tě u klubovny. Další členové připravovali 
občerstvení a celkové zázemí pro spo-
kojenost soutěžících i diváků, kterých 
opravdu přišlo, a z okolí přijelo, za pěk-
ného počasí dost. V soutěžích žen bylo 
pouze družstvo z Dolní Řasnice, ostatní 
ženská družstva v okrsku bohužel v loň-
ském roce skončila nebo nejsou kom-
pletní. Mezi muži v dvoukolové soutěži 
zvítězilo družstvo z Jindřichovic v nej-
lepším čase 24,48 s., na druhém místě 
družstvo Nového Města s časem 28,05 
s., na třetím místě domácí družstvo v ča-
se 28,51 s., a na čtvrtém místě Dolní 
Řasnice 31,69 s. Po předání diplomů 
a pohárů s přáním pěkného prožití do-
volených a prázdnin se družstva rozjela 
domů. V letošním roce se nám podařila 

již třetí venkovní akce za slunečného 
počasí ke spokojenosti všech přihlíže-
jících.

Z á s a h y  a  v ý j e z d y  z a č a l y  j i ž 
20. a 21. července, kdy byl v yhlá-
šen zásah na hledání osoby, vrátného 
z Textilany, po celém areálu a v okolí. 
30. července byl vyhlášen výjezd k re-
stauraci Měděnec, kde jednotka odčer-
pávala po bouřce příval vody z kopců. 
Od 2. srpna začaly v okrsku i mimo 
něj požární soutěže. První byla sou-
těž v Andělce, 9. srpna v Jindřichovi-
cích, 23. srpna v Novém Městě a 6. 
září na Superpoháru v Raspenavě. Mezi 
soutěžemi členové pomáhali zajišťovat 
stánkový prodej při oslavách 430 let 
v Novém Městě, kde také zajistili bez-
pečný provoz na křižovatkách. Během 
srpna proběhla také příprava na po-
slední prázdninovou akci - poslední 
prázdninový táborák a tradiční sjezdy 
v maskách na téma „Konec (pod)vodní-
ků v Ludvíkově“.

Odpoledne se občané v maskách se-
šli u Suchánků, odkud se ve velkém pro-
vozu jela spanilá jízda k požární zbroj-

nici. Byla vyhlášená soutěž v kategorii 
dětí a dospělých o nejlepší „plavidlo„ 
a nejhezčí masku. Dětskou kategorii 
vyhrál vláček pana Hýblera a u dospělá-
ků vodníci rodiny Kaderových. Nejlepší 
vodnickou masku měl hlavní pořadatel 
celé akce, náš pokladník pan Mrkvička. 
Pochvala patří všem, kdo v maskách 
na sjezdy přišli, a také divákům. Děti si 
také zasoutěžily a po předání cen a po-
zorností začal pravý poslední prázdnino-
vý táborový oheň s občerstvením. Celá 
akce se vydařila také díky tomu, že nám 
přálo počasí.

Další kulturní a společenská akce, 
kterou pořádá naše kulturní skupina 
MRSOCHMEL, se bude konat 25. října 
pod názvem „Halloween“ v klubovně ha-
sičů Ludvíkov od 17 hod. Srdečně zvou 
pořadatelé.

Hasiči se budou v nejbližší době starat 
o techniku před zazimováním, o dokon-
čení úprav na novém cvičišti, úklid všech 
prostor jak venkovních, tak i zbrojnice, 
a hlavně připraví klubovnu na nadchá-
zející volby.

Jednatel MaP st.

