


Kafková Margita
Švorcová Emilie
Salabová Henryka
PĜidalová Marie
Krásný František
Hutla Ladislav
Šikulová Jaroslava
Zazvonil Ladislav
Vokounová Miluška
Nigrínová RĤžena
Jirušová JiĜina
Zítová Irmgard
Marhoulová Marie
Zenkerová Marie
Tomeš JiĜí
   

Diškant Imrich
80 let
Zozmanová JiĜina
70 let
VaĖková Alena
80 let
Zelenková JiĜina
70 let
Nováková Marta
87 let
Novák Jaroslav
86 let
KováĜ Adolf
82 let
Veselovská Božena 83 let
Veselovská Lidie
81 let
Vondráþek ŠtČpán 87 let
ěízková Jaroslava
82 let
Juricová Štefana
70 let
Fidrhelová Miroslava 70 let
Popík ŠtČpán
70 let

81 let
88 let
80 let
83 let
80 let
70 let
82 let
70 let
87 let
88 let
85 let
75 let
75 let
80 let
70 let

Všem jubilantĤm pĜejeme mnoho zdraví, štČstí
a osobní spokojenosti do dalších let. Redakce

dostáváte do ruky poslední letošní þíslo NovomČstských
novin. DČkujeme všem, kteĜí do našich NovomČstských
novin pĜispČli svým dílem. Rádi bychom Vám všem
popĜáli klidné a pĜíjemné prožití svátkĤ vánoþních a do
nového roku 2009 hlavnČ hodnČ zdraví, štČstí, lásky,
spokojenosti a úspČchĤ jak v osobním, tak i v pracovním
životČ.
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Rada mČsta se sešla dne 3. 9. 2008 a projednala
majetkoprávní vČci, prodloužila smlouvu o nájmu výlepových
ploch, projednala žádost o pronájem nebytových prostor –
bufet s þástí sálu „DČlnický dĤm“. RM dále pĜidČlila dotace
z rozpoþtu mČsta a schválila pĜijetí daru pro PO SVý
“ROROŠ” od Šachového svazu.
Na svém dalším jednání dne 8. 10. 2008 projednala
rada majetkoprávní vČci a pĜidČlila byty v novém bytovém
domČ ve Frýdlantské ulici. Dalším bodem jednání RM byl
Operaþní plán zimní údržby mČsta Nové MČsto pod Smrkem
pro zimní období 2008/2009 a projednání žádostí o dotace.
RM schválila rozhodnutí o výbČru nejvhodnČjší nabídky na
zhotovitele úþelové komunikace u obytného domu
Frýdlantská 59.

Zasedání zastupitelstva bylo pĜítomno 14 zastupitelĤ. Po zahájení
panem starostou byl schválen program jednání zastupitelstva a
probČhla volba návrhové komise a ovČĜovatelĤ zápisu. Po kontrole
usnesení vystoupili obþané se svými pĜipomínkami.

PĜipomínky obþanĤ
Pan Rabina se dotázal, proþ a kdo povolil odstranČní zábradlí u spodní
brány objektu bývalé Textilany. Pan starosta odpovČdČl, že na základČ
usnesení ZM byl vyzván majitel (EKS Factoring s. r. o.) k opravČ. Firma
EKS Factoring s. r. o. ve své odpovČdi na výzvu uvedla, že zábradlí
udržovat nebude, maximálnČ provede jeho odstranČní. Dopravní
inspektorát PýR v Liberci ani Krajská správa silnic proti odstranČní
zábradlí nemČly námitky. Pan Rabina objasnil pĜítomným dĤvody, proþ
JSDH Nové MČsto pod Smrkem požádalo o zakoupení zásahového
vozidla. Uvedl, že stávající auto je 30 let staré, znaþnČ zkorodované a
bez platné STK. Technickou kontrolou by již neprošlo a oprava by stála
600.000 Kþ. Nové vozidlo by mČlo sloužit jako technicko-zásahové
vozidlo k výjezdĤm na ropné havárie, dopravní nehody, požáry a výcvik.
Nebude tedy sloužit, jak mnozí tvrdí, pouze k dopravČ hasiþĤ a dČtí na
soutČže. Dále Ĝekl, že by pĜípadnČ mohly auto využít i jiné organizace.
Pan starosta Ĝekl, že se rýsuje reálná možnost poĜízení auta, bude
nutné upĜesnit technické požadavky.
Pan Zoller sdČlil, že stále není opraven chodník u jeho domu ve
Frýdlantské ulici. Bylo Ĝeþeno, že až se bude dČlat silnice, tak se to
zalije asfaltem, a stále se nic nedČje. Paní místostarostka odpovČdČla,
že informaci o opravČ chodníku poskytne pan Fryc. Pan Fryc Ĝekl, že
oprava byla u TSML objednána. Paní místostarostka Ĝekla, že TSML
budou opČt vyzvány.
Paní Suková se dotázala, zda by byla možnost zajistit umístČní
zpomalovacích pásĤ ve Frýdlantské ulici v místech dČtského hĜištČ u
Textilany. DČti tam nebezpeþným zpĤsobem pĜebíhají silnici. Paní
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místostarostka Ĝekla, že když byla Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK) žádána o možnost umístČní retardérĤ u školy v JindĜichovické
ulici, nebylo to povoleno. Retardéry by musely být mobilní, KSS LK nepovolí žádný zásah do silnice. Pan starosta dodal, že oprava silnice byla
provádČna za prostĜedky získané z Evropských fondĤ a po dobu udržitelnosti projektu do ní nesmČjí být provádČny (5 let) žádné zásahy. Na tento
problém naráží také pĜíprava rekonstrukce a dostavby kanalizace. Dalším problémem je pak zimní údržba. Je možné situaci u KSS LK provČĜit.
Bude uloženo OVŽP. Paní místostarostka uvedla, že Ĝešením by bylo zĜízení pĜechodu pro chodce, ale i s tím je problém. V loĖském roce bylo
požádáno o povolení k vybudování pĜechodu u spodní brány objektu Textilany (u mostu). Realizace nebyla povolena. DČti mohou využít
k pĜecházení blízký pĜechod u MŠ nebo u Textilany.
Mgr. ýechová Ĝekla, že si rodiþe dČtí bydlících v panelácích v ulici Husova stČžují, že jim jejich dČti utíkají na hĜištČ k TextilanČ, a dotazují se, zda
by mohlo být opraveno stávající hĜištČ u tČchto domĤ. Pan starosta odpovČdČl, že je to otázka finanþních prostĜedkĤ. V letošním roce jsou již
vyþerpány. HĜištČ je postaveno þásteþnČ, pĤvodní rozpoþet byl 2 mil. Kþ. Postavena byla pouze jedna sestava, která byla hrazena z rozpoþtu
mČsta. PĤvodní požadovaná dotace nebyla pĜiznána. Na základČ jiné žádosti poskytl Liberecký kraj dotaci ve výši 240.000 Kþ. Výstavba hĜištČ stála
více než 0,5 mil. Kþ. Prvky na starých hĜištích jsou ve velmi špatném stavu a z bezpeþnostních dĤvodĤ bude nutné naopak pokraþovat v jejich
odstraĖování.
Pan Malý se dotázal, zda by mohla být z domu na námČstí þ. p. 154 sundána cedule s nápisem „Opravna obuvi“. Provozovna se v domČ již
nenachází. Pan starosta Ĝekl, že je možné požádat majitele nemovitosti o sejmutí z estetických dĤvodĤ.
Paní Neumannová Ĝekla, že má mČsto pČknČ upravené námČstí. Pan starosta Ĝekl, že úpravu námČstí má na starosti paní Straková z odboru
správy majetku. Paní Straková má na starosti VPP zamČstnance, kteĜí úpravu námČstí provádČjí. Paní Neumannová pro ni požádala o udČlení
pochvaly. Dále paní Neumannová Ĝekla, že byla slovnČ napadena v restauraci Na RĤžku. Pan starosta odpovČdČl, že tyto záležitosti je nutné Ĝešit
s policií. Npor. Bc. Dostál Ĝekl, že záležitost byla policií Ĝešena.
Npor. Bc. Dostál seznámil s þinností Obvodního oddČlení Policie ýeské republiky (OO PýR) v Novém MČstČ pod Smrkem. ěekl, že bylo spácháno
88 trestných þinĤ, z toho bylo 80 objasnČno. Oproti loĖskému roku je nárĤst o 13 trestných þinĤ. Bylo zaznamenáno navýšení pĜípadĤ krádeží aut.
Od zaþátku roku jich bylo odcizeno 6, v loĖském roce žádné. PĜestupkĤ bylo spácháno 257, z toho bylo objasnČno 236. VČtšinou se jednalo o
pĜestupky v dopravČ a proti veĜejnému poĜádku. Stav policistĤ je stejný. Pan starosta dodal, že OOPýR v Novém MČstČ pod Smrkem byla
rozšíĜena oblast pĤsobení. Mimo Nové MČsto pod Smrkem, HajništČ, Ludvíkov a JindĜichovice pod Smrkem byla oblast rozšíĜena o Horní a Dolní
ěasnici a Srbskou. Na pravidelném setkání starostĤ Frýdlantska chválil starosta obce Horní ěasnice þinnost OO PýR v Novém MČstČ pod Smrkem.
ěekl, že je velký rozdíl v þinnosti, policisté jsou v obci více vidČt, než tomu bylo v období, kdy obec patĜila pod OO PýR Frýdlant.

