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Vážení čtenáři,
nové číslo Novoměstských novin při-

náší informace o výsledcích komunál-
ních voleb a volby nového vedení města. 
V létě proběhlo také hlasování na portálu 
www.kudyznudy.cz. Povzbudivé výsled-
ky soutěže Ceny Kudy z nudy 2010 také 
přinášíme.

Mimo dalších informací z radnice se 
dočtete o pomoci našich hasičů při le-
tošních povodních. Najdete novinky 
od příspěvkových organizací, spolků 
a z knihovny. Připraven je také literární 
příspěvek a poučení z historie našeho 
města.

Tento rok zůstane navždy zapsán v his-
torii díky ničivým povodním, které zasáh-
ly náš region. Do nového roku 2011 si 
tedy přejeme, aby se už nic podobného 
nestalo, a Vám čtenářům přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a úspěchů.

Vánoční smrk na náměstí už byl slav-
nostně rozsvícen za hojné účasti obča-
nů, dětí a dětských pěveckých sborů 
z Mateřské školy a Základní umělecké 
školy. Zbývá tedy popřát do nastávající-
ho času vánočního mnoho štěstí, klidu 
a pohody.

Redakce
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Město Nové Město pod Smrkem a Ob-
čanské sdružení pro obnovu a rozvoj No-
vého Města pod Smrkem a okolí získaly 
v letošním roce dotaci z grantového fondu 
Libereckého kraje – Program podpory 
ochrany přírody a krajiny – na „Rekonstrukci 
křížků na Staré poutní cestě“.

Za fi nanční prostředky z tohoto dotačního 
programu jsme nechali zrestaurovat čtvera 
boží muka – dvoje v Ludvíkově pod Smrkem 
(Resselovu kapličku a tzv. Dolní kapličku) 
a dvoje v Novém Městě pod Smrkem (v Jin-
dřichovické a v Celní ulici).

Resselova kaplička se nachází u zaniklé 
cesty, která spojovala Nové Město pod Smr-
kem a Horní Ludvíkov. (V louce nad cestou 
k bývalé hájence – p. Malcovskému).

Jedná se o sloupová boží muka lucer-
nového typu, nahoře s nikou a uprostřed 
s obdélníkovým výklenkem pro sošku nebo 
obrázek. Do niky byl zhotoven obrázek sv. 
Barbory ve sgrafi tu.

Dolní kaplička se nachází nad trafostanicí 
naproti farmě Peklo – cesta přes bývalý 
vojenský prostor do Raspenavy. Dříve zde 
stála Schulzova hospoda.

Tato sloupová boží muka jsou nahoře oz-
dobena lucernou s výklenkem pro obrázek. 
Nový obrázek Panny Marie zhotovili akade-
mičtí malíři manželé Vodákovi.

Boží muka v Jindřichovické ulici patřila 
původně farskému dvoru a byla vysvěcena 
v roce 1890. Byla velmi poškozena nápisy 
emailovou barvou, které i přes velkou snahu 
restaurátorky zůstaly na žulovém kameni 
patrné.

Posledními restaurovanými božími mu-
kami jsou ta v Celní ulici. Nacházejí se 
v blízkosti trafostanice, jsou umístěna mezi 
lipami.

Je pravděpodobné, že se jedná o kříž, 
který dle farní kroniky nechala v roce 1902 
renovovat a pozlatit paní Antonia Hofmeier, 
hospodyně na faře.

Všechna boží muka byla velmi citlivě re-
staurována paní restaurátorkou a kame-
nosochařkou Vanesou Trostovou z Bílého 
Potoka.

Vytypování objektů vhodných pro obnovu 
provedlo Občanské sdružení pro obnovu 
a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí.

Úpravu míst pro umístění restaurovaných 
božích muk zajistilo město Nové Město pod 
Smrkem za pomoci svých zaměstnanců 
na VPP a pana Magniho.

Velké poděkování patří také majitelům 
pozemků, kteří umožnili znovuumístění 
zrestaurovaných božích muk, a manželům 
Vodákovým, kteří zhotovili obrázek pro Dolní 
kapličku.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka

Renovace božích muk

Dolní kaplička

Informace pro občany
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Jindřichovická ulice Celní ulice

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

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Listopad
Vokounová Miluška 89
Jirušová Jiřina 87
Přidalová Marie 85
Šikulová Jaroslava 84
Kafková Margita 83
Salabová Henryka 82
Zenkerová Marie 82
Bubelová Irena 80
Kasalová Jaroslava 80
Zounarová Růžena 75
Scholz Heinz 70
Záhorová Marie 70

Prosinec
Vondráček Štěpán 89
Veselovská Božena 85
Kovář Adolf 84
Řízková Jaroslava 84
Veselovská Lidie 83
Bulířová Eleonora 81
Knapová Jozefa 81
Křečanová Daniela 81
Kotláriková Jiřina 80
Dolenský Jiří 70
Frydrychová Emilia 70
Hutlová Miloslava 70
Knížková Marta 70
Štěpánková Marie 70

Informace pro občany
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V pondělí 8. listopadu 2010 se usku-
tečnilo ustavující zasedání zastupitelstva 
našeho města. Nově zvolení zastupitelé 
složili zákonem stanovený slib, schválili 
počet místostarostů, funkce, které budou 

členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění, a počet členů rady 
města. Starostou města byl zvolen Ing. Pa-
vel Smutný, do funkce místostarostky byla 
zvolena Mgr. Radoslava Žáková. Do rady 

města byli dále zvoleni Mgr. Martina Fun-
tánová, pan Jaromír Pelant a pan Lukáš 
Novotný. Všechny podrobnosti o volbách 
naleznete na www.volby.cz.

Zprávy z radnice

Ustavující zasedání zastupitelstva našeho města

Zvolení zastupitelé města pro volební období 2010–2014
Poř. 
číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Kandidátní listina
název

Počet
hlasů

věk Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Funkce

1 Smutný Pavel Ing. SOS pro Nové Město pod Smrkem 517 42 SOS BEZPP starosta

2 Svobodová Yveta Mgr. SOS pro Nové Město pod Smrkem 436 47 NK BEZPP

3 Smutná Michaela Mgr. SOS pro Nové Město pod Smrkem 422 36 SOS BEZPP

4 Kozák Miroslav Komunistická strana Čech a Moravy 359 57 KSČM KSČM

5 Suková Miloslava Společně pro naše město 355 48 SLK BEZPP

6 Funtánová Martina Mgr. SOS pro Nové Město pod Smrkem 352 42 SOS BEZPP členka Rady města

7 Novotný Lukáš SOS pro Nové Město pod Smrkem 321 35 SOS BEZPP člen Rady města

8 Žáková Radoslava Mgr. Společně pro naše město 317 47 SLK BEZPP místostarostka

9 Vojáček Miloš Česká strana sociálně demokratická 277 52 ČSSD BEZPP

10 Pelant Jaromír Občanská demokratická strana 257 46 ODS ODS člen Rady města

11 Husáková Věra Komunistická strana Čech a Moravy 257 64 KSČM KSČM

12 Petrovič Vladislav Ing. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 241 41 NK BEZPP

13 Kotrbatý Milan Komunistická strana Čech a Moravy 235 46 KSČM BEZPP

14 Steffanová Alena Bc. Věci veřejné 197 52 VV VV

15 Funtán Miroslav Mgr. Občanská demokratická strana 190 44 ODS BEZPP

16 Čeřovská Helena Česká strana sociálně demokratická 177 60 ČSSD BEZPP

17 Smutný Juraj Věci veřejné 162 40 VV BEZPP

Vážení občané, voliči
z Nového Města pod Smrkem, Hajniště, 

Ludvíkova a Přebytku. Velmi děkuji za Váš 
čas a ochotu aktivně přispět k volbě no-
vého zastupitelstva města v komunálních 
volbách. Obzvláště děkuji za projevenou 
přízeň voličům kandidátky za SOS. Díky 
Vám zaznamenala velký úspěch.

Výsledky voleb předurčily uspořádání 
nového vedení města. Tím, že zůstává bez 
podstatných změn, dosahujeme značné 
časové úspory, neboť staronové vedení 
může neprodleně pokračovat v rozpraco-
vaných záměrech a úkolech. Nejnáklad-
nější akcí bude jistě dostavba kanalizace. 
Máme ale připraveno mnoho dalších pro-

jektů, o kterých Vás budeme průběžně 
informovat.

Vážím si Vaší důvěry, která je nejen velmi 
zavazující, ale zároveň povzbuzuje do dal-
ší náročné práce. S pomocí rady a zastu-
pitelstva města se budu snažit realizovat 
záměry města s ohledem na prospěch 
co nejširšího okruhu občanů a zajištění 
dostatečné informovanosti o těchto zámě-
rech a činnostech vedení města tak, aby 
byla naplňována Vaše očekávání.

Ještě jednou děkuji za důvěru s přáním, 
aby život v našem městě – našem domově 
– byl spokojený a plnohodnotný.

Pavel Smutný

Poděkování za SOS
Vážení občané a voliči,
ráda bych Vám všem touto cestou podě-

kovala za podporu v komunálních volbách 
do Zastupitelstva města Nové Město pod 
Smrkem.

