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trpČlivost. To se mu stalo vícekrát. Mezitím bylo vyĜízeno mnoho lidí
na hotovostních transakcích. Dodal, že si nestČžuje na zamČstnance,
vždy byl ochotnČ obsloužen, ale má výhrady k systému, který
dojíždČjícím neumožĖuje, aby si vyĜídili potĜebné, aniž by museli
dlouhou dobu þekat a neujel jim spoj domĤ. Paní Klímová Ĝekla, že na
základČ pĜipomínek klientĤ byla v letošním roce zavedena obsluha pĜes
lísteþky s poĜadovými þísly. Služby jsou rozdČleny na hotovostní a
bezhotovostní operace. Hotovostní operace jsou þasovČ ménČ nároþné.
NČkteré vČci nejdou zmČnit ze dne na den, protože to mnohdy souvisí
s programovým vybavením. Došlo k posílení personálního obsazení o
1,5 pracovní síly. Paní místostarostka se dotázala, jak je ošetĜeno
sledování výše hotovosti v bankomatu. ýasto se stává, že kolem
výplatního termínu (cca 15. den v mČsíci) peníze v bankomatu dojdou.
Je to opakovaná situace a obþané se zlobí, a pokud nemají doma
hotovost, kterou nutnČ potĜebují, je to pro nČ složitá situace. Zda se dá
nČjakým zpĤsobem vysledovat a zajistit, aby byl bankomat kolem
výplatního termínu plný. Paní Klímová odpovČdČla, že tento dotaz
bude smČĜovat na oddČlení, které má na starosti plnČní bankomatu. Pan
starosta Ĝekl, že pĜípadnou poruchu bankomatu, pokud je to v bČžné
pracovní dobČ, je možné nahlásit na sekretariát MČÚ nebo na
bezplatnou linku ýeské spoĜitelny (þíslo je na dveĜích bankomatu).
Pokud byla v minulosti porucha nahlášena z MČÚ, vČtšinou již o ní
agentura vČdČla. Agentura funguje po celý týden v dobČ Po – Pá od
7:00 do 22:00 hodin a So – Ne od 8:00 do 18:00.
Majetkoprávní vČci
PĜedložil pan KĜepelka, vedoucí správního odboru. Zastupitelstvo
projednalo prodej a pĜevod parcel z majetku mČsta, schválilo smlouvy o
budoucích kupních smlouvách.
Prodej akcií ýSAD, a. s. Liberec
Pan starosta pĜedložil k projednání nabídku k úplatnému pĜevodu
cenných papírĤ ISIN CZ0008209103 emitent ýSAD Liberec, a. s. na
majoritního vlastníka, akcionáĜe spoleþnost Liberecká automobilová
doprava, s. r. o. Liberec (LIAD). Pan starosta Ĝekl, že stejná nabídka
byla uþinČna již v roce 2005 ve výši 504,20 Kþ/akcii. MČsto tehdy
mohlo získat 840 501 Kþ. Souþasná nabídka je ve výši 315 Kþ/akcii.
To znamená, že pĜevodce (mČsto), které má v držení 1.667 ks akcií,
obdrží od nabyvatele celkem 525.105 Kþ. Navržená hodnota akcie byla
stanovena na základČ Znaleckého posudku þ. 2001-1/2009 o stanovení
ceny akcií spoleþnosti ýSAD Liberec, a. s. ke dni 30.11.2008. Dnes je
ýSAD díky ztrátám v nákladní pĜepravČ ve špatné ekonomické situaci.
Nedávno odprodali své akcie Hodkovice za 315 Kþ/ks. Liberec
pravdČpodobnČ prodá své akcie den po nás 25.06. za stejnou cenu.
Nominální hodnota akcie je 1000 Kþ. Souþasná tržní hodnota dle
znaleckého posudku þiní 315 Kþ. NapĜ. akcie ýSAD Jablonec se
prodávají za 200 Kþ/ks.V pátek 26.06. se bude konat Valná hromada
ýSAD, kde má dojít k rozdČlení spoleþnosti na 4 subjekty. Po rozdČlení
se pĜedpokládá snížení tržní hodnoty akcií na 100 Kþ/akcii a je také
možné, že je již nebude nikdo kupovat. Mohlo by se stát, že po VH
bude mít mČsto bezcenné papíry.
Pan Selnekoviþ se dotázal, zda je vhodná doba na prodej akcií.
VšeobecnČ je známé, že nyní je lépe akcie kupovat, kvĤli jejich nízkým
hodnotám. Pan starosta odpovČdČl, že akcie ýSAD nejsou veĜejnČ
obchodovatelné, proto se cena neĜídí trhem. S tČmito akciemi mohou
obchodovat pouze stávající akcionáĜi (LIAD, mČsta a obce LK) mezi
sebou. Spoleþnost LIAD nemá potĜebu akcie kupovat, drží již nyní více
než 50 % akcií a je tedy majoritním vlastníkem. Nabídka byla uþinČna
v rámci nadstandardních vztahĤ a nejspíš se již nebude opakovat.
DĤležitou roli hraje také náhoda, protože podmínkou je, aby se mezi
podáním nabídky (22.06.) a valnou hromadou (26.06.) konalo zasedání
zastupitelstva, protože prodej musí být schválen zastupitelstvem. Ing.
Woide se dotázal, jestli tím, že dojde k rozdČlení a.s., tato zĤstane, nebo
úplnČ zanikne. Pan starosta odpovČdČl, že z ýSAD se mají odštČpit 3
subjekty - nákladní doprava, opravny a vlastník nemovitostí (s.r.o.).
Souþasní akcionáĜi získají akcie tĜí akciových spoleþností a zároveĖ se
stanou spoluvlastníky s.r.o. RozdČlení je tĜeba provést z legislativních
dĤvodĤ. Dle pravidel EU provozovatel veĜejné autobusové dopravy

hrazené z veĜejných zdrojĤ (platí Kraj, mČsta pĜispívají – dopravní
obslužnost), nesmí provozovat jinou þinnost (nákladní dopravu,
opravny). PĜipravuje se zákon, který toto omezí. Jde o logický krok,
jehož správnost se v dnešních ekonomických problémech potvrzuje.
Špatná ekonomická situace ýSAD (ztráta 8 mil. Kþ) je díky nákladní
dopravČ. Pokud by nedošlo k rozdČlení, mohlo by ýSAD skonþit
v insolvenþním Ĝízení (konkurzu) jako celek a Liberecký kraj by mohl
ztratit veĜejného dopravce. Dividendy ýSAD nikdy nevyplácelo. Paní
Husáková se dotázala, zda to má vliv na zajištČní dopravní obslužnosti.
Pan starosta odpovČdČl, že celá transakce má zajistit, aby se subjekt,
který veĜejnou dopravu provozuje, zachoval.
Rozpoþtové zmČny
PĜedložila Ing. Beranová, vedoucí finanþního odboru.
ZM projednalo a schválilo na základČ ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona
250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ ve znČní
zákona þ. 477/2008 Sb. 2. kolo rozpoþtových zmČn.
Rozvoj cestovního ruchu
Pan starosta Ĝekl, že nedávno se konala ve ŠpindlerovČ MlýnČ
národní cyklokonference, kde prezentoval náš evropsky unikátní projekt
výstavby sítČ singltrekových stezek – Singltrek pod Smrkem. Prezentace
se tČšila velkému zájmu cykloodborníkĤ.
Pan starosta pĜedstavil ZM prezentaci singltrekových stezek. Stezky
jsou vrstevnicové, úzké a jednosmČrné. Bude se jednat o areál, který si
lidé projedou a vrátí se do nástupního místa. Hlavními vlastnostmi jsou
zábavnost, ekologiþnost, bezpeþnost, nenároþnost na finanþní
prostĜedky a na údržbu. Cíle jsou stejné, jako má Svazek obcí Smrk –
zvýšení cestovního ruchu na Frýdlantsku. Do budoucna by mČlo být
v Novém MČstČ pod Smrkem hlavní nástupní místo. PĜedpokládá se
zvýšení cestovního ruchu a s tím spojený rozvoj regionu, avšak
udržitelným zpĤsobem – rozvoj by nemČl být na úkor pĜíštích generací.
První etapa je již pĜipravena do fáze výstavby – mezi LáznČmi Libverda
a Novým MČstem pod Smrkem. V oblasti by mČlo být sedm úsekĤ a
celková délka by mČla být 15 km. OtevĜena by mČla být na podzim
2009.
Pan starosta Ĝekl, že mu RM uložila, aby bylo v ZM projednáno, zda
pokraþovat v realizaci Skiareálu na Smrku. SO Smrk byl založen pro
vytváĜení podmínek pro všestranný rozvoj cestovního ruchu v souladu
s principy udržitelného rozvoje a také za úþelem vybudování Skiareálu
Smrk, což spolu moc nekoresponduje. V souþasné dobČ je tedy tĜeba
rozhodnout, zda a jak pokraþovat v projektu Skiareálu Smrk. Pan
starosta navrhl v tomto zámČru nepokraþovat z mnoha dĤvodĤ.
PĤvodní varianta je absolutnČ nepĜijatelná, jak pro vlastníka pozemkĤ
(stát – LýR), tak i pro správu CHKO JH. Nejsou k dispozici pozemky
pro zázemí spodní stanice lanovky. Souþasný vlastník dĤležitých
pozemkĤ je zásadnČ proti vybudování Skiareálu na Smrku a není
ochotný pĜistoupit na žádný kompromis. Výdaje na projektové studie
hradil dosud SO Smrk. Další studie by musely být hrazeny z rozpoþtu
mČsta, stejnČ jako to dČlá obec LáznČ Libverda. Obec LáznČ Libverda
mČla v úmyslu zahrnout do svého územního plánu areál pro pĜímČstské
lyžování. Pro nás by bylo možné hledat nové varianty pĜímČstského
lyžování na Rapické hoĜe a MČdČnci, které by byly prĤchodné jak pro
vlastníka, tak pro CHKO JH. Pokud by se mČlo pokraþovat, musela by
být vypracována nová projektová studie za cenu v Ĝádech statisícĤ Kþ.
Paní místostarostka Ĝekla, že podnČtem pro toto jednání bylo i to, že
všechny strany mČly realizaci Skiareálu ve volebních programech, a teć
bychom se s tím mČli nČjak þestnČ vyrovnat a Ĝíct ´Voliþi, nezlobte se,
my to nesplníme´. Dále Ĝekla, že na druhou stranu bychom se, dle jejího
názoru, mČli zabývat možností realizace areálu na Rapické hoĜe. U
singltrekĤ se teprve uvidí, jak to bude vypadat, jak budou využívané.
TĜeba to pĜekvapí stejnČ, jako to pĜekvapilo Poláky, kteĜí vybudovali
velké parkovištČ, ale to není dostaþující. Singltreky jsou nČco nového a
nikdo neví, jak to bude vypadat.
ZM neschválilo ukonþení prací na projektu Skiareál Smrk.
Jednací Ĝád ZM
ZM schválilo návrh zmČny jednacího Ĝádu ZM. Smyslem zmČny
jednacího Ĝádu je odbourání návrhové komise. Návrhy usnesení bude
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Cena mČsta
Paní místostarostka sdČlila, že plánovaným zámČrem bylo u
pĜíležitosti oslav 425. výroþí založení mČsta ocenit veĜejnČ Ing. Karla
JeĜábka cenou mČsta „Za pĜínos pro mČsto“. Jeho úmrtí to již neumožní.
Navrhla, aby byla tato cena udČlena „in memoriam“.