Majetkoprávní vČci

PĜedložil pan Fryc, investiþní technik, a pan KĜepelka, vedoucí správního odboru.
Byl schválen bezúplatný pĜevod majetku obce dle zák. þ. 12/2000 Sb. do vlastnictví Libereckého kraje a schváleno bezúplatné nabytí majetku dle
zák. þ. 128/2000 Sb. do vlastnictví mČsta. Dále ZM projednalo prodej nemovitých vČcí z vlastnictví mČsta.

Bezúplatný pĜevod pozemkĤ u Sokolovny a v ul. Mánesova
Pan starosta informoval ZM o pĜevodu pozemkĤ u Sokolovny a v ul. Mánesova, sdČlil, že ÚĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových
(ÚZSVM) pĜipravil již tĜetí verzi smlouvy o bezúplatném pĜevodu pozemkĤ u Sokolovny. PĜedchozí dvČ smlouvy byly ZM schváleny. Na ÚZSVM se
však našel vždy dodateþnČ nový dĤvod, proþ smlouva, kterou pĜipravili jeho úĜedníci, nemĤže být podepsána. Zhruba po roce tedy ÚZSVM
pĜedkládá další verzi, bez zásadních úprav. Na pozemcích u Sokolovny je pĜipravován projekt sportovního areálu.
Další smlouvou budou mČstu bezúplatnČ pĜevedeny komunikace v ulici Mánesova.

Zpráva o pĜezkoumání hospodaĜení Svazku obcí Smrk
ZM projednalo na základČ pĜedloženého materiálu Zprávu o pĜezkoumání hospodaĜení Svazku obcí Smrk. Zprávu o pĜezkoumání hospodaĜení
svazku obcí Smrk pĜedložil pĜedseda Svazku obcí Smrk Ing. Jan Pospíšil, starosta obce LáznČ Libverda.
Ing. Beranová objasnila zprávu o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení a seznámila s podmínkami pro hospodaĜení Svazku obcí.

Výstavba bytového domu Frýdlantská 59
Paní místostarostka sdČlila, že materiál pĜedložený ZM byl pĜipravován na základČ informace, že MČstu nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj
v prvním kole (v srpnu) schválena dotace na úþelovou komunikaci k bytovému domu Frýdlantská 59. Dne 16. 9. bylo MČstu sdČleno, že dotace byla
pĜiznána. Dotace byla schválena ve výši 50 tis. Kþ na jeden byt, tzn. v celkové výši 1.950.000 Kþ. Z toho dĤvodu není potĜeba projednávat všechny
pĜipravené varianty Ĝešení situace kolem financování úþelové komunikace u obytného domu Frýdlantská 59, staþí schválit dofinancování úþelové
komunikace z kapitoly Opravy a investice, kde finanþní prostĜedky jsou.
Pan starosta požádal paní místostarostku o informaci k výstavbČ 39 BJ. Paní místostarostka odpovČdČla, že bytový dĤm je dostaven a zbývá
provést odstranČní drobných závad. V souþasné dobČ není dĤm pĜipojen na elektrickou energii. PĜipojení je otázkou vybudování kabelové smyþky a
posílení trafostanice. Záleží na firmČ, která vyhrála výbČrové Ĝízení, jak rychlá bude realizace pĜipojení. Jedná se o smluvní vztah mezi ýEZ a
dodavatelskou firmou. Rychlost se snažíme ovlivnit intervencemi u ýEZ a dodavatelské firmy. Dalším problémem je plynová pĜípojka, o jejíž
pĜemístČní se v této chvíli snažíme – plynový pilíĜek stojí na nevhodném místČ u parkovištČ, snažíme se o jeho pĜemístČní k obytnému domu. Po
vyĜešení tČchto dvou problémĤ bude možné nastČhování nájemníkĤ.
Pan Vojáþek se dotázal, kolik je v souþasné dobČ pĜidČleno bytĤ. Paní místostarostka odpovČdČla, že v této chvíli je pĜidČleno 23 bytĤ. Zbylé byty
bude RM pĜidČlovat na své schĤzi dne 8. Ĝíjna 2008.

RĤzné
Paní Suková se dotázala, zda ještČ v rozpoþtu mČsta zbudou finanþní prostĜedky na zateplení stČny mateĜské školy. V souþasné dobČ jsou
vymČnČná okna, je zbourané schodištČ a vše je pĜipravené k instalaci zateplení. Pan starosta Ĝekl, že až bude vyhlášena další výzva, budeme opČt
žádat dotaci. Paní místostarostka dodala, že by bylo možné 200.000 Kþ na zateplení této stČny MŠ uvolnit. Paní Suková Ĝekla, že podle jejích
pĜedbČžných odhadĤ by mohla MŠ ze svého rozpoþtu pĜispČt na zateplení þástkou cca 50.000 Kþ, ale to bude pĜesnČji vČdČt až v listopadu.
Pan Vojáþek se dotázal, kdy bude realizována oprava komunikace na PĜebytku a parkovištČ u lázní. Paní místostarostka odpovČdČla, že
parkovištČ u lázní se v letošním roce budovat nebude. Zatím nebylo dokonþeno bourání komína. Finanþní prostĜedky na vybudování parkovištČ
budou použity na bourání komína a odvoz inertního materiálu (sutČ). Bourání komína velmi levnČ provedli místní horolezci, ale odvoz a likvidace
inertního materiálu (sutČ) bude stát dle odhadu cca 80.000 Kþ, a to není brán jako nebezpeþný odpad. Oprava komunikace na PĜebytku a u garáží
v ulici Žižkova mČla být provedena dle smlouvy do konce záĜí, ale firma KOREKT DIPS s. r. o. požádala o posunutí termínu dokonþení realizace do
konce Ĝíjna. Další opravy v ulici Husova (u autobusové zastávky) a komunikace v Hajništi mČly být provedeny firmou SILKOM s. r. o. také do konce
záĜí, ale práce nebyly zahájeny. O prodloužení termínu jsme nebyli požádáni. Paní místostarostka dodala, že se s firmou SILKOM s. r. o. spojí a
situace bude zjištČna.
Pan Malý Ĝekl, že v loĖském roce byla vyzvána Ĝímskokatolická církev k provedení úpravy stromĤ a kapliþky na hĜbitovČ v LudvíkovČ pod Smrkem.
Pan Suk Ĝekl, že v listopadu 2007 byla na základČ místního šetĜení zaslána výzva Ĝímskokatolické farnosti v Novém MČstČ pod Smrkem. Na výzvu
nebylo reagováno. Paní místostarostka dodala, že šetĜení probČhlo, vČtve nad kapliþku zasahují, v kapliþce nebyl velký nepoĜádek, kromČ jednoho
kbelíku s nČjakým vápnem. Je možné výzvu zopakovat, ale nelze to naĜídit. Bude uloženo OVŽP. Pan starosta dodal, že by staþilo získat souhlas
s provedením oĜezu stromĤ. Pan Malý podČkoval za zprovoznČní rozhlasu v LudvíkovČ pod Smrkem a Ĝekl, že v dolní þásti obce není hlášení
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slyšet. Paní Pospíšilová Ĝekla, že dojde k provČĜení a odzkoušení. Bude domluven termín s panem Pelantem.
Pan Selnekoviþ Ĝekl, že došlo k poniþení dČtského hĜištČ, a navrhl, jestli by nestálo za úvahu nainstalovat u hĜištČ kamerový systém. Pan starosta
odpovČdČl, že pokud by se mČlo jednat pouze o záznam, tak by to bylo možné zrealizovat, sledovací ne. Bylo o tom jednáno se zástupci firmy
Tomovy parky a dle jejich názoru kamerový systém nezabrání poškozování, pouze je o nČco vČtší pravdČpodobnost zjištČní pachatele. Paní
místostarostka dodala, že k poniþení skluzavky (zelené) došlo z dČtské hlouposti. Nebyl to vandalismus. Druhá závada na skluzavce (þervený
tobogánek) nebyla z dĤvodu poniþení. Došlo k pĜelomení úchytu skluzavky. Jedná se o vadu výrobku, která bude pĜedmČtem reklamace. Bylo
poukazováno na to, proþ jsou skluzavky laminátové, nerezové by byly odolnČjší proti poškození. Laminátové skluzavky byly zvoleny proto, že u
nerezových je vyšší pravdČpodobnost odcizení, jak už se jinde stalo. Odcizením nerezové skluzavky by vznikla škoda pĜes 20.000 Kþ. Celé hĜištČ je
pod velkým náporem dČtí, je tam velký hluk, na což poukazují obyvatelé bydlící v panelácích vedle hĜištČ. Bylo by dobré mít více hĜišĢ po mČstČ, ale
to je otázka finanþních prostĜedkĤ. Aby se zamezilo hluku v noci, je sedák lanovky zamykán. Pan Selnekoviþ Ĝekl, že tomuto by se mohlo
kamerovým systémem zabránit.
Mgr. Smutná se dotázala, zda bude opraven mČĜiþ rychlosti. Nefunguje od 1. záĜí. Paní místostarostka odpovČdČla, že opravu objednala a mČla
být provedena do konce minulého týdne. Bude opČt telefonicky zaurgováno.
Mgr. ýechová se dotázala, jak je to s žádostí manželĤ Karalových o pronájem þásti sálu v DČlnickém domČ. Z usnesení RM není zĜejmé, jak bylo
rozhodnuto, pouze, že byla žádost vzata na vČdomí. Pan starosta vysvČtlil, že RM sice žádost projednala, ale sál v DČlnickém domČ má
v pronájmu PO SVý „ROROŠ“ a je v kompetenci Ĝeditelky sjednávat podnájemní vztahy. Pokud by to chtČla udČlat, musela by ona požádat RM o
schválení podnájemní smlouvy. Paní Ĝeditelka nemČla zájem pronajmout þást sálu, což bylo uvedeno i v zápise z RM. Dále se žádostí RM
nezabývala. Paní místostarostka dodala, že Karalovi již nemají o pronájem þásti sálu zájem.
Ing. Pavel Smutný, starosta mČsta