Prázdninové zprávy od hasičů Ludvíkov
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výročí

Významná životní jubilea našich spoluobčanů

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

Září
Bahníková Emílie
Bohatá Marie
Gowdová Růžena
Karásková Helena
Karásková Zdena
Kolář Miroslav
Kulhánková Věra
Luňáčková Zdenka
Matějková Rozálie
Mužíková Vlastina
Suková Eliška
Telecký Josef
Vlodarczyková Marie

Říjen
Brezovák Jozef
Bruská Terezie
Bukovský Karel
Dankanič Miroslav
Hauerová Jozefa
Kohlová Marta
Kovářová Jaroslava
Němečková Brigita
Pohanková Dagmar
Ptáčková Justina
Renčínová Magdalena
Salaba Břetislav
Švejdová Lubomila

Raspenava 22. srpna 2014 / Spo-
lečnost NOVUS Česko s. r. o. oslavila 
v srpnu 20. výročí v Čechách. NOVUS 
Česko s. r. o. je součástí německého 
holdingu EMCO Group, který se v roce 
1994 rozhodl expandovat do České 
republiky, využil k tomu volné prostory 
textilní továrny „Česana“ v Raspenavě 
a dal vzniknout dceřiné společnosti.

Zaměstnanci společnosti, jejich ob-

chodní partneři a pozvaní hosté oslavili 
narozeniny ve stylu garden party. Pro-
gram byl připraven po celý večer a mezi 
hlavní lákadla patřil koncert liberecké 
kapely Těla, anebo světelná lasershow. 

Hos t y  p ř i v í t a l  ma j i te l  ho ld ingu 
Dipl. Ing. Harald Müller společně s jed-
nateli společnosti NOVUS Česko s. r. o. 
Ing. Karlem Drapákem a Dipl. Ing. Ar-
minem Rutenbergem. Při příležitosti 

oslav se rozhodl majitel holdingu EMCO 
GROUP předat Základní škole a mateř-
ské škole v Raspenavě šek v hodnotě 
5.000 € a stejnou částku obdržel Jedlič-
kův ústav v Liberci. Peníze jsou určeny 
pro vzdělávání a rehabilitaci zdravotně 
postižených dětí.

Novus Česko s. r. o. se z malé výrobní 
fi rmy stal jedním z nejstabilnějších po-
skytovatelů pracovních příležitostí v regi-
onu. Dynamický růst si vyžádal investice 
na výstavbu a rekonstrukci výrobních 
hal, administrativních budov, strojů a za-
řízení. V roce 2012 byla společnost 
vyhlášena „Vstřícným zaměstnavatelem 
Libereckého kraje“.

Foto: Petr Pichrt

Společnost NOVUS Česko oslavila 20. výročí
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Pondělí 22.9.      zahájení pravidelné činnosti 
      
    příspěvek na  šk.rok  

Výtvarná dílna                      I.Špálová DDM                      13.30-15.00 h. 7-9  let 550,- Kč 
Výtvarná dílna                      I.Špálová DDM                              15.00-16.30 h. 11-13 let 550,- Kč 
Sportovní hry jedna      G.Resselová Tělocvična SRC     15.00-16.00 h.         MŠ -2.třída 350,- Kč 
Sportovní hry dvě               I.Hanušová  Tělocvična SRC     16.00-17.00 h. 2.-5.třída 350,- Kč 
Artefiletika                           J.Hrabinová DDM                       16.00-17.30 h. 8-11 let 350,- Kč 
Basketbal             P.Diškant, B.Svoboda Tělocvična SRC     18.00-19.00 h. od 5-té třídy 350,- Kč 

Úterý 23.9.       
Výtvarná dílna                           I.Špálová DDM   obsazeno      13.30-15.00 h. 6-7 let 550,- Kč 
Přírodovědný                M.Křiklavová DDM                       14.30-16.00 h. bez omezení 350,- Kč 
Atletika                            G.T.Cleirec Tělocvična SRC     15.00-16.00 h. 4.-9.třída 350,- Kč 
Sportovní hry tři                   G.T.Cleirec Tělocvična SRC     16.00-17.00 h. 5.-9. třída 350,- Kč 
Výtvarná dílna                           I.Špálová DDM                         15.00-16.30 h. 9-12 let 550,- Kč 
Zumba                              S.Zajícová Sokolovna              16.30-17.30 h. od 3.třídy 450,- Kč 
Lezení na umělé stěně                  P.Smutný  Tělocvična SRC     17.00-18.00 h. bez omezení 350,- Kč 
    

Středa 24.9.       
Výtvarná dílna                   I.Špálová DDM                       13.30-15.00 h. 8-10 let 550,- Kč 
Výtvarná dílna                          I.Špálová DDM                       15.30-17.00 h.  12-18 let 550,- Kč 
Stolní tenis                        J.Koblása Sokolovna 12 míst    15.00-16.00 h. 3.-9.třída 450,- Kč 

Čtvrtek 25.9.     
  
