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Tento zastupitel by mČl spolupracovat s poĜizovatelem až po
schválení konceptu ÚP a poté vykonávat kontrolní þinnost pro dodržení
konceptu. Dodal, že v jiných mČstech tuto þinnost obvykle vykonávají
starostové, pro neuvolnČného zastupitele je tato þinnost velmi þasovČ
nároþná. ZM poté 
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ZM schválilo pĜedložené zmČny rozpoþtu mČsta – III. kolo na rok
2009 – navýšení pĜíjmĤ o 4.445.939 Kþ, snížení pĜíjmĤ o 1.256.040 Kþ,
navýšení výdajĤ o 3.252.949 Kþ, snížení výdajĤ o 0 Kþ, SALDO –
63.050 Kþ.
Dále ZM schválilo pĜedložené zmČny rozpoþtového výhledu mČsta na
rok 2011 a schválilo návrh rozpoþtového výhledu mČsta na rok 2012.
RĤzné
Pan starosta Ĝekl, že starostové Svazku obcí Smrk byli pozváni
spoleþností ýeMBA na prodloužený víkend do Walesu, aby se
seznámili s fungováním tĜech singltrekových destinací. Provázel je
projektant Dafydd Davis, který projektoval singltrekové stezky i u nás.
Seznámil je s rĤznými možnými vadami, ke kterým by mohlo dojít pĜi
výstavbČ stezek. Hlavním cílem bylo vidČt, jak fungují nástupní místa.
Pan starosta spustil videoprezentaci z návštČvy Walesu.
Mgr. ýechová se dotázala, zda je plánována náhradní výsadba místo
pokácených lip v Hajništi (komunikace od KnížákĤ k bývalému
kravínu). Paní místostarostka odpovČdČla, že to zatím nebylo Ĝešeno.
Náhradní výsadba bude projednána s OVŽP a s paní Mazánkovou z
AOPK ýR v Liberci. Pan starosta dodal, že v rozpoþtu jsou nČjaké
finanþní prostĜedky na výsadbu zelenČ, ale výsadba stromĤ bude
finanþnČ nároþnČjší a v letošním roce nebyla plánována.
Pan Selnekoviþ Ĝekl, že se k nČmu dostala od obþanĤ informace o
tom, že nČjaká realitní firma plánuje stČhování nepĜizpĤsobivých
obþanĤ do domĤ kolem námČstí. Byl požádán obþany o zjištČní
informace. Paní místostarostka odpovČdČla, že o tom zatím nic neví.
Dotázala se pana Selnekoviþe, o jaký dĤm by se mČlo jednat. Pan
Selnekoviþ odpovČdČl, že do nČjakého domu na námČstí. Paní
místostarostka Ĝekla, že na námČstí mČsto žádné domy nevlastní. MČsto
zveĜejnilo zámČr prodeje domu v ulici DČlnická 323, DČlnická 117 a
starý objekt DPS v ulici Švermova 300. ZámČr zveĜejnČní prodeje
schválila RM a byl zveĜejnČn v NovomČstských novinách. Žádný
zájemce o koupi tČchto objektĤ se nepĜihlásil a o prodeji by
rozhodovalo zastupitelstvo. Pan Vojáþek se dotázal, zda budou
nájemníci vystČhováni. Paní Pospíšilová odpovČdČla, že v domČ
DČlnická 117 je již jeden byt volný, nájemníci byli vystČhováni do
domu v ulici Myslbekova 3. V domČ DČlnická 323 je jeden byt volný,
nájemníci jsou v KanadČ a na jejich byt je naĜízeno exekuþní
vystČhování a na druhý byt je podán návrh na exekuþní vystČhování.
Pan Vojáþek Ĝekl, že po revoluci mČlo mČsto více takových obytných
domĤ a ty byly opraveny, napĜ. naproti lázním, v ulici Žižkova,
Myslbekova 3. Nedaly by se získat nČjaké dotace a domy opravit? Pan
starosta odpovČdČl, že aktuálním dotaþním titulem je program „Zelená
úsporám“. Z té je možné þerpat na zateplování bytových domĤ. Lze
þerpat i na panelové domy s podmínkou, že musí být provedena tĜi
opatĜení – výmČna oken, stĜechy a zateplení pláštČ domu. U domĤ, o
kterých je hovoĜeno, by ale bylo pĜedevším potĜeba provést vnitĜní
opravy, a na to dotace nejsou. Paní Suková Ĝekla, že pan Vojáþek
hovoĜí o možných opravách domĤ, ze kterých jsou nájemníci
vystČhováváni, protože neplatí nájemné, jsou poniþené. V panelových
domech bydlí obþané více než 27 let, ĜádnČ platí nájemné, o byty se
starají a nemají vymČnČná okna, vany apod. Do bytĤ jim zatéká. A do
takových domĤ by se mČly investovat peníze, když nejsou finanþní
prostĜedky na opravu panelových domĤ, kde bydlí mnohem více a
platících nájemníkĤ. To je lepší je prodat. Lidé bydlí v bytech bez
snížené kategorie (dĜíve 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 nákladĤ na opravu.
Mgr. Smutná upozornila na dlouhodobČ odstavené auto na
parkovišti za domem Víchových se SPZ, vypuštČnými pneumatikami,
typ Renault Twingo. Dále požádala, zda by bylo možné do materiálĤ
zasílaných k bodu „Majetkoprávní vČci“ uvádČt názvy ulic a nezasílat
výĜez z ÚP, který je témČĜ neþitelný. Pan KĜepelka Ĝekl, že zasílá
materiály na sekretariát v elektronické podobČ a GP jsou k materiálĤm
skenovány. Mgr. Smutná Ĝekla, že by tedy bylo možné po vytištČní
dopsat názvy ulic. Paní Walterová Ĝekla, že z materiálĤ zaslaných
panem KĜepelkou jsou pĜed odesláním vyĜazena Oznámení o zámČru
prodeje (z úĜední desky). Dále Ĝekla, že je možné po vytištČní jednoho
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materiálu doplnit názvy ulic a zbylé pak zkopírovat, a pokud zastupitelé
netrvají na zasílání výĜezu z ÚP, lze ho vyjmout. Mgr. Smutná Ĝekla,
že obþanĤm bydlícím v Hajništi (na rovince za benzinovou pumpou) se
stává, že když si nČco objednají a nechají si to dopravit zásilkovou
službou a uvedou svou doruþovací adresu HajništČ þ. p. napĜ. 83,
zásilková služba je hledá v Hajništi, pĜestože bydlí až za tabulí
oznaþující Nové MČsto pod Smrkem. Takže mají adresu HajništČ, bydlí
za cedulí oznaþující název obce Nové MČsto pod Smrkem a na domČ
pana Knížáka je tabule s názvem ulice Frýdlantská (pĤvodnČ ji mČl na
plotČ, ale pĜemístil ji na dĤm). Pan KĜepelka Ĝekl, že správnČ je to
HajništČ. Frýdlantská ulice konþí u divadla. KatastrálnČ je to þást
HajništČ a to má svou þíselnou Ĝadu. Proto mají adresy HajništČ þ. p.
napĜ. 83. Mgr. Smutná Ĝekla, že jí to pĜipadá kocourkovské. Pan
starosta Ĝekl, že by se mČlo provČĜit, kam až zasahuje ulice Frýdlantská,
a správnČ ji oznaþit. Znaþení ulic provádí mČsto. Bude to uloženo panu
KĜepelkovi a paní Strakové. Na domu pana Knížáka by nemČlo být
oznaþení ulice Frýdlantská, skuteþnČ je zde HajništČ. Paní
místostarostka dodala, že pan Knížák je podle zákona povinen strpČt
oznaþení, takže oznaþení ulice nemČl z plotu pĜemístit. Pan Vojáþek
Ĝekl, že kdyby chtČla být zachována þást mČsta za divadlem jako
HajništČ, tak je možné pĜesunout znaþku oznaþující Nové MČsto pod
Smrkem k divadlu. Pan starosta Ĝekl, že jde o dopravní znaþení, které
oznaþuje vjezd do obce, a to má další souvislosti, napĜ. omezení
rychlosti.
Mgr. ýechová požádala o opravení znaþení muzea. V létČ se
nČkolikrát stalo, že turisté hledali muzeum v ulici Žižkova. Mgr.
ýechová Ĝekla, že v pĜízemí objektu mČstské knihovny a muzea je
dlouhou dobu umístČn brusný kámen a stále u nČj postrádá informaþní
tabulku. Dále Ĝekla, že postrádá místo, na které by byly umístČny
fotografie obþanĤ, kterým byla udČlena nČjaká z cen mČsta. Pan
starosta Ĝekl, že informaþní tabulka bude k brusnému kameni dodána.
Podmínkou umístČní fotografií ocenČných obþanĤ na nČjaké tabuli cti je
jejich souhlas. Paní místostarostka Ĝekla, že pan Nádeník nechce a
umístit nČkde fotografii bez souhlasu nelze. Mgr. ýechová se dotázala,
zda bude proveden zápis do kroniky. Paní místostarostka odpovČdČla,
že je to zapsáno v pamČtní knize.
Pan Kozák vznesl pĜipomínku k þinnosti OO PýR v Novém MČstČ
pod Smrkem. Dodal, že je škoda, že již odešel zástupce OO PýR
v Novém MČstČ pod Smrkem, protože chtČl, aby jeho pĜipomínky slyšel.
ěekl, že projíždČjící hlídku vĤbec nezajímá, že dochází k likvidaci dveĜí
u bankomatu. Dále upozornil na srocování nepĜizpĤsobivých obþanĤ a
dealerĤ drog v oblasti nad zahrádkami u fotbalového hĜištČ kolem
vodárny a na závody v autech po komunikaci kolem zahrádek a zpČt
kolem Juniorcampu. Pokud bude k tČmto vČcem policie nevšímavá, tak
z toho vznikne hodnČ velký problém. Je potĜeba touto oblastí
neprojíždČt pouze autem, ale jít do terénu pČšky. Dále se objevily na
rĤzných místech po celém mČstČ pĜibité cedule (i na rozcestnících a
turistických znaþkách) s nápisem „Kemp“, smČĜující k ZemánkĤm
v LudvíkovČ pod Smrkem. UmísĢování rĤzných tabulí podléhá
schvalování. Mgr. Smutná Ĝekla, že se domnívá, že proti minulým
letĤm (cca deset let zpČt) máme výhodu, že je v Novém MČstČ pod
Smrkem mnohem více policistĤ. Pokud vidíme, že se nČkde srocují, jak
Ĝekl pan Kozák, nepĜizpĤsobiví obþané (otázkou je, jak se pozná
nepĜizpĤsobivý, také jsme byli mladí a hluþní), pak bychom mČli volat
policii a ne þekat, že pojedou okolo. Takže, pokud nČkdo uvidí, že se
nČkde nČco dČje (srocování na námČstí, u bankomatu, poškozování
bankomatu), tak je potĜeba ihned volat policii. Když si starší obþané
bydlící v panelácích u dČtského hĜištČ stČžují na hluk a nepoĜádek a
argumentují tím, že když si to tam mČsto postavilo, aĢ Ĝeší problémy, tak
jim Ĝíká, aĢ volají policii. Není na tom nic špatného, pĜestože již teć
mohou nČkteĜí argumentovat tím, že pĜijedou pozdČ. PĜestože je
policistĤ þtrnáct, nemohou být na všech místech. PĜestože si mnozí
myslí, že nic nedČlají, tak si myslí, že se situace zlepšila. Pan Vojáþek
Ĝekl, že pĜed rokem byl na zastupitelstvu Ĝeditel Krajského Ĝeditelství
PýR v Liberci plk. JUDr. Miroslav DvoĜák, mnohé tady nasliboval
a všichni víme, jak dopadl. V diskuzi jsem mu tehdy Ĝekl, že ani 16
policistĤ tady stejnČ nebude moc vidČt, protože mimo vnitrozemí budou
hlídat ještČ hranice. Obþas jsou vidČt, ale zas tak moc se toho