Voliþi v seznamu
Odevzdané obálky
Volební úþast
ýíslo
1
15
18
22
29
30
33
37
42
47
48
52
53
57

Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta
Miloslava Suková, Milan Kotrbatý – ovČĜovatelé zápisu

3 042
911
29,95 %

Strana
Komunistická str. ýech a Moravy
Starostové pro Liberecký kraj
Strana zelených
Národní socialisté a rozumní
Koalice pro Liberecký kraj
Strana pro otevĜenou spoleþnost
Sdružení pro republiku – Republ. str. ýsl.
SDŽ – Strana dĤstojného života
Volte Pravý blok – www.cibulka.net
Obþanská demokratická strana
ýeská strana sociálnČ demokratická
ýeská strana národnČ sociální
DČlnická strana – zrušení popl. ve zdr.
Unie pro sport a zdraví





V mČsících záĜí a Ĝíjnu se narodili: Pavel Prokop, Kristýna Burešová a
Adam Tomíþek.
Všem rodiþĤm nových obþánkĤ blahopĜejeme.
DČtem pĜejeme šĢastné vykroþení do života, zdraví, krásu, bezpeþí,
úspČch a lásku. AĢ se Vám splní všechny plány a nadČje.
Mgr. Radoslava Žáková,
místostarostka mČsta

————————————————————————————

Kam se starými bateriemi a elektronikou?
Vysloužilá elektronika rozhodnČ nepatĜí do koše. Obsahuje Ĝadu
škodlivých látek a nČkteré složky je možné po recyklaci znovu využít.
Proto jsme se také zapojili do systému zpČtného odbČru. Ve vstupní
hale MČstského úĜadu je umístČn sbČrný box, kam mĤžete bezplatnČ
uložit nepotĜebné baterie a malé elektrospotĜebiþe – napĜ. rádia,
pĜehrávaþe, telefony, poþítaþe, adaptéry, mixéry, fény, svítilny a
podobnČ. Další informace mĤžete získat na www.zelenaobec.cz
-SY-

Vydané obálky
Platné hlasy

911
903

Platné hlasy celkem
249
46
22
3
14
80
3
35
15
168
235
0
14
19

v%
27,57
5,09
2,43
0,33
1,55
8,85
0,33
3,87
1,66
18,60
26,02
0
1,55
2,10

 
Novinkou na www.nmps.cz je návštČvní kniha. NávštČvníci našeho
webu zde mohou zveĜejnit své postĜehy, námČty nebo pĜipomínky.
VČĜíme, že tato platforma také dobĜe poslouží ke kultivované diskuzi o
Vašich názorech. Pokud by se pĜece jen objevily vulgární nebo
rasistické pĜíspČvky, budeme je odstraĖovat.
-SY———————————————————————————————

  
Našemu mČstu se podaĜilo získat dotaci od KÚ LK na dČtské hĜištČ
ve výši 240 000 Kþ, dále dotaci Ministerstva kultury ýR na opravu
balkónu lázní a plastik atlantĤ ve výši 65 000 Kþ a dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj na úþelovou komunikaci k 39 BJ ve výši 1 950 000 Kþ.
OpakovanČ podané a nerozhodnuté žádosti jsou na projekt
pĜeshraniþní spolupráce (oprava budovy Policie a na projekt Ĝešení
dopravní dostupnosti námČstí).
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta
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Jedním z nejvČtších nepĜátel þlovČka, zvláštČ mladého, je nuda. DČti a mládež pĜes mnohé povinnosti mají stále hodnČ volného þasu, se kterým si
þasto neumČjí poradit. Naše zaĜízení jim nabízí Ĝadu zajímavých þinností, hráz proti nudČ, a tedy i ĜadČ problémĤ, jež by mohly vzniknout.
O bližší informace mĤžete požádat pĜímo ve StĜedisku volného þasu “ROROŠ” (DDM) nebo na tel. þíslech: 482 325 319, 482 323 399.
PĜi naplnČní zájmového útvaru budou pĜijaty dČti podle došlých pĜihlášek a poplatek je tĜeba uhradit do 15. 10. 2008.
•
dny a þasy nČkterých kroužkĤ lze upravit podle možností a dohody

K prvnímu setkání se vþelou došlo, když mi bylo kolem þtyĜ let. Hrál jsem si s kamarády pĜed
barákem. MČl jsem pantofle, ve kterých se špatnČ bČhalo, a tak jsem si je sundal. A když jsem bČžel
po louce, bodla mČ vþela do chodidla. VĤbec jsem to nepostĜehl. Teprve, když jsem pĜišel domĤ, mi
mamka sundávala pĜed koupáním ponožky a všimla si, že na chodidle nČco mám. „Co to tu máš?“
zeptala se mČ. Já se kouknul, ale nevČdČl jsem. Mamka kousek vyndala, ale kousek zĤstal v patČ.
Teć už vím, že uloupla jedový váþek a zbytek žihadla zĤstal v patČ. Když jsem lezl do vany, zaþalo
mČ chodidlo v okolí bodnutí štípat, pálit,… bylo to nepĜíjemné. Nebylo to však tak strašné, abych
breþel.
Minulý rok, to jsem byl ve tĜetí tĜídČ, jsem byl na akci v Domeþku, kde probíhaly tvoĜivé dílny. Paní
Svobodová nám povídala o životČ vþel. Ukazovala nám rámek a Ĝíkala, že je na tomto rámku nČco
ojedinČlého. PoĜádnČ jsem si rámek prohlížel a našel jsem MATIýKU. Paní Svobodová mČ
pochválila, a protože jsem o cviþném úlu už dost vČdČl a umČl jsem se v nČm rychle orientovat (zvlášĢ
na tomto rámku), nabídla mi, abych se zúþastnil vþelaĜské soutČže v Roudnici nad Labem. A už to
frþelo.
Paní Svobodová mi oznámila, že se opČt koná vþelaĜská soutČž tentokrát v ChĜibské a že bychom se
na ni mČli dobĜe pĜipravit, když mi vloni jen o fous uteklo tĜetí místo. A tak jsme postupnČ zaþali.
Zopakovali jsme si vČci z minula a nabrali nové zkušenosti. Mikroskopovali jsme, dČlali jsme si vlastní
rámky, byli jsme u živých vþel, vyrábČli jsme mateþníky, založili jsme si pracovní sešit a vše jsme si
zdokumentovali. Máme naplánováno, že si založíme vlastní úl se živými vþelami.
Paní Svobodová chtČla, abychom si pĜipravili rámek a pozorovali, co se s ním v prĤbČhu
vþelaĜského roku dČje.
Cesta vlakem na vþelaĜskou soutČž v ChĜibské trvala þtyĜi a pĤl hodiny, ale utekla jako
voda. Když jsme dorazili, šli jsme do základní školy na místo setkání. Protože jsme pĜijeli o
den dĜíve, pan Ĝeditel zavolal dvČ místní žákynČ, aby nám doporuþily tip na prohlídku okolí.
Vyjmenovali spoustu krásných míst v ChĜibské a my se rozhodli pro vodopády, které jsme
ale nakonec nenašli.
Po obČdČ Ĝeditel soutČže pan Petr Hloušek a vedoucí vþelaĜských kroužkĤ Ĝekli pár slov a
pĜišlo pĜedávání diplomĤ! Dostal jsem se na 3. místo. Bylo to pro mČ opravdu veliké
pĜekvapení.
A že jsme mČli naspČch, tak jsme se museli brzy rozlouþit a odjet. A zase þtyĜi a pĤl hodiny
ve vlaku… ACH JO… ale co, doma je doma.
———————————————————–
P. D., žák 5. tĜídy

