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Jubilea 
****** 
Květen 
 
Grabarčík  Jan   93 let 
Petr   František  92 let 
Tvrzká   Emilie   87 let 
Poláková  Ludmila  86 let 
Hádková  Zdeňka   85 let 
Jiráčková  Miloslava  84 let 
Petráková  Anna   84 let 
Kubová   Marie   82 let 
Moravec  Jaroslav  82 let 
Čiháková  Anna   81 let 
Feřtrová  Jindřicha  81 let 
Klimentová  Helena   80 let 
Pospíšilová  Marie   80 let 
Barešová  Eva   75 let 
Čech    Stanislav  75 let 
Schwarzová  Margita   75 let 
Němeček  Zdeněk   70 let 
 
 
Červen 
****** 
 
Šmerdová  Marie   86 let 
Spoustová  Marie   85 let 
Kobyle   Jaroslav  83 let 
Pichrtová  Marie   82 let 
Schwarz  Miroslav  81 let 
Veit   Ladislav  80 let 
Dedecius  Edvard   70 let 
Ing. Nedomanský Ludvík   70 let 
 
 
Všem jubilantům přejeme v roce  2006 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalšího 
života. 
 
 
 
 
Zprávy z jednání rady města 
 
Rada města se sešla 27. 2. 2006 a projednala obecně závazné vyhlášky města,  žádost o povolení 
stavebních úprav v objektu bývalé MŠ (komunitní centrum „Bez rozdílu“), projednala a schválila 
smlouvu o výpůjčce, která se týká projektu LK „Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek 



komunálního odpadu v Libereckém kraji“. Dále rada města schválila změny v zásadách pro 
přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města s platností od 1. 3. 2006. 
Další jednání rady města bylo 20. 3. 2006, kde byla projednána a  schválena nájemní smlouva na 
nebytové prostory v Jindřichovické ulici, č.p. 145. Rada města také projednala a schválila postup 
financování příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2006,  projednala a schválila směrnici 
pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací a výsledky výběrového řízení „Malá zakázka – 
rekonstrukce chodníků“. RM byla seznámena s možností získání grantu z Grantového fondu LK na 
výměnu dopravních značek na území obce za nové. RM schválila realizaci výměny starých dopravních 
značek na území obce za nové, reflexní, vč. příslušenství. RM se také zabývala údržbou vozovek za 
uplynulou zimu. 
 
 
 
Informace z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 6. 3. 
2006. 
 
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 15 zastupitelů. Po schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
byla provedena kontrola úkolů z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program svého 
jednání.  
V připomínkách občanů pan Mgr. Novotný uvedl, že při hledání majitele objektu Jizeran lze využít   
internetu. Npor. Bc. Dostál, velitel OO PČR, k tomu dodal, že majitel není neznámý, na internetu ho 
lze dohledat, ale problém je v tom, že nepřebírá doručené zásilky.  Pan Pospíšil se dotázal, zda je 
možné  pohnat k odpovědnosti majitele vozidel zaparkovaných na silnicích a chodnících, která jejich 
majitelé dlouhodobě nepoužívají. Je možné proti nim nějak zasáhnout? Npor. Bc. Dostál uvedl, že 
pokud  má vozidlo registrační značku, nelze ho uznat za vrak a nelze ho odstranit. Lze jednat na 
základě zákona, a pokud je nějaké oznámení, lze provést kontrolu. Možnost odtažení není, protože  
není k dispozici parkoviště, které by bylo 24 hodin hlídáno. Pan Rabina se dotázal, zda by pro hasiče 
mohla být udělána informační skříňka na náměstí. Pan Kozák uvedl, že výroba dalších skříněk se bude 
odvíjet od schváleného rozpočtu. Paní Meinerová vznesla  připomínku ohledně postupu výstavby 
dětského hřiště. Zjistila na internetu, že existuje nadace „Duhová energie“, která podporuje výstavbu 
dětských hřišť.V letošním roce je již po termínu, ale v příštím roce by bylo možné této nadace využít. 
Pan starosta poděkoval za podnět. Dále paní Meinerová požádala o vybudování jedné informační 
skříňky pro občanské sdružení Mateřské centrum. 
Paní Mgr. Žáková podotkla, že bylo by dobré označit dopravními značkami nerovnosti na komunikaci 
v úseku od Textilany na náměstí. Pan starosta uvedl, že značení zajistí OVŽP. Pan Zoller se dotázal 
na termín opravy silnice z Frýdlantu do Nového Města pod Smrkem. Pan Kozák uvedl, že termín je 
stanoven na duben až září letošního roku. Opravu budou provádět SSaŽ Liberec.  Pan starosta uvedl, 
že souběžně proběhne oprava vodovodu (FVS Frýdlant) a chodníků. Pan Rabina uvedl, že to není tak 
dlouho, co hořelo ve skladu býv. Textilany (u nádraží). Zda by nebylo možné vyzvat majitele 
k zabezpečení? Pan starosta k tomu uvedl, že objekt má na starosti správce konkurzní podstaty 
(KOPPA). Objekt byl nabízen k prodeji. V loňském roce již byla zaslána výzva k zabezpečení, budou 
opět vyzváni. Pan Rabina se dotázal, co se bude dělat s objektem u bývalého dřevoskladu. Pan 
starosta uvedl, že tento objekt má jiného majitele, byly to Lesy Mělník. Pan Křepelka k tomu dodal, 
že vlastníkem je firma, která má sídlo ve Zlíně. Pan starosta řekl, že bylo jednáno o převodu, který se 
neuskutečnil, bylo navrženo odkoupení, ale cena byla vysoká. Npor.Bc. Dostál seznámil ZM a občany 
se stavem zaměstnanců a činností OOPČR v Novém Městě. Stav zaměstnanců byl tabulkově dorovnán 
na 7+1. V současné době je skutečný stav 5 + 1, neboť dva policisté jsou na střední policejní škole a 1 
je dlouhodobě nemocný. Přesto je zajištěna 24 hodinová služba. Prioritou  OO PČR je zvýšení kontrol 
při dohledu nad bezpečností silničního provozu, dohled nad dodržováním veřejného pořádku. Byla 
zvýšena obchůzková činnost. V loňském roce proběhlo měření radarem, provádí se kontroly na 
alkohol. Poslední kontrola proběhla poslední únorový víkend. Celkem bylo zkontrolováno 176 osob, 
155 vozidel, bylo uděleno 16 pokut v dopravě za 3 600,- Kč a 1 pokuta ve veřejném pořádku za 500,- 
Kč. Na úseku trestných činů bylo řešeno 21, případů z toho bylo 18 objasněno.   



Pan Zoller se dotázal, zda by mohlo být umístěno dopravní značení na snížení rychlosti ve Frýdlantské 
ulici. Pan  starosta řekl, že dopravní značení označující nerovnost a snížení rychlosti bude zajištěno 
OVŽP. Pan Rabina požádal o opravu výjezdu z garáže JSDH. Při výjezdu  vozidel odlétají kameny, 
mohlo by dojít k poškození majetku nebo ke zranění. 
Zastupitelstvo v následujícím bodu jednání projednalo a schválilo založení Svazku obcí SMRK. Pan 
starosta uvedl, že předmětem činnosti svazku je vytváření podmínek pro všestranný rozvoj cestovního 
ruchu regionu Frýdlantsko ve spolupráci se Svazkem obcí Jizerské hory.Hlavním předmětem činnosti 
jsou práce spojené s prosazením a následnou realizací projektovaného záměru výstavby SKI areálu  
SMRK. Cílem je prokázat důležitost tohoto projektu ve veřejném zájmu pro celé Frýdlantsko. Členy 
tohoto sdružení jsou obce Lázně Libverda, město Nové Město pod Smrkem a město Frýdlant. 
Pan Ing. Pospíšil, starosta obce Lázně Libverda, uvedl, že byl přítomen 23. 2. 2006 na zasedání ZM 
ve Frýdlantě, kde bylo založení svazku obcí schváleno; dne 26.2.2006 bylo založení Svazku obcí 
schváleno v obci Lázně Libverda. Svazek obcí má ukázat, kdo legitimně stojí za záměrem vybudovat 
na Smrku SKI areál. Je potřeba mít subjekt, který požádá o dotace na vybudování areálu. Pak je tu 
pragmatický důvod následný, kdo bude areál provozovat, kam půjdou dividendy. Zastupitelstvo 
schválilo založení Svazku obcí SMRK, návrh zakladatelské listiny a stanovy Svazku obcí SMRK. 
Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo projednání a schválení rozpočtu pro rok 2006. Návrh 
rozpočtu předkládala Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. ZM obdrželo písemný komentář 
k rozpočtu města pro rok 2006 k příjmové a výdajové části a informaci o stavu účtu podílových listů a 
jejich výtěžnosti. Pan Ing. Petrovič předal ZM zápis z jednání FV, kde byl projednáván rozpočet 
města pro rok 2006.  Pan Ing. Petrovič uvedl, že než dojde k hlasování o prodeji podílových listů, bylo 
by dobré ujasnit si, zda bude zakoupen uklízecí vůz. Paní Straková  uvedla, že zakoupený uklízecí vůz 
by prováděl v zimě dočišťování křižovatek, posyp komunikací celého města. Dále by prováděl různé 
svozy trávy, listí, prořezů a svoz odpadů z košů a popelnic, kam nemá přístup vůz fy A..S. A.. 
Traktůrek AGT by i nadále zajišťoval prohrnování a posyp chodníků a od jara do podzimu sekání 
veřejné zeleně. Zastupitelstvo schválilo příjmovou část rozpočtu ve výši 68.057.000,- Kč s tím, že 
prodej podílových listů bude účelově vázán ve výši 3.000.000,- Kč na výstavbu bytů, 550.000,- Kč na 
pořízení investice na čištění města a 150.000,- Kč na středisko oprav, a zároveň schválilo výdajovou 
část ve výši 68.057.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města  schválilo vyhlášku 1/2006, kterou se  ruší vyhláška č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 
o zimní  údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic v územním obvodu města. Zastupitelé 
schválili obecně závaznou vyhlášku 2/2006, kterou se ruší vyhláška č. 2/1999 ze dne 22.6. 199 o 
ochraně veřejného pořádku a držení psů, koček a jiných zvířat na území města, včetně dodatku č. 1 ze 
dne 23. 4. 2003 a dodatku č. 2 ze dne 23.4.2004 k vyhlášce č. 2/1999. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostranství. Na svém jednání dále zastupitelé projednali majetkoprávní věci a 
schválili prodeje nemovitých věcí z vlastnictví města. 
V „Různém“ přednesl pan starosta návrh finančního odboru MěÚ vyjmout z podrozvahového účtu 
pohledávku za Textilanou a.s. – ČOV. Na základě rozsudku 46 CVm 39/2002-85 Krajského soudu v 
Ústí nad Labem ze dne 30. srpna 2005 ve věci určení pohledávky mezi městem Nové Město pod 
Smrkem a KOPPA, správcem konkurzní podstaty úpadce Textilana a.s., bylo rozhodnuto, že pravost 
pohledávky ve výši 4.390.851,14 Kč se zamítá.. Zastupitelstvo města schválilo vyjmutí pohledávky za 
Textilanou a. s. –ČOV ve výši 4.390.851,14 Kč z podrozvahového účtu. 