 

Taneční                           I.Knížáková Tělocvična SRC     14.30-15.30 h. bez omezení 350,- Kč 
Plavecký                                 Y.Svobodová Bazén 12 míst          15.00-16.00 h. od 3.třídy 870,- Kč 
Badminton                         I.Špálová Sokolovna 12 míst    15.00-16.00 h. 3.-5. třída 450,- Kč 
Badminton                         I.Špálová Sokolovna 12 míst    16.00-17.00 h. 6.-9. třída 450,- Kč 
Badminton                         I.Špálová Sokolovna 12 míst    17.00-18.00 h. ženský badminton 650,- Kč 
Badminton                         I.Špálová Sokolovna 12 míst    18.00-19.00 h. ženský badminton 650,- Kč 

Pátek 26.9.       
Včelařský                        Y.Svobodová DDM                       14.30-16.00 h. 3.-9. třída 350,- Kč 
Rybářský                T.Křiklava, O.Liepach DDM                       15.30-17.00 h. bez omezení 350,- Kč 

U kroužků s omezeným počtem míst je potřeba se předem informovat a přihlásit se před zahájením činnosti. V nabídce je 
uveden i počet volných míst. U informace obsazeno může být stav také změněn a na volná místa se můžete dotázat přímo 
v DDM, na tel. čísle 482323399 nebo na ddmnmps@seznam.cz. 
 
Zájemci o anglickou nebo francouzskou konverzaci, kterou povedou dobrovolníci z Francie  G.T.Cleirec a A. Bourget, se 
mohou hlásit přímo v DDM. Dále připravujeme dětskou Jógu. Informace získáte na našem webu. 

www.ddmnmps.webnode.cz                   www.vytvardina.webnode.cz 
 

SRC – Sportovní a relaxační centrum - tělocvična u ZŠ II.stupeň Tylova ulice 
Sokolovna - u ZŠ I.stupeň Jindřichovická ulice 

NABÍDKA KROUŽKŮ školní rok 2014-15 

Středisko volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace 
Frýdlantská 841, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

tel.: 482 325 319, ičo:46744819, e-mail:  ddm_nmps@volny.cz  nebo ddmnmps@seznam.cz 

sport a relaxace
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Sportovní a relaxační centrum

Při vymýšlení obsahu tohoto článku 
jsem si řekl, že se jej pokusím napsat 
jinak, než ten, který jsem psal na konci 
léta v uplynulém roce. Jenomže minimál-
ně úvod musím ponechat téměř stejný, 
a to z toho důvodu, že nemohu vynechat 
to nejdůležitější.

Chci poděkovat všem, kdo v letním 
období našli cestu do areálu koupaliště. 
Věřím, že pokud ne všichni, tak ales-
poň drtivá většina návštěvníků byla se 
službami poskytovanými v našem zaří-
zení a s akcemi realizovanými v našem 

areálu spokojena a bude našich služeb 
využívat i nadále. Zcela určitě je na místě 
poděkování organizátorům všech spole-
čenských akcí, které se v průběhu léta 
na koupališti uskutečnily. Ať již to byl 
Rockový koncert dne 11. 7. (organizá-
tor pan Kvapil), Country večer konaný 
1. 8. (organizátor Sportovní a relaxační 
centrum), koncert u příležitosti oslav 
430. výročí založení města 16. 8. (orga-
nizátor město Nové Město pod Smrkem) 
a samozřejmě FRYYFEST, který proběhl 
ve dnech 22. 8.–24. 8. (organizátor pan 
Kvapil).

