
 

Z jednání rady m�sta 

Ze zasedání zastupitelstva  

Jak jsme volili? 
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dostáváte do ruky poslední letošní �íslo Novom�stských 

novin. D�kujeme všem, kte�í  do našich Novom�stských 

novin p�isp�li svým dílem. Rádi bychom Vám všem 

pop�áli klidné a p�íjemné prožití svátk� váno�ních a do 

nového roku 2009 hlavn� hodn� zdraví, št�stí, lásky, 

spokojenosti a úsp�ch� jak v osobním, tak i v pracovním 

život�. 
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Kafková Margita        81 let 
Švorcová Emilie        88 let 
Salabová Henryka      80 let 
P�idalová Marie         83 let 
Krásný František        80 let      
Hutla Ladislav           70 let 
Šikulová Jaroslava     82 let      
Zazvonil Ladislav      70 let 
Vokounová Miluška  87 let      
Nigrínová R�žena      88 let      
Jirušová Ji�ina            85 let      
Zítová Irmgard           75 let      
Marhoulová Marie     75 let 
Zenkerová Marie        80 let 
Tomeš Ji�í                  70 let 
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Diškant Imrich           80 let 
Zozmanová Ji�ina      70 let 
Va�ková Alena          80 let 
Zelenková Ji�ina        70 let 
Nováková Marta        87 let 

   Novák Jaroslav          86 let 
   Ková� Adolf               82 let 

       Veselovská Božena    83 let 
Veselovská Lidie        81 let 

       Vondrá�ek Št�pán      87 let 
       �ízková Jaroslava      82 let 

Juricová Štefana        70 let 
       Fidrhelová Miroslava 70 let 
       Popík Št�pán              70 let 

  Všem jubilant�m p�ejeme mnoho zdraví, št�stí 
a osobní spokojenosti do dalších let.     Redakce 

����   Rada m�sta se sešla dne 3. 9. 2008 a projednala 

majetkoprávní v�ci, prodloužila smlouvu o nájmu výlepových 
ploch, projednala žádost o pronájem nebytových prostor – 
bufet s �ástí sálu „D�lnický d�m“. RM dále p�id�lila dotace 
z rozpo�tu m�sta a schválila p�ijetí daru pro PO SV� 
“ROROŠ” od Šachového svazu. 
 
        Na svém dalším jednání dne 8. 10. 2008 projednala 
rada majetkoprávní v�ci a p�id�lila byty v novém bytovém 
dom� ve Frýdlantské ulici.  Dalším bodem jednání RM byl 
Opera�ní plán zimní údržby m�sta Nové M�sto pod Smrkem 
pro zimní období 2008/2009 a projednání žádostí o dotace. 
RM schválila rozhodnutí o výb�ru nejvhodn�jší nabídky na 
zhotovitele ú�elové komunikace u obytného domu 
Frýdlantská 59. 

  Zasedání zastupitelstva bylo p�ítomno 14 zastupitel�. Po zahájení 
panem starostou byl schválen program jednání zastupitelstva a 
prob�hla volba návrhové komise a ov��ovatel� zápisu. Po kontrole 
usnesení vystoupili ob�ané se svými p�ipomínkami. 
 
P�ipomínky ob�an� 
Pan Rabina se dotázal, pro� a kdo povolil odstran�ní zábradlí u spodní 
brány objektu bývalé Textilany. Pan starosta odpov�d�l, že na základ� 
usnesení ZM byl vyzván majitel (EKS Factoring s. r. o.) k oprav�. Firma 
EKS Factoring  s. r. o. ve své odpov�di na výzvu uvedla, že zábradlí 
udržovat nebude, maximáln� provede jeho odstran�ní. Dopravní 
inspektorát P�R v Liberci ani Krajská správa silnic proti odstran�ní 
zábradlí nem�ly námitky. Pan Rabina objasnil p�ítomným d�vody, pro� 
JSDH Nové M�sto pod Smrkem požádalo o zakoupení zásahového 
vozidla. Uvedl, že stávající auto je 30 let staré, zna�n� zkorodované a 
bez platné STK. Technickou kontrolou by již neprošlo a oprava by stála 
600.000 K�. Nové vozidlo by m�lo sloužit jako technicko-zásahové 
vozidlo k výjezd�m na ropné havárie, dopravní nehody, požáry a výcvik. 
Nebude tedy sloužit, jak mnozí tvrdí, pouze k doprav� hasi�� a d�tí na 
sout�že. Dále �ekl, že by p�ípadn� mohly auto využít i jiné organizace. 
Pan starosta �ekl, že se rýsuje reálná možnost po�ízení auta, bude 
nutné up�esnit technické požadavky. 
Pan Zoller sd�lil, že stále není opraven chodník u jeho domu ve 
Frýdlantské ulici. Bylo �e�eno, že až se bude d�lat silnice, tak se to 
zalije asfaltem, a stále se nic ned�je. Paní místostarostka odpov�d�la, 
že informaci o oprav� chodníku poskytne pan Fryc. Pan Fryc �ekl, že 
oprava byla u TSML objednána. Paní místostarostka �ekla, že TSML 
budou op�t vyzvány.  
Paní Suková se dotázala, zda by byla možnost zajistit umíst�ní 
zpomalovacích pás� ve Frýdlantské ulici v místech d�tského h�išt� u 
Textilany. D�ti tam nebezpe�ným zp�sobem p�ebíhají silnici. Paní 
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místostarostka �ekla, že když byla Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK) žádána o možnost umíst�ní retardér� u školy v Jind�ichovické 
ulici, nebylo to povoleno. Retardéry by musely být mobilní, KSS LK nepovolí žádný zásah do silnice. Pan starosta dodal, že oprava silnice byla 
provád�na za prost�edky získané z Evropských fond� a po dobu udržitelnosti projektu do ní nesm�jí být provád�ny (5 let) žádné zásahy. Na tento 
problém naráží také p�íprava rekonstrukce a dostavby kanalizace. Dalším problémem je pak zimní údržba. Je možné situaci u KSS LK prov��it. 
Bude uloženo OVŽP. Paní místostarostka uvedla, že �ešením by bylo z�ízení p�echodu pro chodce, ale i s tím je problém. V lo�ském roce bylo 
požádáno o povolení k vybudování p�echodu u spodní brány objektu Textilany (u mostu). Realizace nebyla povolena. D�ti mohou využít 
k p�echázení blízký p�echod u MŠ nebo u Textilany.  
Mgr. �echová �ekla, že si rodi�e d�tí bydlících v panelácích v ulici Husova st�žují, že jim jejich d�ti utíkají na h�išt� k Textilan�, a dotazují se, zda 
by mohlo být opraveno stávající h�išt� u t�chto dom�. Pan starosta odpov�d�l, že je to otázka finan�ních prost�edk�. V letošním roce jsou již 
vy�erpány. H�išt� je postaveno �áste�n�, p�vodní rozpo�et byl 2 mil. K�. Postavena byla pouze jedna sestava, která byla hrazena z rozpo�tu 
m�sta. P�vodní požadovaná dotace nebyla p�iznána. Na základ� jiné žádosti poskytl Liberecký kraj dotaci ve výši 240.000 K�. Výstavba h�išt� stála 
více než 0,5 mil. K�. Prvky na starých h�ištích jsou ve velmi špatném stavu a z bezpe�nostních d�vod� bude nutné naopak pokra�ovat v jejich 
odstra�ování. 
Pan Malý se dotázal, zda by mohla být z domu na nám�stí �. p. 154 sundána cedule s nápisem „Opravna obuvi“. Provozovna se v dom� již 
nenachází. Pan starosta �ekl, že je možné požádat majitele nemovitosti o sejmutí z estetických d�vod�.   
Paní Neumannová �ekla, že má m�sto p�kn� upravené nám�stí. Pan starosta �ekl, že úpravu nám�stí má na starosti paní Straková z odboru 
správy majetku. Paní Straková má na starosti VPP zam�stnance, kte�í úpravu nám�stí provád�jí. Paní Neumannová pro ni požádala o ud�lení 
pochvaly. Dále paní Neumannová �ekla, že byla slovn� napadena v restauraci Na R�žku. Pan starosta odpov�d�l, že tyto záležitosti je nutné �ešit 
s  policií. Npor. Bc. Dostál �ekl, že záležitost byla policií �ešena.  
Npor. Bc. Dostál seznámil s �inností Obvodního odd�lení Policie �eské republiky (OO P�R) v Novém M�st� pod Smrkem. �ekl, že bylo spácháno 
88 trestných �in�, z toho bylo 80 objasn�no. Oproti lo�skému roku je nár�st o 13 trestných �in�. Bylo zaznamenáno navýšení p�ípad� krádeží aut. 
Od za�átku roku jich bylo odcizeno 6, v lo�ském roce žádné. P�estupk� bylo spácháno 257, z toho bylo objasn�no 236. V�tšinou se jednalo o 
p�estupky v doprav� a proti ve�ejnému po�ádku. Stav policist� je stejný. Pan starosta dodal, že OOP�R v Novém M�st� pod Smrkem byla 
rozší�ena oblast p�sobení. Mimo Nové M�sto pod Smrkem, Hajništ�, Ludvíkov a Jind�ichovice pod Smrkem byla oblast rozší�ena o Horní a Dolní 
�asnici a Srbskou. Na pravidelném setkání starost� Frýdlantska chválil starosta obce Horní �asnice �innost OO P�R v Novém M�st� pod Smrkem. 
�ekl, že je velký rozdíl v �innosti, policisté jsou v obci více vid�t, než tomu bylo v období, kdy obec pat�ila pod OO P�R Frýdlant.  
 