Jak jsme prožili zaþátek nového školního roku u nás ve školce? První záĜijové dny byly naplnČny seznamováním s novými dČtmi, které se letos
obešlo bez slziþek a pláþe, þehož jsme docílili tím, že jsou od záĜí tĜídy smíšené. Na pomoc tedy pĜispČchali starší kamarádi, kteĜí již naši školku
navštČvovali a chviliþky smutku nových dČtí vyplnili veselým vyprávČním o zážitcích z prázdnin.
SpoleþnČ jsme také zhlédli spolu se základní školou na fotbalovém hĜišti ukázku dravých ptákĤ. DČti si zde i zasoutČžily a kromČ nevšedního
zážitku si výherci odnesli i krásné pexeso, þi kalendáĜ s obrázky dravých
ptákĤ.
V Ĝíjnu naši školku navštívilo divadélko, které nám zahrálo loutkovou
pohádku „O kozlíþkovi“. RozhodnČ také nesmíme zapomenout na již tradiþní
akci „Pohádkový les“, kterou poĜádáme každoroþnČ. Letos probČhla 4. 10. a
dČti s rodiþi na ní provázel skĜítek František. Poþasí se vydaĜilo, dČti plnily na
každém z pČti stanovišĢ rĤzné úkoly, za které dostaly vždy malou odmČnu. V
cíli cesty, který byl v jídelnČ naší školky, si dČti slepily každý svého skĜítka,
kterého si potom odnesly domĤ. Na závČr si zde mohly sníst párek v rohlíku
a vypít teplý þaj. Všichni jsme odcházeli s dobrou náladou po pĜíjemnČ
prožitém dopoledni.
30. 10. pojedou dČti opČt do solné jeskynČ v Polsku, kam se vždy velmi
tČší. KromČ zdravotního hlediska je tato návštČva také pĜíjemným
zpestĜením pochmurných podzimních dnĤ.
Od 5. 11. poĜádá Sportovní a relaxaþní centrum, pĜísp. org. kurz výuky
plavání pro dČti z MŠ. DČti, jež rodiþe do kurzu pĜihlásili, ho budou
navštČvovat každý týden až do ledna 2009.
Doprovázet je bude paní Ĝeditelka a paní uþitelka, které budou pod
odborným vedením instruktora plavání, stejnČ jako loni, bojovat spoleþnČ
s dČtmi o získání diplomu „Výborného plavce“.
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10. 11. naši školku navštíví kouzelník, který dovede vykouzlit i živá zvíĜátka a do svého umČní dovolí nahlédnout i dČtem.
12. a 14. 11. þeká na dČti v ekologickém centru v OldĜichovČ v Hájích jeden z dalších zajímavých programĤ, zamČĜených na problematiku
ekologie, která je zde podávána odbornou a pĜitom zábavnou a hravou formou. DČti tam jezdí velmi rády.
26. 11. nás þeká výlet do Liberce a kulturní zážitek v Naivním divadle pĜi pohádce „Vánoce s Kulišákem“.
Na mČsíc prosinec pĜipravujeme také již tradiþní „Vánoþní dílniþky“. Tímto srdeþnČ zveme všechny rodiþe, prarodiþe, sourozence a samozĜejmČ
dČti, které si rády spoleþnČ s námi navodí sváteþní náladu pĜi výrobČ vánoþních dáreþkĤ a drobností. PĜesné datum bude upĜesnČno v rozhlasovém
hlášení.
Na závČr bychom rádi podČkovali všem rodiþĤm, kteĜí nám pomáhají pĜi rĤzných akcích, rádi nosí do školky rozmanité drobnosti, které využijeme
pĜi rĤzných þinnostech. DČkujeme také sponzorĤm a pĜíznivcĤm naší školy. Všem pĜejeme dobrou náladu a pevné zdraví i v tomto podzimním
neþase.
Za kolektiv dČtí a uþitelek z MŠ SvČtlana Husáková.
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Dechové oddČlení

Z velké skupiny dĜevČných dechových nástrojĤ je mezi žáky nejrozšíĜenČjší zobcová flétna. Je snadno dostupná,
nezabere mnoho místa a pomáhá pĜíznivČ i pĜi dechových potížích dítČte. Hra na zobcovou flétnu vede žáky pĜedevším
k automatickému návyku pravidelného dýchání, uvČdomČní si celkové kapacity plic a jejího využívání. Dále pak rozvíjí
jejich fantazii, sluchovou pĜedstavivost a v neposlední ĜadČ i rytmické cítČní.
V souþasné dobČ navštČvuje dechové oddČlení 19 žákĤ a jejich výuka se Ĝídí podle uþebních plánĤ pro ZUŠ vydaných
Ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy ýeské republiky. Délka studia po pĜípravné hudební výchovČ trvá celkem 11 let (I. stupeĖ základního
studia - 7 let, II. stupeĖ základního studia 4 roky). BČhem prvních dvou roþníkĤ se žáci postupnČ seznamují s nástrojem, uþí se základním návykĤm,
poznávají jeho tónový rozsah a postupnČ se pĜipravují k souhĜe. Tu pak mohou dále
rozvíjet od tĜetího roþníku v komorní hĜe, ve hĜe se souborem nebo se uplatní jako
doprovod pČveckého souboru.
ZkušenČjší žáci se pravidelnČ úþastní rĤzných vystoupení nejen v Novém MČstČ pod
Smrkem, ale reprezentují školu i mČsto v soutČžích v rámci našeho kraje. Mezi
nejvČtší úspČchy urþitČ patĜí 1. místo Barbory Hofmanové a 3. místo Ellen
Makumbirofa v okresním kole a 1. místo Adély Ebermannové v krajském kole flétnové
soutČže ZUŠ v roce 2006. Již od roku 2004 se pravidelnČ každý rok naše dechové
soubory úþastní festivalu zobcových fléten konaného v Bulovce. V okresním kole
Národní soutČže ZUŠ ýR v únoru 2007 se flétnový komorní soubor umístil ve své
kategorii na 2. místČ a v krajské soutČži ve hĜe na dechové nástroje Velká cena ZUŠ
ýeská Lípa jsme letos v dubnu obsadili 2. a 3. místo. V souþasné dobČ se
pĜipravujeme na celostátní soutČž v sólové hĜe na dechové nástroje. První kolo
soutČže probČhne již v lednu 2009 a vítČzové dále postoupí do okresního a krajského
kola. Tímto bych jim chtČla popĜát hodnČ úspČchĤ, pevnou vĤli pĜi cviþení a radost ze
hry.
Za dechové oddČlení Mgr. Marie ýechová
———————————————————————————————————

