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    Tento zastupitel by m�l spolupracovat s po�izovatelem až po 
schválení konceptu ÚP a poté vykonávat kontrolní �innost pro dodržení 
konceptu. Dodal, že v jiných m�stech tuto �innost obvykle vykonávají 
starostové, pro neuvoln�ného zastupitele je tato �innost velmi �asov� 
náro�ná. ZM poté ���������	 
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    ZM schválilo p�edložené zm�ny rozpo�tu m�sta – III. kolo na rok 
2009 – navýšení p�íjm� o 4.445.939 K�, snížení p�íjm� o 1.256.040 K�, 
navýšení výdaj� o 3.252.949 K�, snížení výdaj� o 0 K�, SALDO – 
63.050 K�. 
    Dále ZM schválilo p�edložené zm�ny rozpo�tového výhledu m�sta na 
rok 2011 a schválilo návrh rozpo�tového výhledu m�sta na rok 2012.  
 
R�zné 
    Pan starosta �ekl, že starostové Svazku obcí Smrk byli pozváni 
spole�ností �eMBA na prodloužený víkend do Walesu, aby se 
seznámili s fungováním t�ech singltrekových destinací. Provázel je 
projektant Dafydd Davis, který projektoval singltrekové stezky i u nás. 
Seznámil je s r�znými možnými vadami, ke kterým by mohlo dojít p�i 
výstavb� stezek. Hlavním cílem bylo vid�t, jak fungují nástupní místa. 
Pan starosta spustil videoprezentaci z návšt�vy Walesu. 
    Mgr. �echová se dotázala, zda je plánována náhradní výsadba místo 
pokácených lip v Hajništi (komunikace od Knížák� k bývalému 
kravínu). Paní místostarostka odpov�d�la, že to zatím nebylo �ešeno. 
Náhradní výsadba bude projednána s OVŽP a s paní Mazánkovou z 
AOPK �R v Liberci. Pan starosta dodal, že v rozpo�tu jsou n�jaké 
finan�ní prost�edky na výsadbu zelen�, ale výsadba strom� bude 
finan�n� náro�n�jší a v letošním roce nebyla plánována.   
    Pan Selnekovi� �ekl, že se k n�mu dostala od ob�an� informace o 
tom, že n�jaká realitní firma plánuje st�hování nep�izp�sobivých 
ob�an� do dom� kolem nám�stí. Byl požádán ob�any o zjišt�ní 
informace. Paní místostarostka odpov�d�la, že o tom zatím nic neví. 
Dotázala se pana Selnekovi�e, o jaký d�m by se m�lo jednat. Pan 
Selnekovi� odpov�d�l, že do n�jakého domu na nám�stí. Paní 
místostarostka �ekla, že na nám�stí m�sto žádné domy nevlastní. M�sto 
zve�ejnilo zám�r prodeje domu v ulici D�lnická 323, D�lnická 117 a 
starý objekt DPS v ulici Švermova 300.  Zám�r zve�ejn�ní prodeje 
schválila RM a byl zve�ejn�n v Novom�stských novinách. Žádný 
zájemce o koupi t�chto objekt� se nep�ihlásil a o prodeji by 
rozhodovalo zastupitelstvo. Pan Vojá�ek se dotázal, zda budou 
nájemníci vyst�hováni. Paní Pospíšilová odpov�d�la, že v dom� 
D�lnická 117 je již jeden byt volný, nájemníci byli vyst�hováni do 
domu v ulici Myslbekova 3. V dom� D�lnická 323 je jeden byt volný, 
nájemníci jsou v Kanad� a na jejich byt je na�ízeno exeku�ní 
vyst�hování a na druhý byt je podán návrh na exeku�ní vyst�hování. 
Pan Vojá�ek �ekl, že po revoluci m�lo m�sto více takových obytných 
dom� a ty byly opraveny, nap�. naproti lázním, v ulici Žižkova, 
Myslbekova 3. Nedaly by se získat n�jaké dotace a domy opravit? Pan 
starosta odpov�d�l, že aktuálním dota�ním titulem je program „Zelená 
úsporám“. Z té je možné �erpat na zateplování bytových dom�. Lze 
�erpat i na panelové domy s podmínkou, že musí být provedena t�i 
opat�ení – vým�na oken, st�echy a zateplení plášt� domu. U dom�, o 
kterých je hovo�eno, by ale bylo p�edevším pot�eba provést vnit�ní 
opravy, a na to dotace nejsou. Paní Suková �ekla, že pan Vojá�ek 
hovo�í o možných opravách dom�, ze kterých jsou nájemníci 
vyst�hováváni, protože neplatí nájemné, jsou poni�ené. V panelových 
domech bydlí ob�ané více než 27 let, �ádn� platí nájemné, o byty se 
starají a nemají vym�n�ná okna, vany apod. Do byt� jim zatéká. A do 
takových dom� by se m�ly investovat peníze, když nejsou finan�ní 
prost�edky na opravu panelových dom�, kde bydlí mnohem více a 
platících nájemník�. To je lepší je prodat. Lidé bydlí v bytech bez 
snížené kategorie (d�íve I. kategorie) a zatéká jim do nich. Paní 
místostarostka dodala, že pokud by se tyto domy opravily, tak se v 
každém získají pouze dva byty za cenu velkých náklad� na opravu.  
    Mgr. Smutná upozornila na dlouhodob� odstavené auto na 
parkovišti za domem Víchových se SPZ, vypušt�nými pneumatikami, 
typ Renault Twingo. Dále požádala, zda by bylo možné do materiál� 
zasílaných k bodu „Majetkoprávní v�ci“ uvád�t názvy ulic a nezasílat 
vý�ez z ÚP, který je tém�� ne�itelný. Pan K�epelka �ekl, že zasílá 
materiály na sekretariát v elektronické podob� a GP jsou k materiál�m 
skenovány. Mgr. Smutná �ekla, že by tedy bylo možné po vytišt�ní 
dopsat názvy ulic. Paní Walterová �ekla, že z materiál� zaslaných 
panem K�epelkou jsou p�ed odesláním vy�azena Oznámení o zám�ru 
prodeje (z ú�ední desky). Dále �ekla, že je možné po vytišt�ní jednoho 

