
����   Na svém zasedání dne 27. 2. 2008 rada m�sta projednala 
majetkoprávní v�ci a  byla seznámena s návrhem rozpo�tu m�sta na 
rok 2008. 
 
��������Rada m�sta na svém zasedání dne 17. 3. 2008 byla seznámena 
s novými informacemi o realizaci sportovn� rekrea�ního areálu na 
Smrku, schválila ceník pe�ovatelských služeb DPS v Novém M�st� 
pod Smrkem s platností od 1. dubna 2008. Dále schválila použití 
znaku m�sta Nového M�sta pod Smrkem ve Velké turistické 

encyklopedii Libereckého kraje. 
 
��������Další jednání rady m�sta se konalo 2. 4. 2008, na kterém 
projednala majetkoprávní v�ci a schválila p�id�lení bytu. Rada m�sta 
projednala a p�id�lila dotace z rozpo�tu m�sta pro rok 2008. Dále 
jednala o dostavb� kanalizace. 
 
��������16. 4. 2008 byla rada m�sta na svém zasedání seznámena 
s p�ípravou dostavby a rekonstrukce kanalizace m�sta Nové M�sto 
pod Smrkem a projednala majetkoprávní v�ci.  

Zasedání zastupitelstva bylo p�ítomno 16 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�: pan starosta informoval o dopise Mgr. Moláka, 
který nemohl být z pracovních d�vod� p�ítomen na zasedání 
zastupitelstva m�sta. Pan Mgr. Molák cht�l zastupitel�m dopisem 
vysv�tlit, jakou knihu vlastn� p�ipravuje. V dopise uvedl, že kniha je 
již tém�� dokon�ena a že se jedná o první celkové vydání pov�stí 
Hermanna Blumricha v �eském jazyce „100 Volksagen des 
Friedländer Bezirkes“. 
Pan Ing. Ramzer, starosta m�sta Frýdlant, pod�koval m�stu Nové 
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Grabar�ík Jan                     95 
Petr František                     92 
Tvrzká Emilie                     89 
Poláková Ludmila              88 
Hádková Zde�ka                87 
Petráková Anna                  86 
Kubová Marie                    84 
Moravec Jaroslav               84 
Fe�trová Jind�icha              83 
�iháková Anna                   83 
Pospíšilová Marie              82 
Klimentová Helena             82 
P�idal Stanislav                  81 
Špitalská Marie                  81 
Amrichová Helena             80 

