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Rada města na svém zasedání dne 28. 4. 2008 jednala o
výstavbě rybníku v Ludvíkově, který by měl sloužit k chovu ryb a
k rekreačním účelům, schválila finanční příspěvek na úpravu
běžeckých tratí pro sezonu 2007-2008 pro Jizerskou o. p. s., dále
schválila program zasedání zastupitelstva. Rada města projednala
návrh prvního oslovovacího dopisu k dostavbě kanalizace a přidělila
dotace z rozpočtu města pro Základní školu a Základní uměleckou
školu v Novém Městě pod Smrkem.
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Dne 21. 5. 2008 rada města projednala žádost o umístění
pamětní desky na hřbitovní zeď v Novém Městě pod Smrkem, dále
jednala o dokončení instalace rozhlasu v Hajništi a v Ludvíkově, dále
projednala uspořádání malého hudebního festivalu a příspěvek na
vydání publikace o Textilaně.



4. 6. 2008 rada města vybrala firmu k výstavbě dětského hřiště,
přidělila dotace z rozpočtu města pro Základní školu v Novém Městě
pod Smrkem a pro spolek Frýdlantské okresní dráhy o. s., dále
projednala majetkoprávní věci, schválila přidělení nebytových prostor
v obytném domě Frýdlantská 59 a smlouvu o dílo na projektování
kanalizačních přípojek v Novém Městě pod Smrkem. Rada města
projednala a schválila smlouvu o uložení vytříděných složek
komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty.



Další jednání rady města proběhlo dne 18. 6. 2008, na kterém
projednala majetkoprávní věci, schválila výše odměn ředitelů PO,
schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
umístění kanalizačních řadů do pozemků ve vlastnictví Libereckého
kraje. Rada města dále schválila program zasedání zastupitelstva
města, schválila pořadník na přidělení bytů a přidělila byty v novém
bytovém domě ve Frýdlantské ulici.
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Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 14 zastupitelů. Po zahájení
panem starostou byl schválen program jednání zastupitelstva
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a proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Po kontrole
usnesení vystoupili občané se svými připomínkami.
Připomínky občanů
Pan Kozák ml. vznesl dotaz týkající se připravované dostavby a
rekonstrukce kanalizace. Reagoval na oslovovací dopis, který byl
zaslán občanům ohledně dostavby kanalizace. Dotázal se, proč by měli
občané doplácet na veřejnou část kanalizace. Část města v minulosti
neplatila nic. Vodárenská společnost bude od občanů dostávat za
stočné dost velké peníze, a proč v oslovovacím dopise nebylo uvedeno,
kudy kanalizace povede. Pan starosta odpověděl, že v oslovovacím
dopise nemohlo být uvedeno, kudy kanalizace povede, protože je to
velmi rozsáhlá dokumentace. Cílem oslovovacího dopisu bylo zjistit
zájem vlastníků nemovitostí o připojení na kanalizaci a oslovit je
s nabídkou města na zajištění zpracování projektové dokumentace pro
jejich přípojky. Pokud se občan rozhodne pro připojení na kanalizaci,
musí si zajistit projektovou dokumentaci a uhradit správní poplatek za
územní rozhodnutí a stavební povolení. Město touto cestou nabídlo, že
by tyto záležitosti za občany vyřídilo za uvedenou částku 3 000 Kč.
Pokud by občané nabídky města nechtěli využít, mohou si vše zařídit
individuálně, ale částka za projekt a poplatky by byla mnohem vyšší.
Správní poplatek za územní rozhodnutí je 1 000 Kč, za stavební
povolení 300 Kč a projektová dokumentace by stála cca 5 000 Kč. Celá
přípojka je dle zákona majetkem vlastníka nemovitosti. Připojením na
kanalizaci dojde i ke zhodnocení nemovitosti. V dopise je uvedena
částka 7 000 Kč jako příspěvek na veřejnou část. Tento příspěvek je
jenom částí celkových nákladů na každou veřejnou část přípojky.
Průměrné náklady na veřejné části přípojek jsou vypočítány zhruba na
14 000 Kč za jednu přípojku. Z toho vyplývá, že část nákladů na
veřejné části přípojek a hlavní kanalizační řad uhradí město. Projektová
dokumentace by měla být dokončena do konce roku 2008, a pak bude
podána žádost o dotaci. Zatím není jasné, v jaké výši bude dotace
získána. Paní místostarostka dodala, že každému zájemci budou
informace poskytnuty na odboru výstavby MěÚ, nebo může poskytnout
informace i paní místostarostka. Jedná se o dostavbu a rekonstrukci,
proto se to týká i města. Reálné ceny veřejných částí přípojek jsou
různé, pohybují se od4 500 do 45 000 Kč. Cena se odvíjí podle délky
přípojky od hlavního kanalizačního řadu k hranici pozemků jednotlivých
nemovitostí. Pokud bude prováděn překop komunikace, bude cena
veřejné části přípojky k dané nemovitosti vyšší. Na odboru výstavby
mohou zájemci získat kopii výpisu z katastru nemovitostí s příslušnou
nemovitostí, na kterou je možné si přípojku zaznačit. Po konzultaci
technických náležitostí s projektantkou by byla zpracována projektová
dokumentace. Někteří občané si myslí, že si mohou připojení na
kanalizaci nakreslit sami, ale to zákon neumožňuje. Bez projektové
dokumentace od autorizovaného projektanta, územního rozhodnutí a
stavebního povolení nelze připojení provést. Často se občané
domnívají, že mají odpadní vody svedeny do kanalizace. Z větší části
se ovšem jedná o dešťové kanály a trativody a jen malá část jich je
svedena do čističky. Většina jich je svedena do potoka. V digitálním
pasportu vypracovaném firmou VRV, a. s. je jasně zaznamenáno, které
nemovitosti jsou napojeny na kanalizaci, kudy vede dešťová kanalizace
a kde končí. Není možné vypouštět odpadní vody mimo kanalizaci. Od
vodoprávního úřadu hrozí vysoké pokuty. Vedení města si uvědomuje,
že to přinese náklady a starosti, ale velmi to pomůže čistotě města a
hlavně to ukládá zákon. Přípojka ke kanalizaci je ve srovnání s
pořízením čističky mnohem méně nákladná. Paní Bulířová řekla, že se
spoustu let nic nedělo, a najednou je nutné mít připojení na kanalizaci.
V Novém Městě pod Smrkem lidé opravdu moc peněz nemají. Pan
starosta řekl, že k zahájení dostavby a rekonstrukce kanalizace
přispěly dva aspekty. Nové Město pod Smrkem patří mezi aglomerace,
které nesplňují v likvidaci odpadních vod podmínky Evropské unie. Ta
ukládá povinnosti, ale zároveň pro jejich splnění nabízí finanční
prostředky. V minulosti se také kanalizace dostavovala. V současné
době je pravděpodobně poslední šance nějakou dotaci získat. Paní
Bulířová se dotázala, proč se nejdřív nezjistí, jaká bude výše dotace, a
z toho vypočítá výše příspěvku. Pan starosta odpověděl, že žádost o
dotaci může být podána až v momentě, kdy je hotová projektová
dokumentace a vydáno stavební povolení na kompletní výstavbu. Nyní
jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace, která má být hotova na
konci tohoto roku. Paní místostarostka dodala, že v této chvíli, podle
toho, co je navržené, odhaduje firma VRV, a. s. Praha celou akci na 77
mil. Kč. Ještě však proběhne veřejná soutěž na zhotovitele a cena se
může změnit, může být i nižší. Pan Selnekovič pro ilustraci uvedl, že
staví dům. Podmínky pro likvidaci odpadních vod jsou dány zákonem. V
jeho případě nebylo kam se připojit, tak musel situaci řešit čistírnou
odpadních vod a náklady na čističku (přes 60 000 Kč) jsou mnohem