 

 

nezmČnilo. Vy tady Ĝíkáte, že bychom mČli být všímaví a zavolat policii,
ale když v deset hodin veþer hraje deset RomĤ fotbal na námČstí a
policie o tom ví, tak by mČli zakroþit a ne þekat, až já je zavolám. Není
to tak dlouho, co byl velký hluk v hospodČ a já jsem shánČl policii,
trvalo to tĜi hodiny. Od jedenácti hodin do þtvrt na tĜi, a volal jsem až
158. ěíkali, že jsou na hranicích, na Srbské, nakonec poslali hlídku
z Frýdlantu. Pan starosta dodal, že se mĤže stát, že jsou mimo dosah.
NČkterá místa nejsou pokryta signálem. To doĜeší nový vysílaþ na
rozhlednČ. Pan Selnekoviþ Ĝekl, že volal policii nČkolikrát kvĤli objektu
bývalého kina. Volal na mobilní telefon, vždy pĜijeli a dá se Ĝíci, že se
situace kolem objektu zlepšila. Vždy pĜijeli celkem brzy, cca do 15
minut. Pan Vojáþek Ĝekl, že v þinnosti policie jsou dvČ vČci - prevence
a represe. A prevence je to, že jsou vidČt v ulicích. Pan starosta Ĝekl, že
se diskutuje o nČþem, co se na zastupitelstvu nedá vyĜešit. Toto téma se
mČlo otevĜít v bodu „PĜipomínky obþanĤ“, když byl pĜítomen zástupce
OO PýR. Je vždy pĜítomen na pĜipomínky obþanĤ a pak musí odejít.
Mgr. Novotný Ĝekl, že jim pĜi cestČ z koupalištČ nČkdo rozbil mísu
s kvČtinami, tak zavolal policii, hned pĜijeli a na konci ulice je chytli.
Opravdu je potĜeba policii volat. Pokud se dovoláte, protože policisté
jsou opravdu vidČt i na hranicích a nemusí mít signál. Mgr. Svobodová
Ĝekla, že souhlasí s panem Vojáþkem v tom, že policistĤ je málo. Pokud
mají fungovat 24 hodin dennČ, 7 dnĤ v týdnu, pak jich je skuteþnČ málo.
Bylo by dobré, kdyby mČsto mohlo nČkde, na nČjaké instituci, tento stav
pĜipomínkovat. Požádat o navýšení poþtu policistĤ.
Paní Suková se dotázala, zda by mohl být oslovena firma, která
provedla pĜekop silnice u prodejny bývalého Esa (ulice Ludvíkovská Husova). Ten, kdo tam pĜekop silnice provedl, by mČl uvést komunikaci
do pĤvodního stavu. ŠpatnČ se to pĜejíždí. Pan Fryc odpovČdČl, že
pĜekop provádČla Frýdlantská vodárenská spoleþnost (FVS). Paní
Suková Ĝekla, aby to opravili, platíme dost drahou vodu. Pan Fryc Ĝekl,
že oznámení nebylo Ĝešeno s mČstem, ale s KSS LK. Je to jejich
komunikace. FVS má jen jednu firmu na celý okres, která jim opravy po
pĜekopech komunikací provádí. Jsme v poĜadníku. Paní místostarostka
dodala, že si pĜekop musí sednout. Paní Suková Ĝekla, že tomu rozumí,
ale co bude, až si tam nČkdo poškodí auto.
Mgr. Svobodová se dotázala, jaká je situace v Romském komunitním
centru, jak to tam funguje, jaký je stav budovy. Pan starosta odpovČdČl,
že Liberecké romské sdružení (LRS) propustilo pana Strnada a paní
Knížákovou. Mají tam nČjakého þlovČka z Liberce, který centrum
doþasnČ Ĝídí a bČží výbČrové Ĝízení. ýinnost, asi v omezenČjším
rozsahu, bČží dál. Paní místostarostka Ĝekla, že stav objektu je dobrý.
LRS provedlo opravy sociálních zaĜízení. Objekt nepoškozují, ale další
opravy neprovádí.
Mgr. Svobodová se dotázala, zda je stanoven nČjaký termín, do kdy
má být plán komunitního plánování hotov a jestli je možné do plánu
nahlédnout a doplnit do nČj nČjaký návrh. Paní místostarostka
odpovČdČla, že se pĜedpokládá, že Komunitní plán bude zpracován do
konce prosince letošního roku. V této chvíli je zpracován návrh
analytické þásti Komunitního plánu. Pracují þtyĜi pracovní skupiny: senioĜi, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním
vylouþením a drogovČ závislé a národnostní a etnické menšiny.
V NovomČstských novinách byly opakovanČ výzvy, že má každý
možnost ve skupinách pracovat. Skupiny nejsou uzavĜené, nČjakým
zpĤsobem se schází, jsou v nich zastoupeni rĤzní poskytovatelé,
uživatelé i zadavatelé z celého Frýdlantska. Kdo by se chtČl zapojit, tak
má možnost. Naše mČsto má zastoupení ve tĜech skupinách: senioĜi – pí
Plíšková, osoby se zdravotním postižením – pí Koštejnová, národnostní
a etnické menšiny Mgr. Žáková, skupinu pro osoby hrozícím sociální