Díky Vaší podpoře naše strana Věci 
veřejné uspěla v komunálních volbách. 
Získali jsme dva zástupce do zastupitel-
stva města.

Věříme, že díky Vaší důvěře se budeme 
moci podílet na rozhodování o chodu měs-
ta a tím plnit náš volební program.

S uctivým pozdravem a poděkováním 
za Vaši podporu

Alena Steffanová

Poděkování VV
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hasiči

Vážení kolegové, kolegyně a vážení 
spoluobčané,

vzhledem k tomu, že i Vy patříte mezi ty, 
kteří se k neštěstí druhých neobrátili zády 
a neváhali spoluobčanům poskytnout 
v nouzi pomocnou ruku, fi nanční a mate-
riální pomoc, dovolte mi, abych Vám všem 
poděkoval i za mimořádně obětavou práci 
při povodních v srpnu 2010 v Raspenavě, 
Hejnicích, Lužci, Frýdlantu, Višňové, Vís-
ce, Pertolticích a Heřmanicích. Na této 
pomoci se podíleli naši kolegové a občané 
z malé obce Tuhaň u Mělníka, kde jsme 
v roce 2002 pomáhali při odstraňování 
následků povodně my.

A tak i v dnešní době stále platí pro-
hlášení „Hasiči jsou lidé, kteří chodí tam, 
odkud jiní utíkají“. Hasiči jsou lidé, kteří 

se postavili na stráž bezpečnosti těch, 
jež mohou ohrozit nepředvídaná neštěstí, 
havárie, ale hlavně živly, a z nich nejvíce 
oheň a voda. Hasič proto stojí na stráži, 
aby pomohl vždy všem a všude; staví 
do nebezpečí svůj život pro bytí druhých.

K těmto myšlenkám se i dnes hlásíme 
i my, pokračovatelé dlouholeté tradice 
jednotek dobrovolných hasičů v Novém 
Městě pod Smrkem – Ludvíkova. Jsem 
hrdý na to, že naše jednotka příkladně 
plní své povinnosti a patří mezi nejlepší 
v širokém regionu, že drtivá většina členů 
naší jednotky sboru dobrovolných hasičů 
přispívá svou činností k dobrému jménu 
novoměstských – ludvíkovských hasičů, 
že jsme neodmyslitelnou součástí města.

Hasiči

Velmi si vážím práce dobrovolných ha-
sičů, neboť není v Čechách a na Moravě 
moc takových dobrovolných organizací, 
kde pomoc ostatním je postavena na nej-
vyšší stupeň v jejich konání. Je to však 
i parta lidí, která se nejen dokáže pobavit 
sama, ale připravit zábavu i ostatním. Je 
také velmi záslužné, že pečují o své ná-
stupce a celoročně se snaží nezištně se 
jim věnovat.

Město Nové Město pod Smrkem – Lud-
víkov i jeho občané mohou být na své hasi-
če náležitě hrdi a musí je také hřát vědomí, 
že se na ně mohou kdykoliv v případě 
potřeby spolehnout.

Přeji všem hasičům, aby je i do dalších 
let jejich činnosti provázelo nadšení, obě-
tavost a víra, tak jako naše předchůdce, 
a hlavně vědomí, že to, co dělají pro druhé, 
je naplněním starého hasičského hesla, 
kterým se řídily veškeré generace hasičů 
a které se vine jako základní motto celým 
hasičským hnutím po dobu jeho existen-
ce: Bližnímu k ochraně – sobě ke cti.

Ladislav Rabina
velitel JSDH města Nové Město pod 

Smrkem – Ludvíkova

Vyznání

„Peníze nebudou,“ říká generální ředitel 
Hasičského záchranného sboru

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
dostanou jen polovinu obvyklých grantů, 
technika nebude. Už není kde šetřit.

Takto by se dala shrnout slova gene-
rálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Mi-
roslava Štěpána. „Situace je strašná, 
takovéhle škrty v rozpočtu nepamatuji,“ 
sdělil. „Na systém obnovy hasičské tech-
niky, kdy jsme dosud každý rok dostali 40 
hasičských vozidel, teď nebude nic. Jestli 
bude na pořízení deseti, dvanácti cisteren, 
tak to bude všechno.“

Program „Periodická obnova základní 
požární techniky jednotek zařazených 
do plošného pokrytí“ začal roku 2007, kdy 
HZS převzal prvních 40 nových cisteren. 
Do roku 2011 jich mělo být celkem 200 
s tím, že po pěti letech bude tato techni-
ka převedena do užívání jednotek SDH. 
„Nedostali jsme ale ani na provozní dotaci, 
dotace na neziskové organizace jsou po-
kráceny o polovinu… Myslím si, že to je 
šetření na absolutně špatném místě,“ řekl 
a doplnil, že takhle dramaticky, jako u ha-
sičů a u policie, nebyl rozpočet seškrtán 
u žádných jiných subjektů.

L.R.

Peníze nebudou

22. září proběhlo jednání zastupitelstva 
s krajským ředitelem policie a jeho ná-
městkem, na němž jsme byli seznámeni se 
záměry Policie ČR a požádáni o podporu 
formou slevy na nájemném za služeb-
nu. Této žádosti Rada města vyhověla 
a 15. října byly podepsány dodatky ná-

jemních smluv se stanovením nájemného 
za užívání prostor služebny pro rok 2011 
ve výši 1 Kč čtvrtletně. Podrobnosti najde-
te v zápisu z 23. zasedání zastupitelstva 
města a v usnesení ze 76. rady města 
na www.nmps.cz.

-SY-

Město přispělo k zachování policie

Sdružení politického hnutí Starostové 
pro Liberecký kraj a nezávislých kandidátů 
– Společně pro naše město děkuje všem 
voličům za jejich hlasy, které přispěly k to-
mu, že se toto sdružení umístilo na třetím 
místě mezi kandidujícími stranami.

Získali jsme sice  „jen“ dva mandáty, ale 
nebyli jsme daleko od zisku třetího.

Děkuji všem kandidátům z naší kandi-
dátní listiny za jejich podporu a hlasy, které 
získali pro naše uskupení.

Přestože naše magická trojka nebyla 

naplněna, slibujeme, že  budeme po celé 
volební období pracovat ve prospěch na-
šeho města a jeho občanů.

Vzhledem k tomu, že jsme získali post 
místostarostky, doufám, že k tomu bude-
me mít dostatek možností a příležitostí.

Se svými dotazy, problémy, připomín-
kami, náměty apod. se můžete obracet 
na  zastupitelky paní Miloslavu Sukovou 
a Mgr. Radoslavu Žákovou.

Mgr. Radoslava Žáková

Společně pro naše město
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Páteřní cyklostezka u Baťova kanálu 
– držitel Ceny redakce portálu Kudy 
z nudy 2010

Baťův kanál patří k nejoblíbenějším tu-
ristickým cílům Východní Moravy. Jeho 
břehy nyní lemuje moderní cyklostezka 
dlouhá celých 80 km! Plavba na lodi a cyk-
loturistika se ukázaly jako skvělá kombino-
vaná volnočasová aktivita, možnost nalodit 
se i s kolem je proto stále populárnější. 
Na stezku přímo navazuje síť Moravských 
vinařských stezek.

Vojenské muzeum Králíky – držitel 
Ceny ředitele agentury CzechTourism 
2010

Dnes nejmodernější vojensko–histo-
rické muzeum v ČR prošlo v uplynulém 
roce rozsáhlou přestavbou fi nancovanou 
z fondů EU. Moderní expozice jsou věno-
vány armádě, obraně státu a českosloven-
ským opevněním. Expozice je rozmístěna 
na úctyhodné ploše 3 tisíce metrů.

Akcí roku 2010 se podle hlasujících 
staly Slavnosti pětilisté růže v Českém 
Krumlově.

O soutěži Ceny Kudy z nudy 2010
Všechny turistické aktivity zaregistrova-

né na portálu www.kudyznudy.cz prošly 
během května a června 2010 prvním, 
neveřejným kolem soutěže. V něm od-
borníci z oblasti cestovního ruchu vybrali 
v každém ze 17 turistických regionů de-
set aktivit, které nominovali do druhého 
kola. Celkem tak do veřejného hlasová-
ní postoupilo 170 turistických nabídek. 
Z nich pak mohla veřejnost od 1. července 
do 31. srpna 2010 vybírat tu nejlepší. Čte-
náři portálu mohli do hlasování doplnit také 
své tipy. Z celkového počtu hlasů tyto tipy 
činí necelých 7 %, přesto dokázaly v ně-
kolika regionech posunout aktivitu, která 
nebyla nominována, na medailové pozice. 
Systém byl jednoduchý – stačilo vyplnit 
interaktivní hlasovací formulář. To udělalo 

Kudy z nudy 2010

Singltrek získal cenu Kudy z nudy 
2010

Singltrek je nejatraktivnější turistickou 
nabídkou Libereckého kraje. Podle hla-
sování 11 tisíc lidí na portálu agentury 
CzechTourism www.kudyznudy.cz se na-
še síť stezek pro terénní cyklisty umístila 
na 9. místě v celé republice. Za ní se umís-
tily všechny ostatní cyklistické produkty 
cestovního ruchu, ale i třeba liberecká 
ZOO, Babylon, či Ještěd.