vyšší, než je požadováno za připojení na kanalizaci (asi 10 000 Kč).
Město tím pomůže občanům řešit situaci, kterou by stejně museli řešit,
protože je to dáno zákonem, ale za úplně jiné peníze, než které
potřeboval sám. Navíc připojením na kanalizaci dojde ke zhodnocení
nemovitostí. Další připomínka byla k tomu, že si již někteří občané
vybudovali pískové filtry k septikům, což je stálo nemálo finančních
prostředků, a někdo má i čističku, a teď by se měli připojit na
kanalizaci. Pan starosta řekl, že je několik možností. Město může
připojení nařídit, pokud je to technicky možné, ale není to úplně nutné,
pokud splňuje majitel nemovitosti podmínky pro likvidaci odpadních vod
a má vybudovánu čistírnu odpadních vod nebo nepropustnou jímku. Tu
je ovšem nutné minimálně každý měsíc vyvážet. Vodoprávní úřad
Frýdlant je oprávněn požadovat dokladování. Paní Bulířová se
dotázala, zda je částka 10 000 Kč konečná. Pan starosta odpověděl,
že částka 10 000 Kč je maximální. Dodal, že rada města považovala za
fér v oslovovacím dopise uvést maximální částku příspěvku na veřejnou
část přípojek (7 000 Kč/přípojka), přestože se může stát, že částka
bude nižší, nebo bude celá uhrazena městem. To závisí na konečné
výši přiznané dotace.
Majetkoprávní věci
Pan Wurm, zástupce místní organizace Rybářského svazu Frýdlant,
seznámil zastupitele se záměrem vybudování rybníka “Ludvík” v
Ludvíkově pod Smrkem. Uvedl, že na pozemku, o který má rybářský
svaz zájem, by byl vytvořen mokřad, který bude při zvýšené hladině
vody sloužit k přirozenému výtěru ryb a obojživelníků. Vytvoří se tak
přirozené prostředí pro ryby, ptactvo a obojživelníky. Součástí rybníka,
který by měl být o rozloze cca 6 ha, je revitalizace Ludvíkovského
potoka tak, aby v něm opět mohly být původní druhy ryb (např. střevle
potoční). Pro potřeby vlastníka bude rybník využit k extenzivnímu chovu
původních druhů ryb s hospodářským odlovem a k rekreačním účelům.
Celý projekt by měl stát 20 mil. Kč a v případě kladného rozhodnutí by
měl být financován z Operačního programu životního prostředí –
rybníkářství. Na tento projekt lze obdržet dotaci ve výši až 90 %
rozpočtované částky. Místní organizace Českého rybářského svazu
Frýdlant získala příspěvek od Libereckého kraje na terénní průzkumy,
vyměření a zjišťovací řízení v oblasti životního prostředí. Pan Kotrbatý
řekl, že Rybářský svaz Frýdlant v loňském roce přišel o rybník v Pekle,
a dodal, že vybudování rybářského areálu v Ludvíkově pod Smrkem je
dobrá myšlenka a rybáři z celého okolí na ní mohou profitovat.
Vodní plochy Na koupališti
Pan starosta sdělil, že vodní plochy byly prodány. Zájemce odkoupil
vodní plochy přímo od majitele, pana Šetiny. Zájemce obešel realitní
kancelář a uskutečnil se přímý prodej. Prodej tedy proběhl i přesto, že
město mělo uzavřenu rezervační smlouvu s realitní kanceláří a složilo
zálohu ve výši 90.000 Kč. Tato finanční částka bude městu vrácena na
účet a realitní kancelář řeší celou záležitost s právníky. Nový majitel
řekl, že se pro občany Nového Města nic nezmění. Vodní plochy
odkoupil se záměrem chovu ryb a sdělil, že chod koupaliště a přístup
do vody nebude žádným způsobem omezovat. Chtěl by na koupališti
využívat i zařízení města. V pondělí 19. 5. 2008 se uskuteční schůzka s
novým majitelem vodních ploch na koupališti. Ing. Jeřábek se dotázal,
zda je nový majitel vodních ploch a pozemků již zapsán v katastru
nemovitostí (KN). Pan starosta odpověděl, že to není jasné díky
zpoždění aktualizace našich dat na KN, ale kupní smlouvu má
podepsánu a již zaplatil. Mgr. Smutná se dotázala pana Wurma, zda
když se budou v rybníku chovat ryby, je možné ho i nadále využívat
veřejností ke koupání. Jestli to rybářům nebude vadit. Pan Wurm
odpověděl, že není odborník rybář, ale odborníci na chov ryb tvrdí, že
rybníky díky složení vody a své hloubce nejsou úplně vhodné k chovu
ryb. Pan starosta řekl, že když zjišťoval na vodoprávním úřadu možnou
změnu užívání rybníků, bylo mu sděleno, že z vodních ploch nelze
udělat chovné rybníky, protože by došlo k narušení biokoridoru.
K možnému záměru bude mít právo vyjadřovat se i Město, protože
nádržemi prochází katastrálně vodoteč, která je majetkem města. Paní
Husáková se dotázala, jak vysoké bude vstupné na koupališti. Pan
starosta odpověděl, že na vstupném se nic nezmění. Vstupné se platí
za vstup do areálu koupaliště, který je stále majetkem města (k údržbě
ploch, uklízení a odvozu odpadků atd.), ne za to, že se někdo koupe.
Závěrečný účet města za rok 2007, výrok auditora
Ing. Beranová podrobně seznámila ZM s výroční zprávou za rok 2007,
přehledem hospodaření města za rok 2007, kontrolou závěrečného
účtu příspěvkových organizací zřízených městem, výpočtem ukazatele
dluhové služby a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření (audit).
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Příjmy za rok 2007:
Výdaje za rok 2007:
SALDO P – V :
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:
Ukazatel dluhové služby:
Podílové listy:

68.209.181 Kč
67.423.482 Kč
5.785.698 Kč
54.585.713 Kč
12.837.769 Kč
4,61 %
8.301.380 Kč

Výrok auditora: hospodaření obce, údaje účetní závěrky a závěrečný
účet obce odpovídá ve významných hodnotách požadavkům platných
právních předpisů. Provedením přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Různé
Pan starosta informoval o webové stránce “Osobní deníček politika”.
Jedná se web o politickém dění. Cílem je nabídnout občanům databázi
politiků na všech politických úrovních, je na něm možné sledovat
politikovy postoje k různým aktuálním otázkám a událostem, pokládat
mu dotazy a vyžadovat odpovědi a rady, postěžovat si nebo případně
poděkovat – www.osobnidenicekpolitika.cz.
Paní místostarostka dále informovala o účelově vázané dotaci
získané od KÚ LK, která je konkrétně cílená na opravu brouzdaliště a
pískoviště na okálech. Je podepsána smlouva. Tato akce není uvedena
na kapitole “Opravy a investice”. Oprava by byla provedena z kapitoly
“Opravy a investice” a po vyúčtování dotace by byly prostředky vráceny
zpět rozpočtovou změnou.
Paní místostarostka informovala o žádosti JSDH Nové Město pod
Smrkem na zakoupení automobilu pro přepravu osob. Hasiči používali
avii, která je již ve špatném technickém stavu, bez platného
technického osvědčení a oprava již není možná. Auto bude vyřazeno a
hasiči nebudou mít žádné přepravní vozidlo, které přepravovalo část
hasičské techniky, osoby a také děti na soutěže. Pan Rabina již
několikrát žádal o zakoupení vozidla, ve své žádosti předložil i tip na
vozidlo. Jednalo by se o minibus Ford Tranzit za cca 239.000 Kč bez
DPH, nebo v lepším případě o vozidlo Ford za 1.100.000 Kč. Toto je
pouze návrh, bude nutné prozkoumat i jiné nabídky. Paní Suková
řekla, že kdyby potřebovali hasičskou techniku, není proti. Fotbalisté
jezdí na soutěže a auto na to nemají, MŠ a ZUŠ jezdí s dětmi na různé

ZM schvaluje
202. Program zasedání.
203. Schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
204. Schvaluje prodej parcely p. č. 871/1 – travní porost o výměře 21
334 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 2,55 Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví Českého
rybářského svazu - místní sdružení Frýdlant. Kupující předloží kupní
smlouvu k podpisu nejpozději do 30. listopadu 2008. Po tomto datu
platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou
nabídnuty jiným zájemcům.
205. Směnu parcel:
a) p. č. 871/1 - travní porost o výměře 21 334 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví Českého rybářského svazu - místní
sdružení Frýdlant
b) p. č. 1018/1 - travní porost o výměře 9 877 m2 z vlastnictví
Českého rybářského svazu - místní sdružení Frýdlant
do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem.
Rozdíl ceny směňovaných parcel ve výši 13 316 Kč bude zaplacen
Českým rybářským svazem - místní sdružení Frýdlant na účet města
Nové Město pod Smrkem při podpisu směnné smlouvy. Náklady
spojené se směnou parcel budou hrazeny každou smluvní stranou ve
stejném podílu tj. 1/2. Směnná smlouva bude předložena k podpisu
nejpozději do 30. listopadu 2008. Po tomto datu platnost tohoto
usnesení končí.
206. Po projednání na svém zasedání dne 14. května 2008 závěrečný
účet města a hospodaření města za rok 2007 dle o stanovení § 17 odst.
7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů s vyjádřením: souhlas a to bez výhrad.
ZM uděluje
207. Čestné občanství panu Karlu Nádeníkovi za dlouhodobé zásluhy

akce a musí si zajišťovat dopravu, MŠ potřebuje opravit okna a tady se
hovoří o tom, že hasiči budou mít auto, které využijí jednou za měsíc na
soutěž pro děti, a pak bude stát v hasičárně. Tak ať město zakoupí
auto, které by využily všechny organizace. Paní místostarostka řekla,
že se hasiči nebrání tomu, aby auto využívaly i jiné organizace, ale
bude uzpůsobeno potřebám hasičů, část auta bude přepažena k
přepravování požární techniky, bude natřeno červenobíle a bude mít
maják. Bude využíváno i k výjezdům hasičů.
Pan Malý se dotázal, v jakém stavu jsou jednání týkající se geotermální
energie. Pan starosta odpověděl, že finanční příspěvek ve výši 150.000
Kč uhradil komerční partner společnost RESEC Jindřichovice pod
Smrkem. Byla založena Společnost pro výzkum litosféry, která
připravuje žádost o dotaci na vrtnou soupravu. Dosud nebyla vyhlášena
výzva k podávání žádostí o dotace. K provedení zkušebního vrtu byl
vytipován pozemek v místě bývalé skládky za evangelickým kostelem.
Tento pozemek se nezdál přítomnému geologovi vhodný z důvodu
nestabilního podloží. Lépe se jevila parcela v místě pod bývalou
skládkou, kde býval Švýcarský rybník.
Pan Novotný se dotázal, jak pokračuje zpracování návrhů studentů
FATUL týkajících se revitalizace náměstí a přeměny koupaliště. Pan
starosta odpověděl, že studenti FATUL zpracovávají projektové studie
na komplexní rekonstrukci náměstí a přeměnu přírodního koupaliště na
rekreační areál s celoročním provozem. První workshop prací proběhl v
sobotu 20.04. Práce byly představeny vedení města. Na konci
semestru bude s návrhy studentů seznámena i širší veřejnost.
Souběžně probíhá vyhodnocování žádosti o dotaci projektu „Řešení
dopravní dostupnosti centra Nového Města pod Smrkem a
Świeradówa–Zdróje“, jehož vedoucím partnerem je město ŚwieradówZdrój a ze kterého by měly být získány finanční prostředky na
projektování revitalizace náměstí.
Paní Suková poděkovala panu starostovi za pěkně zpracovanou
prezentaci pro diskusní setkání pořádané Jizersko-ještědským horským
spolkem na téma Frýdlantsko a cestovní ruch – rozvoj cestovního
ruchu. Pan starosta řekl, že byl mile překvapen, že se setkání nad jeho
očekávání zúčastnilo velké množství občanů a že byly slyšet názory
lidí, kteří jsou pro rozvoj města. Příznivé je to, že lidé cítí potřebu oživit
cestovní ruch v našem městě. Dodal, že se v poslední době setkává
spíše s negativními hlasy odpůrců areálu na Smrku.