Majetkoprávní v�ci 
P�edložil pan Fryc, investi�ní technik, a pan K�epelka, vedoucí správního odboru. 
Byl schválen bezúplatný p�evod majetku obce dle zák. �. 12/2000 Sb. do vlastnictví Libereckého kraje a schváleno bezúplatné nabytí majetku dle 
zák. �. 128/2000  Sb. do vlastnictví m�sta. Dále ZM projednalo prodej nemovitých v�cí z vlastnictví m�sta. 
 
Bezúplatný p�evod pozemk� u Sokolovny a v ul. Mánesova 
Pan starosta informoval ZM o p�evodu pozemk� u Sokolovny a v ul. Mánesova, sd�lil, že Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových 
(ÚZSVM) p�ipravil již t�etí verzi smlouvy o bezúplatném p�evodu pozemk� u Sokolovny. P�edchozí dv� smlouvy byly ZM schváleny. Na ÚZSVM se 
však našel vždy dodate�n� nový d�vod, pro� smlouva, kterou p�ipravili jeho ú�edníci, nem�že být podepsána. Zhruba po roce tedy ÚZSVM 
p�edkládá další verzi, bez zásadních úprav. Na pozemcích u Sokolovny je p�ipravován projekt sportovního areálu.   
Další smlouvou budou m�stu bezúplatn� p�evedeny komunikace v ulici Mánesova.  
  
Zpráva o p�ezkoumání hospoda�ení Svazku obcí Smrk 
ZM projednalo na základ� p�edloženého materiálu Zprávu o p�ezkoumání hospoda�ení Svazku obcí Smrk. Zprávu o p�ezkoumání hospoda�ení 
svazku obcí Smrk p�edložil p�edseda Svazku obcí Smrk Ing. Jan Pospíšil, starosta obce Lázn� Libverda. 
Ing. Beranová objasnila zprávu o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení a seznámila s podmínkami pro hospoda�ení Svazku obcí. 
 
Výstavba bytového domu Frýdlantská 59 
Paní místostarostka sd�lila, že materiál p�edložený ZM byl p�ipravován na základ� informace, že M�stu nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj 
v prvním kole (v srpnu) schválena dotace na ú�elovou komunikaci k bytovému domu Frýdlantská 59. Dne 16. 9. bylo M�stu sd�leno, že dotace byla 
p�iznána. Dotace byla schválena ve výši 50 tis. K� na jeden byt, tzn. v celkové výši 1.950.000 K�. Z toho d�vodu není pot�eba projednávat všechny 
p�ipravené varianty �ešení situace kolem financování ú�elové komunikace u obytného domu Frýdlantská 59, sta�í schválit dofinancování ú�elové 
komunikace z kapitoly Opravy a investice, kde finan�ní prost�edky jsou. 
Pan starosta požádal paní místostarostku o informaci k výstavb� 39 BJ. Paní místostarostka odpov�d�la, že bytový d�m je dostaven a zbývá 
provést odstran�ní drobných závad. V sou�asné dob� není d�m p�ipojen na elektrickou energii. P�ipojení je otázkou vybudování kabelové smy�ky a 
posílení trafostanice. Záleží na firm�, která vyhrála výb�rové �ízení, jak rychlá bude realizace p�ipojení. Jedná se o smluvní vztah mezi �EZ a 
dodavatelskou firmou. Rychlost se snažíme ovlivnit intervencemi u �EZ a dodavatelské firmy. Dalším problémem je plynová p�ípojka, o jejíž 
p�emíst�ní se v této chvíli snažíme – plynový pilí�ek stojí na nevhodném míst� u parkovišt�, snažíme se o jeho p�emíst�ní k obytnému domu. Po 
vy�ešení t�chto dvou problém� bude možné nast�hování nájemník�.  
Pan Vojá�ek se dotázal, kolik je v sou�asné dob� p�id�leno byt�. Paní místostarostka odpov�d�la, že v této chvíli je p�id�leno 23 byt�. Zbylé byty 
bude RM p�id�lovat na své sch�zi dne 8. �íjna 2008.   
 
R�zné 
Paní Suková se dotázala, zda ješt� v rozpo�tu m�sta zbudou finan�ní prost�edky na zateplení st�ny mate�ské školy. V sou�asné dob� jsou 
vym�n�ná okna, je zbourané schodišt� a vše je p�ipravené k instalaci zateplení. Pan starosta �ekl, že až bude vyhlášena další výzva, budeme op�t 
žádat dotaci. Paní místostarostka dodala, že by bylo možné 200.000 K� na zateplení této st�ny MŠ uvolnit. Paní Suková �ekla, že podle jejích 
p�edb�žných odhad� by mohla MŠ ze svého rozpo�tu p�isp�t na zateplení �ástkou cca 50.000 K�, ale to bude p�esn�ji v�d�t až v listopadu. 
Pan Vojá�ek se dotázal, kdy bude realizována oprava komunikace na P�ebytku a parkovišt� u lázní. Paní místostarostka odpov�d�la, že 
parkovišt� u lázní se v letošním roce budovat nebude. Zatím nebylo dokon�eno bourání komína. Finan�ní prost�edky na vybudování parkovišt� 
budou použity na bourání komína a odvoz inertního materiálu (sut�). Bourání komína velmi levn� provedli místní horolezci, ale odvoz a likvidace 
inertního materiálu (sut�) bude stát dle odhadu cca 80.000 K�, a to není brán jako nebezpe�ný odpad. Oprava komunikace na P�ebytku a u garáží 
v ulici Žižkova m�la být provedena dle smlouvy do konce zá�í, ale firma KOREKT DIPS s. r. o. požádala o posunutí termínu dokon�ení realizace do 
konce �íjna. Další opravy v ulici Husova (u autobusové zastávky) a komunikace v Hajništi m�ly být provedeny firmou SILKOM s. r. o. také do konce 
zá�í, 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 zjišt�na.  
Pan Malý �ekl, že v lo�ském roce byla vyzvána �ímskokatolická církev k provedení úpravy strom� a kapli�ky na h�bitov� v Ludvíkov� pod Smrkem. 
Pan Suk �ekl, že v listopadu 2007 byla na základ� místního šet�ení zaslána výzva �ímskokatolické farnosti v Novém M�st� pod Smrkem. Na výzvu 
nebylo reagováno. Paní místostarostka dodala, že šet�ení prob�hlo, v�tve nad kapli�ku zasahují, v kapli�ce nebyl velký nepo�ádek, krom� jednoho 
kbelíku s n�jakým vápnem. Je možné výzvu zopakovat, ale nelze to na�ídit. Bude uloženo OVŽP. Pan starosta dodal, že by sta�ilo získat souhlas 
s provedením o�ezu strom�. Pan Malý pod�koval za zprovozn�ní rozhlasu v Ludvíkov� pod Smrkem a �ekl, že v dolní �ásti obce není hlášení 
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slyšet. Paní Pospíšilová �ekla, že dojde k prov��ení a odzkoušení. Bude domluven termín s panem Pelantem. 
Pan Selnekovi� �ekl, že došlo k poni�ení d�tského h�išt�, a navrhl, jestli by nestálo za úvahu nainstalovat u h�išt� kamerový systém. Pan starosta 
odpov�d�l, že pokud by se m�lo 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 n�co v�tší pravd�podobnost zjišt�ní pachatele. Paní 
místostarostka dodala, že k poni�ení skluzavky (zelené) došlo z d�tské hlouposti. Nebyl to vandalismus. Druhá závada na skluzavce (�ervený 
tobogánek) nebyla z d�vodu poni�ení. Došlo k p�elomení úchytu skluzavky. Jedná se o vadu výrobku, která bude p�edm�tem reklamace. Bylo 
poukazováno na to, pro� jsou skluzavky laminátové, nerezové by byly odoln�jší proti poškození. Laminátové skluzavky byly zvoleny proto, že u 
nerezových je vyšší pravd�podobnost odcizení, jak už se jinde stalo. Odcizením nerezové skluzavky by vznikla škoda p�es 20.000 K�. Celé h�išt� je 
pod velkým náporem d�tí, je tam velký hluk, na což poukazují obyvatelé bydlící v panelácích vedle h�išt�. Bylo by dobré mít více h�iš� po m�st�, ale 
to je otázka finan�ních prost�edk�. Aby se zamezilo hluku v noci, je sedák lanovky zamykán. Pan Selnekovi� �ekl, že tomuto by se mohlo 
kamerovým systémem zabránit.  
Mgr. Smutná se dotázala, zda bude opraven m��i� rychlosti. Nefunguje od 1. zá�í. Paní místostarostka odpov�d�la, že opravu objednala a m�la 
být provedena do konce minulého týdne. Bude op�t telefonicky zaurgováno.  
Mgr. �echová se dotázala, jak je to s žádostí manžel� Karalových o pronájem �ásti sálu v D�lnickém dom�. Z usnesení RM není z�ejmé, jak bylo 
rozhodnuto, pouze, že byla žádost vzata na v�domí. Pan starosta vysv�tlil, že RM sice žádost projednala, ale sál v D�lnickém dom� má 
v pronájmu PO SV� „ROROŠ“ a je v kompetenci �editelky sjednávat podnájemní vztahy. Pokud by to cht�la ud�lat, musela by ona požádat RM o 
schválení podnájemní smlouvy. Paní �editelka nem�la zájem pronajmout �ást sálu, což bylo uvedeno i v zápise z RM. Dále se žádostí RM 
nezabývala. Paní místostarostka dodala, že Karalovi již nemají o pronájem �ásti sálu zájem. 
 
