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Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás 

další vydání Novoměst-
ských novin. Jako obvykle 
přináší nové informace, po-
učení i zábavu.

Nejbližší připravovanou 
akcí města je Den spol-
ků. V sobotu 18. června 
se u nás setkají členové 
dobrovolných spolků z No-
vého Města pod Smrkem, 
Świeradów-Zdróje a Mir-
ska. Společně představí 
svou činnost při výstavě, 
kulturních vystoupeních 
a doprovodném programu. 
Nebudou chybět atrakce 
pro děti, jídlo a pití. Všichni 
jste zváni.
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Téma čísla

Mateřské centrum Korálek je klub pře-
devším pro maminky a děti. Svou činnost 
jsme zahájily v listopadu loňského roku. 
Scházíme se několikrát týdně v prosto-
rách J-centra (bývalé kino v Novém Městě 
pod Smrkem).

Každou středu od 9.30 do 12.00 hodin 

MC Korálek je vždy pro děti připraven krátký program 
– písničky, tancování, pohádky, vyrábění 
a nově i angličtina pro nejmenší.

V úterý a pátek od 9.30 do 12.00 ho-
din můžete navštívit naši tvořivou dílnu 
a kavárnu. Můžete si vyzkoušet někte-
rou z výtvarných technik (např. drátování, 
scrap booking, decoupage,…), vlastnoruč-
ně vyrobit drobné dekorace nebo dárky, 

zakoupit originální výrobky nebo jen tak 
posedět a dát si kávu nebo čaj.

Čas od času pořádáme akce určené 
pouze pro ženy, burzy oblečení, přednáš-
ky na různá témata nebo akce pro děti.

Všechny děti i jejich rodiče srdečně 
zveme.

Více informací a ak tuální program 
na www.jbnm.cz – Korálek.

V říjnu loňského roku se liberecké obec-
ně prospěšné společnosti Maják ve spolu-
práci s jednotou bratrskou v Novém Městě 
pod Smrkem podařilo otevřít v budově 
bývalého kina nízkoprahový klub pro děti 
a mládež Voraz. Provoz klubu byl zahájen 
velkou otevírací párty, jejíž součástí byl 
koncert, taneční show a venkovní sportov-
ní aktivity. Této akce se zúčastnila více než 
stovka mladých lidí z našeho města.

Posláním klubu Voraz je pomoc dě-
tem a mladým lidem ve věku 13–26 let 
v Novém Městě pod Smrkem a blízkém 
okolí, kteří vykazují nebo jsou ohrožováni 
společensky nepřijatelným či rizikovým 

chováním. Tato pomoc je realizována pro-
střednictvím nabídky sociálních služeb 
a volnočasových aktivit, s cílem před-
cházet vzniku společensky nežádoucího 
chování či takové chování řešit, pomoci 
při osvojování pozitivního a přijatelného 
životního stylu a při zapojování mladých lidí 
do společnosti.

Klub Voraz funguje v Novém Městě pod 
Smrkem v rekonstruovaných prostorách 
bývalého kina. Během 4 měsíců od jeho 
otevření se do činnosti klubu zapojilo cel-
kem 75 mladých lidí ve věku od 13 do 26 
let, kteří využívají volnočasové aktivity 
(stolní fotbal, kulečník, šipky, taneční pod-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VORAZ

ložka, deskové hry, vý tvarné potřeby, 
počítač s připojením na internet,…), ale 
také poradenství a další sociální služby. 
Klub je otevřený každé úterý a čtvrtek 
od 16 do 19 hodin a jeho služby jsou po-
skytovány zdarma.

V roce 2011 máme v plánu systematicky 
rozvíjet především pravidelné akce, jejichž 
prostřednictvím bychom mohli oslovit 
širší skupinu mladých lidí v našem městě. 
Plánujeme organizovat jednorázové akce 
i dlouhodobější aktivity zaměřené na mla-
dou generaci, například taneční a výtvar-
né workshopy, koncerty, videoprojekce, 
taneční hip-hopový muzikál, sportovní 
aktivity, kurz angličtiny pro teenagery.

Naším záměrem je vytvářet v našem 
městě prostor pro mladé lidi, kde mohou 
kvalitně trávit volný čas, realizovat se, ale 
také řešit různé problémy, kterým jsou 
ve svém věku nuceni čelit (např. užívání 
drog a alkoholu, problémy v rodině či 
ve škole, atd...).

Martina Dvořáková
vedoucí NZDM Voraz
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Na zastupitelstvu města padají dotazy 
typu, jak je to s výherními hracími přístroji 
v Novém Městě pod Smrkem, proč máme 
zase další hernu? Kolik peněz z toho měs-
to má?

Podnikání v oblasti provozování výher-
ního hracího přístroje upravuje zákon 
č. 202/1990 Sb, o loteriích a jiných podob-
ných hrách ve znění zákona č. 70/1994 
Sb., a zákona č. 149/1998 Sb., vyhl. MF 
č. 223/1993, o hracích přístrojích. Pod-
nikat, provozovat výherní hrací přístroje 
může podle uvedeného platného zákona 
pouze česká právnická osoba, a to v pro-
storách zákonem k tomu určených a povo-
lených. Hernou se rozumí místnost určená 
zejména k provozování VHP. V herně musí 
být po celou dobu zajištěn dozor, do herny 
je zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

Právnická osoba si podá písemnou žá-
dost, splní všechny požadavky ze zá-
kona a zaplatí správní poplatek. Výše 
správního poplatku je stanovena zákonem 
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. 
Povolení se vydává nejdéle na dobu jed-
noho kalendářního roku. Za vydání povo-
lení k provozu výherních hracích přístrojů 
platí provozovatel za každý výherní hrací 
přístroj správní poplatek. Po zaplacení 
správního poplatku správní orgán, který 
provoz výherního hracího přístroje povolil, 
vydá povolení a známku. Provozovatel je 
povinen známkou označit výherní hrací 
přístroj nejpozději do 15 dnů od začátku 
platnosti povolení na viditelném místě tak, 
aby nebylo možno známku poškodit.

V Novém Městě pod Smrkem povolení 
dle § 18 uvedeného zákona vydává fi nanč-
ní odbor, a to v přenesené působnosti.

Uvedený zákon také v § 47 ukládá po-
vinnost kontroly kdykoliv se přesvědčit, 
zda se loterie či jiné podobné hry provozují 
za podmínek určených v povolení a zda se 
dodržují příslušné právní předpisy. Za po-
rušení ustanovení tohoto zákona lze dle 
§ 48 ukládat pokuty. Pokuta je příjmem 
obce, která pokutu uložila.

V § 50 uvedeného zákona je velmi dů-
ležité zmocňovací ustanovení, které dává 
obcím pravomoc upravit podmínky v této 
oblasti podnikání na svém katastrálním 
území tak, aby to vyhovovalo obci, a to 
tím, že jim umožňuje, aby vydaly obec-
ně závazné vyhlášky ve své samostatné 
působnosti. Obecně závazné vyhlášky 
schválené zastupitelstvem města mohou 
stanovit, že výherní hrací přístroje mohou 
být provozovány pouze na místech a v ča-
sech vyhláškou určených a na kterých 
veřejně přístupných místech je v obci 
provozování výherních hracích přístrojů 
zakázáno (např. v blízkosti škol). Také exis-
tuje možnost obecně závaznou vyhláškou 

provozování výherního hracího přístroje 
na území města úplně zakázat.