materiálu doplnit názvy ulic a zbylé pak zkopírovat, a pokud zastupitelé 
netrvají na zasílání vý�ezu z ÚP, lze ho vyjmout. Mgr. Smutná �ekla, 
že ob�an�m bydlícím v Hajništi (na rovince za benzinovou pumpou) se 
stává, že když si n�co objednají a nechají si to dopravit zásilkovou 
službou a uvedou svou doru�ovací adresu Hajništ� �. p. nap�. 83, 
zásilková služba je hledá v Hajništi, p�estože bydlí až za tabulí 
ozna�ující Nové M�sto pod Smrkem. Takže mají adresu Hajništ�, bydlí 
za cedulí ozna�ující název obce Nové M�sto pod Smrkem a na dom� 
pana Knížáka je tabule s názvem ulice Frýdlantská (p�vodn� ji m�l na 
plot�, ale p�emístil ji na d�m). Pan K�epelka �ekl, že správn� je to 
Hajništ�. Frýdlantská ulice kon�í u divadla. Katastráln� je to �ást 
Hajništ� a to má svou �íselnou �adu. Proto mají adresy Hajništ� �. p. 
nap�. 83. Mgr. Smutná �ekla, že jí to p�ipadá kocourkovské. Pan 
starosta �ekl, že by se m�lo prov��it, kam až zasahuje ulice Frýdlantská, 
a správn� ji ozna�it. Zna�ení ulic provádí m�sto. Bude to uloženo panu 
K�epelkovi a paní Strakové. Na domu pana Knížáka by nem�lo být 
ozna�ení ulice Frýdlantská, skute�n� je zde Hajništ�. Paní 
místostarostka dodala, že pan Knížák je podle zákona povinen strp�t 
ozna�ení, takže ozna�ení ulice nem�l z plotu p�emístit. Pan Vojá�ek 
�ekl, že kdyby cht�la být zachována �ást m�sta za divadlem jako 
Hajništ�, tak je možné p�esunout zna�ku ozna�ující Nové M�sto pod 
Smrkem k divadlu. Pan starosta �ekl, že jde o dopravní zna�ení, které 
ozna�uje vjezd do obce, a to má další souvislosti, nap�. omezení 
rychlosti.   
    Mgr. �echová požádala o opravení zna�ení muzea. V lét� se 
n�kolikrát stalo, že turisté hledali muzeum v ulici Žižkova. Mgr. 
�echová �ekla, že v p�ízemí objektu m�stské knihovny a muzea je 
dlouhou dobu umíst�n brusný kámen a stále u n�j postrádá informa�ní 
tabulku. Dále �ekla, že postrádá místo, na které by byly umíst�ny 
fotografie ob�an�, kterým byla ud�lena n�jaká z cen m�sta. Pan 
starosta �ekl, že informa�ní tabulka bude k brusnému kameni dodána. 
Podmínkou umíst�ní fotografií ocen�ných ob�an� na n�jaké tabuli cti je 
jejich souhlas. Paní místostarostka �ekla, že pan Nádeník nechce a 
umístit n�kde fotografii bez souhlasu nelze. Mgr. �echová se dotázala, 
zda bude proveden zápis do kroniky. Paní místostarostka odpov�d�la, 
že je to zapsáno v pam�tní knize. 
    Pan Kozák vznesl p�ipomínku k �innosti OO P�R v Novém M�st� 
pod Smrkem. Dodal, že je škoda, že již odešel zástupce OO P�R 
v Novém M�st� pod Smrkem, protože cht�l, aby jeho p�ipomínky slyšel. 
�ekl, že projížd�jící hlídku v�bec nezajímá, že dochází k likvidaci dve�í 
u bankomatu. Dále upozornil na srocování nep�izp�sobivých ob�an� a 
dealer� drog v oblasti nad zahrádkami u fotbalového h�išt� kolem 
vodárny a na závody v autech po komunikaci kolem zahrádek a zp�t 
kolem Juniorcampu. Pokud bude k t�mto v�cem policie nevšímavá, tak 
z toho vznikne hodn� velký problém. Je pot�eba touto oblastí 
neprojížd�t pouze autem, ale jít do terénu p�šky. Dále se objevily na 
r�zných místech po celém m�st� p�ibité cedule (i na rozcestnících a 
turistických zna�kách) s nápisem „Kemp“, sm��ující k Zemánk�m 
v Ludvíkov� pod Smrkem. Umís�ování r�zných tabulí podléhá 
schvalování. Mgr. Smutná �ekla, že se domnívá, že proti minulým 
let�m (cca deset let zp�t) máme výhodu, že je v Novém M�st� pod 
Smrkem mnohem více policist�. Pokud vidíme, že se n�kde srocují, jak 
�ekl pan Kozák, nep�izp�sobiví ob�ané (otázkou je, jak se pozná 
nep�izp�sobivý, také jsme byli mladí a hlu�ní), pak bychom m�li volat 
policii a ne �ekat, že pojedou okolo. Takže, pokud n�kdo uvidí, že se 
n�kde n�co d�je (srocování na nám�stí, u bankomatu, poškozování 
bankomatu), tak je pot�eba ihned volat policii. Když si starší ob�ané 
bydlící v panelácích u d�tského h�išt� st�žují na hluk a nepo�ádek a 
argumentují tím, že když si to tam m�sto postavilo, a� �eší problémy, tak 
jim �íká, a� volají policii. Není na tom nic špatného, p�estože již te� 
mohou n�kte�í argumentovat tím, že p�ijedou pozd�. P�estože je 
policist� �trnáct, nemohou být na všech místech. P�estože si mnozí 
myslí, že nic ned�lají, tak si myslí, že se situace zlepšila. Pan Vojá�ek 
�ekl, že p�ed rokem byl na zastupitelstvu �editel Krajského �editelství 
P�R v Liberci plk. JUDr. Miroslav Dvo�ák, mnohé tady nasliboval 
a všichni víme, jak dopadl. V diskuzi jsem mu tehdy �ekl, že ani 16 
policist� tady stejn� nebude moc vid�t, protože mimo vnitrozemí budou 
hlídat ješt� hranice. Ob�as jsou vid�t, ale zas tak moc se toho 
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nezm�nilo. Vy tady �íkáte, že bychom m�li být všímaví a zavolat policii, 
ale když v deset hodin ve�er hraje deset Rom� fotbal na nám�stí a 
policie o tom ví, tak by m�li zakro�it a ne �ekat, až já je zavolám. Není 
to tak dlouho, co byl velký hluk v hospod� a já jsem shán�l policii, 
trvalo to t�i hodiny. Od jedenácti hodin do �tvrt na t�i, a volal jsem až 
158. �íkali, že jsou na hranicích, na Srbské, nakonec poslali hlídku 
z Frýdlantu. Pan starosta dodal, že se m�že stát, že jsou mimo dosah. 
N�která místa nejsou pokryta signálem. To do�eší nový vysíla� na 
rozhledn�. Pan Selnekovi� �ekl, že volal policii n�kolikrát kv�li objektu 
bývalého kina. Volal na mobilní telefon, vždy p�ijeli a dá se �íci, že se 
situace kolem objektu zlepšila. Vždy p�ijeli celkem brzy, cca do 15 
minut. Pan Vojá�ek �ekl, že v �innosti policie jsou dv� v�ci - prevence 
a represe. A prevence je to, že jsou vid�t v ulicích. Pan starosta �ekl, že 
se diskutuje o n��em, co se na zastupitelstvu nedá vy�ešit. Toto téma se 
m�lo otev�ít v bodu „P�ipomínky ob�an�“, když byl p�ítomen zástupce 
OO P�R. Je vždy p�ítomen na p�ipomínky ob�an� a pak musí odejít. 
Mgr. Novotný �ekl, že jim p�i cest� z koupališt� n�kdo rozbil mísu 
s kv�tinami, tak zavolal policii, hned p�ijeli a na konci ulice je chytli. 
Opravdu je pot�eba policii volat. Pokud se dovoláte, protože policisté 
jsou opravdu vid�t i na hranicích a nemusí mít signál. Mgr. Svobodová 
�ekla, že souhlasí s panem Vojá�kem v tom, že policist� je málo. Pokud 
mají fungovat 24 hodin denn�, 7 dn� v týdnu, pak jich je skute�n� málo. 
Bylo by dobré, kdyby m�sto mohlo n�kde, na n�jaké instituci, tento stav 
p�ipomínkovat. Požádat o navýšení po�tu policist�.  
 
    Paní Suková se dotázala, zda by mohl být oslovena firma, která 
provedla p�ekop silnice u prodejny bývalého Esa (ulice Ludvíkovská - 
Husova). Ten, kdo tam p�ekop silnice provedl, by m�l uvést komunikaci 
do p�vodního stavu. Špatn� se to p�ejíždí. Pan Fryc odpov�d�l, že 
p�ekop provád�la Frýdlantská vodárenská spole�nost (FVS). Paní 
Suková �ekla, aby to opravili, platíme dost drahou vodu. Pan Fryc �ekl, 
že oznámení nebylo �ešeno s m�stem, ale s KSS LK. Je to jejich 
komunikace. FVS má jen jednu firmu na celý okres, která jim opravy po 
p�ekopech komunikací provádí. Jsme v po�adníku. Paní místostarostka 
dodala, že si p�ekop musí sednout. Paní Suková �ekla, že tomu rozumí, 
ale co bude, až si tam n�kdo poškodí auto.  
    Mgr. Svobodová se dotázala, jaká je situace v Romském komunitním 
centru, jak to tam funguje, jaký je stav budovy. Pan starosta odpov�d�l, 
že Liberecké romské sdružení (LRS) propustilo pana Strnada a paní 
Knížákovou. Mají tam n�jakého �lov�ka z Liberce, který centrum 
do�asn� �ídí a b�ží výb�rové �ízení. �innost, asi v omezen�jším 
rozsahu, b�ží dál. Paní místostarostka �ekla, že stav objektu je dobrý. 
LRS provedlo opravy sociálních za�ízení. Objekt nepoškozují, ale další 
opravy neprovádí. 
    Mgr. Svobodová se dotázala, zda je stanoven n�jaký termín, do kdy 
má být plán komunitního plánování hotov a jestli je možné do plánu 
nahlédnout a doplnit do n�j n�jaký návrh. Paní místostarostka 
odpov�d�la, že se p�edpokládá, že Komunitní plán bude zpracován do 
konce prosince letošního roku. V této chvíli je zpracován návrh 
analytické �ásti Komunitního plánu. Pracují �ty�i pracovní skupiny: se-
nio�i, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 
vylou�ením a drogov� závislé a národnostní a etnické menšiny. 
V Novom�stských novinách byly opakovan� výzvy, že má každý 
možnost ve skupinách pracovat. Skupiny nejsou uzav�ené, n�jakým 
zp�sobem se schází, jsou v nich zastoupeni r�zní poskytovatelé, 
uživatelé i zadavatelé z celého Frýdlantska. Kdo by se cht�l zapojit, tak 
má možnost. Naše m�sto má zastoupení ve t�ech skupinách: senio�i – pí 
Plíšková, osoby se zdravotním postižením – pí Koštejnová, národnostní 
a etnické menšiny Mgr. Žáková, skupinu pro osoby hrozícím sociální 