  Všem jubilant�m p�ejeme mnoho 
zdraví, št�stí a osobní spokojenosti 
do dalších let. 
                                           Redakce 
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Šmerdová Marie                       88 
Kobrle Jaroslav                         85 
Pichrtová Marie                        84 
Veit Ladislav                            82 
Novotná Anneliese                   81 
Janulíková Libuše                     81 
Kamenický Karel                      80 
Chvojková Jind�icha                 75 
Ren�ín Miloslav                       75 
Zíta Vladimír                            75 
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M�sto pod Smrkem za poskytnutý finan�ní p�ísp�vek na zakoupení 
nového rentgenu pro nemocnici Frýdlant. Zakoupení nového rentgenu 
bylo vynuceno stá�ím a nevyhovujícím technickým stavem 
dosavadního. Dalším d�vodem je to, že v nemocnici Frýdlant není stálý 
rentgenolog. Nové za�ízení umož�uje dálkový p�enos snímk�, 
rentgenolog m�že být tedy na jiném míst�. Rentgen byl zakoupen za 4 
mil. K� v�etn� digitalizace. M�sto Frýdlant uhradilo 2 mil. K�, 1 mil. K� 
uhradila nemocnice a 1 mil. K� p�isp�ly ostatní obce Frýdlantska. Ing. 
Ramzer dále �ekl, že pokud by n�kdo z ob�an� m�l n�jaké výhrady k 
pé�i poskytované v nemocnici, je možné se obrátit na vedení 
nemocnice nebo na starostu, který informaci p�edá vedení m�sta 
Frýdlant. Je však nutné k danému problému poskytnout všechny 
informace (kdy se to stalo, na jakém odd�lení apod.)  
Pan Pospíšil oznámil, že u závory ke Kyselce je odkrytý kanál (1 m od 
cesty) a zda by bylo možné zajistit zakrytí. V kanálu je umíst�n ventil, 
na který se napojovali fotbalisté p�i zalévání h�išt�. Pan starosta 
odpov�d�l, že bude zjišt�n majitel pozemku.  
Pan Pospíšil �ekl, že se asi p�ed p�ti lety dotazoval, jestli bude 
opravena komunikace v ulici Havlí�kova. Tehdy mu bylo sd�leno, že se 
po�ítá s novou komunikací. Po dokon�ení kanalizace byl st�ed 
komunikace opraven, ale už dlouhou dobu se z krajnic uvol�ují 
kameny. Paní místostarostka odpov�d�la, že oprava místní 
komunikace v ulici Havlí�kova bude v letošním roce provedena,
tryskovou metodou.  
Npor. Bc. Dostál seznámil p�ítomné s bezpe�nostní situací v Novém 
M�st� pod Smrkem po vstupu do schengenského prostoru. Sd�lil, že 
OO P�R zaznamenalo nár�st kriminální �innosti o 30 %. Jedná se 
p�edevším o vloupání do rekrea�ních objekt�, dílen a garáží. Byla 
u�in�na ur�itá opat�ení, která by m�la pomoci dopadnout pachatele. 
Zatím se nepotvrdilo, že by pachateli mohli být ob�ané Polské 
republiky. Prob�hne ješt� jednání s vedoucím odd�lení Policie ze 
�wieradówa-Zdrój. Dále sd�lil, že od 1. 4. nastoupí na OO P�R 
v Novém M�st� pod Smrkem zástupce velitele a od 1. 5. další �adový 
policista. 
Mgr. Novotný pod�koval policist�m z OO P�R v Novém M�st� pod 
Smrkem za pomoc základní škole. 
Pan starosta uvedl, že m�sto Nové M�sto pod Smrkem p�ipravuje 
podání dvou žádostí o dotaci z prost�edk� EU - Opera�ního programu 
p�eshrani�ní spolupráce �eská republika – Polská republika 2007 – 
2013. K žádostem je nutné doložit povinné p�ílohy, které musí být 
schváleny zastupitelstvy všech partnerských m�st. Je také zapot�ebí 
schválit finan�ní podíl na projektech. 
Z projektu P�eshrani�ní systém �ízení mimo�ádných událostí 
v severní �ásti Jizerských hor, kterého je m�sto Nové M�sto pod 
Smrkem vedoucím partnerem, by m�la být financována rekonstrukce 
budovy Policie jako centra �ízení mimo�ádných událostí. Další 
partnerská m�sta (Lázn� Libverda, �wieradów-Zdrój a Mirsk) budou 
žádat o hasi�ské vozy a Lesy �R s. p. o spojovací komunika�ní 
techniku. 
Z projektu �ešení dopravní dostupnosti centra Nového M�sta pod 
Smrkem a �wieradówa–Zdrój, kterého je vedoucím partnerem m�sto 
�wieradów-Zdrój, bude financována rekonstrukce komunikací a 
k�ižovatek v centru �-Z a zhotovení projektu rekonstrukce centra 
Nového M�sta pod Smrkem. 
Pan Kotrbatý se dotázal, co by m�la p�edstavovat rekonstrukce 
nám�stí. Pan starosta odpov�d�l, že cílem projektu je získat finan�ní 
prost�edky na projektovou dokumentaci k rekonstrukci nám�stí. V první 
fázi budou studenti Technické univerzity tvo�it architektonické studie. 
Z t�chto prací by m�lo vzejít zadání architektonické sout�že a vít�zný 
návrh by m�l být vyprojektován. Studenti, kte�í mají zájem na studii 
pracovat, si nám�stí prohlédli a první workshop by m�l prob�hnout 
v nejbližší dob�. Návrhy a podn�ty bude možné uplatnit na sch�zkách, 
které budou po�ádány. 
Mgr. �echová se dotázala, zda byly dány k vypracování návrh� na 
rekonstrukci nám�stí n�jaké podmínky. Pan starosta odpov�d�l, že 
žádné konkrétní podmínky nebyly stanoveny. Vypracování návrh� 
nebude p�edem nijak omezováno. Pracovat na tom budou mladí lidé, 
nezatížení žádnými požadavky. Bude to práce dle jejich vlastní fantazie. 