V Novém Městě pod Smrkem neplatí 
žádné omezení provozu výherních hracích 
přístrojů na základě platnosti obecně zá-
vazné vyhlášky schválené zastupitelstvem 
města. V této souvislosti lze pouze připo-
menout platnost obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010 o místním poplatku za provozo-
vaný výherní hrací přístroj nebo jiné technic-
ké herní zařízení povolené Ministerstvem fi -
nancí v územním obvodu obce Nové Město 
pod Smrkem. Tato obecně závazná vyhláš-
ka ukládá provozovateli uvedených tech-
nických zařízení povinnost uhradit místní 
poplatek za každý povolený VHP nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Minister-
stvem fi nancí ve výši 5 000 Kč/povolené 
čtvrtletí. Tento místní poplatek je příjmem 
města. Někteří občané z vlastní zkušenosti 
zjistili, že v současné době dochází k ob-
měně a vylepšení technické stránky provo-
zování těchto přístrojů, neboť i na územním 
obvodu obce města Nové Město pod Smr-
kem se objevily videoterminály, tedy jiná 
technická herní zařízení. Videoterminály 
povoluje Ministerstvo financí na základě 
písemné žádosti a splnění zákonem daných 
podmínek. Toto povolení má platnost 3 i 5 
let. Provoz povolených videoterminálů ze 
zákona kontroluje Ministerstvo fi nancí.

Rozdíl mezi VHP a videoterminály je pře-
devším v době platnosti povolení. Moderní 
videoterminály přijímají na rozdíl od běž-
ných výherních hracích automatů většinou 
už jen papírové bankovky a platební karty, 
což ovšem umožňuje, že ve velmi krátké 
chvíli může hráč prohrát i značnou sumu 
peněz. Klasické výherní hrací přístroje 
musí fungovat na kovové mince, ty novější 
i na papírové bankovky.

A jak to bylo s provozem výherních hra-
cích přístrojů v roce 2010?

Bylo vydáno povolení pro 25 ks VHP 
s různou dobou platnosti.

Ty to povolené VHP by ly umístěny 
v 5 hernách a 1 restauraci.

Byla provedena kontrola provozu VHP 
za doprovodu pracovníků Policie ČR a by-
lo zjištěno, že na územním obvodu obce 
byly v provozu 4 videoterminály povolené 
Ministerstvem fi nancí.

Příjmy do rozpočtu města za povolené 
VHP v roce 2010:

Správní poplatky za povolení provozu: 
758 000 Kč, z toho 50 % bylo odvedeno 
do státního rozpočtu.

Správní poplatky za povolení provozu, 
které zůstaly na účtu města: 379 000 Kč

Místní poplatky dle obecně závazné vy-
hlášky: 422 666 Kč

Odvod za provoz VHP na veřejně pro-
spěšné účely: 213 382 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že pokud 
město povoluje provoz VHP, má ze záko-
na nárok na místní poplatek a tzv. odvod 
z části výtěžku VHP, který stanoví provo-
zovateli VHP výše uvedený zákon v § 4. 
Tento odvod posílají provozovatelé na účet 
města do konce měsíce února následující-
ho kalendářního roku.

Město Nové Město pod Smrkem 
ve svém rozpočtu pracuje s uvedenými 
příjmy za správní poplatky za vydaná po-
volení, místními poplatky za provoz VHP 
na územním obvodu města a odvody vý-
těžku VHP na veřejně prospěšné účely. 
Z takto získaných fi nančních prostředků 
financuje veškeré kulturní společenské 
a sportovní akce, financuje přidělování 
dotací z rozpočtu města, včetně dotace 
provozu Sportovního a relaxačního centra 
v Novém Městě pod Smrkem.

O této oblasti se hodně mluví a píše, ale 
za posledních 10 let se v zákonech upra-
vujících podnikání v provozu výherních 
hracích přístrojů a jiných technických her-
ních zařízení nic podstatného nezměnilo.

Ing. Jaroslava Beranová
vedoucí fi nančního odboru

Zprávy z radnice

Výherní hrací přístroje v Novém Městě pod Smrkem

Vážení spoluobčané,
již uběhl nějaký ten čas od komu-

nálních voleb, kdy jste mě svými 
hlasy zvolili do zastupitelstva města 
a tím jste mi dali svoji důvěru.

Jako zastupitelka vnímám určité 
věci, které je pro lepší fungování 
města nutné dříve nebo později ře-
šit.

Budu proto velmi ráda, když se 
na mě s důvěrou obrátíte se svými 
starostmi, připomínkami a případ-
nými návrhy, které bych pak mohla 
jako zastupitelka města na jednání 
zastupitelstvu navrhovat a pomoci 
řešit.  Ráda bych Vás přesvědčila, že 
Vaše starosti jsou i mými.

Můžete mě kontaktovat na mojí 
e-mailové adrese: asteffanovavv@
seznam.cz

Záležitosti města se projednávají 
na jednání zastupitelstva města, kte-
ré je přístupné všem občanům. Ráda 
vás tam uvidím. Chtěla bych, abyste 
se osobně přesvědčili, že vaše návr-
hy a připomínky budu na zastupitel-
stvu předkládat a navrhovat řešení 
takové, aby se nám všem v našem 
městě lépe žilo.

Vaše zastupitelka Alena Steffanová
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Naše město získalo fi nanční prostředky na projekt fi nancovaný z Fondu mikroprojektů 
Cíl 3 (ČR-Polsko), který nese název „Spolupráce spolků a sdružení Nové Město pod 
Smrkem – Świeradów-Zdrój“.

V rámci tohoto projektu bude vydán Almanach spolků a sdružení působících v součas-
nosti i v minulosti v obou městech. Bude distribuován zdarma.

Zároveň bude uspořádán tzv. Spolkový den, který se uskuteční v sobotu 18. června 
2011 na náměstí a v sále Dělnického domu. V případě nepříznivého počasí se celá akce 
uskuteční v Dělnickém domě.

Program Spolkového dne slavnostně zahájíme v soboru v 10 hodin na náměstí před-
stavením a pokřtěním almanachu. Dále budou probíhat kulturní vystoupení jednotlivých 
českých a polských spolků. Můžeme se těšit i na vystoupení dětí z mateřské a základní 
umělecké školy.

Jednotlivé spolky ze zúčastněných měst budou mít stánky na náměstí, ve kterých bu-
dou prezentovat svoji činnost.

Spolkový den bude probíhat nejen na náměstí, ale v odpoledních hodinách bude mož-
né např. besedovat s chovateli poštovních holubů přímo v místě jejich chovu, pod dozo-
rem členů horolezeckého klubu bude možné využít lezeckou stěnu v tělocvičně, hasiči 
předvedou požární útok, pokusíme se zprostředkovat sledování doletu závodu holubů aj. 
Na závěr odpoledního programu vystoupí v 17 hodin s hodinovým programem ve velké 
zasedací místnosti MěÚ pěvecký sbor Veselost.

Celodenní akce vyvrcholí společenským večerem pro zástupce jednotlivých spolků. 
Program Spolkového dne bude zveřejněn na plakátovacích plochách, internetových 

stránkách města, rozhlasem a letáky.

Všichni jste srdečně zváni!
Bližší informace poskytnou sl. Vojáčková 482 360 344 a pí Žáková 721 221 840.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Spolkový den

Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem

vyhlašuje
výběrové řízení na profesi: elektrikář, údržbář
(údržba bytového fondu, obsluha montážní plošiny).

Místo výkonu práce: Město Nové Město pod Smrkem včetně místních částí

Požadavky: Střední vzdělání s výučním listem. Kvalifi kace dle § 6 vyhlášky 50/1978 
Sb., řidičský průkaz skupiny B, bydliště v Novém Městě pod Smrkem včetně 
místních částí.

Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Dále musí obsahovat datum a podpis 
zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: strukturovaný životopis, výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, ověřenou kopii platného osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 01.08.2011.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 
31.05.2011 do 14 hodin. Na obálku uveďte: výběrové řízení

Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně městského úřadu, nebo zaslat 
poštou na adresu: Městský úřad, k rukám tajemníka, Palackého 280, PSČ 463 65 
Nové Město pod Smrkem.