Soutěž portálu Kudyznudy.cz
Singltrek pod Smrkem byl odbornou 

porotou nominován do soutěže o nejlepší 
turistickou aktivitu roku 2010. Na portálu 
České centrály cestovního ruchu Czech-
Tourism – Kudyznudy.cz od 1. července 
do 31. srpna 2010 vybírala široká veřej-
nost z nominovaných projektů vítěze. Sin-
gltrek pod Smrkem byl nominován za turis-
tický region Českolipsko a Jizerské hory.

Nejlepší turistickou nabídkou 
roku 2010 je zámek Hluboká 
(Praha, 26. 10. 2010)

Agentura CzechTourism, provozovatel 
portálu s tuzemskými turistickými nabídka-
mi www.kudyznudy.cz, vyhlásila výsledky 
soutěže Ceny Kudy z nudy 2010. Do hla-
sování se zapojilo 11 tisíc lidí, kteří ode-
vzdali více než 62 tisíc hlasů. Absolutním 
vítězem druhého ročníku soutěže o neja-
traktivnější tuzemskou turistickou nabídku 
se stala Hluboká nad Vltavou – půvabný 
zámek se zajímavými doprovodnými pro-
gramy a novou zimní prohlídkovou trasou.

„Druhý ročník soutěže Ceny Kudy z nu-
dy 2010 předčil naše očekávání a doká-
zal, že Češi nemají s trávením volného 
času „doma“ žádný problém. Zajímají je 
nové, originální a atraktivní nabídky. Po-
tvrzuje se, že jsou národem zvídavým 
– chtějí hodně poznávat, zajímají je zážit-
kové a aktivní dovolené,“ zhodnotil soutěž 
ředitel agentury CzechTourism Rostislav 
Vondruška. 

Absolutní v ítěz soutěže od agentu-
ry CzechTourism získá 100 tisíc korun 
na propagaci své aktivity. Spolu s dalšími 
vítězi za jednotlivé turistické regiony se 
mu dostane exkluzivní publicity včetně 
prezentace na akcích CzechTourismu. 
Všichni vítězové a nominovaní získávají 
nadstandardní propagaci. 

Naprázdno nevyjdou ani nominované 
aktivity v jednotlivých podkategoriích. 
„Nabízíme jim PR propagaci v tuzemsku 
i zahraničí zahrnující mj. uveřejnění spotů 
a článků v nejrůznějších médiích. Příští rok 
pak v rámci akce To nejlepší z Kudy z nudy 
představíme oceněné nabídky odborní-
kům,“ dodává Štěpánka Orsáková, vedou-
cí týmu Kudy z nudy. Všechny subjekty 
se samozřejmě objeví i v dalším díle knihy 
Kudy z nudy, která vyjde na jaře 2011.

O vítězných nabídkách soutěže 
Ceny Kudy z nudy 2010

Zámek Hluboká – absolutní vítěz 
soutěže Ceny portálu Kudy z nudy 
2010

Hluboká je ideálním výletním cílem pro 
milovníky historie, nenapravitelné romanti-
ky a na své si zde přijdou i vyznavači spor-
tovních aktivit. Ve všeobecném povědomí 
figuruje jako nejhezčí zámek ČR, který 
za svou současnou podobu vděčí rodu 
Schwarzenbergů. Ty tam jsou doby, kdy 
se Hluboká ukládala do zimního spánku. 
Od loňska zde funguje zimní prohlídkový 
okruh a stala se z ní tak aktivita na celý rok 
– ostatně jen tak dokáže odbavit všechny 
zájemce o prohlídku. V roce 2009 byla 
Hluboká druhým nejnavštěvovanějším 
místem v Jihočeském kraji.

Celkové pořadí soutěže Ceny Kudy z nudy 2010

Aktivity za celou Českou republiku
1. Zámek Hluboká n. Vlt. – neogotický klenot přístupný po celý rok 1849

2. Ošetřovatelem v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 1355

3. Hrad Křivoklát 1330

4. Botanická zahrada hl. m. Prahy 1258

5. LS Royal Mariánské Lázně – relaxace pro tělo a duši 1116

6. ZOO Plzeň – docela jiný svět 1110

7. Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu i vyhlídka z věže 980

8. Hrad Buchlov – jeden z nejstarších a nejmohutnějších král. hradů 965

9. Singltrek pod Smrkem 899

10. Zámek Litomyšl – renes. zámek s unikátní grafi tovou výzdobou 867
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Akce za celou Českou republiku

Akce roku 2010
1. Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově 1147

2. Colours of Ostrava 1125

3. Znojemské historické vinobraní 1070

4. Jízda králů Vlčnov 1023

5. Mezinárodní fi lmový festival v Karlových Varech 1008

6. Grand Prix České republiky – mistrovství 
silničních motocyklů v Brně

606

7. Slavnosti Slámy Slamák v Radvánovicích 
u Turnova

512

8. Mistrovství světa v rýžování zlata ve Zlatých 
Horách

440

9. Kutnohorské léto 351

10. Cihelna v Králíkách 275

Výsledky za jednotlivé turistické regiony

Praha
1. Botanická zahrada hl. m. Prahy 1258

2. Království železnic v Praze na Smíchově 637

3. Zoologická zahrada hl. m. Prahy * 332

4. V.I.P. prohlídky na Štefánikově hvězdárně 311

5. Museum Kampa – objevte sbírky umění 20. 
století

290

6. Národní památník na Vítkově v Praze 226

7. Řepora – skanzen českého venkova 14. století 171

8. Sportovní areál Gutovka – relaxační areál 160

9. Expozice České národní banky – Lidé a peníze 117

10. Freestyle park Modřany 110

Střední Čechy
1. Hrad Křivoklát 1330

2. Jezuitská kolej v Kutné Hoře – Galerie 
Středočeského kraje

519

3. Skanzen Solvayovy lomy v Českém krasu 488

4. Na výlet na zámek v Dobříši můžete po celý rok 339

5. Spa – Wellness centrum Aquapalace Praha 318

6. Tam, kde se vaří královské Krušovické 250

7. Muzeum sportovních vozů Lány – vozy Formule 1 152

8. Farma Košík, ostrůvek Slovenska ve Středních 
Čechách

146

9. Nově zpřístupněný zámek Radim 104

10. Dobrovické muzeum plné cukru i lihu 68

Jižní Čechy
1. Zámek Hluboká nad Vltavou – neogotický klenot 

přístupný po celý rok
1849

2. Grafi tový důl pod Českým Krumlovem 332

3. Lázně Bechyně – léčení, wellness a relaxace 
v klidném prostředí Jižních Čech

286

4. Adrenalin park Hluboká nad Vltavou 279

5. Elektrárna královského města Písku 195

6. Technická památka Buškův hamr 176

7. Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 159

8. Blatenská ryba – sportovní rybolov a rekreace 120

9. Rafting na divoké vodě v Českém Vrbném 111

10. Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově 101

Šumava
1. Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu 

i vyhlídka z věže
980

2. Jezerní cyklo–inline stezka na Lipně 503

3. Šumavské safari - jedinečný zážitek z pozorování 
jelenů v přirozeném prostředí

412

4. Svět motocyklů a hraček v Kašperských Horách 345

5. Jak žili Keltové – Archeopark Prášily 309

6. Lyžování a zábava ve skiareálu Lipno 231

7. Biofarma Vojetice 159

8. Bikepark Špičák 144

9. Návrat k tradicím aneb Muzeum není nuda 
v Horažďovicích

113

10. Relax a sport pod ekoznačkou – Sporthotel 
Zátoň

34

Plzeňsko a Český les
1. ZOO Plzeň – docela jiný svět 1110

2. Historické zajímavosti hradu a zámku Horšovský 
Týn

618

3. Interaktivní muzeum loutek v Plzni vtáhne 
do světa „na niti“

259

4. Plzeňskem na kole s průvodcem 245

5. Centrum vodní zábavy Kdyně 228

6. Vitální svět – antické lázně na dosah ruky 
na Darovanském dvoře

158

7. Muzeum a galerie severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici

127

8. Pivovar Plzeňský Prazdroj * 122

9. Rekonstruovaný zámek v Poběžovicích 120

10. Muzeum Středních Brd ve Strašicích 94

Kudy z nudy 2010


přesně 10 852 lidí, kteří odevzdali 62 131 hlasů. V průměru tak 
každý hlasující označil 6 turistických aktivit.

V rámci soutěže udělila odborná porota dvě zvláštní ceny – 
Cenu redakce portálu Kudy z nudy a Cenu ředitele agentury 
CzechTourism.