 Ing. Pavel Smutný, starosta m�sta                                                                                                    Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 

 Miloslava Suková, Milan Kotrbatý – ov��ovatelé zápisu 

Voli�i  v seznamu                3 042                                               Vydané obálky                  911 
Odevzdané obálky                   911                                               Platné hlasy                        903 
Volební ú�ast                     29,95 % 
 
�íslo              Strana                                                                   Platné hlasy celkem                                                   v % 

  1                   Komunistická str. �ech a Moravy                         249                                                                               27,57 
15                   Starostové pro Liberecký kraj                                 46                                                                                 5,09 
18                   Strana zelených                                                        22                                                                                 2,43 
22                   Národní socialisté a rozumní                                     3                                                                                 0,33 
29                  Koalice pro  Liberecký kraj                                     14                                                                                 1,55 
30                   Strana pro otev�enou spole�nost                              80                                                                                 8,85 
33                   Sdružení pro republiku – Republ. str. �sl.                 3                                                                                 0,33 
37                   SDŽ – Strana d�stojného života                              35                                                                                 3,87 
42                   Volte Pravý blok – www.cibulka.net                       15                                                                                 1,66 
47                   Ob�anská demokratická strana                              168                                                                               18,60 
48                   �eská strana sociáln� demokratická                      235                                                                               26,02 
52                   �eská strana národn� sociální                                    0                                                                                   0 
53                   D�lnická strana – zrušení popl. ve zdr.                    14                                                                                 1,55 
57                  Unie pro sport a zdraví                                             19                                                                                 2,10         
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  V m�sících zá�í a �íjnu se narodili: Pavel Prokop, Kristýna Burešová a 
Adam Tomí�ek.  
  Všem rodi��m nových ob�ánk� blahop�ejeme.  
  D�tem p�ejeme š�astné vykro�ení do života, zdraví, krásu, bezpe�í, 
úsp�ch a lásku. A� se Vám splní všechny plány a nad�je.                                            

                                                                        Mgr. Radoslava Žáková, 
                                                                              místostarostka m�sta 
———————————————————————————— 

Kam se starými bateriemi a elektronikou? 
 
Vysloužilá elektronika rozhodn� nepat�í do koše. Obsahuje �adu 
škodlivých látek a n�které složky je možné po recyklaci znovu využít. 
Proto jsme se také zapojili do systému zp�tného odb�ru. Ve vstupní 
hale M�stského ú�adu je umíst�n sb�rný box, kam m�žete bezplatn� 
uložit nepot�ebné baterie a malé elektrospot�ebi�e – nap�. rádia, 
p�ehráva�e, telefony, po�íta�e, adaptéry, mixéry, fény, svítilny a 
podobn�. Další informace m�žete získat na www.zelenaobec.cz 

-SY- 
 

���	���
����
Novinkou na www.nmps.cz je návšt�vní kniha. Návšt�vníci našeho 
webu zde mohou zve�ejnit své post�ehy, nám�ty nebo p�ipomínky. 
V��íme, že tato platforma také dob�e poslouží ke kultivované diskuzi o 
Vašich názorech. Pokud by se p�ece jen objevily vulgární nebo 
rasistické p�ísp�vky, budeme je odstra�ovat. 

-SY- 
——————————————————————————————— 

 

�����	������
� 
    Našemu m�stu se poda�ilo získat dotaci od KÚ LK na d�tské h�išt� 
ve výši 240 000 K�, dále dotaci Ministerstva kultury �R na opravu 
balkónu lázní a plastik atlant� ve výši 65 000 K� a dotaci Ministerstva 
pro místní rozvoj na ú�elovou komunikaci k 39 BJ ve výši 1 950 000 K�. 
  Opakovan� podané a nerozhodnuté žádosti jsou na projekt 
p�eshrani�ní spolupráce (oprava budovy Policie a na projekt �ešení 
dopravní dostupnosti nám�stí). 
                                           Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 
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NABÍDKA KROUŽK� 
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Jedním z nejv�tších nep�átel �lov�ka, zvlášt� mladého, je nuda. D�ti a mládež p�es mnohé povinnosti mají stále hodn� volného �asu, se kterým si 
�asto neum�jí poradit. Naše za�ízení jim nabízí �adu zajímavých �inností, hráz proti nud�, a tedy i �ad� problém�, jež by mohly vzniknout.  
 
O bližší informace m�žete požádat p�ímo ve St�edisku volného �asu “ROROŠ” (DDM) nebo na tel. �íslech: 482 325 319, 482 323 399.  
P�i napln�ní zájmového útvaru budou p�ijaty d�ti podle došlých p�ihlášek a poplatek je t�eba uhradit do 15. 10. 2008. 

•       dny a �asy n�kterých kroužk� lze upravit podle možností a dohody  

       K prvnímu setkání se v�elou došlo, když mi bylo kolem �ty� let. Hrál jsem si s kamarády p�ed 
barákem. M�l jsem pantofle, ve kterých se špatn� b�halo, a tak jsem si je sundal. A když jsem b�žel 
po louce, bodla m� v�ela do chodidla. V�bec jsem to nepost�ehl. Teprve, když jsem p�išel dom�, mi 
mamka sundávala p�ed koupáním ponožky a všimla si, že na chodidle n�co mám. „Co to tu máš?“ 
zeptala se m�. Já se kouknul, ale nev�d�l jsem. Mamka kousek vyndala, ale kousek z�stal v pat�. 
Te	 už vím, že uloupla jedový vá�ek a zbytek žihadla z�stal v pat�. Když jsem lezl do vany, za�alo 
m� chodidlo v okolí bodnutí štípat, pálit,… bylo to nep�íjemné. Nebylo to však tak strašné, abych 
bre�el.  
Minulý rok, to jsem byl ve t�etí t�íd�, jsem byl na akci v Dome�ku, kde probíhaly tvo�ivé dílny. Paní 
Svobodová nám povídala o život� v�el. Ukazovala nám rámek a �íkala, že je na tomto rámku n�co 
ojedin�lého. Po�ádn� jsem si rámek prohlížel a našel jsem MATI�KU. Paní Svobodová m� 
pochválila, a protože jsem o cvi�ném úlu už dost v�d�l a um�l jsem se v n�m rychle orientovat (zvláš� 
na tomto rámku), nabídla mi, abych se zú�astnil v�ela�ské sout�že v Roudnici nad Labem. A už to 
fr�elo. 
Paní Svobodová mi oznámila, že se op�t koná v�ela�ská sout�ž tentokrát v Ch�ibské a že bychom se 
na ni m�li dob�e p�ipravit, když mi vloni jen o fous uteklo t�etí místo. A tak jsme postupn� za�ali. 
Zopakovali jsme si v�ci z minula a nabrali nové zkušenosti. Mikroskopovali jsme, d�lali jsme si vlastní 
rámky, byli jsme u živých v�el, vyráb�li jsme mate�níky, založili jsme si pracovní sešit a vše jsme si 

zdokumentovali. Máme naplánováno, že si založíme vlastní úl se živými v�elami. 
Paní Svobodová cht�la, abychom si p�ipravili rámek a pozorovali, co se s ním v pr�b�hu 
v�ela�ského roku d�je. 
Cesta vlakem na v�ela�skou sout�ž v Ch�ibské trvala �ty�i a p�l hodiny, ale utekla jako 
voda. Když jsme dorazili, šli jsme do základní školy na místo setkání. Protože jsme p�ijeli o 
den d�íve, pan �editel zavolal dv� místní žákyn�, aby nám doporu�ily tip na prohlídku okolí. 
Vyjmenovali spoustu krásných míst v Ch�ibské a my se rozhodli pro vodopády, které jsme 
ale nakonec nenašli. 
Po ob�d� �editel sout�že pan Petr Hloušek a vedoucí v�ela�ských kroužk� �ekli pár slov a 
p�išlo p�edávání diplom�! Dostal jsem se na 3. místo. Bylo to pro m� opravdu veliké 
p�ekvapení.  
A že jsme m�li nasp�ch, tak jsme se museli brzy rozlou�it a odjet. A zase �ty�i a p�l hodiny 
ve vlaku… ACH JO… ale co, doma je doma.      