vylouþením a drogovČ závislé zastupuje p. Kotlár z LRS. Analytická
þást (asi 40 stran textu) bude zítra zaslána v elektronické verzi, takže je
možné ji pĜeposlat. Teć se Ĝešily pĜesahy do rĤzných oblastí, napĜ.
školství, takže byly nČjaké informace získávány ze školských zaĜízení.
Také se to týkalo poskytovatelĤ þinnosti pro volný þas dČtí. Analytickou
þást teć budou pracovní skupiny pĜipomínkovat. Dne 2. Ĝíjna probČhne
ve FrýdlantČ setkání skupin. Na jedné schĤzce se sejdou sobČ podobné
pracovní skupiny (senioĜi a osoby se zdravotním postižením) a potom
druhé dvČ (osoby s hrozícím sociálním vylouþením a drogovČ závislí a
národnostní a etnické menšiny) a budou pĜipomínkovat analytickou þást
Komunitního plánu. Dodala, že se mĤže Mgr. Svobodová zapojit. Mgr.
Svobodová požádala o zaslání analytické þásti Komunitního plánu.
Paní DobĜichovská se dotázala, zda bude po zmČnČ ÚP pozemek, na
kterém má paní Kulhánková a paní Karpíšková (za bývalým domem
pana Sakrýta) zahrádku, urþen k výstavbČ RD. Pan KĜepelka dodal, že
je to vedeno jako zahrádkáĜská kolonie. Jsou to pozemky Pozemkového
fondu (PF). Všechny kolonie, které má PF, musí nejprve nabídnout
k odprodeji nájemcĤm a pak je teprve mĤže prodat nČkomu dalšímu.
Pan starosta dodal, že PF má zámČr tyto pozemky prodat a nájemci je
pravdČpodobnČ nechtČjí odkoupit, ale má zájem je odkoupit nČkdo
další, kdo si tam chce postavit dĤm. To je záležitost nájemcĤ zahrádek.
Souþasná zmČna ÚP toto území neĜeší.
Mgr. ýechová se dotázala, zda je oþkování psĤ proti vzteklinČ
povinné. Zda by bylo možné, aby mČsto obþany, kteĜí povinnost neplní,
nČjakým zpĤsobem napomenulo. Pan starosta odpovČdČl, že povinnost
tam je, ale úþinnČ vymáhat ji lze, až když dojde k újmČ, napĜ.
pokousání. Poškozený mĤže vymáhat výlohy za léþení. Je to vztah
majitele psa a poškozeného.
Ing. Kratochvíl Ĝekl, že v ulici Husova je v místČ, kde protéká potok,
propadlá cesta. Dotázal se, zda je možné zjistit, komu potok patĜí, a zda
je možné cestu opravit. Paní místostarostka Ĝekla, že o problému ví asi
tĜi dny. Kdysi byla navržena pĜeložka potoka, jejíž realizace by pĜed
nČkolika lety stála 850.000 Kþ. Pan Fryc se má obrátit na firmu, která to
dČlala, a získat nČjaké informace. Bude provČĜeno, kdo je za potok
zodpovČdný, jestli mČsto, nebo povodí Labe. Pracuje se na tom a závČr
vám bude sdČlen. Pan KĜepelka Ĝekl, že potok katastrálnČ neexistuje a
právní dikce Ĝíká, že je v majetku vlastníka nemovitosti a ten ho musí
udržovat. Paní místostarostka Ĝekla, že pokud je to takhle, tak je potok
pod garáží Váš. PĤjde se tam podívat. Ing. Kratochvíl dodal, že pokud
se mČsto rozhodne opravu Ĝešit, zajistil by provedení zemních prací.
Mgr. ýechová se dotázala, zda by mohl být vyzván majitel rohové
zahrádky u výjezdu z ulice Sokolská na JindĜichovickou. KĜižovatka je
díky porostu na zahradČ nepĜehledná a pĜi výjezdu je nutné najet skoro
do poloviny JindĜichovické. Zda by bylo možné jednat s majitelem o
provedení nČjakého oĜezu, tak aby se zajistil bezpeþný výjezd. Paní
místostarostka se dotázala, kdo je majitelem zahrady. Pan Vojáþek
odpovČdČl, že je pana Malika. Paní místostarostka Ĝekla, že to bude
uloženo OVŽP. Pan Suk Ĝekl, že není na základČ þeho majitele vyzvat.
MĤže být požádán.
Pan Vojáþek se dotázal, zda má mČsto do zmČny ÚP zahrnut nČjaký
pozemek urþený pro parkovištČ. Pan starosta odpovČdČl, že v návrhu je
plocha pro parkovištČ za bytovým domem v Revoluþní ulici. I ve
stávajícím ÚP jsou Ĝešeny parkovací plochy. Vybudování parkovištČ
není problém ÚP. MĤže být i místo objektu „Stiblíkárny“. Rozhodující
jsou finanþní prostĜedky. Paní místostarostka dodala, že vzhledem
k tomu, jak se vyvíjí rozpoþet, nebudou na vybudování parkovišĢ
finanþní prostĜedky. Muselo se upustit i od výstavby parkovištČ u lázní.
Pokud by mČlo být parkovištČ místo Stiblíkárny, tak jenom demolice by
stála cca 1.000.000 Kþ.

SnČhová kalamita uprostĜed Ĝíjna zaskoþila všechny. Jak již napsal
pan starosta v editorialu tČchto novin, situace byla složitá.
Všichni pracovníci zaĜazení pod oddČlení komunálních služeb MČÚ
byli v terénu, bojovali s pĜívaly snČhu a s padajícími vČtvemi, pomáhali
i lidé zaĜazení na veĜejnou službu.

Pracovníci firmy DENDRIA, která zajišĢuje zimní údržbu našeho
mČsta, protahovali. Jejich práci komplikovaly popadané vČtve, které
museli odstraĖovat, což je velmi zdržovalo. MČli nesnadnou úlohu,
protože byli noví, protahovali poprvé, práci si museli nejprve za pomoci
paní Strakové „osahat“. O to byla situace složitČjší.
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ObČtavČ pomáhali i þlenové jednotek sborĤ dobrovolných hasiþĤ
z Nového MČsta pod Smrkem a Ludvíkova pod Smrkem, kteĜí káceli
nebezpeþné stromy a odstraĖovali vČtve, které ohrožovaly životy lidí.
V pohotovosti byly i pracovnice odboru výstavby a životního
prostĜedí, sleþny Svitiþová a Houhová, které situaci v terénu
monitorovaly a vydávaly pĜíslušné pokyny a rozhodnutí v oblasti
zelenČ.
I vedení mČsta mČlo plné ruce práce. Rozhodovat, zajišĢovat,
vysvČtlovat. Problém nastal pĜi snaze o informování obþanĤ. Nebylo
možné hlásit mČstským rozhlasem, byl vlivem kalamity poškozen. Proto
bylo vydané varování „jen“ prostĜednictvím webových stránek mČsta.
Velmi mČ mrzely zbyteþné telefonáty a nervozita obþanĤ v situacích,
kdy se nejednalo o ohrožení života. To zdržovalo od Ĝešení závažných
stavĤ.
V pĜípadČ takovéto kalamity není možné dodržovat plán zimní
údržby (mimochodem platí na období od 1.11. do 31.3.), sníh je
odstraĖován podle dĤležitosti a þasových možností. Není možné v jednu
chvíli uklidit celé mČsto. Pro ujasnČní uvádím citaci zákona o
pozemních komunikacích a provádČcí vyhlášky:
„Zimní údržbou komunikací se rozumí zmírĖování závad ve

 

 

sjízdnosti a schĤdnosti na komunikacích, které byly zpĤsobeny zimními
povČtrnostními vlivy a podmínkami.“
„Sjízdnost místních komunikací je takový stav tČchto komunikací,
který umožĖuje bezpeþnou jízdu silniþních a jiných vozidel
pĜizpĤsobenou stavebnímu stavu a dopravnČ technickému stavu
komunikací a povČtrnostním podmínkám a jejich dĤsledkĤm.“
V souþasné dobČ stále probíhá odstraĖování následkĤ kalamity. Byl
zmapován stav zelenČ, ve kterém jsou vytypovány stromy k pokácení
(narušená stabilita), navrženy odborné oĜezy a oĜezy z plošiny. Odvážejí
vČtve a stromy, jsou provádČny oĜezy a nezbytná kácení. Byly
provedeny odborné oĜezy javorĤ v ulicích VaĖkova, Husova a
JindĜichovická a jasanĤ v ulici Plovárenská. Všechny práce probíhají
postupnČ a budou ukonþeny dle vývoje poþasí.
Na závČr bych chtČla i já podČkovat všem, kteĜí se podíleli na
zmírĖování kalamity a podílejí se na odstraĖování jejích následkĤ.
Zvláštní podČkování patĜí paní Strakové za její nelehkou Ĝídící
a organizaþní práci.
DČkuji obþanĤm za pochopení situace, která se obešla bez zranČní a
ztrát na životech.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta

Dalším místem putování výstavy obþanského sdružení HOSPIC pro Liberecký kraj po Turnovu a Frýdlantu se stává Nové MČsto pod Smrkem.
Fotografie autora Luboše Tona, jejichž motivem je paliativní hospicová péþe o umírajícího, je možno shlédnout v mČstské knihovnČ v Novém
MČstČ pod Smrkem do konce mČsíce listopadu. Svojí úþastí tak obþané podpoĜí tlak na vybudování zázemí pro profesionální hospicovou péþi
v Libereckém kraji.
Pavla Novotná – þlenka o.s.
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Když jsem konþil prázdninovou zprávu z þinnosti sboru
dobrovolných hasiþĤ Ludvíkova, netušil jsem, kolik dalších akcí
výjezdové jednotky a þinnosti ostatních þlenĤ sboru v nadcházejícím
období nás þeká. Výjezdové družstvo se zúþastnilo velkého taktického
námČtového cviþení na vrcholu Smrku, které vyhlásil velitel HZS
Raspenava p. Hanzl. Toto cviþení provČĜilo jak spolehlivost hasiþských
vozidel, tak i pĜipravenost a dostupnost všech þlenĤ zásahových
jednotek v celém Frýdlantském výbČžku. Pan Hanzl vyhodnotil tuto akci
jako velmi dobrou, když se ukázalo, že i z nejvzdálenČjších míst
Frýdlantska byly splnČny dojezdové þasy a tím byla dokázána
pĜipravenost všech jednotek.
Jen jeden týden uplynul a v Novém MČstČ pod Smrkem hoĜelo ve
vojenské bytovce. I zde byly v nejkratším þase výjezdové jednotky, které
v nejvyšším patĜe vykonaly rychlý zásah a tak uchránily další hodnoty.
Koncem mČsíce záĜí bylo další provČĜovací cviþení v LudvíkovČ, kde
byla simulovaná havárie vozidla s vytékajícím olejem. I tady výjezdové
jednotky pĜedvedly v dojezdových þasech svou pĜipravenost. Pokud si
veĜejnost uvČdomí, že vČtšina þlenĤ výjezdových jednotek pracuje
v terénu, tzn. v továrnách, na polích mimo svá bydlištČ, jsou dojezdové
þasy do 10 minut výborné. Další námČtové cviþení v obci se mČlo konat
v LudvíkovČ za úþasti dalších sborĤ i mimo okrsek v sobotu 16. Ĝíjna,
ale ve stĜedu pĜišel neþekaný nával snČhu, který nám to znemožnil
uskuteþnit. Pro výjezdovou jednotku zaþal dvoudenní boj se snČhem a
s padanými stromy. Chlapci stromy poĜezali a uklidili, a za nimi padaly
další. Nejhorší situace byla asi na cestČ z Ludvíkova do Raspenavy, na
PĜebytku a v Novém MČstČ. Odvedli myslím velkou a riskantní práci pro
celou veĜejnost. Za to jim patĜilo podČkování od starosty Nového MČsta,
p. Smutného, i dalších obþanĤ.
Další aktivita sboru byla pĜi školení vedoucích mládeže, školení
velitelĤ a starostĤ na úrovni okresu ve Frýdlantu, také školení

preventistĤ v okrsku a školení okrskového preventisty p. Sobotky pro
druhý stupeĖ. P. Sobotka teć mĤže školit v okrsku ostatní þleny
prevence a také vykonávat na požádání obþanĤ preventivní prohlídky u
obþanĤ.
Výbor našeho sboru také byl osloven mČstským úĜadem kvĤli snížení
rozpoþtu na letošní rok v rámci úspor mČstského rozpoþtu. ZároveĖ byla
také provedena inventura a odpisy materiálu v hasiþské zbrojnici za
úþasti zástupcĤ mČstského úĜadu. Pracovní þinnost dalších þlenĤ sboru
se týkala vyþištČní nádrže v LudvíkovČ a také u vzpomínané nádrže na
PĜebytku ve spolupráci s pracovní þetou mČstského úĜadu. Úklid
v hasiþárnČ a klubovnČ, sbČr a odvoz železa byl þásteþnČ proveden, další
brigáda se bude konat první listopadovou sobotu. Také úprava terénu u
zbrojnice spoleþnČ s panem Smrþkou bude v nejkratším termínu
dokonþena.
Z kulturních a spoleþenských akcí bych vás, obþany, chtČl pozvat na
Mikulášskou nadílku, která se bude konat jako v loĖském roce spoleþnČ
v klubovnČ hasiþĤ Ludvíkov, dále na spoleþný výstup na Smrk 28. nebo
29. prosince. Pro sportovce a diváky platí pozvání na tradiþní
Silvestrovský nohejbal pod širým nebem.
Blíží se konec roku a jako všichni budeme i bilancovat a hodnotit
celoroþní práci. Naše valná hromada hasiþĤ se bude konat 26. prosince,
kde jistČ ukonþíme rok s dobrým pocitem dobĜe provedených
sportovních, spoleþenských i hasiþských akcí ve prospČch obce a obþanĤ
Nového MČsta pod Smrkem.
Protože se blíží konec roku a další þíslo NovomČstských novin vyjde
až po Novém roce, chtČl bych jménem výboru hasiþĤ Ludvíkova všem
þtenáĜĤm, pĜíznivcĤm hasiþĤ a všem obþanĤm popĜát pČkné prožití
vánoþních svátkĤ a do nového roku jenom to nejlepší. Pro hasiþe a
obþany co nejménČ požárĤ a dalších havárií.
Za hasiþe Ludvíkov jednatel Malý Pavel st.

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

——————————————————————————————————————————
V úterý 1. záĜí zaþal slavnostním zahájením školní rok 2009/2010. Paní uþitelky Mgr. Lenka Žabková a Mgr.
Monika Škaredová-Greplová pĜivítaly do prvních tĜíd 47 dČtí. Úvodní slovo si pro nČ a pro jejich rodiþe pĜipravil pan starosta Ing. Pavel Smutný.
Ostatních osm tĜíd 1. stupnČ navštČvuje 193 dČtí. Na 2. stupni otevĜelo 6 tĜíd, ve kterých se uþí 116 žákĤ. Všem uþitelĤm i malým þi vČtším
studentĤm pĜejeme úspČšný školní rok.
Mgr. Jitka Babcová
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Zpráviþka z MŠ
Rádi bychom vás, kteĜí jste se letošního Pohádkového lesa nezúþastnili, seznámili s jeho prĤbČhem.
Pohádkový les byl inspirován podzimní pĜírodou, soutČžily nejen dČti z MŠ, ale také nČkteĜí školáci. Zapojili se i rodiþe, prarodiþe a
sourozenci. Na startu byli soutČžící seznámeni s pravidly, dostali pitíþko na cestu a mohli vyrazit. Trasa byla znaþena farevnými fáborky. Na 1.
stanovišti þekaly na dČti tajemné pytlíky, které obsahovaly pĜírodniny a dČti je poznávaly podle hmatu. 2. úkol byl „ Hod polenem na cíl“. Dalším
bylo zdolat slalom mezi kytiþkami.
4. úkolem bylo tĜídČní zeleniny – odmČna byla sladká –
perníþek z Perníkové chaloupky.
Nakonec dČti poznávaly vČci ze sádry a ty si mohly
vybarvit.
Vždy po splnČní úkolu na dČti þekala odmČna a jedna þást
podzimního obrázku. Tento v cíli lepily na pĜipravené
kulisy – výzdoba oken MŠ.
V jídelnČ na úþastníky þekalo obþerstvení – pití a párek
v rohlíku.
Sobotní dopoledne se opravdu vydaĜilo. DČkujeme všem
rodiþĤm a mČstu za sladkosti a odmČny pro dČti. Na další
spoleþné setkání se tČšíme v prosinci , na vánoþních
dílniþkách.
Zapsaly: Husáková SvČtlana a Jelínková VČra
bez rozdílu vČku. Nebo se i pánové nechají namasírovat?

