
�������� 6.1.2008 rada m�sta jednala o Teplárenské Novom�stské 
s. r. o., o výsledcích jejího hospoda�ení za rok 2007,
seznámila se s plánem hospoda�ení, objemem výroby, 
cenovými kalkulacemi a p�edevším s návrhem investic pro 
rok 2008. Dále rada m�sta jednala o vypracování návrhu na 
rekonstrukci nám�stí, také byla seznámena s Czech POINT a 
jakým p�ínosem bude pro M�stský ú�ad v Novém M�st� pod 
Smrkem. 

�������� Rada m�sta na svém zasedání dne 6.2.2008 projednala 
majetkoprávní v�ci a p�id�lení bytu. 
——————————————————————————— 
�������� Další jednání rady m�sta se uskute�nilo dne 13.2.2008, 
kdy projednala návrh rozpo�tu na rok 2008 a schválila 
nájemní smlouvu na pronájem lékárny. 

-Kol- 

Zasedání zastupitelstva bylo p�ítomno 15 zastupitel�. Po 
zahájení panem starostou byl schválen program jednání 
zastupitelstva a prob�hla volba návrhové komise a 
ov��ovatel� zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili ob�ané 
se svými p�ipomínkami. 
 
P�ipomínky ob�an�: paní Mgr. Smutná – požádala, zda by 
bylo možné �ešit stavebn� technický stav domu 
v Jind�ichovické ulici. Z domu odletuje omítka i �ásti st�echy. 
Pan Suk – odpov�d�l, že majitelka domu již byla n�kolikrát 
vyzývána k zlepšení stavebn� technického stavu domu a 
p�islíbila nápravu. 
Paní Mgr. Svobodová – se dotázala, zda bylo u dít�te 
kontrolovaného p�i používání zábavné pyrotechniky 
zjiš�ováno, jestli pochází ze sociáln� slabé rodiny a zda je 

 

Ze zasedání zastupitelstva  

Návrh rozpo�tu  

      pro st�edisko oprav 

Výstavba 38 BJ 

Odpadové hospodá�ství m�sta 

Kalendá� kulturník akcí 

Statistika po�tu obyvatel 

Multikulturní centrum 

Zprávy ze ZUŠ 

�tená�i nám píší 

Jednatelství �eské pojiš�ovny                           

Pozvánka do knihovny 
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   V sobotu 19. dubna 2008 od 10 hodin prob�hne na 
nám�stí obdobn� jako minulý rok oslava -  DEN ZEM�. 
Program bude r�znorodý. P�ipraven je staro�eský jarmark, 
ob�erstvení, ale i zábava pro naše nejmenší. P�ij�te se 
pobavit a zpest�it si den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace:  
Mamiklub pí Meinerová Lenka – tel.: 774 846 440 
Knihovna pí Kole�ková Kate�ina – tel.: 482 360 344 

-Kol- 

����������	          
Šedová Valerie                   92 
Holubcová Jana                  91 
Merunko Josyp                   88 
Fischerová Irma                 86 
Juhasová Mária                  86 
Švarcová Milena                84 
Boumová Marie                 81 
Reicheltová Julie                75 
 
 

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


��������	 
Ondrá�ková Marie              92 
Šádková Ji�ina                     88 
Bílková Olga                       86 
Ho�ová Anna                      85 
Formanová Božena              84 
Hnili�ková Vlastimila         82 
Kašpárek František              81 
Maršíková Alžb�ta              81 
Kochanová Vlasta               80 
Richter Walter                     75 
Liepach Oskar                     70 
Nedomanská Gerlinde         70 
Pokorná Valentina              70 
Sláma Gustav                      70 
Veselovská Ji�ina                70 



možné tyto osoby stíhat pro porušování ve�ejného po�ádku. 
Pan starosta – odpov�d�l, že to nejsou ve�ejné informace, 
nemohou být zjiš�ovány. Celá záležitost byla oznámena 
rodi��m. �ešením by bylo oznámení o obt�žování nadm�rným 
hlukem, k n�muž je ovšem pot�eba vyjád�ení hygieny. 
Pan npor. Dostal – dodal, že ve dne je obt�žováním hluk nad 
80 decibel� a v noci nad 40 decibel�, ale vždy je nutný posudek 
hygieny. Bylo by možné �ešit to jako p�estupek proti 
ob�anskému soužití. Paní Mgr. Smutná – �ekla, že škola by 
mohla ud�lat to, že bude d�ti pou�ovat a na t�ídních sch�zkách 
apelovat na rodi�e. Jde opravdu hodn� o výchovu d�tí rodi�i. 
Pan Malý – p�ipomn�l, že v lo�ském roce se mezi priority 
st�ediska oprav nedostala komunikace P�ebytek. Hovo�ilo se o 
tom s tím, že v letošním roce by byla komunikace alespo� 
�áste�n� opravena, a nyní pro rok 2008 je až na samém konci 
seznamu. Dále �ekl, že by bylo dobré za�adit opravu op�rné zdi 
u potoka v Ludvíkov� pod Smrkem. Pan Pelant – �ekl, že by 
m�la být p�evedena polovina �ástky z opravy komunikace 
v Hajništi k �. p. 107 na opravu komunikace na P�ebytku a 
za�adit opravu komunikace mezi priority. Paní 
místostarostka – odpov�d�la, že p�i p�íprav� návrhu 
vycházela z návrh� minulých let a za�azeny na konec byly 
proto, že se jedná o nákladné opravy. M�že se stát, že tyto 
opravy budou ješt� nákladn�jší a vyžádají si velkou �ást financí 
st�ediska oprav. Je nutné stanovit, zda budou vym�n�na 
svítidla pro 400 d�tí ve škole, nebo budou opraveny 
komunikace. Svítidla na základní škole již n�kolik let nespl�ují 
p�edepsané hygienické normy. Paní Mgr. Smutná – potvrdila, 
že osv�tlení t�íd je opravdu nevyhovující. 
Paní místostarostka – uvedla, že v rámci komunitního 
plánování by bylo dobré vytvo�it plán rozvoje sociálních služeb 
na území m�sta Nové M�sto pod Smrkem. V sou�asné dob� 
zajiš�ujeme ze sociálních služeb pouze D�m s pe�ovatelskou 
službou. Krajský ú�ad vysv�tlil, že dotace v oblasti sociálních 
služeb budou v p�íštích letech navázány na Plán rozvoje 
sociálních služeb. Ve m�st� není mnoho organizací, které se 
zabývají poskytováním sociálních služeb. Máme jenom Charitu 
a D�m s pe�ovatelskou službou, které poskytují terénní práce a 
rozvoz ob�d� dle požadavk�. V podstat� jde o to zjistit u všech 
skupin lidí, které ve m�st� máme (senio�i, zdravotn� postižení, 
drogov� závislí, nep�izp�sobiví aj.) jejich pot�eby v sociální 
sfé�e. Pokud plán vytvo�íme, bude to pro m�sto jenom plus, 

protože bude šance získat na poskytování služeb finan�ní 
prost�edky z dotací. Do Plánu rozvoje sociálních služeb by bylo 
možné zahrnout i Jind�ichovice pod Smrkem. Byla by tam 
návaznost na Ústav sociálních služeb (domov d�chodc�). 
Vytvo�ení plánu nebude finan�n� náro�né, protože si ho 
budeme vytvá�et sami. Cílem vytvo�ení Plánu rozvoje 
sociálních služeb je možnost získávat dotace a zajistit sociální 
pot�eby ob�an�. 
Pan starosta – uvedl, že se p�ipravuje podání žádosti o dotaci 
z Opera�ního programu p�eshrani�ní spolupráce. Jedná se o 
spole�ný projekt Nového M�sta pod Smrkem, �wieradówa 
Zdróje, Lázní Libverda, Mirska a Policie 	R na prevenci rizik. 
Celková hodnota naší �ásti projektu – rekonstrukce budovy 
policie – je  cca 10 mil.K�. Dotace by m�la být ve výši 90% 
náklad�. 
Pan starosta – sd�lil, že hovo�il se zástupcem firmy vlastnící 
objekt Jizera, kterého se dotazoval na to, jak pokra�ují práce 
na opravách objektu. Bylo mu sd�leno, že byly dokon�eny 
práce na elektroinstalacích pro p�ímotopy a probíhá jednání se 
zájemcem o pronájem bývalé restaurace jako prodejny 
potravin. 
Pan starosta – informoval o ukon�ení pronájmu nebytových 
prostor lékárny panu PharmDr. Jarošovi. Od b�ezna by m�la 
mít lékárna nového nájemce. 
Paní Mgr. Svobodová – uvedla, že byla pov��ena panem 
Václavem Timou, aby p�edala Novému M�stu dar. Jedná se o 
5ks CD, na kterých je zpracována historie Nového M�sta pod 
Smrkem. Je to velice obsáhlá publikace, která je velmi dob�e a 
logicky uspo�ádána. CD mohou být zp�ístupn�na ve�ejnosti 
s upozorn�ním, aby z nich nebyly po�izovány kopie. Pan 
starosta – dodal, že m�l možnost publikaci zhlédnout ve 
fyzické podob�. Bylo uvažováno i o jejím vydání. 
Pan Kozák  - požádal již podruhé o to, aby webová kamera, 
která je umíst�na na budov� m�stského ú�adu, nebyla 
rozost�ena. Zatím nedošlo k náprav�. Pan starosta – 
odpov�d�l, že kamera se pohybuje. Snímky se na�ítají po 
n�kolika sekundách. První záb�r je rozost�en, druhý by m�l být 
lepší a t�etí záb�r by m�l již být ostrý. Pokud je na kameru 
p�ipojeno více lidí a každý se snaží kamerou pohnout, tak jsou 
záb�ry rozost�eny stále. 

-Kol- 
 

ZM schvaluje 
1.    Program zasedání s navrženým dopln�ním. 
2.    Návrhovou komisi a ov��ovatele zápisu.  
3.    Schvaluje prodej parcely p. �. 184/2 – travní porost o vým��e 627 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 22,--K�/m2 + náklady 

spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Ji�ího Pokorného. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. 
�ervence 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

4.    Schvaluje nabytí pozemkové parcely do vlastnictví m�sta (podle § 5 odst.1 zákona  �. 95/1999 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a to: 
parcel p. �. 2085/1 - orná p�da o vým��e 8572 m2 p. �. 2090/1 - travní porost o vým��e 3619 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem.  

5.    Schvaluje prodej parcely p. �. 1317/2, zahrada o vým��e 50 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 35,-- K�/m2 + náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Jaroslava a Elišky Pletichových. 

6.    P�ílohu �. 1/2008 k obecn� závazné vyhlášce �. 2/2007 o místním poplatku za provoz  systému shromaž
ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, 
využívání a odstra�ování komunálních odpad� v územním obvodu m�sta Nové M�sto pod Smrkem. 