Nové MČsto pod Smrkem dne 22. srpna 2009.
Mgr. ýechová sdČlila pĜítomným, že Nové MČsto pod Smrkem má
po deseti letech opČt mistra ýR v dĜevorubectví, pana Jaroslava ýecha.
Pan starosta Ĝekl, že v ZOO Praha byla otevĜena dĜevČná replika
pĤvodní rozhledny na Smrku. Je vysoká 18 m.
Pan Selnekoviþ pozval pĜítomné na besedu Sboru jednoty bratrské na
téma „Evoluþní teorie v krizi aneb kam ukazují data souþasné vČdy“.

RĤzné
Pan starosta upozornil na konání oslav 425. výroþí založení mČsta

Kompletní zápis ze 17. zasedání zastupitelstva mČsta Nové MČsto pod
Smrkem k nahlédnutí na www.nmps.cz.

formulovat pĜedsedající, popĜ. jiná povČĜená osoba.

Mezi hlavní priority patĜí obnova Staré slezské cesty, resp. v první fázi její þásti z N.M.p.S. do Ludvíkova. Dosud byl zpracován návrh
udržovacích prací této stezky a pĜedán na MČÚ. V této souvislosti probČhlo jednání p. Sommera (þlena rady OS) s panem starostou, kde bylo
domluveno provedení základní údržby dle pĜedaného technického Ĝešení v rámci veĜejnČ prospČšných prací. S vlastníky okolních pozemkĤ je nutné
projednat pĜemístČní ohradníkĤ, nevyužívání veĜejné cesty
pro pohyb dobytka a pĜesazení jeĜabin nedávno nevhodnČ
vysazených napĜíþ pĜes cestu.
Od þervence se OS snaží navázat i další kontakty – s místní
akþní skupinou Mikroregionu Frýdlantsko, sousedícími
obcemi, spolkem rodákĤ a jednotlivci snažícími se o obnovu
památek. Provázání našich aktivit pro rozvoj regionu umožní
v budoucnosti získání podpory z Programu obnovy venkova.
ZároveĖ byl kontaktován starosta mČsta ĝwieradów Zdroj
R. Marciniak a vedoucí oddČlení propagace turistiky a
kultury, paní Marek-Miakienko, s cílem najít polského
partnera pro možné využití pĜíslušných grantĤ urþených pro
pĜeshraniþní spolupráci, aby se obnovení cesty rozšíĜilo i na
polské území.
Dále probíhá snaha o zaþlenČní celé Staré slezské cesty
(Liebenthal /Lubomierz/ - Hejnice) do mezinárodních sítí
pĤvodních poutních cest.
Na Smrku byla navržena „Okružní cesta k pramenĤm tokĤ
a rozvodí“. Byl již získán souhlas s umístČním dĜevČných
tabulek oznaþení jednotlivých zastávek od Správy CHKO
Jizerské hory a LesĤ ýR; návrh letáku je hotový v þeské a
nČmecké verzi. Tento projekt þeká na získání grantu nebo
jiného zdroje na financování tisku letákĤ, veškeré ostatní
práce zajišĢují þlenové OS zdarma. I v této záležitosti byl
kontaktován starosta mČsta ĝwieradów Zdroj, aby byl v rámci pĜeshraniþní spolupráce získán grant pro akci podporující cestovní ruch.
ÚspČšná je spolupráce s mČstem Nové MČsto pod Smrkem, kde díky pochopení jednotlivých zastupitelĤ, zvláštČ pak þlenĤ rady mČsta, a hlavnČ
díky vstĜícnosti pana starosty P. Smutného a místostarostky R. Žákové byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi mČstem a OS. Výsledky
této spolupráce byly hned pĜeneseny do praxe. Jako pĜíklad lze uvést zahájení obnovy cesty pro pČší do Ludvíkova mimo vozovku s provozem
motorových vozidel. Mezi další pomoc lze zaĜadit výrobu dĜevČných laviþek, pĜi které bude použit materiál z mČstských lesĤ. Tyto laviþky
bezúplatnČ zhotoví J. ýech.
Pro zviditelnČní pamČtihodností a zvláštností byly þleny OS podány návrhy na zaĜazení kamenného mostku pĜes Ztracený potok mezi technické
památky a nČkolika stromĤ mezi památné stromy. Dle dostupných pramenĤ bylo þleny OS provedeno kompletní zmapování drobných památek na
území N.M.p.S. a Ludvíkova. Velmi úþinná v oblasti obnovy kĜížkĤ je spolupráce OS a mČsta; finanþní podpora Libereckého kraje dosahuje až
90% nákladĤ. Po zrestaurování Neumannova kĜíže pĜi poutní cestČ mČstem v roce 2007 letos probíhají restaurátorské práce na 2 kĜížích na
Ludvíkovském vrchu a na kĜížku u bývalé brusírny nedaleko pĤvodní cesty na Smrk. V souþasné dobČ OS pĜipravuje podklady k dalším 4 kĜížĤm,
které budou navrženy k obnovČ v roce 2010. Cílem je pĜednostnČ se zamČĜit na kĜíže, které jsou v zdevastovaném stavu a jsou umístČny mimo
obydlenou þást obce. KĜíže v centru a v relativnČ zachovalém stavu budou navrhovány k renovaci v pozdČjších termínech. PĜi realizaci a dokonþení
výše vyjmenovaných akcích uvítáme i pomoc jednotlivých obyvatel, a to napĜ. pĜi výzvách k zapĤjþení dobových fotografií pĜíslušných kĜížkĤ,
nebo finanþního pĜispČní pro jejich obnovu. Kontakt je uveden ve vývČsce na námČstí.
NejdĤležitČjším zdrojem historických informací o Nové MČsto pod Smrkem je kniha Václava Timy. OS se snaží podpoĜit autora v jeho snaze
vydat publikaci knižnČ. Bohužel však, vzhledem k pĜedpokládané cenČ nákladĤ na jeden výtisk a k maximálnČ možné akceptovatelné cenČ pĜi
prodeji, generuje tento zámČr pĜi prodejném nákladu ztrátu v Ĝádu desetitisícĤ. K tomu je tĜeba pĜipoþíst jednorázové náklady za zveĜejnČní
materiálĤ z Oblastního archivu v DČþínČ. To zvýší poþáteþní náklady o další desetitisíce. Z toho vyplývá, že se vydání této zatím jedineþné
publikace neobejde bez sponzorských darĤ firem i obþanĤ. ZámČrem OS je oslovení místních a i regionálních firem s žádostí o sponzorování této
knihy o Novém MČstČ pod Smrkem a okolí.
O dalších aktivitách nebo o novém vývoji aktivit již zmínČných v tomto þlánku bude podána informace v nČkterém z dalších vydání
NovomČstských novin.
ýlenové OS v souþasné dobČ rozpracovávají návrh nauþné stezky Ludvíkovem, jedné z nejstarších vsí na Frýdlantsku. Na cestČ k památným
stromĤm potkáme ale i takové „krásy“, které asi nemohou nikoho nadchnout – viz ilustraþní foto.
Tomáš Málek, þlen rady OS
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Jednotka SDH je sice dobrovolnou a neplacenou organizací, ale
oproti jiným zájmovým organizacím má úplnČ jiné poslání. Tím je
povinnost þlenĤ aktivnČ se podílet na ochranČ životĤ, zdraví a majetku
našich obþanĤ a zahraniþních turistĤ, na pĜedcházení požárĤm a na
jejich likvidaci. Dále podílet se na pomoci pĜi živelních pohromách a na
odstraĖování jejich následkĤ. Je to þinnost velmi nebezpeþná a také
velmi nedocenČná. Jak Ĝekl generálmajor hasiþĤ Ing. Miroslav
ŠtČpán – „Hasiþi jsou lidé, kteĜí chodí tam, odkud jiní utíkají“. Veškerá
þinnost naší JSDH je spojena ve vzájemné spolupráci s HZS LK, s PS
Raspenava, s JSDH Ludvíkov, JindĜichovice, Dolní a Horní ěasnice, a
také s pĜíhraniþními sbory z Polské republiky v souladu se Smlouvou
mezi ýR a PR o spolupráci a vzájemné pomoci pĜi katastrofách,
živelních pohromách a jiných mimoĜádných událostech. PĜi plnČní
tohoto poslání nasazují vlastní zdraví, život a obČtují mnoho ze
svého soukromí ve prospČch všech. Za to si zaslouží uznání od
spoleþnosti. I v novém tisíciletí je hasiþ v mysli lidí spojen s obávaným
a nebezpeþným soupeĜem – ohnČm. V roce 2009 bylo tomu 136 let, kdy
byla založena naše jednotka SDH Nové MČsto p.S. Sto tĜicet šest let –
jak jednoduché spojení slov… Kolik však obČtavosti, práce, lidských
tragédií, ale i radosti a šĢastných okamžikĤ se za ním skrývá! Musíme
obdivovat ušlechtilou snahu, houževnatost a vytrvalost našich
pĜedchĤdcĤ, kteĜí pĜes mnohé pĜekážky a dokonce zlobu a nenávist
prosadili možnost vytváĜení JSDH ve snaze co nejlépe chránit životy i
majetek všech. Vždy nás provázely urþité vlny nepĜíznČ, nepochopení a
dokonce likvidaþních snah z rĤzných stran. Jen nesmírná obČtavost
hasiþĤ dokázala pĜekonat všechny nástrahy vývoje a získávat pĜíznivce
a pochopení.
PĜešly dlouhé roky od doby, kdy si þlovČk poprvé uvČdomil
povinnost ke svému bližnímu, kdy poprvé promluvilo srdce v tom
smyslu, že þlovČk není živ jen sám pro sebe, ale že jako souþást lidské
spoleþnosti má k ní také závazky! To vČdomí rostlo a sílilo, a byĢ se
lidstvo od onČch dob rozvrstvilo na nČkdy nepĜátelské tábory, pĜicházejí
pĜece jen okamžiky, kdy svČdomí volá, že ne niþit, ale poskytnout
pomoc druhému je povinnost þlovČka k þlovČku.
Na tČchto základních myšlenkách, obecnČ platných a shodných na
celém svČtČ, jsou založeny hasiþské jednotky a sbory. Koncentrované
nebezpeþí rychlého šíĜení ohnČ ve velkých mČstech a pozdČji i
rozsáhlých prĤmyslových komplexech si vyžádalo vznik hasiþských
jednotek s nepĜetržitým výkonem služby, jednotek, kde hasiþi