Sezóna v bazénu v plném proudu
Je až obdivuhodné, kolik návštČvníkĤ pĜilákaly výhody VZP.
Pokud o tom ještČ nevíte, tak rychle využijte zvýhodnČné vstupné,
které poskytujeme v našem bazénu i saunČ, díky Všeobecné zdravotní
pojišĢovnČ. Úþelem této akce je zlepšovat kondici a posilovat zdraví.
Program nazvaný “Plaveme, cviþíme a rehabilitujeme“ bude
probíhat až do konce letošního roku (dle provozní doby bazénu a
sauny). Po pĜedložení prĤkazu pojištČnce zaplatí dČti za dvouhodinový
pobyt v bazénu jen 20,- Kþ a dospČlí 40,- Kþ. StejnČ tak
dvouhodinový pobyt v saunČ je pro pojištČnce VZP za 40,- Kþ.
ýlenové Klubu pevného zdraví VZP mají ještČ další slevu ve výši 5,Kþ a chystáme pro nČ slevy i v roce pĜíštím.
Dále ještČ pĜipomínám, že stále poskytujeme pedikúru a masáže:
klasické, lávové kameny, baĖky, med a þokoládu. Tuto službu jsme
rozšíĜili i na úterý a stĜedu dopoledne, pro obþany, kteĜí pracují na
smČny. Masáže jsou v této roþní dobČ velice užiteþné pro zdraví,
pohodu i lepší náladu. Jsou i vhodným dárkem k VánocĤm i jiným
pĜíležitostem. Dárková poukázka na masáž udČlá radost každé ženČ

Provozní doba prosinec 2009:
do 20. 12. 2009 – pravidelná provozní doba
od pondČlí 21. 12. 2009 – do nedČle 27. 12. 2009 ZAVěENO.
pondČlí 28. 12. 2009 - provoz od 16:00 do 21:00 hod.
úterý 29. 12. 2009 - provoz od 16:00 do 21:00 hod.
stĜeda 30. 12. 2009 - provoz od 16:00 do 21:00 hod.
þtvrtek 31. 12. 2009 - ZAVěENO
pátek
1. 1. 2010 - ZAVěENO
od soboty 2. 1. 2010 opČt otevĜeno dle pravidelné provozní
doby
V. Mlejnková
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Trápí vás nadváha nebo snad nedostatek pohybu?
Mimo plavání bude od 3. 11. 2009 probíhat aerobic ve
vodČ. PĜijćte si protáhnout tČlo, vždy v úterý od 19:30
hod do 21:00 hod. Aerobic byl oblíbený již v roce 2006,
ale bohužel paní intruktorka odešla na mateĜskou
dovolenou a odstČhovala se. Nyní se nám podaĜilo získat sleþnu
Lucku, doufáme, že se jí u nás a s vámi bude líbit. TČšíme se na vaši
návštČvu.
Po všech sportovních i relaxaþních akcích je na ĜadČ malé
obþerstvení v pĜíjemném nekuĜáckém prostĜedí. Nabízíme napĜ.:
nealko nápoje, toþené pivo, nealko pivo, dobré vínko nebo alkohol,
ale také dobrou kávu, þaj... Co takhle dát si utopence, Ĝízeþek, langoše,
bramboráþek, nebo snad zmrzlinový pohár? U nás si každý urþitČ
vybere.
V prĤbČhu prosince, vzhledem k vánoþním svátkĤm, budeme mít
upravenou provozní dobu. PĜedvánoþní dny jsou pĜedevším urþeny na
pronájmy kolektivĤ, termín si urþitČ dohodneme. Pronájem našeho
zaĜízení je vhodným podČkováním zamČstnancĤm za celoroþní práci
nebo odmČnou z FKSP.
DČkujeme všem, kteĜí náš bazén navštČvují, a pĜejeme
spoluobþanĤm klidné, pĜíjemné a pohodové prožití vánoþních
svátkĤ a samozĜejmČ pevné zdraví do nového roku 2010.
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V minulém þísle novin byla pĜipomenuta osobnost Gottfrieda
Menzela. Nebyl rodákem z Nového MČsta pod Smrkem, narodil se
v ěasnici. Ale! S Novým MČstem pod Smrkem trvale spojil svĤj život,
a tak k Novému MČstu pod Smrkem neodmyslitelnČ patĜí. TĜeba jen
proto, že z Nového MČsta pod Smrkem nevzešel žádný tak známý, a
jistČ i zasloužilý þlovČk.
Naše mČsto mČlo však v minulosti velké štČstí na lidi, kteĜí Novému
MČstu pod Smrkem vČnovali velkou pozornost, þas i nemalé finanþní
prostĜedky a nezanedbatelnou mČrou se zasloužili o rĤst a vysokou
úroveĖ jinak málo významného pĜíhraniþního mČsteþka. Jednou
z takových bohužel témČĜ neznámých osobností byl inženýr a tovární
Ĝeditel Josef Krause. Narodil se 12. ledna roku 1839 ve
Wünschendorfu (dnes Srbské). Byl nadaný, a proto z obecné školy
pokraþoval na nižší reálné škole v Liberci, pozdČji na vyšší reálné
škole (zĜejmČ gymnáziu) v Praze. Krátký þas potom pracoval u
libereckého velkofabrikanta Johanna Liebiega v Liberci a v roce 1858
pokraþoval ve studiích na pražské polytechnice (dnes bychom Ĝekli na
Vysokém uþení technickém). Roku 1863 byl promován inženýrem. Po
promoci v Praze zĤstal ještČ zhruba dva roky, až do roku 1866. Na
doporuþení profesora Setnina se stal suplentem na vyšší nČmecké
reálné škole.
Roku 1866 mu bylo nabídnuto místo v severoitalském pĜístavu
Terst u Jaderského moĜe. Rakousko-Uhersko tehdy rozšiĜovalo pĜístav
a další pĜístavní zaĜízení pro pĜistávání i velkých zaoceánských lodí.
PrávČ zde dosáhl výborných pracovních výsledkĤ a jeho zásluhy o
terstský pĜístav ocenil sám císaĜ František Josef I. udČlením þeského
zlatého kĜíže s korunkou. V Itálii pobýval až do sedmdesátých let.
25. ledna 1872 se oženil s dcerou novomČstského fabrikanta Ignáce
Klingera, Wilhelminou. Tím se stal nejen pĜíbuzným významné
novomČstské rodiny, ale zároveĖ se stal i technickým Ĝeditelem
Klingerovy novomČstské textilky. Díky Josefu Krausemu se
v novomČstském závodČ rychle uplatĖovaly nové pracovní postupy,
nová technologie výroby, a práce se rychlým zpĤsobem

Hrob Krausovy rodiny najdeme na novomČstském hĜbitovČ. Hrobka
je v levém rohu, tČsnČ pod zdí, která oddČluje Klingerovo mauzoleum
od hĜbitova. Jedná se o pomČrnČ velkou hrobku z tmavého kamene,
tzv. dioritu. V horní þásti þteme: „Familie Jos. Krause“. PĜi opravČ
hĜbitovní zdi se uvažovalo, zda tento náhrobek odstranit. Zásluhou
nČkterých obþanĤ mČsta, napĜ. pana H. Sommera a dalších, se tak
naštČstí nestalo.
Starším obþanĤm Nového MČsta pod Smrkem možná nebude úplnČ
neznámý název „Klinger-Kraushaus“. Tento pĤvodnČ bytový dĤm
vystavČl Josef Krause na námČstí v rohu novomČstského Mírového
námČstí a Žižkovy ulice. Jednu dobu v tomto domČ byla umístČna i
Lidová knihovna Anny Klingerové.
Zpracovali BedĜich Preisser a Herbert Augustin