Případné dotazy: tel. 482360323, tajemník úřadu.

Naše město stále činí potřebné kroky 
k získání fi nančních prostředků na dostav-
bu kanalizace.

Po vyřazení žádosti u operačního pro-
gramu Státního fondu životního prostředí, 
o kterém jsme již v novinách informovali, 
jsme podali žádost na Ministerstvo země-
dělství ČR do programu „Výstavba a obno-
va infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“ 
To nás zatím zařadilo do seznamu. Jedna 
z podmínek, abychom byli vybráni, byla ta, 
že Liberecký kraj podpoří dostavbu část-
kou odpovídající 10 % celkových nákladů, 
v našem případě 4,8 mil. korun.

Jsme velmi rádi, že Zastupitelstvo Li-
bereckého kraje tuto částku schválilo 
a proces může pokračovat dál. O výsledku 
budete informováni.

Vyhlášení výzvy na dostavbu kanalizací 
v operačním programu životního prostředí 
v plánu letošního roku není.

Činíme všechny potřebné kroky k tomu, 
abychom byli v případě poskytnutí dotace 
připraveni stavbu zahájit.

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Dostavba 
kanalizace

Konec analogového vysílání 
ke dni 30. června 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílače 
Liberec – Ještěd bude 30. června 2011 
ukončeno. Na blížící se termín vypnutí 
analogových vysílačů budou diváci, kteří 
signál z vysílače přijímají, upozorněni zob-
razením piktogramu se čtyřmi čtverečky, 
informační lištou a spoty. Analogové do-
krývače Jindřichovice pod Smrkem (ČT 1, 
Nova) a Frýdlant v Čechách (ČT 1, ČT 2, 
Nova) končí ke dni 30. listopadu 2011.

Digitální vysílání

Zprávy z radnice
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První březnovou sobotu v 10 hodin byla 
v přízemí muzea zahájena výstava o čin-
nosti Občanského sdružení pro obnovu 
a rozvoj NMpS a okolí (dále jen OS). Ač-
koliv název zní složitě, výstava je o Novém 
Městě, Ludvíkově a Hajništi. Jsou na ní 
shromážděny fotografi e historických pa-
mátek, přírodních a technických zajíma-
vostí a možnosti jejich využití pro zvýšení 
turistického ruchu v našem městě.

OS je nezisková organizace, proto pro 
uskutečnění náročnějších projektů potře-
buje podporu města. Bez této podpory by 
byla činnost OS mnohem skromnější. Rádi 
bychom na tomto místě městu poděkovali 
nejen za realizaci některých našich nápa-
dů, ale i za pomoc s přípravou této výstavy. 
Za poskytnutý prostor a technickou po-
moc hlavně při tisku fotografi í.

Vernisáž výstavy byla spojená s pre-
zentací knihy o Novém Městě, jejíž vydání 
podpořilo město a Česko-německý fond 
budoucnosti. Poskytnutí fi nanční podpory 
bylo ze strany fondu podmíněno veřejnou 
prezentací knihy.

Trochu jsme podcenili šíření informa-
cí o zahájení výstavy. Na oznámení této 
akce jsme použili služeb České pošty. 
Vytiskli jsme 1100 oboustranných letá-
ků, z jedné strany pozvánka na vernisáž 
a z druhé upoutávka na knihu o Novém 
Městě, a předpokládali, že se leták dosta-
ne do každé domácnosti. Bohužel se tak 
nestalo a většina letáků se do domácností 
nedostala. Přesto na zahájení byla docela 
velká účast. Přišli lidé z okolních občan-
ských spolků, které jsme zvali emailem, 
a také místní zájemci.

Výstavu zahájil autor knihy o Novém 
Městě, pan RNDr. Václav Tima, promlu-

vil také pan starosta. Bylo i občerstvení 
a diskutovalo se o dalších možnostech 
rozvoje města i o podobných problémech 
okolních občanských sdružení.

Výstava je na šesti panelech. Těžištěm 
výstavy jsou fotografi e, doplněné vysvětlu-
jícím textem. Na úvodním panelu je krátká 
historie občanského sdružení, přímého 
pokračovatele OS pro výstavbu rozhledny 
na Smrku, které vzniklo právě před 20 
lety. Také je vzpomenuta paní Hannelore 
Langrová, která byla duší a tahounem na-
šeho OS. Výstavy se bohužel nedočkala, 
letos v lednu zemřela.

Staré poutní cestě, která je nosným pro-
jektem OS, je věnován celý panel. Jedním 
z hlavních cílů je vytvořit novou turistickou 

trasu a cyklostezku, která by vedla mimo 
silniční dopravu. Cesta vede východo-
západním směrem a z větší části kopíruje 
poutní cestu. Pouze úseky, které zanikly, 
byly nahrazeny novými trasami.

Panel věnovaný drobným památkám, 
hlavně křížům, kterých je v nejbližším okolí 
mnoho, ukazuje i jejich umístění v terénu. 
Na fotografiích jsou kříže zaniklé, opra-
vené i neopravené, a také záběry z jejich 
obnovy.

Na dalším panelu je prezentace již do-
končené akce OS. Je jí okružní cesta 
k pramenům toků a rozvodí na Smrku 

a byl k ní vydán leták. Najdeme tam i mapy 
plánovaných a dokončených nových turis-
tických cest.

Dalším větším cílem OS je vytvoření 
okružních stezek po horních dílech, po-
stavení hornického skanzenu a zpřístup-
nění některé štoly. Vizi najdete na dalším 
panelu.

V roce 1992 byla v NM otevřena velká 
naučná stezka s přírodovědnými a his-
torickými popisy. Vandalové bohužel již 
dvakrát zničili dřevěné tabule i cvičební 
náčiní. Na posledním panelu jsou fotogra-
fi e popisů naučné stezky, kterou by OS 
chtělo obnovit.

Nestává se často, že by zde byly vý-
stavy o NM, snad jenom při významných 
výročích města bývá doprovodná výstava 
zaměřená na historii. Pro obyvatele města 
je to mimořádná událost podívat se a po-
znat, co třeba ještě v NM neznají. Jistě je 
to vhodná příležitost i pro výuku místní his-
torie. Výstava potrvá do podzimu. Srdečně 
vás všechny zveme!

Olga Vnoučková

Výstava OS pro obnovu a rozvoj NMpS a okolí

Kultura
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Hasiči

Po tradičním hasičském plese jsme se 
opět pustili do práce na opravě požární 
zbrojnice a hasičské klubovny. Vystěhová-
ní zbrojnice za účelem betonování podla-
hy, která se propadávala pod tlakem plné 
cisterny, znamenalo přestěhovat cisternu 
do zbrojnice v Novém Městě a vystěhovat 
všechny skříně, které měla výjezdová jed-
notka přímo u vozidla, takže při startování 
a bez odsávání veškeré oblečení načichlo 
kouřem. Proto bylo rozhodnuto vše pře-
stěhovat do bývalé knihovny, kde je jak 
topení, tak čisté prostředí na převlečení 
před výjezdem i po něm a kde se dá vý-
zbroj a výstroj usušit. Další práce se týkaly 
opravy a přestavby kuchyně a příslušného 
skladu, úprav velké místnosti, která mimo 
jiné slouží jako volební a společenská 
místnost. Stávající linka byla vyměněna 
díky sponzorovi za novější, od dalších 
sponzorů jsme dostali sice starší, ale 
funkční ledničku a varné konvice a také 
malou televizi, na které si můžeme promí-
tat veškeré naše aktivity. V této místnosti 
se scházíme při pravidelných schůzích 
výboru sboru, družstva, hasebního okrsku 
a při dalších společenských akcích. Tuto 
místnost také plánujeme vytápět krbo-
vými kamny a tím chceme šetřit výdaje 
za elektřinu z určeného limitu pro sbor. 
Další úpravy probíhaly v malé schůzovní  
místnosti, která již reprezentuje činnost 
našeho sboru. Jsou zde umístěny veš-
keré diplomy a ocenění, včetně plakety 
za účast na světovém rekordu v dálkové 
dopravě vody z Mimoně, také archiv sboru 
a hasebního okrsku a sklad kulturního ma-
teriálu „Mrsochmel“. Tato místnost je nyní 
opravdu reprezentační. 