Pro nás léto nebylo pouze provozování 
občerstvení na koupališti. Daleko větší 
význam pro nás měly některé opravy, 
které jsme byli nuceni provést v budově 
městských lázní. Především se jednalo 
o výměnu oken v samotném bazénu. 
Současně s touto opravou jsme pro-
vedli opravu rozvodu topení a opravu 
stěn s tím, že jsme nově obložili nejvíce 
namáhanou stěnu v bazénu. V měsíci 
srpnu byl bazén vypuštěn, byla provede-
na kompletní sanitace nejen bazénu, ale 
i všech přilehlých prostor. Všechny tyto 
práce byly provedeny s cílem zkvalitnit 
služby, poskytované všem našim hos-
tům. Proto budeme rádi, pokud si k nám 
najde cestu co nejvíce návštěvníků.

Na podzim letošního roku připravuje-

me několik zajímavých aktivit, na které 
jsou zváni všichni milovníci plavání.

Od měsíce října bude vždy v pondělí 
odpoledne probíhat kondiční plavání 
pod dozorem instruktora plavání (termí-
ny budou upřesněny, záleží na počtu 
zájemců).

Všechny zájemce rovněž zveme 
na další ročník Mikulášského plavání, 
který pořádáme v rámci akce „Novo-
městské plavání pro radost i pro zdraví“. 
Bude se konat 28.11.2014. Opět se 
bude jednat o 24hodinový maraton ur-
čený pro jednotlivce i skupiny. Minulý 
ročník se povedl, 240 plavců uplavalo se 
ve třech drahách celkem 127 km. Tato 
čísla však nejsou důležitá. Hlavní je to, 
že všichni, kdo dorazili, se pobavili a užili 
si příjemné chvíle v bazénu. Budeme 
rádi, pokud se podobně vyvede i letošní 
ročník. Podrobné propozice budou uve-
řejněny v příštím čísle Novoměstských 
novin.

Na závěr přeji všem čtenářům pohodu 
a dobrou náladu po celý zbytek roku.

Pavel Jakoubek, ředitel PO

Informace ze Sportovního a relaxačního centra

Mikulášské plavání
pro radost i pro zdraví

  Od:  28.11.2014 09:00
  Do: 29.11.2014 09:00
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Provozní doba od 14. 9. 2014 do 28. 10. 2014
Plavecký bazén Sauna Masáže Občerstvení 

u bazénu
Občerstvení 
koupalištěráno odpoledne odpoledne

pondělí sanitární den 17.00–20.00 kondiční plavání sanitární den sanitární den sanitární den sanitární den
úterý

8.00–12.00 
výuka plavání 
školy a školní 
zařízení

14.00–20.00 veřejné plavání zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
středa 14.00–21.00 veřejné plavání zavřeno

17.30–20.00 
na objednávku

zavřeno 11.00–19.00
čtvrtek 14.00–15.00 vyhrazeno pro seniory

15.00–16.00 plavecký oddíl ROROŠ
16.00–21.00 veřejné plavání

ženy
18.00–20.00

zavřeno 11.00–19.00

pátek 14.00–21.00 veřejné plavání muži
18.00–21.00

zavřeno 11.00–19.00

sobota 9.00–12.00 
veřejné plavání

14.00–21.00 veřejné plavání společná
18.00–20.00

zavřeno zavřeno 11.00–19.00

neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 11.00–19.00
Poznámky:
Kondiční plavání pod vedením instruktora – pouze naobjednávku – cena 90,00 Kč /hod.
Plavání mimo provozní dobu – na objednávku min. 1 den předem