o popularizaci města a okolí.
ZM bere na vědomí
208. Kontrolu usnesení z 10. zasedání ZM bez připomínek.
209. Připomínky občanů.
210. Připomínky zastupitelů v bodu „Různé“.
211. Informaci o žádosti JSDH Nové Město pod Smrkem o nákupu
auta.
ZM ukládá
212.
Bytové správě prověřit funkčnost městského rozhlasu ve
Frýdlantské ulici (u divadla).
213. OVŽP prověřit stav krajnic a chodníků na komunikaci v Ludvíkově
pod Smrkem.
214. OVŽP vyzvat firmu EKS Factoring s. r. o. k odstranění zábradlí u
spodní brány bývalé Textilany.
215.
OVŽP prověřit stav chodníku u domu paní Vokounové na
Frýdlantské ulici.
Ing. Pavel Smutný – starosta města
Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka města
Mgr. Marie Čechová, Mgr. Yveta Svobodová – ověřovatelky zápisu
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Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP - oddělení úřadu územního plánování, o z n a m u j e, že ve dnech od 7. 7. 2008 do 22. 8.
2008 je možné na Městském úřadu v Novém Městě pod Smrkem podávat podněty týkající se požadovaných změn v území Nového
Města pod Smrkem.
Touto cestou budou shromážděny podněty, které jsou základním vodítkem pro určení změn v území a pro vytvoření územně analytických podkladů,
které zčásti nahradí průzkumy a rozbory v území a jsou základem pro tvorbu nových územních plánů.
Potřebné formuláře je možné si vyzvednout na Městském úřadu v Novém Městě pod Smrkem, popř. na úřadu územního plánování MěÚ Frýdlant.
Marek Rosčuk, vedoucí oddělení úřadu územního plánování ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽP, MĚÚ FRÝDLANT

Získané dotace
Našemu městu se v prvním pololetí podařilo získat dotace do KÚ LK na
činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů ve výši 227 440 Kč na
jejich vybavení, dále dotaci na mříže v útulku pro psy ve výši 15 000 Kč
a 200 000 Kč na opravu brouzdaliště a pískoviště na okálech.
Podané a nerozhodnuté žádosti jsou z programu přeshraniční
spolupráce (rekonstrukce budovy Policie a na projekt řešení dopravní
dostupnosti náměstí), na opravu balkonu lázní a na dětské hřiště.
Nebyla nám přiznána dotace na zateplení budov základní a mateřské
školy.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Výstavba 39 BJ
Práce na výstavbě 39 BJ se dokončují. V současné době jsou práce
uvnitř objektu téměř dokončené. Zbývá dokončit sprchové kouty pro
imobilní občany, položit PVC podlahy a dlažby. Tyto práce se
neprováděly, protože nebyly vyschlé anhydritové podlahy, které musí
mít nízké procento vlhkosti, aby nedošlo při brzkém položení povrchů
k jejich následnému poškození.
Dne 30.6. bylo zahájeno přebírání stavby a nyní jsou odstraňovány
drobné závady.
Vně budovy probíhají práce na dokončení terénních úprav – příprava
komunikace, na kterou jsme požádali o dotaci MMR. Probíhá výstavba
parkoviště.
V této fázi závisí na ČEZu, jak rychle uskuteční připojení objektu
k elektrické síti. Realizace je závislá na posílení stávající trafostanice.
RM na svém zasedání 18. 6. 2008 rozhodla o přidělení 23 bytů.
Neobsazených zůstává zatím 16 bytů. Jedná se převážně o byty
s celkovou plochou cca 26 m2, přičemž obytná místnost je cca 17 m2
velká, a o byt pro imobilní občany.
V současné době je stále možné podávat žádosti o přidělení bytu
v tomto novém objektu. Formulář žádosti je ke stažení na internetových
stránkách města, nebo je možné si ho vyzvednout na bytové správě,
která také odpoví na případné dotazy.
Byty bude přidělovat rada města opět po shromáždění dalších žádostí.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Den otevřených dveří
v novém bytovém domě
Dne 31.7.2008 se v době od 11:00 h do 17:00 h uskuteční pro
veřejnost den otevřených dveří v nově vystavěném a
zrekonstruovaném domě ve Frýdlantské ulici č. p. 59 (39 BJ).
Zájemcům bude umožněna prohlídka nových prostor. Jste srdečně
zváni.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Zprávy z Obvodního oddělení
Policie ČR
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání Novoměstských novin jsem Vás informoval o sérii
krádeží do rekreačních chalup a garáží, kde nebyl znám pachatel. Díky
dobré práci policistů z našeho oddělení se podařilo pachatele většiny
trestných činů zjistit a byla u něj zajištěna i část odcizených věcí, které
se mu ještě nepodařilo zpeněžit. Přestože tento pachatel odmítl
k případům vypovídat, podařilo se na něj uvalit vazbu, a tak se po dvou
měsících na svobodě vrátil zpět za mříže, což umožnilo zejména to, že
u něj byly zajištěny kradené věci. Díky za tuto dobrou práci patří
policistům z našeho oddělení a také kolegům z kriminální policie ve
Frýdlantu.
V měsíci květnu jsme provedli několik dopravních akcí a za využití
radarového zařízení jsme provedli měření rychlosti v ul. Celní,
Frýdlantské a v obci Dolní Řasnice. Celkem jsme za měsíc květen
udělili 41 blokových pokut v celkové výši 53.000 Kč. Během jednoho
dne jsme udělili 21 blokových pokut v celkové výši 31.500 Kč a poslali
jsme dvě oznámení o dopravním přestupku na referát dopravy.
V jednom případě přestupce nesouhlasil s naměřenou rychlostí, kdy
v obci Dolní Řasnice jel 73 km/h, a ve druhém případě jsme naměřili
řidiči z Polské republiky v ul. Celní rychlost 106 km/h. Za tento
přestupek mu hrozí pokuta od 5.000 do 10.000 Kč a zákaz řízení
motorových vozidel na území ČR na 6 měsíců až 1 rok.
Protože nechceme, aby nás veřejnost a zejména děti vnímali pouze
negativně, 21. 5. 2008 jsme připravili na koupališti v Novém Městě pod
Smrkem „Den Policie ČR“, který byl prezentací naší práce, ukázkou
vybavení Policie ČR a představením jednotlivých složek. Tato akce byla
určena zejména pro děti z 1. až 5. třídy ZŠ. Představili jsme zde práci
kriminalistického technika, který dětem na památku sejmul otisky prstů,
a ony si je odnesly s sebou domů.
Z ICP Černousy přijeli představit svoji práci kynologové se svými
svěřenci, které pak vystřídali jejich kolegové z kynologie Policie ČR
Liberec a dětem předvedli zadržení pachatele služebním psem.
Dětem byla představena i KPJ (krajská pořádková jednotka) tzv.
těžkooděnci, kteří předvedli něco ze svých dovedností, mimo jiné i
postup při zákroku proti agresivnímu pachateli; jejich výstroj byla volně
k prohlédnutí a některé děti si i vyzkoušely, jak těžká je přilba.
S velkým úspěchem se setkala i ukázka zbraní používaných policií;
mezi vystavenými zbraněmi byl i samopal vz. 58 a samopal vz. 61 tzv.
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škorpión“. Podařilo se nám zajistit i vozidlo dopravního inspektorátu
vybavené radarem na měření rychlosti, které si děti mohly prohlédnout a
viděly, jak toto zařízení funguje. Vyzkoušely si i používání přístroje
Dräger na měření alkoholu v dechu. Že i o tuto ukázku byl velký zájem,
dokazuje fotografie, kde je naše kolegyně v obležení dětí.
Chtěli jsme dětem představit výstroj a výzbroj i policistů z Polska, proto
jsme jednali s kolegy ze Swieradówa Zdróje a dopisem ředitele
Okresního ředitelství Policie ČR plk. JUDr. Miroslava Dvořáka je žádali
o spolupráci na této akci. Bohužel jsme se jejich účasti nedočkali.
Abychom dětem nějak vynahradili absenci kolegů z Polska, svezli jsme
je služebními vozy.
Celá akce proběhla od 08:00 hod. do 11:30 hod., a přestože nám
v ranních hodinách počasí nebylo nakloněno, začalo drobně pršet a
vypadalo to, že koupaliště bude zmáčeno deštěm, počasí se naštěstí
umoudřilo, slitovalo se nad dětmi, po čtvrt na devět přestalo pršet a od
té doby v průběhu akce již nespadla ani kapka. Přesto, že bylo
sychravo, se na „Den Policie ČR“ dostavilo 220 dětí, o které se staralo
14 policistů (8 z OOP Nové Město, 3 z ICP Černousy a 3 z kynologie
Liberec).
Chtěl bych poděkovat všem policistům, kteří „Den Policie ČR“ pro děti
připravovali, zúčastnili se jeho průběhu a pečlivě se věnovali všem
dětem, a to i v době svého volna. Největší odměnou nám byl úsměv na
dětských rtech, který bylo v tento den velmi často vidět.
Chtěl bych poděkovat i paní Mlejnkové za možnost využití areálu
koupaliště, zapůjčení stolů a uvaření teplého čaje pro zkřehlé děti a
jejich učitelky.
Npor. Bc. Tomáš Dostál,
vedoucí obvodního oddělení