V dalším období nás čeká pomoc při 
opravě střechy, která se musí celoploš-
ně pokrýt z důvodu zatékání na několika 
místech, což odpovídá stáří budovy, dále 
oprava sociálního zařízení, které je v té-
to době již havarijní. Tyto práce se daly 
dělat v chladných a deštivých dnech, ale 
mezitím jsme již dělali přípravné práce 
na opravách vozidel a ostatního materiálu, 
přípravách na soutěže a čištění nádrží. 
V Ludvíkově byla nádrž vyčištěna, ale 
na Přebytku bohužel bylo vypouštění oka-
mžitě zastaveno. Pan ing. Hakr ml., údajně 
ekolog a ochránce přírody, který bydlí nad 
nádrží na Přebytku, nedovolil vypustit po-
žární nádrž kvůli čolkům a žábám, které se 
budou až do léta líhnout, a okamžitě zavo-
lal na vyšší orgány. Tato nádrž byla vysta-
věna pro protipožární zabezpečení osady 
Přebytek a lesů v blízkosti obce před 30 
lety za velké peníze. Dnes je toto dílo zne-
hodnocené, rozhodnutí okresního resp. 
krajského úřadu na základě vyjádření 
jediného člověka znemožní nám hasičům 
splnit naši povinnost a nádrž vyčistit pro 
případnou nutnost čerpání. Občané jak 
Přebytku, tak i Ludvíkova jsou s tímto sta-
vem nespokojeni a žádají jeho prošetření. 
Doporučujeme ochráncům vybudovat pro 
tyto tvory bahniště pod nádrží, resp. pod 
cestou.

Začátkem měsíce dubna jsme začali 
s přípravou pálení vatry. S tím souvisí za-
jištění dříví. Opět nám ho přislíbil, i když 
v málo přístupném terénu, pan Plíšek, kte-
rému touto cestou děkujeme; odvoz z lesa 
zajistil pan Novák, ostatní bylo otázkou 
práce 10 členů sboru a také občanů, a tak 
do večera hranice stála. V dnešní době 

sehnat dříví a pěknou májku je stále větší 
problém, stejně jako sběr železného šro-
tu, který každoročně v jarním úklidovém 
období pořádáme. Počasí nám ke všem 
přípravám přálo, a to jsme si také přáli 
na den pálení vatry. Vše se splnilo a velká 
účast a spokojenost občanů nám vynahra-
dila práci vloženou do této tradiční spole-
čenské akce pro děti i dospělé.

Před samotným zapálením vatry byl 
lampiónový průvod od požární zbrojnice 
v čele s čarodějnicí vy tvořenou dětmi 
a členové „Mrsochmelu“ v převlecích ča-
rodějnic dokonce vylekali některé malé 
děti. Při příchodu k hranici byla postave-
na sice malá, ale pěkná májka, která se 
bude koncem května, při další tradiční 
společenské akci „Kácení máje“, kácet 
opět u požární nádrže. Tam současně 
bude již od odpoledních hodin Dětský den 
se spoustou her, na který vás všechny 
srdečně zveme. 11. června se bude také 
konat okrsková soutěž v požárním sportu, 
tentokrát v Horní Řasnici, a 18. června bu-
de soutěž o pohár starosty SDH v Ludví-
kově za kostelem. V období měsíce dubna 
a května jsou připravená námětová cvičení 
v obci a okrsku. V letošním jarním období 
nedošlo při vypalování trávy k žádným váž-
nějším požárům, což svědčí o vnímavosti 
občanů k protipožární prevenci. Ani zása-
hy u požáru a havárií nebyly za uplynulé 
dva měsíce zaznamenány, a tak zůstalo 
pouze u technické pomoci u kanalizace 
a odpadu. 

Jednatel SDH Ludvíkov
Pavel Malý st.

Hasičské zprávy za březen a duben

Všem oslavenkyním a oslavencům, kteří v těchto měsících svá životní 
jubilea již oslavili či budou teprve slavit, přejeme mnoho zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.
Redakce

Významná životní jubilea našich spoluobčanů
Květen
Grabarčík Jan 98
Moravec Jaroslav 87
Čiháková Anna 86
Feřtrová Jindřicha 86
Klimentová Helena 85
Přidal Stanislav 84
Špitálská Marie 84
Amrichová Helena 83
Špiková Anna 83

Žišková Miloslava 81
Barešová Eva 80
Čech Stanislav 80
Němeček Zdeněk 75
Supová Hana 70

Červen
Šmerdová Marie 91
Kobrle Jaroslav 88

Pichrtová Marie 87
Janulíková Libuše 84
Novotná Anneliese 84
Kamenický Karel 83
Ing. Horáček Jaroslav, CSc 82
Kovalská Evženie 81
Mašek Jaromír 81
Ing. Nedomanský Ludvík 75
Pospíšilová Gertruda 70
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Hasiči

V loňském roce zlikvidovali profesio-
nální a dobrovolní hasiči tisíce požárů, 
zasahovali u tisíců dopravních nehod, 
v desetitisících případech pomohli lidem 
v nouzi a vyjeli k mnoha dalším mimořád-
ným událostem.

I když se hasiči při své práci mnohdy 
setkávají s utrpením a bolestí, také v uply-
nulém roce se vyskytly zásahy jednotek 
požárních ochrany, které vzbuzují úsměv 
a které stojí za to si připomenout.

Nedopalek v bundě zapálil byt
Jak je neopatrné zacházení s cigaretou, 

zvlášť pod vlivem alkoholu, nebezpeč-
né a může snadno skončit dramatickým 
požárem, o tom se přesvědčili obyvatelé 
jednoho panelového domu. Jistý mladík 
kouřil na balkoně, v podnapilém stavu strčil 
nedopalek cigarety do bundy, tu následně 
zavěsil na chodbě bytu na věšák a šel spát. 
Následný požár vzbudil nejdříve jeho otce, 
který se marně snažil oheň uhasit. Po vzbu-
zení syna se chvíli ještě oba neúspěšně 
snažili plameny srazit pomocí hydrantové 
sítě na chodbě domu. Nadýchali se toxic-
kého kouře a stejně jako ostatní nájemníci 
museli utéci z domu. S požárem si poradili 

až přivolaní hasiči. Způsobená škoda by-
la vyčíslena na 80 tisíc korun. Zásahem 
hasičů se podařilo uchránit další hodnoty 
v bytě a domě nejméně za 500 tisíc korun.

Mlsný kocour zapálil byt
Pozor na nenechavá zvířata, byť se jed-

ná o domácí mazlíčky. Potvrzuje to případ, 
kdy byl hasičům v ranních hodinách ozná-
men požár bytu. Hořela tam bedna na spo-
ráku, naštěstí si sousedka včas všimla ze 
dveří vycházejícího dýmu a přivolaní hasiči 
oheň v mžiku zlikvidovali. Ovšem kuriózní 
byla příčina vzniku požáru, kterou odhalil 
vyšetřovatel hasičů. Krabici totiž vlastně 
zapálil kocour. Ten se chtěl dostat pro 
granule umístěné v krabici, kterou maji-
telka bytu zanechala na sporáku. Kocour 
zřejmě dostal chuť na granule a vyskočil 
na sporák. Přitom ale zavadil o vypínač 
plotýnky elektrického sporáku. Požár na-
štěstí způsobil škodu jen za 30 tisíc korun, 
ovšem žena si svého mlsného domácího 
miláčka příště zcela jistě ohlídá lépe.