 
U s n e s e n í 

z 16. veřejného zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 6. března 2006 v Novém Městě pod Smrkem. 

 
ZM schvaluje: 

1. Program jednání, tak jak byl předložen. 
2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
3. Založení Svazku obcí SMRK, návrh zakladatelské listiny a stanovy Svazku obcí Smrk. 
4. Příjmovou část rozpočtu ve výši 68.057.000,- Kč s tím, že prodej podílových listů bude 

účelové vázán ve výši 3.000.000,- Kč na výstavbu bytů, 550.000,- Kč na pořízení investice na 



čištění města a 150.000,- Kč na středisko oprav, a  zároveň schvaluje výdajovou část  rozpočtu 
ve výši 68.057.000,- Kč. 

5. Smlouvu o dopravní obslužnosti OLP/165/2006 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro rok 2006.  

6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se ruší vyhláška č. 3/2001 ze dne 19. 12. 2001 o 
zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic v územním obvodu města Nové Město 
pod Smrkem.  

7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se ruší vyhláška č. 2/1999 ze dne 22. 06. 1999 o 
ochraně veřejného pořádku a držení psů, koček a jiných zvířat na území města, včetně dodatku 
č. 1 ze dne 23. 04. 2003 a dodatku č. 2 ze dne 23. 04. 2003 k vyhlášce č. 2/1999.  

8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství s navrženými změnami. 

9. Prodej parcely p.č. 180 – zahrada o výměře 94m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní 
cenu 35,-- Kč /m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví manželům 
Josefu a Miluši Plíškovým.  

10. Prodej parcely  p.č.  111/3 - zahrada o výměře  85m2  v k.ú. Nové Město pod Smrkem za 
smluvní cenu 35,-- Kč /m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví 
manželům Miloslavu a Naděždě Volkovým. 

11. Vyjmutí pohledávky za Textilanou a.s. – ČOV ve výši 4.390.851,14 Kč z podrozvahového 
účtu. 

 
ZM bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení z 15. veřejného zasedání ZM s tím, že bod 1.4 bude uveden dnešním 
usnesením jako úkol trvající a bod 4.1 jako úkol trvalý. 

2. Zprávu vedoucího OO PČR pana npor. Bc. Dostála o situaci v Novém Městě pod Smrkem. 
3. Informaci Ing. Jeřábka o způsobu dříve uzavíraných smluv. 

 
ZM ukládá: 
U ZM č. 15 starostovi - 1.4. Pokračovat v hledání vlastníka objektu „Jizeran“ a doporučit výzvu 
k zajištění stavebně technického stavu objektu – úkol trvající. 
U ZM č. 15 Radě města - 4.1. Dále se zabývat činností komunitního centra „Bez rozdílu“ –  úkol 
trvalý. 
 
1. Místostarostovi 
1.1. Využít nadace k získání finančních prostředků k vybudování dětských hřišť a pískovišť.  
1.2. Prověřit možnosti financování vybudování informačních skříněk pro JSDH a o.s. Mateřské 
centrum.  
1.3. Prověřit stav vjezdu do objektu garáží JSDH v Novém Městě pod Smrkem a vypracovat návrh na 
opravu.  
1.4. Vyzvat správce konkursní podstaty Textilana a.s. k zabezpečení skladu. 
 
2. OVŽP 
2.1. Zajistit umístění dopravních značek s označením nerovnosti a snížením rychlosti ve Frýdlantské 
ulici. 
 
ZM pověřuje: 
Starostu - podpisem smlouvy OLP/165/2006 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK. 
 
 
Maděra Jaroslav                                                                                            Kozák Miroslav 
starosta města                                                                                               místostarosta města 
 
Konečná Ivana                                                                                               Smola Libor 
ověřovatel zápisu                                                                                          ověřovatel zápisu 
 



MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 

 
 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
VYHLÁŠKA 
č. 3/2006 

o stanovení pravidel pro pohyb psů  
na veřejných prostranstvích 

 
 
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na základě ustanovení § 10 písm. d), § 84 odst. 2 
písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  a v souladu 
s ustanovením § 24  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,          ve znění pozdějších 
předpisů, na svém 16. veřejném zasedání, konaném dne 6. března 2006 usneslo vydat tuto  
 

obecně závaznou vyhlášku 
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

 
Článek  1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu            

s platnými právními předpisy upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích   
v územním obvodě města Nové Město pod Smrkem. 

 
Článek  2 

Základní pojmy 
 
1) Držitel psa je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo  na území 

České republiky a má psa ve svém majetku. 
2) Zodpovědná osoba  je osoba, která má v péči, na starosti, či v daném okamžiku pod kontrolou psa. 
 
 
 
3) Ovladatelný pes  je takový pes, kterému je zodpovědná osoba v každém okamžiku pro zachování 

veřejného pořádku schopna akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby 
obtěžoval, ohrožoval či způsoboval škodu. 

4) Volné pobíhání psa   je pobíhání psa bez přímého dohledu držitele, popřípadě zodpovědné osoby. 
5) Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou nebo 

zvířetem zajištěn proti prodloužení. 
 

 
 
 



Článek  3 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 
1) Zakazuje se volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěném území města bez 

přímého dohledu držitele psa nebo zodpovědné osoby. 
2) Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost zodpovědné osoby, která 

ho vede, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na člověka či jiné zvíře, musí být veden na 
vodítku a opatřen náhubkem. 

3) Je-li pes veden na vodítku, musí délka vodítka znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob 
pohybujících se na veřejném prostranství. Zodpovědná osoba vedoucí psa je povinna dbát toho, aby 
vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při 
míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je zodpovědná 
osoba vedoucí psa povinna zkrátit vodítko tak, aby psa vedla u své nohy.  

4) Pes nesmí být vyváděn do bezprostřední blízkosti dětských hřišť, pískovišť, sportovišť, na okrasné 
záhony a na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů, a to bez ohledu na míru jeho 
ovládání zodpovědnou osobou, která ho vede. 

5) Pes nesmí být na veřejném prostranství v zastavěném území města upoután k pevnému zařízení, a 
to tam, kde by bránil ostatním uživatelům v užívání veřejného prostranství (např. vývěsních ploch, 
ve vstupu do budovy, v chůzi po chodníku, v jízdě vozidel, v sezení na lavičkách …. apod.).   

6) Zodpovědná osoba, která vede psa, je povinna zajistit, aby pes nezpůsobil znečištění veřejných 
prostranství. 

 
Článek  4 

Pravidla pro označení psů 
 
1) Pes musí být na veřejných prostranstvích viditelně označen evidenční známkou , kterou při 

přihlášení psa držitel obdrží. Pes může být označen i mikročipem – označení evidenční známkou je 
však povinné.  

 
Článek  5 

Volně pobíhající psi v zastavěném území města  
 
1) Zjištění volného pohybu psa na veřejném prostranství v zastavěném území města               se 

oznamuje městskému úřadu – finanční odbor (evidence psů), který zajistí odchyt psa      a jeho 
umístění do útulku pro psy (útulek Hajniště). 

 
Článek  6 
Účinnost  

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.  
 
V Novém Městě pod Smrkem dne 6. března 2006. 
 

………………………………………………..               ……………………………………………….. 

Kozák Miroslav                Maděra Jaroslav 
zástupce starosty             starosta 

 
Vyvěšeno dne :  09.03.2006 
Sejmuto dne :  27.03.2006 

 
 



Upozornění Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
 
Městský úřad  upozorňuje občany, že podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví 
lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni 
provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 
prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 
2006.  
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek. 
Upozorňujeme, že výjimka z povinnosti výměny občanského průkazu pro občany narozené 
před 1. lednem 1936 se vztahuje i na tuto etapu výměny (zákon č. 395/2005 Sb., kterým se 
mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů). Výměna 
občanských průkazů občanů narozených  před 1. lednem 1936 byla posunuta do 31. prosince 
2008. Pokud tedy o výměnu  občanského průkazu občané  požádají již nyní, nevybírá se za 
vydání občanského průkazu správní poplatek. 
 