vylou�ením  a drogov� závislé zastupuje p. Kotlár z LRS. Analytická 
�ást (asi 40 stran textu) bude zítra zaslána v elektronické verzi, takže je 
možné ji p�eposlat. Te� se �ešily p�esahy do r�zných oblastí, nap�. 
školství, takže byly n�jaké informace získávány ze školských za�ízení. 
Také se to týkalo poskytovatel� �innosti pro volný �as d�tí. Analytickou 
�ást te� budou pracovní skupiny p�ipomínkovat. Dne 2. �íjna prob�hne 
ve Frýdlant� setkání skupin. Na jedné sch�zce se sejdou sob� podobné 
pracovní skupiny (senio�i a osoby se zdravotním postižením) a potom 
druhé dv� (osoby s hrozícím sociálním vylou�ením a drogov� závislí a 
národnostní a etnické menšiny) a budou p�ipomínkovat analytickou �ást 
Komunitního plánu. Dodala, že se m�že Mgr. Svobodová zapojit. Mgr. 
Svobodová požádala o zaslání analytické �ásti Komunitního plánu.  
    Paní Dob�ichovská se dotázala, zda bude po zm�n� ÚP pozemek, na 
kterém má paní Kulhánková a paní Karpíšková (za bývalým domem 
pana Sakrýta) zahrádku, ur�en k výstavb� RD. Pan K�epelka dodal, že 
je to vedeno jako zahrádká�ská kolonie. Jsou to pozemky Pozemkového 
fondu (PF). Všechny kolonie, které má PF, musí nejprve nabídnout 
k odprodeji nájemc�m a pak je teprve m�že prodat n�komu dalšímu. 
Pan starosta dodal, že PF má zám�r tyto pozemky prodat a nájemci je 
pravd�podobn� necht�jí odkoupit, ale má zájem je odkoupit n�kdo 
další, kdo si tam chce postavit d�m. To je záležitost nájemc� zahrádek. 
Sou�asná zm�na ÚP toto území ne�eší. 
    Mgr. �echová se dotázala, zda je o�kování ps� proti vzteklin� 
povinné. Zda by bylo možné, aby m�sto ob�any, kte�í povinnost neplní, 
n�jakým zp�sobem napomenulo. Pan starosta odpov�d�l, že povinnost 
tam je, ale ú�inn� vymáhat ji lze, až když dojde k újm�, nap�. 
pokousání. Poškozený m�že vymáhat výlohy za lé�ení. Je to vztah 
majitele psa a poškozeného.   
    Ing. Kratochvíl �ekl, že v ulici Husova je v míst�, kde protéká potok, 
propadlá cesta. Dotázal se, zda je možné zjistit, komu potok pat�í, a zda 
je možné cestu opravit. Paní místostarostka �ekla, že o problému ví asi 
t�i dny. Kdysi byla navržena p�eložka potoka, jejíž realizace by p�ed 
n�kolika lety stála 850.000 K�. Pan Fryc se má obrátit na firmu, která to 
d�lala, a získat n�jaké informace. Bude prov��eno, kdo je za potok 
zodpov�dný, jestli m�sto, nebo povodí Labe. Pracuje se na tom a záv�r 
vám bude sd�len. Pan K�epelka �ekl, že potok katastráln� neexistuje a 
právní dikce �íká, že je v majetku vlastníka nemovitosti a ten ho musí 
udržovat. Paní místostarostka �ekla, že pokud je to takhle, tak je potok 
pod garáží Váš. P�jde se tam podívat. Ing. Kratochvíl dodal, že pokud 
se m�sto rozhodne opravu �ešit, zajistil by provedení zemních prací. 
Mgr. �echová se dotázala, zda by mohl být vyzván majitel rohové 
zahrádky u výjezdu z ulice Sokolská na Jind�ichovickou. K�ižovatka je 
díky porostu na zahrad� nep�ehledná a p�i výjezdu je nutné najet skoro 
do poloviny Jind�ichovické. Zda by bylo možné jednat s majitelem o 
provedení n�jakého o�ezu, tak aby se zajistil bezpe�ný výjezd. Paní 
místostarostka se dotázala, kdo je majitelem zahrady. Pan Vojá�ek 
odpov�d�l, že je pana Malika. Paní místostarostka �ekla, že to bude 
uloženo OVŽP. Pan Suk �ekl, že není na základ� �eho majitele vyzvat. 
M�že být požádán. 
    Pan Vojá�ek se dotázal, zda má m�sto do zm�ny ÚP zahrnut n�jaký 
pozemek ur�ený pro parkovišt�. Pan starosta odpov�d�l, že v návrhu je 
plocha pro parkovišt� za bytovým domem v Revolu�ní ulici. I ve 
stávajícím ÚP jsou �ešeny parkovací plochy. Vybudování parkovišt� 
není problém ÚP. M�že být i místo objektu „Stiblíkárny“. Rozhodující 
jsou finan�ní prost�edky. Paní místostarostka dodala, že vzhledem 
k tomu, jak se vyvíjí rozpo�et, nebudou na vybudování parkoviš� 
finan�ní prost�edky. Muselo se upustit i od výstavby parkovišt� u lázní. 
Pokud by m�lo být parkovišt� místo Stiblíkárny, tak jenom demolice by 
stála cca 1.000.000 K�. 

    Sn�hová kalamita uprost�ed �íjna zasko�ila všechny. Jak již napsal 
pan starosta v editorialu t�chto novin, situace byla složitá.  
Všichni pracovníci za�azení pod odd�lení komunálních služeb M�Ú 
byli v terénu, bojovali s p�ívaly sn�hu a s padajícími v�tvemi, pomáhali 
i lidé za�azení na ve�ejnou službu.  

    Pracovníci firmy DENDRIA, která zajiš�uje zimní údržbu našeho 
m�sta, protahovali. Jejich práci komplikovaly popadané v�tve, které 
museli odstra	ovat, což je velmi zdržovalo. M�li nesnadnou úlohu, 
protože byli noví, protahovali poprvé, práci si museli nejprve za pomoci 
paní Strakové „osahat“. O to byla situace složit�jší. 
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    Ob�tav� pomáhali i �lenové jednotek sbor� dobrovolných hasi�� 
z Nového M�sta pod Smrkem a Ludvíkova pod Smrkem, kte�í káceli 
nebezpe�né stromy a odstra	ovali v�tve, které ohrožovaly životy lidí.  
    V pohotovosti byly i pracovnice odboru výstavby a životního 
prost�edí, sle�ny Sviti�ová a Houhová, které situaci v terénu 
monitorovaly a vydávaly p�íslušné pokyny a rozhodnutí v oblasti 
zelen�.  
    I vedení m�sta m�lo plné ruce práce. Rozhodovat, zajiš�ovat, 
vysv�tlovat. Problém nastal p�i snaze o informování ob�an�. Nebylo 
možné hlásit m�stským rozhlasem, byl vlivem kalamity poškozen. Proto 
bylo vydané varování „jen“ prost�ednictvím webových stránek m�sta. 
Velmi m� mrzely zbyte�né telefonáty a nervozita ob�an� v situacích, 
kdy se nejednalo o ohrožení života. To zdržovalo od �ešení závažných 
stav�. 
    V p�ípad� takovéto kalamity není možné dodržovat plán zimní 
údržby (mimochodem platí na období od 1.11. do 31.3.), sníh je 
odstra	ován podle d�ležitosti a �asových možností. Není možné v jednu 
chvíli uklidit celé m�sto. Pro ujasn�ní uvádím citaci zákona o 
pozemních komunikacích  a provád�cí vyhlášky: 
    „Zimní údržbou komunikací se rozumí zmír�ování závad ve 