Ceník – platný od 1. 1. 2014
Ubytování

Plavecký bazén Sauna Apartmány
1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. 80 Kč 1 noc 250 Kč

dospělí 50 Kč 70 Kč příplatek pro přechod 
do bazénu

10 Kč více nocí 200 Kč
děti do 15 let, 
ZTP

30 Kč 50 Kč Turistická ubytovna
Zápůjčky 1. 5.–31. 8. s lůžkovinami 190 Kč

senioři – čtvrtek 14:00–15:00 40 Kč ručník, prostěradlo, osuška 20 Kč bez lůžkovin 170 Kč
děti do výšky 100 cm vstup zdarma. Pronájem 1. 9.–30. 4. s lůžkovinami 200 Kč
osoby ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč. do 19.00

700 Kč
19.00–21.00

600 Kč
po 21.00
1000 Kč

bez lůžkovin 190 Kč
záloha na klíč od skříňky 100 Kč. Koupaliště
příplatek při překročení časového limitu 
10 Kč za každých započatých 30 minut.

Masáže chata
č. 1

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 400 Kč
klasická masáž 20 minut 100 Kč 1. 7.–31. 8. 500 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

ostatní masáže 30 minut 200 Kč chata
č. 2, 3

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
Akce 1. 7.–31. 8. 700 Kč

do 19.00
700 Kč

19.00–21.00
600 Kč

po 21.00
1000 Kč

čtvrtek pátek
– sauna + klasická masáž 150 Kč

chata
č. 4, 5

1. 5.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 500 Kč
1. 7.–31. 8. 600 Kč

pronájem školy 1 hod. 
(dopoledne)

20 Kč Pronájem – Sokolovna, 
Sportovní hala

stany velký 70 Kč
malý (2 osoby) 50 Kč

Permanentka – neplatí pro saunu základní sazba 1 hod. 210 Kč parkovné 
(vozidlo/
den)

osobní vozidlo 30 Kč
dospělí 15 vstupů po 2 hod.
– přenosná,
platnost 2 měsíce

900 Kč krátkodobý pronájem
(kratší 1 hod.)

250 Kč obytný přívěs 60 Kč
obytné vozidlo 90 Kč

zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly 
NMPS

100 Kč Poplatky
děti do 15 let a ZTP, 
15 vstupů po 2 hod. – 
přenosná, platnost 2 měsíce

500 Kč Rekreační poplatek městu
(všechny typy ubytování)

5 Kč
osoba/ noc

dlouhodobé pronájmy 
(pravidelná cvičení) – platba dle dohody

Ubytovací poplatek při ubytování 
v areálu koupaliště

20 Kč
osoba / nocZápůjčky

vysoušeč vlasů 20 Kč Sprchy 10 minut 20 Kč
sportovní potřeby 10 Kč krátkodobé (jednorázové) 

pronájmy – platba hotově
Elektrická energie 60 Kč /den

ručník 10 Kč Pes 20 Kč / den

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

Kontakty:
mobil: 725 785 801, 776 098 911
e-mail: nmps.sport.relax@centrum.cz
www.ubytovani-relax.com
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V roce 2012 byla naší škole přidělena Revolvingovým fon-
dem Ministerstva životního prostředí ČR částka 67.120 Kč jako 
příspěvek na vybudování přírodní učebny.

Již dlouho před tím jsme se zamýšleli, jak lépe využít zahra-
du u školní budovy v Jindřichovické ulici. Jaké vytvořit zázemí, 
aby se při vhodném počasí mohli naši žáci učit třeba chvíli prá-
vě i na zahradě. Vzhledem k tomu, že budova školy v Jindřicho-
vické ulici je obklopena poměrně rozsáhlou zahradou, zabývali 
jsme se myšlenkou, jak zahradu k tomuto účelu přizpůsobit. 
Všichni pedagogové absolvovali seminář zaměřený na budová-
ní a využití školních zahrad a pan ředitel Jindřich Novotný naše 
aktivity a záměry popsal do žádosti vyhlášené výzvy MŽP ČR. 

Hlavním cílem bylo vybudování zahradního altánu. Na podzim 
2012 nám byla přislíbena fi nanční podpora, která byla v břez-
nu 2013 potvrzena podpisem smlouvy.