Informace pro občany – rekonstrukce komunikace z Frýdlantu do Nového Města 
pod Smrkem a chodníků v ulicích Frýdlantská, Jindřichovická a Celní. 
 
Chtěli bychom tímto informovat čtenáře a obyvatele Nového Města pod Smrkem o dění 
kolem silnice II/291 v ulicích Frýdlantská a Jindřichovická, a zanedlouho i v Celní ulici.  

Krajská správa silnic LK se rozhodla rekonstruovat silnici z Frýdlantu přes Nové 
Město pod Smrkem na hraniční přechod z důvodu takřka havarijního stavu povrchu této 
silnice. Letošní zima, jak jistě víte, tento stav ještě zhoršila. Když nás o tomto záměru KSS 
LK informovala, rozhodlo se zastupitelstvo města podél této silnice zrekonstruovat chodníky 
tak, aby vyhovovaly parametrům nové komunikace, a uvolnilo na to z rozpočtu 1,8 mil. Kč.  

V ulicích Jindřichovická a Celní se Frýdlantská vodárenská společnost a. s., rozhodla 
zrekonstruovat stávající vodovodní řad včetně přípojek.  
 Ve výběrovém řízení byla vybrána firma TSML a. s. Liberec, která v pondělí 24. 
dubna začala rozebírat chodníky ve Frýdlantské ul. od Textilany po náměstí. Do konce května 
zde vzniknou nové chodníky v délce 860 metrů se zámkovou dlažbou. Po dokončení 
rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek začne rekonstrukce chodníků v Jindřichovické a 
Celní ulici v celkové délce 1300 metrů, která by měla být dokončena do konce července. 
Následně v srpnu by měla začít rekonstrukce vozovky, kterou bude provádět firma SSŽ Praha.  
 Doufáme, že veškeré práce proběhnou k naší spokojenosti, i když občanům trochu 
zkomplikují život, proto Vás žádáme o shovívavost. Výsledkem bude pěkný chodník, kde 
nikdo nebude zakopávat o poškozené dlaždice.  
 

 

Vážený pane starosto,  

      velmi Vám děkuji za zpětnou vazbu k problému bankomatu České spořitelny v únoru 
2006. Spolu s centrální správou bankomatů jsme se podrobně zabývali nefunkčnostmi v 
uplynulém období, protože fungování všech bankomatů je monitorováno automatickým 
systémem nepřetržitě. Tento systém upozorňuje na nefunkčnost bankomatu obsluhující firmu, 
která má stanovenou reakční dobu opravy 4 hodiny. Bohužel dne 11.2.2006 nebylo 
upozornění o zaseknutých bankovkách správně vyhodnoceno, proto byl bankomat zprovozněn 
až následující pracovní den. Toto nedopatření bylo projednáno se všemi zúčastněnými 
stranami a v následujícím období se již neopakovalo. 



Pevně věřím, že bankomat v Novém Městě pod Smrkem bude zajišťovat peněžní potřeby 
klientů k jejich plné spokojenosti. Vzhledem k automatizovanému systému není nutné určovat 
kontaktní osobu, samozřejmě lze využít dotazu na bezplatnou linku České spořitelny,a.s.číslo   
800 207 207. 

      Děkuji Vám za spolupráci a avizování situace v Novém Městě pod Smrkem v souvislosti s 
provozem bankomatu.  

S úctou  

Roman Kracík  
Česká spořitelna, a.s. 
ředitel oblastní pobočky Liberec 
 

 

 
Vážení čtenáři, prosíme, berte tento přehled jízdního řádu jako orientační a 

ověřte si, zda nedošlo k nějaké změně jízdního řádu. 
 
 
AUTOBUS 
Nové Město pod Smrkem - ODJEZDY 
 
Linka Odkud - 

kam 
Čas Poznámky 

540220 N.M.-
Frýdlant 

4,25 5,03 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540240 do 
Liberce – příjezd v 6.05) 

721320 N.M.-Praha 4,45 7,20 Jede pondělí-sobota 
540220 N.M.-

Frýdlant 
5,25 6,10 Jede v pracovní dny 

540290 N.M.-
Frýdlant 

6,05 6,26 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540240 do 
Liberce – příjezd v 7.25) 

540280 N.M.-
H.Řasn. 

6,40 7,05 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540270 do 
Frýdlantu – příjezd v 7.43) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

6,43 7,30 Jede v pracovní dny 

540220 N.M.-
Frýdlant 

7,00 7,37 Jede v sobotu 

540220 N.M.-
Frýdlant 

7,03 7,50 Jede v pracovní dny 

540220 N.M.-
Frýdlant 

8,30 9,07 Jede sobota, neděle a svátek (pokračuje na lince 
540240 do Liberce – příjezd v 10.05) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

8,40 9,25 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540240 do 
Liberce – příjezd v 10.20) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

10,45 11,22 Jede sobota, neděle a svátek (pokračuje na lince 
540240 do Liberce – příjezd v 12.10) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

11,05 11,42 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540240 do 
Liberce – příjezd v 12.40) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

12,10 12,45 Jede v pracovní dny 



540220 N.M.-
Frýdlant 

12,50 13,35 Jede v pracovní dny 

540280 N.M.-
Ludvíkov 

13,45 13,50 Jede v pracovní dny 

540280 N.M.-
Hajniště 

13,47 13,55 Jede v pracovní dny (Hajniště – obratiště) 

540220 N.M.-
Hejnice 

14,05 14,21 Jede v sobotu 

540280 N.M.-D. 
Řasn. 

14,09 14,24 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540270 do 
Frýdlantu – příjezd v 14.40) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

14,30 15,19 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540240 do 
Liberce – příjezd v 16.15) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

14,40 15,17 Jede v neděli a svátek,nejede 24.12.,28.10.(pokračuje 
na lince 540240 doLiberce–příjezd v 16.10)  

721320 N.M.-Praha 15,00 17,30 Jede pondělí-sobota 
721320 N.M.-Praha 15,20 17,35 Jede v neděli 
540290 N.M.-

Frýdlant 
15,50 16,10 Jede v pracovní dny (jede přes Hajniště a D. Řasnici) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

16,00 16,40 Jede v pracovní dny 

540220 N.M.-
Frýdlant 

16,40 17,19 Jede neděle a 17.4.,1.5.,8.5. a nejede 25.12.(pokračuje 
na lince 540240 do Liberce-příjezd v 18.10) 

721320 N.M.-
Liberec 

17,30 18,25 Jede v neděli (jede přes Hajniště) 

540290 N.M.-
Frýdlant  

17,40 17,59 Jede v pracovní dny  (pokračuje na lince 540240 do 
Liberce – příjezd v 18.50) 

540220 N.M.-
L.Libver. 

18,00 18,12 Jede v sobotu (nejede 24.12., 31.12.) 

540220 N.M.-
Frýdlant 

18,10 18,49 Jede neděle a 17.4.,1.5.,8.5. a nejede 25.12.(pokračuje 
na lince 540240 do Liberce-příjezd v 19.40) 

540220 N.M.-
Hejnice 

18,50 19,08 Jede v pracovní dny 

540280 N.M.-D. 
Řasn. 

22,13 22,25 Jede v pracovní dny (pokračuje na lince 540270 do 
Frýdlantu – příjezd v 22.45) 

 
AUTOBUS 
Nové Město pod Smrkem - PŘÍJEZDY 
 
Linka Odkud - 

kam 
Čas Poznámky 

540280 D.Řasn.-
N.M. 

5,15 5,25 Jede v pracovní dny 

540220 Frýdlant-
N.M. 

4,58 5,41 Jede v pracovní dny 

540290 Frýdlant-
N.M. 

5,30 5,50 Jede v pracovní dny 

540280 H.Řasn.-
N.M. 

6,20 6,40 Jede v pracovní dny (ze zastávky Horní Řasnice-
Srbská)  



540220 Frýdlant-
N.M. 

6,00 6,43 Jede v pracovní dny 

540220 Frýdlant-
N.M. 

7,40 8,20 Jede v pracovní dny a v sobotu 

721320 Liberec - 
N.M. 

8,05 9,00 Jede v neděli 

540220 Frýdlant-
N.M.  

9,30 10,10 Jede v sobotu, v neděli a ve svátek 

540220 Frýdlant-
N.M. 

10,12 10,50 Jede v pracovní dny 

721320 Praha-N.M. 9,30 12,00 Jede pondělí-sobota 
540290 Frýdlant-

N.M. 
11,45 12,05 Jede v pracovní dny (návaznost z Liberce v 10,45-

příjezd do Frýdlantu v 11,40 na lince 540240) 
540220 Frýdlant-

N.M. 
11,55 12,38 Jede v pracovní dny 

540280 D.Řasn.-
N.M. 

13,35 13,45 Jede v pracovní dny 

540220 Hejnice-
N.M. 

13,30 13,46 Jede v pracovní dny (návaznost z LBC ve12,20 přes 
Oldřichov v Háj. do Hejnic na lince 540050) 

540220 Frýdlant-
N.M. 

13,25 14,02 Jede v sobotu, v neděli a ve svátek 

540280 Ludvíkov-
N.M. 

14,05 14,09 Jede v pracovní dny (pokračuje dál do Frýdlantu přes 
Hajniště a Dolní Řasnici)  

540280 Hajniště-
N.M. 

14,20 14,27 Jede v pracovní dny (pokračuje dál do Frýdlantu přes 
Hejnice) 

540220 Hejnice-
N.M. 

15,30 15,49 Jede v pracovní dny (pokračuje dál do Frýdlantu v 
16.00 hodin) 

540290 Frýdlant-
N.M. 

15,35 15,55 Jede v pracovní dny (návaznost z Liberce v 14,40-
příjezd do Frýdlantu v 15,33 na lince 540240) 

540220 Frýdlant-
N.M. 

15,45 16,25 Jede v neděli, 17.4.,1.5.,8.5. a nejede 25.12 

540290 Frýdlant-
N.M.  

17,05 17,25 Jede v pracovní dny (návaznost z Liberce v 16,00-
příjezd do Frýdlantu v 16,53 na lince 540240) 

540220 Frýdlant-
N.M. 

16,51 17,30 Jede v neděli, 17.4.,1.5.,8.5. a nejede 25.12. 