sjízdnosti a sch�dnosti na komunikacích, které byly zp�sobeny zimními 
pov�trnostními vlivy a podmínkami.“ 
    „Sjízdnost místních komunikací je takový stav t�chto komunikací, 
který umož	uje bezpe�nou jízdu silni�ních a jiných vozidel 
p�izp�sobenou stavebnímu stavu a dopravn� technickému stavu 
komunikací a pov�trnostním podmínkám a jejich d�sledk�m.“ 
    V sou�asné dob� stále probíhá odstra	ování následk� kalamity. Byl 
zmapován stav zelen�, ve kterém jsou vytypovány stromy k pokácení 
(narušená stabilita), navrženy odborné o�ezy a o�ezy z plošiny. Odvážejí 
v�tve a stromy, jsou provád�ny o�ezy a nezbytná kácení. Byly 
provedeny odborné o�ezy javor� v ulicích Va	kova, Husova a 
Jind�ichovická a jasan�  v ulici Plovárenská. Všechny práce probíhají 
postupn� a budou ukon�eny dle vývoje po�así. 
    Na záv�r bych cht�la i já pod�kovat všem, kte�í se podíleli na 
zmír	ování kalamity a podílejí se na odstra	ování jejích následk�. 
Zvláštní pod�kování pat�í paní Strakové za její nelehkou �ídící 
a organiza�ní práci.   
    D�kuji ob�an�m za pochopení situace, která se obešla bez zran�ní a 
ztrát na životech. 

           Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 

    Dalším místem putování výstavy ob�anského sdružení HOSPIC pro Liberecký kraj po Turnovu a Frýdlantu se stává Nové M�sto pod Smrkem. 
Fotografie autora Luboše Tona, jejichž motivem je paliativní hospicová pé�e o umírajícího, je možno shlédnout v m�stské knihovn� v Novém 
M�st� pod Smrkem do konce m�síce listopadu. Svojí ú�astí tak ob�ané podpo�í tlak na vybudování zázemí pro profesionální hospicovou pé�i 
v Libereckém kraji. 

Pavla Novotná – �lenka o.s. 
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Tylova 694, PS� 463 65, tel.: 482 325 192, fax: 482 325 711 
e-mail: zsnmps@volny.cz, http://zs.novemestops.indos.cz 
Sborovna:                             Tylova 694                                            tel.: 482 325 960     
Odlou�ená pracovišt�:          ZŠ Jind�ichovická 535                          tel.: 482 325 711 
Školní družina:                     Mánesova 952                                       tel.: 606 146 678  
 
—————————————————————————————————————————— 
 
    V úterý 1. zá�í za�al slavnostním zahájením školní rok 2009/2010. Paní u�itelky Mgr. Lenka Žabková a Mgr. 

Monika Škaredová-Greplová p�ivítaly do prvních t�íd 47 d�tí. Úvodní slovo si pro n� a pro jejich rodi�e p�ipravil pan starosta Ing. Pavel Smutný. 
Ostatních osm t�íd 1. stupn� navšt�vuje 193 d�tí. Na 2. stupni otev�elo 6 t�íd, ve kterých se u�í 116 žák�. Všem u�itel�m i malým �i v�tším 
student�m p�ejeme úsp�šný školní rok. 

Mgr. Jitka Babcová 

    Když jsem kon�il prázdninovou zprávu z �innosti sboru 
dobrovolných hasi�� Ludvíkova, netušil jsem, kolik dalších akcí 
výjezdové jednotky a �innosti ostatních �len� sboru v nadcházejícím 
období nás �eká. Výjezdové družstvo se zú�astnilo velkého taktického 
nám�tového cvi�ení na vrcholu Smrku, které vyhlásil velitel HZS 
Raspenava p. Hanzl. Toto cvi�ení prov��ilo jak spolehlivost hasi�ských 
vozidel, tak i p�ipravenost a dostupnost všech �len� zásahových 
jednotek v celém Frýdlantském výb�žku. Pan Hanzl vyhodnotil tuto akci 
jako velmi dobrou, když se ukázalo, že i z nejvzdálen�jších míst 
Frýdlantska byly spln�ny dojezdové �asy a tím byla dokázána 
p�ipravenost všech jednotek.  
    Jen jeden týden uplynul a v Novém M�st� pod Smrkem ho�elo ve 
vojenské bytovce. I zde byly v nejkratším �ase výjezdové jednotky, které 
v nejvyšším pat�e vykonaly rychlý zásah a tak uchránily další hodnoty. 
Koncem m�síce zá�í bylo další prov��ovací cvi�ení v Ludvíkov�, kde 
byla simulovaná havárie vozidla s vytékajícím olejem. I tady výjezdové 
jednotky p�edvedly v dojezdových �asech svou p�ipravenost. Pokud si 
ve�ejnost uv�domí, že v�tšina �len� výjezdových jednotek pracuje 
v terénu, tzn. v továrnách, na polích mimo svá bydlišt�, jsou dojezdové 
�asy do 10 minut výborné. Další nám�tové cvi�ení v obci se m�lo konat 
v Ludvíkov� za ú�asti dalších sbor� i mimo okrsek v sobotu 16. �íjna, 
ale ve st�edu p�išel ne�ekaný nával sn�hu, který nám to znemožnil 
uskute�nit. Pro výjezdovou jednotku za�al dvoudenní boj se sn�hem a 
s padanými stromy. Chlapci stromy po�ezali a uklidili, a za nimi padaly 
další. Nejhorší situace byla asi na cest� z Ludvíkova do Raspenavy, na 
P�ebytku a v Novém M�st�. Odvedli myslím velkou a riskantní práci pro 
celou ve�ejnost. Za to jim pat�ilo pod�kování od starosty Nového M�sta, 
p. Smutného, i dalších ob�an�. 
    Další aktivita sboru byla p�i školení vedoucích mládeže, školení 
velitel� a starost� na úrovni okresu ve Frýdlantu, také školení 

preventist� v okrsku a školení okrskového preventisty p. Sobotky pro 
druhý stupe	. P. Sobotka te� m�že školit v okrsku ostatní �leny 
prevence a také vykonávat na požádání ob�an� preventivní prohlídky u 
ob�an�. 
    Výbor našeho sboru také byl osloven m�stským ú�adem kv�li snížení 
rozpo�tu na letošní rok v rámci úspor m�stského rozpo�tu. Zárove	 byla 
také provedena inventura a odpisy materiálu v hasi�ské zbrojnici za 
ú�asti zástupc� m�stského ú�adu. Pracovní �innost dalších �len� sboru 
se týkala vy�išt�ní nádrže v Ludvíkov� a také u vzpomínané nádrže na 
P�ebytku ve spolupráci s pracovní �etou m�stského ú�adu. Úklid 
v hasi�árn� a klubovn�, sb�r a odvoz železa byl �áste�n� proveden, další 
brigáda se bude konat první listopadovou sobotu. Také úprava terénu u 
zbrojnice spole�n� s panem Smr�kou bude v nejkratším termínu 
dokon�ena.  
    Z kulturních a spole�enských akcí bych vás, ob�any, cht�l pozvat na 
Mikulášskou nadílku, která se bude konat jako v lo	ském roce spole�n� 
v klubovn� hasi�� Ludvíkov, dále na spole�ný výstup na Smrk 28. nebo 
29. prosince. Pro sportovce a diváky platí pozvání na tradi�ní 
Silvestrovský nohejbal pod širým nebem. 
Blíží se konec roku a jako všichni budeme i bilancovat a hodnotit 
celoro�ní práci. Naše valná hromada hasi�� se bude konat 26. prosince, 
kde jist� ukon�íme rok s dobrým pocitem dob�e provedených 
sportovních, spole�enských i hasi�ských akcí ve prosp�ch obce a ob�an� 
Nového M�sta pod Smrkem. 
    Protože se blíží konec roku a další �íslo Novom�stských novin vyjde 
až po Novém roce, cht�l bych jménem výboru hasi�� Ludvíkova všem 
�tená��m, p�íznivc�m hasi�� a všem ob�an�m pop�át p�kné prožití 
váno�ních svátk� a do nového roku jenom to nejlepší. Pro hasi�e a 
ob�any co nejmén� požár� a dalších havárií. 