———————————————————– 
                                            P. D., žák 5. t�ídy 

   Jak jsme prožili za�átek nového školního roku u nás ve školce? První zá�ijové dny byly napln�ny seznamováním s novými d�tmi, které se letos 
obešlo bez slzi�ek a plá�e, �ehož jsme docílili tím, že jsou od zá�í t�ídy smíšené. Na pomoc tedy p�isp�chali starší kamarádi, kte�í již naši školku 
navšt�vovali a chvili�ky smutku nových d�tí vyplnili veselým vypráv�ním o zážitcích z prázdnin.  
Spole�n� jsme také zhlédli spolu se základní školou na fotbalovém h�išti ukázku dravých pták�. D�ti si zde i zasout�žily a krom� nevšedního 
zážitku si výherci odnesli i krásné pexeso, �i kalendá� s obrázky dravých 
pták�.   
  V �íjnu naši školku navštívilo divadélko, které nám zahrálo loutkovou 
pohádku „O kozlí�kovi“. Rozhodn� také nesmíme zapomenout na již tradi�ní 
akci „Pohádkový les“, kterou po�ádáme každoro�n�. Letos prob�hla 4. 10. a 
d�ti s rodi�i na ní provázel sk�ítek František. Po�así se vyda�ilo, d�ti plnily na 
každém z p�ti stanoviš� r�zné úkoly, za které dostaly vždy malou odm�nu. V 
cíli cesty, který byl v jídeln� naší školky, si d�ti slepily každý svého sk�ítka, 
kterého si potom odnesly dom�. Na záv�r si zde mohly sníst párek v rohlíku 
a vypít teplý �aj. Všichni jsme odcházeli s dobrou náladou po p�íjemn� 
prožitém dopoledni. 
  30. 10. pojedou d�ti op�t do solné jeskyn� v Polsku, kam se vždy velmi 
t�ší. Krom� zdravotního hlediska je tato návšt�va také p�íjemným 
zpest�ením pochmurných podzimních dn�.  
  Od 5. 11. po�ádá Sportovní a relaxa�ní centrum, p�ísp. org. kurz výuky 
plavání pro d�ti z MŠ. D�ti, jež rodi�e do kurzu p�ihlásili, ho budou 
navšt�vovat každý týden až do ledna  2009.  
  Doprovázet je bude paní �editelka a paní u�itelka, které budou pod 
odborným vedením instruktora plavání, stejn� jako loni, bojovat spole�n� 
s d�tmi o získání diplomu „Výborného plavce“.     
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Dechové odd�lení 
 
Z velké skupiny d�ev�ných dechových nástroj� je mezi žáky  nejrozší�en�jší zobcová flétna. Je snadno dostupná, 
nezabere mnoho místa a pomáhá p�ízniv� i p�i dechových potížích dít�te. Hra na zobcovou flétnu vede žáky p�edevším 
k automatickému návyku pravidelného dýchání, uv�dom�ní si celkové kapacity plic a jejího využívání. Dále pak rozvíjí 
jejich fantazii, sluchovou p�edstavivost a v neposlední �ad� i rytmické cít�ní. 
V sou�asné dob� navšt�vuje dechové odd�lení 19 žák� a jejich výuka se �ídí podle u�ebních plán� pro ZUŠ vydaných 

Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy �eské republiky. Délka studia po p�ípravné hudební výchov� trvá celkem 11 let (I. stupe� základního 
studia - 7 let, II. stupe� základního studia 4 roky). B�hem prvních dvou ro�ník� se žáci postupn� seznamují s nástrojem, u�í se základním návyk�m, 
poznávají jeho tónový rozsah a postupn� se p�ipravují k souh�e. Tu pak mohou dále 
rozvíjet od t�etího ro�níku v komorní h�e, ve h�e se souborem nebo se uplatní jako 
doprovod p�veckého souboru. 
Zkušen�jší žáci se pravideln� ú�astní r�zných vystoupení nejen v Novém M�st� pod 
Smrkem, ale reprezentují školu i m�sto v sout�žích v rámci našeho kraje. Mezi 
nejv�tší úsp�chy ur�it� pat�í 1. místo Barbory Hofmanové a 3. místo Ellen 
Makumbirofa v okresním kole a 1. místo Adély Ebermannové v krajském kole flétnové 
sout�že ZUŠ v roce 2006. Již od roku 2004 se pravideln� každý rok naše dechové 
soubory ú�astní festivalu zobcových fléten konaného v Bulovce. V okresním kole 
Národní sout�že ZUŠ �R v únoru 2007 se flétnový komorní soubor umístil ve své 
kategorii na 2. míst� a v krajské sout�ži ve h�e na dechové nástroje Velká cena ZUŠ 
�eská Lípa jsme letos v dubnu obsadili 2. a 3. místo. V sou�asné dob� se 
p�ipravujeme na celostátní sout�ž v sólové h�e na dechové nástroje. První kolo 
sout�že prob�hne již v lednu 2009 a vít�zové dále postoupí do okresního a krajského 
kola. Tímto bych jim cht�la pop�át hodn� úsp�ch�, pevnou v�li p�i cvi�ení a radost ze 
hry. 

Za dechové odd�lení Mgr. Marie �echová 
 

——————————————————————————————————— 
 

FAMIREDO  
V úterý 21. �íjna 2008 prob�hl v základní um�lecké škole již t�etí ro�ník p�vecké 
sout�že „FAMIREDO“. Tentokrát se p�ihlásilo dokonce sedmnáct skv�lých zp�vák�. 
Po každé písni�ce se ze zapln�ného sálu ozval obrovský potlesk, a porota tedy 
nem�la v�bec jednoduché rozhodování. V mladší kategorii nakonec získala první 
místo Sárka Hmirová, kterou na kytaru doprovázela její maminka. Ve starší kategorii 
zvít�zila Míša Vondrková. Malou odm�nu si však vyzpívali a odnesli všichni zp�váci. 

 
Velké pod�kování pat�í Ing. Pavlu Smutnému za pomoc p�i p�íprav� celé sout�že, 
porot� - p. �editelce MŠ Miloslav� Sukové, Mgr. Michaele Smutné, p. Juraji 
Smutnému - za milé a pochvalné hodnocení všech sout�žících, vám všem, kte�í jste 
p�išli povzbudit naše šikovné zp�váky! 

  10. 11. naši školku navštíví kouzelník, který dovede vykouzlit i živá zví�átka a do svého um�ní dovolí nahlédnout i d�tem.      
  12. a 14. 11. �eká na d�ti v ekologickém centru v Old�ichov� v Hájích jeden z dalších zajímavých program�, zam��ených na problematiku 
ekologie, která je zde podávána odbornou a p�itom zábavnou a hravou formou. D�ti tam jezdí velmi rády. 
  26. 11. nás �eká výlet do Liberce a kulturní zážitek v Naivním divadle p�i pohádce „Vánoce s Kulišákem“.  
Na m�síc prosinec p�ipravujeme také již tradi�ní „Váno�ní dílni�ky“. Tímto srde�n� zveme všechny rodi�e, prarodi�e, sourozence a samoz�ejm� 
d�ti, které si rády spole�n� s námi navodí sváte�ní náladu p�i výrob� váno�ních dáre�k� a drobností. P�esné datum bude up�esn�no v rozhlasovém 
hlášení.   
  Na záv�r bychom rádi pod�kovali všem rodi��m, kte�í nám pomáhají p�i r�zných akcích, rádi nosí do školky rozmanité drobnosti, které využijeme 
p�i r�zných �innostech. D�kujeme také sponzor�m a  p�íznivc�m naší školy. Všem p�ejeme dobrou náladu a pevné zdraví i v tomto podzimním 
ne�ase.                 