540220 Frýdlant-
N.M. 

17,20 18,00 Jede v sobotu, nejede 24.12. a 31.12. 

540220 L.Libver.-
N.M. 

18,37 18,48 Jede v pracovní dny (návaznost z LBC v 17,30 přes 
Oldřichov v Háj.do L.Libver.na lince 540050) 

721320 Praha-N.M. 17,50 20,20 Jede pondělí-neděle 
540220 Frýdlant-

N.M. 
21,35 22,13 Jede v pracovní dny (pokračuje zpátky do Frýdlantu 

přes Hajniště a D. Řasnici) 
 
 
 
 
 
 
 



Policie ČR 
********* 
  
 Vážení přátelé a spoluobčané, 
 
jsem přesvědčen o tom, že mnozí z vás si zajisté všimli skutečnosti, že zdejší obvodní 
oddělení Policie České republiky prošlo několika změnami. Jedná se o generační výměnu 
policistů, neboť ti starší, kteří zde ještě v průběhu roku 2005 sloužili, postupně odešli na 
zasloužený odpočinek do penze. Někteří opustili řady policie s touhou uspět i mimo její řady. 
Tato generační výměna přinesla problémy s naplněním početního stavu, neboť z původního 
počtu zde zůstali pouze 4 policisté a vedoucí oddělení. Situace byla řešena ze strany 
Okresního ředitelství PČR Liberec, kdy ředitel plk. JUDr. Miroslav Dvořák, vědom si tohoto 
problému, přijal opatření k navýšení stavu policistů, a to i za situace, kdy se okres potýkal a 
potýká s podstavem policistů. Přesto se však nepodařilo doplnit stavy dříve než k 1. 9. 2005, 
kdy na OOP Nové Město pod Smrkem bylo zařazeno 5 nových policistů, zároveň s tím však 
odešel ze zdravotních důvodů ještě jeden policista. Musím zde poděkovat policistům, kteří se 
dobrovolně přihlásili ke službě na OOP Nové Město pod Smrkem, aby pomohli řešit tuto 
tíživou situaci, přestože předtím byli zařazeni na jiných odděleních ve Frýdlantském výběžku 
a přeřazení na zdejší oddělení jim přináší starosti s dojížděním, protože všichni mají trvalé 
bydliště mimo Nové Město pod Smrkem. Od 1. 11. 2005 také došlo k personální změně na 
postu vedoucího oddělení. 
 
 Chci Vás také ujistit, že otázka, zda bude či nebude v Novém Městě pod Smrkem 
obvodní oddělení Policie ČR, je ve prospěch města vyřešena a obvodní oddělení zde zůstává, 
rušit se nebude, za což patří díky jak panu řediteli plk. JUDr. Miroslavovi Dvořákovi, tak i 
panu starostovi Maděrovi. 
 
 Tímto bych chtěl také panu starostovi a zastupitelům města Nového Města pod 
Smrkem poděkovat, že vzali na vědomí žádost o vylepšení dozorčí služby obvodního 
oddělení, kdy počátkem roku 2006 bude instalován nový pult, zátěžový koberec a kancelářské 
vybavení dozorčí služby, což zajisté zpříjemní službu policistům, ale zejména zlepší příjem 
oznámení, protože prostředí bude příjemnější pro občany, kteří se k nám dostaví. 
 
 
 Po seznámení s bezpečnostní situací v Novém Městě pod Smrkem jsem zjistil, že 
v porovnání s rokem 2004 (statistické údaje jsou k 30.10.2005) došlo k mírnému nárůstu 
trestné činnosti, ale zároveň s tím neklesl podíl objasněnosti trestných činů, naopak se 
podařilo podíl objasněnosti zvýšit, viz níže uvedená tabulka: 
 
 

ROK Nápad/objasněno Objasněnost 
2004 76/51 67,11 % 
2005 96/77 80,21 % 

Rozdíl +20/+26 + 13,10 % 
Jsou zde uvedeny statistické údaje v porovnání za stejné období roku 2004 a 2005( od počátku 
roku do 30. října). 
 
 
 
 



 Naopak tomu je u přestupků, samozřejmě jenom v počtu oznámení, kdy se podařilo 
nápad přestupků snížit, ale podíl objasněnosti zvýšit, viz níže uvedená tabulka: 
 
 

ROK Nápad/objasněno Objasněnost Majetek/objasněno 
2004 114/62 54,38 % 56/21 
2005 108/65 60,18 % 43/18 

Rozdíl -6/+3 + 6,20 % -13/-3 
Jsou zde uvedeny statistické údaje v porovnání za stejné období roku 2004 a 2005( od počátku 
roku do 30. října) 
 
 Věřím také tomu, že jste již zaregistrovali větší četnost pěších hlídek policistů ve 
městě, kdy jejich preventivní působení je zaměřeno na veřejný pořádek a bezpečnost 
silničního provozu, zejména na parkování vozidel na náměstí. Protože vím, že otázka 
bezpečnosti silničního provozu trápí řadu z vás, v převážné většině se jedná o rychlou jízdu, 
využili jsme možnosti zapůjčení vozidla s radarem a počátkem měsíce listopadu proběhlo 
v rozmezí dvou dnů měření rychlosti. Bylo mi předestřeno, že občané Polska jezdící ráno do 
práce přes Nové Město, často porušují maximální povolenou rychlost. Na základě toho 
proběhlo měření i v ranních hodinách v době od 04:30 hod. do 06:00 hod. a bylo zjištěno, že 
ze 40 vozidel, která v tomto období projela městem, jen 2 řidiči těchto vozidel překročili 
maximální povolenou rychlost (57 km/h a 61 km/h). Měření rychlosti přineslo i své úspěchy, 
kdy bylo v ostatní doby zjištěno 23 přestupců, kterým byly uloženy blokové pokuty v celkové 
částce 6.200,- Kč. Nejedná se o naši ojedinělou akci, chci v tomto nastaveném trendu 
pokračovat i nadále a aspoň 1x do měsíce využít této možnosti a provádět měření rychlosti, 
což ovšem  záleží jak na povětrnostních podmínkách, tak i na možnosti zapůjčení radaru. 
Dohled nad bezpečností silničního provozu bude probíhat nepřetržitě v rámci hlídkové služby 
policistů v obvodu, ale prováděním nárazových dopravních akcí. Již jsme podobné akce 
provedli, jak jste doufám postřehli, a během těchto akcí nám v síti uvízl mimo jiné i řidič, 
který řídil vozidlo, přestože měl v krvi 3,08 promile alkoholu. Za svůj přestupek byl předán k 
projednání odboru vnitřních věcí a dopravy při MÚ Frýdlant. 
 
 Dalším tíživým problémem je chování mládeže; již jsme řešili případ, kdy několik 
nezletilých dětí požilo bez vědomí rodičů víno domácí výroby, a skončilo to odvozem 
jednoho dítěte rychlou záchrannou  službou do Nemocnice Frýdlant. Víme také to, že 
v odpoledních hodinách se omladina schází v areálu mateřské školky, kde popíjí alkohol. Ve 
spolupráci s paní ředitelkou byla přijata bezpečnostní opatření, aby k tomu již nedocházelo, a 
i hlídka policie je situována častěji do těchto míst. 
 
 Jako prioritu jsme si stanovili zlepšit situaci ve městě na úseku veřejného pořádku a 
bezpečnosti silničního provozu, o čemž již hovoří přijatá opatření, a jako další prioritu jsme si 
stanovili dohled nad chováním mládeže. Proto bych chtěl apelovat na rodiče, aby se více 
věnovali tomu, co jejich děti dělají ve volném čase, jakými aktivitami se zaobírají a s jakými 
problémy se setkávají. Musíte si uvědomit, že prostředí, ve kterém žijete, si vytváříte vy sami, 
jste spolupodílníky na společenském životě a nemůžete všechno svalovat pouze na ty druhé, a 
proto svým chováním a jednáním musíte jít příkladem zejména svým dětem a i svému okolí, 
svým sousedům, spoluobčanům. Je také otázkou svědomí každého z vás, jak spolupracujete 
s policií. Samozřejmě  policie je zde pro Vás, slušné občany, aby vám zajistila bezpečnost a 
pomohla při řešení problému, který je v její kompetenci. Musíte si ovšem uvědomit, že sama 
policie bez vás všechno nezmůže, pokud se od vás nedozvíme určité informace, které by nám 
pomohly při řešení případů, ať už v trestním, nebo přestupkovém řízení. 



 
 Uvědomte si, že pokud se vás do současné doby ještě žádným způsobem nedotklo 
protiprávní jednání druhé osoby, již zítra tak tomu být nemusí a i vy budete potom potřebovat 
služby policie. Proto žádám všechny slušné spoluobčany, kterým není lhostejné neštěstí 
druhých, aby policistům pomohli při řešení jejich případů a poskytli jim potřebné informace, 
které od nich budou požadovat. Většina velkých problémů vzniká neřešením  těch malých, 
zdánlivě neškodných, banálních případů. 
 
 Děkuji všem, kteří si přečetli tento příspěvek až do konce a v nichž vzbudil pocit 
sounáležitosti a zodpovědnosti za dění v tomto městě. 
 