V soutěži čtenáři vybírali také akci roku.
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Západočeské lázně
1. LS Royal Mariánské Lázně – relaxace pro tělo 

a duši
1116

2. Hrad a zámek Bečov 675

3. Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary 233

4. Hrad Vildštejn ve Skalné u Chebu 219

5. Hradní stezka vás zavede do časů dávno 
minulých

182

6. Klášterní areál Ostrov 162

7. Přírodní koupaliště Michal u Sokolova 161

8. Aquacentrum Agricola 149

9. Statek Bernard v Královském Poříčí 129

10. Golf Klub Kynžvart 87

Českolipsko a Jizerské hory
1. Singltrek pod Smrkem 899

2. Procházka zoologickou zahradou v Liberci 720

3. Skalní hrad a poustevna Sloup 614

4. Nový prales na severu Čech 519

5. Babylonské Wellness Centrum – relaxace pro 
tělo i duši

289

6. Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově 244

7. Hrad Grabštejn v srdci Trojzemí – ČR, Německa 
a Polska

240

8. Zdraví si udržuji a buduji v Lázních Libverda 176

9. Dominantní Ještěd s hotelem a krásným 
rozhledem

60

10. Ajeto Art Glass Museum v Novém Boru 53

Český ráj
1. Středověký hotel Dětenice 742

2. Pivovar se sladovnou v Nové Pace – Novopacké 
pivo

693

3. Škoda Auto Muzeum 589

4. Zámek Hrubá Skála – ubytujte se v romantickém 
středověkém sídle

460

5. Na zámek Sychrov se můžete vydat po celý rok 280

6. Zámek Hrubý Rohozec 208

7. Výtvarné kurzy v Českém ráji 161

8. Pohádkový hrad a zámek Staré Hrady 146

9. Outdoor aktivity v Českém ráji 136

10. Muzeum panenek a medvídků v Troskovicích 63

Krkonoše a Podkrkonoší
1. Ošetřovatelem v ZOO ve Dvoře Králové nad 

Labem
1355

2. Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní 
architektura

418

3. Rautis  – Vánoce po celý rok ve výrobně 
vánočních ozdob ze skleněných perlí

323

4. Bobová dráha HappyWorld Špindlerův Mlýn 308

5. Prohlídka interiérů hradu Pecka s černou kuchyní 
a sklepením

289

6. Rozhledna na Hnědém vrchu v Peci pod 
Sněžkou

254

7. Hornické muzeum v Harrachově 192

8. Skiresort Černá hora 171

9. Lázeňská péče v novém resortu Tree of Life 159

10. Golfová nabídka s wellness v Mladých Bukách 86

Královéhradecko
1. Broumovské stěny v CHKO Broumovsko 596

2. Za pověstí o pokladu na hrad Potštejn 527

3. Renesanční zámek v Novém Městě nad Metují 476

4. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově 404

5. Pevnost Josefov – perfektní pevnost 
neprověřená praxí

402

6. Dělostřelecká tvrz Hanička 315

7. Koupaliště Flošna v Hradci Králové 174

8. Institut Medical Welness Velichovky 166

9. Broumovský klášter – komplex dle projektu K. I. 
Dientzenhofera

147

10. Podorlický skanzen Krňovice 127

Východní Čechy
1. Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní 

sgrafi tovou výzdobou
867

2. Navštivte České Versailles – zámek Nové Hrady 433

3. Hrad Svojanov 431

4. Zámek Moravská Třebová – renesanční perla ČR 370

5. Nové Wellness centrum léčebných lázní 
Bohdaneč

363

6. Lanový park na Podhůře u Chrudimi 297

7. Vojenské muzeum Králíky 262

8. Památník Dr. Emila Holuba v Holicích 182

9. Šilinkův důl – via ferrata 138

10. Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 123

Kudy z nudy 2010
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Severozápadní Čechy
1. Kamencové jezero 616

2. Neopakovatelná atmosféra zámku Děčín a jeho 
zahrad

486

3. Jako Casanova na zámku v Duchcově 407

4. Podkrušnohorský zoopark Chomutov 395

5. Prohlídková štola Starý Martin v Krupce 
na Teplicku

335

6. Pravčická brána * 283

7. Alchymie na hradě Budyně nad Ohří 265

8. Chrám chmele a piva, kde jinde než v Žatci 229

9. Zachráněný zámek Korozluky 205

10. Podkrušnohorské technické muzeum 128

Vysočina
1. Jihlavské podzemí – druhé největší na území 

republiky
718

2. Židovská čtvrť v Třebíči 561

3. Muzeum strašidel Pelhřimov 525

4. Dalešické přečerpávání 423

5. Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce 314

6. Klášterní komplex v Želivě 292

7. Spa a wellness v Resortu Svatá Kateřina 187

8. HLINÍKárium – Hliník se skutečně odstěhoval 
do Humpolce

153

9. Ovčí farma na Vysočině – Agroekofarma 
Kadeřávek

84

10. Městské muzeum a galerie Svratka 76

Jižní Morava
1. Templářské sklepy Čejkovice – víno plné emocí 

a hrdosti
728

2. Jeskyně Výpustek 664

3. Na koloběžce Moravským krasem 387

4. Loucký klášter ve Znojmě 383

5. Aquapark Kohoutovice – novinka pro milovníky 
koupání v Brně

350

6. Cesta do pravěku v Brně – pavilon Anthropos 
a rekonstrukce mamuta

338

7. Ratíškovická železnice 292

8. Nové prohlídky zámku Letovice 250

9. ZOO Brno * 248

10. Bobová dráha v Němčičkách 244

Východní Morava
1. Hrad Buchlov 965

2. Skanzen Rožnov pod Radhoštěm * 635

3. Wellness & Spa hotel Augustiniánský dům 
Luhačovice

543

4. Páteřní cyklostezka u Baťova kanálu 483

5. Muzeum lidových pálenic Vlčnov 284

6. Valašsko – první ofi ciální hipostezka zlínského 
regionu

269

7. Památník Velké Moravy ve Starém Městě 
na Uherskohradišťsku

217

8. Rozhledna Brdo 169

9. Zpřístupněný Zámek Napajedla 153

10. Túry pro bikery s průvodcem 133

Střední Morava a Jeseníky
1. Ruční papírna Velké Losiny – Muzeum papíru 801

2. Vodoléčba u Priessnitze 597

3. Bikerské stezky v Rychlebských horách 446

4. Jeskyně u Litovle 406

5. Muzeum Pravých olomouckých tvarůžků – 
ochutnejte!

381

6. Výletní plavby na raftech po řece Moravě 335

7. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně * 309

8. Aquapark Olomouc 292

9. Letecké muzeum Olomouc 200

10. Bike Park Hlubočky 78

* vyznačené aktivity jsou tipy samotných hlasujících. V několika případech se jim podařilo probojovat na čelní místa; v turistickém 
regionu Východní Morava obsadil Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm dokonce druhé místo.

Severní Morava a Slezsko
1. DinoPark Ostrava 802

2. Lašské pivní kúpele ve Štramberku 601

3. Zoologická zahrada Ostrava – příroda na dosah 534

4. Úzkorozchodná železnice Třemešná – Osoblaha 409

5. Historické pořady na hradě Sovinec 368

6. Vodní nádrž Slezská Harta 344

7. Důl Michal v Ostravě – Michálkovicích 195

8. Zámecké pivní koupele Pikard v Ostravě 158

9. Památník II. světové války v Hrabyni 155

10. Wellness centrum a krytý plavecký bazén 
v Bruntále

97

Kudy z nudy 2010
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Městské muzeum ve Frýdlantu bylo 
založeno v roce 1893 radním Juliem Krau-
sem. Do prostor radnice se přestěho-
valo kolem roku 1900. V muzeu je malá 
obrazová galerie, jedna celá místnost je 
věnována Albrechtu z Valdštejna, proto-
že do jeho rozsáhlého majetku spadalo 
i panství frýdlantské. Část expozice je 

věnována dobovým předmětům od zbraní 
a mučicích nástrojů po nábytek a dobové 
vybavení domácností. Součástí muzea je 
i přírodovědná expozice.

Toto pěkné muzeum naše ZŠ Textilan-
ská navštívila 19. 11. 2010. Hned ráno 
jsme ujížděli vláčkem směrem na Frýdlant. 
V muzeu se nás ujal mladý průvodce. 

U každé zajímavé expozice, či dobového 
předmětu se zastavil a zajímavě povyprá-
věl. Děti byly zvídavé a dokonce i „věděly“. 
Výlet jsme zakončili v cukrárně se sladkým 
zákuskem dle výběru a horkou čokoládou. 
Pak už zase vláčkem domů.

IM

Základní škola Textilanská

V den, kdy celý národ připomíná Den 
české státnosti, proběhl v pražském chrá-
mu sv. Mikuláše na Staroměstském ná-
městí Svatováclavský večer, který byl 
věnován všem, kdo pomáhali a zachra-
ňovali v oblastech postižených letošními 
povodněmi.

Velice příjemný a komorní prostor chrá-
mu sv. Mikuláše spojil v hodinovém du-
chovně pojatém programu čelní zástupce 
ekumenických církví a reprezentanty zá-
kladních složek integrovaného systému, 
Armády České republiky a Horské služby.