vykonávají svou službu lidem jako svoje povolání. Tedy od samého
zaþátku vedle sebe pĤsobí a pomáhají svým spoluobþanĤm hasiþi
dobrovolní i hasiþi z povolání.
Hasiþi jsou lidé, kteĜí chodí tam, odkud lidé utíkají, kteĜí se postavili
na stráž bezpeþnosti tČch, které ohrozila nepĜedvídaná neštČstí, havárie,
ale hlavnČ živly, a z nich nejvíce oheĖ a voda. Hasiþ stojí na stráži, aby
pomohl všem, vždy a všude, vystavuje nebezpeþí svĤj život pro bytí
druhých. AĢ už jde o profesionála nebo dobrovolníka, zĤstává hasiþ
zase jen þlovČkem a nese všechny dobré i špatné lidské vlastnosti.
Spoleþenské poslání hasiþe však pĜed nČj staví jednoznaþný požadavek,
že se sám musí rozvíjet, protože musí být pĜipraven podat pomocnou
ruku v každé chvíli a všem, kdo pomoc potĜebují, nedbaje, že za to
sklízí nevdČk a neporozumČní. Jestliže ví, že udČlal sám všechno pro to,
aby na svoje poslání byl dobĜe pĜipraven, dobĜe vyškolen a vycviþen, že
toto poslání mĤže vykonávat kvalifikovanČ a že svému poslání mĤže
vždy dostát se ctí, mĤže být na svou práci hrdý. Jen z takto
pĜipravených hasiþĤ mohou vzniknout a vyvíjet þinnost dobré a
akceschopné jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ.
Hasiþi byli, jsou a budou. Nikdo nemá právo niþit nČco, co naši
pĜedchĤdci i za tČžkých podmínek vytvoĜili. VČĜím, že dobrovolní i
profesionální hasiþi ruku v ruce napomohou k odstraĖování minulých
chyb a budou plnit své ušlechtilé poslání. Hasiþ by se mČl zase stát
þlovČkem, ke kterému bude mít obþan úctu a jeho práce si vážit, stejnČ
jako celá spoleþnost.
————————————————————————————
NejvČtší požáry, ke kterým došlo od založení mČsta Nové MČsto
pod Smrkem:
1653 – zpustošující požár – za obČĢ padlo 43 domĤ a 14 stodol
1708 – požár zavinČný bleskem, shoĜelo 14 domĤ na východní
a severní stranČ námČstí
1753 – požár – shoĜelo 113 domĤ
1809 – požár – shoĜelo 30 domĤ na jižní stranČ námČstí a v dnešní
Ludvíkovské ulici
1856 - požár - shoĜelo 22 domĤ a 7 stodol na severní stranČ námČstí
1876 - požár v textilní továrnČ Ig. Klingera
1901 - požár úpravny v textilní továrnČ Ig. Klingera
1948 - požár radnice na námČstí
Ladislav Rabina, velitel JSDH Nové MČsto p.Smrkem
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PĜestože se vČtšina obþanĤ našeho mČsta a okolí pĜipravovala na
prázdniny a dovolenou, þinnost ve sboru hasiþĤ Ludvíkov nemohla
polevit. Hned v prvních dnech mČsíce þervence se konalo pravidelné
školení v rámci zdokonalování odborné zpĤsobilosti profesních ĜidiþĤ
v autoškole u pana Šedy, které se zúþastnilo celkem pČt ĜidiþĤ – hasiþĤ.
Další den se konal noþní útok v Novém MČstČ, kterého se zúþastnilo
jak družstvo žen, tak i mužĤ. Ve velmi silné konkurenci se naši muži
umístili na krásném 4. místČ a ženské družstvo skonþilo na místČ 3.
Velké množství divákĤ vidČlo až do ranního hodin velmi dobré výkony
všech zúþastnČných družstev a i samotná soutČž byla dobĜe pĜipravena.
Ve dnech 11. a 12. þervence se konal sraz „matýskáĜĤ“, což je vlastnČ
sraz vozidel RTO – cisterna, v Dolní PoustevnČ, kterého se zúþastnilo
celkem 22 vozidel a 14 našich þlenĤ. Další aktivitou byla úprava terénu
pĜed zbrojnicí, kdy nám vypomohl s technikou pan Smrþka; také
vykopání odpadu od nádrže a proþištČní bylo provedeno spoleþnČ se
zamČstnanci mČstského úĜadu, a tak nyní opČt mĤžeme mít v nádrži
þistou vodu. Jiná je situace u nádrže na PĜebytku, kterou budeme moci
vyþistit až 1. záĜí, z dĤvodu naĜízeného chovu žab. Další práce
v prázdninovém období se týkaly pĜípravy na spoleþenskou akci 25.
þervence, a to Ludvíkovští piráti v Karibiku, která byla ve znamení
spoleþenských her pro dČti i dospČlé, spojená s obþerstvením a
zábavou. I tato akce jako nČkteré pĜedešlé se zúþastnČným pĜi koneþnČ
pČkném poþasí líbila. Veškerá práce pĜi zajištČní celé akce, jako
vysekání celého prostoru, pĜíprava velkého stanu, zajištČní kostýmĤ,
zajištČní obþerstvení a další vČci, které se týkají této spoleþenské
aktivity, nebyla tentokrát marná jako pĜedešlé pĜipravené kácení máje,
které jsme museli kvĤli špatnému poþasí, i když bylo vše nachystané a



obþané natČšení, zrušit.
8. srpna se konala v Dolní ěasnici u pĜíležitosti oslav 140 let
založení hasiþského sboru pohárová soutČž O pohár starosty obce; naše
družstvo se jí také zúþastnilo pĜi okružní jízdČ tČchto vozidel po celém
okrsku. Následující den byla další soutČž O pohár starosty obce, pro
zmČnu v JindĜichovicích; naše družstvo opČt neprolomilo hranici
k nejvyššímu stupni a obsadilo pĜi úþasti 9 družstev 4. místo, ale i to
bylo v hasebním okrsku to nejlepší. Zato ženám se vĤbec nedaĜilo a
skonþily na posledním místČ.
Mezitím ale také výjezdové družstvo bylo pĜes integrovaný
záchranný systém pozvané k požáru auta v Novém MČstČ a k požáru
stodoly v Horní ěasnici.
Skonþily soutČže a zaþala pĜíprava na prezentaci našeho sboru pĜi
oslavách 425 let Nového MČsta, které se konaly 22. srpna. Tyto oslavy
byly urþitČ jako celek velmi dobĜe pĜipravené a všechny pĜítomné
nadchly. Náš stánek prezentoval naši þinnost za uplynulých 130 let od
založení našeho sboru a stánek byl stále obdivován pĜihlížejícími; byl
jim podán komentáĜ k urþitým událostem, jako napĜíklad úþast þlenĤ
našeho sboru pĜi vytvoĜení svČtového rekordu v dálkové dopravČ vody
v Hradþanech u MimonČ v roce 2002 v celkové délce 52,7 kilometru,
nebo kde náš sbor získal tolik diplomĤ, pohárĤ a ohodnocení. UrþitČ
jsme takový zájem neþekali. Neusneme na vavĜínech a již v sobotu 29.
srpna (což je v dobČ uzávČrky NovomČstských novin) pĜipravujeme
tradiþní Prázdninový táborák aneb KvČtinkovou slavnost. OpČt se jedná
o dČtské soutČže a nebudou se nudit ani dospČlci.
Jednatel hasiþĤ Pavel Malý st.