Za kolektiv d�tí a u�itelek z MŠ Sv�tlana Husáková. 
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Dovoluji si p�ipomenout, že 16. 9. 2008 jsme zahájili podzimní sezónu v našem bazénu. Mimo bazén, ví�ivku a saunu nabízíme ješt� pedikúru a 
masáže, vše na objednávku. Krom� klasických masáží m�žete ješt� využít naší nabídky „masáží lávovými kameny“; tyto se doporu�ují lidem, kte�í 
žijí neustále ve stresu, trpí depresemi, mají bolesti zad a kloub�, mají problémy se spánkem a koncentrací, ženám s klimakterickými obtížemi i 
podnikatel�m. P�ipravujeme pro vás i �okoládové masáže, v sou�asné dob� probíhá kurz, kterého se ú�astní i jedna z našich masérek. 
Protože se blíží váno�ní svátky, p�ipravili jsme pro vás a vaše blízké malé dárky. Dárkové poukázky do bazénu, pro d�ti v hodnot� 100 K� a pro 
dosp�lé v hodnot� 200 K�, další poukázky pro vás zajistíme dle vašeho p�ání (na masáže, do sauny…). P�ij	te se informovat k pokladn� bazénu a 
využijte naší výhodné nabídky. Dárkové poukázky lze využít také k životnímu jubileu atd. 
Pro kolektivy, skupiny, rodiny, t�ídy, sport. oddíly … se stal již tradicí výhodný pronájem bazénu, ví�ivky i sauny, v�. masáží a malého ob�erstvení.  
V sou�asné dob� využívají výuky plavání dv� druhé t�ídy naší školy, ZŠ Viš�ová, Habartice a Jind�ichovice. Na jarní výuku jsou již p�ihlášeny dv� 
t�ídy ZŠ Hejnice, �ty�i t�ídy ZŠ Frýdlant a ZŠ Bílý Potok. Kapacitu dopolední výuky máme p�e�erpánu, a proto budou d�ti docházet i v pond�lí, kdy 
je v bazénu sanitární den. 
Pokud není vaším koní�kem plavání, p�ij	te se alespo� podívat, jaký krásný sportovní areál máme v našem m�st� a hlavn� kam chodí vaše d�ti na 
výuku plavání. 
M�žete si u nás  zakoupit i krásnou publikaci „Frýdlantsko“, kde se dozvíte mnoho zajímavého o okolních m�stech, vesnicích, krajin�, ale i o našem 
m�st�. Tato knížka je vhodným dárkem pod váno�ní strome�ek.  
T�šíme se na vaši návšt�vu u nás, sledujte prosím naši provozní dobu, ale i d�ležité informace o zadaných termínech; ty zve�ej�ujeme na našich 
www stránkách, v naší sk�í�ce na nám�stí a na hlavních dve�ích budovy lázní. 
Krásné, zasn�žené Vánoce a hodn� zdraví vám všem p�ejí zam�stnanci SRC. 

                                                                            V. Mlejnková 
Ukázka váno�ní dárkové poukázky: 
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   Rád bych seznámil širokou ve�ejnost Nového M�sta pod Smrkem a okolí s �inností vesnického sboru z Ludvíkova za uplynulé �ty�i m�síce.  
A máme se �ím chlubit. Výjezdová jednotka se b�hem �ty� m�síc� zú�astnila n�kolika výjezd� jak k požár�m v Jind�ichovicích, kde ho�el lesní 
porost, do Horní �asnice na soukromou chalupu, kde ho�ela st�echa, v Hajništi na kravín – ho�ela zapálená sláma, do And�lky – na poli sho�elo 
n�kolik hektar� obilí a vozidlo majitele pozemku, také i do Frýdlantu na rodinný d�m, též kontejner v Novém M�st�. Další výjezdy byly na P�ebytek 
ke spadlému stromu, totéž ke stromu a �išt�ní komunikace v Novém M�st�. Další �inností byly sout�že v okrsku Nové M�sto. 

5. �ervence se konala sout�ž v no�ním útoku, 
kterou  po�ádal  místní  sbor  Nového M�sta. 
V silné konkurenci dvaceti dvou sbor� naše 
jednotka obsadila t�etí místo za jednotkou 
Nového M�sta. Horší umíst�ní bylo z Bulovky, 
a to 6. místo. Na pozvání do Hejnic p�ijelo 
kombinované družstvo Ludvíkova a Nového 
M�sta a výsledkem bylo druhé a šesté místo. 
�tvrté místo v Dolní �asnici a diskvalifikace 
p�i oslavách výro�í založení sboru a v po-
hárové sout�ži v Jind�ichovicích nep�ed-
stavovalo zrovna slavné lou�ení se sout�žemi 
v tomto roce. Omluvou m�že být pouze 
skute�nost, že ne vždy se družstvo kompletn� 
sešlo v sestav� t�ch nejlepších z d�vod� 
zam�stnání v dob� sout�ží. To se týkalo také 
nejv�tšího nám�tového cvi�ení, které se 
konalo v uplynulém m�síci ve vojenském 
prostoru v Hajništi, kde naše jednotka byla 
jako záloha pro p�ípad zásahu. Veškeré 
svolávání jednotek v dnešní dob� vychází 
z hasi�ského záchranného sboru v Raspe-
nav� a svolává se p�es mobily pomocí 
systému „Pelig“. Pracovní aktivita nep�estala 
ani v dob� prázdnin, byla dokon�ena oprava 
CAS a její nový nást�ik, dokon�ení vrat 
u hasi�ské  zbrojnice  pro  Avii,  sekání trávy 

u nádrže a prob�hly hlavní práce na nov� pronajatém cvi�išti, dále oplocení a nát�ry plotu, �išt�ní nádrže, údržba veškeré techniky a ostatní 
udržovací práce. Také vy�išt�ní kanálu a studní spole�n� se sb�rem starého železa v Ludvíkov� a na P�ebytku prob�hlo v m�síci zá�í. 
Díky dotacím z kraje pro výjezdovou jednotku a rozpo�tu pro sbor z M�sta Nové M�sto pod Smrkem  bylo  možné  pro  no�ní  zásahy zakoupit 
elektrocentrálu do vybavení vozidla, jakož i motorovou pilu pro zásahy p�i kalamitách. V dnešní dob� je naše jednotka dob�e vybavena pro veškeré 
zásahy. 
Pokud budeme vyjmenovávat kulturn� – spole�enské akce, za�neme pozváním na sraz „Matýská��“ (p�ezdívka pro vozidla CAS) do Dolní 
Poustevny, kterého se každoro�n� náš sbor zú�ast�uje. Velkou p�ípravu vyžadovala ve�ejná akce pro d�ti i dosp�lé nazvaná „Asterix a Obelix 
dobývá Ludvíkov“. Akce byla dob�e propagovaná jak formou plakát�, tak i v relacích nov� zabudovaného rozhlasu v Ludvíkov�. Tato prázdninová 
akce m�la hodn� nadšených divák� po celé trase pr�vodu nejen p�ších, ale i alegorických voz� od Suchánk� až k hasi�ské nádrži, kde již bylo 
p�ipraveno n�kolik míst k sout�žím a ob�erstvení za doprovodu reprodukované hudby. P�i p�kném po�así u grilování a ob�erstvení �as p�íjemn� 
ub�hl. Je na� vzpomínat. 
Celý výbor ale již v tuto dobu plánoval a p�ipravoval další  akci, která se každoro�n� na konci prázdnin koná, a tou je „Poslední prázdninový 
táborák“. Uskute�nil se v sobotu 31. srpna, op�t za krásného po�así a velké ú�asti divák�, kde op�t naše skupina „Mrsochmel“ – Mrkvi�ka, Sobotka 
a Chmelová – p�ipravili sout�že a masky ve stylu indiánském – „Indiánské léto“. D�ti i dosp�lí byli p�edem osloveni, aby p�išli v tomto stylu na 
zábavné odpoledne. A bylo jich dost. St�elby z luku, házení sekerou na cíl, házení lasem, jízdy na poníku, p�ešplhání po lan� p�es nádrž a dalších 
drobných sout�ží se zú�astnili nejen d�ti ale i dosp�lí. Po skon�ení sout�ží došlo na jízdu na nádrži v raftu ve dvojicích za velkého smíchu 
spokojených divák�.  Ihned  byl  zapálen  poslední  prázdninový  táborák  a  p�i  grilování  masa a klobás a dalším ob�erstvení celá akce trvala až 
do pozdních no�ních hodin. 
Toto  je  vý�et  pravidelné  p�ípravné práce výboru a ob�tavé práce ostatních �len� sboru dobrovolných hasi�� Ludvíkov. Tím ale ješt� rok nekon�í 
a v p�íprav� jsou další akce jak pro �leny, tak i ve�ejnost. 
 22. listopadu – promítání sest�ižených událostí ze sout�ží a dalších kulturních akcí, 5. prosince – tradi�ní Mikulášská nadílka, tentokrát 
spole�enská v hasi�ském klubu od 16 hodin, ke konci roku 27. prosince se uskute�ní celoro�ní bilancování �innosti sboru na výro�ní valné hromad� 
a 31. prosince bude na h�išti u nádrže tradi�ní Silvestrovský nohejbal.  
Do konce tohoto roku již další �íslo Novom�stských novin nevyjde, a  proto  chci  využít  možnosti  a  pod�kovat  všem  p�íznivc�m  a  sponzor�m 
za celoro�ní p�íze� a pomoc, díky které se nám vše vyda�ilo. Všem Vám, �tená��m, p�eji za celý sbor dobrovolných hasi�� hodn� zdraví, št�stí a 
spokojenosti do nového roku 2009. 