Hořící auto vjelo do pole
K požáru osobního vozidla vyjeli ráno 

profesionální hasiči. Řidička osobního 

vozidla Peugeot 205 při jízdě zpozorovala 
plameny šlehající zpod kapoty. Vystou-
pila z auta a běžela do nedaleké vesnice 
přivolat hasiče. Než se však stačila vrátit, 
vozidlo se v důsledku požáru samovolně 
dalo do pohybu a vjelo do pole. Po pří-
jezdu hasičů na místo již bylo celé vozidlo 
v plamenech. Hmotná škoda na vozidle 
byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc ko-
run. Příčinou vzniku požáru byla technická 
závada na karburátoru.

Záchodové prkénko na krku
Problém jiného druhu pomáhali řešit 

profesionální hasiči. Zvídavý zhruba dvou-
letý kluk si doma přes hlavu na krk přetáhl 
dětské záchodové prkénko, ale dostat ho 
nazpět  se mu už nepodařilo. Po několika 
hodinách marných pokusů chlapce vy-
svobodit zavolala matka na tísňovou linku 
112. Hasiči pak chlapce i s matkou odvezli 
na stanici HZS, kde dítě nežádoucího 
nákrčníku zbavili. A chlapec se ještě se-
známil s hasičskými auty, takže zapomněl 
i na své útrapy.

Ladislav Rabina
PS HZS LK

Něco pro zasmání, aneb kuriózní zásahy hasičů

Z nabídky nových knih 
v novoměstské knihovně
Dospělí beletrie
Allen, Sarah Addison: Zahrada kouzel
Amory, Cleveland: O kocourovi 
a bručounovi
Balogh, Mary: Vše končí láskou
Box, C.J.: Tři týdny
Burk, Joan Itoh: Být Japonkou
Cole, Martina: Těla na prodej
Cook, Robin: Zákrok
Crombie, Deborah: Nutné jako krev
Dahlie, Michael: Příběh manhattanského 
smolaře
Davis, Lindsey: Zločin nemá dovolenou
Downham, Jenny: Ještě než umřu
Dudová, Gita: Život a soužití
Ebershoff, David: Dánská dívka
Erskine, Barbara: Dědictví minulosti
Gaarder, Jostein: Hrad v Pyrenejích
Gray, Claudia: Přesýpací hodiny
Haidler, Jaroslav: Prokletá setba
Hamalová, Vladimíra: Všem láskám mým 
i vašim
Harrod-Eagles, Cynthia: Dynastie 
Morlandů 32. díl
Hedström, Ingrid: Vraždy ve Villette
Heitmann, Tanja: Zimní měsíc
Holcová, Milena: Romance na tři doby
Irving, John: Poslední noc na Klikaté řece

Jakoubková, Alena: Dobrý manžel, který 
nemlsá
Ježková, Alena: Tři maminky a tatínek
Jones, Sadie: Malé války
McClure, Ken: Bílá hrozba
Murakami, Haruki: Po otřesech
Noël, Alyson: Nesmrtelní
Oates, Joyce Carol: Lístek do ráje
Ondráčková, Ilona: Hrad vzpomínek
Pawlowská, Halina: Ještě že nejsem papež

Plaidy, Jean: Rudá růže z Anjou
Roberts, Nora: Sen v bílém
Rose, Karen: Zabíjej
Sparks, Nicholas: Talisman
Váňová, Magda: Kukaččí mládě
Waltari, Mika: Město smutku a radosti
Dospělí naučná
Bartošová, Iveta: Neměla jsem se narodit
Eder, Elisabeth: Velikonoční vajíčko
Řeháček, Marek: Procházka do Lidových 
sadů
Švorcová, Jiřina: Jiřina Švorcová osobně
Liberec
Toulavá kamera 11
Mládež beletrie
Bauer, Michael Gerard: Neříkejte mi Izmael
Brezina, Thomas: Případ pro tebe a Klub 
Tygrů
Cabot, Meg: Allie Finklová – Holčičí 
pravidla 2
Cross, Gillian: Ztraceni
Duncan, Lois: Pes, který uměl mluvit
Dvořák, Jiří: Zvířátko pro Dominika
Emerson, Kevin: Oliver Nocturno
Gehm, Franziska: Upíří ségry
Horowith, Anthony: Hadí hlava
Lanczová, Lenka: Třináctá komnata
Nachtmanová, Petra: Tanec letních paprsků
Riordan, Rick: Percy Jackson – Prokletí 
Titánů

Pozvánka do knihovny

Městská knihovna nabízí svým čte-
nářům bohatý výběr literatury jak z ob-
lasti populárně naučné, tak i z beletrie. 
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se 
čtenáři městské knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně přístup-
ný internet, černobílé a barevné kopíro-
vání pro občany během výpůjční doby 
a možnost skenovat.

Městská knihovna půjčuje:

pro děti
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30, 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30, 13:30–17:00 hod.
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Historie

Dům byl vypálen Švédy po prohrané bi-
tvě u Ludvíkova v roce 1639. V roce 1810 
koupil vypálený dům na náměstí hostinský 
Helmut Krause a postavil tam hotel, kavár-
nu a restauraci Zlatá hvězda. V roce 1811, 
20. července, byla restaurace, hospoda 
a hotel otevřena. Od roku 1811 do roku 
1945 vlastnila hotel a restauraci Zlatá 
hvězda rodina Krausů. Hotel přecházel 
z otce na syna.

V roce 1813 došlo u Jelenie Góry k vel-
ké bitvě mezi vojsky francouzskými, pol-
skými, ruskými a pruskými. Padlo celkem 
přes 38 000 lidí. Přes Nové Město ustu-
povala francouzská a polská armáda. 
Pronásledovala je pruská armáda maršála 
Blüchera a ruského generálplukovníka 
Konovnicyna v síle 230 tisíc vojáků a dů-
stojníků. Armáda spojenců táhla přes 
Nové Město celý týden. Pěchota, jízda 
a dělostřelectvo Nové Město a okolí doslo-
va vyjedla. Vojáci byli hladoví a pozabíjeli 
dobytek, prasata i drůbež, husy a kachny. 
Dne 17. srpna 1813 obsadila francouz-
sko-polská armáda v síle 38 000 vojáků 
a důstojníků pod velením maršála Murata 
a polského generála Uminského město 
Frýdlant.

Dne 21. srpna došlo k bitvě u Kunratic 
u Frýdlantu. Bitva si vyžádala 780 padlých 
a 1 000 raněných. Začala v dnešní zatáč-
ce k pumpě nad Frýdlantem, kde padlo 
350 vojáků. Francouzsko-polská armáda 
ustupovala na Kunratice a část na Chras-
tavu. Bitvu připomíná pomník za zatáčkou 
k pumpě. Je to hromadný hrob vojáků 
a důstojníků.

Obraz bitvy namaloval frýdlantský ma-
líř Donat. Z frýdlantské radnice obraz 
ukradli dne 22. 6. 1866 Prušáci. Druhý 

200 let hotelu a restaurace Zlatá hvězda
a 145 let bitvy u Nového Města

obraz je v muzeu. Obraz zachycuje pruské 
a ruské důstojníky na frýdlantské radni-
ci. Dne 2. 9. 1813 Napoleonova armáda 
v síle 180 000 vojáků a důstojníků stála 
u Chrastavy, Liberce, Mníšku a Stráže 
u Liberce. Armáda Rusů a Prusů uhnula 
na Drážďany a Zhořelec. Došlo ke dvěma 
bitvám, v obou zvítězil Napoleon. O této 
bitvě napsal poručík Antoine-Marcellin 
Marbot ve svých pamětech.