Realizaci školního altánu předcházely potřebné úpravy. 
Nejprve jsme společně s ochotnými rodiči vyčistili hranici 
pozemku a připravili vše pro vybudování chybějící části oplo-
cení. S novým oplocením nám ochotně pomohli zaměstnanci 
našeho města. Dalším krokem byla příprava plochy pro vybu-
dování základové desky. Po přípravě základové desky včetně 
pokládky zámkové dlažby jsme oslovili šikovné tesaře, kteří 
zhotovili altán.

Proč zrovna altán? Některým dnešním dětem ubývá mož-
ností pobytu v přírodě, školní učení probíhá převážně v učeb-
nách a lavicích a někteří nejmladší žáci se již přeorientovávají 
na život u počítačů a občas nevyjdou ani o víkendu ven. Naší 
snahou je podporovat u dětí potřebu pracovat a pobývat ven-
ku.

Jednoduchý altán je zatím ze všech stran otevřeným pří-
střeškem o celkové ploše 25 m2. Stal se tak příjemným záze-
mím pro přírodní výuku. Nové oplocení chlapci z 9. ročníku 
olemovali novou výsadbou habru obecného. Žáci 7. ročníku 
s paní učitelkou zasadili do okrasných květináčů květiny věno-
vané fi rmou DENDRIA. Od první jarních měsíců budeme dále 
pracovat a budovat záhony, abychom měli rostliny na dosah. 

Malá zahradní slavnost na úplném konci loňského školního 
roku s „otevřením“ altánu byla využita k poděkování všem 
pomocníkům, dárcům a dodavatelům. Tedy všem pomocní-
kům – žákům, zaměstnancům školy i zaměstnancům Města, 
fi rmě DOBET s. r. o. – Kamenolom Krásný Les za darování 
štěrku a šotoliny, fi rmě Kvapil stavebniny, společnosti Dendria 
s. r. o., fi rmě BETONÁRKA Nové Město pod Smrkem, tesa-
řům Zdeňku Lilkovi a Jiřímu Režnému.

Michaela Smutná

Učíme se v zahradě

rok 2012

 Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 
bylo zahájeno v pondělí 1. září 2014. 

 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
29. ledna 2014.

 Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno 
v úterý 30. června 2014.

 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 
29. října 2014.

 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 
2014 a skončí v pátek 2. ledna 2014. Vyučování začne 
v pondělí 5. ledna 2015.

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
30. ledna 2015.

 Jarní prázdniny v okrese Liberec: 2. února – 6. února 2015.
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna 
a pátek 3. dubna 2015.

 Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 
do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 
začne v úterý 1. září 2015.

Michaela Smutná

Organizace školního roku 
2014–2015

školství

rok 2014
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Vítání prvňáčků
Také letos proběhlo tradiční vítání no-

vých žáčků naší školy. Svou slavnostní 
a důležitou chvilku si malí žáčci prožili 
v pondělí 1. září 2014, kdy je do školy 
doprovodil zástup maminek, tatínků 
a ostatních příbuzných.

S aktovkou na zádech a jiskřičkami 
v očích vstoupili do místnosti, která se 
pro ně stala školním domovem. Na la-
vicích pro ně byly připraveny dárečky 
a učebnice. Sotva se stačili přivítat a po-
zdravit s paní učitelkou, ozvalo se zakle-
pání a do třídy vstoupila paní ředitelka 
Mgr. Michaela Smutná, pan zástupce 
ředitelky Mgr. Vratislav Žabka a paní mís-
tostarostka města Mgr. Radoslava Žáko-
vá. I oni je v tento významný den přišli 
podpořit a přáli si, aby se jim ve škole 
líbilo. Během krátkého seznamování 
některé děti zazpívaly, zarecitovaly nebo 
ukázaly, jak umí počítat. Nakonec byla 
všem žáčkům slavnostně předána šerpa 
s textem Prvňáček 2014 a pamětní list.

Přejeme všem našim pr vňáčkům 
úspěšný první školní rok.

Holky a kluci z I. A a I. B – držíme Vám 
palce!