Jednatel sboru dobrovolných hasi�� Ludvíkov – Malý Pavel st.  
 

   Místo, kde se kdysi stýkaly hranice t�í zemí –  �ech, Horní Lužice a Slezska – nyní p�ipomíná nov� instalovaný kámen s pam�tní deskou. Lze 
sem dojít od hrani�ního p�echodu po p�šin�, která vede dol� podél hranice až k hrani�nímu patníku �. 64/4.  
Na podn�t Hanse Kleckera ze Žitavy, znalce historie, tradi�ních zvyk� a ná�e�í Horní Lužice, provedli instalaci dobrovoln� a zdarma pan Karel 
Nádeník, pan Jaroslav �ech a Ing. Karel Je�ábek.  

 
 

O historii Tabulového kamene 
V roce 1628 nechal Albrecht z Valdštejna na vysoký smrk stojící na zemské hranici upevnit tabulku se svým znakem a letopo�tem 1628. 
Ozna�ovala hranici mezi panstvími. V roce 1790 smrk vyvrátila bou�e. Název smrku „Tafelfichte“ (Tabulový smrk) pak p�ešel na celou horu, které se 
p�vodn� �íkalo Heidelberg. Na míst� vyvráceného smrku byl umíst�n hrani�ní kámen. Lidé mu �íkali Tafelstein –  Tabulový kámen. 
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TO JSME TEDY NE�EKALI 
             To jsme tedy ne�ekali. Taková nep�íze� po�así! Ono první 
zvolání nebylo možno použít v dob� p�ípravy akce 5. výro�í postavení 
rozhledny na Smrku. Bylo slunné léto a do zá�í daleko. 
       Je to k neví�e, ale uplynulo už p�t let od doby, kdy 20. 9. 2003 ve 
12 hodin byla pro ve�ejnost slavnostn� otev�ena (za nádherného 
slunného po�así a obrovského množství p�ítomných aktér� oné 
slavnosti) nová moderní rozhledna na Smrku. Proto bylo rozhodnuto 
toto malé výro�í oslavit n�jakou odpovídající akcí. To jsme p�ipravovali. 
       Po�así v pátek 19. zá�í 2008 nep�íjemné. Ve M�st� skoro až 
duši�kové. Když jsme dorazili na vrchol, bylo to ješt� horší. Teplota t�i 
stupn�, nebe bylo pokryto šeredn� složitým systémem mrak�, 
viditelnost do sto metr�. Zk�ehlé ruce neposlouchaly, a tak stav�ní dvou 
rozlehlých stan� trvalo o trochu déle než obvykle. St�hování stovek 
v�cí, potravin, tekutin, pom�cek. Pak rychle pod plachty a st�echu 
útulny, kde za blikotání sví�ek a modravých pablesk� plynových va�i�� 
jsme se družili do pozdn�jších no�ních hodin. A pak si každý našel 
n�jaké volné míste�ko na podlaze �i v lovecké chat� na p�d�, 
zachumlal se do spacáku a usnul spánkem spravedlivých. Málokdo 
slyšel bubnování deš�ových p�ehán�k na st�echy našich do�asných 
p�íbytk�. To jsme ani necht�li. 
             V sobotu ráno ješt� snad o stupe� nevlídn�ji než v pátek. Vše 
nachystáno pro naše hosty, návšt�vníky, 
kamarády, známé i neznámé, cizí i 
tuzemské. Skladba nabídky skoro stejná 
jako tehdy p�ed p�ti lety: pala�inky s 
marmeládou a šleha�kou, hrachová 
polévka, párky a klobásky, pivo, víno, 
sva�ák, grog a tvrdolíni, káva, �aj. I 
limonáda. A nov� také informa�ní 
brožurky, letáky a materiály o historii 
Tabulového kamene, panoramatický 
pohled ze Smrku, Pam�tní list ú�astníka 
pochodu, pohlednice. To se dalo 
o�ekávat.  
             A už je tady první host, dlouholetý 
p�íznivec a aktivní �len tehdejších Výstup� 
na Smrk a Jizerských hor v�bec – Jura 
Smutný starší. Vybral si z bohaté nabídky 
a pohovo�il s kamarády. Pak se dlouho nic 
ned�lo. Že by debakl návšt�vnický i 
gastronomický, potažmo ekonomický? 
Ne! Pomalu se za�ali trousit další p�íznivci 
Smrku, zplihlí, urousaní, zk�ehlí, s 
ned�v�rou v o�ích, ale i s o�ekáváním, co 
jsme jim p�ipravili. Plynové va�i�e na 
p�ípravu pala�inek, teplého �aje, grogu, 
sva�áku, teplých párk� se rozhu�ely. 

P�icházely první objednávky. Dokonce i na studené pivo došlo. 
Najednou jsme museli p�idat v  tempu. Známé i neznámé tvá�e, 
pov�domé z minulých akcí �i k nepoznání od chladu scvrklé, s d�tmi 
malými i v�tšími, jejichž o�i�ka zv�dav� pokukovala po všech t�ch 
atrakcích. Žertíky létaly vzduchem, n�mé pohledy, vytrvalé �ekání na 
pomalu se p�ipravující pochutiny (nízká okolní teplota p�kn� srážela 
rychlost p�ípravy), slova chvály, efektní házení pala�inkou z pánve jako 
bonus pro fo�áky a kamery n�meckých turist�. To jsme tedy ne�ekali. 
       Dopoledne slavnostní odhalení Tabulového kamene na hranicích 
tehdejšího trojmezí zemí �ech, Slezska a Horní Lužice. Kámen s 
deskou se nachází vlevo od hrani�ního p�echodu s Polskem asi 1,5 km 
od rozhledny. O n�kolik desítek minut pozd�ji pak slavnostní p�ivítání 
n�kdejších stavitel� rozhledny na Smrku a odhalení obrovité skulptury 
ducha Jizerských hor, bájného Muhu. Socha ze d�eva, vážící n�kolik 
metrák�, je umístn�na pár metr� od paty schodišt� rozhledny. Jejím 
autorem a sou�asn� dárcem je Miloš Šimek z Raspenavy. Ješt� 
slavnostní vzty�ení vlajky M�sta na novém stožáru na vrcholu 
rozhledny, pro ten ú�el speciáln� vyrobeném a namontovaném v 
sobotu. Program se chýlil ke konci. To se muselo o�ekávat. 
             P�iliv návšt�vník� za�al slábnout. Úm�rn� k tomu i slábl zájem 
o naše výrobky a nabídku. To se dalo o�ekávat.  
       P�esto odhadujeme, že na výstup p�išlo okolo t�í set zájemc�. A to 
bylo dob�e. To jsme tedy ne�ekali. 

Šmi-dra© 23. 9. 2008 

Na tomto míst� byla hranice �ech, Horní Lužice a Slezska 
pravd�podobn� již od roku 1348, kdy Karel IV. ustanovil 
zem� Koruny �eské. Od roku 1742, kdy se Rakousko 
muselo vzdát Slezska ve prosp�ch Pruska, to bylo místo 
trojmezí Rakouska, Saska a Pruska. Do roku 1815 se zde 
také stýkaly hranice t�í panství – frýdlantského, 
meffersdorfského a greiffensteinského. 

-SY- 
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P o d � k o v á n í 
—————————————————————————————— 

Cht�la bych se ješt� vrátit k pátému výro�í otev�ení nové rozhledny na 
Smrku, odhalení Tabulového kamene a d�ev�ného zpodobn�ní patrona 
Jizerských hor Muhu. Všechny tyto akce se uskute�nily, jak všichni 
víme, 20. zá�í tohoto roku. Cht�la bych nejen za sebe, ale i za ostatní 
ú�astníky této velké slávy pod�kovat všem, kte�í p�ipravili ob�erstvení a 
byli p�i prezentaci ve dvou velkých stanech u rozhledny. Jsou to 
�lenové a �lenky Klubu �eských turist� v Novém M�st� pod Smrkem – 

manželé Kozákovi, manželé Bláhovi, manželé Ku�erovi, paní V. 
Bernkopfová, J. Karpíšková, H. Stará, V. Šedinová, pánové H. Hölzel, 
J. Polma, H. Sommer, P. Šmidrkal. V�tšina z nich už na Smrk musí 
p�ijet nebo p�ijít o den d�íve, aby postavili stany a vše p�ipravili. 
P�espávají tu v útuln� na rozhledn� nebo ve stanech p�i teplot� n�kdy 
velmi nízké. Tém�� ve stejném složení se podílejí na zajišt�ní p�ípravy 
a realizaci výstupu na Smrk každý rok v �ervnu. Díky nim vládne všude 
veselá nálada a venku i ve stanech neopakovatelná atmosféra. Ješt� 
jednou d�kujeme. 