FAMIREDO
V úterý 21. Ĝíjna 2008 probČhl v základní umČlecké škole již tĜetí roþník pČvecké
soutČže „FAMIREDO“. Tentokrát se pĜihlásilo dokonce sedmnáct skvČlých zpČvákĤ.
Po každé písniþce se ze zaplnČného sálu ozval obrovský potlesk, a porota tedy
nemČla vĤbec jednoduché rozhodování. V mladší kategorii nakonec získala první
místo Sárka Hmirová, kterou na kytaru doprovázela její maminka. Ve starší kategorii
zvítČzila Míša Vondrková. Malou odmČnu si však vyzpívali a odnesli všichni zpČváci.
Velké podČkování patĜí Ing. Pavlu Smutnému za pomoc pĜi pĜípravČ celé soutČže,
porotČ - p. Ĝeditelce MŠ MiloslavČ Sukové, Mgr. Michaele Smutné, p. Juraji
Smutnému - za milé a pochvalné hodnocení všech soutČžících, vám všem, kteĜí jste
pĜišli povzbudit naše šikovné zpČváky!
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Dovoluji si pĜipomenout, že 16. 9. 2008 jsme zahájili podzimní sezónu v našem bazénu. Mimo bazén, víĜivku a saunu nabízíme ještČ pedikúru a
masáže, vše na objednávku. KromČ klasických masáží mĤžete ještČ využít naší nabídky „masáží lávovými kameny“; tyto se doporuþují lidem, kteĜí
žijí neustále ve stresu, trpí depresemi, mají bolesti zad a kloubĤ, mají problémy se spánkem a koncentrací, ženám s klimakterickými obtížemi i
podnikatelĤm. PĜipravujeme pro vás i þokoládové masáže, v souþasné dobČ probíhá kurz, kterého se úþastní i jedna z našich masérek.
Protože se blíží vánoþní svátky, pĜipravili jsme pro vás a vaše blízké malé dárky. Dárkové poukázky do bazénu, pro dČti v hodnotČ 100 Kþ a pro
dospČlé v hodnotČ 200 Kþ, další poukázky pro vás zajistíme dle vašeho pĜání (na masáže, do sauny…). PĜijćte se informovat k pokladnČ bazénu a
využijte naší výhodné nabídky. Dárkové poukázky lze využít také k životnímu jubileu atd.
Pro kolektivy, skupiny, rodiny, tĜídy, sport. oddíly … se stal již tradicí výhodný pronájem bazénu, víĜivky i sauny, vþ. masáží a malého obþerstvení.
V souþasné dobČ využívají výuky plavání dvČ druhé tĜídy naší školy, ZŠ VišĖová, Habartice a JindĜichovice. Na jarní výuku jsou již pĜihlášeny dvČ
tĜídy ZŠ Hejnice, þtyĜi tĜídy ZŠ Frýdlant a ZŠ Bílý Potok. Kapacitu dopolední výuky máme pĜeþerpánu, a proto budou dČti docházet i v pondČlí, kdy
je v bazénu sanitární den.
Pokud není vaším koníþkem plavání, pĜijćte se alespoĖ podívat, jaký krásný sportovní areál máme v našem mČstČ a hlavnČ kam chodí vaše dČti na
výuku plavání.
MĤžete si u nás zakoupit i krásnou publikaci „Frýdlantsko“, kde se dozvíte mnoho zajímavého o okolních mČstech, vesnicích, krajinČ, ale i o našem
mČstČ. Tato knížka je vhodným dárkem pod vánoþní stromeþek.
TČšíme se na vaši návštČvu u nás, sledujte prosím naši provozní dobu, ale i dĤležité informace o zadaných termínech; ty zveĜejĖujeme na našich
www stránkách, v naší skĜíĖce na námČstí a na hlavních dveĜích budovy lázní.
Krásné, zasnČžené Vánoce a hodnČ zdraví vám všem pĜejí zamČstnanci SRC.
V. Mlejnková
Ukázka vánoþní dárkové poukázky:
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Rád bych seznámil širokou veĜejnost Nového MČsta pod Smrkem a okolí s þinností vesnického sboru z Ludvíkova za uplynulé þtyĜi mČsíce.
A máme se þím chlubit. Výjezdová jednotka se bČhem þtyĜ mČsícĤ zúþastnila nČkolika výjezdĤ jak k požárĤm v JindĜichovicích, kde hoĜel lesní
porost, do Horní ěasnice na soukromou chalupu, kde hoĜela stĜecha, v Hajništi na kravín – hoĜela zapálená sláma, do AndČlky – na poli shoĜelo
nČkolik hektarĤ obilí a vozidlo majitele pozemku, také i do Frýdlantu na rodinný dĤm, též kontejner v Novém MČstČ. Další výjezdy byly na PĜebytek
ke spadlému stromu, totéž ke stromu a þištČní komunikace v Novém MČstČ. Další þinností byly soutČže v okrsku Nové MČsto.
5. þervence se konala soutČž v noþním útoku,
kterou poĜádal místní sbor Nového MČsta.
V silné konkurenci dvaceti dvou sborĤ naše
jednotka obsadila tĜetí místo za jednotkou
Nového MČsta. Horší umístČní bylo z Bulovky,
a to 6. místo. Na pozvání do Hejnic pĜijelo
kombinované družstvo Ludvíkova a Nového
MČsta a výsledkem bylo druhé a šesté místo.
ýtvrté místo v Dolní ěasnici a diskvalifikace
pĜi oslavách výroþí založení sboru a v pohárové soutČži v JindĜichovicích nepĜedstavovalo zrovna slavné louþení se soutČžemi
v tomto roce. Omluvou mĤže být pouze
skuteþnost, že ne vždy se družstvo kompletnČ
sešlo v sestavČ tČch nejlepších z dĤvodĤ
zamČstnání v dobČ soutČží. To se týkalo také
nejvČtšího námČtového cviþení, které se
konalo v uplynulém mČsíci ve vojenském
prostoru v Hajništi, kde naše jednotka byla
jako záloha pro pĜípad zásahu. Veškeré
svolávání jednotek v dnešní dobČ vychází
z hasiþského záchranného sboru v RaspenavČ a svolává se pĜes mobily pomocí
systému „Pelig“. Pracovní aktivita nepĜestala
ani v dobČ prázdnin, byla dokonþena oprava
CAS a její nový nástĜik, dokonþení vrat
u hasiþské zbrojnice pro Avii, sekání trávy
u nádrže a probČhly hlavní práce na novČ pronajatém cviþišti, dále oplocení a nátČry plotu, þištČní nádrže, údržba veškeré techniky a ostatní
udržovací práce. Také vyþištČní kanálu a studní spoleþnČ se sbČrem starého železa v LudvíkovČ a na PĜebytku probČhlo v mČsíci záĜí.
Díky dotacím z kraje pro výjezdovou jednotku a rozpoþtu pro sbor z MČsta Nové MČsto pod Smrkem bylo možné pro noþní zásahy zakoupit
elektrocentrálu do vybavení vozidla, jakož i motorovou pilu pro zásahy pĜi kalamitách. V dnešní dobČ je naše jednotka dobĜe vybavena pro veškeré
zásahy.
Pokud budeme vyjmenovávat kulturnČ – spoleþenské akce, zaþneme pozváním na sraz „MatýskáĜĤ“ (pĜezdívka pro vozidla CAS) do Dolní
Poustevny, kterého se každoroþnČ náš sbor zúþastĖuje. Velkou pĜípravu vyžadovala veĜejná akce pro dČti i dospČlé nazvaná „Asterix a Obelix
dobývá Ludvíkov“. Akce byla dobĜe propagovaná jak formou plakátĤ, tak i v relacích novČ zabudovaného rozhlasu v LudvíkovČ. Tato prázdninová
akce mČla hodnČ nadšených divákĤ po celé trase prĤvodu nejen pČších, ale i alegorických vozĤ od SuchánkĤ až k hasiþské nádrži, kde již bylo
pĜipraveno nČkolik míst k soutČžím a obþerstvení za doprovodu reprodukované hudby. PĜi pČkném poþasí u grilování a obþerstvení þas pĜíjemnČ
ubČhl. Je naþ vzpomínat.
Celý výbor ale již v tuto dobu plánoval a pĜipravoval další akci, která se každoroþnČ na konci prázdnin koná, a tou je „Poslední prázdninový
táborák“. Uskuteþnil se v sobotu 31. srpna, opČt za krásného poþasí a velké úþasti divákĤ, kde opČt naše skupina „Mrsochmel“ – Mrkviþka, Sobotka
a Chmelová – pĜipravili soutČže a masky ve stylu indiánském – „Indiánské léto“. DČti i dospČlí byli pĜedem osloveni, aby pĜišli v tomto stylu na
zábavné odpoledne. A bylo jich dost. StĜelby z luku, házení sekerou na cíl, házení lasem, jízdy na poníku, pĜešplhání po lanČ pĜes nádrž a dalších
drobných soutČží se zúþastnili nejen dČti ale i dospČlí. Po skonþení soutČží došlo na jízdu na nádrži v raftu ve dvojicích za velkého smíchu
spokojených divákĤ. Ihned byl zapálen poslední prázdninový táborák a pĜi grilování masa a klobás a dalším obþerstvení celá akce trvala až
do pozdních noþních hodin.
Toto je výþet pravidelné pĜípravné práce výboru a obČtavé práce ostatních þlenĤ sboru dobrovolných hasiþĤ Ludvíkov. Tím ale ještČ rok nekonþí
a v pĜípravČ jsou další akce jak pro þleny, tak i veĜejnost.
22. listopadu – promítání sestĜižených událostí ze soutČží a dalších kulturních akcí, 5. prosince – tradiþní Mikulášská nadílka, tentokrát
spoleþenská v hasiþském klubu od 16 hodin, ke konci roku 27. prosince se uskuteþní celoroþní bilancování þinnosti sboru na výroþní valné hromadČ
a 31. prosince bude na hĜišti u nádrže tradiþní Silvestrovský nohejbal.
Do konce tohoto roku již další þíslo NovomČstských novin nevyjde, a proto chci využít možnosti a podČkovat všem pĜíznivcĤm a sponzorĤm
za celoroþní pĜízeĖ a pomoc, díky které se nám vše vydaĜilo. Všem Vám, þtenáĜĤm, pĜeji za celý sbor dobrovolných hasiþĤ hodnČ zdraví, štČstí a
spokojenosti do nového roku 2009.
Jednatel sboru dobrovolných hasiþĤ Ludvíkov – Malý Pavel st.