Letní þas, to je doba dovolených, výletĤ, relaxace. Rád jezdím v létČ
na kole. NČkdy se vypravím na výlet i do vzdálených krajĤ.
K výchozímu bodu se dostanu autem, kolo na stĜeše. Pak pĜíhodnČ
zaparkuji a vyrážím.
PĜi jízdČ na kole vnímáte nejen ten nádherný dotyk tČla se
vzduchem, ale cítíte i rĤzné vĤnČ. Z lesa pĜíjemný chlad a omamnou
smolnou vĤni borovic þi smrkĤ nebo také hub, z polí zase vĤni obilí þi
þerstvČ zorané pĤdy, z luk kvČtiny i poseþenou trávu, z domĤ ve
vesnicích vĤni pĜipravovaného obČda nebo peþené buchty.
Byl jsem v létČ v kraji polabském, nedaleko elektrárny Chvaletice.
Navzdory klišé o malebném Polabí tento kout nepatĜí zrovna
k malebným. Ani ony vĤnČ jsem tentokrát necítil. Ten den bylo vedro
k zalknutí, vítr žádný, po obloze se obþas pĜeplazil mrak, ale parno
nijak nepolevilo. Protnul jsem frekventovanou silnici od Týnce nad
Labem na PĜelouþ, lemovanou dvojkolejnou železniþní tratí rovnČž
s hustým provozem, a zajel do vesniþky jménem Zdechovice.
Komunikace se vinula pĜes obec a byla neustále plná pomalu se
šinoucích náklaćákĤ. Sjel jsem tedy k takovému malému ostrĤvku
zelenČ, sestávajícímu z nČkolika vzrostlých lip a rozcestníku
s turistickým znaþením, shodou okolností také zeleným. Opodál stál
opravený starý hostinec s názvem „U Zámku“, vedle stála dvoupatrová
menší budova se svČtle zelenou fasádou, opravenou jen z pohledové
þásti pĜi silnici. Nikde ani noha. Kousek od ostrĤvku lip se táhla asi
dva metry vysoká zídka, pokrytá loubincem, chodník z tvarovek se
postupnČ zužoval a konþil stČnou. Ve zdi byl proražen otvor
s otevĜenými vrátky, vedoucími kamsi do zeleného temna uvnitĜ

objektu. U vchodu stálo obyþejné štokrle. Zeć za ním byla zašpinČna,
asi od zad toho, kdo tam sedával. Také chodník pĜed improvizovaným
sezením byl poznamenán jakýmisi skvrnami. ZvČdavost mi nedala, a
tak jsem pomalu nahlédl do zeleného pĜíšeĜí v dveĜním otvoru. TemnČ
zelená zahrada za ním nic neprozradila. ChtČl jsem se vrátit, když se
najednou z té zelenavé tmy ozvalo:
- Pocem, potĜebuješ nČco, chceš poradit?
Vrátil jsem se zpátky. Z otvoru ve zdi vyšel pomenší dČda s holí
v ruce. MČl na sobČ znaþnČ zašlé hnČdé kalhoty se stopami rĤzných
skvrn neurþitého pĤvodu. Hned se posadil na tu svoji sesli a spustil:
- PotĜebuješ poradit? Kam jedeš? Stoupni si tady.
Z nohavic mu koukaly podvlíkaþky. Na noze mČl hnČdavé sandály a
pĤvodnČ šedé ponožky. Jedna byla ohrnuta ke kotníku.
- Kam jedeš? Tady se lidi dost þasto zastavujou a já jim poradím-,
ukázal holí na místo pĜed sebe. Popojel jsem pĜed nČj a vysvČtlil jsem,
kam chci jet dále.
Šedý svetr poznamenaný þasem a ponČkud zanedbanou údržbou
skrýval flanelovou tmavČ þervenou kostkovanou košili. Límeþek
ledabyle ohrnutý tvoĜil okolo krku malý kornout. Placatá þepice se
štítkem, ohmataná do þerna, frajersky posunutá na stranu doplĖovala
tmavý opálený obliþej s oboþím, srostlým nad koĜenem nosu do
hustého kartáþe.
- Máš štČstí, já to tu dobĜe znám. Já jsem se narodil tady u rybníka ve
vsi. Já jsem byl vynikající fotbalista a taky jsem byl rozhodþí. Mám tĜi
syny a ten nejstarší je automechanik a když tady byli Rusové, jako
posádkou, tak jednomu opravil auto. Za chvilku. A on mu dával
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zmechanizovávala a zrychlovala.
Josef Krause byl þinný nejen jako technický Ĝeditel Klingerovy
textilky, zasedal mimo jiné v mČstské radČ. Byl pĜedsedou nČmeckého
školního sdružení, pĜedsedou školské rady a pĜedsedou nemocenské
pojišĢovny. Velmi þinný byl také u mČstské gardy. Pod jeho vedením
byla postavena nová cviþná stĜelnice ostrostĜelcĤ. StĜílelo se na
vzdálenost 150 metrĤ. StĜelnice stávala na dnešní Frýdlantské ulici,
tam, kde dnes stojí nový dĤm s malometrážními byty. Ing. Krause stál
také u zrodu zahradnictví v areálu Klingerovy továrny a nesmíme
zapomenout, že právČ on byl jedním ze zakladatelĤ vynikajícího
lesoparku u Klingerovy vily. Poslední druhové sþítání dĜevin
provádČla ýeskoslovenská akademie vČd více než pĜed dvaceti lety.
ZĤstalo jen u konstatování, že je to mimoĜádnČ cenné spoleþenství
vzácných i neobvyklých dĜevin. Bohužel, dnes tento unikátní
dendrologický park není v majetku Nového MČsta.
Za své zásluhy o rozvoj mČsta byl jmenován þestným
novomČstským obþanem, a to 29. þervna 1885.
KrausĤv nekrolog konþí slovy: „Bohužel, zemĜel pĜíliš brzy. ýest
jeho památce.“



 

 

stovku za opravu. A jeho kamarád, co u toho stál, mu Ĝekl, že aĢ bere
víc, když je z toho tak zašpinČnej. A ten Rus mu dal pČtistovku a Ĝekl,
že nechce nic zpátky. Takhle se vydČlávaj peníze. Odkud jsi?
VysvČtlil jsem mu místo mého bydlištČ.
- Tam to taky znám. To je daleko. To si sem pĜijel na kole? Já byl
výbornej fotbalista. A taky rozhodþí.
Obliþej mČl zbrázdČný hlubokými vráskami, okolo rtĤ zbytky jakési
potravy, neboĢ asi pĜed tím jedl. SetĜel si drobky z koutku úst, jako by
vycítil, že mĤj pohled ulpČl na jeho ústech. Ruce opČt spoþinuly 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 povleþením, jmenuje se to ObĜí postele. Je tam
polštáĜ a peĜiny, tam se podívej. MĤj nejstarší syn je automechanik a
šikovnej. Vypadáš zdravČ, co dČláš?
VysvČtlil jsem mi, že už nedČlám.
- Jo, ty už nedČláš! Vypadáš dobĜe. Kolik bereš dĤchodu? Já vosum
tisíc. A kam pak ještČ pojedeš, pocem blíž, aĢ mČ slyšíš. Kde jsi se
narodil?
Ukázal zase holí pĜed sebe. Ruce mČl vrásþité, uzlovité prsty

Pokraþování z minulého þísla
————————————————————————————
ěíjen 1957, Moje drahé MČsteþko pod Smrkem
Nejde to psát pokaždé. Musím taky obþas z pošty na námČstí, o
nČkolik domĤ výš nad Žalmanovým domem, volat Prahu, 93 20 70 –
mámu a tátu. Ta dĜevČná budka, kde je telefon, voní þokoládou.
Vþera veþer po veþeĜi dČda Ĝekl, že budeme poslouchat rozhlasovou
hru. Sedl si do židle k rádiu a þerná koþiþka Minda mu mČkce
vyskoþila do klína a zaþala nahlas pĜíst. Babi si rozsvítila lampiþku
nad gauþem a zpamČti vytáhla zpod gauþe košíþek s pletením. Upletla
mi už þepici s bambulemi, šálu a prstové rukavice. Teć mává

zkrouceny stáĜím þi revmatismem, neupravené nehty, zažraná špína
v kĤži. Prsty si neklidnČ pohrávaly s rukovČtí hole.
- Tak ty jsi od Chlumce? Tam to taky znám, já mám tĜi syny. Tak
pojedeš potom smČrem na Moravice a dostaneš se až do Žehušický
obory a podívej se na daĖky a bílý jeleny.
ýas neúprosnČ letČl, vedro k zalknutí, rozpálený vzduch se tetelil
nad asfaltkou, kde každou chvíli projel naložený kamion smČrem na
PĜelouþ, neboĢ byl pátek.
- Proþ se ta hospoda jmenuje „U Zámku“?
ŽivČ tČkající svČtlomodré oþi se na mne krátce upĜely.
- Ten barák vedle byl zámek, ale hrabČnka už tam není. UmĜela pĜed
pár lety. Tak ty už musíš jet?
Rozlouþil jsem se s oním bodrým dČdou a vyjel jsem smČrem
k postelím. ObĜím. DČda sedČl na své židli, ruce složené na holi a
usmíval se. Krátce mi mávnul rukou. Pak upĜel oþi nČkam nahoru
smČrem k loubinci, co rostl nad ním a dČlal mu stín. Usmíval se a byl
asi v myšlenkách nČkde u svého milovaného fotbalu nebo u tĜech
synĤ, co jsou tak šikovní, zvláštČ ten nejstarší.
Šmi-dra©