Pan Vojá�ek uvedl, že je sice p�kné, že se pracuje na rekonstrukci 
nám�stí, bude ješt� p�kn�jší než je, ale do budoucna by m�la být 
snaha opravovat i jiné �ásti m�sta, komunikace a chodníky. V letošním 
rozpo�tu je na komunikace vyhrazena �ástka 200.000 K�, což není 
�ástka vysoká. Nové M�sto není jenom nám�stí. Pan starosta 
upozornil, aby nedošlo k omylu, že v rámci tohoto projektu se nebudou 
opravovat žádné komunikace, ani kolem nám�stí. Pokud bude získána 
dotace, bude pouze na vypracování projektové dokumentace. 
Prost�edky na samotnou rekonstrukci bude nutné získat z dalších 
zdroj�. Paní místostarostka dodala, že 200.000 K� na opravy 
komunikací je pouze na vysprávky komunikací tryskovou metodou, dále 
bude opravena autobusová zastávka v ulici Husova (213.263 K�), bude 
provedena oprava komunikace v Hajništi (300.000 K�) a na P�ebytku 
(600.000 K�). Pokud by byla možnost získat dotaci na opravy 
komunikací, bude žádost zpracována a podána. 
Pan starosta podal informaci týkající se jednání o odkoupení vodních 
ploch na koupališti. �ekl, že prob�hla jednání s maklé�i realitních 
kancelá�í. Byl jim sd�len zájem m�sta o odkoupení. Pan Vojá�ek a 
Mgr. �echová se dotázali, co bude, když vodní plochy koupí n�kdo 
jiný. Mgr. �echová dodala, že by n�kdo mohl mít zájem vodní plochy 
odkoupit se zám�rem vybudování chovných rybník�. Pan starosta 
odpov�d�l, že je p�esv�d�en o tom, že realitní maklé�i poskytnou m�stu 
(jakožto zájemci) v�as pot�ebné informace. Dále �ekl, že se již našlo 
n�kolik zájemc�, kte�í ze svého zám�ru ustoupili po zjišt�ní, že 
jsou  nabízeny pouze vodní plochy s b�ehy a sou�ástí nabídky není pláž 
a kemp. Co se týká chovu ryb, dle vyjád�ení Rybá�ského svazu Frýdlant 
nejsou rybníky k chovu ryb vhodné. 
Pan starosta podal informaci o zám�ru spole�nosti Telefónica O2 
Czech Republic provést demontáž ve�ejného telefonního automatu 
(VTA) v Ludvíkov� pod Smrkem. Demontáž VTA bude provedena 
v prvním �tvrtletí roku 2008. D�vodem je malé využití VTA. 
Pan starosta navrhl schválit finan�ní dar pro autora rozsáhlé publikace 
o historii m�sta, vydanou na CD. Publikace nebude pravd�podobn� 
nikdy vydána knižn�, protože její vydání by bylo velmi nákladné. Paní 
Suková se dotázala, zda je o CD zájem ze strany ve�ejnosti. Pan 
starosta odpov�d�l, že z d�vodu ochrany autorských práv nebylo CD 
rozmnožováno ani distribuováno. Pan Pelant se dotázal, zda by mohlo 
CD sloužit jako propaga�ní materiál m�sta. Mgr. Svobodová �ekla, že 
vydané CD je na propagaci m�sta p�íliš obsáhlé, je ur�eno spíše pro 
lidi, kte�í mají opravdový zájem o historii m�sta. Záleží ovšem na 
dohod� s autorem. 
Pan Malý uvedl, že Sbor dobrovolných hasi�� Ludvíkov pod Smrkem 
bude mít v letošním roce 130. výro�í založení. Výro�í založení SDH 
bude mít i Nové M�sto pod Smrkem (135 let). �ekl, že všechny akce 
obou SDH budou sm��ovány k t�mto výro�ím. Pan starosta �ekl, že by 
bylo dobré o plánovaných akcích podávat informace. Akce by byly 
zve�ej�ovány na webových stránkách m�sta. Pan Malý �ekl, že 
všechny akce SDH Ludvíkov pod Smrkem je možné nalézt na jejich 
webových stránkách. 
Paní Suková se dotázala, kdo je vlastníkem zábradlí u spodní brány 
objektu bývalé Textilany. Zábradlí je ve velmi špatném stavu. Bylo by 
pot�eba ho opravit. Pan starosta odpov�d�l, že bude zjišt�n majitel a 
vyzván k oprav�. 
Pan Novotný se dotázal na informace týkající se realizace rybníka 
v Ludvíkov� pod Smrkem. Pan starosta odpov�d�l, že pozemky jsou 
v majetku Rybá�ského svazu Frýdlant. Vybudování rybníka je 
dlouhodobý zám�r. Jedná se o historickou záležitost, která je 
v sou�asné dob� realizována. Rybník je zanesen v územním plánu. M�l 
by tam být vybudován areál sloužící k rekrea�ním ú�el�m, v�etn� 
cyklostezky. 
Pan Kotrbatý se dotázal, jestli již byla zpracována data z ukazatele 
rychlosti. Dále se dotázal, jestli by bylo možné ukazatel rychlosti umístit 
na jiném míst� ve m�st�, nap�. v Ludvíkovské ulici p�i vjezdu do m�sta. 
Paní místostarostka odpov�d�la, že zatím data z karty zpracována 
nebyla. Pan starosta dodal, že dotace byla získána proto, že ukazatel 
rychlosti je umíst�n u školy a po dobu udržitelnosti projektu p�emíst�n 
být nem�že. 