Dne 29. 8. 1813 došlo k velké bitvě u Je-
lenie Góry, kde padlo 38 000 lidí a 6 000 
koní. Byla poražena francouzsko-polská 
armáda generála Oudinota. Tato bitva je 
12. největší ve světovém měřítku. Česká 
republika má 2 bitvy do 12. místa. Na tře-
tím místě žebříčku je bitva u Hradce Králo-
vé, došlo k ní 3. 7. 1866, padlo v ní 53 500 
lidí a zahynulo 6 000 koní. Na 9. místě 
žebříčku je bitva u Slavkova z 2. 12. 1805, 
v té padlo 42 000 lidí a zahynulo 5 600 
koní. Jedná se o Slavkov u Brna.

Po porážce u Jelenie Góry utíkalo přes 
lesy 40 francouzských vojáků. Vyhnuli 
se Novému Městu. Byla zde posádka 
24. novoměstského regimentu o síle 350 
vojáků a 150 koní. Od roku 1610 do roku 
1820 mělo Nové Město hradby, byly vyso-

ké 1,8 m. Hradby se táhly okolo náměstí 
a kostela svaté Kateřiny. V roce 1820 
byly hradby zbourány. Hladoví Francouzi 
se vrhli do Ludvíkova, Přebytku, Pekla 
a Libverdy.

Zabíjeli prasata, dobytek a drůbež, když 
se jim někdo postavil na odpor, tak ho 
zabili. Lidé před nimi utíkali s dobytkem 
do skal. Od té doby se to tam jmenuje 
Francouzské kameny. Tyto Francouze 
na Albrechtickém kopci dostihli kozáci 
generála Platova na koních. Francouzi se 

bránili – 12 kozáků zabili. Kozáci je poté 
všechny pobili. Toto připomíná pomník 
52 padlých dne 6. 9. 1813.

Před bitvou u Lipska měl 16. frýdlantský 
pluk 42 500 vojáků a důstojníků. V bitvě 
u Lipska ve dnech 16., 17., a 18. října 1813 
ztratil frýdlantský 16. pluk 12 500 padlých 
a 16 000 raněných. Vrchním velitelem 
byl frýdlantský hrabě Christian Christoph 
Clam Gallas – narozen 1. 9. 1771, zemřel 
21. 8. 1838, hodnost maršálek, manželka 
Josefine Clary von Aldringen, narozená 
2. 5. 1780, zemřela 12. 12. 1828, zámek 
Kuks.

V bitvě národů, největší bitvě na světě 
padlo 120 000 lidí, raněno 180 000 lidí. 
Vojáci se rekrutovali z panství Frýdlant, 
Grabštejn, Lemberk a Jablonné v Pod-
ještědí.

Rukovalo se od 14 let na 8 let. Pohřbívá-
ní padlých trvalo 2 měsíce. Bitva se ode-
hrávala v okruhu 50 kilometrů. Proti sobě 
bojovalo 1 000 000 vojáků a důstojníků.

Na straně Napoleona bojovali Polá-
ci pod velením knížete Poniatovského, 
Švédové pod velením krále Bernadotta, 
dále Španělé, Belgičani, Portugalci, Ba-
voři v síle 380 000 vojáků a důstojníků. 
Proti němu stála armáda rakouská, ruská 
a pruská pod velením knížete Schwarzen-
berka.

Kuriozita bitvy u Lipska – bavorský pluk 
o síle 20 000 vojáků a důstojníků chtěl 
přejít k nepříteli. Napoleon to spatřil da-
lekohledem. Nechal střílet z 50 těžkých 
děl na tento pluk. Jenom 8 000 Bavorů se 
dostalo k nepříteli, zbylých 12 000 zůstalo 
na bojišti.

V dubnu roku 1849 se vrátili vojáci a dů-
stojníci 24. regimentu Nového Města z vál-
ky proti Itálii. Ve válce padlo 260 vojáků 
a důstojníků z Nového Města a okolí. Major 
Václav Kopal z Jindřichovic, velitel 24. re-
gimentu, se vyznamenal 14. 6. 1848, kdy 
v bitvě u Custozzy vzal prapor padlého 
praporčíka a strhl za sebou celý frýdlant-
ský 16. pluk. Pluk hnal Italy 10 kilometrů. 
Jízda je mlátila hlava nehlava. Císař majora 
Kopala po bitvě povýšil do hodnosti a udě-
lil mu zlatou medaili.

Z a  p r u s ko - r a ko u s ké  v á l k y  d n e 
22. 6. 1866 se postavil postupující pruské 
armádě 24. regiment z Nového Města 
na kopci dnes zvaném Margarín. Padlo 
29 vojáků a důstojníků. V celé měsíc trvají-
cí válce padlo 300 lidí.

Otakar Jiruše

Redakce za správnost údajů 
neodpovídá
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historie

Hubert baron Klinger von Klingerstorff 
se narodil 18. ledna 1920 v Oberndorfu, 
okres Raabs (Raabs an der Thaya), Dolní 
Rakousy, na soutoku Rakouské a Morav-
ské Dyje, zemřel 18. března 1998 ve Víd-
ni v Rakousku a je pohřben v rodinném 
mauzoleu rodiny Hugo Klinger v blízkosti 
hradní ruiny Kollmitz u města Raabs an der 
Thaya, kde se nacházejí pozůstatky všech 
zesnulých rodiny Hugo Klinger.

Hubert byl sportovním učitelem na uni-
verzitě ve Vídni a vedl několik judo a jiu-
jitsu škol. Hlavně se významnou měrou 
zasloužil o rozšíření jiu-jitsu v Rakousku.

Hubert Robert Hugo Ottmar Ignaz se 
narodil jako druhý nejstarší ze 3 dětí. 
Starší sestra byla Maria Magdalena Rosa 
Martha (27. 6. 1918, Vídeň – 27. 6. 1964, 
Tripolis, Libye) a mladší sestra Albertine 
Sibylla Zita Maria Johanna (7. 11. 1921, 
Oberndorf – zemřela po roce 1998 ve Vel-
ké Británii).

Baron Hubert byl přímým pravnukem 
zakladatele firmy Ignaz Klinger (narodil 
se 8. 6. 1814 v obci Dětřichov u Frýdlan-
tu – zemřel 25. 6. ve městě Neustadtl 
(od 17. 10. 1901 Neustadt an der Tafel-
fi chte – Nové Město pod Smrkem) a jediný 
vnuk druhé mužské linie rodu Klinger. 
Děda Ottmar Ignaz Klinger byl první držitel 
predikátu „von Klingerstorff“ (titul „von“ 
od 30. 11. 1908, predikát od 9. 12. 1912 
udělen ve Vídni).

Otec Hugo Josef (10. 12. 1882, Neu-
stadtl – dnes Nové Město pod Smrkem, 
zemřel 17. 6. 1941 ve Wörschach an der 
Enns, okr. Liezen), byl jedním z jednatelů 
fi rmy Ignaz Klinger.

Matka Sibylla Matz baronka von Spie-
gelfeld (20. 4. 1892, Trento – tragicky 
zesnula 3. 6. 1926 na hradu Raabs).