V chrámu sv. Mikuláše přivítal všech-
ny zúčastněné doc. ThDr. David Tonzur, 
Th.D., pražský biskup Církve českoslo-
venské husitské. Velice zajímavé bylo ná-
sledné zamyšlení faráře Církve českoslo-
venské husitské Mgr. Lumíra Čmerdy nad 

tím, že všechny přítomné přivedla do chrá-
mu slovesa, nikoli podstatná jména. Myslel 
tím, že úspěšnost záchrany není podmí-
něna jménem nebo hodností člověka, 
ale jeho konáním, rychle provedeným 
zásahem nebo prostě včas podanou ru-
kou. Následovaly proslovy Mons. Václava 
Malého, titulárního biskupa marcelliánské-
ho, pomocného biskupa pražského, který 
vyjádřil všem záchranářům uznání a obdiv, 
a předsedy Ekumenické rady církví ČR 
ThDr. Joela Rumla.

Slavnostní večer byl obohacen předá-
ním pamětních medailí desátého výročí 
Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Pamětní medaile předal ge-
nerální ředitel Hasičského záchranného 
sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán 
spolu s předsedou Ekumenické rady církví 

ČR ThDr. Joelem Rumlem a náměstkem 
ministra vnitra JUDr. Františkem Vaverou, 
Ph.D., základním složkám integrovaného 
záchranného systému, Armádě České 
republiky a Horské službě, o.p.s., které 
se významným způsobem podílely na zá-
chranných pracích při povodních, jež 
v letošním roce zasáhly oblasti severní 
a střední Moravy a severních Čech.

Slavnostní večer byl zakončen výzvou 
k modlitbě a požehnáním patriarchou Círk-
ve československé husitské ThDr. Tomá-
šem Buttou, Th.D. Celý večer moderoval 
Daniel Herman, který je v současné době 
ředitelem Ústavu pro studium totalitních 
režimů.

L.R.

Svatováclavský večer poctil záchranáře

příspěvky čtenářů

 
 

 

 
 

 
v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích 

v sobotu dne 4. prosince 2010 
Program od 14.00 hod.:  

 
- pěvecký soubor Veselost při MŠ Mánesova, Nové Město pod Smrkem  
- DPS Včelky školní klub při ZŠ, MŠ Raspenava 
- děti z přípravné třídy Sluníčko, Jablonec nad Nisou 

v prostorách Mezinárodního duchovního centra 
Program od 15.00 hod.: 

 
- výstava prací dětí z mateřských a základních škol  
- vánoční občerstvení a vánoční trh. 

 

Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace
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příspěvky čtenářů

„Noc jak stvořená pro dobrodružství, ze 
kterého by mohlo něco kápnout,“ pomys-
lel si Fero, když se temnotou vracel čtvrtí 
rodinných domků z hospody. Tady tento 
týden dělali kanalizaci. „A zrovna v tomhle 
domě si vůbec nežili špatně,“ zavzpomínal 
na ten luxus uvnitř. Viděl ho vstupními 
dveřmi, když tam šli požádat majitele, aby 
si s tím svým bavorákem trochu popojel. 
„Jen ty věci na krbu by hodily slušnej 
balík…“

Fero měl trochu popito a tudíž i trochu 
víc kuráže. A taky nebyl žádný začáteč-
ník… doposud ho nechytili! Byl na to jak-
sepatří hrdý. A možná právě tahle „stavov-
ská čest“ zlodějíčků zvedla Ferovi úroveň 
sebevědomí nad momentální úroveň jeho 
schopností…

Opatrně obešel dům. Co na tom, jestli 
je někdo doma, touhle dobou všichni tvr-
dě spí. No jasně, všechna okna zavřená. 
Neměl rád, když řinčelo sklo. Dveře ani 
nezkoušel. Chvilku stál na trávníku ve stínu 

vzrostlé jabloně a pozoroval dům. Přízemní 
objekt s nízkou střechou, bez alarmu, bez 
psa, oplocený jen živým plotem, proto-
že bránu se jim povedlo při výkopových 
pracích trochu podebrat a vyvalila se 
z pantů. Majitel, na první dojem kravaťák, 
do ranaře daleko. Přízemní objekt s níz-
kou střechou… zbloudilá myšlenka se 
vrátila zpátky a usídlila se ve Ferově hlavě. 
Strom se jednou docela silnou větví opíral 
o střechu… „A komín ústí do krbu!“ náhlý 
vhled do problému osvítil Ferovi celou 
situaci jako nejjasnější blesk. „Vždyť je 
to tak jednoduchý! Komínem se dostanu 
dovnitř, krb budu mít jako na dlani a ven 
si už jednoduše otevřu…“ A plně si vědom 
geniality nevědomě posunul onu úroveň 
sebevědomí ještě o kousek výš.

Na střechu se dostal poměrně hladce. 
Kalhoty už špinavé měl, od toho, jak hned 
u východu z hospody upadl. Špatně si 
spočítal schody. Matika nikdy nebyla jeho 
silnou stránkou. „Není to vysoko,“ zhod-

Santa Klaus po česku (fejeton)
notil výšku, ve které se právě nacházel, 
a tím i délku své cesty komínem. „Když se 
tam spustím nohama, na doskok zůstanou 
sotva dva metry.“ Jak si spočítal, tak udě-
lal. Jak už bylo řečeno – Fero a matika… 
Géniovi jaksi unikl druhý rozměr tohoto 
matematického oříšku, takže když se pus-
til, padal komínem sotva metr… a těsně 
nad výpustí uvízl za své pivní proporce. 
Z krbu mu čouhaly jen nohy. Ještě že byl 
v Čechách a ne v Americe a ještě že ne-
byly Vánoce. Děti by musely nabýt dojmu, 
že se z těch jejich nápadů už Santa Claus 
oběsil. Z rukama nad hlavou, bůčky pevně 
sevřenými komínem a nožkama komíhající-
ma se nad krbovým roštem by byl Fero rád 
zvolil plán B, jenže žádný neměl. Trčel tam 
jako zátka v láhvi.

„Co to je?“ zaposlouchal se do tmy 
majitel domku Sváťa Kunovský. To škrá-
bání a funění vycházelo odkudsi ze zdi… 
asi nějaké zvíře. Vstal a opatrně se vydal 
směrem, odkud zvuky vycházely. Proto-
že to vypadalo na komín, zamířil ke krbu 
do obýváku. Po cestě si ze skříně vzal 
basebalovou pálku. Ve dveřích zůstal stát. 
funění a další zvuky vycházející z krbu do-
plňovala tlumeně vyslovovaná, zato však 
velmi sprostá slova. Rozsvítil. Vypínač 
cvakl. Proslov, ze kterého by v rádiu zbylo 
jen pípání, ustal, nožky se přestaly komí-
hat. Sváťa došel až ke krbu a nevěřícně 
nakoukl dovnitř. Naposledy viděl cosi po-
dobného, když se na svatbě se stokilovou 
tchyní převrhla židle. Pálkou ostře dloub-
nul do komína. Ozvalo se kviknutí.

„Co tady děláte?!“
„Sem tady nějak uvízl, pomozte mi 

ven…“
„To zrovna.“ Počáteční zdvořilostní kon-

verzace byla za nimi a mohlo se přejít 
k věci. Sváťa zavolal policii, a protože le-
gitimovat Fera v této pozici bylo nemožné, 
policie zavolala hasiče. Ti nastínili několik 
způsobů řešení, z nichž poslední bylo pro-
bourání zdi. Majiteli nemovitosti představa 
realizace plánu C přivodila nevolnost, 
která mu paradoxně velmi zbystřila mozek. 
I vzpomněl si, že má kdesi založen prova-
zový žebřík a dokonce ho našel. Hasiči tak 
mohli přistoupit k realizaci plánu A varianta 
2. Ferovi na vztažené ruce komínem spus-
tili lano se smyčkou, kterou se mu podařilo 
setřepat až do podpaží, a když se chytil 
provazového žebříku, stačilo už jen, aby 
se nohama zapřel do zad hasiče ohnu-
tého v krbu, s pomocí hasičů na druhém 
konci lana se vydrápal na žebřík… a byl 
volný. Tedy – relativně. Protože z tohohle 
nočního dobrodružství mu rozhodně něco 
kápne. Natvrdo.

L.R.

P ij te si zp íjemnit p edváno ní atmosféru.

P ijm te pozvání od Mgr. Pavla Semeráda 
a za Evangelickou církev od fará e Adama Balcara

na

Kde ?   
V Evangelickém kostele v Novém M st  pod Smrkem, Blahoslavova 325.

Kdy ?    
V sobotu 18. prosince 2010 od 16 hodin.

A co uvidíte a uslyšíte ? 
P veckou skupinu ZNI EHONIC z Liberce pod vedením Jaroslava Koutského: 
Jesli ká i - váno ní koleda z Benecka a ur it  i n co navíc,
 
studenty Gymnázia a ZUŠ Frýdlant v echách pod vedením editele frýdlantské ZUŠ
Vladimíra Hrdiny: Hádání pastý  s králi - lidová váno ní hra z doby barokní,

zazní i tóny flétni ek d tí z Liberce pod vedením Adély Tiché.

Vstupné ? 
Dobrovolné

Krásný den s váno ní atmosférou si m žete zp íjemnit
 vycházkou po m st  nebo v okolí Nového M sta pod Smrkem.