Za hasi�e Ludvíkov jednatel Malý Pavel st. 



8   

��������	
	�������	����	

Provozní doba prosinec 2009:    
do 20. 12. 2009 – pravidelná provozní doba 

od pond�lí 21. 12. 2009 – do ned�le 27. 12. 2009 ZAV�ENO. 
 

    pond�lí 28. 12. 2009     -     provoz od 16:00  do  21:00 hod. 

    úterý     29. 12. 2009     -     provoz od 16:00  do  21:00 hod. 

    st�eda    30. 12. 2009     -     provoz od 16:00  do  21:00 hod. 

    �tvrtek  31. 12. 2009    -    ZAV�ENO 

    pátek         1. 1. 2010    -    ZAV�ENO 

    od soboty 2. 1. 2010 op�t otev�eno dle pravidelné provozní 
doby 

  
                                                        V. Mlejnková 

Sezóna v bazénu v plném proudu 
    Je až obdivuhodné, kolik návšt�vník� p�ilákaly výhody VZP. 
Pokud o tom ješt� nevíte, tak rychle využijte zvýhodn�né vstupné, 
které poskytujeme v našem bazénu i saun�, díky Všeobecné zdravotní 
pojiš�ovn�. Ú�elem této akce je zlepšovat kondici a posilovat zdraví. 
Program nazvaný “Plaveme, cvi�íme a rehabilitujeme“ bude 
probíhat až do konce letošního roku (dle provozní doby bazénu a 
sauny). Po p�edložení pr�kazu pojišt�nce zaplatí d�ti za dvouhodinový 
pobyt v bazénu jen 20,- K� a dosp�lí 40,- K�. Stejn� tak 
dvouhodinový pobyt v saun� je pro pojišt�nce VZP za 40,- K�. 
�lenové Klubu pevného zdraví VZP mají ješt� další slevu ve výši 5,- 
K� a chystáme pro n� slevy i v roce p�íštím. 
 
    Dále ješt� p�ipomínám, že stále poskytujeme pedikúru a masáže: 
klasické, lávové kameny, ba	ky, med a �okoládu. Tuto službu jsme 
rozší�ili i na úterý a st�edu dopoledne, pro ob�any, kte�í pracují na 
sm�ny. Masáže jsou v této ro�ní dob� velice užite�né pro zdraví, 
pohodu i lepší náladu. Jsou i vhodným dárkem k Vánoc�m i jiným 
p�íležitostem. Dárková poukázka na masáž ud�lá radost každé žen� 

bez rozdílu v�ku. Nebo se i pánové nechají namasírovat? 
 
    Trápí vás nadváha nebo snad nedostatek pohybu? 
Mimo plavání bude od 3. 11. 2009 probíhat aerobic ve 
vod�. P�ij�te si protáhnout t�lo, vždy v úterý od 19:30 
hod do 21:00 hod. Aerobic byl oblíbený již v roce 2006, 
ale bohužel paní intruktorka odešla na mate�skou 

dovolenou a odst�hovala se. Nyní se nám poda�ilo získat sle�nu 
Lucku, doufáme, že se jí u nás a s vámi bude líbit. T�šíme se na vaši 
návšt�vu. 
    Po všech sportovních i relaxa�ních akcích je na �ad� malé 
ob�erstvení v p�íjemném  neku�áckém prost�edí. Nabízíme nap�.: 
nealko nápoje, to�ené pivo, nealko pivo, dobré vínko nebo alkohol, 
ale také dobrou kávu, �aj... Co takhle dát si utopence, �íze�ek, langoše, 
bramborá�ek, nebo snad zmrzlinový pohár? U nás si každý ur�it� 
vybere. 
 
    V pr�b�hu prosince, vzhledem k váno�ním svátk�m, budeme mít 
upravenou provozní dobu. P�edváno�ní dny jsou p�edevším ur�eny na 
pronájmy kolektiv�, termín si ur�it� dohodneme. Pronájem našeho 
za�ízení je vhodným pod�kováním zam�stnanc�m za celoro�ní práci 
nebo odm�nou z FKSP. 
 
    D�kujeme všem, kte�í náš bazén navšt�vují, a p�ejeme 
spoluob�an�m klidné, p�íjemné a pohodové prožití váno�ních 
svátk� a samoz�ejm� pevné zdraví do nového roku 2010. 

 

Zprávi�ka z MŠ  
    Rádi bychom vás, kte�í jste se letošního Pohádkového lesa nezú�astnili, seznámili s jeho pr�b�hem. 
    Pohádkový les byl inspirován podzimní p�írodou, sout�žily nejen d�ti z MŠ, ale také n�kte�í školáci. Zapojili se i rodi�e, prarodi�e a 
sourozenci. Na startu byli sout�žící seznámeni s pravidly, dostali pití�ko na cestu a mohli vyrazit. Trasa byla zna�ena farevnými fáborky. Na 1. 
stanovišti �ekaly na d�ti tajemné pytlíky, které obsahovaly p�írodniny a d�ti je poznávaly podle hmatu. 2. úkol byl „ Hod polenem na cíl“. Dalším 

bylo zdolat slalom mezi kyti�kami. 
    4. úkolem bylo t�íd�ní zeleniny – odm�na byla sladká – 
perní�ek z Perníkové chaloupky. 
    Nakonec d�ti poznávaly v�ci ze sádry a ty si mohly 
vybarvit. 
    Vždy po spln�ní úkolu na d�ti �ekala odm�na a jedna �ást 
podzimního obrázku. Tento v cíli lepily na p�ipravené 
kulisy – výzdoba oken MŠ. 
    V jídeln� na ú�astníky �ekalo ob�erstvení – pití a párek 
v rohlíku. 
    Sobotní dopoledne se opravdu vyda�ilo. D�kujeme všem 
rodi��m a m�stu za sladkosti a odm�ny pro d�ti. Na další 
spole�né setkání se t�šíme v prosinci , na váno�ních 
dílni�kách. 

Zapsaly: Husáková Sv�tlana a Jelínková V�ra 
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    Letní �as, to je doba dovolených, výlet�, relaxace. Rád jezdím v lét� 
na kole. N�kdy se vypravím na výlet i do vzdálených kraj�. 
K výchozímu bodu se dostanu autem, kolo na st�eše. Pak p�íhodn� 
zaparkuji a vyrážím. 
    P�i jízd� na kole vnímáte nejen ten nádherný dotyk t�la se 
vzduchem, ale cítíte i r�zné v�n�. Z lesa p�íjemný chlad a omamnou 
smolnou v�ni borovic �i smrk� nebo také hub, z polí zase v�ni obilí �i 
�erstv� zorané p�dy, z luk kv�tiny i pose�enou trávu, z dom� ve 
vesnicích v�ni p�ipravovaného ob�da nebo pe�ené buchty. 
    Byl jsem v lét� v kraji polabském, nedaleko elektrárny Chvaletice. 
Navzdory klišé o malebném Polabí tento kout nepat�í zrovna 
k malebným. Ani ony v�n� jsem tentokrát necítil. Ten den bylo vedro 
k zalknutí, vítr žádný, po obloze se ob�as p�eplazil mrak, ale parno 
nijak nepolevilo. Protnul jsem frekventovanou silnici od Týnce nad 
Labem na P�elou�, lemovanou dvojkolejnou železni�ní tratí rovn�ž 
s hustým provozem, a zajel do vesni�ky jménem Zdechovice. 
Komunikace se vinula p�es obec a byla neustále plná pomalu se 
šinoucích nákla�ák�. Sjel jsem tedy k takovému malému ostr�vku 
zelen�, sestávajícímu z n�kolika vzrostlých lip a rozcestníku 
s turistickým zna�ením, shodou okolností také zeleným. Opodál stál 
opravený starý hostinec s názvem „U Zámku“, vedle stála dvoupatrová 
menší budova se sv�tle zelenou fasádou, opravenou jen z pohledové 
�ásti p�i silnici. Nikde ani noha. Kousek od ostr�vku lip se táhla asi 
dva metry vysoká zídka, pokrytá loubincem, chodník z tvarovek se 
postupn� zužoval a kon�il st�nou. Ve zdi byl proražen otvor 
s otev�enými vrátky, vedoucími kamsi do zeleného temna uvnit� 