Třídní učitelky Monika Škaredová 
Greplová a Lenka Žabková

školství

Milí rodičové a příznivci Korálku,
do nového školního roku vstupuje na-

še mateřské centrum s projektem „Vzdě-
láváme se s Korálkem“.

Připravili jsme pro Vás několik před-
nášek a besed s odborníky na téma 
výchova dětí a zdravý životní styl. První 
z nich s názvem „Rodinné rituály“ bude 
již v říjnu.

Na leden chystáme novinku - nesou-
těžní přehlídku „Nové Město má ta-
lent“ pro jednotlivce i skupiny. Do konce 

prosince se zájemci mohou přihlásit se 
svým příspěvkem v podobě tance, zpě-

vu či čehokoli, v čem jste prostě dobří. 
Shromáždíme a vystavíme i Vaše výtvar-
né práce. Každý účastník obdrží malou 
odměnu. Zvláštní ocenění ovšem bude 
patřit „rodinným sestavám“, protože 
bychom rádi podpořili společné aktivity 
rodičů (nebo prarodičů) s dětmi.
Celý projekt fi nančně 
podpořila nadace 
Euronisa.

Mateřské centrum Korálek

Omlouváme se za pozdní informa-
ci o činnosti kroužku Cvičení rodičů 
s dětmi při DDM v Novém Městě pod 
Smrkem, ale do minulého čísla Novo-
městských novin jsme kvůli nedostatku 
místa nebyli zařazeni.

Letošní cvičení kroužku probíhalo 
podobně jako minulé roky, dětí však 
docházelo méně. Nejmladší cvičenkou 
byla dvouletá Jituška, ale spolu se svou 
maminkou cvičení zvládala. Děti měly 
rády pohybové hry s říkankami, soutěže, 
cvičili jsme na lavičkách, žebřinách, 
žíněnkách, ve strachovém pytli, s míči, 

kuželkami, švihadly. Bavilo je ale také 
zdolávání překážkové dráhy a cvičení 
na malé trampolíně.

Na závěrečné cvičení jsme opět při-
pravili soutěže; největší úspěch mělo 
skákání v pytli, jízda trakařem, přenášení 
míčku na lžíci a stavění komínů z kostek, 
líbilo se i zpívání při kytaře. Starší děti 

předvedly pohybové cvičení, které se 
naučily v mateřské škole. Několik sním-
ků je právě z posledního cvičení.

Rádi přivítáme další zájemce o cvičení 
i v tomto školním roce.

Zárubová D.

Cvičení rodičů s dětmi – školní rok 
2013/14
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Památky

Pět členů výboru našeho sdružení 
bylo pozváno od pátku do pondělí přes 
poslední srpnový víkend na tradiční se-
tkání bývalých rodáků z Novoměstska 
a Frýdlantska. Hlavním účelem návštěvy 
bylo uvedení přeložené vlastivědné kni-
hy o Novém Městě pod Smrkem a okolí 
(autor textů Václav Tima) na německý 
trh.

Městu Hünfeld bylo dodáno několik 
desítek knih ještě před tímto setkáním. 
Na večerním setkání s bývalými rodá-
ky byla představena prezentace, z které 
se přítomní dozvěděli o důvodech a his-
torii vzniku této knihy. Od oficiálního 
setkání v prostorách radnice byl zahá-
jen prodej této knihy v německé verzi. 
Tento překlad financovalo jak město 

Tradiční návštěva členů výboru okrašlovacího 
spolku v Hünfeldu

N. M. p. S., tak i fi rma CiS SYSTEMS, 
s. r. o.

V pondělí po víkendových ofi ciálních 
setkáních členové spolku skenovali pod-
klady umístěné v archívu v Hünfeldu. 
Tyto podklady poslouží našemu spolku 
v další publikační činnosti při vydávání 
nových publikací o historii Nového Měs-
ta a jeho okolí.

Naše delegace také navštívila historic-
ké centrum města Fulda včetně místní-
ho archivu.

Tomáš Málek
www.nmps-os.cz