Vítání občánků
V sobotu 21. června 2008 přivítala Mgr. Radoslava Žáková,
místostarostka města, společně se členkami Sboru pro občanské
záležitosti nové občánky našeho města, kteří se narodili v období od
ledna 2008 do konce května 2008. Celkem se v tomto období narodilo
14 dětí, z nichž 5 bylo chlapců a 9 holčiček.
Na konci dubna letošního roku se narodila Tereza Lalíková, v květnu
se narodili Ladislav Kira a Marie Březinová a v červnu přišli na svět
David Jalovičár, Elen a Stela Divínovy, Šárka Poľáková a Anežka
Víchová.
Všem rodičům nových občánků gratulujeme a přejeme jim, aby jejich
životy i životy jejich dětí byly naplněny zdravím, krásou, bezpečím,
úspěchem i láskou. Ať se Vám splní všechny plány a naděje.
—————————————–
Mgr. Radoslava Žáková,
místostarostka
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Na travnaté ploše mezi Tovární a Mánesovou ulicí bude instalována herní
sestava pro děti ve věku 6 až 15 let. Rada města vybrala z nabídek 4 firem
sestavu Hrad Jezerní královny od výrobce Tomovy parky.
Sestava bude obsahovat tři věže s plošinami a nakloněnými rampami,
propojené zavěšeným mostkem se zábradlím, dále skluzavku, tobogánek,
žebřiny vertikální i horizontální, lezecí stěnu s prořezávanými a šroubovanými
chyty, vertikální lezecí stěnu síťovou, vertikální ručkovací hrazdičky,
dvojhoupačku s houpacím lanem, zavěšený kládový mostek s řetězovým
zábradlím, žebřík, šplhací lana s pneumatikou uvnitř hlavní věže a lanovou dráhu
se startovací plošinou ve věži a samostatnou dojezdovou stanicí v délce 15 m.
-SY-

Výstava studentských projektů

náměstí a koupaliště
———————————
4. 8. - 15. 8. v městské knihovně
V knihovně budou vystaveny práce studentů fakulty architektury
Technické univerzity Liberec.
Studenti zpracovali v rámci architektonického ateliéru projektové
studie pro komplexní rekonstrukci náměstí a přeměny přírodního
koupaliště na okraji města v rekreační areál s celoročním provozem.
Jejich práce si můžete prohlédnout v uvedených dnech ve výpůjční
době knihovny.
-SY-

Vandalismus
Se začátkem letní sezony se opět objevil vandalismus. Došlo
k počmárání laviček, stolů i samotného domku u kyselky. Zároveň došlo
ke zničení stolů a zařízení na koupališti. Na konci května byly
poškozeny informační ukazatele na náměstí. Ani u jednoho případu
zatím nebyl zjištěn pachatel.
Při této příležitosti mě napadá myšlenka, že jedině tím, že nebudeme
lhostejní k nesprávnému jednání a chování svých spoluobčanů, budeme

Hello, London!
Ve dnech 3. - 8. května se uskutečnil zájezd žáků 2. stupně ZŠ do
Londýna. Cesta tam trvala kolem 20 hodin. V Londýně jsme se ocitli
brzy ráno, a tak jsme s kručícími žaludky vyrazili do nedalekého
Regent´s Parku, abychom zde jako praví Angličané posnídali v trávě.
Poté jsme vyrazili k Muzeu voskových figurín Madame Tussaud, kde
jsme měli možnost osahat si velikány nejen ze současného filmového,
hudebního a sportovního světa, ale i ze světa politického. V odpoledních
hodinách nás čekala procházka městem. Přes Piccadilly Circus, China
Town, Trafalgar Square a Temži až k nejvyšší atrakci Londýna –
London Eye. Všichni se po tomto náročném dni těšili do anglických
rodin, kde jsme byli ubytováni.
Druhý den jsme plni nových sil vyrazili na královský hrad Windsor. Za
řekou poblíž Windsoru leží malé skoroměstečko Eton, které se pyšní
tím, že zde studovali synové Lady Diany. Po obědě – opět na trávě –
nás autobus dovezl do Legolandu, kde se děti vyřádily na různých „pouťových“ atrakcích. A večer opět hurá domů k rodinám.
Třetí den nás čekal výlet do starého královského přístavu
Portsmouth, který skrývá pro znalce jistě mnoho lodních skvostů. Pro
nás laiky jen jedna válečná loď za druhou.
Čtvrtý den v Londýně jsme trávili vesměs ve středu Londýna. Naší
pozornosti neušel Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský
palác ani parlament. Děti se ale nejvíce těšily na nákup suvenýrů na
Trafalgaru. Po obědě jsme vyrazili po Temži lodí do Greenwiche.
V rozlehlých parcích byl čas na oddech, hrátky s míčem i na návštěvu
přilehlých muzeí. Na závěr nás čekal ještě výstup ke Královské
observatoři s nultým poledníkem a pak už jen nástup do autobusu, který
nás dovezl zpět do Čech.
Výlet se nám vydařil. A my jen doufáme, že se v příštích letech opět
společně podíváme někam do světa.
Za cestovatelský tým Šárka Himmelová

na něj upozorňovat a oznamovat ho Policii ČR, dojde ke zlepšení. Tímto
bych chtěla znovu připomenout mobilní číslo Policie ČR, na které je
možné zavolat v případě její nepřítomnosti na služebně: 602 101 891.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města

Radostný konec školního roku
na 1. stupni ZŠ
Konec školního roku bývá zajímavý pro všechny děti. Jsou dny, kdy
už se tolik neučí a jsou naopak naplněny spoustou zajímavých aktivit,
výletů a soutěží.
Mezi oblíbené soutěže mladších školáků patří boj o pěveckou
SUPERSTAR naší školy. 3. ročník této soutěže se jako každoročně těšil
obrovskému zájmu žáků od 1. do 5. třídy, letos se jich přihlásilo téměř
50. Pětičlenná porota, ve které mimo jiných zasedl loňský vítěz soutěže
Michael Jelínek, měla velice těžkou práci. Po pečlivém sečtení
udělovaných bodů se SUPERSTAR pro rok 2008 stal žák III.A Jiří
Kavúr, který před porotou a obecenstvem zazpíval romskou píseň. Na
druhém místě se umístila žákyně Aneta Juřenová ze IV.B s písní „Slza
z tváře padá“, kterou známe z pohádky Šíleně smutná princezna. Třetí
místo obsadil opět žák IV.B Miroslav Vrátný, který čistým hlasem
zazpíval písničku z pohádky Princezna ze mlejna „Vím jedno návrší”.
Zvláštní ocenění poroty získala Eliška Neumannová. Porota ocenila, že
se zpěvačka celá poddala písničce „O šípkových růžích”. Eliška byla
celá v růžovém a její image doplňovala spousta růží.
V soutěži „Hledáme spisovatele a spisovatelky” byl úkol docela
obtížný – napsat básničku, povídku nebo příběh, kde všechna slova
budou začínat na písmeno P. Šikovné spisovatele a spisovatelky jsme
našli a musíme říct, že mladí autoři si s docela obtížným úkolem lehce
poradili. Mezi oceněné autory této soutěže patřili Kateřina Osterová,
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Michael Smutný, Adam Bulušek, Michaela Suková, Richard Schwedler, Anna Engelmannová, Veronika Bílková, Eliška Neumannová, Leona
Kozlovská a Marek Filip. Nabízíme Vám některá zdařilá díla.

Pití (Veronika Bílková IV.A)
Přišel Pepa pod poličku. Potom přišla Petra, protože pletla. Pletla, protože potřebovala pití. Pepa potom popletl Petru. Petra přiznala: potřebuji
pití. Pepa přinesl Petře pití. Přitom polil Petru pitím. Petra Pepu pokárala: Příště pozor! Pepa pravil: Promiň, Petro! Pojď, půjdeme plavat!

Pejsek
Papal pejsek Papáníčko,
pocintal Petře paraplíčko.
Petra pravila: Pejsku, přines paraplíčko,
potom papej papáníčko.