           Npor. Bc. Tomáš Dostál, 
 
        vedoucí obvodního oddělení 
           Nové Město pod Smrkem 
 
 

Základní umělecká škola 
 
Základní umělecká škola uspořádala dne 7. dubna již 4. ročník přehlídky pěveckých souborů 
„Zpívání pod Smrkem“. Celkem se zúčastnilo devět pěveckých souborů z mateřských, 
základních a základních uměleckých škol z celé frýdlantské oblasti. Nové Město pod Smrkem 
zastupoval soubor „Smrček“ z mateřské školy a „Podsmrkáček I a II“ ze základní umělecké 
školy.  Vystoupení se všem dětem vydařilo a na závěr  si společně zazpívaly i jarní písničku.  
Městskému úřadu v Novém Městě pod Smrkem děkujeme za poskytnutí grantu na tuto akci. 
 

 
 
 

Žákům výtvarného, hudebního i dramatického oboru se podařilo získat 
ocenění v několika soutěžích. 

 
• Aneta Juklíčková, Lenka Němečková, Zdeňka Němečková, Nikola Kosová, Veronika 

Jargašová – výtvarná soutěž „NEJKRÁSNĚJŠÍ PANENKA PRO UNICEF“ 
• Aneta Juklíčková, Aleš Zbořil, Ellen Makumbirofa – výtvarná soutěž „CESTIČKA 

DO ŠKOLY“ 
• Adéla Ebermannová – 1. místo ve hře na zobcovou flétnu v krajském kole soutěže 

ZUŠ 
• Michal Funtán, Eliška Walterová – literární soutěž „ROSTEME S KNIHOU“ 

 
 
 
 
 
 

 
 



ZÁPIS   
 

Dne 22.6. – 23.6. v 15:00 – 17:00 hod.  proběhne zápis nových žáků   
do hudebního, výtvarného a dramatického oboru  

Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem. 
 

Těšíme se na Vás. 
Učitelé ZUŠ 

 
 

 
 
 
Dům dětí a mládeže- středisko pro volný čas 
Frýdlantská 841 
463 65 Nové Město pod Smrkem   tel. 482 325 319, 482 323 399 

e-mail: ddm_nmps@volny.cz 

 
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

věk počet 
míst 

termíny  cena místo a čas nástupu 

7 -16 50 So 1.7 –  8.7. 2006 2.200,-Kč      
s výletem do bazénu 

Tábor.základna Jindřichovice 

 v 17 hod. 

7 –16  50 So 8.7. –15.7.2006 
 

1.900,-Kč        Tábor.základna Jindřichovice 

 v 17 hod. 

    Program pro vás připravují nejenom vedoucí a instruktoři, ale i lektoři tvořivých  dílen. 
Podle svých zálib si můžete  vyzkoušet některé výtvarné techniky, zahrát  si divadlo, nacvičit  
tanec, odhalovat taje přírody , aranžovat  z přírodních materiálů, odlévat  svíčky, povídat si  o 
včelách. Dále na vás čeká : sportování celotáborové pohádkové hry,  táborová olympiáda, 
soutěže, pěší výlety do okolí,koupání, pouťová střelnice, karneval s hudbou a tancem, táborák 
s opékáním vuřtů a jiná táborová  překvapení, stejně jako setkání s dlouholetými kamarády.    
Ubytování v dřevěných chatkách – 4,5,6-ti lůžkových. Nutný vlastní spacák. 
Strava 5x denně, zdravotní a pedagogický dohled zajištěn. 
Můžete využít dvoutýdenního pobytu nebo si vybrat z nabízených termínů.  
 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V DDM 
Termín: po 28.8. – pá 1.9. 2006    věk dětí a mládeže: 7 – 15 let 
cena:  700,- Kč       počet: 21 
místo: DDM Nové Město pod Smrkem 
    Příměstský tábor poskytne zájemcům strávit volný čas  posledních několik dnů prázdnin ve 
třech dílnách. Keramická, aranžérská a přírodovědná dílna bude otevřena denně od 8.30 hod. 
do 17.00 hod.  V ceně tábora je zahrnut oběd, pitný režim, pedagogický dozor a materiál, se 
kterým budete  pracovat. Vytvořená dílka si  odnesete domů.  Svačinu, přezůvky, sportovní či 
pracovní oděv dle charakteru programu si přibalíte s sebou. Nocovat budete doma ve svých 
postýlkách. 



 
ODPOLEDNE S INEXEM V DDM   

termín:11.- 24. 9. 2006                                 
místo: DDM Nové Město pod Smrkem 
    Studenti z různých koutů světa opět navštíví náš dům dětí a  připraví vám zajímavý 
program. Tvořivé dílny, soutěže, výlety a komunikační hry vám pomůžou nahlédnout do 
tradic různých zemí světa a zdokonalit se v anglickém jazyce. 
Začátek setkávání  bude probíhat v odpoledních hodinách, po škole od 13.00 hod. podle 
charakteru programu a časového harmonogramu. 
 
 
 
Tuto nabídku můžeš poskytnout svým kamarádům nebo spolužákům a nezapomeň, že počet 
míst je omezen. Bližší informace můžete získat i na výše uvedených číslech. 
 
 
Tisková zpráva č. 1/2006 
Ekoporadna ORSEJ 
25.4.2006 Nové Město pod Smrkem 

 
Oslavy Dne Země                    
   
Kontakt: Petra Zíková, tel.:774 825 083, 
e-mail: p.zikova@seznam.cz 

 
Oslavy Dne Země 
 
V sobotu dne 22. 4. 2006 se občané Nového Města pod Smrkem poprvé zapojili do oslav Dne 
Země. Tento den si svět připomíná již od roku 1970 nejrůznějšími akcemi, kterými se snaží 
upozornit na důležitost ochrany životního prostředí. 
Akce probíhala pod záštitou nové Ekoporadny ORSEJ v Novém Městě pod Smrkem, která 
seznamovala i s celým projektem ORSEJ a jeho dalšími sesterskými poradnami v Libereckém 
kraji. Svou prezentaci na panelech mělo též občanské sdružení LUNARIA z Jindřichovic pod 
Smrkem  a firma  EKO-KOM, která se zabývá tříděním odpadů a věnovala spoustu cen do 
soutěží. 
Bohatý program byl rozdělen na dvě hlavní části. V první části  probíhaly na náměstí 
nejrůznější soutěže s ekologickou tematikou, ve druhé byly v kulturním sále Dělnického 
domu předány další ceny vítězům těchto soutěží. Součástí celé akce byl rovněž jarmark, kde 
se prodávaly výrobky ze včelích produktů, různé čaje a ručně vyráběná keramika.  
Začátek oslav v 10 hodin zahájil krátkým projevem starosta Nového Města pan J. Maděra. 
První část akce byla věnována zejména dětem, ale zapojovali se i dospělí. Ti především 
vyplňovali anketu, která se týkala jejich environmentálního smýšlení a životního stylu a mohli 
se vyjádřit k návrhům témat  přednášek a dalších akcí nové poradny. Soutěžilo se v kreslení, 
děti skládaly básničky s použitím určitých slov, vyráběly korálky z papíru, házely papírovou 
koulí na cíl, učily se sestavovat a rozebírat kompostér, vyzkoušely si třídění odpadu na papír, 
plasty, sklo a komunální odpad. Stejně tak jako se na východě vytvářejí různé mandaly 
z barevného písku, také děti mohly okusit pomíjivost dílek vytvořených z obarvené rýže. 
Závěrem byl turnaj v pexesu s tématikou třídění odpadů. Po ukončení této části se děti 



zapojily do úklidu prostranství a nemohly se dočkat odpolední části programu, která začínala 
v 16:00.  
Ve společenském sálu Restaurace Na náměstí probíhalo další vyhodnocení a odměňování 
nejúspěšnějších řešitelů. Nejdříve si však příchozí mohli prohlédnout vytvořená dílka dětí i 
úplně první výstavku ručních prací šikovných členek Senior klubu. Dále následovalo 
dynamické vystoupení tanečního kroužku Kukačky, které nadzvedávalo ze židle mnohé 
návštěvníky. Poté se malí soutěžící konečně dočkali dalších drobných cen a uznání za tvorbu 
obrázků, básniček a rýžových dílek. První místo připadlo šikovnému Aleši Karalovi, který se 
však vyhlašování nezúčastnil. Druhé místo získala Bára Mihálová a třetí Robert Šamko. 
Zklidněním a pohlazením pro duši bylo následné vystoupení sboru Veselost. Někteří 
nedočkavci mimořádně vsunutého programu však trošku narušovali potřebné ticho a těšili se, 
že před kamarády a rodiči předvedou break dance. Také oni byli po vystoupení  odměněni 
bouřlivým potleskem. 
A jak to dopadlo s cenami pro Aleše Karalu? V pondělí si ji pro něj vyzvedla v DDM jeho 
maminka. Díky tomu, že se nečekaně do programu zapojili i hoši s provizorním vystoupením, 
které do příště slíbili ještě vylepšit, pozapomněli jsme na vyhlášení a odměn pro vítěze turnaje 
v pexesu. Proto si svou první cenu může v Ekoporadně ORSEJ ještě vyzvednout šikovný 
Ondra David, druhou Nikola Balogová a za třetí místo  Bára Mihálová.  
Na náměstí se v průběhu celé akce dostavilo cca 50 dětí i dospělých, na následné zakončení 
v Dělnickém Domě cca 70 lidí. Do organizování se zapojili i místní obyvatelé, pomáhali 
pořádat soutěže a podíleli se i na závěrečném hodnocení výsledků soutěží.  
Nové Město pod Smrkem je poněkud marginální oblastí ve Frýdlantském výběžku, 
environmentální smýšlení a jednání zde prozatím nemá pevné kořeny, avšak akce jako tato 
významně přispívají k rozvoji ekovýchovy a pomáhají obyvatelům v této okrajové oblasti 
uvědomovat si rizika a důsledky vyplývající z „konzumního“ způsobu života. 
Všem velice děkuji za účast a pomoc s organizací, vyplnění anketních formulářů i  závěrečný 
úklid. Ekoporadna Orsej se bude nadále snažit zapracovat na zlepšení našeho okolí a kvality 
životního prostředí, ale i jednoduchými způsoby, jako je například třídění odpadu, může 
přispět každý sám. 
 