7.    Smlouvu �. OLP/2074/2007 o spolupráci p�i zajišt�ní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku 2008.  
8.    Vytvo�ení Plánu rozvoje sociálních služeb na území m�sta Nové M�sto pod Smrkem metodou komunitního plánování. 
9.    Zám�r tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb na území m�sta Nové M�sto pod Smrkem. 
10.  Spolufinancování projektu rekonstrukce budovy policie za p�edpokladu p�id�lení dotace z Opera�ního programu p�eshrani�ní spolupráce. 

Vlastní podíl m�sta bude 10% uznatelných náklad�, max. 1,5 mil. K�. 
 
ZM volí   11.    Pana Františka Homolku a paní Marcelu Pelantovou p�ísedícími Okresního soudu v Liberci pro funk�ní období 2008 – 2012. 
 
ZM ruší   12.    Usnesení �. 09/06/ZM. 

 
ZM bere na v�domí  

13.  Kontrolu usnesení z p�edešlého zasedání ZM: Trvá úkol �. 147/07/ZM. 
14.  Podrobné informace plk. JUDr. Dvo�áka, �editele okresního �editelství policie 	R v Liberci a následné informace npor. Bc. Dostála, 

velitele OO Policie 	R v Novém M�st� pod Smrkem. 



15. P�ipomínky ob�an�.  

16. Priority akcí st�ediska oprav pro rok 2008 v�etn� navržených zm�n.  
 
ZM ukládá  

17. OVŽP vyzvat majitelku domu �. p. 611 v Jind�ichovické ulici k zabezpe�ení stavebn� technického stavu domu a zvážit uložení sankce. 

18. Informa�nímu technikovi prov��it ost�ení webové kamery. 
 
Ing. Pavel Smutný, starosta m�sta                                                                                                        Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 

Pavel Malý, Miloš Vojá�ek – ov��ovatelé zápisu 

   Každého ob�ana našeho m�sta jist� zajímá, co se v našem m�st� bude v letošním roce opravovat. P�edkládám tedy návrh 
kapitoly opravy a investice. Pokud bude tento návrh schválen ZM dne 3. b�ezna 2008, bude se podle n�j postupovat. 
 
            Svítidla 1. stupe� ZŠ Jind�ichovická                                                                                                220 000 
            Svítidla 2. stupe� ZŠ Tylova                                                                                                             250 000 
            St�echa ZŠ Jind�ichovická                                                                                                               356 000 
            St�echa ZŠ Textilanská                                                                                                                    100 000 
            St�echa d�m u h�bitova                                                                                                                    100 000 
            Bojlery SRC                                                                                                                                     251 000 
            Zateplení knihovna + osv�tlení                                                                                                        188 000 
            Balkón lázn�                                                                                                                                    100 000 
            Komunikace P�ebytek                                                                                                                      600 000 
            Komunikace Hajništ� pod d�m �. p. 107                                                                                         300 000 
            Oprava vým�níku (p�ístavba)                                                                                                             50 000 
            Dokon�ení oprav Kyselka                                                                                                                  10 000 
            Ostatní komunikace opravy                                                                                                             200 000 
            Parkovišt� u lázní                                                                                                                             200 000 
            Oprava – dlažba autobusová zastávka Husova, �ást chodníku                                                       213 263 
            Voda – útulek                                                                                                                                   180 000 
            Ludvíkov pod Smrkem rozhlas                                                                                                         100 000 
 
            D�tské h�išt�                                                                                                                                    500 000 
            Nákup nemovitostí                                                                                                                        1 150 000 
 
            Kanalizace – p�íprava                                                                                                                   1 862 350 
            Dokon�ení projektu Policie                                                                                                              147 000 
            Ú�elová komunikace k 39 BJ – doplatek projekt                                                                               31 510 
            Projekt vodovod Hajništ�                                                                                                                     3 000 
            Projekt nám�stí                                                                                                                                150 000 
            Projekt multifunk�ní areál u Sokolovny                                                                                            150 000 
            Projekty                                                                                                                                            600 000 
 
 
            39 BJ 
            Smlouva – odm�na technickému dozoru investora                                                                         566 500 
            Dokon�ení – podíl m�sta                                                                                                                 332 000 
            	EZ navýšení p�íkonu                                                                                                                     300 000 
            39 BJ dokon�ení – vícepráce                                                                                                           500 000 
 
            Celkem………………………………………………………………………..                                      9 710 623 
 
            Z dotace SFRB                                                                                                                          10 678 377 
            Celkem s dotací SFRB……………………………………………………….                                20 389 000 
 

——————————————————————————————————— 
                                                                                                      Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka 

   Výstavba 39 BJ úsp�šn� pokra�uje. K dnešku je provedeno zateplení jedné poloviny budovy (zbytek bude proveden po kone�né úprav� první 
poloviny – nát�ru fasády, aby se zbyte�n� nestav�lo dvakrát lešení), dále jsou provád�ny elektrorozvody a rozvody vody.  Za�átkem b�ezna se 
zahájí práce na vnit�ních omítkách a poté nastoupí topená�i. Koncem února byly zapo�aty vzduchotechnické práce a v polovin� b�ezna budou 
zahájeny práce na p�ípojkách elektro a kanalizace. Stavba zdárn� pokra�uje a termín dokon�ení konec �ervna 2008 je reálný. S nast�hováním 
prvních nájemník� po�ítáme v �ervenci 2008.                                                                                                                        Mgr. Radoslava Žáková 



   V souvislosti s výstavbou 39 BJ ve Frýdlantské 
ulici �. 59 bude vybudována ob�anská 
vybavenost – tj. prostory, které je možné 
pronajmout k podnikání. Jedná se o t�i místnosti o 
celkové vým��e 57,06 m2. P�íslušenstvím je 
sociální za�ízení. Prostor lze pronajmout i jako 
jednu místnost o ploše cca 17,24 m2 a dv� 
místnosti o ploše 39,82 m2. V prostoru bude 
rozvod úst�edního vytáp�ní, ale nebudou 
provedeny elektrorozvody. (Provede si nájemce na 
vlastní náklady podle svých požadavk�.) Zám�r 
pronájmu bude zve�ejn�n po schválení RM ve 
druhé polovin� b�ezna (po 20.03.2008). Po zve�ej-
n�ní zám�ru bude možné podávat žádosti, o 
kterých rozhodne RM. V žádostech uvede žadatel, 
o jaký prostor žádá, a ú�el nájmu.                                                                                                
                                           Mgr. Radoslava Žáková, 

 místostarostka 

M�sto zahájilo p�íjem žádostí na p�id�lení bytu v novém bytovém 
dom�. Žádost a podmínky je možné získat na Bytové správ� M�Ú nebo 
na webových stránkách m�sta. 

Byty budou p�id�lovány mimo po�adník a o p�id�lení každého 
jednotlivého bytu rozhodne Rada m�sta. Jedním z hlavních kritérií, ke 
kterým bude Rada m�sta p�ihlížet, je bezdlužnost žadatele v��i m�stu 
jak v sou�asnosti, tak i v minulosti. 

Protože je výstavba byt� financována pomocí státní dotace, mohou 
být byty p�id�lovány pouze p�íjmov� vymezeným osobám, které nemají 
vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému 
domu nebo k bytu, ani je neužívají právem odpovídajícím v�cnému 
b�emeni. Tuto podmínku musí spl�ovat i další �lenové domácnosti, 
kte�í mají v byt� bydlet. 
 P�íjmov� vymezenou skupinou se rozumí: 

1.     Samostatn� žijící osoba, která prokáže, že její pr�m�rný 
m�sí�ní p�íjem v období za rok 2007 nep�esáhl 0,8 
násobek pr�m�rné m�sí�ní mzdy za národní 

hospodá�ství, zve�ejn�né 	eským statistickým ú�adem. 
2.     Osoba s dalšími �leny domácnosti, která prokáže, že 

pr�m�rný m�sí�ní p�íjem domácnosti v období za rok 
2007 nep�esáhl 1,5 násobek pr�m�rné m�sí�ní mzdy za 
národní hospodá�ství zve�ejn�né 	eským statistickým 
ú�adem. 

 
P�íklad osob spl�ujících požadavky programu: 

Pr�m�rná hrubá mzda ve 3. �tvrtletí roku 2007 dle 	SÚ…. 21.470 K� 
21.470 x 0,8 = 17.176 

Vhodnými uchaze�i o byt jsou osoby, jejichž pr�m�rný m�sí�ní 
p�íjem za posledních 12 m�síc� nep�esáhl �ástku 17.176 K�. 

21.470 x 1,5 = 32.205 
Vhodnými uchaze�i o byt jsou více�lenné domácnosti, jejichž 

sou�et pr�m�rných m�sí�ních p�íjm� za posledních 12 m�síc� 
nep�esáhl �ástku 32.205 K�. 
Pozn: Jedná se jen o p�íklad výpo�tu, protože pr�m�rná m�sí�ní mzda 
za národní hospodá�ství v roce 2007 dosud nebyla vyhlášena. 
 

-SY- 

    Ekonomika odpadového hospodá�ství zaslouží velkou pozornost, nebo� v této oblasti m�že M�sto ušet�it nemalé prost�edky. Celkové náklady na 
likvidaci odpad� byly v minulém roce 726 K�/obyvatele a rok. Pr�m�rné náklady jiných m�st obdobné velikosti jsou 814 K�/obyvatele a rok. Z tohoto 
srovnání je z�ejmé, že naše náklady na odpadové hospodá�ství nejsou nijak p�emršt�né. 
Poplatek za komunální odpad od ob�an� však náklady na jeho likvidaci p�esto nepokrývá. Každý rok musí M�sto ze svého rozpo�tu zna�nou �ást 
t�chto náklad� hradit. Vývoj výše t�chto doplatk� je uveden v  tabulce �. 1. 

 
Minulý rok byl zaznamenán mírný pokles množství komunálních sm�sných odpad�. Optimismus však není na míst�, nejedná se o nijak zásadní 

Tabulka �. 1 Tabulka �. 2 



zm�nu, stav lze ozna�it spíše jako setrvalý. Vývoj množství zlikvidovaných sm�sných net�íd�ných) odpad� je znázorn�n v tabulce �. 2. 
 