Fotbalový oddíl AFK Nové MČsto pod Smrkem vstupuje do nové sezony 2009/2010 novČ s pČti mužstvy.
Stávající mužstva pĜípravky, žáþkĤ, „B“ mužstva mužĤ a „A“ mužstva mužĤ se nám letos podaĜilo doplnit, po delší
pauze, i dalším mládežnickým mužstvem, a to týmem dorostu, který bude pracovat pod vedením Marcela Hrevuše a
Davida Jaloviþára. O ty nejmenší, tedy pĜípravku, se starají pánové ZdenČk ěehák a Radek Suk, žáky má na starosti
prezident klubu pan Josef Jaloviþár. „B“ mužstvo vede hrající kapitán pan Jan Škareda a „A“ mužstvo má na poþátku
této sezony nového trenéra, pana Ervina Pfohla z Raspenavy. Všechna mládežnická mužstva a „B“ tým mužĤ
nastupují v okresních soutČžích a „A“ tým v krajské soutČži 1.B tĜídČ – západ.
O letní pĜestávce probíhaly práce na úpravČ hlavní hrací plochy, kde bylo firmou Certus spedition, s.r.o provedeno
zapískování a hloubkové provzdušnČní hrací plochy, a dále probíhaly práce na dokonþení oplocení areálu.
Tímto pĜejeme všem našim hráþĤm mnoho úspČchĤ v nadcházející sezonČ a našim pĜíznivcĤm pČknou fotbalovou podívanou. ZároveĖ všem
dČkujeme za podporu fotbalového sportu v našem mČstČ.
Za AFK Radim Suk

Rádi bychom vás všechny pozvali na kĜesĢanský motosraz, který se
bude konat 18. - 20. 9. 2009 v Juniorcampu v Novém MČstČ pod
Smrkem. Jedním z hlavních témat motosrazu je bezpeþnost na
silnicích.
Pro všechny motorkáĜe i veĜejnost je pĜipraven pestrý program. V
pátek 18. 9. 2009 zaþne ve 21:00 hod. koncert kapely !ON, na který
jste všichni srdeþnČ zváni. V sobotu od 18:00 hod. se mĤžete tČšit na
mediálnČ známého hosta a na koncert skupiny BEZEFŠEHO. Program
v oba podveþery je pĜístupný veĜejnosti za symbolické vstupné 30,- Kþ.
Na nedČli je naplánována dopravnČ bezpeþnostní akce, na kterou je
vstup zdarma. Pokud se chcete dozvČdČt více podrobností nebo se
chcete na akci zaregistrovat, pak neváhejte navštívit stránky www.
motosneni.cz.
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Léto na koupališti
Letní sezóna na našem pĜírodním koupališti byla opravdu bohatá.
V þervenci nám poþasí pĜíliš nevyšlo, ale v srpnu jsme si vše vynahradili
a užili jsme si pár krásných dnĤ.
Kulturních akcí bylo hodnČ a myslím, že každý si mohl vybrat svĤj
oblíbený druh hudby. Léto zahájila, již tradiþnČ, country kapela
SEŠLOST z Liberce, která má v našem mČstČ své pĜíznivce. Ti
nezklamali a urþitČ si první letní vystoupení Sešlosti užili, dokonce i
poþasí se na tento veþer umoudĜilo. ýlenové kapely i jejich rodinní
pĜíslušníci využili i ubytování a zĤstali u nás nČkolik dní.
Další kulturní akcí byl rockový koncert nČkolika skupin, napĜ. RAIN,
NOU KOMENT atd. Koncert poĜádal pan Kvapil. Ani tentokrát nepršelo
a veþer se vydaĜil. PoĜadatelé i návštČvníci byli spokojeni a vydrželi do
ranních hodin.

 



Poslední pátek v þervenci jsme trochu experimentovali a pozvali
kapelu jiného žánru, která má zajímavý název – 20 DEKA DUŠE.
Sešlo se nás pár, ale písniþky Vladimíra Mišíka i jiné byly pohlazením
na duši, kluci z této kapely pĜedvedli opravdu profesionální výkon a
hlavnČ se nelekli „skoro prázdného“ parketu a hráli s plným
nasazením.
Koupacích dní bylo v þervenci asi pČt, ale chalupy byly obsazeny
plnČ a jejich obyvatelé, místo koupání, obdivovali naše okolí a
krásnou pĜírodu. I na pláži bylo obþas plno, návštČvníkĤm
Juniorcampu (u paní Semerádové) nevadí studenČjší voda, a tak se
koupali a hlavnČ využívali naše obþerstvení na koupališti.
V pátek 14. 8. pĜijela opČt kapela SEŠLOST. I vzhledem k vážným
problémĤm, které þlenové kapely mČli, pĜijeli v plném obsazení.
Koncert se opČt vydaĜil a zatancovali a zazpívali jsme si do sytosti.
Koncem þervence nás manželé Kvapilovi požádali o možnost
poĜádat Fryyfest u nás na koupališti. PĜedem nikdo z nás nevČdČl, jak
velká a nároþná akce to bude. Myslím, že všichni víte, že nejvČtšími
hvČzdami tohoto festu byli Lenka Dusilová, Láća KĜížek a kapela
Kreyson, ale i ostatní úþinkující byli výborní. Nasazení poĜadatelĤ
bylo obrovské, podaĜilo se nám vše zvládnout bez vČtších problémĤ
(pár menších se urþitČ našlo). Poþet lidí, kteĜí se tento den, v sobotu
15. 8., pohybovali na koupališti, odhadujeme na cca 1.100. DČkujeme
všem, kteĜí pĜišli a slibujeme, že druhý roþník Fryyfestu (14. 8. 2010)
bude ještČ lepší!
JeštČ jsme ani nestaþili zregenerovat síly a byl tu další nároþný
víkend. Oslavy 425 let od založení našeho mČsta jsme zahájili
diskotékou Slávka Mirovského. Ten nás, dĜíve narozené, ale i ty
mladší, opravdu nezklamal a hrál „jako o život“. Dokonce nebyl
v ranních hodinách k zastavení. Ani jsme tomu nevČĜili, pĜes špatné
pĜedpovČdi meteorologĤ bylo poþasí opČt pĜíjemné a hlavnČ vydrželo
a „ani nekáplo“ až do konce.
Po festu jsme si všichni mysleli, že více lidí k nám na koupalištČ už
pĜijít nemĤže, ale v sobotu 22. 8. veþer jsme byli znovu pĜekvapeni.

Opravdu jsme to neþekali! Poþet lidí odhadujeme na 2.500!! VČtšina
pĜišla na ohnivou show a velkolepý ohĖostroj, kterým byly zakonþeny
oslavy výroþí založení mČsta. Ty byly opravdu vydaĜené a návštČvníci
si tento mimoĜádný den urþitČ ĜádnČ užili. U nás na koupališti noc
ještČ nekonþila, výbČr kapely se ukázal jako vhodný a kluci ze skupiny
LESSYHO WOHEĕ splnili naše oþekávání. Opravdu to „rozpálili“,
všichni tancovali a dobĜe se bavili, že jim ani 3 pípy nestaþily.
Jen ten nepoĜádek byl o nČco vČtší než po Fryyfestu. Ale i s tím si
poradili, brzy ráno „pĜibČhla“ skupina VPP pracovníkĤ vedená paní
Strakovou a bylo uklizeno. MOC DċKUJEME! Dále dČkuji i JiĜímu
Roubíþkovi, který po celé letní období spolehlivČ udržoval náš areál
v poĜádku. I díky jemu jsme vyslechli nČkolik pochval na poĜádek
v našem areálu. Jirka chodí pravidelnČ každý den, ale nČkolikrát jste
ho vylekali. Kdo? No pĜeci vy, vandalové (nejradČji bych napsala vaše
jména…), je vás v našem mČstČ jen nČkolik, ale dokážete nám dost
znepĜíjemnit naší práci – vysypané popelnice, pĜevrácené a
pĜestČhované lavice, rozbité stoly a židle, rozkopané obložení kolem
podia atd. JeštČ že tČch lepších a slušných lidí je vČtšina, jako napĜ.
pan Jan Svoboda, který okamžitČ obložení nezištnČ opravil. DČkujeme.
Co napsat na závČr? Myslím, že se sezóna vydaĜila, byla pro nás
zamČstnance dost nároþná. Doufám, že i návštČvníci byli, alespoĖ
obþas, spokojeni. Omlouváme se všem, kterým vadí obþasný hluk
z koupalištČ, ale to již ke kultuĜe a bavení lidí patĜí.
JeštČ chci podČkovat našim vČrným brigádníkĤm, bez kterých by
sedmidenní provoz bufetu koupalištČ nebyl možný.
Špatného poþasí v þervenci jsme využili k opravám a malování
v lázních, aby vše bylo pĜipraveno na podzimní a zimní sezónu
v bazénu.
Bazén je otevĜen od úterý 15. 9. 2009, provozní doba zĤstává stejná
jako na jaĜe.
Za zamČstnance SRC V. Mlejnková