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem České republiky. 

 

 

 
 

Úspěch na republikovém finále v Opavě 
 

Ve středu 26. dubna 2006 odjela do Opavy reprezentace Libereckého kraje na 
republikové finále Poháru AŠSK ČR „O nejlepší pohybovou skladbu“. Tvořili ji žáci 
ze tří škol - ze ZŠ Broumovská v Liberci, z Gymnázia a SPgŠ v Jeronýmově ulici 
v Liberci a ze ZŠ v Novém Městě pod Smrkem. Po několikahodinové cestě 
autobusem jsem se ubytovali v tělocvičně ZŠ Šrámkova, kde o nás bylo báječně 
postaráno. Tělocvična s výborným personálem hostitelské školy nám všem poskytla 
vše potřebné k odpočinku před náročnou soutěží. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 27. 
dubna 2006. Brzy ráno sbalit, nasnídat a přesunout do moderní nové víceúčelové 
sportovní haly. I tady pokračovala starostlivá péče  organizačního týmu. Krátké 
tréninky všech přihlášených, převlékání a česání před slavnostním zahájením     a 
hned po něm soutěž začala. Nejprve se představilo 12 skupin kategorie žáků 1. 
stupně. Žáci ZŠ Broumovská získali v náročné konkurenci velmi pěkné 7. místo. 
Stejného umístění dosáhli mezi 15 skupinami i žáci ze školy v Novém Městě P.S., 



kteří soutěžili v kategorii žáků 2. stupně. Největšího úspěchu dosáhla děvčata z G a 
SPgŠ Jeronýmova, která v kategorii středních škol vybojovala 3. místo.  Diplomy a 
drobné dárky nám všem udělaly velkou  radost. Spolu s nimi jsme si z Opavy odvezli 
i velmi pěkné zážitky a povzbuzení k další sportovní činnosti.  

Upřímně děkujeme našim sponzorům, kteří nám svými finančními příspěvky 
účast velmi usnadnili: KR a OR AŠSK v Liberci, Sdružení rodičů a přátel školy při 
ZŠ v Broumovské,  Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při Gymnáziu a SPGŠ 
Jeronýmova    v Liberci a městu Nové Město pod Smrkem.  

 
                                                                Jindřich Novotný 
                                                                ředitel ZŠ Nové Město pod Smrkem 

                                                                           
 
 

Hurá do LubanHurá do LubanHurá do LubanHurá do Lubaně 
    

Lubaň/Polsko (šk) –  Stejně jako v loňském roce vyrazila skupinka žáků základní školy na 
dva dny do Polské Lubaně v rámci turistické akce 3 dny – 3 země – 3 pochody. Milým 
překvapením hned po příjezdu  bylo setkání s naším panem starostou, který přišel přivítat 
nejen „dospěláky“, ale pozdravil se i s dětmi. 

Malí turisté se těšily nejen na pochod po lubaňském okolí, ale i (a zřejmě nejvíce) na 
diskotéku, pořádanou v nedalekém disko klubu, a na následné řádění v městském bazéně. 
Večer se hrál fotbálek, karty a pexeso, a samozřejmě se i hodně povídalo. 

Druhý den děti nevynechaly ani samotné město Lubaň a zašly se podívat na místní 
tržnici, na nově zrekonstruované náměstí a na již vyhaslé „vulkány“.  

Domů se děti vrátily spokojené a my můžeme jen doufat, že se nám výlet do Polska 
příští rok vydaří podobně. 
 

Nela Kolářová vyhrála v taneční soutěži na diskotéce 
 

 
 
 

Zápis do 1. ročníku základní školy 
 

V době pololetních prázdnin, v pátek dne 4. února 2006, se podle § 36, odst. 4, zákona 
č. 561/2004 Sb. uskutečnil ve školní budově v Jindřichovické ulici zápis dětí k povinné školní 
docházce.  Paní učitelky z prvního stupně připravily pro budoucí prvňáčky příjemné prostředí 
a děti tak mohly bez obav kreslit, zpívat, počítat, poznávat barvy,  geometrické tvary či 
porovnávat různé počty předmětů. Řada z nich nakreslila svoje maminky, tatínky či 
sourozence, zazpívala některou ze svých oblíbených písniček a před objektivy rodičovských 
fotoaparátů nebo kamer předvedla mnoho ze svých dovedností. Na závěr zápisu obdržel 
každý pamětní list a mohl si vybrat z mnoha dárků. Jejich další cesta do školy už povede 
rovnou do první třídy. Ve školním roce 2006/2007 budou se vší pravděpodobností otevřeny 
dvě první třídy. Která z nich to bude oznámí škola rodičům dopisem v posledním 
prázdninovém  týdnu,   nebo ho ve stejnou dobu najdou na webových stránkách školy.  

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad školní docházky svého dítěte, musí podle § 37, 
odstavce 1, zákona č. 561/2004 Sb., do 30.06. 2006 předložit škole písemnou žádost o odklad 



začátku školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením pedagogicko-
psychologické poradny a odborného lékaře.  

Jaký je vývoj počtu dětí zapsaných k povinné školní docházce v posledních třech 
letech ukazuje připojená tabulka.  
 

                                                          2004 2005 2006 
Celkový počet zapsaných žáků  58 72 56 
Počet žádostí o odklad školní docházky 16 10 8 
Počet dětí, které nastoupily (nastoupí) do I. třídy v roce 42 62 48 
Počet I. tříd 2 3 2 

  
                                                                                                                 Mgr. Jindřich Novotný 
                                                                                                                   ředitel základní školy 

 

 

 
Pěvecký sbor VESELOST Vás zve na závěrečný koncert, 

který se koná 24. června 2006 v 17 hodin 
v sále Restaurace Na náměstí. Těšíme se na vaši účast.  

Vstupné dobrovolné. 

 

Příspěvky čtenářů       

  
 
 
   Záhada Velikonoc a rozuzlení Letnic   
 
Mrtvé tělo ukřižovaného Ježíše  záhy zmizelo, ale nikdo je nikam neodnesl. Dochovalo se 
nám o tom hned několik na sobě nezávislých svědectví. Máme tu čtyři evangelia, Knihu 
skutků apoštolských, svědectví apoštola Pavla o tom, že viděl vzkříšeného , a tedy tělesně 
živého  Ježíše, a také Zjevení Janovo. Tím, že se tato svědectví také v mnohém liší, totiž  
v popise toho, co všechno se ještě o „prvních“ křesťanských Velikonocích  událo, stoupá také  
jejich historická hodnota. Nedá se totiž říci, že by zkrátka  jeden pisatel od druhého opisoval.    
Všichni  čtyři evangelisté se shodují v tom, že Ježíš Nazaretský byl popraven za místodržitele 
Pontia Piláta, byl pohřben, ale od třetího dne jej už nikdo v hrobě, do kterého byl uložen, ani 
na žádném jiném místě, nenašel.  
    Jestliže zemře nějaká významná postava, obyčejně pak chodí její hrob navštěvovat zástupy 
lidí, posléze bývá na místě toho hrobu vystavěna třeba větší  hrobka, ke které se pořádají 
výpravy,  poutě. V Ježíšově případě k ničemu takovému nedošlo. Nebyl uctíván ani jeho hrob, 
a pokud byl uctíván, tak ne jeho učedníky. Ti totiž od jistého okamžiku skálopevně tvrdili, i 
spolu s několika ženami, že Ježíš už pohřben není vůbec nikde.  
  Schovali tedy učedníci jeho tělo, aby ostatní lidé uvěřili jejich výkladu? I tato možnost je 
v Bibli zmiňována, ale hned nato  vyvrácena. Přenesen do jiného hrobu? Ježíšovo tělo už 
nikdo nenašel. A byli někteří mezi protivníky Ježíše a jeho učedníků , kteří o tělo Ježíšovo 