D�kladné t�íd�ní domovního odpadu m�že p�inést M�stu zna�né 
úspory finan�ních prost�edk�. Od poloviny minulého roku za vyvážení 
t�íd�ného odpadu M�sto nic neplatí a ješt� za n�j dostává platby od 
spole�nosti EKO-KOM. Zatím však tyto možnosti zna�ných úspor 
v podstat� nevyužíváme. S výt�žností sb�ru t�íd�ného odpadu jsme spíše 
podpr�m�rní. V roce 2006 byla naše výt�žnost 20,91 kg/obyvatele a rok. 
Pr�m�r za celou 	eskou republiku byl 28 kg/obyvatele a rok. Nejlepší 
obec Libereckého kraje vyt�ídila 92,29 kg/obyvatele a rok. Nap�íklad na 
pátém míst� se umístil Hrádek nad Nisou, kde se vyt�ídilo dvakrát více 
odpad� než u nás. Dobrým znamením je zvýšení vyt�íd�ného množství 
v roce 2007 na 25,95 kg/obyvatele a rok. Stále však z�stáváme velmi 
pozadu. V následujícím grafu je vid�t vývoj množství vyt�íd�ného odpadu, 
rozd�leného do komodit (tabulka vpravo). 

 
Z grafu je z�ejmé, že jsme dob�í ve t�íd�ní skla. Vyt�ídíme ho tém�� 

dvakrát více, než je udávaný pr�m�r. Zato t�íd�ní papíru a plast� nám 
moc nejde, v tom jsme podpr�m�rní. Graf bohužel nenazna�uje pozitivní 
tendenci vývoje. Jaká je p�í�ina? 
Tu musíme hledat každý ve své domácnosti. Máme doma více nádob na 
r�zné druhy odpad�? Na papír, na plasty, PET a na nebezpe�ný odpad 
(nap�. baterie)? Nemusí se jednat o skute�né odpadkové koše, sta�í pouze vyhradit místo (krabice, igelitka), kam budeme vyt�íd�ný odpad 
odkládat. Nap�. PET láhve m�žeme odkládat spole�n� s papírem a rozt�ídit je až u kontejneru. 
T�íd�ní je jednoduché a m�že mít velký efekt. 	ím více odpadu vyt�ídíme, tím více pen�z budeme moci použít na jiné ú�ely, než je likvidace 
odpadk�. Každý z vás má jist� nápad, co by se m�lo ve m�st� ud�lat nebo zlepšit, jak ušet�ené peníze využít. O nápady skute�n� nouze není, 
s financemi je to již horší. 
Tak tedy t�m, kte�í d�sledn� t�ídí, pat�í velké pod�kování. T�m, kte�í ješt� t�ídit neza�ali, pat�í prosba o zamyšlení. 

-SY- 

Víceú�elový sál v Novém M�st� pod Smrkem nad restaurací „Na 
Nám�stí" leží v centru m�sta. Je vhodný pro po�ádání kulturních a 
spole�enských akcí, jako jsou plesy, tane�ní zábavy, koncerty, posezení 
s p�áteli, významná životní jubilea, kurzy, svatby, školení, turnaje, 
p�ehlídky atd. Celková kapacita sálu je 230 míst a lze ho rozd�lit i na 
menší prostory.  

Od letošního roku má sál ve správ� D�m d�tí a mládeže, 
st�edisko volného �asu „ROROŠ“ - p�ísp�vková organizace m�sta. Od 
této zm�ny se o�ekává, že dojde ke zvýšení využívanosti sálu (hlavn� 
mimo topnou sezónu) a tak bude možné snížit hodinovou sazbu za jeho 
pronájem. 

Podrobn�jší informace o pronájmu poskytuje St�edisko volného 
�asu „ROROŠ". Formulá�e objednávek jsou k vyzvednutí p�ímo v jeho 
sídle, v pokladn� M�Ú nebo v M�stské knihovn�. Formulá� si m�žete 
také stáhnout na webových stránkách m�sta. Objednávku je nutné 
podat alespo� 14 dní p�ed konáním akce.                                         -SY- 

   V odpov�dích na dotazníky se �asto objevovalo, že je v našem m�st� 
málo kulturních a sportovních akcí, nebo dokonce že nejsou žádné. Na 
Setkání spolk�, které se uskute�nilo 3.10.2007, jsme se pokusili sestavit 
Kalendá� akcí na rok 2008, který tímto zve�ej�ujeme. V této chvíli 
mohou n�které akce chyb�t, u n�kterých nejsou termíny nebo mohou 
být uspo�ádány nové akce. Doporu�uji proto sledovat internetové 
stránky našeho m�sta www.nmps.cz, kde se na pravé stran� v záložce 
Nejbližší akce tyto aktivity objevují. Po�adatele zárove� prosím, aby 
termíny aktualizovali a zárove� žádali našeho informa�ního technika 
pana Bryla (sídlí v budov� knihovny) e-mail: bryl@nmps.cz, nebo 
sekretariát paní Walterová e-mail: nmps@volny.cz  o zve�ejn�ní akce 
na našich webových stránkách.    

LEDEN 
        1.1. Novoro�ní výstup na Smrk – Klub �eských turist� 
      20.1. Galave�er 550 let  - Sbor jednoty bratrské 

 
ÚNOR 

        9.2. Horolezecký ples – Horolezecký klub 
      23.2. Hasi�ský ples – SDH Ludvíkov pod Smrkem 
      28.2. Malý koncert ZUŠ 
      28.2. Den otev�ených dve�í SV	 „ROROŠ“ 

 
B�EZEN 

      Posezení k MDŽ – senior klub 
      15.3. Sportovní ples – AFK Nové M�sto pod Smrkem 
      16.3. D�tský maškarní ples – AFK Nové M�sto pod Smrkem 
      17.3. Velikono�ní dílni�ky – Mate�ská škola 
      20., 21.3. Velikono�ní dílni�ky SV	 „ROROŠ“ 
      P�edvelikono�ní dílny – Mate�ské centrum „Mami klub“ 

 
DUBEN 

      3. a 4.4 Zpívání pod Smrkem – Základní um�lecká škola 
      26.4. - 3D-3Z-3P – Klub �eských turist� 
      Hasi�ská sout�ž – SDH Nové M�sto pod Smrkem 
      30.4. - Pálení vatry (�arod�jnice) – SDH Nové M�sto pod 

Smrkem, SDH Ludvíkov pod Smrkem 
      30.4. - Lampiónový pr�vod – SDH Nové M�sto pod Smrkem 
      Jarní koncert Veselost – p�vecký sbor Veselost 
      Velikono�ní zábava – pan Bruský  
      Zahájení fotbalových sout�ží – AFK Nové M�sto pod Smrkem 
      1. premiéra divadelník� – Spolek divadelník� 

 
KV�TEN 

      3.5. – 40. ro�ník NŠT – Šachisté 
      Májový koncert – Základní um�lecká škola 
      1. zájezd – Senior klub 
      Zpívání v DPS ke Dni matek – Základní um�lecká škola 
      Jarní výlet autobusem – Klub �eských turist� 
      17.5. Májová veselice – Mate�ská škola  
      Výtvarná sout�ž pro školy – Základní um�lecká škola 
      Kuli�kiáda   
      24.5. Novom�stský sršá� – Horolezecký klub 
      2. premiéra divadelník� – spolek divadelník� 

 
�ERVEN 

      1.6. Den d�tí, výstava hasi�ské techniky – SDH Nové M�sto 



Statistiky ukazují, že o informace je zájem. Neustále roste po�et 
p�ístup� na naše stránky. 
V roce 2006 byl celkový po�et unikátních návšt�v (po�et IP adres) 
7708. V minulém roce jich bylo 15217, tedy tém�� dvojnásobek. 
Stažených dat z našich stránek v roce 2006 bylo 3,62 GB. V roce 
2007 bylo staženo více, než trojnásobné množství 13,33 GB. Nejvíce 
domén, které odkazují na naše stránky, je samoz�ejm� z 	eské 
republiky. Odkazují na n� však také domény od našich soused� 
z N�mecka, Polska, Slovenska a Rakouska, ale též nap�. 
z Holandska, Itálie, Kanady a Mexika. 
Zájem nás t�ší a povzbuzuje do další práce. D�kujeme také za 
podn�ty na vylepšení. 

-SY- 

www.nmps.cz

                   pod Smrkem 
      7.6. sobota – Výstup na Smrk – 35. ro�ník – Klub �eských 

turist� 
      12.6. Koncert 10 let Podsmrká�ku – Základní um�lecká škola 
      2. zájezd – Senior klub 
      D�tský den – Mate�ské centrum „Mami klub“ 
      Sout�ž – SDH Nové M�sto pod Smrkem 
      Pr�vod masek – Mate�ská škola 
      Akademie – Mate�ská škola 
      Záv�re�ný koncert – p�vecký sbor Veselost 
      Zpívání ob�an�m n�mecké národnosti – Základní um�lecká 

škola 
      Rozlou�ení s 9. ro�níky 

 
�ERVENEC 

      No�ní požární útok – SDH Nové M�sto pod Smrkem 
      135. výro�í založení hasi�� – SDH Nové M�sto pod Smrkem 
      Koncerty na koupališti 

 
SRPEN 

      Koncerty na koupališti 
      Lou�ení s prázdninami (Ludvíkovský Boyard) – SDH Ludvíkov 

pod Smrkem 
 
ZÁ�Í 

      3. zájezd – Senior klub 
      Zahrada 	ech – Mate�ská škola 
      Pohádkový les – Mate�ská škola 
      20.09. Výstup na Smrk k 5. výro�í otev�ení rozhledny – Klub 

	eských turist� 
 
�ÍJEN 

      Den NM spolk� 
      Gastronomická sout�ž – Senior klub 
      Drakiáda – ODS 
 

LISTOPAD 
      Famiredo, p�vecká sout�ž – Základní um�lecká škola 
      Tane�ní zábava – AFK Nové M�sto pod Smrkem 
      10. výro�í vzniku AFK – AFK Nové M�sto pod Smrkem 

 
PROSINEC 

      Váno�ní posezení – Senior klub 
      Zájezd na váno�ní trhy do Liberce – Senior klub 
      Váno�ní dílni�ky – Mate�ská škola 
      Váno�ní dílni�ky – Mate�ské centrum „Mami klub“ 
      Nohejbal – SDH Ludvíkov pod Smrkem 
      Váno�ní koncerty – p�vecký soubor Veselost 
      Váno�ní koncerty – Základní um�lecká škola 
      Zpívání pro DPS – Základní um�lecká škola 
      p�lno�ní mše 
      Memoriál Vlad. Bruského v minikopané – AFK Nové M�sto 

pod Smrkem 
      Št�pánská zábava – pan Bruský 

 
                           zpracovala: Žáková Radoslava, místostarostka 

 

   V sobotu 23. února 2008 p�ivítala Mgr. Michaela Smutná, zastupitelka 
m�sta, spole�n� se �lenkami Sboru pro ob�anské záležitosti nové 
ob�ánky našeho m�sta, kte�í se narodili v období od zá�í 2007 do konce 
ledna 2008. Celkem se v tomto období narodilo 21 d�tí, z nichž 7 bylo 
chlapc� a 14 hol�i�ek.  
V prvním m�síci letošního roku se narodili Sven Janák, Václav Žežulka, 
Žaneta Gažiová, Kristýna Bart�šková a Anna Pánková. Prvním letošním 
ob�ánkem našeho m�sta je Bára 	erníková.  
Všem rodi��m nových ob�ánk� gratulujeme a p�ejeme jim, aby jejich 
životy i životy jejich d�tí byly napln�ny zdravím, krásou, bezpe�ím, 
úsp�chem i láskou. A� se Vám splní všechny plány a nad�je. 