Tylova 694, PSý 463 65, tel.: 482 325 192, fax: 482 325 711
e-mail: zsnmps@volny.cz, http://zs.novemestops.indos.cz
Sborovna:
Tylova 694
Odlouþená pracovištČ:
ZŠ JindĜichovická 535
Školní družina:
Mánesova 952

tel.: 482 325 960
tel.: 482 325 711
tel.: 606 146 678

—————————————————————————————————————

Organizace školního roku 2009 / 2010 v základních školách,
stĜedních školách, základních umČleckých školách
a konzervatoĜích
Období školního vyuþování ve školním roce 2009/2010 zaþne ve všech základních školách, stĜedních školách, základních
umČleckých školách a konzervatoĜích v úterý 1. záĜí 2009.
Vyuþování bude v prvním pololetí ukonþeno ve þtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyuþování ve druhém pololetí bude
ukonþeno ve stĜedu 30. þervna 2010.
Podzimní prázdniny pĜipadnou na þtvrtek 29. Ĝíjna a pátek 30. Ĝíjna 2009.
Vánoþní prázdniny budou zahájeny ve stĜedu 23. prosince 2009 a skonþí v pátek 1. ledna 2010. Vyuþování zaþne v pondČlí 4.
ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny pĜipadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou ve dnech 8. – 14. února 2010.
Velikonoþní prázdniny pĜipadnou na þtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od þtvrtka 1. þervence 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyuþování ve školním roce 2010/2011 zaþne ve stĜedu 1. záĜí 2010.
PodrobnČjší informace o škole je možné získat na webových stránkách školy http://zs.novemestops.indos.cz.
Mgr. JindĜich Novotný, Ĝeditel školy
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Dne 4. þervence 2009 se na farmČ v Bulovce uskuteþnilo první
westernové rodeo – hobby. Na startu se sešlo 32 jezdcĤ se svými koĖmi. Diváci mohli vidČt ponyho, haflinga, huculka, araba, plnokrevné,
teplokrevné, ale i chladnokrevné konČ. Jezdci se sjeli z blízkého okolí – Nového MČsta pod Smrkem, Ludvíkova, JindĜichovic, DČtĜichovce, Hejnic, Dolní ěasnice, Bulovky, ale i od Harrachova, Roudnice
nad Labem þi Litvínova.
SoutČžilo se v rychlostních disciplínách a v ovladatelnosti konČ.
Rychlostní závody westernu mají dvČ disciplíny: barrel race a pole
blending.
Barrel race
PĜi této hĜe jezdec musí s konČm projet kolem tĜech barelĤ sestavených do trojúhelníku. Kolem každého barelu musí udČlat koleþko.
Vyhrává ten, kdo má nejlepší þas prĤjezdu. Úþastníci se smČjí barelu
dotknout, ale nesmí ho pĜevrátit.

Pole blending
PĜi této disciplínČ je testována obratnost. Pro tuto zkoušku se
postaví do Ĝady za sebou 6 tyþí. Jezdec s konČm musí prokliþkovat ko-

15. záĜí 1957, Nové MČsto pod Smrkem
———————————————————————————–
Je to krása, krása! Kde jen zaþít?
Jsem tu s babiþkou a dČdou v našem žlutobílém domeþku, v Revoluþní
ulici þ. 470. Tahle ulice zaþíná nahoĜe katolickým kostelem a vede
vzhĤru mezi MČdČncem a Rapickou horou, pĜes Ztracený potok, kolem Kyselky do voĖavých Jizerských hor.
J s e m t u p o p r v é s a m a!
Bez brášky Jindry a bez ségĜinky Áji. Ale hlavnČ bez mamky a taĢky. A budu tu celý rok! Chodím tu do osmé tĜídy a budu tu dČlat závČreþné zkoušky. Fakt jsem se poprvé nemohla doþkat konce prázdnin.
Když pĜed domeþkem zastavil Tudor pana PĤhonného, taĢkova podĜí-
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lem každé tyþe od konce na zaþátek.
Potom se obrátí a jede znovu nazpátek a na konci se vrátí podél všech
tyþí.
Poté byl na ĜadČ vyĜazovací závod
vlajek, kdy rychlejší z dvojice postupoval do dalšího kola. PĜi této disciplínČ bylo velmi dobĜe vidČt, jak je
jezdec v souladu se svým koníkem.
Posledním závodem byla ovladatelnost konČ, kdy se projíždČla traĢ, na
které jezdci s koĖmi pĜedvedli své
skokové schopnosti, projetí vodou,
slalom, couvání, projetí bránou, kterou byli nuceni otevĜít a po projetí i
zavĜít – samozĜejmČ ze sedla.
Mezi disciplínami mČli diváci
možnost zhlédnout vystoupení šermíĜĤ, indiána Havrana, ale i zasoutČžit si. Kdo se chtČl obþerstvit, mohl
si dát bájeþný Cassidyho guláš.
Nezbývá než podČkovat všem poĜadatelĤm za dobrou organizaci, za
vtipné komentáĜe Marka a Romana,
které provázely výkony jezdcĤ
v koralu, ale i za kus romantiky Divokého západu. Kdo by neznal kovboje, konČ, prach a slunce. A to sprchlo jen dvakrát na chvilku.
Louþíme se s letošním rodeem a pĜíští rok snad nashle.
Jana PuchýĜová

zeného, aby naložil mamku se všemi zavazadly, tĜíletou sametovou
Ájineþkou a Jindru, kterého ve škole Sdružení þekala pátá tĜída, najednou mi bylo divnČ. Jako by se dČlo víc, než jen jejich návrat domĤ…
Babiþka plakala a dČda byl ještČ víc vážný, když Tudor s mávajícími
ruþiþkami zahýbal dolĤ k námČstí.
Tak nČjak neþekanČ tísnivČ zaþalo mé dlouhatánské a závratné dobrodružství…
Je deset hodin veþer a babi a dČda už vedle v kuchyni spí. Slyším to
sem do velkého pokoje s okny na jihozápad (jako máme v Praze), jak
se stĜídají v chrápání. Já si tu sedím, u svého psacího stolu
s lampiþkou a poliþkami pod oknem, a mĤžu být vzhĤru, jak se mi za-



 



chce. To je ohromná krása! Všechno je tu ohromná krása a já ty všechny krásy nemĤžu ani popsat. Musím to udČlat postupnČ.
DĤležitá krása pro mne je, že domeþek poĜád, každý den, voní jídlem. Také zpĤsob, jak babi vaĜí, je další jedna krása. Ona má pĜi tom
tolik vyštrachaného nádobí, a ve všem se vyzná, ještČ si pĜi tom spokojenČ pobrukuje, je napjatá a usmČvavá. Když na sporáku zaþne nČco
kypČt, hned ví, kam sáhnout pro to pravé a nalít to tam. A pak najednou jsou na talíĜi tĜi porce. Jedna obrovská pro dČdu a dvČ normální
pro ni a pro mne. Vždycky je to dobré a oni dva jsou krásnČ spokojení.
A do mne se to už pĜelilo, ta jejich spokojenost, tichost, poĜádek a tikot hodin, když dČda þte veþer, znovu a znovu, ranní Rudé právo. A
fakt bych chtČla, aby to tak bylo už poĜád. A ne jako doma v Praze. Jo,
abych nezapomnČla na další krásu: babi mi dČlá každý den svaþinu do
školy.
A tuhle krásu, kterou jsem objevila poprvé dneska, bych asi mČla
zapsat nČjakým neviditelným inkoustem. Moc se bojím, že kdyby tenhle mĤj deník nČkdo objevil, aby si neĜekl, že jsem hrozný blázen.
Jsem totiž prvnČ rozhodnutá zapisovat úplnČ všechno, protože tuším,
že se teć se mnou budou dít velké vČci.
Tak tedy dneska, když jsem šla ze školy domĤ vzhĤru pĜes námČstí,
dívala jsem se na temnČ modrý hĜbet Smrku. Svítilo na nČj slunce a
foukal do nČj vítr… ten vítr vonČl… já to neumím pojmenovat jak.
Tak nČjak sladce lesem, vlhkem, trochu už podzimem… a mnČ bylo
najednou tak lehko, lehouþko a jako bych uslyšela krásnou hudbu. Pak
jsem musela nČkoho pozdravit a ono to zmizelo. Co to bylo? Bylo to
štČstí? Já jsem ale šĢastná dál, i když ta hudba zmizela. Hudba… ona
to ani nebyla doslova hudba, spíš takový hladící nádech a znČlo to jako flétna, u ní je skoro vždycky slyšet dech… nevím.
Ve škole to dnes zrovna slavné nebylo.
Zaþalo to tak, že Mazurková, co sedí vedle mne, zase strašnČ smrdČla. Ale ty hnČdé tepláky i tu flanelovou kostkatou halenu mČla þistou.
Trubaþ a Žalman mi Ĝekli, že tak smrdí proto, že se její rodiþe nedali
do JZD a teć musí celá jejich rodina i s dČtmi brzo ráno dČlat ve svým
chlívČ, aby to všechno stihli a Mazurková tam takhle nasmrádne. Celá
léta sedávala v lavici sama a mne, když jsem teć do téhle tĜídy pĜišla
jako nová, posadila tĜídní Trubaþová vedle ní. No a mne každé ráno to
její nezavinČné smrdČní tak znervózní, že se nemĤžu soustĜedit.
Takže dnes to zaþalo tak, že jsem byla zase hroznČ nervózní a pĜemýšlela jsem, jestli taky nakonec nenasmrádnu a tĜídní Trubaþovou jsem