Baron Hugo se se mladou komtesou 
seznámil v lazaretu v Opavě. On byl poru-
číkem a ona dobrovolnou ošetřovatelkou. 
V roce 1925 onemocněla a v lázních v Ty-
rolském Meranu se zamilovala do prin-
ce Cyrilla Konstantinowitsche Orlowa, 
o 10 let mladšího, který po revoluci odešel 
z Ruska. Po pobytu v lázních se milenci 
nadále setkávali ve Vídni i v Raabsu. Baron 
byl, jako skoro každý den, na lovu, když 
se 2. 6. 1926 potkal s princem Orlowem 
v lese, kde po hádce došlo k přestřelce. 
Baron byl těžce raněn, princ poranění 
v nemocnici podlehl. Baronka poté, co se 
o této události dozvěděla, ukončila svůj 
život.

Hubert vyrůstal se sourozenci a rodiči 
na rodinném hradu Raabs an der Thaya. 
O jejich výchovu a vzdělání se staraly 
dvě francouzské chůvy. Hrad byl v ma-
jetku otce od roku 1912 (jeho cena byla 
1 500 000 korun, jen pro představu – 

Hubert baron Klinger von Klingerstorff

Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj 
Nového Města pod Smrkem právě vydalo 
vlastivědnou publikaci „Nové Město pod 
Smrkem - historie hornického města“. Autor 
textu RNDr. Václav Tima, který shromažďo-
val podklady, studoval prameny v archívech 
a spolupracoval s místními znalci historie 
téměř 10 let, v ní popsal historii, život oby-
vatel, přírodu a infrastrukturu města. Ba-
revnou knihu formátu A4 vázanou v tvrdých 
deskách je možné zakoupit v papírnictví 
u paní Čengerové za 620 Kč.

-SY-
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Vyšla kniha 
o našem městě

pytel s 50 kg brambor stál v tomto roce 4 
koruny) až do roku 1932, kdy po hospo-
dářské krizi byl majetek i hrad vydražen.

Po tom, co se otec 20. 12. 1933 po-
druhé oženil v Enzendorfu im Thale (Dolní 
Rakousy) s Gertrude Hoffmann z Plzně, 
si Hubert rozuměl s otcem čím dál méně. 
Později jej otec dokonce vydědil. Hubert 
poté bydlel ve Vídni.

Hubert se velice brzo začal zajímat o ja-
ponské bojové umění a po škole a rozpadu 
Rakousko-Uherska odešel do Německa, 
kde v Berlíně u Ericha Rahna, zakladatele 
jiu-jitsu, navštěvoval půl roku denně jeho 
školu, kterou ukončil a 5. 5. 1939 obdržel 
diplom.

Po skončení 2. světové války navštívil 
lodí Japonsko. Kvůli nedostatku finanč-
ních prostředků zaplatil plavbu činností 
topiče na lodi. V Japonsku se učil u mistrů 
jiu-jitsu. Po návratu do Evropy získal hlubší 
vědomosti u francouzského národního 
trenéra Kawaishi.

Mimo svoji činnost instruktora na univer-
zitní sportovní škole ve Vídni založil a vedl 
jako sportovní učitel několik škol a spolků 
v Rakousku. Stal se německým armádním 
mistrem a mistrem města Hamburk v judu.

Hubert je autorem několika významných 
knih o bojovém sportu, některé z nich byly 
přeloženy i do francouzského a anglic-
kého jazyka. Nejvýznamnější je asi kniha 
z padesátých let 20. století „Judo und 
Judo-Do – Die hohe Schule des Kampfes“ 
(Judo a Judo-Do – vysoká škola boje). 
Francouzský překlad knihy je dokonce 
uložen v japonském Kodokan archivu 
v Tokiu.

Huber t ve Vídni - Döbl ingu uzavřel 
13. 1. 1947 civilní a poté 15. 10. církevní 
sňatek s Elfriede Czuway. Ta v letech 
1941–1945 studovala tanec, divadlo, kla-

vír a zpěv na akademii ve Vídni. Studovala 
malířství u prof. Kokošky, prof. Ambro-
se, Hundertwassera a v Paříži u Pabla 
Picassa, kterému stála i modelem. Byla 
sólovou tanečnicí v Lidové opeře ve Víd-
ni. Absolvovala také několik velkých tur-
né po celé Evropě a několika městech 
na americkém kontinentě. Po ukončení 
taneční kariéry se věnovala dětem a nyní 
ještě pracuje jako umělkyně na volné 
noze, hraje divadlo a maluje, převážně 
sakrální motivy a portréty osob. Manželům 
Hubertovi a Elfriede se narodily celkem 
4 děti: 20. 1. 1964 – Christine Margareta 
Marie, 4. 10. 1965 – Brigitte Anna Maria, 
Dr. med., 31. 5. 1968 – Bernhard Franz 
Xaver, architekt Dipl., Ing., 17. 1. 1977 
– Axel Michael.

Od 3. 4. 1919 nový rakouský zákon pod 
trestem zakázal používání výsad a označe-
ní šlechty. 23. 10. 1980 došlo ke změně 
jména rodu a rodina nyní používá výhradně 
predikát Klingerstorff (bez „von“ a příjmení 
Klinger).

Hans Liebsch
Reference

Genealogisches Handbuch d. Adels 
– Band. 7, Chronik von Neustadt und 

Umgebung, Band 3
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Příspěvky čtenářů

Duben jako měsíc znamená nástup jara. 
Pro Klub českých turistů má však ještě jiný 
význam. JIž drahnou dobu je ve znamení 
význačné akce Tři dny – tři země – tři 
pochody, společné turistické akce tří zemí 
– Polska, Česka a Německa. To se v na-
šem městě sejdou turisté z různých částí 
Evropy, aby v okolí Nového Města absolvo-
vali vybrané trasy hezky pěšky. I letos to-
mu nebylo jinak. Pro zájemce byly přichys-
tány tři trasy v délkách 11, 15 a 27 km, 
ovšem tentokrát pozměněné. Ta nejkratší 
vedla po Jindřichovickém hřebenu po třetí 
a první cestě, kontrolní stanoviště bylo 
U modřínů s cílem Juniorcamp, střední tra-
sa pak vedla přes Streitův obrázek na La-
vičkovou cestu (U druhé lavičky), na Smrk 
(kontrola) a zpátky okolo Pechovy smrti 
přes Měděnec do Juniorcampu. Nejdelší, 
27 km trasa, byla nasměrována do lokality 
U Zemánků, Obří sud, Lázně Libverda, 
Hejnice, Černý vodopád, Hubertka, Čer-
vený buk, Pechova smrt, Streitův obrázek, 
Kámen republiky a Juniorcamp.

Soutěž má už dlouholetou tradici, letos 
byl v pořadí 11. ročník. Je zastřešována 
Klubem českých turistů NMpS, podpo-
rována Juniorcampem NMpS a městem 
Nové Město pod Smrkem. Akce se zúčast-
ňují turisté z Polska, Německa, z Čech, 
ale i z Holandska, Maďarska, Rakouska. 
Letos bylo účastníků o něco méně než lo-
ni. Měli jsme štěstí, že se vydařilo počasí, 
i když v horských partiích okolo 800 metrů 
a výše bylo cca 10–15 cm nového sněhu, 
který stačil napadnout několik dnů před 
začátkem soutěže.

Akci v Novém Městě pod Smrkem před-
chází páteční putování po trasách v Polsku 
v okolí Lubaně a po skončení u nás odjíž-
dějí někteří účastníci ještě do Německa, 
kde v neděli absolvují trasy v okolí Žitavy.

Letos mělo zahájení české akce trochu 
slavnostnější ráz, protože přijeli zástupci 
radnic, turistických spolků a jiní významní 
členové z Polska, Čech i Německa, aby 
společně pogratulovali zakladateli této 
akce – panu Mannovi k jeho devadesátým 
narozeninám. Je neuvěřitelné, jak tento 
pomenší pán z Mnichova, který celou akci 
před více než deseti lety vymyslel a dal do-
hromady, je v dobré fyzické i duševní kon-
dici. Stále řídí své auto a dokonce v něm 

přespává. Není na škodu si připomenout 
jeho slova, že je potřeba nejen hýbat moz-
kovými závity, ale i tělem.