objektu. U vchodu stálo oby�ejné štokrle. Ze� za ním byla zašpin�na, 
asi od zad toho, kdo tam sedával. Také chodník p�ed improvizovaným 
sezením byl poznamenán jakýmisi skvrnami. Zv�davost mi nedala, a 
tak jsem pomalu nahlédl do zeleného p�íše�í v dve�ním otvoru. Temn� 
zelená zahrada za ním nic neprozradila. Cht�l jsem se vrátit, když se 
najednou z té zelenavé tmy ozvalo: 
- Pocem, pot�ebuješ n�co, chceš poradit? 
Vrátil jsem se zpátky. Z otvoru ve zdi vyšel pomenší d�da s holí 
v ruce. M�l na sob� zna�n� zašlé hn�dé kalhoty se stopami r�zných 
skvrn neur�itého p�vodu. Hned se posadil na tu svoji sesli a spustil: 
- Pot�ebuješ poradit? Kam jedeš? Stoupni si tady. 
Z nohavic mu koukaly podvlíka�ky. Na noze m�l hn�davé sandály a 
p�vodn� šedé ponožky. Jedna byla ohrnuta ke kotníku.  
- Kam jedeš? Tady se lidi dost �asto zastavujou a já jim poradím-, 
ukázal holí na místo p�ed sebe. Popojel jsem p�ed n�j a vysv�tlil jsem, 
kam chci jet dále. 
    Šedý svetr poznamenaný �asem a pon�kud zanedbanou údržbou 
skrýval flanelovou tmav� �ervenou kostkovanou košili. Líme�ek 
ledabyle ohrnutý tvo�il okolo krku malý kornout. Placatá �epice se 
štítkem, ohmataná do �erna, frajersky posunutá na stranu dopl	ovala 
tmavý opálený obli�ej s obo�ím, srostlým nad ko�enem nosu do 
hustého kartá�e. 
- Máš št�stí, já to tu dob�e znám. Já jsem se narodil tady u rybníka ve 
vsi. Já jsem byl vynikající fotbalista a taky jsem byl rozhod�í. Mám t�i 
syny a ten nejstarší je automechanik a když tady byli Rusové, jako 
posádkou, tak jednomu opravil auto. Za chvilku. A on mu dával 

    V minulém �ísle novin byla p�ipomenuta osobnost Gottfrieda 
Menzela. Nebyl rodákem z Nového M�sta pod Smrkem, narodil se 
v �asnici. Ale! S Novým M�stem pod Smrkem trvale spojil sv�j život, 
a tak k Novému M�stu pod Smrkem neodmysliteln� pat�í. T�eba jen 
proto, že z Nového M�sta pod Smrkem nevzešel žádný tak známý, a 
jist� i zasloužilý �lov�k. 
    Naše m�sto m�lo však v minulosti velké št�stí na lidi, kte�í Novému 
M�stu pod Smrkem v�novali velkou pozornost, �as i nemalé finan�ní 
prost�edky a nezanedbatelnou m�rou se zasloužili o r�st a vysokou 
úrove	 jinak málo významného p�íhrani�ního m�ste�ka. Jednou 
z takových bohužel tém�� neznámých osobností byl inženýr a tovární 
�editel Josef Krause. Narodil se 12. ledna roku 1839 ve 
Wünschendorfu (dnes Srbské). Byl nadaný, a proto z obecné školy 
pokra�oval na nižší reálné škole v Liberci, pozd�ji na vyšší reálné 
škole (z�ejm� gymnáziu) v Praze. Krátký �as potom pracoval u 
libereckého velkofabrikanta Johanna Liebiega v Liberci a v roce 1858 
pokra�oval ve studiích na pražské polytechnice (dnes bychom �ekli na 
Vysokém u�ení technickém). Roku 1863 byl promován inženýrem. Po 
promoci v Praze z�stal ješt� zhruba dva roky, až do roku 1866. Na 
doporu�ení profesora Setnina se stal suplentem na vyšší n�mecké 
reálné škole. 
    Roku 1866 mu bylo nabídnuto místo v severoitalském p�ístavu 
Terst u Jaderského mo�e. Rakousko-Uhersko tehdy rozši�ovalo p�ístav 
a další p�ístavní za�ízení pro p�istávání i velkých zaoceánských lodí. 
Práv� zde dosáhl výborných pracovních výsledk� a jeho zásluhy o 
terstský p�ístav ocenil sám císa� František Josef I. ud�lením �eského 
zlatého k�íže s korunkou. V Itálii pobýval až do sedmdesátých let. 
    25. ledna 1872 se oženil s dcerou novom�stského fabrikanta Ignáce 
Klingera, Wilhelminou. Tím se stal nejen p�íbuzným významné 
novom�stské rodiny, ale zárove	 se stal i technickým �editelem 
Klingerovy novom�stské textilky. Díky Josefu Krausemu se 
v novom�stském závod� rychle uplat	ovaly nové pracovní postupy, 
nová technologie výroby, a práce se rychlým zp�sobem 

zmechanizovávala a zrychlovala. 
    Josef Krause byl �inný nejen jako technický �editel Klingerovy 
textilky, zasedal mimo jiné v m�stské rad�. Byl p�edsedou n�meckého 
školního sdružení, p�edsedou školské rady a p�edsedou nemocenské 
pojiš�ovny. Velmi �inný byl také u m�stské gardy. Pod jeho vedením 
byla postavena nová cvi�ná st�elnice ostrost�elc�. St�ílelo se na 
vzdálenost 150 metr�. St�elnice stávala na dnešní Frýdlantské ulici, 
tam, kde dnes stojí nový d�m s malometrážními byty. Ing. Krause stál 
také u zrodu zahradnictví v areálu Klingerovy továrny a nesmíme 
zapomenout, že práv� on byl jedním ze zakladatel� vynikajícího 
lesoparku u Klingerovy vily. Poslední druhové s�ítání d�evin 
provád�la �eskoslovenská akademie v�d více než p�ed dvaceti lety.     
Z�stalo jen u konstatování, že je to mimo�ádn� cenné spole�enství 
vzácných i neobvyklých d�evin. Bohužel, dnes tento unikátní 
dendrologický park není v majetku Nového M�sta. 
    Za své zásluhy o rozvoj m�sta byl jmenován �estným 
novom�stským ob�anem, a to 29. �ervna 1885. 
    Kraus�v nekrolog kon�í slovy: „Bohužel, zem�el p�íliš brzy. �est 
jeho památce.“ 
 
    Hrob Krausovy rodiny najdeme na novom�stském h�bitov�. Hrobka 
je v levém rohu, t�sn� pod zdí, která odd�luje Klingerovo mauzoleum 
od h�bitova. Jedná se o pom�rn� velkou hrobku z tmavého kamene, 
tzv. dioritu. V horní �ásti �teme: „Familie Jos. Krause“. P�i oprav� 
h�bitovní zdi se uvažovalo, zda tento náhrobek odstranit. Zásluhou 
n�kterých ob�an� m�sta, nap�. pana H. Sommera a dalších, se tak 
našt�stí nestalo. 
    Starším ob�an�m Nového M�sta pod Smrkem možná nebude úpln� 
neznámý název „Klinger-Kraushaus“. Tento p�vodn� bytový d�m 
vystav�l Josef Krause na nám�stí v rohu novom�stského Mírového 
nám�stí a Žižkovy ulice. Jednu dobu v tomto dom� byla umíst�na i 
Lidová knihovna Anny Klingerové. 