                                                                                                                       
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka 

    Po dlouhém a náro�ném vyjednávání bude znovu obnoven 
plnohodnotný provoz lékárny. Pan PharmDr. Lubomír Jaroš dal 
p�ednost provozování své další lékárny v Hrádku nad Nisou. Dle jeho 
vyjád�ení bylo d�vod� mnoho, ale jedním z hlavních byla ekonomická 
situace. P�esto PharmDr. Jaroš dále provozoval lékárnu alespo� 
provizorn�, dokud se nepoda�ilo najít nového provozovatele, který by 
zajistil plný provoz. 
To se skute�n� poda�ilo a od b�ezna bude p�ipravovat prostory 
k registraci nový provozovatel. Po náro�ných jednáních a díky 
kone�né vst�ícnosti PharmDr. Jaroše se poda�í navázat provoz 
s minimální prodlevou. Za to pat�í panu PharmDr. Jarošovi 
pod�kování. 
Jde o nejvýhodn�jší situaci, která mohla nastat. V horším p�ípad� 
mohl být chod lékárny p�erušen na n�kolik m�síc� až ½ roku. Mohli 
jsme také z�stat bez lékárny mnohem delší dobu. Vždy� lékárník� je 
obrovský nedostatek. V každém 	asopisu �eských lékárník� je 
min. 40 inzerát� s poptávkou po lékárníkovi (odborném zástupci, 
magistru farmacie) s oprávn�ním k provozování lékárny. Nabídky zde 
nejsou žádné. M�žeme tedy mluvit o velkém št�stí, že se nového 
provozovatele v�bec poda�ilo najít. 
Sou�asný provozovatel na konci února ukon�il svou �innost a lékárna 
bude znovu otev�ena po získání všech zákonných povolení a doklad� 
novým provozovatelem. P�edpokládáme, že pokud vše prob�hne 
hladce, bude její provoz obnoven v pr�b�hu dubna.  
Prosíme o pochopení této situace a omlouváme se za zp�sobené 
problémy. V��íme však, že se brzo poda�í obnovit kvalitu této služby k 
plné spokojenosti všech obyvatel. 

-SY- 

Za�átkem února došlo k poruše zámku vn�jších dve�í útulny na 
rozhledn� na Smrku. Tím byly dve�e zablokovány a útulna se stala 
nep�ístupnou. Vznikla tak nebezpe�ná situace, která by mohla ohrozit 
turisty, spoléhající na odpo�inek v úkrytu p�ed nep�íznivým po�asím. 
Pokusu o obnovení p�ístupu se ujali zastupitelé, dobrovolníci 
z libverdského Horského spolku. Bylo nutné na Smrk dopravit 
pot�ebné ná�adí a elektrocentrálu. Nejd�íve musel být na valníku 
dopraven sn�žný skútr na Tišinu, kde již byl dostatek sn�hu a mohlo 
se pokra�ovat s pot�ebným ná�adím a elektrickým agregátem na 
skútru. 
Zámek však pokus�m o otev�ení odolával, proto musely být od�íznuty 
panty. Až dovolí po�así, budou panty op�t p�iva�eny, aby dve�e dál 
plnily sv�j ú�el. 
Dnes tedy vn�jší dve�e chybí, ale útulna má ješt� vnit�ní dve�e, tudíž 
ochrana návšt�vník� p�ed nep�ízní po�así z�stala zachována.  

-SY- 



M�síc  P�ist�hování Narození Odst�hování Úmrtí Celkem Stav 

Leden Muži 
Ženy 

2 
2 

2 
1 

-5 
-2 

-3 
-3 

-4 
-2 3919 

Únor Muži 
Ženy 

3 
3 

0 
1 

-1 
-4 

-3 
-3 

-1 
-3 3915 

B�ezen Muži 
Ženy 

4 
1 

4 
0 

-7 
-10 

-4 
-1 

-3 
-10 3902 

Duben Muži 
Ženy 

3 
0 

1 
2 

-2 
-5 

-1 
-1 

1 
-4 3899 

Kv�ten Muži 
Ženy 

1 
1 

2 
1 

-3 
-5 

-4 
0 

-4 
-3 3892 

�erven Muži 
Ženy 

0 
2 

1 
1 

-2 
-2 

-2 
0 

-3 
1 3890 

�ervenec Muži 
Ženy 

3 
7 

2 
1 

-4 
-3 

-2 
0 

-1 
5 3894 

Srpen Muži 
Ženy 

3 
2 

1 
5 

-7 
-6 

-1 
-1 

-4 
0 3890 

Zá�í Muži 
Ženy 

1 
2 

0 
2 

-6 
-8 

-3 
-2 

-8 
-6 3876 

�íjen Muži 
Ženy 

2 
0 

0 
1 

-2 
-3 

0 
0 

0 
-2 3874 

Listopad Muži 
Ženy 

2 
4 

1 
1 

0 
-1 

-2 
-1 

1 
3 3878 

Prosinec Muži 
Ženy 

6 
1 

4 
2 

-2 
-1 

0 
-1 

8 
1 3887 
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CELKEM 55 36 -91 -38 -38 

M�síc  P�ist�hování Narození Odst�hování Úmrtí Celkem Stav 

Leden Muži 
Ženy 

4 
4 

2 
0 

-12 
-3 

-2 
-2 

-8 
-1 3878 

Únor Muži 
Ženy 

1 
2 

1 
1 

-5 
-5 

-1 
-1 

-4 
-3 3871 

B�ezen Muži 
Ženy 

3 
2 

3 
1 

-3 
-1 

-1 
-4 

2 
-2 3871 

Duben Muži 
Ženy 

6 
10 

1 
4 

-1 
-8 

-3 
-1 

3 
5 3879 

Kv�ten Muži 
Ženy 

5 
2 

1 
1 

-2 
-1 

0 
-1 

4 
1 3884 

�erven Muži 
Ženy 

2 
1 

2 
3 

-3 
-6 

0 
-2 

1 
-4 3881 

�ervenec Muži 
Ženy 

1 
1 

2 
3 

-3 
-5 

-1 
-1 

-1 
-2 3878 

Srpen Muži 
Ženy 

1 
2 

4 
2 

-4 
-4 

0 
0 

1 
0 3879 

Zá�í Muži 
Ženy 

2 
3 

5 
2 

-3 
-4 

0 
-1 

4 
0 3883 

�íjen Muži 
Ženy 

3 
2 

0 
3 

-4 
-5 

-1 
-4 

-2 
-4 3877 

Listopad Muži 
Ženy 

6 
3 

0 
3 

-7 
-1 

-3 
-2 

-4 
3 3876 

Prosinec Muži 
Ženy 

1 
2 

1 
2 

-3 
-4 

-2 
-6 

-3 
-6 3867 

CELKEM 69 47 -97 -39 -20 
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   Už pár týdn� si mnohý ob�an Nového M�sta pod Smrkem klade otázku, copak se asi bude dít v objektu bývalé školky v Myslbekov� ulici �p. 
804 (nad kostelem). Odpov�� je zcela jednoduchá – už to tady nedávno bylo a je to tu op�t. Možná trochu v jiné form� a pod jiným vedením a 
provozovatelem – je to Multikulturní centrum (dále také MC) - a nejen pro volný �as. 
 
    Provozovatelem tohoto centra je Liberecké romské 

sdružení, o.s., se sídlem T�. 1. máje 97/25, 460 01 

Liberec 3, jehož statutárním zástupcem je pan Miroslav 

Kotlár. Podobné centrum je provozováno i v Liberci. 
 
    Cílem �innosti t�chto kontaktních center je nabídnout 

ucelený a tématicky zam��ený informa�ní servis zejména 

pro školy v oblasti multikulturní výchovy se zám�rem, aby 

tyto informace byly použity ve školních vzd�lávacích 

programech. Pat�í sem zejména: odstra�ování p�edsudk� 

v��i Rom�m a dalším menšinám žijících v �R, 

objas�ování principu integrace - seznamování žák� a 

student� prost�ednictvím multikulturní výchovy s 

kulturami menšin žijících v �eské republice a jejich 

specifikou. V oblasti národnostních menšin jde p�edevším 

o poukázání na odlišnosti v pozitivním smyslu a tím boj 

proti p�edsudk�m a xenofobii, které vznikají mj. 

nedostatkem informací – vytvo�ení nabídky informa�ního 

servisu v oblasti multikulturní výchovy pro školy (www.

multikultura.cz) - vytvo�ení databáze kontakt� 

odborník�, poskytujících organizací, projekt� a publikací 

v tišt�né i elektronické podob� v oblasti multikulturní 

výchovy - vytvo�ení nabídky vzd�lávacích aktivit pro 

u�itele, studenty pedagogických fakult a další zájemce v oblasti multikulturní výchovy - vytvo�ení vlastních informa�ních, didaktických a 

metodických materiál� - nabídnutí pomoci p�i vytvá�ení a (nebo) realizaci školních projekt� zam��ených na multikulturní výchovu.  
Kontaktní centra byla z�ízena v Liberci a Novém M�st� pod Smrkem. Participují v nich lidé, kte�í jsou p�ipraveni školám pomoci p�i zavád�ní a 
realizaci multikulturní výchovy v rámci jednotlivých školních vzd�lávacích program�. Tato centra byla pracovn� nazvána Multikulturní centra, 
aby nedocházelo k zam��ování s drogovou problematikou, ve které je název kontaktní centrum obecn� znám jako místo pomoci pro drogov� 
závislé (tzv. K-Centra). 
 
   V rámci projektu Kontaktní centrum se poda�ilo získat fundované odborníky, kte�í zajiš�ují odborné informace zejména pro webové stránky, 
ale také pro školy, které se na pracovníky kontaktního centra mohou obrátit. Pro oblast Liberecka je to PhDr. Mgr. Dana Švingalová, Ph.D., pro 
oblast Frýdlantska Mgr. Petr Strnad – z libereckého sídla pak Miroslav Kotlár a Eva Joštová. 
 
   Dalším cílem MC v Novém M�st� pod Smr. je dát d�tem p�íležitost a mládeži možnost využít volný �as k �innostem, které je budou formovat 
ke kázni a žádoucím dovednostem – u t�ch menších p�ípravou na vstup do školy, tj. p�ipravovat je k požadovaným znalostem, dovednostem a 
ur�ité pot�ebné samostatnosti v sebeobsluze. Uvažuje se o „mate�ském centru“. 
 