Místo, kde se kdysi stýkaly hranice tĜí zemí – ýech, Horní Lužice a Slezska – nyní pĜipomíná novČ instalovaný kámen s pamČtní deskou. Lze
sem dojít od hraniþního pĜechodu po pČšinČ, která vede dolĤ podél hranice až k hraniþnímu patníku þ. 64/4.
Na podnČt Hanse Kleckera ze Žitavy, znalce historie, tradiþních zvykĤ a náĜeþí Horní Lužice, provedli instalaci dobrovolnČ a zdarma pan Karel
Nádeník, pan Jaroslav ýech a Ing. Karel JeĜábek.

O historii Tabulového kamene

V roce 1628 nechal Albrecht z Valdštejna na vysoký smrk stojící na zemské hranici upevnit tabulku se svým znakem a letopoþtem 1628.
Oznaþovala hranici mezi panstvími. V roce 1790 smrk vyvrátila bouĜe. Název smrku „Tafelfichte“ (Tabulový smrk) pak pĜešel na celou horu, které se
pĤvodnČ Ĝíkalo Heidelberg. Na místČ vyvráceného smrku byl umístČn hraniþní kámen. Lidé mu Ĝíkali Tafelstein – Tabulový kámen.
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Na tomto místČ byla hranice ýech, Horní Lužice a Slezska
pravdČpodobnČ již od roku 1348, kdy Karel IV. ustanovil
zemČ Koruny þeské. Od roku 1742, kdy se Rakousko
muselo vzdát Slezska ve prospČch Pruska, to bylo místo
trojmezí Rakouska, Saska a Pruska. Do roku 1815 se zde
také stýkaly hranice tĜí panství – frýdlantského,
meffersdorfského a greiffensteinského.
-SY-

TO JSME TEDY NEýEKALI

To jsme tedy neþekali. Taková nepĜízeĖ poþasí! Ono první
zvolání nebylo možno použít v dobČ pĜípravy akce 5. výroþí postavení
rozhledny na Smrku. Bylo slunné léto a do záĜí daleko.
Je to k nevíĜe, ale uplynulo už pČt let od doby, kdy 20. 9. 2003 ve
12 hodin byla pro veĜejnost slavnostnČ otevĜena (za nádherného
slunného poþasí a obrovského množství pĜítomných aktérĤ oné
slavnosti) nová moderní rozhledna na Smrku. Proto bylo rozhodnuto
toto malé výroþí oslavit nČjakou odpovídající akcí. To jsme pĜipravovali.
Poþasí v pátek 19. záĜí 2008 nepĜíjemné. Ve MČstČ skoro až
dušiþkové. Když jsme dorazili na vrchol, bylo to ještČ horší. Teplota tĜi
stupnČ, nebe bylo pokryto šerednČ složitým systémem mrakĤ,
viditelnost do sto metrĤ. ZkĜehlé ruce neposlouchaly, a tak stavČní dvou
rozlehlých stanĤ trvalo o trochu déle než obvykle. StČhování stovek
vČcí, potravin, tekutin, pomĤcek. Pak rychle pod plachty a stĜechu
útulny, kde za blikotání svíþek a modravých pableskĤ plynových vaĜiþĤ
jsme se družili do pozdnČjších noþních hodin. A pak si každý našel
nČjaké volné místeþko na podlaze þi v lovecké chatČ na pĤdČ,
zachumlal se do spacáku a usnul spánkem spravedlivých. Málokdo
slyšel bubnování dešĢových pĜehánČk na stĜechy našich doþasných
pĜíbytkĤ. To jsme ani nechtČli.
V sobotu ráno ještČ snad o stupeĖ nevlídnČji než v pátek. Vše
nachystáno pro naše hosty, návštČvníky,
kamarády, známé i neznámé, cizí i
tuzemské. Skladba nabídky skoro stejná
jako tehdy pĜed pČti lety: palaþinky s
marmeládou a šlehaþkou, hrachová
polévka, párky a klobásky, pivo, víno,
svaĜák, grog a tvrdolíni, káva, þaj. I
limonáda. A novČ také informaþní
brožurky, letáky a materiály o historii
Tabulového kamene, panoramatický
pohled ze Smrku, PamČtní list úþastníka
pochodu, pohlednice. To se dalo
oþekávat.
A už je tady první host, dlouholetý
pĜíznivec a aktivní þlen tehdejších VýstupĤ
na Smrk a Jizerských hor vĤbec – Jura
Smutný starší. Vybral si z bohaté nabídky
a pohovoĜil s kamarády. Pak se dlouho nic
nedČlo. Že by debakl návštČvnický i
gastronomický, potažmo ekonomický?
Ne! Pomalu se zaþali trousit další pĜíznivci
Smrku, zplihlí, urousaní, zkĜehlí, s
nedĤvČrou v oþích, ale i s oþekáváním, co
jsme jim pĜipravili. Plynové vaĜiþe na
pĜípravu palaþinek, teplého þaje, grogu,
svaĜáku, teplých párkĤ se rozhuþely.

PĜicházely první objednávky. Dokonce i na studené pivo došlo.
Najednou jsme museli pĜidat v tempu. Známé i neznámé tváĜe,
povČdomé z minulých akcí þi k nepoznání od chladu scvrklé, s dČtmi
malými i vČtšími, jejichž oþiþka zvČdavČ pokukovala po všech tČch
atrakcích. Žertíky létaly vzduchem, nČmé pohledy, vytrvalé þekání na
pomalu se pĜipravující pochutiny (nízká okolní teplota pČknČ srážela
rychlost pĜípravy), slova chvály, efektní házení palaþinkou z pánve jako
bonus pro foĢáky a kamery nČmeckých turistĤ. To jsme tedy neþekali.
Dopoledne slavnostní odhalení Tabulového kamene na hranicích
tehdejšího trojmezí zemí ýech, Slezska a Horní Lužice. Kámen s
deskou se nachází vlevo od hraniþního pĜechodu s Polskem asi 1,5 km
od rozhledny. O nČkolik desítek minut pozdČji pak slavnostní pĜivítání
nČkdejších stavitelĤ rozhledny na Smrku a odhalení obrovité skulptury
ducha Jizerských hor, bájného Muhu. Socha ze dĜeva, vážící nČkolik
metrákĤ, je umístnČna pár metrĤ od paty schodištČ rozhledny. Jejím
autorem a souþasnČ dárcem je Miloš Šimek z Raspenavy. JeštČ
slavnostní vztyþení vlajky MČsta na novém stožáru na vrcholu
rozhledny, pro ten úþel speciálnČ vyrobeném a namontovaném v
sobotu. Program se chýlil ke konci. To se muselo oþekávat.
PĜiliv návštČvníkĤ zaþal slábnout. ÚmČrnČ k tomu i slábl zájem
o naše výrobky a nabídku. To se dalo oþekávat.
PĜesto odhadujeme, že na výstup pĜišlo okolo tĜí set zájemcĤ. A to
bylo dobĜe. To jsme tedy neþekali.
Šmi-dra© 23. 9. 2008
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PodČkování