DZ 

Ohlédnutí senior�…  
Lidé v Novém M�st� �asto �íkají, že se ve m�st� nic ned�je! Nap�íklad my, senio�i, po�ádáme n�kolikrát v roce hudební ve�ery. Slovem i hudbou 
nás provází pan V. Hrdina, �editel hudební školy ve Frýdlant�. Ve�ejnost informujeme o akcích pomocí rozhlasu, na internetu a informace dáváme 
do sk�í�ky na nám�stí. P�esto je ale zájem pramalý. Hudební ve�ery jsou zajímavé, pou�né a pochopiteln� pro všechny! 
Mimo tyto ve�ery po�ádáme dvakrát ro�n� cestopisné p�ednášky s promítáním. Ve�erem nás provází pí ing. B. Nedv�dická, profesionální 
pr�vodkyn�. Nikdy nezklame. Naše výlety!! Na ty se moc t�šíme. V��te �i nev��te, vid�li jsme již 21 zámk�, t�i hrady a nepo�ítan� muzeí, skanzen�, 
exkurzí a jiných zajímavostí. 
 
Letos jsme navštívili:  
17. 5. hrad K�ivoklát, který sloužil jako v�zení, skanzen „Hamous�v statek“ a Lány, kde jsme navštívili hrob T. G. Masaryka. 
17. 6. hrad Pecku – jedním z majitel� byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který byl popraven 21. 3. 1621 v Praze (poprava 27 �eských pán�). 
V Nové Pace jsme navštívili krásné muzeum drahých kamen� a šperk� a opravdu nesmírn� krásné muzeum panenek v Troskovicích. Panenky jako 
živé, a ta miminka! Všichni jsme byli nadšení. 
28. 8. ob�í akvárium v Hradci Králové, dále jsme pokra�ovali do Litomyšle. Ta se nám velice líbila. P�kný zámek, krásné památky, nám�stí 
s podloubím (1 strana 500 m dlouhá), kostely a nezapomenutelné klášterní zahrady. Po�así krásné, co si více m�žeme p�át? 
Tak to byly naše výlety. Doufáme, že budeme pokra�ovat v poznávání naší krásné vlasti i v p�íštím roce. 
Co ješt� plánujeme? 
  5. 11. – cestopisný po�ad – Havajské ostrovy 
20. 11. – poslední hudební ve�er v�novaný Johannesu Brahmsovi 
30. 11. – po�ádáme spolu se Sdružením žen z Jind�ichovic „Váno�ní trhy“. Prodávat budeme naše výrobky, výrobky d�tí z výtvarného kroužku 
z Dome�ku. Své výrobky budou nabízet i profesionálové. Srde�n� vás všechny zveme. Za�átek je ve 13.00 hod. v sále D�lnického domu. 
�t�te informace v naší sk�í�ce, protože ješt� jedno p�ekvapení tam bude. 

 Za Seniorklub J. Bondarová  

SOCHA 
    Už je to dávno, strašn� dávno, �as mládí a malin nezralých. Naše 
rodina žila v té dob� daleko odsud, v kraji mírných kopc� a hustých 
les�. Stromy pokrývaly nejbližší okolí onoho m�sta hustým kobercem. 
Rostly zde buky, duby, habry, ale i jehli�nany. Les byl zbrázd�n �etnými 
roklinami s bublajícími pot��ky, na kterých jsme jako malí stav�li r�zná 
vodní dílka. V jedné lokalit� se nacházela podivn� zbrázd�ná p�da, 
jako by obrovitý stroj nahrnul vysoké valy v pravidelných tvarech 
obdélník�. Pod nimi se zase nacházely hluboké p�íkopy, jejichž st�ny 
zakulatil nemilosrdný �as. Všude rostly vysoké stromy majestátního 
vzr�stu. Za valy se vyskytovaly hromady nakupených kamen�, zpola 
zarostlých p�ízemní vegetací. Kameny byly z materiálu, který se 
vyskytoval v nejbližším okolí. Byla to tmavá zv�tralá žula s výskytem 
velkých hrubých zrn matn� se lesknoucího k�emene. 
    Ob�as jsme tyto kon�iny navštívili, tedy hlavn� my, kluci, i když to 
místo bylo dost vzdálené od obvyklých míst našich hrátek. P�itahovalo 
nás to místo skoro magicky, zvlášt� poté, co jsme se dozv�d�li, že to 
kdysi bývalo slovanské hradišt�. Bylo opravdu rozlehlé, táhlo se stovky 
metr�. Ony podivné kopce hlíny byly kdysi obranné valy, na jejichž 
vrcholku prý byla k�lová palisáda. Na n�kolika místech byly valy 
p�erušeny jakýmisi vchody nebo vjezdy do útrob bývalého hradišt�. P�i 
jednom z nich stál zvenku podivný skalní útvar. Tvo�ily jej dv� hrub� 
vytesané sochy, jedna vyšší a druhá nižší. Ta menší se jakoby tulila k 
té vyšší. Všimli jsme si tohoto útvaru p�i n�kolikáté návšt�v� onoho 
prehistorického sídlišt� starých Slovan�. Také nás zaujalo, že byl 
vytvo�en ze zcela odlišného materiálu než z toho, který se nacházel v 
nejbližším okolí. M�l temn� �ervenavou barvu a strukturu jako 
jemnozrnný pískovec. Skoro to vypadalo jako primitivní sousoší matky 
a dít�te, p�itisknutého k mat�in� boku. Noha s lehkým nákrokem, 
ru�i�ka, natahující se k mat�in� pasu. Ve své klukovské bujarosti jsme 
se do tohoto útvaru trefovali kameny a vždycky n�kolik z nich zasáhlo 
tu nižší, tu vyšší postavu. Bohužel, o tom útvaru jsem se nikdy 
nedopídil, co vlastn� znamená. Bylo to zahaleno tajemstvím.  
    Po �ase jsme spolu s rodi�i navštívili ono místo znovu. Op�t jsme si 
prohlédli zbytky staroslovanského sídlišt� a na památku m� tatínek 
vyfotografoval stojícího u oné tajemné kamenné dvojice. 
    �as oponou trhnul, dosp�li jsme, zmizeli si s kamarády z o�í. Po 
�ase jsme se za�ali scházet coby spolužáci, vzpomínali na zašlé �asy. 

Na sv�tlo boží se dostaly staré zažloutlé fotky z dob našeho mládí, 
vzpomínky na dobu her. P�i té p�íležitosti jsem také já vytáhl dobovou 
fotku z on�ch míst, kde jsme bývali s kamarády nes�etn�krát. Stojím 
tam na té fotce pon�kud k�e�ovit�, v krátkých kalhotách a v košili tehdy 
strašn� populární. �íkalo se jí švédská a vyzna�ovala se zvláštním 
zapínáním u krku na dva podéln� všité knoflí�ky, s otvorem pro hlavu 
rovn�ž podélným. Jist� si ji mnozí z vás pamatujete. Stojím tam u 
onoho sousoší hned vedle „dít�te“, jak jsem si ve své fantazii nazval ten 
kamenný náznak menší postavi�ky. Pravá ruka se natahuje k mat�in� 
pasu. Mnozí z nás poznali, odkud ten snímek je. Usmyslel jsem si, že 
bych mohl ono místo druhý den navštívit. Nikdo z kamarád� se mnou 
necht�l jít. 
    Druhý den jsem skute�n� odešel na ta místa. �íká se jim Starý 
zámka. Trochu divný jazykový tvar, ale tak se v našem kraji mluvilo a 
mluví. P�íroda v okolí byla o poznání více zm�n�na uplynulými léty, 
stromy mohutn�jší, podrost divo�ejší. P�esto 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 on�ch dobách 
stálo. Pak jsem došel k jednomu z n�kolika pr�jezd�, kde m�la stát ta 
skulptura. Byla tam. Sice pon�kud zarostlá n�jakým ke�em, jehož v�tve 
byly v blízkosti hlavy v�tší postavy, ale stála tam. Vytáhl jsem z kapsy 
dobovou fotografii a porovnával ji se skute�ností. Hlavou mi prolétávaly 
vzpomínky, když tu náhle jsem zpozorn�l. N�co nesouhlasilo. Na 
�ernobílé fotografii jsem stál vlevo od d�tské postavi�ky, pravá ruka 
dít�te se natahuje k pasu maminky... Zadíval jsem se na sousoší p�ed 
sebou. Ruka dít�te však byla nyní už p�itisknuta k mámin� boku a 
druhá byla na polovi�ní dráze k „mat�in�“ pravé ruce! Ob� ru�i�ky jako 
by cht�ly uchopit mámin pas, jak by cht�ly hledat bezpe�í máminy 
náru�e. A další objev! Postava mámy se lehce nachyluje a stá�í levým 
bokem ke svému potomkovi. Její pravá ruka se ohýbá k hlavi�ce dít�te, 
chce jej pohladit!? Nebo snad to domn�lé dít� hledá úkryt v mámin� 
náru�í? Vždy� jsme tenkrát házeli kameny na ty sochy! Z�stal jsem stát 
v úžasu nad skute�ností. P�ece ta padesát let stará fotografie neklame? 
Došel jsem až k samé soše. Kámen byl stále stejn� tmav� �ervený, 
velmi homogenní, nebylo na n�m ani stopy po p�sobení dešt� �i jiných 
vliv�. Rovn�ž mech nebo jiné rostlinstvo na n�m nebylo. Zkrátka, byl 
asi stejný, jak se zachoval v mé pam�ti z mládí. Hlavou mi bleskl 
absurdní nápad! Ten kámen je živý! To snad není kámen, to je n�jaká 
živá hmota, jenom se zpomaleným životním rytmem. Vždy� za dobu 
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M�STO M�STO