   Jak známo – i prost�edí vychovává. By� zatím se skromnými prost�edky, da�í se upravovat interiéry objektu tak, že se postupn� stávají 
funk�ními. Nedávno ješt� tém�� nefunk�ní vodovodní rozvody byly nahrazeny plastovými, 
dve�e bez klik a zámk� vybaveny novými, podstatná �ást budovy vymalována, nov� 
renovovány záchody a umyvárna v p�ízemí – a práv� probíhá rekonstrukce záchod� 
v mezipat�e, v�. zavedení nové vodoinstalace a umývacího prostoru. P�ipraven je 
po�íta�ový kabinet – ke zprovozn�ní by m�lo dojít b�hem m�síce b�ezna. Objekt je 



     Ob�as se setkáváme s kritikou našich novin, že jsou špatné a mají nízkou úrove�. Zpo�átku 
byly ur�eny p�edevším pro zajišt�ní informovanosti o d�ní v samospráv� m�sta. Postupn� se 
napl�ovaly i r�znými �lánky od ob�an� a historickými p�íb�hy. Následovala období, kdy obsahem 
novin byl v podstat� pouze zápis ze zasedání zastupitelstva. Nyní jsme v situaci, kdy byly již 
n�kolikrát noviny kompletn� rozprodány, a p�esto se na všechny zájemce nedostalo. Pak už 
nezbyla jiná možnost, než si noviny p�e�íst na webových stránkách m�sta. 
Rada m�sta se dne 28.11.2007 rozhodla zvýšit cenu z 6 K� na 10 K�. Reagovala tím na zvýšení 
sazby DPH, ale zárove� rozhodla o zvýšení po�tu výtisk� ze 400 ks na 450 ks. M�sto bude 
vydávání novin tedy dále dotovat �ástkou 20 tis. K� ro�n�, což je více než doposud. 
Grafická úprava je limitována pouze finan�ními možnostmi. M�žeme mít barevné noviny 
s barevnými fotografiemi t�eba i na k�ídovém papí�e, ale za ty peníze m�žeme také t�eba opravit 
n�kolik d�r v komunikacích. Vše je pouze v�cí zvážení priorit.  
Co se týká nápln�, kritika sm��uje práv� k t�m, kte�í se snaží, aby naše noviny v�bec n�jakou nápl� 
m�ly. Každý m�že p�isp�t svým p�ísp�vkem, aby byl obsah bohatší. Na profesionálního noviná�e, 
který by noviny za nás psal, nemáme. Snad to ani nechceme. Možná by byly noviny lepší, na úrovni, 
ale asi by nebyly naše. 
Setkáváme se také s uznáním a podporou, za kterou bych cht�l jménem redak�ního týmu a všech 
p�isp�vatel� up�ímn� pod�kovat. 
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zabezpe�en alarmem. 
   Stávající zkušební „maloprovoz“ byl zahájen po�átkem února.  Vzhledem k tomu, že vybavenost je zatím velmi slabá a chybí vedení 
jednotlivých zájmových kroužk� v podob� dosp�lých osob, provoz je velmi omezený.  
 

   Protože se jedná o multikulturní centrum, p�ístup do objektu je všem d�tem a mládeži – bez 
rozdílu !!!                                                                                                                                                  Petr Strnad  



ZUŠ Nové M�sto pod Smrkem se p�edstavuje 
  

    V listopadovém �ísle Novom�stských novin jsme vás stru�n� seznámili s historií a organizací naší základní 
um�lecké školy. Krom� výuky v jednotlivých oborech se také snažíme p�ispívat svými akcemi k obohacení 
kulturního d�ní v naší obci.  Pokusím se dnes p�iblížit alespo� n�které z nich. 
Stalo se již tradicí, že v prosinci po�ádáme v sále restaurace Na Nám�stí „Velký váno�ní koncert“, na kterém se 

p�edstavují d�ti z flétnového komorního souboru, z instrumentálního komorního souboru Linduška, d�ti z hudebn�-pohybové výchovy, zpívají 
p�vecké sbory Podsmrká�ek I a Podsmrká�ek II,  hrají nejtalentovan�jší sólisté.  
Obdobnou akci po�ádáme vždy za�átkem kv�tna pod názvem „Májový koncert“.Op�t vystupují p�edevším žáci z instrumentálních a p�veckých 
soubor�, �asto také zveme naše nejmenší zp�váky z mate�ské školy. 
Novou tradicí se již stalo „Zpívání pod Smrkem“. V tomto roce se už pošesté sjedou první dubnový pátek do novom�stské ZUŠ a následn� do 
sálu restaurace Na Nám�stí v�tší i menší d�tské p�vecké soubory z Frýdlantska a každý z nich p�edvede to nejlepší ze svého repertoáru. 
V lo�ském roce byl o tuto p�ehlídku takový zájem, že musela být rozd�lena do dvou dn�.  

Mezi d�tmi oblíbený p�vecký soubor Podsmrká�ek oslaví v tomto roce význa�né jubileum. U p�íležitosti 10. výro�í jeho založení 
chystáme na �erven velký koncert, na který se naši mladší i starší zp�váci již od zá�í piln� p�ipravují.   

V jednom �lánku nelze samoz�ejm� p�edstavit všechny naše aktivity, protože je jich  mnoho: interní koncerty v sále ZUŠ, p�ehrávky 
žák� jednotlivých vyu�ujících, ú�ast na sout�žích, p�ehlídkách a výstavách, pravidelná vystoupení pro seniory a v dom� s pe�ovatelskou službou, 
zajiš�ování hudebních program� p�i r�zných kulturních a spole�enských událostech a mnohé další akce. 
St�žejní �inností základní um�lecké školy je ovšem každodenní výuka žák�, u nás konkrétn� v hudebním a výtvarném oboru. V n�kterém 
z p�íštích �ísel vám podrobn�ji p�iblížíme obor hudební.  

So�a Jarošová, u�itelka ZUŠ  

Z
Á

K
LA

DNÍ UM�LEC
K

Á

   Od posledního �lánku v Novom�stských novinách se �innost hasi�� nezastavila, naopak ješt� více nabrala na obrátkách. Výbor hasi��, který se 
schází pravideln� každou první sobotu v m�síci, p�ipravil dostatek podklad� a materiál� pro další práci i zábavu. Oprava chatky u nádrže, sb�r 
železa, nát�ry oken a dve�í u klubovny, zapojení p�ímotop� a oprava elektroinstalace v hasi�ské zbrojnici spojená s revizí elektromateriálu, �išt�ní 
nádrží v Ludvíkov�, P�ebytku a zkouška natlakování hadic, p�íprava nám�tového cvi�ení v Ludvíkov�, instalace maják� na vozidle a odvodn�ní od 
zbrojnice, to je vý�et akcí dobrovolných hasi�� jen za jeden m�síc. Velmi zda�ilá kulturní akce byla Brou�kiáda. Sout�že d�tí, ale i rodi��, 
v n�kterých p�ípadech i prarodi�� pobavily d�ti i dosp�lé. Shodou okolností v tuto dobu projížd�la Ludvíkovem historická vozidla, prost� perfektní 
zážitek Odpoledne bylo zakon�eno venkovní zábavou, která byla bohužel p�erušena dešt�m. 
Další m�síc se cvi�ící družstva zú�astnila posledních sout�ží jak v okrsku, tak i mimo okrsek. V Dolní �asnici obsadili muži 3. místo a v Libverd� 
muži 4. a ženy 1. místo. Také byli povoláni k výjezdu do Pertoltic. Další práce �ekaly na oprav� žlabu u zbrojnice, nást�iku vrat, instalaci dálkových 
sv�tel a osv�tlovacího stožáru u vozidla. Též inventarizace majetku musela být v�as nahlášena a p�edána na MÚ v Novém M�st� pod Smrkem. 
Když p�ijde m�síc listopad, každý se p�ipravuje na zimní období. Nejinak je tomu i u hasi��. P�ichází doba úklidu a zazimování techniky a ostatního 
materiálu, doba školení, výjezd�, technických zásah� a posledních sout�ží. Družstvo našich d�tí se v Novém M�st� pod Smrkem zú�astnilo pod 
vedením Andrey Novákové branného závodu a obsadilo p�kné 7. místo. Zásahové družstvo provedlo v Ludvíkov� a Novém M�st� pod Smrkem t�i 
technické zásahy a zú�astnilo se u požáru v paneláku. Také výjezd na velkém prov��ovacím cvi�ení ve Frýdlantu splnilo na výbornou. Na Mikuláše 
op�t jak v Ludvíkov�, tak i u n�kterých rodin v Novém M�st� pod Smrkem prob�hla mikulášská nadílka, kdy v p�estrojení za Mikuláše, and�la a šest 
�ert� pobavili rodi�e a postrašili d�ti. Koncem m�síce bylo v klubovn� promítání celoro�ních akcí, na které byli pozváni i další ob�ané. Hasi�i zde 
ukázali �innost za uplynulý rok. 
M�síc prosinec je náro�ný pro výbor na p�ípravu výro�ní valné hromady a dobilancování celého roku. Je velmi d�ležité veškeré nedod�lky dokon�it 
a zhodnotit, a proto také poslední sch�zka výboru m�la na starost toto všechno zahrnout do výro�ní zprávy. Bylo t�eba zakoupit pro d�ti vzduchovku 
a vyrobit ter� pro jejich branné závody, provést školení na vysíla�ky pro výjezdové družstvo, zú�astnit se školení na dýchací techniku, p�est�hovat 
p�ekážky a v neposlední �ad� p�ipravit podklady pro výro�ní valnou hromadu. Valná hromada se konala 28. prosince v klubovn� hasi�� za ú�asti 
místostarostky pí Žákové, �len� výboru okrsku p. Slotíka  a Rabiny, starosty OV SDH p. Navrátila a dalších host� ze sboru okrsku. Celkové 
bilancování �innosti za uplynulý rok prob�hlo k všeobecné spokojenosti zú�astn�ných. N�kolik �len� bylo také za dobrou práci odm�n�no bu
 