Příhody pana Pospíšila (Michael Smutný, III. A)
Pan Pospíšil pospíchal po pěšince přímo pod právě poškozeným panelákem. Potkal pana Ptáčka, povídá pěkně: Pane Ptáčku, proč právě
pospícháte pod poškozeným panelákem? Podívejte, praská. Pejsek pana Pospíšila pobíhal přes poválené pampelišky pod panelákem. Pan Pospíšil
pískal píšťalkou: Pajdo, Pajdo. Pajda poslechl pana Pospíšila. Plouživě přišel. Pan Pospíšil Pajdovi povídá: Pajdo, pašáku, půjdeme pryč přes potok,
padá panelák!
Při procházce pana Pospíšila překvapila puma. Pomoc, pomoc! Pajdo, pojď. Pan Pospíšil Pajdovi potichu povídá: Pravděpodobně přeskočila
přes plot příbytku pro pumy. Půjdeme pro pomoc, povídá páníček Pajdovi. Puma pohlédla po panu Pospíšilovi, pěkně pohrozila. Pan Pospíšil
pospíchal pro pomocníky. Pomocníci přispěchali, puškou pumu povalili. Puma putovala pomocí pomocníků přímo před příbytek. Pumu položili před
příbytek, pan pomocník Procházka probudil pumu. Pan Pospíšil pěkně povzdechl: Puma putovala přímo před příbytek. Pan Pospíšil pravil: prima
pátek, popraskaný panelák přestal praskat, pánové panelák přimaltovali. Puma právě přijela před příbytek pum.
Pajdo, pojď, půjdem pro pana Ptáčka, povyprávíme panu Ptáčkovi prožité příhody.

Poník Pavel (Michaela Suková, IV. B)
Poník Pavel přijel přesně před počátkem parkuru.
Pilně přeskakoval přes připravené přírodní překážky.
Přihlížející Pavla povzbuzovali, pokřikovali: Poník Pavel!
Poník Pavel! Pavel proběhl páskou první.
Paní Poláková Pavla pochválila, podala poníkovi pamlsek pomeranč.
Poník Pavel pak pyšně poskakoval přírodou po pěšině.

Povadlý petrklíč (Drahuška Nasková IV. B)
Pyšná princezna Petruška procházela parkem plných petrklíčů.
Pyšně přivoněla k petrklíči. Pozvedla petrklíč a pýřila se,
protože petrklíč povadl.
Přešla park do pokoje a plakala.
—————————————————————————————————
Každoročně vyhlašujeme pro naše žáky i výtvarnou soutěž. Ta letošní měla
inspirující název “Škola snů”. Žáci tedy výtvarně ztvárnili představu o škole,
která by byla nej… Porota vybírala z několika desítek prací. Některé „školy
snů” byly úžasné a určitě by se líbily i nám, vyučujícím.
Z mnoha zdařilých výtvarných děl nejvíce zabodovala „Andělská škola”
Elišky Neumannové a školy Elišky Vobejdové a Michaely Žabkové.
Největší radostí je pro naše žáky den, kdy všechny děti měří své síly ve
sportovních disciplínách, je to den, kdy probíhá ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA.
Olympijský den začal na zahradě naší školy, kde před zástupy všech
sportovců byl zapálen olympijský oheň, vyvěšena olympijská vlajka a složen
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olympijský slib. Po slavnostním zahájení se sportovci podle předem připraveného harmonogramu rozešli na různá sportovní sportoviště1, kde v
průběhu celého dopoledne plnili 5 disciplín – běh 50 m, hod do dálky, skok do výšky, trojskok a vytrvalostní běh. Za každý výkon v disciplíně byly
sportovcům přidělovány body, jejich součtem jsme pak v každém ročníku našli trojici dívek a chlapců, kteří díky nejvyššímu součtu bodů vybojovali
cenné medaile a krásné ceny.
Jsme pyšní na šikovné mladé atlety, kteří 3. června reprezentovali naši školu na Okresním finále atletického trojboje v Liberci. V obrovské
konkurenci si vedli velice dobře. Obdivuhodný výkon podal žák IV. B Jan Ressel. Ve své kategorii obsadil 1. místo a postoupil do krajského finále
trojboje všestrannosti žáků 1. – 5. tříd ZŠ Libereckého kraje, kde vybojoval krásné 5. místo. Honzovi budeme samozřejmě fandit i příští rok a věříme,
že naši mladí sportovci své úspěchy zopakují.
K tomu, v jakých sportech soutěžili žáci na druhém stupni a jak oni prožili závěr školního roku, se vrátíme v některém z dalších čísel
Novoměstských novin.
JN, MS

Letošní výlety všech našich tříd byly provázeny výborným počasím a dobrou náladou. Nejdříve na výlet vyrazili žáci III. A a III. B. Jejich cílem byl
nejprve hrad Valdštejn v Českém ráji, na který se vydali pěšky z obce Pelešany. Na hradě Valdštejn novoměstské třeťáky očekával velmi příjemný
pan kastelán. Jeho vyprávění o Valdštejně i naší historii bylo velice poutavé a díky slovům, která kastelán používal, i legrační. Z Valdštejna vyrazili
výletníci směrem na Sedmihorky. Zastávka na Kopicově statku nadchla spoustu dětí.
Ve smluvenou dobu na smluveném místě očekával děti autobus, který je nejprve dovezl před stánek u Hrubé Skály, aby děti mohly utratit kapesné
a pak na druhou část prima dne, a to do Šťastné země v Radvánovicích. Po turistické únavě všechny děti „ožily” a bez sebemenší přestávky běhaly,
lezly, skákaly na trampolínách, jezdily na lanovce, hrály si v minidomečkách, houpaly se. Při cestě domů ze Šťastné země byly naprosto všechny
děti šťastné, byl to prima výlet.
Ve čtvrtek 19. června se vydaly na výlet IV. ročníky a třída II. A. Žáci navštívili nejprve jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech - Bozkovské
dolomitové jeskyně, kde děti nadchlo především největší podzemní jezero v Čechách, Jezerní dóm, statisíce let rostoucí krápníky i křišťálově
průzračná voda Labutích jezírek. Druhá část výletního dne se také odehrávala ve Šťastné zemi v Radvánovicích.
Naši prvňáčci společně s II. B vyrazili na výlet „pouze“ do Šťastné země, a samozřejmě, že to stálo za to. Počasí sice ráno nebylo nejlepší, ale
během chvilky se umoudřilo a sluníčko i v pátek 20. června zpříjemnilo dovádění všech dětí.
Naši nejstarší žáci, páťáci, letos podnikli výlet v tzv. domácím prostředí.
Třída V. B svůj dvoudenní výlet začala ve čtvrtek 20. června návštěvou frýdlantského zámku. Všichni pokračovali odpoledne na novoměstském
koupališti, kde se rozhodli i přenocovat. Nezapomenutelná pro některé páťáky určitě zůstane stezka odvahy, kterou samozřejmě zvládli úplně
všichni.
Třída V. A vyrazila na první část svého výletu na Bártlovu boudu, kde si všichni objednali výborný oběd – oblíbený smažák nebo kuřecí řízek.
Samozřejmě nechyběly ani poháry. Po výborném obědě, správně naladěni, se páťáci vydali zpátky k Novému Městu. Zastávkou na koupališti si
zpříjemnili den různými hrami i obyčejným dováděním v jemném písku.
I oni přenocovali, ale ve stanech na zahradě školy. Večer, kdy byli pozváni i rodiče, nechyběly soutěže ani táborák a samozřejmě trocha toho
zpěvu, která k tomu patří.
MS

Březen a duben
Za uplynulé dva měsíce, březen a duben, se udály opět velké věci.
První bylo hodnocení soutěží v požárním sportu za loňský rok na
výroční valné hromadě hasebního okrsku v Dolní Řasnici, kde již
pošesté za sebou naše družstvo přebralo putovní pohár vítěze.
Blahopřejeme našim chlapcům k prvnímu místu, víme, že to nebylo
zadarmo. Soutěže vyžadují spoustu tréninku, ale pak přijde odměna ve
formě vítězství.
V měsíci březnu se konal ve Frýdlantě okrskový aktiv velitelů a
starostů, školení preventistů a další školení strojníků.
Další velká akce následovala koncem března, kdy po krátkém jednání
došlo k domluvě mezi naším sborem a sborem z bývalého Plastimatu
Liberec o převodu vozidla avie. Vůz by sloužil hlavně k převozu dětí na
soutěže. Tím odpadl problém s převozem, ale nastal problém
s garážováním. Proto po dohodě se stavebním úřadem a vedením
města došlo k okamžité přestavbě hasičárny na druhý vjezd. Vypadalo
to velmi jednoduše, ale vybourání místa pro vrata nám dalo dost zabrat.
Ale všechno se podařilo, jak jsme si naplánovali.
Museli jsme také přestěhovat uskladněný materiál, předělat regály,
vyčistit nádrže v Ludvíkově a na Přebytku, demontovat čerpadlo
z trambusu, dovézt repasované z Liberce a znovu je zabudovat. Také
účast na výjezdu k havárii vozidla do Dolní Řasnice, nácviky mužů a
dětí na soutěže a další úklidové práce oznamují přípravu na jarní
sezonu. Celkem pěkné počasí nám dovolilo začít o něco dříve. První
soutěž se konala již 19. dubna 2008 v Horní Řasnici, kde opět zvítězilo
naše družstvo před Horní Řasnicí a Jindřichovicemi. Na našich
pravidelných schůzích projednáváme plány na celý rok jak pro dospělé,
tak i pro děti, jako letní tábor, návštěvu muzea v Chrastavě, bazénu
v Liberci atd. Protože v tomto roce oslavujeme 130. výročí založení
sboru v Ludvíkově, všechny akce jsou směrovány právě k tomuto
výročí. Velkou atrakcí bude pálení vatry, to opět znamená věnovat
spoustu času na svoz dřeva a samotnou přípravu vatry a přípravu
májky, která bude postavena po půlnoci po pálení vatry. S tím souvisí i

oslavy, které probíhaly v sobotu 31. května 2008. Dopoledne zveme
občany na odpolední slavnosti spojené s dětským dnem a kácením
máje. Jedná se o soutěže pro děti, průvod v maskách, předvedení
hasičské techniky a společenské odpoledne.
Na konec bych chtěl zařadit zamyšlení nad kulturně zaostalými lidmi,
kteří dokážou nejen dělat nepořádek v příkopech a na pasekách
v lesích a u vody, ale jacísi ubožáci dokonce koncem února vysypali
kontejnery s odpadem do požární nádrže v Ludvíkově a tím nám opět
přidali práci. Chudáci si ještě nevšimli, že na každém konci ulice jsou
popelnice a kontejnery a sběrný dvůr funguje po celý týden.