jehlicemi a má na nich pĤlku svetru pro mne. PoĜád ho na mnČ
pĜemČĜuje.
Nad gauþem 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 nČkolik
lopatek uhlí na noc. Aby nevyhaslo. Aby bylo teplo… babi, ty jsi
vlastnČ takových tisíc „aby“; aby bylo jídlo, aby ti bylo dobĜe, abys
byla hezká, abys pĜišla vþas, aby bylo þisto, aby byl poĜádek… babi –
aby.
DČda je z té hry dojatý. Má rád všechno o SovČtském svazu. Jel
pĜes Rusko jako legionáĜ. Je spokojený, že dramatizaci Mladé gardy
poslouchám s nimi. Na babi on nevidí, že ta si þastČji a þastČji mezi
pletením podĜímne a pĜitom se jí svezou brýle z jejího krásného,
jihoþeského, husitsky zahnutého nosu. My dvČ s babi jsme spíš takoví
husiti než komunisti. I když babi je taky jako dČda ve StranČ.
Všechno, co se v té hĜe dČje, je hrozné. DČda by byl pyšný, kdyby
mČl syna, jako byl Oleg Koševoj. Co cítí ke mnČ, ke své vnuþce?
S babi nČkdy v nedČli utíkáme do evangelického kostela, co je za
nádražím, na ranní bohoslužbu. To je náš odboj. Babi se v té chvíli
odchodu z domova stává nČkým jiným a já ji obdivuji. DČda v tu
chvíli zuĜí nČkam dovnitĜ do sebe, ale napČtí mezi nimi je tak zĜejmé,
že bych ho mohla krájet. NormálnČ dČda kouĜí pouze v kvČtinovém
pokojíþku pĜed terasou, ale teć si zapálí partyzánku v kuchyni.
PĜechází sem a tam. Ani Rudé právo ho neudrží, i když se z nČj právČ
dozvČdČl zprávu, že SSSR v tomto roce 1957 pĜedstihne Kanadu ve
výrobČ mléka na hlavu. Moc tomuto výbuchu nepĜátelství od dČdy
k babi nerozumím. Ale babi je v tu chvíli nádherná. Nejen pro ty
tmavomodré hedvábné šaty s bílým krajkovým límeþkem. Nejen pro tu
jejich zvláštní vlhkomýdlovou vĤni. Ona se v té chvíli napĜímí,
omládne, v obliþeji má míĖ vrásek…
Jsem nadšená a jsem úplnČ celá na její stranČ, i když dČda syþí, aby
z toho pámbíþkaĜení vynechala aspoĖ mne. Cítím, že bych s ní šla až
na kraj svČta. SvČt ale nemá žádný kraj, nebo konec. Neumím to
napsat jinak. Snad až budu dospČlá. HroznČ se na to tČším. Jenže, až já
budu dospČlá, tak babi bude muset umĜít. A to je to nejhorší
pomyšlení, jaké znám. StejnČ se o ni bojím každý den. Je jí šedesát
jedna…, ale dČdovi je šedesát sedm, je o hodnČ starší a poĜád žije…
Mladá garda skonþila. Fašisti naházeli ty mladé lidi do šachty. Ta
hra ve mnČ 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, Ģukají a chtČjí
odpovČć.
Je babi správná?
Neumím si pĜedstavit, že by mČ poslala proti nČkomu bojovat.
PoĜád mČ chrání a mnČ to dČlá moc dobĜe. VždyĢ mi nechtČla dovolit
ani ten výlet do dolovací sloje na MČćáku; a celý pĜíští den na mne
nemluvila. Mamka Ĝíká, že jsem rozmazlená a že za to mĤže máti, a to
myslí babi. Zase se mi v hlavČ pĜipomíná rozzlobená tváĜ dČdy, když
spolu odcházíme do kostela… jsou proti ní, ale já jsem s ní.
Jdu spát. Zítra máme malovat v hodinČ výtvary temperami naĜasený
šátek. Bude to fuška. Walter Mende, náš uþitel na kreslení, je mnohem
krásnČjší než ten krasavec z filmu „ZemČ, odkud pĜicházím“.
Spolužáci Ĝíkají, že má doma plno svých obrazĤ. Je akademický malíĜ,
ale také reakcionáĜ. Jenže my ho úplnČ zbožĖujeme a všechny holky
jsme do nČj zamilované…, ale on je prima i ke klukĤm. A s nČkterými,
kteĜí jsou z nČmeckých rodin, jako tĜeba Werner Ressel, mluví pĜi
dvouhodinČ kreslení nČmecky.
Vezmu si na sebe tu zelenou hedvábnou blĤziþku po mamce. To je
to nejhezþí, co tu mám. (Bože, prosím TČ, jestli jsi, aĢ Mazurková
aspoĖ zítra nechodí pĜed vyuþováním uklízet do chlíva! AspoĖ zítra
ne, když je to kreslení!)
ěíjen 1957, Moje MČsteþko mČsteþkovatý pod Smrkem, smrþíkem
Dneska jsme pĜi þeštinČ psali sloh „O mČstČ, ve kterém žiji.“ Minulou
hodinu nás na to Trubaþová pĜipravila. ěíkala nám, že mĤžeme
používat hodnČ básnických obratĤ, tĜeba jako – mČsteþko je
schoulené, skrþené, vtisknuté do úpatí Jizerských hor. Nejvyšší hora
Smrk mĤže být velikán, obr, masiv…, kaštany kolem naší školy že
mohou být huĖaté, rozcuchané, vlající… no, prostČ sbíhaly se mi už
sliny, jak si s tím popisem milovaného mČsteþka pohraji. MČli jsme
k tomu ještČ pĜipojit i popis domu, kde bydlíme. Na to jsem se tČšila
nejvíc. Jak popíšu zavČšený hrozen oranžových cibulí v rohu
kvČtinového pokojíku pĜed terasou. Nebo jak budu popisovat
dvoumetrové stromy myrt, které þekají na teplé jaro, až je babi vynese
na velikou jihovýchodní terasu. A moc jsem se tČšila, jak budu psát o
bábinþinČ kuchyni s kamnama na dĜevo a uhlí, s velkou kredencí, ve
které jsou nádherné zlatozelené váhy se zlatými miskami. A že závaží
má babi uložené v levých horních dvíĜkách kredence v kouzelné
dĜevČné krabiþce, aby jí to mĤj bráška, hraþiþka, nemohl vzít bez
dovolení a nČkde ztratit. Pak ale pĜišla Trubaþová k naší lavici, hezky
se na mne usmála a Ĝekla mi, že já budu samozĜejmČ psát svĤj sloh o
Praze.
„A dej si záležet, aĢ to mĤžu dát zase na nástČnku,“ Ĝekla a pohladila
mne po rameni.
A já bych bývala breþela, kdyby se v tu chvíli na mne zrovna

 

 

neotoþil krásný JiĜí Žalman.
A tak teć vím, že jsem falešná a prolhaná. Co slovo v tom mém
slohu o Praze, to lež.
Trubaþová totiž Ĝíkala, že by z toho slohu mČl být cítit náš vztah
k urþitým nejmilejším místĤm… Je to zamotané. Má nejmilejší místa
jsou tady, všechno krásné a bezpeþné je tady v babiþþinČ žlutobílém
domeþku. Na druhou stranu vím, že Praze zase vdČþím za to, že tu
mám takové zvláštnČ vyvýšené místo mezi svými spolužáky. A tak si
pĜipadám jako zmije, že vím, že Prahu pĜesto nemám ráda. Nejsou tam
hory, ani tak barevné nebe, nic podobného stráním MČdČnce. Žádná
rĤžová nebo zlatá lesní tráva, nikde vrstvy hnČdého, voĖavČ zetlelého
jehliþí. Žádná vĤnČ ve vzduchu, aĢ prší nebo je hezky, aĢ fouká vítr
nebo nefouká. A tady to prostČ poĜád voní. A pokaždé jinak. A ve mnČ
mĤžou vznikat ty flétnové nápČvy. To nevadí, že jsou kratinké a
nikomu o nich nemohu nic Ĝíkat. Mohu o nich psát a tČšit se na nČ,
kdy zas pĜijdou… v Praze, v té nervózní a nevonící Praze, by ve mnČ
nikdy nevznikly… V Praze není venku co dČlat, ani kde si hrát. A u
nás doma v bytČ? Byt máme velký a hezký a teplý; a mamce se líbí, že
tam jde celé odpoledne sluníþko. Ale jinak neznám smutnČjší byt.
Chudák bráška a ségĜinka.
Jsem zvČdavá, co za ten prolhaný sloh dostanu. Babi s dČdou jsou
šĢastní, že mám v žákajdČ samé jedniþky. Cítím to i z toho, že když
Ĝeknu, že se jdu uþit a zrovna bych mČla jít nČco udČlat, tak je to pro
nČ svaté. Jo, a v Praze nejsou zvíĜata. Mám hroznČ ráda Koþiþku
Mindu. Ona se má tedy nejvíc ráda s dČdou, ale se mnou se taky pĜijde
pomazlit. Pamatuju si, jak ji táta minulé léto dal schválnČ ke králíkovi
do králíkárny a zavĜel dvíĜka. V Jindrovi i ve mnČ se tenkrát skoro
zastavilo srdce z toho kolotoþe uvnitĜ… Když jsme na taĢku kĜiþeli, aĢ
Mindu hned pustí, taĢka otevĜel dvíĜka, Minda vylítla zježená ven a
neukázala se, dokud tátovi neskonþila dovolená.
Taky proto s bráškou tátu nenávidíme. JeštČ taky proto, že pĜi jídle
hroznČ mlaská. Když se s mamkou pohádají, tak þasto vezme
uprostĜed hádky kabát, jde pryþ a nevrátí se. KlidnČ to udČlá pĜed
nedČlním obČdem. Mamka pak breþí na gauþi, my se potulujeme po
bytČ, nic nedČláme a je to hrozné. Proto je Praha šedivá a nepĜitahuje
mČ.
Mazurková opravdu na tom posledním kreslení nesmrdČla chlívem.
VĤbec nepĜišla do školy a nechodí doteć. UmĜela jí máma.
Mazurková má už jen tátu a tĜi mladší brášky a hospodáĜství… To je
hrozné… MnČ nosí babi v nedČli kakao a povidlové buchty do postele,
abych si pĜispala.
Budu Mazurkové dávat své svaþiny. Je to moje rozhodnutí.
——————————————————————–
Pokraþování v pĜíštím þísle
JiĜina Sedláþková