Výletní cíle najdete na stránkách m sta www.nmps.cz

P ípadné dotazy k akci na tel. 604 383 010, oskis@centrum.cz
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kultura

(Pokračování z minulého čísla)

V říjnu roku 1907 byla knihovna znovu 
rozšířena. Díky dalšímu peněžitému daru 
barona Oskara Klingera, věnoval tentokrát 
2.000 korun, mohly být vyřazeny z knihov-
ny staré, příp. poškozené knihy a zároveň 
nakoupeny knihy nové, čímž se knižní fond 
novoměstské lidové knihovny rozšířil cel-
kem na 2. 875 knižních svazků.

Jak již dříve bylo vzpomenuto v minulém 
díle, knihovna pracovala ve velice omeze-
ných prostorách. V říjnu roku 1907 byla 
knihovna přenesena do novoměstské rad-
nice. Zde měla knihovna k dispozici dvě 
místnosti, ale ani to v té době už poměr-
ně bohaté knihovně nestačilo. Naštěstí 
zanedlouho místní občan, p. Karl Knif-
chel, knihovně nabídl tři prostorné pokoje 
ve svém domě.Již koncem října byla lid. 
knihovna přestěhována.

Tím ale stěhování Lid. knihovny Anny 
Klingerové zdaleka nekončilo. Již 1. lis-
topadu r. 1913 byla knihovna přenesena 
do domu č. 154 na novoměstském ná-
městí, který vlastnil p. Paul Leder.

Dnem 1. ledna 1914 baron Oskar Klin-
ger zvýšil svůj pravidelný roční příspěvek 
lidové knihovně z původních 800 korun 
ročně na dvojnásobek, tedy 1.600 korun 
ročně. Další mimořádné dary barona Klin-
gera jsou datovány: 1. září 1915 - 2.000 
korun. V červenci 1917 věnoval 2.500 ko-
run. Tyto nemalé fi nanční prostředky byly 
určeny především k nákupu nových knih. 

Zároveň 15. září 1923 baron Oskar Klin-
ger věnoval knihovně bronzovou bystu své 
zemřelé manželky baronky Anny Klingero-
vé, díky jejímuž popudu byla novoměstská 
knihovna založena a od svého počátku 
nesla její jméno. Autorem bysty pí baronky 
Anny Klingerové byl prof. L.Huyer.

Dnem 22. července roku 1919 v nově 
utvořené Československé republice mu-
selo město odvádět 50 haléřů za každého 
německy mluvícího občana Nového Města 
pod Smrkem.

V srpnu roku 1927 navždy zavřel oči 
ve Vratislavi (Breslau) baron Oskar Klinger. 
(Těsně před oslavou jeho 83. narozenin. 
Narodil se 11. října 1844.) Jemu patří 
náš věčný dík nejenom coby zakladateli 
knihovny, ale především jejímu štědrému 
dárci. Jeho ruka pro potřeby knihovny byla 
vždy štědře otevřena! I nadále se firma 
Ig. Klinger zavázala, že na potřeby knihov-
ny bude pamatovat.

Do 31. prosince r. 1928, za třicet jedna 
let od založení novoměstské lidové knihov-
ny, knihovna zapůjčila celkem 387.121 knih. 
To představuje průměrné roční výpůjčky 
12.488 knih/rok, a měsíčně 1.041 knih.

Jen pro lepší představu: Současná 
městská knihovna v Novém Městě pod 
Smrkem v roce 2007 zapůjčila čtenářům 
13.557 knih. Počet evidovaných čtenářů 
byl 215 osob, z toho 61 dětí. V roce 2008 
bylo registrovaných čtenářů 217 (z toho 
64 dětí) a množství vypůjčených knih 
za celý rok 2008 představovalo 14.468 
knižních svazků.

V citovaném „Knižním přehledu lidové 
knihovny Anny Klingerové v Novém Městě 
pod Smrkem“ z roku 1929, kterému letos 
je plných 81 let (!) je uveden i velice zajíma-
vý „knižní řád“. Cituji:

Podle §9 je užívání knih v Novém Městě 
volné. Znamená to, že každý občan, který 
vychodil školu, může zcela bezplatně vyu-
žívat služeb místní lidové knihovny. 

S knihou však musí zacházet dobře, 
slušně. To znamená při čtení mít vždy čisté 
ruce. Při obracení knižních listů se nemá 
plivat na prsty. Do knih se nesmí vpisovat 
poznámky či cokoliv jiného. Potrhané, 
příp. ztracené knihy musí čtenář uhradit! 
Čtenář nesmí vypůjčenou knihu půjčovat 
dalším osobám. Kniha se vrací výhradně 
knihovně do 14 dnů, pokud se tak nesta-
ne, dostává čtenář důtku a za každý další 
den zdržení platí 10 haléřů. Pokud není 
kniha vrácena, nemá nároku na další kniž-
ní půjčku. Ovšem pokud si čtenář chce 
knihu ponechat déle, je povinen požádat 
o delší dobu půjčky.

Pokud čtenář změní bydliště, je povinen 
změnu včas hlásit. To je nutností i v přípa-
dě ztráty čtenářského průkazu. V tomto 
případě se musí ztráta (příp. zničení) na-
hlásit okamžitě. Bez průkazu není mož-
nosti si knihu vypůjčit.

Objeví- li se v bytě čtenáře nakažlivá 
choroba, je nutné vypůjčené knihy oka-
mžitě vrátit knihovně. V takovém případě 
další půjčka knih není možná.

Kdo se nebude řídit těmito zásadami, je 
z lidové knihovny vyloučen !

Na dalších stránkách výše citované 
„BŰCHER VERZEICHNIS der Anna Klin-
gerschen Volksbűcherei in Neustadt an 
der Tafelfi chte“, je uváděn rozsáhlý knižní 
seznam: První část (str. 1 – 44, z 89 stran) 
tvoří romány, novely, pohádky a vyprá-
vění. Je pochopitelné, že většina autorů 
je německé národnosti. Jiných autorů je 
podstatně méně, i když jsou zastoupeni 
pochopitelně také. Z nich jmenuji např. 
Edgara Alana Poea, Hanse Christiena An-

dersena, J.F. Coopera, Charlese Dicken-
se, Conana Doyla, Jókai Maurusa, Alfreda 
Musseta, H. Sienkiewicze, Lva Nikolaje-
viče Tolstého (Leo Tolstoi), Julia Verna, 
Marka Twaina, Emila Zoly nebo Guy de 
Maupassanta. Z českých autorů – klasi-
ků, jsou zastoupeni jen Božena Němcová 
svou „Babičkou“ (Großmutterchen) a Jaro-
slav Vrchlický „Básněmi“ (Gedichte). Jiné 
české autory jsem v uvedeném knižním se-
znamu nenalezl. To je však pochopitelné. 
Byli to čeští národní spisovatelé, a Čechů 
tehdy žilo v Novém Městě jen nepatrně. 
Zajímavé je, že z německy píšících autorů, 
trvale žijících v Čechách, je jmenován, 
z těch známějších, pouze Adalbert Stifter. 
Není ale uváděn třeba Karel Klostermann, 
který své knihy také psal výhradně němec-
ky. Byl však spíše pročesky orientován. 
Nebo z novějších autorů, pražský Franz 
Kafka. (Ten se ale v povědomí širší čte-
nářské veřejnosti objevuje až v 60. letech 
20. stol.). Je zde zastoupen i dnes takřka 
neznámý Theodor Kőrner: („Gedichte“, 
Básně) „Dramatische Werke“(= Drama-
tická díla) „Leier und Schwert a „Zrinn“. 
Připomínám, že to byl básník, který začát-
kem 19. stol. vystoupil na horu Smrk, a má 
na Smrku dodnes pomník. Zastoupen je 
v části druhé, věnované poezii a dramatu 
(str. 49). Z dalších částí připomeňme např. 
3. část, vol. přeloženo, Vzdělávací spisy. 
4. část tvoří životopisy a životopisná litera-
tura.  Vzpomínková a historická literatura 
(5. část). Část 8. je věnována umění a his-
torii umění. Zastoupen je také zeměpis 
a cestopisná literatura, část IX.. Další část 
(čís. XI., na str. 72) je věnována astronomii. 
Z dalších přírodních věd jmenujme zoolo-
gii, botaniku, ale i mineralogii a geologii 
- str. 75, odst. XV. Zde připomínám knihu 
významného raspenavského prof. Josefa 
Blumricha : „Die Mineralien der Iserwie-
se“ (= Minerály Jizerské louky). Vcelku 
bohatě je zastoupen i úsek věnovaný 
ruční výrobě, řemeslům a průmyslu (odst. 
XVIII.). Bohatě je zastoupena  zdravověda 
a hygiena. Zemědělství tvoří pouze tři tituly 
(v části XXII.). Podstatně obsáhlejší je část 
nazvaná „Zahrada a zahradnictví“. (XXIII.)

Závěrem chci jen poznamenat, že no-
voměstská knihovna, založená roku 1897, 
byla nejen rozmanitou, ale i na knihy bo-
hatou knihovnou, pro místní obyvatele 
mající velký kulturní a zároveň vzdělávací 
význam.