——————————————————————————————
ChtČla bych se ještČ vrátit k pátému výroþí otevĜení nové rozhledny na
Smrku, odhalení Tabulového kamene a dĜevČného zpodobnČní patrona
Jizerských hor Muhu. Všechny tyto akce se uskuteþnily, jak všichni
víme, 20. záĜí tohoto roku. ChtČla bych nejen za sebe, ale i za ostatní
úþastníky této velké slávy podČkovat všem, kteĜí pĜipravili obþerstvení a
byli pĜi prezentaci ve dvou velkých stanech u rozhledny. Jsou to
þlenové a þlenky Klubu þeských turistĤ v Novém MČstČ pod Smrkem –

manželé Kozákovi, manželé Bláhovi, manželé Kuþerovi, paní V.
Bernkopfová, J. Karpíšková, H. Stará, V. Šedinová, pánové H. Hölzel,
J. Polma, H. Sommer, P. Šmidrkal. VČtšina z nich už na Smrk musí
pĜijet nebo pĜijít o den dĜíve, aby postavili stany a vše pĜipravili.
PĜespávají tu v útulnČ na rozhlednČ nebo ve stanech pĜi teplotČ nČkdy
velmi nízké. TémČĜ ve stejném složení se podílejí na zajištČní pĜípravy
a realizaci výstupu na Smrk každý rok v þervnu. Díky nim vládne všude
veselá nálada a venku i ve stanech neopakovatelná atmosféra. JeštČ
jednou dČkujeme.
DZ

Ohlédnutí seniorĤ…
Lidé v Novém MČstČ þasto Ĝíkají, že se ve mČstČ nic nedČje! NapĜíklad my, senioĜi, poĜádáme nČkolikrát v roce hudební veþery. Slovem i hudbou
nás provází pan V. Hrdina, Ĝeditel hudební školy ve FrýdlantČ. VeĜejnost informujeme o akcích pomocí rozhlasu, na internetu a informace dáváme
do skĜíĖky na námČstí. PĜesto je ale zájem pramalý. Hudební veþery jsou zajímavé, pouþné a pochopitelnČ pro všechny!
Mimo tyto veþery poĜádáme dvakrát roþnČ cestopisné pĜednášky s promítáním. Veþerem nás provází pí ing. B. NedvČdická, profesionální
prĤvodkynČ. Nikdy nezklame. Naše výlety!! Na ty se moc tČšíme. VČĜte þi nevČĜte, vidČli jsme již 21 zámkĤ, tĜi hrady a nepoþítanČ muzeí, skanzenĤ,
exkurzí a jiných zajímavostí.

Letos jsme navštívili:

17. 5. hrad KĜivoklát, který sloužil jako vČzení, skanzen „HamousĤv statek“ a Lány, kde jsme navštívili hrob T. G. Masaryka.
17. 6. hrad Pecku – jedním z majitelĤ byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který byl popraven 21. 3. 1621 v Praze (poprava 27 þeských pánĤ).
V Nové Pace jsme navštívili krásné muzeum drahých kamenĤ a šperkĤ a opravdu nesmírnČ krásné muzeum panenek v Troskovicích. Panenky jako
živé, a ta miminka! Všichni jsme byli nadšení.
28. 8. obĜí akvárium v Hradci Králové, dále jsme pokraþovali do Litomyšle. Ta se nám velice líbila. PČkný zámek, krásné památky, námČstí
s podloubím (1 strana 500 m dlouhá), kostely a nezapomenutelné klášterní zahrady. Poþasí krásné, co si více mĤžeme pĜát?
Tak to byly naše výlety. Doufáme, že budeme pokraþovat v poznávání naší krásné vlasti i v pĜíštím roce.

Co ještČ plánujeme?

5. 11. – cestopisný poĜad – Havajské ostrovy
20. 11. – poslední hudební veþer vČnovaný Johannesu Brahmsovi
30. 11. – poĜádáme spolu se Sdružením žen z JindĜichovic „Vánoþní trhy“. Prodávat budeme naše výrobky, výrobky dČtí z výtvarného kroužku
z Domeþku. Své výrobky budou nabízet i profesionálové. SrdeþnČ vás všechny zveme. Zaþátek je ve 13.00 hod. v sále DČlnického domu.
ýtČte informace v naší skĜíĖce, protože ještČ jedno pĜekvapení tam bude.
Za Seniorklub J. Bondarová

SOCHA

Už je to dávno, strašnČ dávno, þas mládí a malin nezralých. Naše
rodina žila v té dobČ daleko odsud, v kraji mírných kopcĤ a hustých
lesĤ. Stromy pokrývaly nejbližší okolí onoho mČsta hustým kobercem.
Rostly zde buky, duby, habry, ale i jehliþnany. Les byl zbrázdČn þetnými
roklinami s bublajícími potĤþky, na kterých jsme jako malí stavČli rĤzná
vodní dílka. V jedné lokalitČ se nacházela podivnČ zbrázdČná pĤda,
jako by obrovitý stroj nahrnul vysoké valy v pravidelných tvarech
obdélníkĤ. Pod nimi se zase nacházely hluboké pĜíkopy, jejichž stČny
zakulatil nemilosrdný þas. Všude rostly vysoké stromy majestátního
vzrĤstu. Za valy se vyskytovaly hromady nakupených kamenĤ, zpola
zarostlých pĜízemní vegetací. Kameny byly z materiálu, který se
vyskytoval v nejbližším okolí. Byla to tmavá zvČtralá žula s výskytem
velkých hrubých zrn matnČ se lesknoucího kĜemene.
Obþas jsme tyto konþiny navštívili, tedy hlavnČ my, kluci, i když to
místo bylo dost vzdálené od obvyklých míst našich hrátek. PĜitahovalo
nás to místo skoro magicky, zvláštČ poté, co jsme se dozvČdČli, že to
kdysi bývalo slovanské hradištČ. Bylo opravdu rozlehlé, táhlo se stovky
metrĤ. Ony podivné kopce hlíny byly kdysi obranné valy, na jejichž
vrcholku prý byla kĤlová palisáda. Na nČkolika místech byly valy
pĜerušeny jakýmisi vchody nebo vjezdy do útrob bývalého hradištČ. PĜi
jednom z nich stál zvenku podivný skalní útvar. TvoĜily jej dvČ hrubČ
vytesané sochy, jedna vyšší a druhá nižší. Ta menší se jakoby tulila k
té vyšší. Všimli jsme si tohoto útvaru pĜi nČkolikáté návštČvČ onoho
prehistorického sídlištČ starých SlovanĤ. Také nás zaujalo, že byl
vytvoĜen ze zcela odlišného materiálu než z toho, který se nacházel v
nejbližším okolí. MČl temnČ þervenavou barvu a strukturu jako
jemnozrnný pískovec. Skoro to vypadalo jako primitivní sousoší matky
a dítČte, pĜitisknutého k matþinČ boku. Noha s lehkým nákrokem,
ruþiþka, natahující se k matþinČ pasu. Ve své klukovské bujarosti jsme
se do tohoto útvaru trefovali kameny a vždycky nČkolik z nich zasáhlo
tu nižší, tu vyšší postavu. Bohužel, o tom útvaru jsem se nikdy
nedopídil, co vlastnČ znamená. Bylo to zahaleno tajemstvím.
Po þase jsme spolu s rodiþi navštívili ono místo znovu. OpČt jsme si
prohlédli zbytky staroslovanského sídlištČ a na památku mČ tatínek
vyfotografoval stojícího u oné tajemné kamenné dvojice.
ýas oponou trhnul, dospČli jsme, zmizeli si s kamarády z oþí. Po
þase jsme se zaþali scházet coby spolužáci, vzpomínali na zašlé þasy.