Zpracovali Bed�ich Preisser a Herbert Augustin 
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stovku za opravu. A jeho kamarád, co u toho stál, mu �ekl, že a� bere 
víc, když je z toho tak zašpin�nej. A ten Rus mu dal p�tistovku a �ekl, 
že nechce nic zpátky. Takhle se vyd�lávaj peníze. Odkud jsi? 
Vysv�tlil jsem mu místo mého bydlišt�. 
-     Tam to taky znám. To je daleko. To si sem p�ijel na kole? Já byl 
výbornej fotbalista. A taky rozhod�í. 
    Obli�ej m�l zbrázd�ný hlubokými vráskami, okolo rt� zbytky jakési 
potravy, nebo� asi p�ed tím jedl. Set�el si drobky z koutku úst, jako by 
vycítil, že m�j pohled ulp�l na jeho ústech. Ruce op�t spo�inuly na 
rukojeti hole. 
-     Já ti poradím, tady kousek od nás, já se narodil u rybníka, tak tady 
v lese, to pojedeš tady za barákem vpravo nahoru do lesa, tak tam, jo, 
pojedeš okolo hájenky, tak tam jsou v borovým lese takový skály, co 
vypadaj jako postele s povle�ením, jmenuje se to Ob�í postele. Je tam 
polštá� a pe�iny, tam se podívej. M�j nejstarší syn je automechanik a 
šikovnej. Vypadáš zdrav�, co d�láš? 
Vysv�tlil jsem mi, že už ned�lám. 
-     Jo, ty už ned�láš! Vypadáš dob�e. Kolik bereš d�chodu? Já vosum 
tisíc. A kam pak ješt� pojedeš, pocem blíž, a� m� slyšíš. Kde jsi se 
narodil? 
    Ukázal zase holí p�ed sebe. Ruce m�l vrás�ité, uzlovité prsty 

zkrouceny stá�ím �i revmatismem, neupravené nehty, zažraná špína 
v k�ži. Prsty si neklidn� pohrávaly s rukov�tí hole. 
-     Tak ty jsi od Chlumce? Tam to taky znám, já mám t�i syny. Tak 
pojedeš potom sm�rem na Moravice a dostaneš se až do Žehušický 
obory a podívej se na da	ky a bílý jeleny. 
    �as neúprosn� let�l, vedro k zalknutí, rozpálený vzduch se tetelil 
nad asfaltkou, kde každou chvíli projel naložený kamion sm�rem na 
P�elou�, nebo� byl pátek. 
-     Pro� se ta hospoda jmenuje „U Zámku“? 
Živ� t�kající sv�tlomodré o�i se na mne krátce up�ely. 
-     Ten barák vedle byl zámek, ale hrab�nka už tam není. Um�ela p�ed 
pár lety. Tak ty už musíš jet? 
 
    Rozlou�il jsem se s oním bodrým d�dou a vyjel jsem sm�rem 
k postelím. Ob�ím. D�da sed�l na své židli, ruce složené na holi a 
usmíval se. Krátce mi mávnul rukou. Pak up�el o�i n�kam nahoru 
sm�rem k loubinci, co rostl nad ním a d�lal mu stín. Usmíval se a byl 
asi v myšlenkách n�kde u svého milovaného fotbalu nebo u t�ech 
syn�, co jsou tak šikovní, zvlášt� ten nejstarší. 
 

Šmi-dra© 

Pokra�ování z minulého �ísla 
———————————————————————————— 
�íjen 1957, Moje drahé M�ste�ko pod Smrkem 
 
    Nejde to psát pokaždé. Musím taky ob�as z pošty na nám�stí, o 
n�kolik dom� výš nad Žalmanovým domem, volat Prahu, 93 20 70 – 
mámu a tátu. Ta d�ev�ná budka, kde je telefon, voní �okoládou. 
    V�era ve�er po ve�e�i d�da �ekl, že budeme poslouchat rozhlasovou 
hru. Sedl si do židle k rádiu a �erná ko�i�ka Minda mu m�kce 
vysko�ila do klína a za�ala nahlas p�íst. Babi si rozsvítila lampi�ku 
nad gau�em a zpam�ti vytáhla zpod gau�e koší�ek s pletením. Upletla 
mi už �epici s bambulemi, šálu a prstové rukavice. Te� mává 

jehlicemi a má na nich p�lku svetru pro mne. Po�ád ho na mn� 
p�em��uje. 
    Nad gau�em tikají hodiny. Znám je snad už od narození. Zelené oko 
rádia se už také ustálilo a já do omrzení koukám do jeho barvy. Sedím 
na štokrlátku, zády ke sporáku, kde už  má babi naloženo n�kolik 
lopatek uhlí na noc. Aby nevyhaslo. Aby bylo teplo… babi, ty jsi 
vlastn� takových tisíc „aby“; aby bylo jídlo, aby ti bylo dob�e, abys 
byla hezká, abys p�išla v�as, aby bylo �isto, aby byl po�ádek… babi – 
aby. 
 
    D�da je z té hry dojatý. Má rád všechno o Sov�tském svazu. Jel 
p�es Rusko jako legioná�. Je spokojený, že dramatizaci Mladé gardy 
poslouchám s nimi. Na babi on nevidí, že ta si �ast�ji a �ast�ji mezi 
pletením pod�ímne a p�itom se jí svezou brýle z jejího krásného, 
jiho�eského, husitsky zahnutého nosu. My dv� s babi jsme spíš takoví 
husiti než komunisti. I když babi je taky jako d�da ve Stran�. 
    Všechno, co se v té h�e d�je, je hrozné. D�da by byl pyšný, kdyby 
m�l syna, jako byl Oleg Koševoj. Co cítí ke mn�, ke své vnu�ce? 
S babi n�kdy v ned�li utíkáme do evangelického kostela, co je za 
nádražím, na ranní bohoslužbu. To je náš odboj. Babi se v té chvíli 
odchodu z domova stává n�kým jiným a já ji obdivuji. D�da v tu 
chvíli zu�í n�kam dovnit� do sebe, ale nap�tí mezi nimi je tak z�ejmé, 
že bych ho mohla krájet. Normáln� d�da kou�í pouze v kv�tinovém 
pokojí�ku p�ed terasou, ale te� si zapálí partyzánku v kuchyni. 
P�echází sem a tam. Ani Rudé právo ho neudrží, i když se z n�j práv� 
dozv�d�l zprávu, že SSSR v tomto roce 1957 p�edstihne Kanadu ve 
výrob� mléka na hlavu. Moc tomuto výbuchu nep�átelství od d�dy 
k babi nerozumím. Ale babi je v tu chvíli nádherná. Nejen pro ty 
tmavomodré hedvábné šaty s bílým krajkovým líme�kem. Nejen pro tu 
jejich zvláštní vlhkomýdlovou v�ni. Ona se v té chvíli nap�ímí, 
omládne, v obli�eji má mí	 vrásek… 
    Jsem nadšená a jsem úpln� celá na její stran�, i když d�da sy�í, aby 
z toho pámbí�ka�ení vynechala aspo	 mne. Cítím, že bych s ní šla až 
na kraj sv�ta. Sv�t ale nemá žádný kraj, nebo konec. Neumím to 
napsat jinak. Snad až budu dosp�lá. Hrozn� se na to t�ším. Jenže, až já 
budu dosp�lá, tak babi bude muset um�ít. A to je to nejhorší 
pomyšlení, jaké znám. Stejn� se o ni bojím každý den. Je jí šedesát 
jedna…, ale d�dovi je šedesát sedm, je o hodn� starší a po�ád žije… 
 
    Mladá garda skon�ila. Fašisti naházeli ty mladé lidi do šachty. Ta 
hra ve mn� zanechala ošklivou tíhu. Babi se probudila, provinile uklízí 
pletení, odestýlá, ptá se, jestli nemáme hlad. Jdu si k ní pro pusinku na 
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dobrou noc a odcházím do svého pokoje. 
Je to tu poprvé, co nemohu usnout. Myšlenky dorážejí, �ukají a cht�jí 
odpov��. 
    Je babi správná? 
    Neumím si p�edstavit, že by m� poslala proti n�komu bojovat. 
Po�ád m� chrání a mn� to d�lá moc dob�e. Vždy� mi necht�la dovolit 
ani ten výlet do dolovací sloje na M��áku; a celý p�íští den na mne 
nemluvila. Mamka �íká, že jsem rozmazlená a že za to m�že máti, a to 
myslí babi. Zase se mi v hlav� p�ipomíná rozzlobená tvá� d�dy, když 
spolu odcházíme do kostela… jsou proti ní, ale já jsem s ní. 
    Jdu spát. Zítra máme malovat v hodin� výtvary temperami na�asený 
šátek. Bude to fuška. Walter Mende, náš u�itel na kreslení, je mnohem 
krásn�jší než ten krasavec z filmu „Zem�, odkud p�icházím“. 
Spolužáci �íkají, že má doma plno svých obraz�. Je akademický malí�, 
ale také reakcioná�. Jenže my ho úpln� zbož	ujeme a všechny holky 
jsme do n�j zamilované…, ale on je prima i ke kluk�m. A s n�kterými, 
kte�í jsou z n�meckých rodin, jako t�eba Werner Ressel, mluví p�i 
dvouhodin� kreslení n�mecky. 
    Vezmu si na sebe tu zelenou hedvábnou bl�zi�ku po mamce. To je 
to nejhez�í, co tu mám. (Bože, prosím T�, jestli jsi, a� Mazurková 
aspo	 zítra nechodí p�ed vyu�ováním uklízet do chlíva! Aspo	 zítra 
ne, když je to kreslení!) 
 