zvláště stáli, aby mohli dokázat, že vzkříšen nebyl. Ale ani ti jeho tělo nikde nenašli, jako by 
se po něm slehla země. Kdyby učedníci přece jen byli bývali odnesli tajně Ježíšovo tělo pryč a 
lidem pak jen tvrdili, že Ježíše viděli živého, byli by pak schopni  na základě takové lži založit 
církev? Je skutečně možné, aby tolik lidí shodně lhalo, že Ježíšovo tělo neodnesli? Prvních 
svědků bylo víc než 11 a podle zpráv apoštola Pavla později vidělo vzkříšeného Ježíše 
dokonce zhruba 500 svědků! Mohlo se tolik lidí domluvit, aniž by se později někdo  z nich 
prořekl? Je něco takového v silách lidí, aby léta lhali a hluboce tou lží žili i nadále, a to 
vytrvale? A nebyla to lecjaká pravda, za kterou si stáli. Byla to pravda nebezpečná. Mnohé 
stála i život. Kdo by byl ochoten pro takovou lež nasadit i svůj život?  Mohli přece tvrdit, že 
Ježíš žije nějak dál duchovně. S takovým závěrem se nespokojili? Ne, oni trvali na tom, že byl 
vzkříšen i tělesně. Nevytvořili jenom kruh jeho nástupců, aby pak ovládali třeba  jako nějaká 
sekta druhé lidi. Cítili před ním odpovědnost. Věděli, že mu jednou budou skládat účty.  
Přiznávali mu tělesnou existenci , byť jim nebyl přístupný k nahlédnutí, kdy a jak se jim 
zachtělo.  
   Nikdo z lidí nebyl v Ježíšově hrobě ve chvíli, kdy Ježíš vstával, aby pak řekl, jak  vstával. 
Jde o jedinečnou historickou událost, která se jen tak nezopakuje, jak se nám zachce a kdy se 
nám zachce. Ježíšovi učedníci chápali vzkříšeného Ježíše jakožto prvotinu nového stvoření – 
jako první byl vzkříšen On. Ale už se také přestal ukazovat a vzdálil se jim z očí. Přestal se 
zjevovat.  Tedy začali  očekávat jeho nový příchod. Ale co bude mezi tím? Co dělat, když  už 
On není vidět a ještě není vidět? Jaký bude život tady na zemi bez něj? Bude ještě stát za to? 
Zmizela jim z očí událost v těchto dějinách nejvýznamnější, jedinečná a neopakovatelná - 
Ježíš Nazaretský.  Žili pak v bázni, ale zároveň v očekávání, netrpělivě, poněkud však 
dezorientováni. Než nadešel ten den, kdy se sešli nejbližší Ježíšovi učedníci v Jeruzalémě o 
Letnicích. Byli shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl  hukot a naplnil se celý dům, 
v němž se sešli. Všichni v tu chvíli byli naplněni Duchem svatým – konečně nový začátek. 
Bez mistra , ale v Duchu svatém. Vzkříšení a nanebevstoupení Ježíšovo nemělo smysl jenom 
pro Ježíše a jeho následnou osobní existenci. Mělo smysl také pro ně a pro jejich okolní svět: 
Teď teprve - bez něj -  to všechno pochopili a začali se radovat! Nastal čas milosti, kterého je 
třeba využít. Teď je řada na nich, na apoštolech a jejich církvi. Mají teď úkol, dokud ten 
pozemský  čas spásy v Duchu Ježíšově  potrvá, dokud je čas.                                         
                                                                                          Adam Balcar    
 
 

    
VVVV    A L P U R Ž I N A       N O CA L P U R Ž I N A       N O CA L P U R Ž I N A       N O CA L P U R Ž I N A       N O C    

(N o c    č a r o d ě j n i c)(N o c    č a r o d ě j n i c)(N o c    č a r o d ě j n i c)(N o c    č a r o d ě j n i c) 
 

          Říčka  S m ě d á, která protéká Bílým Potokem (Weisbachem) a Hejnicemi 
(Haindorfem), sestává z Bílé Smědé a Černé Smědé. Bílá Smědá pramení v rašeliništi 
Velké klečové louky na úpatí Jizery, druhé nejvyšší hory české strany Jizerských hor. 
Černá Smědá pramení  v oblasti Černých jezírek,  a konečně  Hnědá Smědá pramení 
v rašeliništi U Studánky V horní části údolí Smědé měl chalupu velmi pobožný sedlák. 
Neděli co neděli býval mezi prvními na mši svaté. Modlíval se často doma a také v bibli si 
často čítal. Jeho žena byla zcela jiná. Na modlení moc nebyla. Nepatřila také mezi 
účastnice pravidelných mší, procesí a dalších náboženských svátků. Zato pravidelně o tzv. 
Valpuržině noci, to bývalo poslední dubnový den (30.4.), doma nebývala. Ještě dříve, než 
padla tmavá noc, vyšla z domu a vracívala se až v dopoledních hodinách druhého dne. 
Sedlákovi její počínání dlouho vrtalo hlavou. Za tím vším tušil něco nekalého, velice 



podivného. Dlouho se kvůli své ženě a jejím tajným nočním výpravám trápil. Konečně 
jednoho dne, v konci dubna, se ženy přímo zeptal, kam pravidelně, rok co rok, během 
Valpuržiny noci chodí a kde tráví noc. Jeho žena se jen zasmála a odpověděla : „Nu co ? 
Máš-li chuť, pojď se mnou a všechno se dozvíš sám.“ Ještě několik dní musel sedlák 
vydržet, než nastala další Valpuržina noc. V sedlákovi byla malá dušička. Tušil něco 
čertovského, ale překonal svůj strach a rozhodl se, že ženu doprovodí na jejím tajemném 
výletu. Na ženino vyzvání oba dva, sedlák i jeho žena, vylezli na střechu chalupy. Sedláka 
nesmírně překvapilo a udivilo, že na hřebeni střechy stojí dva velcí černí kozlové. Jeho 
žena jednoho z kozlů chytila za rohy, rychle naň nasedla a pobídla muže, aby i on nasedl 
na kozla druhého. Jen co sedlák sedl, oba kozlové se vznesli do povětří a šílenou rychlostí 
letěli temnou nocí. Sedlák ani nestačil postřehnout, kde přistáli. To místo neznal, viděl je 
určitě poprvé. Bylo přenádherné – a samá slast a rozkoš. Náhle, jako šlehnutím 
kouzelného proutku vše zmizelo. Už to nebylo to divukrásné, kouzelné místo, ale sedlák 
se ocitl uprostřed kamenité pouště. Nebylo zde nic. Vůbec nic. Keře, ani stromy, natož 
lidská bytost. Několik dní se protloukal pustinou. Střídavě šel, chvílemi i běžel, než poušť 
přešel. Vysílený dorazil ke svému domovu. Jen vstoupil do světnice, nestačil se divit. Jeho 
žena jako by nic stála u máselnice, stloukala smetanu na máslo a rozpustile, trochu 
škodolibě se smála. To zbožného sedláka velice pohněvalo. Uvědomil si, že svojí ženu 
nenávidí. Nebyla jeho ženou. Byla zaslíbena samotnému ďáblovi. Se svým čeledínem 
přinesl z lesa velká smolná polena. Z nich postavili velikou hranici a na té sedlákovu ženu 
upálili.  
         Během dalších Valpuržiných nocí lidé často vídali dávno mrtvou selku, jak na 
velkém, černém a rohatém kozlovi letí tou kouzlům a čarám zaslíbenou tmou – nocí 
čarodějnic. 

 
Volně přeloženo a upraveno 

podle pověsti: „Die Walpurgisnacht“, z knihy: “100 Volkssagen aus dem Friedländer Bezirkes“ 
Autor: Hermann Blumrich 

Podle vydání z r. 1937, str.: 34 
 
Pozn.: V a l p u r g a:    sv. (Walpurgis), sestra sv. Vilibalda, s nímž přišla 
z Anglie do Němec a stala se abatyší (představenou) kláštera hildesheimského u 
Eichstättu. Zemřela r. 778 a památka její světí se 1. května. Noc před 1. květnem 
(Walpurgisnacht) má v Němcích týž význam jako u nás noc filipojakubská : v tu 
noc sletují prý se čarodějnice na Blocksberku a tam provozují svoje rejdy se 
satanášem. Goethe vylíčil tento výjev v l. díle svého „Fausta“. 
 
                                                           (Viz heslo z „Ottovy encyklopedie 
                                                                  obecných vědomostí „ 
                                                                   Díl : XXVI.) 

 
 

 
JAK JSEM SE ZMÝLIL 
 
  Jsou zážitky v životě lidském, které se hned tak nezapomenou. O jeden takový bych se s 
vámi chtěl podělit. Byl jsem kdysi na jednom divadelním festivalu, který trval několik dní. 
Ubytovávám se vždycky v pěkném zařízení, které jinak slouží jako internát pro studenty. Je to 
rozměrná několikapatrová budova s třílůžkovými pokoji, zařízenými vším, co stačí ke 