ZM schvaluje 
168.  Program zasedání. 
169.  Návrhovou komisi a ov��ovatele zápisu.  
170.  Prodej parcely  p. �. 902/1 – zahrada o vým��e 906 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 K�/m2 + náklady spojené 

s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Spole�enství Textilanská 512. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. 
srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 
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Kapitola [K�] 

dan� sdílené ze SR 31.074.000 

místní dan� 2.296.000 

celkem dotace 7.339.763 

kapitálové p�íjmy 4.070.000 

neda�ové p�íjmy 19.234.000 

p�evod 07 5.793.000 

dotace 39 BJ 10.678.377 

granty LK 40.000 

vratka  0 

ost. dotace  0 

celkem p�íjmy 80.525.140 

Kapitola [K�] 
ZŠ Tyl.   1.879.000 
MŠ      829.000 
ZUŠ      234.000  
ROROŠ      299.000 
ZŠ Tex.        49.000 
SRC   2.663.000 
MÚ 14.817.000 
DPS   1.614.000 
BS 12.090.000 
Les      179.000 
Odp. hosp.   2.682.000 
JSDHM      506.000 
JSDHL      287.000 
Knihovna       749.000 
Muzeum        46.000 
VO    1.151.000 
�ist. m�sta      907.000 
Zele�      273.000 
Budovy    1.244.000 
Kotelna    2.967.000 
M�sto    2.333.000 
Útulek       400.000 
�OV           0 
Opr. a inv. 20.389.000 
Komunik.      365.000 
Rozhlas         20.000 
Poh�eb.                370.000 
Liška         46.000 
Dopr. obsl.       349.000 
Úv�r KB        1.241.000 
Vratka SD       361.000 
SD   5.000.000 
SPOZ         70.000 
Dotace m�sta       220.000 
AFK       110.000 
Kom. cent.         50.000  
Odvody            0 
VPP       535.000 
Spolufin. 
projekt� 