Podle knihy „Bűcher Verzeichnis der 
Anna Klinger Volksbűcherei in Neustadt 
an der Tafelfi chte“ zpracovali Herbert Au-
gustin a Mgr. Josef Molák

Klingerovská knihovna
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Z nabídky nových knih 
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Amin, Helle: Shledání v poušti
Amrein, Nicole: Doktorka Kateřina
Andrásová, Regina: Korneliina válka
Barnes, Julian: Žádný důvod k obavám
Beverly, Jo: Zakázané kouzlo
Boučková, Tereza: Boží a jiný muka
Doyle, Virginia: Rudá  kočka
Bradford, Barbara Taylor: Elizabeth 
z Havraního útesu
Byrne, Lorna: Andělé v mých vlasech
Carmichael, Emily: Boj o paměť
Carrere, Emmanuel: Zrychlený tep
Cartland, Barbara: Ve víru lásky
Civade, Lenka: Provence jako sen
Clark, Mary-Higgins: Zrychlený tep
Cleverly, Barbara: Posmrtná zpráva
Connelly, Michael: Strašák
Davies, Sarah: Útěk od ďábla
Drake, Shannon: Válka srdcí
Fforde, Katie: Skotská romance
Fitzek, Sebastian: Zaklínač duší
Fitzpatrick, Becca: Zavržený
Forsyth, Sarah: Zotročená
Fuchsová, Irena: Když syn píše líp než 
máma
Gerritsen, Tess: Suvenýr
Grafton, Sue: U… jako Utrpení
Haran, Elizabeth: Divoké vody
Hewson, David: Skleněný hrob
Hölzelová, Eva: Milánek na zabití
Hornby, Nick: Julie, demo verze
Chabon, Michael: Záhady Pittsburghu
Janečková, Klára: Manželské okovy
Jaud, Tommy: Milionář
Javořická, Vlasta: Rackové
Kačírková, Eva: Musíš mě zabít
Koláček, Luboš Y.: Ďábel na Budyni
Král, Zdenek: Hloubkové opojení

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna nabízí svým čte-
nářům bohatý výběr literatury. 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.

Městská knihovna půjčuje:

pro děti
pondělí  13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30, 13:30–17:00 h.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 h.

Kraus, Susanne: Ohnivá pečeť
Kříž, Jaroslav: Čas lásky, čas trpkosti
Lehane, Denis: Prokletý ostrov
Longinová, Helena: Robertovi s láskou
Lorentz, Iny: Dcera kočovné nevěstky
Lutz, John: Potřeba zabíjet
Mann, Ed: Dlouhá smrt
Marny, Dominique: Na křižovatce osudů
Maynard, Joyce: Sváteční víkend
McBain, Ed: Zemřela jako Sadie
McCullough, Colleen: Bouřlivé vody
Molcarová, Václava: Když ptáčka lapají
Monyová, Simona: Blonďatá stíhačka
Musil, Jan: Cesta za nevěstou
Muška, Ladislav: Přestupní stanice
Newman, Ruth: Parazit
North, Freya: Tajnosti
Nurowska, Maria: Setkání v Paříži
Oksanen, Sofi : Očista
Paasilinna, Arto: Prostopášný modlitební 
mlýnek
Percha, Igor von: Christina Marie
Peroutková, Ivana: Cesta z arkád
Plaidy, Jean: Epitaf pro tři ženy
Pospíšilová, Jarmila: Palačinky s pepřem

kultura

Rendell, Ruth: Bezejmenná oběť
Rottová, Inna: Případ dárkové kazety
Rowland, Laura: Pavilon z oblaků
Rushdie, Salman: Čarodějky z Florencie
Scanlan, Patricia: Šťastní až navěky?
Sichinger, Martin: Jediná bytost
Tučková, Kateřina: Vyhnání Gerty
Vondruška, Vlastimil: Tajemství abatyše 
z Assisi
Vondruška, Vlastimil: Znamení Jidáš

Dospělí naučná
Koukolová-Pallotti, Lenka: Všechny chutě 
severní Indie
Mehigan, Janet: Kaligrafi e a iluminace
Moučková, Kamila: Nejsem žádná lvice
Wagner, Klaus: 333 nápadů pro balkony 
a terasy

Mládež beletrie
Blažková, Kateřina: Nalin Algabram
Braunová, Petra: Ema a kouzelná kniha
Brezina, Thomas: Když zavyje pes ze 
záhrobí
Curley, Mariane: Dávná kletba
Fuerst, James W.: Max
Holeček, Tomáš: Usnula jsem
Ondráček, Claudia: Medvědí příběhy
Petiška, Eduard: O dětech a zvířátkách
Reiner, Martin: Tři tatínci a maminka
Stomper, Justin: Vampiráti
Škorpilová, Klára: Smutek sluší bárbínám
Štíplová, Ljuba: Vločka, dcera Jogiho
Zemančíková, Alena: Mařenka a Čenda
Žáček, Jiří: Krysáci

Mládež naučná
Deary, Terry: Temný příběh
Drijverová, Martina: Tkanička Anička
Štíplová, Ljuba: Knížka plná her
Übelacker, Erich: Souhvězdí a znamení
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sport a relaxace

Blíží se zima, začíná období špatného počasí, využijte svůj 
volný čas a nezapomínejte navštěvovat náš bazén v budově 
Městských lázní. Plavání určitě prospěje vašemu zdraví, relaxace 
ve vířivce a v sauně je velice příjemná. Také jsme rozšířili nabídku 
masáží, tyto jsou vhodné hlavně v zimním období, pomáhají čistit 
organismus, odstraňují bolesti hlavy, stimulují krevní oběh, od-
straňují stres i deprese.

Nabídka naší příspěvkové organizace je velmi široká. Navštivte 
i naše sportovní haly, ve kterých máme krásné nové podlahy. 
Jsou vhodné pro všechny druhy sportů. Jistě vás i vaše děti 
zaujme např. horolezectví (horolezecká stěna v hale u nádraží), 
fotbal, fl orbal, basketbal, volejbal, stolní tenis… Po dohodě si mů-
žete tělocvičny pronajmout, jednorázově i opakovaně.

Víte o tom, že nabízíme ubytování nejen v ubytovně u sportovní 
haly, ale i přímo v budově lázní? Toto již objevili návštěvníci sin-

gltreků a velmi oceňují vše v jedné budově: ubytování, bazén, 
saunu, ale i občerstvení. Nabídněte tuto možnost vašim známým, 
příbuzným atp… Přispějete tak k propagaci našeho města.

Blíží se vánoční svátky, vhodným vánočním dárkem jsou dárko-
vé poukázky do bazénu, sauny, ale i na masáže…

Provozní doba v prosinci 2010
  do středy 22. 12. 2010 – dle provozní doby
  od 23. 12. – do 27. 12. 2010 – zavřeno
  od 28. 12. – do 30. 12. – dle provozní doby
  od 31. 12. – do 3. 1. 2011 zavřeno
  dále dle provozní doby

POHODOVÉ VÁNOCE, hodně zdraví a štěstí v celém příštím 
roce, přejí a na vaši návštěvu se těší zaměstnanci SRC.

Rekondiční a sportovní masáž 
(klasická masáž)

Masáž je nejstarším a nejjednodušším 
způsobem léčby lidí všech věkových ka-
tegorií. Masáží působíme pozitivně proti 
stresu a ovlivňujeme snižování svalového 
napětí s tím související.

Lymfatická masáž
Je speciální technika, která podporu-

je mízní oběh a napomáhá odtoku 
lymfy. Jejím účelem je zvýšení 
odtoku mízy z mezibuněčných 
prostor. Podmínkou provádění 
této masáže je nepřítomnost 
infekčních a nádorových one-
mocnění.

O masážích podrobněji

Sportovní a relaxační centrum

sportovní a klasické masáže
Přijedu až k vám!
Petr Špryňar
Na Výsluní 975
Nové Město pod Smrkem
Tel.: 776 606 371

Informace 
pro občany
České radiokomunikace spustily 
digitální vysílání z vysílače 
Jindřichovice pod Smrkem – kanál 
33 a 58.

Medová detoxikační masáž
Jedná se o velice účinnou metodu alter-

nativní medicíny, jak se zbavovat toxických 
látek uložených v těle. Pomáhá při léčbě 
různých nemocí a chronických chorob 
způsobených stresem, nezdravým život-
ním stylem a stravováním.

Čokoládová masáž
Je jemná relaxační masáž pomocí směsi 
horké čokolády a oleje. Tato směs půso-

bí blahodárně na pokožku, omlazuje 
ji, vrací jí pružnost a napomáhá re-
dukovat strie.

Masáž při migréně a bolestech 
hlavy

Migréna je většinou jednostranná opa-
kující se bolest hlavy, doprovázená nevol-
ností, malátností, zhoršenou koordinací 
pohybu atd. Masáž je prováděna pomalu 
a rytmicky za použití esenciálních olejů, 
připravených speciálně pro tuto masáž.

Baňkování
Je metoda, která se používala již ve sta-

rých kulturách, přetrvala věky a dnes pro-
žívá renesanci. Nachází uplatnění při alter-
nativních postupech léčení, kde dochází 
ke stimulaci sebeozdravných schopností 
těla. Stimuluje imunitu organismu.