vyznamenáním od OV SDH, nebo drobným dárkem od hasi�ského sboru Ludvíkov.  
Ješt� v p�edve�er se konala malá valná hromada d�tí a rodi�� našich nejmenších reprezentant� hasi�ského sboru Ludvíkov. I jim byly p�edány 
drobné dárky a plakety, které pí Andrea Nováková zajistila. Zájem d�tí i nadále trvá, i když je v Ludvíkov� d�tí málo. Dobré výsledky se dostavují, 
proto pro n� d�lá výbor hasi�� další akce, jako návšt�vu bazénu v Liberci, letní prázdninový tábor, poslední prázdninový táborák spojený s �adou 
her a další zábavu, která je v tomto ohledu lepší, než sed�t u po�íta�e resp. televize. 
Ješt� neskon�il starý rok a na náš tradi�ní Silvestrovský nohejbal pod širým nebem se p�ihlásilo sedm družstev, kde p�ed desítkami divák� vyhrálo 
t�í�lenné družstvo z Horní �asnice. Výhra byl tradi�ní putovní Silvestrovský pohár. Ve�er prob�hl op�t p�i volném spole�enském posezení. 
T�sn� po Novém roce byl zorganizován hokej na zimním stadionu ve Frýdlantu a op�t se spousta divák� jak z Ludvíkova, tak i místních pobavila a 
podivila se, co všechno se v Ludvíkov� d�je. Sout�ž ve st�elb� ze vzduchovky pro d�ti zpest�ila b�žné d�tské zábavy, jako sá�kování a bruslení na 
nádrži. V p�estávkách hokeje, který byl opakován v únoru, již bylo vid�t rozbruslení hrá�� i dalších ú�astník�. Poslední velkou akcí se stal již tradi�ní 
hasi�ský ples, který se konal v sobotu 23. února 2008 za ú�asti široké ve�ejnosti, s dobrou hudbou a tombolou. Ples byl velmi dob�e p�ipravený, a to 
hlavn� zásluhou našeho hospodá�e p. Mrkvi�ky a kulturní referentky pí Chmelové. Ti také jako sou�ást programu v kostýmech p�edvedli pohádku o 
Zlatovlásce. Celý ples prob�hl ve velmi p�átelském duchu a byl p�evážn� hodnocen jako velmi dobrý. Všem sponzor�m a všem, kdo obohatil ples o 
dobrý zážitek, d�kujeme.  
Již prvního b�ezna bude v Dolní �asnici ukon�eno bilancování �innosti celého okrsku Nové M�sto pod Smrkem vyhodnocením nejlepšího družstva 
okrsku. Podle výsledk� za lo�ský rok se jím stane práv� naše družstvo Ludvíkov. Cht�l bych mu touto cestou pod�kovat za docílené výsledky. Náš 
sbor bude letos oslavovat 130. výro�í založení sboru dobrovolných hasi�� v Ludvíkov�, a proto všechny akce budou sm��ovat práv� k tomu. 
T�šíme se i nadále na plnou podporu jak ze strany m�stského ú�adu a sponzor�, tak i Vás, obyvatel Nového M�sta pod Smrkem.  
 

Jednatel SDH Ludvíkov  
Malý Pavel st. 



 Z A H Á J E N Í      V Ý S T A VY  
o  J E D N O T �     B R A T R S K É 

 
(Nové M�sto pod Smrkem, 20. ledna 2008) - V tomto krátkém 
p�ísp�vku bych cht�l ob�an�m našeho m�ste�ka p�ipomenout velmi 
p�kn� organizovanou, pou�nou a zárove� zábavnou formou 

uspo�ádanou vernisáž výstavy 
k 550. výro�í vzniku �eské 
reforma�ní církve s vlastní církevní 
organizací – jednoty bratrské. 
  Výstava o jednot� je prezentována 
tzv. „plakátovou formou“ – tzn., že 
zhruba na 10. panelech jsou ve 
stru�nosti na�rtnuty pohnuté d�jiny 
j e d n o t y  b r a t r s k é .  J e  z d e 
zaznamenán vznik této církve. 
Vznikla v r. 1457 v Kunvaldu (obec 
ve Východo�eském kraji, na býv. 
pol. okrese Ústí nad Orlicí). 
Vznikla za vlády tzv. „husitského 
krále“, Ji�ího z Pod�brad. Ve svých 
po�átcích tato církevní organizace 
vycházela z názor� a u�ení Petra 

Chel�ického. To je: Brat�í m�li žít podle církve a v církvi být ti praví! 
M�li dodržovat p�ísnou mravní káze�, dobrovolnou chudobu, ale 
pozd�ji byli do �ad brat�í p�ijímáni i lidé majetn�jší, šlechtu 
nevyjímajíc! A..., striktn� odmítat ve�ejné funkce. 
Ovšem za 550 let své existence se tato církev trochu zm�nila a sami, i 
podle výše uvedených prvotních názor� uvidíte, jakými zm�nami tato 
církev prošla. Nebudu a nemohu posuzovat, zdali je to v kladném �i 
záporném smyslu slova. P�esto si myslím, že jako církevní organizace 
by m�la být povznesena i nad tzv. malou, �i komunální politiku. 
Snad nejlépe bude, když v úvodu budu citovat v�dce jednoty, bratra 
	eho�e: „ ...abychom samým �tením (evangeliem) se zpravovali a 

p�íklady Pána Krista i svatých apoštol� v tichosti, poko�e, 

v trp�livosti, v milování nep�átel...“. (konec citátu) 
 
   K samotné výstav� se ješt� vrátím. Ale rád bych �tená��m „
Novom�stských novin“ p�ipomenul n�které osobnosti, které nebyly 
uvedeny v p�kných úvodních p�ednáškách biskup� jednoty bratrské, 

pán� Mgr. Evalda Ruckého a Dr. Petra Krásného. Osobnost Petra 
Chel�ického, drobného zemana, by nám m�la být známou již ze 
základní školy. Pokud ovšem má škola ješt� takovou úrove�, jakou 
m�la za mých mladých let. Zkratkou. Petr Chel�ický se narodil v r. 
1390 a tém�� celý sv�j život prožil v Chel�icích u Vod�an. Dosáhl 
ur�itého vzd�lání a sám ve studiu pokra�oval �etbou, p�edevším 
�eských spis�, nebo �eských p�eklad� z text� latinských. Jako mladý 
pobýval krátký �as v Praze. Tak se mohl seznámit s u�ením M. Jana 
z Husince. Stýkal se i s radikálními táboritskými kazateli, nap�. 
s husitským arcibiskupem Janem Rokycanou. 
    Literárn� za�al tvo�it až kolem r. 1420. Ve spisku „O boji 
duchovním“ odmítl i spravedlivou válku (p�ipome�me si, že práv� 
v t�chto letech je husitská válka „v nejlepších letech a 
nejznamenit�jších vít�zstvích“). P�ipouští jen odpor proti �áblu, 
jinými slovy jen boj duchovní. 
Další jeho spis se jmenuje „O trojím lidu“. Zde se Chel�ický zamýšlí 
nad celou tehdejší spole�ností. Spis je namí�en proti st�edov�kému 
rozd�lení spole�nosti na stavy. (Stav duchovní, rytí�ský a robotný). 
V úvodu se Chel�ický dovolává bible a hlásá rovnost všech lidí. 350 
let p�ed Velkou francouzskou buržoazní revolucí, která hlásala, jist� 
vzpomínáte: Rovnost, volnost, bratrství. 
Základní význam však mají dva spisy Petra Chel�ického, a to „Postila“ 
a „Siet viery pravé“. Postila je psaná formou kázání. Zde Chel�ický 
vidí protiklady tehdejší spole�nosti ješt� ost�eji, než samotný Mistr 
Hus. Podle n�ho se kn�ží starají jen o shromaž�ování majetku a „
kostel sob� zav�sili jako vemeno u krávy, aby skrze n�j a skrze 
svátosti lid jen dojili“. 
   Posledním, nebo jedním z posledních spis� P. Chel�ického byla již 
zmín�ná „Siet viery pravé“. Pochází z let p�ibližn� 1440 – 43. Zde 
hlavní myšlenkou a p�irovnáním je pravá k�es�anská církev a víra. 
P�irovnává ji k síti, jíž se lidé zachra�ují od h�ích�, podobn� jako se 
sítí vytahují ryby z vody. H�íšníci naopak jsou ti, kdož svým špatným 
životem tuto sí� trhají. Hlavní ni�itele k�es�anské sít� Chel�ický však 
spat�uje v papeži a sv�tských panovnících. 
A ješt� n�co málo z názor� Petra Chel�ického. Tak nap�. stát je podle 
Petra Chel�ického, cituji: „Z�ízení pohanské, ale je �asov� nezbytné“. 
A co o Chel�ickém �íkají moderní literární velikáni? Tak nap�. Lev 
Nikolajevi� Tolstoj �íká: „Siet viery“ je kniha �asov� stará, ale svým 
obsahem a významem je to kniha zcela nová. Tak nová, že lidé naší 
doby daleko ješt� nejsou p�ipraveni pravou osv�tou na to, aby jí 

dovedli pln� rozum�t.“ 
 
    V záv�ru bych ješt� jednou cht�l 
pod�kovat všem organizátor�m 
jednoty bratrské za uspo�ádání na 
novom�stské pom�ry p�ímo ukázkové 
práce. Myslím, že na ni mohou být 
plným právem hrdi. A kde si lze 
výstavu prohlédnout a blíže se 
seznámit s historií i sou�asností 
jednoty bratrské? V místní knihovn�. 
N�kolik panel� je ve vstupním 
vestibulu a další jsou v p�edsálí 
knihovny. 
Bude-li mít novom�stská ve�ejnost 
zájem, mohl bych já, p�íp. n�kdo 
povolan�jší, vzpomenout další 
kapitoly z d�jin jednoty bratrské nebo 
n�které další velké postavy této 
reformované církve a zárove� �eské i 
evropské historie. Nap�. Jana 
Augustu, nebo Klaudiánovu bratrskou 
spole�nost a tiskárnu v Mladé 
Boleslavi. 

��������	
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V rámci zkvalitn�ní služeb pro ob�any 
Nového M�sta pod Smrkem 
zajistilo vedení m�sta z�ízení 

Jednatelství �eské pojiš�ovny a.s. 
 

Kancelá� bude otev�ena v p�ízemí budovy 
m�stské knihovny. 

Vždy jednou za �trnáct dní, 
ve st�edu od 10:00 do 17:00 hod. 

(p�esná data budou vyv�šena na dve�ích 
m�stské knihovny) 

 
Na Vaše dotazy odpoví a informace o 

pojišt�ní poskytne  pojiš�ovací poradce: 
 

Mgr. Jana Švejdová 
tel.: 604 971 646 

P�e:   

B�ezen 12. 3. 26. 3. 

Duben 9. 4. 23. 4. 

Kv�ten 7. 5. 21. 5. 

�erven 18. 6. 25. 6. 

�ervenec 16. 7. 30. 7. 

Srpen 13. 8. 27. 8. 

Zá�í 10. 9. 24. 9. 

�íjen 8. 10. 22. 10. 

Listopad 5. 11. 19. 11. 

Prosinec 3. 12. 17. 12. 

Individuální sch�zky možné kdykoliv 
po p�edchozí telefonické domluv�. 