První desítky škol se v ýeské republice pĜihlásily k úþasti na projektu Svaþiny do škol. DČti tak dostanou zdravou svaþinu pĜímo do
tĜídy, aniž musí mít u sebe peníze, a rozhodnČ ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patĜíte k rodiþĤm, kteĜí vybaví svou ratolest každé ráno domácí svaþinkou. Možná jste rodiþem, který dítČti místo svaþiny dá „na svaþinu“.
AĢ už patĜíme ke kterékoliv skupinČ rodiþĤ, þasto zjistíme, že domácí svaþina zĤstala nedotþená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl
v zadní kapse kalhot zmaþkaný obal od þokoládových tyþinek. PĜitom právČ na snídani a svaþinČ závisí energetické pomČry v dČtském organismu
bČhem školní výuky – a od nich se odvíjí napĜíklad míra pozornosti þi základy budoucího zdraví.
DopĜát školním dČtem zdravou svaþinu, dodat ji zaruþenČ þerstvou až do školy, aniž by dČti musely mít pĜi sobČ peníze, a udČlat ze svaþin zábavu
je cílem projektu Svaþiny do škol, který v ýeské republice právČ startuje. Rodiþe mohou dČtem svaþiny pĜedplatit pĜevodem na bankovní úþet,
složenkou, nebo pĜes systém PaySec a dČti si na internetu svaþinu samy vyberou a objednají, klidnČ na den, týden nebo i mČsíc dopĜedu. Zdravou
svaþinu dostanou až do tĜídy, pĜímo z výrobny, þerstvČ pĜipravenou.
Celý objednávkový systém je pĜístupný z internetové adresy www.svaciny.eu. DČti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svaþin, salátĤ,
jogurtĤ. Rodiþe mohou mít jistotu, že jejich dítČ svaþí – a že svaþí zdravČ.
Alexandr Bílek, autor projektu Svaþiny do škol
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Chvaja, Adam
MacDonald, Fiona
Newbury, Tim
Obama, Barack
Shahrad, Cyrus

Divuplná Indonésie
Kultura lidstva
20 originálních zahrad
Cesta za sny mého otce
Tajemství královské rodiny
Lexikon þeské literatury

Beletrie dospČlí
Adiga, Aravind
Amrein, Nicole
Asher, Bridget
Barry, Sebastian
Bauer, Jan
Braun, Lilian Jackson
BĜezinová, TaĢána
Carroll, Steven
Cartland, Barbara
Cimický, Jan
Clarke, Arthur Charles
Clark, Carol Higgins
Coben, Harlan
Cookson, Catherine
Cornwell, Bernard
Davidson, Andrew
Davis, Lindsey
Donegan, Greg
Drake, Shannon
Edwards, Kim
Eugenides, Jeffrey
Fairstein, Linda A.
Falconer, Colin
Fendrych, Martin
Fitzgerald, Francis Scott
Fox, Leonie
Fröhling, Ulla
Garwood, Julie
Green, Jane
Grisham, Jonh
Hague, Tig
Handler, Chelsea
Hay, Donna
Hines, Jim C.
Chevalier, Tracy
Christie, Agatha
Jakoubková, Alena
James, P.D.
Janota, Marek
Jansa, Pavel
Keegan, Claire
Keleová-Vasilková, TáĖa
Kellerman, Jonathan
Kelly, Cathy
Klein, Stephanie
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Bílý tygr
Doktorka KateĜina
Manželova zlatíþka
Tajný deník
ýíše jedu pro krále
Koþka, která shodila bombu
Sanatorium ranČných duší
Soumrak v Benátkách
Fantom v Monte Carlu
UsmČvavý Buddha
Poslední teorém
Horká noc
Drž se
Tilly Trotterová
Azincourt
Srdce netvora
Mrtvola v lázni
Atlantida
Princezna pomsty
Strom v srdci
Hermafrodit
Mrtvý dĤm
Ostrovy pĜízrakĤ
Slib, že mČ zabiješ
Podivuhodný pĜípad Benjamina Buttona
Golfové paniþky
Byla jsem otrokyní v satanské sektČ
Tanec stínĤ
Domek na pláži
Odvolání
Zóna 22
Kamarádka vodka
Kouzlo života
Goblin hrdina
Ohnivý tygr
Velká þtyĜka
Starým láskám nevolej
Soukromá pacientka
Všechno, co vidím
Malér s modrou krví
Modrá pole
Nataša
Impuls
Klub zlomených srdcí
Byla jsem kuliþka
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Koontz, Dean R.
KuĢák, Jaroslav
Kuzneski, Chris
Lanczová, Lenka
Le Carré, John
Lutz, John
Massey, Sujata
McBain, Ed
McNab, Andy
Meyer, Stephanie
Moore, Jane
Moro, Javier
Nachtmanová, Petra
Natascha
Osoblaha, Marek
O´Connor, Joseph
Pamuk, Orhan
Pawlowská, Halina
Plaidy, Jean
Pressfield, Steven
Rešetniov, Vasilij V.
Robinso, Patrick
Rose, Karen
Scheinmann, Danny
Schönauer, Lilly
Simenon, Georges
Slaughter, Karin
Stanková, Elena
Steel, Danielle
Šimko, Dušan
Švrþinová-Cunnings, Líba
Tan, Twan Eng
Townsend, Sue
Valšík, Cyril
Von Ziegesar, Cecily
Wagner, Jan Costin
Welsh, Louise
Werber, Bernard
Williams, Nadine
Zeh, Juli

Oþi soumraku
Konec hada
Ztracený trĤn
Manželky, milenky, zoufalky
NejhledanČjší muž
Mrazivá noc
Mrtvá v lázni
Velký šéf
Hrozba
Hostitel
Ideální dárce
Indická princezna
ZazdČná zaživa
Dušemrdi
Vraždy u Eufratu
Obchodník
Sníh
Když sob se ženou snídá
Královy pošetilosti
Škorpion ve znaku
Pilot bombardéru
Hunter Killer
ZemĜi
Náhodné skutky stateþné lásky
Utkané z lásky
Maigretova gangsterská partie
Nic nebude jako dĜív
Láska není v módČ
BludištČ života
Esterházyho lokaj
Bez slitování
Dar deštČ
DČtské pĜízraky
Váš kluk – prostitut
Proslulá
Ledový mČsíc
Falešná trefa
Tanatonauti
Láska ve Francii
Temná energie

0$ C # $
Seidensticker, John
Steele, Philip

PredátoĜi
RytíĜi

0$ C 6   
Brezina, Thomas
ýapková, Blanka
French, Jackie
Klimek, Hynek
Morgan, Stacey
Nimmo, Jenny
Patoþka, Karel
Sfar, Joann

Fantom školy
Jak jsem dostal ségru
Hitlerova dcera
Vládcové našich hor
Modelování pro šikovné ruce
Charlie a zrcadlový hrad
Sklová princezna
Malý princ
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