   3.000.000 

Kultura       200.000 
Celkem výdaje 80.525.000 

171.  Prodej parcely  p. �. 112 – travní porost o vým��e 210 m2 v k. ú. Nové M�sto pod 
Smrkem za smluvní cenu 41,00 K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta 
do vlastnictví manžel� Milana a Viery Kallových. Kupující p�edloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozd�ji do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a 
pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

172.  Prodej parcel  p. �. 606/2 - zahrada o vým��e 44 m2, p. �. 607/4 - travní porost o vým��e 
68 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 K�/m2 + náklady spojené 
s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Josefa Vl�ka. Kupující p�edloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

173.  Prodej parcely  p. �. 1708 – travní porost o vým��e 584 m2 v k. ú. Nové M�sto pod 
Smrkem za smluvní cenu 41,00 K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta 
do vlastnictví manžel� Vlastimila a Miloslavy Paternových. Kupující p�edloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

174.  Prodej parcel p. �. 1343/1 – zahrada o vým��e 125 m2, p. �. 1346/3 -  zahrada o vým��e 
78 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 41,00 K�/m2 + náklady spojené 
s prodejem a parcely p. �. 1346/2 - zastav�ná plocha o vým��e 27 m2 v k. ú. Nové M�sto 
pod Smrkem za smluvní cenu 102,00 K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
m�sta do vlastnictví manžel� Davida a Michaely Buluškových. Kupující p�edloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto 
usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

175.  Prodej parcely  p. �. 2220 – travní porost o vým��e 917 m2 v k. ú. Nové M�sto pod 
Smrkem za smluvní cenu 31,00 K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta 
do vlastnictví manžel� Jaroslava a Antonie Smolových. Kupující p�edloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozd�ji do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a 
pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

176.  Prodej budovy bez �p. (vodojem Ludvíkov) na parcele p. �. 411/4 v k. ú. Ludvíkov pod 
Smrkem za smluvní cenu 43 708 K� + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta 
do vlastnictví Frýdlantské vodárenské spole�nosti, a. s. Kupující p�edloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozd�ji do 31. srpna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a 
budova ur�ená k prodeji bude nabídnuta jiným zájemc�m. 

177.  Bezúplatné nabytí pozemkových parcel do vlastnictví m�sta p. �. 141/3 – ostatní plocha 
o vým��e 1 m2, p. �. 141/4 – ostatní plocha o vým��e 2 m2, p. �. 141/5 – zastav�ná 
plocha o vým��e 2 m2, p. �. 141/6 – ostatní plocha o vým��e 60 m2, p. �. 141/7 – ostatní 
plocha o vým��e 5 m2, p. �. 141/8 – ostatní plocha o vým��e 5 m2 v k. ú. Nové M�sto 
pod Smrkem od Libereckého kraje a Krajské správy silnic Libereckého kraje, 
p�ísp�vkové organizace. 

178.  Prodej podílových list� do výše 3.800.000 K� jako ú�elov� vázané finan�ní prost�edky na 
spolufinancování projekt� (3.000.000 K�) a dostavbu 39 BJ (800.000 K�). 

179.  Rozpo�et m�sta Nové M�sto pod Smrkem na rok 2008. 
180.  Vypracování žádosti o dotaci na projekt P�eshrani�ní systém �ízení mimo�ádných 

událostí v severní �ásti Jizerských hor, zpracovatelem projektu bude Diana s. r. o.  
181.  Dohodu o spolupráci jednotek Sboru dobrovolných hasi�� obcí Nového M�sta pod 

Smrkem, Lázní Libverda, Mirska a �wieradówa–Zdrój.  
182.  Dohodu o spolupráci na projektu P�eshrani�ní systém �ízení mimo�ádných událostí 

v severní �ásti Jizerských hor, realizovaného z prost�edk� Opera�ního programu 
p�eshrani�ní spolupráce �eská republika – Polská republika 2007 – 2013. 