—————————— 
Pro dotazy v p�ípad� nep�ítomnosti poradce 

bude možné využít schránku u dve�í kancelá�e. 

Pozoruhodné rostliny 
    V �íši rostlin nalezneme ob�as i takové druhy, které se vymykají 
b�žným p�edstavám o zelených, fotosyntézu provozujících 
organismech. K takovým výjimkám pat�í nap�. nezelený, parazitický 
druh podbílek šupinatý (Lanthraea sguamaria). Pozor, není p�íbuzný 
s podb�lem!  
    Tato zvláštní rostlina se vyzna�uje absencí listové zelen�, tj. 
chlorofylu. Pot�ebné živiny získává pouze parazitováním na ko�enech 
listnatých d�evin, nap�. lísky, olše nebo lípy. 
Až 1 kg t�žký oddenek se vyvíjí pod zemí až 10 let, než vyrazí 
šupinatá bled� r�žov� hn�dá lodyha s podivn� tvá�enými kv�ty. 
Rostlina se objevuje brzy z jara (b�ezen, duben) a p�i své cest� 
vyzdvihne i velké kameny. Roste nap�. u Pekla pod P�ebytkem ve 
smíšeném háji nebo u Jind�ichovic apod. 
 
     V borových lesích u Jind�ichovic byl lo�ského roku náhodn� 
nalezen jiný pozoruhodný zástupce nezelených rostlin – hnilák 
smrkový (Monotropa hypopitys). Trochu se podobá p�edchozímu, ale 
zabarvení jeho lodyhy s kv�ty je voskov� žluté. Kvete v lét� 
(�ervenec), na rozdíl od podbílku žije výhradn� ze „spolupráce“ 
s podhoubím ur�itých druh� hub (mykoparazitismus), p�i�emž houba 
odebírá živiny ko�en�m strom� v okolí, takže dochází k vým�n�. 
Tento zp�sob je v naší fló�e velmi neobvyklý. Hnilák náleží 
k ohroženým druh�m! 
 
 

Zlatodoly 
u Nového M�sta pod Smrkem 
     Nep�íliš známou skute�ností z�stává, že v okolí dnešního Nového 
M�sta pod Smrkem se již ve 14. století lidé pokoušeli o t�žbu zlata. To 
se zde nalézá p�evážn� v druhotných rozsypech ledovcových 
sediment�. Jedná se o nepatrné zlatinky a „plíšky“, velikosti do 1 mm. 
Na jediný gram jich pot�ebujeme až n�kolik set! 
 
   Roku 1339 se vztahuje zpráva o pokusech t�žby tohoto populárního 
drahého kovu severn� od Nového M�sta pod Smrkem, v místech 

zvaných pozd�ji „Goldborn“ – Zlatá studna. D�l údajn� (jde o p�edm�t 
spekulací) zni�ili husité okolo roku 1428. Další pokusy subvencoval 
roku 1697 Franz Ferdinand hrab� Gallas, ale výsledek neodpovídal 
vynaloženým náklad�m. 
 
    Na p�elomu 19. a 20. století probíhal v t�chto místech pr�zkum za 
ú�elem zjišt�ní zdroje vody. Dnes zde nalezneme vlevo od tzv. 
Telefonky systém jam a obval�, nad okrajem lesa mezi vzrostlými 
buky a smrky. V nejv�tší jám� se �asto drží voda. Název „Goldborn“ 
najdeme nap�íklad na Matouschkov� map� z roku 1927. Další nálezy 
jsou známy ze Ztraceného potoka, od Ludvíkova a Hajništ�. 
 
 

Novom�stská kyselka   
,,Bývaly v �echách �asy, ale je tomu už dávno, kdy každá obec byla 

svým pánem, kde každá slepice m�la sv�j dv�r a své smetišt�. Slípky si 

mohly bez p�ekážky hrabat, kde cht�ly, a na takovém dvo�e m�li i 

svého kohoutka. Ten když zakokrhal, tak po n�m kokrhali všichni 

kohouti v celé d�din�. A tak to chodilo mnohé v�ky v nejlepší kázni, 

bázni a svornosti, “ tak za�al své vypráv�ní Jizeran, který op�t p�išel 
na návšt�vu a za dobré jídlo, které mu bylo podáno, se op�t odm�nil 
p�íb�hem.  
   St�žoval si chudý sedlák své žen�: ,,Vidíš, ženo, já nevím, �ím to je, 
po�ád d�lám, nad�u se jako k��, a p�ec nemáme po�ádn� co jíst a 
chodíme roztrhaní a já na pole chodím bos. Náš pan fará�, ten nic 
ned�lá, dob�e se má, jí si a chodí jako pán.“  
,,Ml�, blázínku, nerouhej se, to už tak na sv�t� musí být, n�kte�í se 
mají dob�e a n�kte�í zase naopak.“  
   Tu byl ten sedlák z toho ješt� smutn�jší a na svoji ženu se necht�l 
ani podívat. Když se ho ptala, co že mu schází, nedal jí ani žádné 
odpov�di. Druhý den zav�el se zase do svého pokoje a usedl si celý 
zamyšlený k oknu. Tu po chvilce zastavil p�ed oknem n�jaký �lov�k, 
za�ukal na okno a požádal sedláka, aby vyšel ven. 
  ,,Pantáto, nevzal byste m� do služby za pacholka?“  
  Sedlák se na n�j podíval smutnýma o�ima a odpov�d�l: ,,Sám nemám 
co jíst, ale pomocníka bych moc pot�eboval. Když se v jídle 
uskromníš, tak si plácneme.“ A podal mu svoji upracovanou, 
mozolnatou ruku na uvítanou.  

��������	
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   Toho roku potkalo toho sedláka op�t veliké nešt�stí. Velké, asi jak 
holubí vejce, padaly z nebe kroupy a celou úrodu mu poni�ily. Ubohý 
sedlák chodil okolo své zma�ené nad�je a zoufale na�íkal. Téhož roku 
p�išel k nim kurýr se zprávou, že všichni pacholci musí s ko�mi na 
panskou robotu. Musí odejít pod horu Smrk, kde budou d�evo z lesa 
svážeti, aby ho bylo dost na stavbu nového m�sta. A tak sedlák 
uposlechl rozkazu, vystrojil pacholka, ko��m nasadil nové postroje, 
sedlákova žena upekla domácí chléb a pacholek se vydal na cestu. 
Celkem deset hodin mu trvalo putování pod horu, a když p�išel na 
místo, ostatní pacholci si z n�ho d�lali, ale hlavn� z jeho pána, pro ten 
špatný potah, posm�ch. Pacholek však nedal nic na jejich smích, 
obstaral kon�, hlavn� jíst a pít jim dal. Sám se taky napil z blízkého 
pramene a vydal se podívat do hory, co je �eká za práci. Celkem osm 
dn� m�li zde pracovat od rána do ve�era, aby vyd�lal a p�isp�l tak na 
chod statku. 
    Bylo to šestý den jeho roboty, když šel za soumraku kolem 
studánky a spat�il, jak se nad ní naklání mladá žena a rukou �e�í 
pr�zra�nou vodu. Ta žena se mu zalíbila, že z�stal stát jako omámený, 
pokud nezmizela. Od té chvíle nem�l nikde stání. Umínil si, že st�j co 
st�j tu krásnou pannu chytí a odvede si ji na statek. Druhý den šel op�t 
ke studánce, ukryl se v blízké houštin� a �ekal. Do�kal se op�t až za 
soumraku. Chvíli si ji prohlížel, ale jakmile se p�iblížila, vysko�il 
z houštiny, uchopil ji za ruku a povídal: ,,Tys má vyvolená a já si t� 
odvedu dom�!“  
     ,,Já s tebou ale nemohu jít, já se tu musím starat o tento lé�ivý 
pramen, aby lidé, kte�í budou jednou bydlet v tom novém m�st�, co tu 
bude stát, mohli nabírat síly z pramínku, co vytéká z vnitra zem�.“ 
    Pak se panna postavila na b�eh studánky a zvolala: 
  ,,Zem�, dej mi vodu!“ 
  Pacholek se naklonil ke studánce a nabral hrst vody. Myslel si, 
pokropím-li pannu, neztratí se. Když však poslední kapka vody stekla 
z panny, zmizely pouze šaty, které m�la na sob�. Stála tam celi�ká 
nahá, styd�la se a prosila pacholka o p�j�ení jeho košile.  
  ,,Když mi p�islíbíš, že si m� vezmeš, tak ti tu košili p�j�ím.“  
   Jak tedy milá panna vid�la, že jiná� nebude, p�ipov�d�la mu, že se 
za n�j provdá. Pacholek jí košili podal a �ekl jí: ,,Po�kej zde, až se 
vrátím pro tebe, však já t� tu dlouho nenechám �ekat,“ a odb�hl do 
lesa.                                                                                                                                                                                                                                                          
   Když tak ta panna v košilce oble�ená na b�ehu studánky sed�la a 
�ekala, tu se najednou odn�kud vyno�ila za ní ošklivá babice. Strhla 
z p�ekvapené dívky košili a str�ila ji do studánky. Voda ve studánce se 
nad ní zav�ela a po krásce nebylo ani památky. Baba svlékla své šaty, 
oblékla košili a sedla si na místo, kde prve sed�la pacholkova milá. 
Rukou �e�ila vodu, aby si pacholek nevšiml, jak z vody vychází 
bublinky. Jak m�la mokré ruce, sklouzl jí z ruky velký železný prsten.  
    Pacholek se vrátil záhy, ale nev��il svým o�ím. Místo své krásné 
panny spat�il šerednou babici.V�d�l, že ta panna není  žádná oby�ejná, 
a uvažoval  o tom, že ho jen tak zkouší.  
No a když ji na kon� posadí, ur�it� se zase prom�ní  krásnou pannu. I 
posadil ji na kon� a �ekal, co bude dál. Babice se pohodln� usadila a 
p�ikázala odejít. Koník se pomalu s babicí loudal, nervózn� frkal a 
necht�lo se mu nést tu zát�ž na zádech. Pacholek se celou dobu jen 
ut�šoval. Jist�, že m� chce jen zkoušet a až první noc mine, snad se 
prom�ní v krásku.  
    Již druhý den, když po�alo svítat, podíval se pacholek do o�í té 
babici a ona byla ješt� šeredn�jší a vrás�it�jší než den p�edtím. Tu se 
pacholek rozhn�val a vyhnal ji z domu, kde p�echodn� bydlel. Usedl  
za st�l a p�emýšlel o p�edešlém dnu. Pak náhle vysko�il ze židle a 
b�žel ke studánce. Usedl na b�eh a za�al plakat. Jakmile první slza do 
vody spadla, za�alo to ve studánce v�ít a na b�ehu se zjevila ta krásná 
panna, ale op�t nahá a tak pacholek ihned svlékl ze sebe košili a 