Smrk – Král Jizerských hor 
 

Byla vydána knížka o Smrku. Knihu napsal bývalý u�itel 
Karel Nádeník spolu s dalšími autory. Jde o jedine�né, kvalitní 
a vy�erpávající dílo, které dosud chyb�lo. Knížka obsahuje 
velké množství fotografií a informací o dolování, pomní�cích, 
rozhlednách, sportu a p�írod� na ho�e spjaté s naším m�stem. 
Garantem kvality grafické i obsahové je vydavatel Roman 
Karpaš, který knihu vydal v edici Klenoty Jizerských hor.  
Nedávno prob�hl v hotelu M�d�nec k�est knížky, kterého se 
zú�astnilo velké množství milovník� Jizerských hor. Sešli se tu 
nejen místní, ale i mnoho lidí ze širokého okolí. To jen 
potvrzuje, jak velkému zájmu se hora Smrk t�ší. 
Knihu m�žete zakoupit v knihovn� nebo lázních za 239 K�. 

   - SY- 
Anotace 

Zvýšený zájem o horu Smrk vyvolala v roce 1892 první 
d�ev�ná rozhledna, která sloužila neuv��itelných padesát let. 
Od zá�í 2003 stojí na vrcholu nová kovová vyhlídková v�ž se 
stejn� obdivuhodným výhledem a Smrk se op�t stává 
magnetem pro tisíce návšt�vník�. Jim i ostatním zájemc�m o 
tuto nevšední horu je ur�ena knížka, kterou držíte v ruce. 
Seznámí vás s mnoha zajímavostmi z historie i sou�asnosti, 
a� už se jedná o kdysi slavné, ale dávno zaniklé cínové 
dolování, pomní�ky a jiné památky na svazích hory, vývoj 
turistiky a sportu nebo nejr�zn�jší p�írodov�dné 
pozoruhodnosti. Chyb�t samoz�ejm� nem�že ani podrobný 
popis výstavby obou rozhleden. 

t�ch padesáti let se ty kon�etiny pohnuly! Sice jenom o desítky 
centimetr�, ale pohnuly se!  
    Stále jsem nev��ícn� hled�l na fotku a na skute�nost p�ed sebou. 
Znovu jsem se vrátil k sousoší, abych objevil n�co nového. Všiml jsem 
si, že v pat� kamene není v�bec žádná vegetace. Do vzdálenosti asi 
jednoho metru byla p�da bez porostu, jen tmavá lesní p�da. Jako by 
ten prostor n�kdo pe�liv� vyplel a srovnal do hladkého povrchu. Nohy 
dvojice stály na podkladu tak p�irozen�, jako by �ekaly na povel – jdi! 
Stály malou plochou, a p�esto sousoší vypadalo velmi stabiln�. 
    Ješt� dlouhou dobu jsem tam stál a p�emítal, �eho jsem sv�dkem. 

Pak jsem vytáhl digitální fo�ák a provedl jsem n�kolik snímk� z r�zných 
úhl� a sm�r� v�etn� toho, který odpovídal starému snímku. Nem�l 
jsem mnoho �asu, a tak nerad jsem se vracel zp�t do mého m�ste�ka. 
    Letos máme op�t setkání spolužák� po dvou letech. Scházíme se 
te	 �ast�ji, protože se nám zdá, že ten �as n�jak rychleji ubíhá. Beru si 
s sebou onu starou zažloutlou fotografii a ty nejnov�jší z digitálu. Zase 
se tam vrátím a podívám se, zdali to dít� našlo náru� své matky. V��ím, 
že to tak po ur�ité dob� bude, ale vzhledem k pomíjivosti �asu a 
uplynulých padesáti let se toho já už nedo�kám. Ale p�esto – co kdyby? 

Šmi-dra© 
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M�stská knihovna nabízí svým �tená��m bohatý výb�r literatury jak z oblasti populárn� nau�né, tak i z beletrie. P�ij	te se sami p�e-
sv�d�it a sta�te se �tená�i m�stské knihovny. Knihovna dále nabízí �ernobílé a barevné kopírování pro ob�any b�hem výp�j�ní doby a skenování.  
 
  M�stská knihovna p�j�uje:            pro d�ti:            pond�lí      13:00 - 17:00 hod.         st�eda         13:00 - 15:00 hod. 

                                                        pro dosp�lé:     pond�lí        9:00 - 11:00 hod.         úterý             9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod. 
                                                                  �tvrtek         9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.  

       M�stská knihovna upozor�uje ob�any na novou službu - ve�ejn� p�ístupný internet. Možnost využití této služby má každý ob�an m�sta. Inter-
net je p�ístupný ve výp�j�ní dob� knihovny. 
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Beamont, Matthew              Jak nep�ežít vlastní smrt 
Bou�ková, Tereza               Rok kohouta 
Cabot, Meg                         Velikost XL  
Carter, Robert                     �e� kamen� – 3 
Coulter, Catherine               Nebezpe�ná váše� 
Drinkwater, Carol                 Olivová farma 
Erskine, Barbara                 Ohe� je tvým osudem 
Gilbert, Elizabeth                 Jíst, meditovat, milovat 
Hanibal, Ji�í                         �áry života 
Hardenová, Helena              P�íliš mnoho strašidel 
Hiaasen, Carl                      P�irozená dívka 
Hohlbein, Wolfgang              Kronika nesmrtelných 
H�lová, Petra                      Stanice Tajga 
Chopin, Kate                       Probuzení 
Jewffries, Sabrina                Ne�ekaná láska 
Kellerman, Jonathan           Sv�dkyn� 
Morrell, David                      Neznámá pravidla 
Nesvadbová, Barbara           Pohádká� 
Obermannová, Irena            Normální zázraky 
Patterson, James                Záludné vlny 
Plaidy, Jean                        Vzbou�ení orlík� 
Plaidy, Jean                        Lví srdce 
Suzuki, Koji                          Smy�ka 
Ziegesar, Cecily von            Jen ve tvých snech 
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Almond, David                     Skelling 
Bobák, Jind�ich F.               Dávné pov�sti národa �eského 
Carman, Patrick                  Elyova zem� 
Estes, Allison                      St�íbrné podkovy 1. 
Estes, Allison                      St�íbrné podkovy 2. 
Estes, Allison                      St�íbrné podkovy 3.  
Estes, Allison                      St�íbrné podkovy 4. 
Rennison, Louise                …a pak se mi to vymklo z rukou 
Štíplová, Ljuba                    Poj	 s ko�aty do pohádky 
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                                            Cestománie 
                                            Liberec 
Budínský, Libor                    Hledání �ínského draka 
Horáková, Šárka                 Jan P�eu�il 
Huta�ová, Ivan                     Sou�asní �eští spisovatelé knih 
Kubátová , Zita                    Bez servítk� 
Meisner, Anton                    Peklo u �erkasy 
Messner, Reinhold              Velké st�ny 

Sucha, Marian S.                       Setkání s Kubou 
Toušlová, Iveta                          Toulavá kamera 
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Herrmann, Heike                       Kv�tiny v p�írod� 
Naik, Anita                                 Pr�vodce pro nesm�lé dívky 
 