(7. þervna 1798 – 14. kvČtna 1879)
Nové MČsto pod Smrkem nikdy nemČlo, a asi ani mít nebude,
mnoho celospoleþensky významných, zasloužilých obþanĤ. Když se
tak probírám pamČtí: Kdo ze známých a kulturnČ, vČdeckospoleþensky významných osobností se trvale zapsal do povČdomí širší
veĜejnosti, a nejen þeské?
PĜesto v Novém MČstČ pod Smrkem jedna známá osobnost žila a
trvale zĤstane s Novým MČstem pod Smrkem spojena. Jedná se o Gottfrieda Menzela, významné vČdecké osobnosti 19. století, jehož zásluhy, nejen na poli botanickém, ocenilo mnoho významných vČdeckých
spoleþností, ale i sám císaĜ František Josef I., udČlením kĜíže za zásluhy s korunou (bylo to r. 1875). Tím vyzvedl vČdeckou a celospoleþensky prospČšnou Menzelovu þinnost.
Je tak trochu neodpustitelné (!), že nikdo nepĜipomenul sice ne pĜíliš kulaté, ale pĜesto významné jubileum 130. výroþí úmrtí tohoto významného, a i v dČjinách Nového MČsta pod Smrkem výrazného þlovČka.
O životČ a díle Gottfrieda Menzela toho bylo napsáno hodnČ. Myslím si však, že málo z nás ví více a podrobnČji o jeho životČ. Gottfried
Menzel pocházel z Krásného Lesa (Schönwald), kde se narodil
v þervnu r. 1798. Byl synem drobného sedláka. Místní faráĜ rozeznal
jeho nevšední nadání a pomohl mu vystudovat nejprve piaristické
gymnázium v Mladé Boleslavi, mimochodem jedno z nejstarších gym-

moc nevnímala. ZaboĜila jsem do sepnutých dlaní celý nos. Vtom se
Trubaþová zeptala, jestlipak nČkdo ví, kdo dnes, patnáctého záĜí padesát sedm, slaví význaþné životní jubileum. Ona dá otázku a pak chodí
chodbiþkou mezi lavicemi. PĜipadá mi, že nechodí, ale pluje – jako
vznešená, bílá jachta. Pluje, þeká a pozoruje nás. Ubohá Mazurková se
jí bojí, protože se hroznČ špatnČ uþí a protože se veĜejnČ ví, že jsou reakcionáĜi. Bojí se jako pštros. Jako teć po téhle otázce – úplnČ znehybnČla a zavĜela oþi. Ale já jsem to vČdČla. Já jsem vČdČla, kdo má
dnes to výroþí. Ráno pĜi snídani si dČda vybryndnul svoje bílé kafe na
Rudé právo. Tak jsme mu ho s babi sušily utČrkou. Rudé právo je pro
dČdu tak svaté, jako pro nČkoho Bible, a tak jsme se moc snažily. NahoĜe na titulní stránce bylo velkým písmem o devadesátinách národního umČlce Petra Bezruþe. Veliký pĜíklad života a díla. Vloni jsem
v Praze vyhrála soutČž s jeho Stužkonoskou modrou.
Ve tĜídČ bylo hrobové ticho, nikdo, ani Žalman, ani Trubaþ, prostČ
nikdo to nevČdČl. Mazurková si oddechla, že není sama, kdo nic neví.
To bych ale nebyla já, abych nezvedla ruku. Vím toho o Bezruþovi
hodnČ, protože jsem chodila do recitaþního kroužku a soudružka, co
ho vedla, Bezruþe znala osobnČ, hodnČ nám o nČm vyprávČla a nutila
nás recitovat jeho revoluþní poezii. Nijak moc mne to nebavilo, ale
tuhle tĜídu takovéhle vČci nezajímají už vĤbec. Tyhle dČti z Nového
MČsta pod Smrkem a okolních vesnic jsou úplnČ jiné než moji pražští
spolužáci, a to je jedna z dalších krás!
No, a jak jsem se vytahovala a vypovídávala o Bezruþovi, tak se Jirka Trubaþ, syn tĜídní Trubaþové, na mne obrátil a pohrdavČ na mne
zasyþel. On drží ve tĜídČ vČrnČ se všemi spolužáky proti mámČ. Mám
ke všemu takový pocit, že ani Trubaþové to nebylo zrovna po chuti, že
to vím zrovna jen já, nová a Pražaþka.
J e mi to hroznČ líto… moc bych chtČla být jako jedna z nich… Nikdy pĜedtím jsem nepoznala, co je to þouhat z kolektivu. PĜipadám si
jako lžiþka v hrnku. AĢ udČlám cokoli, vždycky to cinkne. To je to jediné, co mi kalí radost.
Už se mi chce spát.
MnČ ten projev o Bezruþovi nebyl dost, ještČ jsem zarecitovala kus
té jeho Stužkonosky. Mám sice velikou jedniþku v žákajdČ, už þtvrtou
z þeštiny, ale nikdo se mnou zatím nekamarádí…
Kolem oken naší tĜídy jsou koruny kaštanĤ.
(Pokraþování v dalším þísle)
JiĜina Sedláþková

názií v celých ýechách; potom za nepĜedstavitelnČ tČžkých hmotných podmínek
vyšší malostranské gymnázium v Praze, a posléze ukonþil své vzdČlání na bohosloveckém semináĜi v LitomČĜicích. Roku 1824 byl vysvČcen na knČze.
Menzel nepĤsobil jen
v Novém MČstČ. Zaþínal
v Hrádku nad Nisou, kde jeho široké znalosti nalezly
skuteþnČ zasloužený ohlas, a
to i v širší hrádecké spoleþnosti. Pak se stal katechetou
(= uþitelem náboženství) na
dívþí škole v Liberci (r.
1831). Teprve zde získal vČtší hmotnou zajištČnost a mohl se více a do hloubky zabývat nČkterými vČdeckými obory, v prvé
ĜadČ botanikou. Ovšem nejen botanika byla jeho doménou. Zajímal se
i o entomologii, zoologii, klimatické pomČry na severu ýech, také geologii apod.
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Byl mimo jiné þlovČkem s velkým sociálním cítČním. To se projevilo
v jeho zájmu o osudy mnohých nČmeckých (ale i þeských) vystČhovalcĤ do Severní Ameriky. V letech 1849 – 1851 sám podnikl cestu do
Spojených státĤ, pĜesnČji do Texasu, a své zkušenosti o pĜírodních pomČrech, hospodáĜské situaci a možnostech vystČhovalcĤ shrnul
v podrobné práci „Die Vereinigten Staaten von Amerika mit besonderer RĦcksicht auf die deutsche Auwanderung dahin nach eigener Anschauung geschrieben“. Je to moc dlouhý název, to ano. PĜeloženo:
Spojené státy americké popsané z vlastní zkušenosti se zvláštním zĜetelem k nČmeckému vystČhovalectví.
Roku 1854 odešel do dĤchodu, vzhledem k vážné oþní chorobČ. Na
krátký þas se usadil v rodném Krásném Lese, ale zanedlouho se vrátil
do Nového MČsta pod Smrkem, které mu, nejen jako duchovnímu
správci, cele pĜirostlo k srdci. ZemĜel pĜed 130 lety, 14. kvČtna 1879,

ve vČku nedožitých jednaosmdesáti let.
Gottfried Menzel se velkou mČrou zasloužil o bližší poznání a publikování botanických, zoologických, geologických a klimatických pomČrĤ severních ýech a zvláštČ Jizerských hor, kterým se jako první
ucelenČ vČnoval. PrávČ pro to všechno bychom si mČli, byĢ opoždČnČ,
vzpomenout na Gottfrieda Menzela jako na lidsky vzácného þlovČka,
knČze, rádce, který veškeré své úsilí orientoval k obecnému dobru a ku
prospČchu školní mládeže.
Možná by nebylo na škodu, kdyby se napĜ. škola v Novém MČstČ starala o jeho pomník v bývalé zahradČ kostela. Pomník bohužel þasto
pĤsobí zanedbaným dojmem a podle mého názoru je to projev naší
všeobecné neúcty nejen ke kulturním památkám, ale k þlovČku vĤbec!

Pan František Petrányi je NovomČšĢákem od roku 1972. Narodil
se v Liberci, ale vzhledem k práci, a také v neposlední ĜadČ i kvĤli bytu, pĜišel do Nového MČsta pod Smrkem. Zde p. Petrányi pracoval
v TEXTILANċ. Vedle své práce se však p. František Petrányi vČnuje i
jiné þinnosti, která mu pĜirostla k srdci a v níž dosáhl již Ĝady pČkných
umČleckých ztvárnČní i ocenČní.

s náboženskými motivy, napĜ. krásnou malou soškou P. Marie
z lipového dĜeva. Je nádherná. P. František jí vtiskl nČco jedineþného,
co padne do oka na první pohled. Dnes si ke svým pracím dČlá nejdĜíve kreslený návrh. Ten ještČ musí v hlavČ ĜezbáĜe „dozrát“. A je-li po
ruce pČkné dĜevo, mĤže se pustit do ztvárnČní pĜedkresleného návrhu.