Po všech projevech byl jako vždy spo-
lečenský večer s hudbou a tancem, 
i nějaké to pivko či jiný nápoj se usrkne. 
Hudbu i zpěv obstarala nám již známá sku-
pina Švagři ve složení Zatloukal – Jakubec 
– Zajíc a Monika.

Ráno pak všichni turisté vyrazili na vy-
brané trasy, pokud se včas probrali 
po tanci. Potěší, že vidíme po několik let 
za sebou známé tváře, oceníme jednoho 
turistu, který se objevil v lokalitě U druhé 
lavičky jako první. Byl to starší pán, který 
si ráno přivstal, protože musil stihnout 
odpoledne vlak do Karlových Varů. Zato 
z řad českých turistů-obyvatel Nového 
Města zachraňoval reputaci pouze jeden, 
alespoň co se týká trasy 15 km.

Takováto náročná akce se neobejde bez 
pomoci mnoha dobrovolníků z řad členů 
KČT nejen NMpS, ale i přátel z Hejnic. 
Dohromady tvoří sehraný kolektiv, který 
zajišťuje označení tras pochodů, prezentaci 
účastníků před startem a na startu, ubyto-
vání, stravování, kontroly na trasách, občer-
stvovací stanice a další desítky drobností, 
nutné pro dobrý chod celé akce. Jim patří 
dík za úspěšnou organizaci. Zvláště je třeba 
jmenovat předsedu KČT NMpS pana Miro-
slava Kozáka za naplánování všech tras, za-
jištění všech povolenek od úřadů, celkovou 
organizaci a kooperaci s ostatními složkami. 
Poděkování zaslouží i paní Blanka Semerá-
dová z Juniorcampu za zajištění stravování 
a ubytování většiny účastníků. V neposlední 
řadě děkujeme řadovým členům KČT – že-
nám i mužům v zázemí startu i těm, kteří stojí 
jako kontroloři na trasách či občerstveních.

Akce je tedy úspěšně za námi, žádné 
ztráty na životech nebyly zaznamenány, 
nikoho nehledala Horská služba, nikdo 
nezmizel v závějích sněhu, nebylo utrace-
no ani týráno žádné zvíře. Našly se jedny 
brýle a návleky na boty.

Před KČT jsou další akce, o kterých vás 
budeme pravidelně informovat. Sledujte 
naši nástěnku – pořád se něco děje.

smi-dra©

Duben, jak má být
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Kultura a sport

V úterý 22. března se členové horolezeckého kroužku při SVČ 
ROROŠ zúčastnili Okresního přeboru základních škol v lezení, 
který proběhl na umělé stěně v Hejnicích. Zúčastnilo se ho cel-
kem 63 soutěžících z 11 škol.

Členové našeho kroužku se umístili na velice pěkných předních 
místech. Nejlepší výkon podala Karolína Vrátná, která ve své 
kategorii zvítězila. Ve stejné kategorii byla Anna Woideová čtvrtá. 

Soutěž v lezení

Zpívání pod Smrkem
Ve dnech 7. a 8. dubna uspořádala Základní umělecká škola v Novém Městě pod 

Smrkem již 9. ročník přehlídky pěveckých souborů „Zpívání pod Smrkem“. Do No-
vého Města si přijelo zazpívat a zatančit více jak 240 dětí z mateřských, základních 
a základních uměleckých škol zejména z oblasti Frýdlantska.

Kdo se přišel ve čtvrtek nebo v pátek podívat, určitě nelitoval. Vystoupení se všem 
vydařilo a každý soubor si kromě velkého potlesku odnesl i pamětní list a odměnu. 
Na závěr čtvrtečního i pátečního dopoledne si všichni s chutí zazpívali společnou 
písničku.

Libereckému kraji děkujeme za poskytnutí dotace z Grantového fondu.

Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem

V další věkové kategorii se umístila Danuše Kalinová na třetím 
a Kateřina Jirušová na čtvrtém místě. Z chlapců se ve své kate-
gorii umístil Michael Smutný na pátém místě a ve starší věkové 
kategorii byl Jiří Smutný čtvrtý a Richard Schwedler devátý.

Všem našim lezcům děkujeme za krásné výsledky!

Pavel Smutný

Gratulujeme…
  fl étnistům k úspěšné reprezentaci základ-

ní umělecké školy na fl étnové soutěži Velká 
cena ZUŠ v České Lípě. Největšího úspě-
chu dosáhlo fl étnové trio – Ivana Rybínová, 
Karolína Hoová, Kateřina Osterová, které se 
umístilo ve své kategorii na 2. místě.

  žákům výtvarného oboru, jejichž práce 
postoupily do národního kola Celostátní sou-
těžní přehlídky výtvarného oboru základních 
uměleckých škol ČR.

  žákyním Pavle Svobodové, Elišce Po-
rubské a Adéle Pelikánové, které si převzaly 
ocenění za své výtvarné práce na 9. ročníku 
Veletrhu dětské knihy v Liberci.

  Poděkování a gratulace patří i paní učitel-
ce Marii Čechové a paní učitelce Evě Barto-
šové.

Mgr. Martina Funtánová
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sport a relaxace

  V sobotu 28. 5. 2011 – dopoledne „Novo-
městský sršáň“, sportovní soutěž smíšených 
dvojic (kanoe, kola, běh).

Pořadatel: horolezecký klub

  V sobotu 11. 6. 2011 od 15,00 hodin – 
„Továrna na blbinky“ – Dětský den – Král 
žertíků Fešák Píno, bude se tancovat, soutě-
žit, blbnout...

Pořadatel: Sportovní a relaxační centrum

  V sobotu 18. 6. 2011 – rockový koncert, 
vystoupí kapely: Rain, Vetrol a Motörhead 
revival.

Pořadatel: p. Kvapil

  V pátek 15. 7. 2011 od 19,00 hodin – hra-
je k tanci i poslechu country kapela Sešlost.

Pořadatel: Sportovní a relaxační centrum

  V sobotu 23. 7. 2011 od 19.00 hodin – 
koncert skupiny „20 deka duše“, skladby 
Vladimíra Mišíka atd.

Pořadatel: Sportovní a relaxační centrum

  V sobotu 13. 8. 2011 – Fryyfest, hudební 
festival, vystoupí např. Vitacit s Láďou Kříž-
kem, HB (symphonic/ power metal, Finsko), 
Kurtizány z 25. avenue, Rain, !ON a další.

Pořadatel: p. Kvapil a další,
více na www.fryyfest.cz

Léto na koupališti

V úterý 22. března, druhý jarní den, jsme se 
spolu s dětmi z naší mateřské školy rozhodli 
ukončit letošní zimu. Z klacků, sena, kusu 
prostěradla a vyfouknutých vajec jsme vyrobili 
symbol zimy – MORANU. Při vytváření Mo-
rany se děti naučily jarní zaříkávadlo. „Zimo, 
zimo, táhni pryč…“ V prosluněném dopoledni 
jsme se ji vydali odeslat po proudu potoka. 
Děti se vystřídaly v nesení Morany. Za zvuků 
řehtaček, dřívek a jiných nástrojů jsme donesli 
Moranu k potoku. Tam jsme zaříkávadlem 
a vhozením Morany do proudu ukončili letošní 
zimu. Všichni už se těšíme na teploučké jaro 
a léto. Nakonec děti přivítaly jaro písničkou 
a odnesly si marcipánový petrklíč.

MŠ Nové Město pod Smrkem, Ivana Farská

Vyhánění zimy