Květen a červen
Opět uplynuly dva měsíce od uskutečněných akcí ludvíkovských hasičů
a následuje další informace o činnosti pro veřejnost za období květenčerven.
Poslední uveřejněnou akcí bylo kácení máje spojené s dětským dnem.
Již od 9 hod. byli zváni občané Ludvíkova průvodem masek s koňským
povozem p. Pulpána. U každého domu dostali od krojovaných hasičů
upomínkové předměty k výročí 130 let od založení našeho sboru a
čerstvě napečené koláčky od pí Zemánkové a pí Dostálové, které všem
moc chutnaly. Všem se toto pozvání na odpolední společenskou akci
velmi líbilo. Odpolední a večerní zábavu provázelo příjemné počasí a
všichni zúčastnění nejen z Ludvíkova, ale i z Nového Města pod
Smrkem a okolí byli velmi spokojeni. Je jen škoda, že průvod nemohl
z časových důvodů pokračovat až na Přebytek, resp. do Nového Města
pod Smrkem. Tímto se také všem omlouváme. Děti si odpoledne
užívaly při různých hrách a při předvádění techniky. Největší úspěch u
dětí mělo vytvoření pěny, a také když z Liberce přijelo vozidlo
s největším výsuvným žebříkem a plošinou, ze které se až do večerních
hodin přihlížející mohli z ptačí perspektivy dívat na celý Ludvíkov a
široké okolí. Děkujeme touto cestou všem sponzorům, p. Houserkovi,
Košťákovi a všem dalším za různé ceny pro děti, které získávaly v
různých soutěžích. Také libereckým hasičům za zapůjčení techniky,
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sborům z Nového Města pod Smrkem a Horní Řasnice za předvedení
hasičské techniky a za účast. Vše bylo natočeno a je k nahlédnutí na
internetových stránkách našeho sboru.
V oblasti soutěžení se naše děti zúčastnily hasičských soutěží
v Krásném Lese a dovezly si v kategorii mladších i starších shodně 5.
místo. Další jejich soutěž proběhla ve Frýdlantu 4. května 2008 a děti
skončily na 7. místě ze třinácti dětských družstev. 23. června 2008
v neděli byla připravena další soutěž pro děti o pohár starosty SDH
Ludvíkov, na kterou byly pozvány další sbory z širokého okolí, ale
bohužel přijely pouze tři sbory, ostatní se nesnažily ani omluvit, což nás
jako pořadatele velmi mrzelo. Vyhrálo družstvo Nového Města pod
Smrkem před Ludvíkovem.
V soutěžích dospělých po vítězství v Horní Řasnici byla okrsková
soutěž v Dolní Řasnici a opět naše družstvo zvítězilo. Při Ludvíkovském
poháru starosty SDH ale vyhrálo stále se lepšící družstvo Jindřichovic
před sborem Ludvíkova. Vše si chlapci vynahradili vítězstvím při

Kunratické hasičské soutěži poslední sobotu v červnu. Také družstvo
žen nacvičovalo a soutěžilo, ale pro nezájem ze strany ostatních sborů
v našem hasebním okrsku neměly soupeře. Jejich soutěžní časy ale
přesto jsou velmi dobré a někdy se přibližují časům mužů, což dokázaly
při soutěži v Kunraticích, kde jako smíšené družstvo obsadily 5. místo.
Nejenom soutěže, ale také zásah u silniční havárie na frýdlantské cestě
a opakovaný požár lesního porostu v Jindřichovicích koncem června,
čištění nádrží v Ludvíkově, příprava vozidla trambus na nástřik a
samotný nástřik a také dokončovací práce na hasičské zbrojnici obnáší
hodně odpracovaných hodin.
Pro další období připravuje výbor hasičů Ludvíkov další akce jako letní
tábor pro děti asi ve Šluknově, úpravu pozemku jako cvičiště u nádrže
a jeho oplocení. 26. června bude opět zábavné odpoledne podobné
loňské „Broučkiádě“, volejbal a nohejbal, účast na hasičských soutěžích
v okrsku i mimo okrsek, poslední prázdninový táborák.
Jednatel hasičů Ludvíkov Malý Pavel st.
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Ve středu 14. května se uskutečnil 12. ročník úspěšné veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha. Cílem sbírky
není jen získání finančních prostředků na projekty LPR Praha, ale také oslovení široké veřejnosti upozorněním
na prevenci před onkologickými onemocněními.
I naše městečko se ten den hemžilo žlutými dobrovolníky – žáky IX.A základní školy, kteří nabízeli kytičku
měsíčku lékařského. Ke každé kytičce obdržel dárce finančního příspěvku také leták s radami, jak rozumnou
životosprávou minimalizovat riziko onkologických onemocnění.
Oslovení občané našeho městečka si zakoupili 650 kytiček a do sbírkových taštiček přispěli celkovou částkou
13.508 Kč. Všem, kteří přispěli, rádi děkujeme a těšíme se na příští ročník.
Š. Himmelová

Netradiční vypalování výrobků v papírové peci

Na pátek 6. 6. 2008 připravila ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem celodenní program pro žáky z výtvarného
oboru. Paní učitelka Eva Bartošová ukázala dětem, jak se dají výrobky z hlíny vypalovat přímo v přírodě.
Celá akce se odehrávala na místě za městem, tzv. Spálence, již od 8:00 ráno, kdy paní učitelka spolu s
dětmi začala stavět papírovou pec. Bylo k tomu potřeba pár šamotových cihel, dřevěné tyče (klacky),
pletivo, spousta starých novin a naředěné hlíny, tzv. šlikru. Stavělo se celé dopoledne. Nejvíce děti bavilo namáčení novin
v naředěné hlíně a následné obalování připravené kostry pece. Někteří měli hlínu všude. Po slavnostním zapálení se už jen čekalo,
jak vše dopadne.
Aby čekání rychleji uběhlo, šla jsem s dětmi po obědě na výlet k Červenému buku. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Kyselce,
odpočinuli si a osvěžili z jejího pramene. Potom už jsme pospíchali zpět k naší peci, kde paní učitelka Bartošová pečlivě celou dobu
přikládala. Stihli jsme si ještě všichni opéct vuřty a děvčata si spolu s paní Neumanovou zahrála slovní hru.
Kolem sedmé hodiny nastal očekávaný okamžik. Pec se začala pomalu rozpadat a my jsme měli možnost postupně vybírat
vypálené výrobky. Byly nádherné…
Blížila se osmá hodina večerní a tím i konec této akce. Rodiče si pomalu začali chodit pro své děti a u pece zůstala jen paní učitelka
Bartošová, která musela počkat, až pec dohoří a všechny výrobky vychladnou.
Myslím si, že to byl den plný zážitků a že se všem dětem líbil. Závěrem bych ještě chtěla poděkovat paní Neumanové, která mi celý
den velmi pomáhala.
Marie Čechová, učitelka ZUŠ
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Učitelé ZUŠ přejí všem žákům a jejich rodičům
příjemné prázdniny.
————————————————————————————

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2008 / 2009
pondělí 1. září 2008
Zápis všech žáků ZUŠ do rozvrhů individuální i
kolektivní výuky bude probíhat
1. a 2. září od 9:00 do 17:00 hodin.

Městští střelci museli ve druhé polovině 18. století prodat střelniční
dům a cvičiště na levém břehu Novoměstského potoka. Důvodem byla
výstavba domů, která byla realizována v roce 1793 mezi dnešními
ulicemi 5. května, Jiskrovou a Havířskou. Nová, pravidelná zástavba
dostala jméno Malá Strana (Kleinseite). Význam stavby není znám a
pravděpodobně mohl souviset se zvyšujícím se počtem domácích
tkalců. Malá Strana se tak stala první čtvrtí Nového Města.