Josef Molák

JeštČ jako svobodný trampoval. S kamarády založil osadu ýerný
NUMA na OldĜichovsku. Zde snad poprvé pĜišel blíže k práci se dĜevem a zde se také setkal s Ĝadou svých pozdČjších pĜátel, kteĜí mČli
stejný zájem o práci se dĜevem jako on. Pro osadu NUMA (= lev) vyĜezal osadní totem. PozdČji, když se oženil a pĜišly i dČti, bylo na
tramping podstatnČ ménČ þasu a co víc, pĜes urþité dohody s lesním
závodem Frýdlant i s lesáky byla jejich táborová chatka, zþásti vystavČná ze dĜeva a zþásti pĜilepená k žulové skále, stržena a tím definitivnČ konþí éra trampování a pobytu v pĜírodČ. ZĤstala však stále láska
k pĜírodČ a pĜírodním materiálĤm, hlavnČ dĜevu, která mu vydržela a
stále jej drží.
Pro práci se dĜevem v panelovém domČ, kde rodina p. Františka Petrányiho žila (VaĖkova 922), byl omezován stísnČným, malým prostorem. PozdČji si našel prostory v evangelickém kostele, kde to bylo o
nČco lepší. JeštČ pozdČji si manželé vyhlédli chátrající dĤm – tzv.
Amandu. Opravili ho, upravili pro pohodlné bydlení a v roce 2001 se
do rekonstruovaného domku definitivnČ pĜestČhovali.
Pro práci se dĜevem mČl vlastnČ František Petrányi tak trochu štČstí.
I když je vyuþený strojaĜ a pracoval v textilním závodČ, který dĜíve patĜíval rodinČ Klingerových, nacházel zde dnes již cenČné tiskaĜské matrice pro potisk látek. A zde také získal první ĜezbáĜská dlátka,
s kterými snad již pracovali ĜezbáĜi Klingerova podniku. Jak Ĝíká sám
p. Petrányi, je v Novém MČstČ i urþitá výhoda – dĜevo, které potĜebuje
pro svá výtvarná díla získat. HlavnČ od lidí, kteĜí tĜeba s povolením
porazí strom a pokud dĜevo nespálí, rádi se ho zbaví. A tak ĜezbáĜ
František Petrányi získává materiál. Jak Ĝíká, snáze a ochotnČji než
napĜ. jeho kamarád, profesionální ĜezbáĜ a grafik p. Václav Plechatý
z Liberce. Zájem o Ĝezbu i ztvárnČní vlastních nápadĤ, myšlenek podnítila u p. Petrányiho jeho žena Jana. Na výstavČ, snad v Liberci, vidČla dĜevČnou plastiku staĜenky s košíkem. Moc se jí líbila, ale ... byla
velmi drahá. A zde padlo slovo:„UdČlám ti radost a tak ji vyĜežu sám“.
To bylo více než pĜed tĜiceti lety. V roce 1975 se pĜiþlenil k amatérské
výtvarné skupinČ, která pracuje pĜidružená pod bývalým Okresním
kulturním stĜediskem v Liberci. S touto skupinou se zúþastnil Ĝady výstav a nejen v ýechách, také pravidelnČ jezdívá na výtvarná sympozia,
napĜ. do Turnova.
Jako ĜezbáĜ p. František Petrányi rád pracuje s tvrdými druhy dĜeva,
napĜ. s dĜevem dubovým. Ale vyhledává pro pČkné zbarvení dĜeva i
materiál z ovocných stromĤ, napĜ. hrušnČ nebo tĜešnČ. To jsou dĜeva,
která mají podle Petányiho nejen pČknou barvu, ale i krásnou, neopakovatelnou strukturu. Zaþínal nejdĜíve s malými plastikami, i
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Špalek dĜeva, aĢ již je to lípa nebo dub, buk nebo dĜevo vhodného
ovocného stromu, opracuje motorovou pilou a posléze hrubou Ĝezbu
dotváĜí ĜezbáĜskými dlátky, obroušením a koneþnČ moĜením napĜ. vodou Ĝeditelným moĜidlem.
Domek Amanda se tak za více než tĜicet let ĜezbáĜství, kterému se p.
František Petrányi vČnuje, zmČnil ve vkusnou malou galerii s Ĝadou
pĤvabných plastik. MnČ osobnČ padly do oþí napĜ. plastika „Neptuna“, vládce moĜí a oceánĤ, pak nádherný pavouk a ještČ nedodČlaný „Vodní svČt“.
Je dobĜe, že v našem pĜíhraniþním mČsteþku, které žel již dávno
ztratilo svĤj dĜívČjší vzhled, krásu i neopakovatelnou atmosféru, žije
takový – neváhám napsat – výjimeþný þlovČk. ýlovČk, který vnímá
krásu pĜírodního materiálu a vtiskne dĜevu osobitou krásu.
Josef Molák



 



PĜesnČ pĜed rokem jste si zde mohli pĜeþíst þlánek nazvaný Hronovské stĜípky. Byly to postĜehy z mého pobytu na divadelním festivalu v HronovČ. Letos jsem byl opČt úþastníkem tohoto svátku všech
amatérských divadelníkĤ, v poĜadí již sedmdesátého devátého. A opČt
nabízím nČkolik postĜehĤ.
NČkolik týdnĤ pĜed zahájením 79. JH jsem si otevĜel www.
mestohronov.cz a zaujala mČ webkamera, která zabírá pohled na námČstí smČrem k divadlu. Celá jednohektarová plocha byla rozvrtána
k nepoznání, hromady štČrku a písku, kostek a kamenných torz, námČstí lemovala plotová pole, stromy vykácené, jen mariánský sloup
osamČle trþí napravo. VČdČl jsem o avizované pĜestavbČ námČstí, ale
že jej najdu doslova tČsnČ pĜed zahájením slavností v takovém stavu,
to jsem neoþekával. Jaké bylo moje pĜekvapení, když jsem dorazil
v sobotu do Hronova. Ohrady pryþ, obrovská plocha vydláždČna rozmanitými tvary a materiály, þlenČní na pouhou jednu prĤjezdnou komunikaci, malinkaté pítko, tekoucí netradiþnČ z hubiþky dolĤ, napevno zabudované masivní laviþky, nová výsadba, sestávající se ze sakur,
nové schodištČ na rozsáhlou plochu pĜed Sál Josefa ýapka. Pravda,
ještČ chybí dodČlat lemování námČstí pĜes hlavní silnici, ale to zásadní,
celá plocha námČstí, byla zprovoznČna a dána do pĜedþasného užívání.
BČhem týdne se námČstí stalo stĜedobodem rĤzných setkávání, schĤzek, kulturních doprovodných akcí i místem rychlého obþerstvení všeho druhu od rána do pozdních noþních hodin.
Existuje jedna povídka Petera Brooka, nazvaná Pohyblivý bod. Jde
v kostce o to, že lidé otrávení a zhnusení divadlem našli jakýsi dokument, psaný v sanskrtu (pĤvodnČ staroindický bohoslužebný jazyk).
Tam se dozvČdČli zprávu, že BĤh po sedmi dnech tvoĜení už roupy nevČdČl, co dČlat, a tak stvoĜil divadlo. Ti, kdo tento dokument studovali,
doufali, že v nČm najdou návod, jak dČlat divadlo, jak pĤsobit na diváka. Bohužel, ten dokument jim žádný návod nepodal, zato vzbudil diskuzi, korunovanou i fyzickými výpady. Nakonec zúþastnČní došli
k názoru, že pro zdárné pĤsobení divadla je nutný z á j e m. RozšíĜímli tento závČr o slovo o ch o t a, dává nám to dohromady prapĤvodní
poslání tvorby divadla, radost z tvorby, setkávání se. A o to na JiráskovČ HronovČ šlo.
V malém parþíku nedaleko stĜedu mČsta a v tČsném sousedství malebného roubeného domeþku, ve tmČ, jen pĜi svitu nČkolika sporadických lamp sedí, leží þi jen tak stojí desítky lidí. NČkteĜí zpívají pĜi kytaĜe, jiní vášnivČ diskutují o problémech týkajících se, jak jinak, divadla. Obþas zajdou k okénku onoho domku, kde vám sliþná obsluha po
vystání pomalu se vlekoucí fronty dodá žádaný nápoj nebo tĜeba jen
chleba se sádlem a cibulí. Ulehám na bĜicho do trávy, pĜipadám si jako
za raných dob svého mládí, kdy jsem „pásl hĜíbátka“, a naslouchám
debatám. HvČzdy nad námi tiše poblikávají. Poslouchám, vstĜebávám,
diskutuji.
V parném dopoledni na ulici stojí mladý muž, mobil u ucha. Domluví, pravou rukou uloží mobil, levou v upažení šátrá ve vzduchu.
NevČĜícnČ se otáþí dokola a vydává neartikulované zvuky. Kolemjdoucí kamarád:
Co hledáš?
Svetr, teć jsem si ho sem položil.
Kam?
No, tady na to auto.
Na jaký auto?
No, tady stálo auto, tak jsem si ho na nČj na chvíli položil.
Ty vole, vždyĢ stojíš na kĜižovatce!
Za tu dobu, co jsem tady, jsem si uvČdomil, že mnoho inscenací
má cosi spoleþného. Letos to je jeden silný prvek, možná silnČjší, než
je-li pĜítomna láska. Smrt. Její síla stojí víc nebo ménČ na nČkolika inscenacích. Udává smČr. V jedné inscenaci má podobu mouchy, v jiné
zlovČstné vytí psĤ a bití zvonĤ, v další zase, jak to bylo s maminkou,
když zemĜela. Je tu pĜítomna i na nČkolika smuteþních oznámeních o
skonu místních. Je jedinou jistotou v životČ, ale pĜijmout ji už nechceme a nedokážeme. Slunce pálí naplno, mladí festivaloví úþastníci se
bezstarostnČ baví a hlasitČ halekají po námČstí – betonové SahaĜe, jak

se také nové podobČ námČstí zaþalo Ĝíkat. „Každý k moĜi dopluje…“
praví se v jedné známé písniþce VW a Ježka. Budeme chtít taky tak
plout?
Znáte ten pocit po návratu domĤ, že to bylo všude krásnČjší, hezþí,
upravenČjší než v místČ bydlištČ? Pak však otevĜete svĤj byt þi domek
a všechno to opotĜebované, ošuntČlé þi otluþené je najednou milé a
blízké. S dojetím hledíte na zašlou vanu, prošlapaný koberec i prasklinu ve skle v oknČ – jste d o m a!
Zhlédnuto, odposlechnuto, opsáno letos na 79. JH.
Šmi-dra©