Masáž horkými lávovými kameny
Výborně stimuluje krevní oběh a lymfa-

tický systém. Napomáhá detoxikaci orga-
nismu, vyrovnává energii v těle. Zažijete 
obrovský pocit uvolnění, masáž zasáhne 
všechny vaše smysly. V těle i duši se roz-
hostí harmonie a rovnováha.

Všechny uvedené masážní metody 
a ještě další druhy masáží si mů-

žete objednat v Městských láz-
ních nebo na tel. 725785801, 
776098911

½ hod. 
za 90 Kč
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sportovní a relaxační centrum

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

PLAVECKÝ BAZÉN Provozní doba – od 15. 9. 2010

SAUNA + MASÁŽE

OBČERSTVENÍ

dopoledne odpoledne

Pondělí 8.00–12.00 výuka plavání školy zavřeno

Úterý 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.30–16.00 senioři; 16.00–20.00 veřejnost
20.00–21.00 aerobic

Středa 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–21.00 veřejnost

Čtvrtek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–15.30 veřejnost

Pátek 8.00–12.00 výuka plavání školy 14.00–22.00 veřejnost

Sobota 9.00–12.00 14.00–21.00 veřejnost

Neděle 9.00–12.00 14.00–20.00 veřejnost

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

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

16.00–20.00

Středa masáž lávovými kameny, med, čokoládové 
baňky, klasická masáž

16.00–20.00

Čtvrtek (ženy) sauna
masáže klasické (ženy), pedikúra

16.30–21.00
17.00–20.00

Pátek (muži) sauna
masáže klasické (muži)

16.30–22.00
17.00–21.00

Sobota sauna páry / sauna společná 16.00–18.30 / 18.30–21.00

Úterý – čtvrtek 14.00–21.00

Pátek 14.00–22.00

Sobota 14.00–21.00

Neděle 14.00–20.00

Dále dle potřeby a dohody!

Ceník od 15. září 2010

Plavecký bazén 1 hod. 2 hod.

Dospělí
(přecházení do sauny zakázáno)

50 Kč 70 Kč

Děti, ZTP 30 Kč 50 Kč

Záloha na klíč dospělí 50 Kč / děti 30 Kč

ZTP/P zdarma, doprovod 30 Kč

Děti do výšky 100 cm vstup zdarma

Příplatek za překročení času 10 Kč za každých započatých 30 min

Pronájem: 1hod. = 600 Kč, po 19.00 hod. 500 Kč (dále dle dohody)

Permanentka přenosná s 15 vstupy na 2 h., platná na 2 měsíce 900 Kč

Permanentka děti a ZTP 500 Kč (stejné podmínky jako dospělí)

Do sauny permanentky neplatí!

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů: 20 Kč

Možnost zapůjčení rukávků, míče: 10 Kč

Sleva pro důchodce – 1× týdně (úterý) od 14.30 do 16.00 hod. – cena 40 Kč

Cena pro školy – pronájem 1 hod. dopoledne – cena 20 Kč za 1 dítě

Aerobic – 1 hod. cena 60 Kč

Sauna

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

80 Kč
příplatek 10 Kč

Zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku: 20 Kč/ks

Masáže: klasická masáž 100 Kč /20 min.

ostatní masáže: 200 Kč /30 min.

Čtvrtek, pátek – sauna + masáž 150 Kč

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

Jedním z cílů Občanského sdružení pro 
rozvoj Nového Města p.Sm a okolí bylo 
poskytnout občanům i návštěvníkům mož-
nost odpočinku při procházce v nejbližším 
okolí NM a potěšit se pěknými výhledy 
na město a okolní kopce. Po kolektivizaci 
zemědělství zaniklo mnoho cest, které 
vedly k samotám okolo města a pokračo-
valy dále do lesů. Cesty v lesích částečně 
zůstaly, ale v nejbližším okolí zmizely. Tím 
se ztratila i možnost krátkých procházek, 
pokud se nechcete vracet stejnou cestou. 
Delší procházky vám jistě zpříjemní mož-
nost odpočinku na lavičce a výhledů z ní. 

Členové občanského sdružení se nej-
dříve snažili vybrat pěkná místa s výhledy 
a řešili, jak získat trvanlivé lavičky. Výroby 
se ujal pan Čech. Zástupcům města se 
nápad také zalíbil a podpořili ho dodáním 
materiálu a pomocí při rozvozu laviček 
na místa.

První tři lavičky vyrobil pan Čech v srp-
nu. Udělal je velmi masivní, trvanlivé a těž-
ké. Paní místostarostka Žáková nám vy-
šla vstříc a zařídila objednání traktoru 
z Dendrie. Také pracovníci města zajišťu-
jící veřejně prospěšné práce byli zapojeni 
do rozvozu. Lavičky bylo potřeba přenášet 
na tyčích ve čtyřech lidech. Traktorista 
Dendrie pan Panchartek velice dobře řídil 
přesun laviček z přívěsu na místo. Vzhle-
dem k váze laviček a nezkušenosti VPP 
pracovníků to nebylo jednoduché. 

První lavičku jsme postavili u silnice 
na Srbskou (Jindřichovice) asi 200m 
od odbočky za benzinovou pumpou. Stojí 
pod vzrostlými kaštany u kříže, který je 
v současné době odvezen. Z místa je pěk-
ný výhled na západní část Jizerských hor, 
od Holubníku přes Ptačí kupy, Svinské 
čelo, Poledník, sedlo Hemmrich, Kopřiv-
ník, Stržový vrch, Oldřichovský špičák až 
po Kančí vrch. V popředí je hřbet Závor-

ného s alejí z Ludvíkova do Přebytku, Pe-
kelský vrch a lesy přírodního parku Peklo 
s kopcem Chlum. Druhá lavička je umístě-
na o něco výš, nad hájovnou na zkratce sil-
nice na Jindřichovice, u kříže Anny Höhne. 
I tento kříž je momentálně odvezen a ulo-
žen u restaurátorky v Oldřichově v Hájích. 
Z lavičky je podobný výhled jako z první, 
navíc je dobře vidět Smrk s Měděncem 
v popředí. Třetí lavička je v pastvinách 
za bývalým statkem, kde od roku 1848 
stávala Bílá kaplička, později Raazův kříž 
mezi kaštany. Dnes pod kaštany zůstal 
jen základní kámen a na ten jsme postavili 
lavičku. Široké výhledy od jihovýchodu 
na Smrk až po západ na kopec Chlum jsou 
zjemněny liniemi pastvin, skupin stromů 
a zbytků alejí. 

Za dva dny po rozvozu přišla blesková 
povodeň a s ní úplně jiné starosti. Výroba 
i rozvoz dalších laviček se posunuly až 
na začátek října. Opět nám pomohlo měs-
to objednáním traktoru z Dendrie a pra-
covníky VPP. Tentokrát traktor řídil pan 
Kvíz a také velmi dobře navigoval umisťo-
vání laviček. Rozvezli jsme další tři lavičky. 
První z nich je umístěna pod památným 
bukem nad alejí za Textilanou u zeleně 
značené turistické cesty do Jindřichovic. 
O vyhlášení tohoto krásného buku památ-
ným se zasloužilo také občanské sdruže-
ní. Na jižní stráni pod mohutnými buky je 
velice příjemné posezení s pěkným výhle-
dem na Smrk a Stog Izerski. Přímo naproti 
přes město na úpatí Měděnce u nového 
mladého lesa je postavena další lavička. 

Nové lavičky v Novém Městě pod Smrkem
Je z ní nejhezčí výhled na Nové Město 
p.Sm., v ranních i večerních hodinách. Při 
dobré viditelnosti jsou na jihozápadě vidět 
Lužické hory. Přes kopec Chlum a větrníky 
na Lysé hoře bývá dobře vidět dvojvrchol 
Hvozd, Luž, Jedlová a Webersberg. Tro-
chu severněji stojí osamělý široký kopec 
Kotmar, na jehož západních svazích pra-
mení Spreeva. Zatím poslední, šestá lavič-
ka stojí při staré cestě na Smrk za bývalou 
Pfeifferovou brusírnou pil, (lidově rozšíře-
ný název u „staré pily“). Dostanete se k ní 
po Liščí ulici, která odbočuje z Celní ulice 
před hřbitovem a vede podle Lomnice 
k lesu, kde stojí od loňska nově zrestauro-
vaný kříž. Je to útulné mělké údolíčko při 
kraji lesa, z východu orámované vzrostlými 
stromy při staré cestě. Blízkost Nového 
Města prozrazuje jen věž katolického kos-
tela. Bude na ní příjemný odpočinek při 
procházce po úpatí Měděnce nebo při ná-
vratu z delších cest po severních svazích 
Jizerských hor.

Původně jsme měli v plánu vyrobit osm 
laviček. Na poslední dvě zatím není mate-
riál a ani nemáme vybraná místa, kam je 
postavit. Pěkné místo je u nové vodárny, 
kde se nyní trochu v dolíčku krčí stará 
lavička. Pokud někdo víte o místě, kam by 
se hodila lavička, napište nám na adresu 
tommalek@seznam.cz. Budeme rádi, když 
se zapojíte do naší činnosti a přijdete 
s novými nápady, jak vylepšit město i jeho 
okolí. Předem za ně děkujeme.

Za Občanské sdružení Olga Vnoučková