Malá Strana podle katastrální mapy z r. 1843

Malá Strana je poprvé zachycena na katastrální mapě z roku 1843.
V širším slova smyslu ji můžeme ohraničit ulicemi Revoluční,
Havířskou, Jiskrovou a částí Komenského ulice. Jiskrova ulice, a na ni
navazující Železná ulice, je původně starou ludvíkovskou
pozemkovou cestou, která končila u lesa tehdy nazývaného
Schickewald. Les pokrýval severní svah Měděnce včetně dnešních
polí a luk. Po založení města překřížily nejstarší cestu ulice
vycházející z centra města a směřující k polím a do hor, tj. k tehdejším
dolům. Na západní straně to je Revoluční ulice a na ni navazující ulice
5. května. Za Malou Stranou se ulice rozdvojila, přičemž jedna cesta
končila u bývalé vodní nádrže a druhá vedla do lesa ke štolám.
Z Revoluční ulice se k lesu dalo dojít rovněž přes Malostranskou
a Jiskrovu ulici. Z ní pak Jiráskovou ulicí nebo Luční ulicí.
Domy na levém břehu Novoměstského potoka stály i před rokem

Červenec – Srpen 2008 / 11
1793. Díky prvnímu vojenskému mapování Rakouska – Uherska v letech 1764 – 1768 (revize 1780 – 1783) je tento stav Malé Strany
znám. Nutno poznamenat, že mapu vytvořil vojenský zeměměřič, který území projížděl na koni a části krajiny kreslil z dálky. V mapě
nejsou polní cesty, naopak jsou v ní veškeré toky včetně malých
stružek. Bohužel je Nové Město zachyceno na dvou mapách, přičemž
jižní okraj severní mapy je neúplný. Chybí tak část území kolem
Novoměstského potoka mezi Máchovou a Revoluční ulicí. Sporná je
existence ulic Dělnické, Komenského a Havlíčkovy, neboť chybí již
zmíněný okraj severní mapy.
Jisté je, že před výstavbou Malé Strany byl na levém břehu
Novoměstského potoka první dům městských střelců. Stál na místě
dnes neexistujícího domu čp. 63 na rohu Komenského a Železné ulice.
Nový střelniční dům (čp. 59) byl postaven v roce 1770 přímo
u potoka. Situace se střelničním domem u potoka je zachycena na
mapě, tudíž lze s jistotou říct, že mapa zachycuje stav města v letech
1780 – 1783. Zachycené cesty lze ztotožnit s ulicemi Husovou,
Železnou, Jiskrovou a 5. května. Kromě Novoměstského potoka je
nakreslen rovněž malý potůček, o němž mnoho Novoměstských nemá
potuchy. Dnes ho lze spatřit na rohu ulic B. Němcové a ulice

5. května. Přitéká od jihovýchodu přes malou louku, místy, kudy vedla
stará polní cesta. Ta zanikla již ve 20. letech minulého století a
potůček tekl vedle ní. Znova se potůček objevuje v zahradě domu
čp. 895, protéká kolem domu čp. 904 a mizí pod Dělnickou ulicí. Lze
ho opětně najít až za areálem bývalého státního statku, kde se zakrátko
vlévá do Novoměstského potoka.
Postavení domů v mapě 1. vojenského mapování by mohlo
navozovat stav při založení města. Tehdy tu pravděpodobně existovalo
malé sídliště horníků, kteří opustili Ludvíkov během sporů s místními
rolníky. Mohli se usadit kolem polní cesty a obou potoků, což byly
důležité podmínky pro život. Katastrální mapa z roku 1843 již
zachycuje úplně odlišnou situaci. Domy podél potůčku neexistují,
místo nich jsou domy přimykající se k ulici 5. května. Důvod a doba
zániku domů nejsou známy a není příliš jisté, souvisejí-li s výstavbou
Malé Strany. Ze zachovaných domů podél Železné ulice lze uvést
např. dům čp. 17 s dvojitou sedlovou střechou, který stojí na rohu ulic
Dělnické a Železné.
Od doby vzniku mapy 1. vojenského mapování uplynulo více jak
dvě stě let. Malá Strana přesto zůstává nadále záhadná. Jedno její
tajemství však bylo mapou odkryto. Její podoba před pravidelnou
výstavbou. A snad, možná, i určitá podoba z období založení města.
Václav Tima

Situace Malé Strany podle mapy 1 vojenského mapování.

Tipy na výlety – pokračování
Další, velice zajímavé, je putování kolem levostranných přítoků
Lomnice.
Začneme u pramenů Ztraceného potoka v západním úbočí Smrku
nad Smuteční cestou. Některé úseky vodního toku se jakoby ztrácejí
pod zemí nebo jsou stěží pozorovatelné, a proto v německém názvu
rozeznáváme výraz verlieren , „ztratit“, verloren sein, „být ztracen“. Na
mapě z r.1910 je značen jako „Verloner Bach“, na M.M. z r.1927 je
v horním toku „Lusdorfer Bach“ a v místech pod mostem už je jméno
Verloner Bach, možná chyba tvůrce mapy nebo jméno Ztracený potok
dostává až po soutoku u Kyselky s Bystrým potokem, na M.M.1927
Frischer Fluss.
Ve sborníku Luďka Antoše Jména vodních toků Jizerských hor (LBC
1990) je napsáno „Horní dva prameny (Ztraceného) potoka byly r. 1861
zasypány“. Jde určitě o omyl, protože zasypány byly horní prameny Kyselky, i když ne úplně. Ještě taková zajímavost M.M.1927 - název Měděnec 777 m na této mapě je označen jako „Kupferberg“ i jako Wassersuppe („Vodní polévka“), což na mapě z r. 1910 není, tam je pouze název „Kupferberg“. (To jen malé odbočení od vody na kopec).
Nedaleko od mostu bylo položeno plastové potrubí (v zemi), které propojuje Ztracený potok s Lomnicí a sloužilo k lepšímu napájení Textilanských rybníků v době velkého sucha (osmdesátá léta). Jestli to ještě
funguje, nevím. Jdeme dál kolem vody do míst, kde stávalo docela solidní vodní dílo s výkonem kolem 10 kW, postavené v třicátých letech
min. století. Pan Bedřich Preisser mi vyprávěl, že jako kluk chodil dělníkům na této stavbě pro svačiny do jejich Ludvíkovské hospody. Jsou i
reálné studie na obnovení tohoto vodního díla, snad se to povede.
Přijdeme kolem vody k cestě do Ludvíkova a Ztracený potok opustíme.
Vrátíme se asi 800m k Novému Městu, kde narazíme na Novoměstský
potok, logicky takto pojmenovaný až v r. 1996 na mapě Jizerských hor.

Dřívější názvy (potok Svoboda, Svobodný potok) byly překladem
z něm. „Freiheitsbach“ uváděným na obou starých mapách. Potok pramení vpravo od Spálené hospody, v místech označených na M.
M.1927 „Freiheitsplan“.
Kolem Novoměstského potoka dojdeme až k Hajništi, romantickým pochodem až k jeho vtoku do Lomnice a po jejím levém břehu putujeme
dále až ke vtoku Ztraceného potoka. Přicházíme do míst označených
na mapě Nového Města pod Smrkem „V lukách“, ale místní toto místo
nazývají Amerika. Na mapě z r. 1910 je o trochu dále název Wilhelmstal, ale M.M.1927 uvádí název „Wiesenhsr. „Neu Amerika“, a já
to též znám jako Nová Amerika (bývalé cvičiště vojáků).
V těchto místech bylo několik vodních děl (min. 4), základy a náhony
jsou ještě dobře patrné, vyráběly se zde dětské dřevěné hračky. Vodní
díla jsou i za vtokem Ludvíkovského potoka, který zleva přitéká lučinami z Ludvíkova a na starých mapách je jmenován jako „Ransebach“ či
Rasen Bach. Nejednotně písemně zaznamenávána německá podoba
souvisí pravděpodobně s výrazem „Rasen“, trávník, drn. Česká jména
Řásný potok či „řásná“ byla patrně vytvořena na základě zvukové podobnosti a neužívají se. Malá zajímavost - v Ludvíkově na tomto potoce
existuje vodní kolo, které na svém pozemku postavil pan Pavel Malý.
Po několika desítkách metrů do Lomnice vtéká „Přebytečný potok“
na mapě Jizerské hory (1996) ani Nového Města (2006) nepojmenován.
Na mapě M.M.1927 též nemá jméno, ale vytéká pod obcí Ueberschar,
která byla nazvána podle „přebytečné, nerozdělené“ půdy při dávném
vyměřování jednotlivých dílů. Obec, dnešním jménem Přebytek, by tak
logicky dala jméno potoku „Přebytečský“.
A ještě jedna veliká zvláštnost - na mapě z r. 1910 je potok nazýván
Goldbach (Zlatý potok), v letech 1631 a 1634 se však píše jako Goldtbach, zlato se prý zde skutečně těžilo. Pan L. Antoš v r. 1990 omylem
přisuzuje tento název Pekelskému potoku, který pramení na druhé straně hřebene, na mapách je označen jako „Karolinthal Bach“ vytékající
z osady „Karolinthal“, (dnešní Peklo) a vtéká jako pravý přítok Smědé
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v Raspenavě.
Těsně před vtokem Lomnice do bývalého vojenského prostoru vtéká zleva potůček, opět bezejmenný, který pramení v místech podle mapy 1910 nazvané „Eisgrube“, podle M.M.1927 „Eisgruben“. Osobně
bych ho nazval Vojenský potok, plot bývalého vojenského prostoru bude určitě ještě několik desetiletí patrný. Dále už není možno pokračovat,
ale stejně už nejsme v katastru Nového Města pod Smrkem, tak naše
putování končí. Buď se dáme vpravo na silnici z vojenského prostoru do
Hajniště nebo doleva na silnici z Raspenavy do Ludvíkova.
Naše Lomnice poteče dále přes vojenský prostor, kolem Hadího kopce
a vteče jako pravý přítok do Smědé nedaleko mostu u cesty
z Raspenavy na novoměstskou silnici.
Smědá prohučí kolem Frýdlantského zámku až do Polska, kde se spojí
s Lužickou Nisou.
Když v Novém Městě vhodíme do vody láhev s pohlednicí, vyloví ji rybáři v Baltském moři, ale nedělejme to, kdoví, jak dlouho by to trvalo a