Prosím všechny, kdož pamatují zaþátky amatérského divadla
v Novém MČstČ pod Smrkem pĜed rokem 1945 a po nČm, aby se podČlili se svými vzpomínkami se mnou na níže uvedené adrese.
Zajímají mČ ústní, písemné þi fotografické materiály na bývalý soubor
Kolár (do r. 1945) a též po roce 1945. Materiál bude použit pro souhrnné zpracování dČjin a historie amatérského divadla v našem mČstČ.
TČšíme se na vaše zprávy. Vyslechnu þi použiji každou zprávu a dČkuji pĜedem.
Pavel Šmidrkal, U StĜelnice 959, tel.: 723 160 643 nebo osobnČ.

Ohlédnutí za oslavami 425. výroþí založení Nového MČsta pod
Smrkem
Sobota. To pĜíjemné vČdomí, že si þlovČk mĤže i pospat. Jenže
tentokrát bylo vše jinak. Byla totiž sobota 22. srpna a nezaþala zrovna
moc šĢastnČ. Ráno pršelo a vĤbec nebylo jisté, jestli se poþasí umoudĜí. MČly se konat oslavy 425. výroþí založení mČsta. Ale pak trošku
vysvitlo slunko a vše mohlo zaþít.
Hlavní program oslav byl soustĜedČn na námČstí od 9. hodiny ranní.
Až do pozdního veþera zde skýtalo potČšení dobové tržištČ
s množstvím stánkĤ, kde si každý mohl pĜijít na své. Mnoho návštČvníkĤ zaujaly ukázky dobových Ĝemesel, ale také stánky propagující
místni novomČstské spolky a sdružení. Doprovodný program byl pozoruhodný. K vidČní byl fakír a také kat vykonávající své Ĝemeslo dokonce nČkolikrát dennČ. NechybČly ani dobové tance, kapely a šermíĜská vystoupení.
Bohatý program doplĖoval ještČ sokolník, který zde pĜedvádČl dravce a sovy. Pro mnohé návštČvníky to bylo vĤbec poprvé, co mohli tyto
živé ptáky spatĜit.
Na louce u bývalé Textilany byl otevĜen dobový tábor, kde se konala dČlostĜelecká show, dobývání tábora, vystoupení panošĤ a hry pro
dČti a dospČlé. DČlostĜelecká show pokraþovala v pozdním veþeru na
koupališti. Zde mohli návštČvníci zažít ohĖostroj, který zakonþil oslavy založení mČsta. NepĜeberné barevné, tvarové a zvukové kreace se
vznášely nad novomČstským koupalištČm. Tou opravdu poslední teþkou za letošními oslavami pak bylo vystoupení rockové kapely Lessyho woheĖ z Liberce.
Sobota skonþila a nyní nezbývá než se tČšit na další oslavy. Ale to si
budeme muset poþkat ještČ dalších pČt let. Letošní oslavy se bohatým
programem, doprovodnými akcemi a propagací samotného mČsta zaĜadily k úspČšným a zajímavým. Také úþast návštČvníkĤ byla pĜekvapu-
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jící, o to více, že mnozí pĜijeli z nejrĤznČjších koutĤ republiky.
Nezapomenutelným zážitkem se stal závČreþný ohĖostroj. Proto si
myslím, že si všichni, organizátoĜi a úþastníci zaslouží pochvalu.
Novému MČstu pod Smrkem by urþitČ podobných akcí slušelo a
prospČlo daleko více.
OV

MĤj vlastní zážitek z výroþních slavností
22. srpna 2009 jsme si pĜipomnČli 425. výroþí založení Nového
MČsta pod Smrkem. V rámci svých možností jsem byl pĜítomen u nČkolika akcí, které byly oproti minulé oslavČ o nČco bohatší.
Zajímaví hosté se dokázali postarat o vcelku pĜíjemnou atmosféru letošních oslav.



Zaujala mne pĜedevším dopolední stĜelba z kanonĤ nedaleko bývalé
Textilany, na kterou dorazilo slušné množství divákĤ.
Mnozí obyvatele mČli výhodu sledovat malou kanonádu bČhem dne i
z okolních panelákĤ. Jen bych pĜi dopolední akci na námČstí uvítal
pestĜejší komentáĜ moderátora, zbyteþnČ dlouhé mezery mezi slovem
bych vyplnil rytmickou muzikou. Hudební nabídka pĜíliš nesplnila
moje oþekávání.
Veþerní þas byl pro mnohé z nás skuteþným zážitkem. Hlavní pĜekvapení þekalo nakonec diváky, kteĜí nelenili a vypravili se krátce po 22.
hodinČ do prostor novomČstského koupalištČ, kde shlédli ohnivou
show, po které pĜišel na Ĝadu pestrý ohĖostroj.
Rád bych touto cestou podČkoval organizátorĤm a všem ostatním, kteĜí se na celé akci oslav podíleli.
Michal Klimsa
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Dušková, Libuše
Field, Evelyn M.
Gustafsson, Lars H.
Hume, Rob
Knappová, Barbora
KoláĜ, Michal
Newman, Michelle
Sauzede, Jean-Paul
Schott, Hanna
Šmolka, Petr
Tepperwein, Kurt
Beletrie pro dospČlé
Austen, Jane
Barclay, Linwood
Bauer, Jan
Braun, Lilian Jackson
Brown, Sandra
Cannell, Stephen J.
Cleverly, Barbara
ýepelka, MiloĖ
Downer, Lesley
Eden, Dorothy
Ellis, Bret Easton
Fforde, Katie
Fforde, Katie
Francková, Zuzana
Frazier, Charles
Gross, Andrew
Hart, John
Herbert, Frank

Struþná mluvnice angliþtiny
Jak se bránit šikanČ
DítČ je nemocné! Co mám dČlat?
Ptáci Evropy
Cesta na Antarktidu
Bolest šikanování
Malování na látky
Spokojené soužití v nové rodinČ
Máma MasajĤ
Manželská a rodinná trápení
Za to mĤžeš ty
Roþenka liberecké architektury
Sandition
Na louþení nebyl þas
Pražský rozparovaþ
Koþka, která sklidila aplaus
DĤm s minulostí
Vražedná posedlost
Soukromá válka
PĜíliš mnoho pohĜbĤ,
aneb Když kvČtiny promluví
Poslední konkubína
Uþitelská dcerka
Americké psycho
Cesta za láskou
TémČĜ perfektní
Úsvit nad Kilimandžárem
Bílý náþelník
Modrá zóna
Dole u Ĝeky
HellstromĤv úl

Hessová, Anna
Hakansson, Gabriela
Chochola, Václav
James, Peter
Kinsella, Sophie
Lehtolainen, Leena
Martin, Kat
McCall Smith, Alexander
Nesvadbová, Barbara
Patterson, James
Pickett, Rex
Randall, Will
Roth, Philips
Sittenfeld, Curtis
Stránská, Lenka
Summers, Judith
Tachovská-Vestman, K.
Thomas, Rosie
Thomas, Rosie
VáĖová, Magda
Veselská, Renáta

IkarĤv let ke slunci
Mozkoman
Jako vrána na Beckhama
Po stopách mrtvého
Vzpomínáš si
Spirála smrti
NevČstin náhrdelník
První dámská detektivní kanceláĜ
Brusinky
Šestý cíl
Bokovka
Dlouhý den na sjezdovce
Sabbathovo divadlo
Muž mých snĤ
Kousek tvé pĜítomnosti
MĤj život s Georgem
Když zaþalo pršet
Kdyby mČ mĤj otec miloval
PĜívalová vlna
Past
Pan pes a my


Brožíková, Helena
Drijverová, Martina
Kainar, Josef
Kinney, Jeff
Leong, Sonia
Madejová, Renáta
Somper, Justin
Stínil, LudČk
Stolarz, Laurie Faria
Syrovátka, OldĜich
Wilson, Jacqueline

Terezka a kaštanový skĜítek
Zakletá zvíĜátka
Zlatovláska
Deník malého poseroutky
Romeo a Julie
Spalující vášeĖ
Vampiráti
Pusinky a FrajeĜi
Modrá je barva noþních dČsĤ
NejkrásnČjší Ĝíkanky pro nejmenší
Moje sestra Jodie
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