Na svČtlo boží se dostaly staré zažloutlé fotky z dob našeho mládí,
vzpomínky na dobu her. PĜi té pĜíležitosti jsem také já vytáhl dobovou
fotku z onČch míst, kde jsme bývali s kamarády nesþetnČkrát. Stojím
tam na té fotce ponČkud kĜeþovitČ, v krátkých kalhotách a v košili tehdy
strašnČ populární. ěíkalo se jí švédská a vyznaþovala se zvláštním
zapínáním u krku na dva podélnČ všité knoflíþky, s otvorem pro hlavu
rovnČž podélným. JistČ si ji mnozí z vás pamatujete. Stojím tam u
onoho sousoší hned vedle „dítČte“, jak jsem si ve své fantazii nazval ten
kamenný náznak menší postaviþky. Pravá ruka se natahuje k matþinČ
pasu. Mnozí z nás poznali, odkud ten snímek je. Usmyslel jsem si, že
bych mohl ono místo druhý den navštívit. Nikdo z kamarádĤ se mnou
nechtČl jít.
Druhý den jsem skuteþnČ odešel na ta místa. ěíká se jim Starý
zámka. Trochu divný jazykový tvar, ale tak se v našem kraji mluvilo a
mluví. PĜíroda v okolí byla o poznání více zmČnČna uplynulými léty,
stromy mohutnČjší, podrost divoþejší. PĜesto jsem to místo našel i po
delším hledání. Prošel jsem si stará známá místa, sbíhal a zase vybíhal
jako za mlada vysoké valy a dohadoval se, co kde asi v onČch dobách
stálo. Pak jsem došel k jednomu z nČkolika prĤjezdĤ, kde mČla stát ta
skulptura. Byla tam. Sice ponČkud zarostlá nČjakým keĜem, jehož vČtve
byly v blízkosti hlavy vČtší postavy, ale stála tam. Vytáhl jsem z kapsy
dobovou fotografii a porovnával ji se skuteþností. Hlavou mi prolétávaly
vzpomínky, když tu náhle jsem zpozornČl. NČco nesouhlasilo. Na
þernobílé fotografii jsem stál vlevo od dČtské postaviþky, pravá ruka
dítČte se natahuje k pasu maminky... Zadíval jsem se na sousoší pĜed
sebou. Ruka dítČte však byla nyní už pĜitisknuta k máminČ boku a
druhá byla na poloviþní dráze k „matþinČ“ pravé ruce! ObČ ruþiþky jako
by chtČly uchopit mámin pas, jak by chtČly hledat bezpeþí máminy
náruþe. A další objev! Postava mámy se lehce nachyluje a stáþí levým
bokem ke svému potomkovi. Její pravá ruka se ohýbá k hlaviþce dítČte,
chce jej pohladit!? Nebo snad to domnČlé dítČ hledá úkryt v máminČ
náruþí? VždyĢ jsme tenkrát házeli kameny na ty sochy! ZĤstal jsem stát
v úžasu nad skuteþností. PĜece ta padesát let stará fotografie neklame?
Došel jsem až k samé soše. Kámen byl stále stejnČ tmavČ þervený,
velmi homogenní, nebylo na nČm ani stopy po pĤsobení deštČ þi jiných
vlivĤ. RovnČž mech nebo jiné rostlinstvo na nČm nebylo. Zkrátka, byl
asi stejný, jak se zachoval v mé pamČti z mládí. Hlavou mi bleskl
absurdní nápad! Ten kámen je živý! To snad není kámen, to je nČjaká
živá hmota, jenom se zpomaleným životním rytmem. VždyĢ za dobu
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tČch padesáti let se ty konþetiny pohnuly! Sice jenom o desítky
centimetrĤ, ale pohnuly se!
Stále jsem nevČĜícnČ hledČl na fotku a na skuteþnost pĜed sebou.
Znovu jsem se vrátil k sousoší, abych objevil nČco nového. Všiml jsem
si, že v patČ kamene není vĤbec žádná vegetace. Do vzdálenosti asi
jednoho metru byla pĤda bez porostu, jen tmavá lesní pĤda. Jako by
ten prostor nČkdo peþlivČ vyplel a srovnal do hladkého povrchu. Nohy
dvojice stály na podkladu tak pĜirozenČ, jako by þekaly na povel – jdi!
Stály malou plochou, a pĜesto sousoší vypadalo velmi stabilnČ.
JeštČ dlouhou dobu jsem tam stál a pĜemítal, þeho jsem svČdkem.

Pak jsem vytáhl digitální foĢák a provedl jsem nČkolik snímkĤ z rĤzných
úhlĤ a smČrĤ vþetnČ toho, který odpovídal starému snímku. NemČl
jsem mnoho þasu, a tak nerad jsem se vracel zpČt do mého mČsteþka.
Letos máme opČt setkání spolužákĤ po dvou letech. Scházíme se
teć þastČji, protože se nám zdá, že ten þas nČjak rychleji ubíhá. Beru si
s sebou onu starou zažloutlou fotografii a ty nejnovČjší z digitálu. Zase
se tam vrátím a podívám se, zdali to dítČ našlo náruþ své matky. VČĜím,
že to tak po urþité dobČ bude, ale vzhledem k pomíjivosti þasu a
uplynulých padesáti let se toho já už nedoþkám. Ale pĜesto – co kdyby?
Šmi-dra©

Smrk – Král Jizerských hor
Byla vydána knížka o Smrku. Knihu napsal bývalý uþitel
Karel Nádeník spolu s dalšími autory. Jde o jedineþné, kvalitní
a vyþerpávající dílo, které dosud chybČlo. Knížka obsahuje
velké množství fotografií a informací o dolování, pomníþcích,
rozhlednách, sportu a pĜírodČ na hoĜe spjaté s naším mČstem.
Garantem kvality grafické i obsahové je vydavatel Roman
Karpaš, který knihu vydal v edici Klenoty Jizerských hor.
Nedávno probČhl v hotelu MČdČnec kĜest knížky, kterého se
zúþastnilo velké množství milovníkĤ Jizerských hor. Sešli se tu
nejen místní, ale i mnoho lidí ze širokého okolí. To jen
potvrzuje, jak velkému zájmu se hora Smrk tČší.
Knihu mĤžete zakoupit v knihovnČ nebo lázních za 239 Kþ.
- SYAnotace
Zvýšený zájem o horu Smrk vyvolala v roce 1892 první
dĜevČná rozhledna, která sloužila neuvČĜitelných padesát let.
Od záĜí 2003 stojí na vrcholu nová kovová vyhlídková vČž se
stejnČ obdivuhodným výhledem a Smrk se opČt stává
magnetem pro tisíce návštČvníkĤ. Jim i ostatním zájemcĤm o
tuto nevšední horu je urþena knížka, kterou držíte v ruce.
Seznámí vás s mnoha zajímavostmi z historie i souþasnosti,
aĢ už se jedná o kdysi slavné, ale dávno zaniklé cínové
dolování, pomníþky a jiné památky na svazích hory, vývoj
turistiky a sportu nebo nejrĤznČjší pĜírodovČdné
pozoruhodnosti. ChybČt samozĜejmČ nemĤže ani podrobný
popis výstavby obou rozhleden.

MċSTO

MċSTO
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MČstská knihovna nabízí svým þtenáĜĤm bohatý výbČr literatury jak z oblasti populárnČ nauþné, tak i z beletrie. PĜijćte se sami pĜesvČdþit a staĖte se þtenáĜi mČstské knihovny. Knihovna dále nabízí þernobílé a barevné kopírování pro obþany bČhem výpĤjþní doby a skenování.
MČstská knihovna pĤjþuje:

pro dČti:
pro dospČlé:

pondČlí
pondČlí
þtvrtek

13:00 - 17:00 hod.
stĜeda
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.

MČstská knihovna upozorĖuje obþany na novou službu - veĜejnČ pĜístupný internet. Možnost využití této služby má každý obþan mČsta. Internet je pĜístupný ve výpĤjþní dobČ knihovny.


Beamont, Matthew
Bouþková, Tereza
Cabot, Meg
Carter, Robert
Coulter, Catherine
Drinkwater, Carol
Erskine, Barbara
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Hanibal, JiĜí
Hardenová, Helena
Hiaasen, Carl
Hohlbein, Wolfgang
HĤlová, Petra
Chopin, Kate
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Kellerman, Jonathan
Morrell, David
Nesvadbová, Barbara
Obermannová, Irena
Patterson, James
Plaidy, Jean
Plaidy, Jean
Suzuki, Koji
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Jak nepĜežít vlastní smrt
Rok kohouta
Velikost XL
ěeþ kamenĤ – 3
Nebezpeþná vášeĖ
Olivová farma
OheĖ je tvým osudem
Jíst, meditovat, milovat
ýáry života
PĜíliš mnoho strašidel
PĜirozená dívka
Kronika nesmrtelných
Stanice Tajga
Probuzení
Neþekaná láska
SvČdkynČ
Neznámá pravidla
PohádkáĜ
Normální zázraky
Záludné vlny
VzbouĜení orlíkĤ
Lví srdce
Smyþka
Jen ve tvých snech

Sucha, Marian S.
Toušlová, Iveta

Setkání s Kubou
Toulavá kamera

 
Herrmann, Heike
Naik, Anita

KvČtiny v pĜírodČ
PrĤvodce pro nesmČlé dívky

 
Almond, David
Bobák, JindĜich F.
Carman, Patrick
Estes, Allison
Estes, Allison
Estes, Allison
Estes, Allison
Rennison, Louise
Štíplová, Ljuba


Budínský, Libor
Horáková, Šárka
HutaĜová, Ivan
Kubátová , Zita
Meisner, Anton
Messner, Reinhold

Skelling
Dávné povČsti národa þeského
Elyova zemČ
StĜíbrné podkovy 1.
StĜíbrné podkovy 2.
StĜíbrné podkovy 3.
StĜíbrné podkovy 4.
…a pak se mi to vymklo z rukou
Pojć s koĢaty do pohádky


Cestománie
Liberec
Hledání þínského draka
Jan PĜeuþil
Souþasní þeští spisovatelé knih
Bez servítkĤ
Peklo u ýerkasy
Velké stČny
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