    �íjen 1957, Moje M�ste�ko m�ste�kovatý pod Smrkem, smr�íkem 
Dneska jsme p�i �eštin� psali sloh „O m�st�, ve kterém žiji.“ Minulou 
hodinu nás na to Truba�ová p�ipravila. �íkala nám, že m�žeme 
používat hodn� básnických obrat�, t�eba jako – m�ste�ko je 
schoulené, skr�ené, vtisknuté do úpatí Jizerských hor. Nejvyšší hora 
Smrk m�že být velikán, obr, masiv…, kaštany kolem naší školy že 
mohou být hu	até, rozcuchané, vlající… no, prost� sbíhaly se mi už 
sliny, jak si s tím popisem milovaného m�ste�ka pohraji. M�li jsme 
k tomu ješt� p�ipojit i popis domu, kde bydlíme. Na to jsem se t�šila 
nejvíc. Jak popíšu zav�šený hrozen oranžových cibulí v rohu 
kv�tinového pokojíku p�ed terasou. Nebo jak budu popisovat 
dvoumetrové stromy myrt, které �ekají na teplé jaro, až je babi vynese 
na velikou jihovýchodní terasu. A moc jsem se t�šila, jak budu psát o 
bábin�in� kuchyni s kamnama na d�evo a uhlí, s velkou kredencí, ve 
které jsou nádherné zlatozelené váhy se zlatými miskami. A že závaží 
má babi uložené v levých horních dví�kách kredence v kouzelné 
d�ev�né krabi�ce, aby jí to m�j bráška, hra�i�ka, nemohl vzít bez 
dovolení a n�kde ztratit. Pak ale p�išla Truba�ová k naší lavici, hezky 
se na mne usmála a �ekla mi, že já budu samoz�ejm� psát sv�j sloh o 
Praze. 
    „A dej si záležet, a� to m�žu dát zase na nást�nku,“ �ekla a pohladila 
mne po rameni. 
    A já bych bývala bre�ela, kdyby se v tu chvíli na mne zrovna 

neoto�il krásný Ji�í Žalman. 
 
    A tak te� vím, že jsem falešná a prolhaná. Co slovo v tom mém 
slohu o Praze, to lež. 
    Truba�ová totiž �íkala, že by z toho slohu m�l být cítit náš vztah 
k ur�itým nejmilejším míst�m… Je to zamotané. Má nejmilejší místa 
jsou tady, všechno krásné a bezpe�né je tady v babi��in� žlutobílém 
dome�ku. Na druhou stranu vím, že Praze zase vd��ím za to, že tu 
mám takové zvláštn� vyvýšené místo mezi svými spolužáky. A tak si 
p�ipadám jako zmije, že vím, že Prahu p�esto nemám ráda. Nejsou tam 
hory, ani tak barevné nebe, nic podobného stráním M�d�nce. Žádná 
r�žová nebo zlatá lesní tráva, nikde vrstvy hn�dého, vo	av� zetlelého 
jehli�í. Žádná v�n� ve vzduchu, a� prší nebo je hezky, a� fouká vítr 
nebo nefouká. A tady to prost� po�ád voní. A pokaždé jinak. A ve mn� 
m�žou vznikat ty flétnové náp�vy. To nevadí, že jsou kratinké a 
nikomu o nich nemohu nic �íkat. Mohu o nich psát a t�šit se na n�, 
kdy zas p�ijdou… v Praze, v té nervózní a nevonící Praze, by ve mn� 
nikdy nevznikly… V Praze není venku co d�lat, ani kde si hrát. A u 
nás doma v byt�? Byt máme velký a hezký a teplý; a mamce se líbí, že 
tam jde celé odpoledne sluní�ko. Ale jinak neznám smutn�jší byt. 
Chudák bráška a ség�inka. 
    Jsem zv�davá, co za ten prolhaný sloh dostanu. Babi  s d�dou jsou 
š�astní, že mám v žákajd� samé jedni�ky. Cítím to i z toho, že když 
�eknu, že se jdu u�it a zrovna bych m�la jít n�co ud�lat, tak je to pro 
n� svaté. Jo, a v Praze nejsou zví�ata. Mám hrozn� ráda Ko�i�ku 
Mindu. Ona se má tedy nejvíc ráda s d�dou, ale se mnou se taky p�ijde 
pomazlit. Pamatuju si, jak ji táta minulé léto dal schváln� ke králíkovi 
do králíkárny a zav�el dví�ka. V Jindrovi i ve mn� se tenkrát skoro 
zastavilo srdce z toho koloto�e uvnit�… Když jsme na ta�ku k�i�eli, a� 
Mindu hned pustí, ta�ka otev�el dví�ka, Minda vylítla zježená ven a 
neukázala se, dokud tátovi neskon�ila dovolená. 
    Taky proto s bráškou tátu nenávidíme. Ješt� taky proto, že p�i jídle 
hrozn� mlaská. Když se s mamkou pohádají, tak �asto vezme 
uprost�ed hádky kabát, jde pry� a nevrátí se. Klidn� to ud�lá p�ed 
ned�lním ob�dem. Mamka pak bre�í na gau�i,  my se potulujeme po 
byt�, nic ned�láme a je to hrozné. Proto je Praha šedivá a nep�itahuje 
m�. 
    Mazurková opravdu na tom posledním kreslení nesmrd�la chlívem. 
V�bec nep�išla do školy a nechodí dote�. Um�ela jí máma. 
Mazurková má už jen tátu a t�i mladší brášky a hospodá�ství… To je 
hrozné… Mn� nosí babi v ned�li kakao a povidlové buchty do postele, 
abych si p�ispala. 
Budu Mazurkové dávat své sva�iny. Je to moje rozhodnutí. 

——————————————————————– 
Pokra�ování v p�íštím �ísle 

Ji�ina Sedlá�ková 

První desítky škol se v �eské republice p�ihlásily k ú�asti na projektu Sva�iny do škol. D�ti tak dostanou zdravou sva�inu p�ímo do 

t�ídy, aniž musí mít u sebe peníze, a rozhodn� ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti. 
Možná pat�íte k rodi��m, kte�í vybaví svou ratolest každé ráno domácí sva�inkou. Možná jste rodi�em, který dít�ti místo sva�iny dá „na sva�inu“. 

A� už pat�íme ke kterékoliv skupin� rodi��, �asto zjistíme, že domácí sva�ina z�stala nedot�ená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl 

v zadní kapse kalhot zma�kaný obal od �okoládových ty�inek. P�itom práv� na snídani a sva�in� závisí energetické pom�ry v d�tském organismu 

b�hem školní výuky – a od nich se odvíjí nap�íklad míra pozornosti �i základy budoucího zdraví.  

Dop�át školním d�tem zdravou sva�inu, dodat ji zaru�en� �erstvou až do školy, aniž by d�ti musely mít p�i sob� peníze, a ud�lat ze sva�in zábavu 

je cílem projektu Sva�iny do škol, který v �eské republice práv� startuje. Rodi�e mohou d�tem sva�iny p�edplatit p�evodem na bankovní ú�et, 

složenkou, nebo p�es systém PaySec a d�ti si na internetu sva�inu samy vyberou a objednají, klidn� na den, týden nebo i m�síc dop�edu. Zdravou 

sva�inu dostanou až do t�ídy, p�ímo z výrobny, �erstv� p�ipravenou.  

Celý objednávkový systém je p�ístupný z internetové adresy www.svaciny.eu. D�ti si mohou vybírat ze sladkých i slaných sva�in, salát�, 

jogurt�. Rodi�e mohou mít jistotu, že jejich dít� sva�í – a že sva�í zdrav�.  

Alexandr Bílek, autor projektu Sva�iny do škol 
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