oblékl ji krásné dívce. Dívka srde�n� pod�kovala, klekla na b�eh 
studánky a rukou šmátrala ve vod�.  
   ,,Pro� to d�láš, má milá?“ optal se mladík. 
   ,,Když ta baba vodu �e�ila, spadl jí tam železný prsten, když z�stane 
ve vod�, tak celý zrezatí a zkazí chu� této zázra�né vody.“  
     A� hledala, jak hledala, prsten se jí nepoda�ilo najít.  
   ,,Zítra mi tu kon�í robota a já si t� odvezu dom� do Viš�ové. Tam t� 
p�edstavím svému hospodá�i Antonínovi a požádám ho, aby nám 
veselku vystrojil,“ chrlil ze sebe š�astný, ale zmatený pacholek, když 
se pomalu šourali spolu do stájí. Ve stájích p�ivazoval mladík kon� a 
tu jeden z nich, Bubín, za�al zlostn� frkat. 
   ,,Co to d�lá?“ divila se kráska.  
   ,,Nevím, zdá se mi, že cítí n�jaké nebezpe�í,“  
    a m�l pravdu. Ve stájích byla schovaná babice a �ekala, kdy se bude 
moct pomstít pacholkovi. Rozb�hla se proti p�ekvapenému hochovi a 
mumlala jakási za�íkávadla. Tu však náhle Bubín kopl zadní nohou tak 
prudce až zasáhl babici. Ta se po tak mohutném nárazu svalila na zem 
jako hruška. Ale to už u ní stála kráska a z drdolu jí vytrhla šedý vlas. 
Ten vlas dával babici sílu a pomáhal jí k nep�emožitelnosti.  
S pacholkem vlas zapálili a s poslední jisk�i�kou zmizela i babice. 
Z�stal po ní jen p�íšerný smrad.  
    Druhý den skon�ila pacholkovi služba. D�evo bylo stažené na 
hromadách, v�tve strom� krásn� na kupách, a tak na �adu p�išli 
pacholci a u�ni �emesla tesa�ského. Ti ze strom� pomocí širo�in 
otesali trámy a poté z nich postavili krásné roubené domy, a jak jich 
p�ibývalo, rostlo tam pod tou horou Smrk a h�rkou M�d�nec krásné 
m�ste�ko. Avšak to už byl pacholek se svou nev�stou zp�t na statku ve 
Viš�ové. Za svou službu dostal tisíc zlatých. To vám bylo v té dob� 
pen�z! Pacholek, byl hoch opravdu poctivý, dal všechny peníze 
hospodyni a požádal o svolení hospodá�e, zda by mohl z�stat ve 
stavení i s dívkou.  
   ,,Svou prací jsi mi vyd�lal tolik pen�z, že si tu budeme žít jako páni. 
Jsi poctivý chlap a d�v�e, které sis p�ived, tu m�že ostat s námi. Víš, 
my d�ti nemáme, a tak budu velmi rád, když ti to naše hospodá�ství 
budu moc p�edat.“ To vše ze sebe chrlil hospodá� s úsm�vem na rtech. 
Za týden jim vystrojil svatbu a do za�átku jim dal darem  kon� 
Bubína,  s kterým pacholek poctiv� pracoval na svozu d�eva.  
    No a co babice? Ta už nem�la kouzelnou moc, u pramenu se nikdy 
neukázala, jen ten prsten, co jí spadl do studánky, tam z�stal, ale 
stejn� byl kradený. Ukradla ho jedné sudi�ce, co bd�la nad osudy 
horník�, co t�žili m�� pod h�rkou. Tu h�rku lidé pojmenovali 
M�d�nec. Ten prsten m�l v sob� takovou sílu, že voda z pramene je 
dodnes železitá. Tomuto pramenu se �íká Novom�stská kyselka. Pro�? 
To proto, že pod nejvyšší horou Jizerských hor Smrk vyrostlo nové 
m�sto a to si lidé, žijící ve m�st�, pojmenovali Nové M�sto pod 
Smrkem.  
 Kdybyste n�kdy procházeli Novým M�stem, stavte se u pramene 
kyselky a napijte se a ucítíte tu kouzelnou sílu. Prsten ale už tam 
nenajdete, ani tu studánku. Sudi�ka M�d�nka se dozv�d�la, že se 
babice už zase toulá po horách, a zavalila ji obrovským kamenem.  
    Tak ukon�il Jizeran své vypráv�ní. To už i d�da m�l v o�ích únavu, 
a proto maminka rozestlala a p�ipravila spaní i Jizeranovi. Ráno už ve 
stavení nebyl a jen d�da v�d�l, kam odešel. 
   Milé d�ti, až jednou budete stát a pozorovat Jizerské hory, uvidíte, 
jak Jizeran pase na nebi beránky. Všimn�te si bílých mrak�, co se honí 
sem a tam nad horami, to jsou práv� ti beránci, co Jizeran vyhnal na 
pastvu. Sám pak sedí pod Jizerkou a kou�í svou sváte�ní fajfku a je 
spokojený, že chod života v jeho panství b�ží tak, jak by m�l. A kdyby 
se objevil mezi beránky �erný mrak, tak to už je Jizeran mali�ko 
rozzlobený a více si potáhl ze své fajfky.  

RomanValach, Viš�ová 

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

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

       M�stská knihovna upozor�uje ob�any na novou službu - ve�ejn� p�ístupný internet. Možnost využití této služby má každý ob�an m�sta. Inter-
net je p�ístupný ve výp�j�ní dob� knihovny. 
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Aw Tash                                    Cesta za hedvábím 
Balabán Jan                              Jsme tady 
Black Jonah                              	erná kniha (Rychleji, rychleji, rychleji) 
Black Jonah                              	erná kniha 
Bradfordová Barbara Taylor       Havraní útes 
Brycz Pavel                               Malá dom� 
Cabotová Meg                           Velikost L 
Carroll Steven                           Pokoj milenc� 
Carter Robert                            �e� kamen� 
Dahl Kjell Ola                            Smrt za letní noci 
Davisová Lindsey                      T�i ruce ve fontán� 
De la Cruz Melissa                    Au pair: léto za�íná 
De la Cruz Melissa                    Au pair: koupání na adama 
Denemarková Radka                 Peníze od Hitlera 
Dexter Colin                              Nejv�tší p�ípad inspektora Morse 
                                                        a jiné povídky 
Drake Shannon                          Ten pravý 
Dvorský Stanislav                      Oblast ticha 
Etxebarria Lucía                        Láska, zv�davost, prozac a pochybnosti 
Gerritsenová Tess                     Neznámá 
Hapka Cathy                             Ztraceni (Boj o p�ežití) 
Harrod-Eagles Cynthia              Dynastie Morland� (Bou�livé �asy) 
Hauznerová Aneta                     Chameleon 
Hilliges Ilona Maria                    Volání Afriky 
Hohlbein Wolfgang                    Kronika nesmrtelných 
Horváth Gejza                           Trispras 
Jareš Vít�zslav                          D�de�ek 
Katzenbach John                      Analytik 
Keyesová Marian                       Návraty 
Koenigsmark Alex                     Siromacha 
Koubková Zuzana                     Boleslav 
Kubíková Karla                          Rafanda 
Ková�ová Kate�ina                    Soumra�no 
Löhr Robert                                Šachový Turek 
Mácha Karel Hynek                    Máj 
Malarkey Tucker                        Strážci víry 
Matthewsová Carole                  V dobrém i zlém 
McClure Ken                             Ob�tní beránek 
Minotová Susan                        Ten ve�er 
Mukasonga Scholastique          Inyenzi, neboli, Švábi 
Obermannová Irena                  V p�n� 
Patterson James                       Stopy v písku 
Petterson Per                            Jít krást kon� 
Procházková Lenka                    Narušitel 
Quinnová Julia                          S láskou, Eloise 
Ou�edník Patrik                          P�íhodná chvíle 
Ou�edník Patrik                          Ad acta 
Reinerová Lenka                       	ekárny mého života 
Robertsová Nora                       Tanec v�tru 
Robertsová Nora                       Zakletá zem� 

Spenserová La Vyrle                 Roky 
St�eda Ludvík                            Rozverné balónky 
Thompson Frank                       Ztraceni (Známky života) 
Thompson Kate                         	tvrtý jezdec 
Tichý Jan                                   T�icet dva hodin mezi psem a vlkem 
Tolkien J.R.R.                           Húrinovy d�ti 
Turstenová Helene                    Porcelánový koník z dynastie Tchang 
Von Ziegesarová Cecily             Tak se mi to líbí 
Widmer Urs                               Milenec mé matky 
Zábranský David                       Slabost pro každou jinou pláž 
Zenkl Jan                                  Munkdorf 
Žilák Karel                                 Kleptoman 
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Blacková Holly                           Da� peklu 
Brasharesová Ann                     Navždy v modrém 
Francková Zuzana                     Vít�z bere vše 
Gaskinová Carol                        Zakázané v�že 
Recheis Käthe                           Bílý vlk 
Stekla� Vojt�ch                          Dvoj�ata v akci (3.díl) 
Stone Jeff                                  Opice 
Rowling Joanne K.                    Harry Potter (7.díl) 
Taylor G. P.                               Pán proroctví 
Vaisová Petra                            O srne�ku Janí�kovi 
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Bílek Ji�í                                    Hádanky naší minulosti (7) 
Bendl Karel                                Události t�etího tisíciletí – Sv�t 2006 
Bendl Karel                                Události t�etího tisíciletí – 	R 2006 
David Petr                                 Za strašidly na hrady a zámky (2) 
Dosoudil Tomáš                        Samovolné vzplanutí osob 
Gauldie Robin                           Kréta 
Havl� Karina                              Brokolice na 150 zp�sob� 
Hejkalová Markéta                     U nás v Evrop� 
Jarkovská Helena                      Cvi�ení na velkém mí�i 
Krumlowský Felix                      Jména z �eských d�jin,  
                                                        která byste m�li znát (1) 
Ludvíková Alena                        Až budu velká, napíšu román 
Merridaleová Catherine             Ivanova válka 
Moulis Miloslav                          Lidice 
Nünning Ansgar                        Lexikon teorie literatury a kultury 
Pej�och Ivo                                Miniponorky – osam�lí lovci 
Vohlídalová V�ra                       Na houpa�ce nejen s knihovnou 
Vošický Zden�k                         Matematika v kostce 
Záruba Bo�ivoj                           Jak se loví dinosau�i 
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Brown Toby                               Julius Caesar a jeho proradní p�átelé 
Clarke Penny                             Dobývání vesmíru 
Dudek Adolf                              Velká obrázková abeceda 
Martín Manuela                          	ísla 
Parker Jane                               Kon� 
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