slušnému pobývání a přespání. Když jsem si po příjezdu stěhoval svoje věci na pokoj ve 
třetím patře, dvě lůžka ze třech už byla obsazena. Na mne zbyla válenda v řadě  s druhou. 
Spáče oddělovala  od sebe skříňka na lůžkoviny, takže od vchodu do pokoje nebylo na moje 
lůžko pořádně  vidět. Kromě toho tam byla malá tmavá předsíňka s vestavěnými skříněmi a 
umyvadlem. Sprchy se nacházely nedaleko pokoje spolu s WC.  
 Vybalil jsem si věci ze zavazadel, povlékl si postel a odebral jsem se do městečka zajistit si 
představení, na která jsem se chtěl podívat. Také jsem se těšil na setkání se svými divadelními 
kamarády, které jsem rok neviděl. Našel jsem kamarády, zařídil si vše potřebné a těšil jsem se 
na přehlídku. Uplynul první den, druhý, třetí, všechny nabity  divadelními inscenacemi a 
odbornými semináři k tématům mě blízkým. Na internát jsem chodíval pozdě v noci a ráno 
brzo odcházel. Podotýkám, že za celý svůj pobyt jsem svoje spolunocležníky nikdy neviděl 
ani v noci, ani ráno. V noci proto, že chodili ještě později než já, a ráno proto, že byli tak 
zahrabaní do přikrývek, že jim nekoukala ani hlava. Ale ani mně, ani jim to nevadilo. Tak to 
šlo i další, pátý den.  
 Ten den jsem přišel na pokoj pozdě večer, spíše v noci s tím, že se vysprchuji a půjdu ještě 
ven. Svékl jsem si propocené věci, vyndal jsem si peněženku a položil si ji na polštář. Činil 
jsem tak prakticky každý den a při spaní jsem si dával peněženku pod polštář - člověk nikdy 
neví. Pak jsem se odebral vysprchovat. Ta úleva po parném dni! Dopřál jsem si sprchu asi 
deset minut, pak jsem se přioděl ručníkem a kráčel na pokoj. Po chodbě pleskaly trepky 
nějakého nočního chodce, ani jsem si nevšiml, kdo to byl. Můj pokoj zůstal nezamčený jako 
vždycky. Co kdyby se vrátili náhodou moji spolunocležníci také jednou dříve a bylo by 
zamčeno. Oblékl jsem se, obul a jdu si vzít peněženku. Peněženka nikde! Říkám si: klid, asi 
zapadla mezi lůžkoviny. Zvedl jsem polštář, nic. Poklekl jsem a dívám se pod válendu, nic. 
Ještě jednou polštář, prostěradlo, deku, matrace, pod válendu, nic! To už mne polilo horko. V 
peněžence jsem měl tři tisíce korun, řidičák, občanku, techničák, zdravotní kartu, gastroturky 
za pět set korun, platební kartu banky, průkazku do knihovny, zkrátka dost cenností, abych 
tady i doma skončil. Bylo okolo půlnoci, já stále převracel postel, nic. Tak to je konec. Úplně 
rozhozený jsem vyjel do městečka na policejní stanici. Rozechvěle jsem zazvonil na službu. 
Přišla mi otevřít pěkná příslušnice policejního sboru v hodnosti praporčíka. Ze svých sto 
sedmdesáti centimetrů výšky jsem hleděl vzhůru na tuto statnou policistku a vysvětlil, o co 
jde. Nechala mne chvíli sedět na tvrdé lavici, když předtím mne usadila krátkou poznámkou: 
To je nápad, nechat peněženku tak viditelně a v nezamčeném pokoji! A hodila oči někam ke 
stropu policejní místnosti. Pak se jala se mnou sepisovat protokol. Řeknu vám, počítač je věc! 
Nejen že se dá na něm psát, což činím již několik let, ale ještě na vás "bonzne" všechny údaje 
o ztracených dokumentech, protože vy si je pochopitelně nepamatujete. Z monitoru se na mne 
dívala moje tvář z občanky a řidičáku i s patřičnými údaji. Po slabé půlhodince mi policejní 
praporčice, poněkud již vlídnější a soucitnější, nechala podepsat protokol (poučen dle § 158 
odstavce 2 tr. řádu a následujících), vystavila náhradní doklad a pak jsem vyjel s dvěma 
příslušníky s fotoaparátem a služebním psem na místo činu. Policejní pes mi funěl přes 
mřížku za zády do týla, potahy služebního auta tak pro asketu, tvrdá koženka. Vrátný v 
recepci koukal překvapeně, co mu to jde za návštěvu v půl jedné v noci. Na pokoji pořídili 
policisté nákres a pár fotek, zjistili, že polštář není od vchodu vidět a tím by ani nebyla vidět 
peněženka, shýbli se pod postel, potřásali lůžkovinami, prohlédli  chodbu, odpadkové koše, 
sprchy, zkrátka, odvedli docela slušnou práci, alespoň tak jsem to já laicky zhodnotil. Pak 
jsme se vrátili zpět na policejní stanici, kde byl pro změnu se mnou sepsán druhý protokol o 
provedení místního šetření. Paragrafy neuvádím, nechci nudit. Opět jsem seděl na tvrdé 
koženkové lavici, oddělen kovovým zábradlím od psacích stolů. Můj pohled občas zabrousil 
na přilehlý kout se zabetonovanou kovovou tyčí ve zdi a pod ní tvrdou dřevěnou lavicí pro 
vzpurné delikventy. Koutek byl opatřen solidní mříží. Tak tam já zatím nejdu. Podepsal jsem 
protokol, v duchu opravil dvě pravopisné chyby v záznamu, dostal jsem kopie a vypadl jsem 



do teplé letní noci. Umíte si představit, jak mi bylo. Všechno fuč, nálada na bodu mrazu, do 
konce divadelní přehlídky chyběly dva dny, před sebou sto padesát kilometrů domů a benzín 
ani ne na polovinu. Nějak jsem se to cestou na ubytovnu snažil rozdýchat. Vyzvedl jsem si 
klíč od pokoje a zkroušeně jsem stoupal do schodů. Moji spolubydlící ještě nebyli doma. 
Takže si půjdu vyčistit zuby a jde se spát. Odešel jsem do umyvárny, pokoj jsem samozřejmě 
nechal opět otevřený protože, co kdyby moji....  Beru si pyžamo, naklepu si polštář, když tu 
něco plesklo o prostěradlo. Moje peněženka! Horečně jsem ji otevřel, pořádně zkontroloval, 
nic nechybí. Prostě a zkrátka, ten povlak na polštář byl poněkud větší než polštář vlastní a ta 
mizerná šrajtofle se do něj nějak zamotala, že nevypadla ani těm policistům, co tu byli fotit a 
odtahovali válendu a třepali se všemi lůžkovinami.  
 Škoda, že bylo tak pozdě v noci, i když vlastně v tu dobu bývá otevřeno ve všech hospodách 
a barech, co po městečku jsou....  Zkrátka a dobře, opít radostí jsem se nešel. Zato ráno jsem 
běžel ohlásit zrušení pátrání. Jako v Pyšné princezně: Trubte na poplach! Zrušte poplach! 
Našli, nenašli? Bez rádců. 
 
Šmi-dra 

  
 

Město Nové Město pod Smrkem a Klub českých turistů 
3 DNY – 3 ZEMĚ _ 3 POCHODY 

 
         Dne 22. dubna 2006 se uskutečnil turistický pochod 3D – 3Z – 3P v Novém Městě pod 
Smrkem za účasti 340 účastníků. 
 
         Pro účastníky pochodů byly připraveny trasy 12, 18 a 26 km. 
 
         Vzhledem k tomu, že sněhové podmínky neumožnily absolvovat trasu na horu Smrk, 
byla připravená zkrácená trasa na 18 km podhůřím Jizerských hor přes Obří sud, Lázně 
Libverdu, Hejnice, Bílý Potok, Bártlovu boudu, Hubertovu boudu, Červený buk, Kyselku do 
Nového Města pod Smrkem – Junior camp. 
 
         Za pěkného počasí se ráno vydalo na trasu 12 km - 157 účastníků, na trasu 18 km – 100 
účastníků a na trasu 26 km – 83 účastníků. 
 
         Každý účastník pochodů obdržel diplom, buton na klopu, banán, sušenku a v cíli 
gulášovou polévku. Na trasách 18 a 26 km ještě čaj a vodu. 
 
         Účast dle jednotlivých států: 
         Polsko   201 
         Německo    83 
         Česko     44 
         Holandsko    10 
         Čína       1 
         Japonsko      1 
 
         Touto cestou bych rád poděkoval všem organizátorům pochodu za organizaci a vedoucí 
Junior camp paní Semerádové za poskytnutí azylu a zajištění ubytování a jídel pro účastníky. 
 



Kozák Miroslav, místostarosta města   
 

 
      
 
Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem    
  

pořádá  33. ročník 
 

VÝSTUPU  NA  SMRK 
 
Dne:                         3. června 2006  
Start:                        Mírové náměstí, Nové Město pod Smrkem, 7. oo – 9. oo hodin 
Startovné:                10,- Kč 
Délka trasy:             15 km 
Cíl:                            Rozhledna na Smrku – 1124 m.n.m. 
          
         Po modré turistické značce z Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem na vrchol  
Smrku. Na vrcholu je možné občerstvení. Dále po modré turistické značce ze Smrku na 
Nebeský 
žebřík – rozcestí. Z rozcestí po červené turistické značce přes Tišinu na Hubertovu boudu. Po 
zelené turistické značce z Hubertovy boudy do Nového Města pod Smrkem. 
         Upozornění: Doporučujeme vhodné oblečení a obutí, pláštěnku a mapu Jizerských hor. 
                                Na Smrku lze přejít do Polska na občanský průkaz. 
 
Celá trasa pochodu se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. 
 
                                                                                                         Přejeme pěkné zážitky. 
 
 
Pozvánka do knihovny         logo čtenář 
**************************** 
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i 
z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny. 
Knihovna dále nabízí  černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby,  možnost 
skenovat, v dohledné době bude knihovna nabízet  faxová službu. 
Městská knihovna půjčuje: 
pro děti: pondělí 13 - 17 hod. 
středa 13 - 15 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 hod. 

Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný internet. Možnost využití 
této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny. 
 
 
 
 



Beletrie 
****** 
    Kostky jsou vrženy 
Alaux,J.P.   Zlatá svatba v Yquemu 
Älten,S.   Meg 
Beckett,S.   Čekání na Godota 
Bešťáková, E,   Peřina v kufru 
Cuny, M.   Provdána proti své vůli 
Deaver, J.   Dvanáctá karta 
Denver,H.   Klinika 
Devátá,I.   Koukám a co nevidím 
Dvořák, O.   Císař alchymistů 
Fojtová,V.   Z pamětí krevních písařů 
Follett, K.   Sršeň léta v noci 
Francková, Z.   Ferda 
Fuchsová, I.   Když chce žena zhubnout 
Hall, S.    Elektrický Michalengelo  
Haran,E.   Západ slunce nad Edenem 
Harrod-Eagles,C.  Anna 
Harrod-Eagles,C.  Fleuer 
Harrod-Eagles,C.  Emily 
Harvey,K.   Kruté hvězdy 
Hauserová,E.   Blues zmražené kočky 
Helvet, R.   Zamba 
Higgins-Clark,M.  Kdo musí z kola ven 
Hirse,M.   Vím, jak chutná vzduch 
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