HAVÁRIE
Ležel na asfaltu silnice, příjemně teplém, i když už slunce dávno
zmizelo za obzorem. Ležel na zádech skoro bez hnutí. Pravou ruku

navíc je to znečišťování vody.
Mnoho krásných chvilek u vody a vodičky přeje Juraj Smutný sen.
——————————————————————————————
M.M.1927 – mapa Matouschek r. 1927
Mapa 1910 – mapa Bezirk Friedlandt r. 1910
M.1996 - mapa Jizerské hory r. 1996
Mapa Nové Město pod Smrkem r. 2006
Luděk Antoš: Jména vodních toků Jizerských hor –
Zprávy České besedy, r. 1990, č. 68
a mnoho dalších turistických map Jizerských hor z archivu J. Smutného

PODKLADY:

jej milosrdná tma.
Pak se probral. Soumrak, teplo silnice, náhlé ticho. Proč tu vlastně
ležím a hledím vzhůru? Vždyť já musím domů, domů! To je najednou
tolik hvězd a objevují se další a další.

měl nepřirozeně zkroucenou pod tělem, košile na hrudi byla prosáklá

Když mu bylo třicet, byl úspěšným dravcem, svět mu ležel u nohou.

krví. Krajina šeřila nastupující nocí, na východě se objevila Venuše.

Po čtyřicítce už měl docela slušnou životní úroveň, po padesátce... Já

Muž to všechno vnímal rozjitřenými smysly, jenom se sakra nemohl

a smrt? Poněkud divná představa, to se mě ještě netýká. Vždyť jsem

dost dobře pohnout z té nepříjemné polohy. Převrácené auto leželo v

přece docela úspěšný muž. Všechno mi vychází, alespoň doteď. A

příkopu dobrých sto metrů od něj. Přední dveře a střecha byly

najednou jednoho dne se ti změní život, mžiknutím oka...

vyrvány, vrak auta vypadal jako utržený rozvitý květ. Celá trasa od

Teď tu ležel na silnici. Ten teplý pocit zespodu, hvězdy nad hlavou.

auta k němu byla poseta drobnými troskami a věcmi z auta, jako když

A hele, další hvězda se mihotavě objevila na inkoustové obloze.

se rozevře nějaký gigantický vějíř.

Tělem mu projela prudká bolest. Zjitřenými smysly si náhle uvědomil

Nic jej nebolelo, alespoň nic necítil. Jen se nemohl pohnout a tak jen

svou situaci. Vždyť já jsem havaroval! A jsem tady úplně sám!

vnímal to příjemné teplo z asfaltu. Vzduch pomalu houstl přibývajícím

Pomozte mi někdo! Chtěl se rozkřičet, ale sucho v hrdle mu v tom

soumrakem a proudil střídavě v teplých a studených vlnách z

zabránilo. Z úst se mu vydral jen nezřetelný šepot. Podařilo se mu

blízkého okolí. Všiml si, jak na temnoucím nebi začínají naskakovat

pootočit hlavu do směru, odkud přijel. Koutkem oka zahlédl nad silnicí

další hvězdy. Docela idyla. Jak je to dlouho, co takhle hleděl s hlavou

jakési světélko, které se pomalu přibližovalo. Obestřely jej milosrdné

zvrácenou a pozoroval nebe. A teď zase hledí vzhůru ke hvězdám.

mrákoty.

Ještě před malou chvílí seděl za volantem svého vozu, řítícího se

Cyklista zastavil před ležícím a sehnul se k němu. Zkušeně mu

vysokou rychlostí po zapadlé silnici kdesi v kraji, který měl tak rád.

nahmatal puls, pokýval hlavou a sáhl do kapsy po mobilu. Namačkal

Krajnice se divoce míhala okolo vozu a on seděl v bezpečí svého

v rychlosti několik čísel a pak jen čekal.

vozu a lehce korigoval směr jízdy. Jen koutkem oka zpozoroval cosi

Pomalu se začal probírat z mátožného stavu a zahlédl na obzoru

jako temný stín zprava. Pak už jen tupý náraz do pravého boku,

modře blikající bod, který se rychle přibližoval. Tentokrát to hvězda

prudké brzdění a smyk. Rána do svodidel a svět se mu zatočil v

nebyla.

přemetech, dveře se rozletěly a on vypadl na tmavý asfalt. Obestřela

Šmi-dra©

Individuální schůzky možné kdykoliv po předchozí
telefonické domluvě.
Pro dotazy v případě nepřítomnosti poradce bude možné
využít schránku u dveří kanceláře.
Na Vaše dotazy odpoví a informace o pojištění poskytne
pojišťovací poradce:

Mgr. Jana Švejdová
tel. 604 971 646
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Pro bližší informace navštivte kancelář České pojišťovny a.s.
v budově knihovny nebo kontaktujte:

Mgr. Jana Švejdová
tel. 604 971 646

CENÍK
INZERCE

MĚSTO

MĚSTO
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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 a skenování.
Městská knihovna půjčuje:

pro děti:
pro dospělé:

pondělí
pondělí
čtvrtek

13:00 - 17:00 hod.
středa
13:00 - 15:00 hod.
9:00 - 11:00 hod.
úterý
9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.
9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 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 – dospělí

Naučná – dospělí

Březinová Taťána
Bondy Egon
Ciprová Oldřiška
Clarke Stephen
Cook Robin
Davisová Lindsey
Demel Dalibor
Doherty P. C.
Dumas Alexandre
Fridrich Radek
Gabelhouse Gary
Granger Ann
Hill Joe
Homesová A. M.
Jennings Gary
Karnezis Panos
Khoury Raymond
Koontz Dean R.
Kovetz L. B.
Kubátová Táňa
Lorentzová Iny
Nikl Petr
North Freya
Papoušková Eva
Papoušková Eva
Scanlan Patricia
Shriverová Lionel
Steel Danielle
Šebelka Jan
Váňová Magda

Alda Alan
Alchazidu Athena
Biermann Christine
Clevely Andi
Daňo Jan
Göckel Renate
Halasová Dagmar

Tanec na paletě
Šaman
A nebe truchlilo
Medre! Rok v Paříži
Krize
Šelmy v aréně
Nahý valčík
Královna noci
Bílí a modří
Žibřid
Souboj šamanů
Pohřben zaživa
Černá krabice
Tato kniha vám zachrání život
Azték
Večírek
Svatyně
Věčný Thomas
Úterní erotický klub
Jedině Tereza
Křesťanská otrokyně
Záhádky
Proměna
Pojišťovna štěstí 2.díl
Pojišťovna štěstí 3.díl
Rodinné křižovatky
Musíme si promluvit o Kevinovi
Květinový ples
Koktejlový úkrok Otýlie B.
Štěstí Aloise Peina

Beletrie – mládež
Gálová Irena
Haderlein Ute
Jínová Šárka
Jolin Peter M.
Lanczová Lenka
Muhrová Ursula
Sageová Angie
Steklač Vojtěch
Stine R. L.
Stine R. L.
Stine R. L.
Veselá Dana
Volfová Eva

Žabka Žabetka
První čtení o zvířátkách
s velkými písmenky
Vůně první lásky
Harry Trottel – poslední výstřel
Letní něžnosti
Dobrodružství plyšových medvídků
Příběhy Septimuse Heapa
Dvojčata v akci
Doupě nestvůry
Kletba egyptské mumie
Hororland
Písmenková říkadla
Kočička z kávové pěny
Sněhulák Míša
Výlet do země pohádek

Hora-Hořejš Petr
Kalina Kamil
Larkin Peter
Nolč Jiří
Pédroletti Michel
Prefát z Vlkanova Oldřich
Skierkowski Marek
Stangl Martin
Vaiglová Šárka

Nikdy si nedávejte vycpat svého psa
Slovník autorů literatury pro děti a mládež
Maminkou ve čtyřiceti?
Velká kniha bylinek
Lesní mravenci
Místo činu lednička
Snová existence, aneb
nazývám kočku kočkou
Toulky českou minulostí
Jak žít s psychózou
Pes a péče o něj
Čeští a slovenští prezidenti
Od šplouchání k plavání
Cesta z Prahy do Benátek
a odtud potom po moři až do Palestiny
Velký snář
Řez, tvarování a roubování ovocných
stromů
Hrnečku vař

Naučná – mládež
Arhtur Alex
Bartelsheim Ursula
Nougier Louis-René

Lastury, ulity, krunýře
Železnice
Od pravěkých lovců k barbarům

VÝPRODEJ KNIH

KNIHOVNA NOVÉ MÌSTO POD SMRKEM
USKUTEÈNÍ JIŽ DRUHÝ
VÝPRODEJ KNIH
VE DNECH 11. – 21. SRPNA 2008.
NAJDETE NÁS V PØÍZEMÍ BUDOVY
NOVOMÌSTSKÉ KNIHOVNY.
PØIJÏTE SI VYBRAT ZE ŠIROKÉ NABÍDKY KNIH,
A TO VŽDY V OTEVÍRACÍCH HODINÁCH KNIHOVNY.

NOVOMÌSTSKÉ
NOVOMÌSTSKÉ NOVINY
NOVINY