183.  Financování vlastního podílu na projektu P�eshrani�ní systém �ízení mimo�ádných 
událostí v severní �ásti Jizerských hor. �ástka je vy�len�na v rozpo�tu m�sta na kapitole 
spolufinancování ve výši 1.800.000 K�, což odpovídá 70.000 EUR. 

184.  Partnerskou ú�ast v projektu �ešení dopravní dostupnosti centra Nového M�sta pod 
Smrkem a �wieradówa-Zdrój. 

185.  Dohodu o spolupráci na projektu �ešení dopravní dostupnosti centra Nového M�sta pod 
Smrkem a �wieradówa-Zdrój, realizovaného z prost�edk� Opera�ního programu 
p�eshrani�ní spolupráce �eská republika – Polská republika 2007 – 2013. 

186.  Financování vlastního podílu na projektu �ešení dopravní dostupnosti centra Nového 
M�sta pod Smrkem a �wieradówa-Zdrój. �ástka je vy�len�na v rozpo�tu m�sta na 
kapitole spolufinancování ve výši 500.000 K�, což odpovídá 20.000 EUR. 

187.  Finan�ní dar pro pana Václava Timu ve výši 40.000 K� (v�etn� dan�) za autorská práva 
k publikaci o historii Nového M�sta pod Smrkem. 

 
ZM bere na v�domí  

188.  Kontrolu usnesení z p�edešlého zasedání bez p�ipomínek. 
189.  Dopis Mgr. Josefa Moláka. 
190.  Informaci o uzav�ení a termínu znovuotev�ení lékárny. 
191.  Pod�kování starosty m�sta Frýdlant Ing. Ramzera za poskytnutí finan�ního daru m�stu 

Frýdlant na zakoupení rentgenu pro Frýdlantskou nemocnici a následné informace 
týkající se provozování nemocnice. 

192.  ZM bere na v�domí informace npor. Bc. Dostála o bezpe�nostní situaci ve m�st� a 
personálních zm�nách na OO P�R v Novém M�st� pod Smrkem.  

193.  Informaci o konání akce Jizersko-ješt�dského horského spolku dne 25.03.2008  
         „Frýdlantsko a cestovní ruch: kudy a jak?“ 
194.  Informaci o zám�ru spole�nosti Telefónica O2 Czech Republik o demontáži ve�ejného 

telefonního automatu. 
195.  Informaci o možnosti odkoupení vodních ploch na koupališti. 
196.  Informace týkající se výstavby rybníku v Ludvíkov� pod Smrkem. 
197.  Informaci pana Malého o tom, že plánované akce SDH Ludvíkov pod Smrkem budou 

zam��eny ke 130. výro�í založení.  
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ZM ukládá  
198.  OVŽP prov��it stav odkrytého kanálu u závory ke Kyselce. 
199.  Odboru správy majetku jednat s firmou RENGL o zlepšení kvality výlepu plakát�. 
200.  OVŽP vyzvat majitele zábradlí u spodní brány objektu bývalé Textilany k jeho oprav�. 
201.  OVŽP prov��it u FVS, a. s. nutnost vypoušt�ní fekálií v centru m�sta. 

 
Ing. Pavel Smutný, starosta m�sta                                                               Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 
Mgr. Šárka Himmelová, Ing. Karel Je�ábek – ov��ovatelé zápisu 

Vážení spoluob�ané, 
jist� jste všichni zaznamenali, že od 21. 12. 2007 �eská republika vstoupila do 
schengenského prostoru a tím se zjednodušilo cestování v rámci Evropské 
unie, kdy p�i cest� do zahrani�í sice pot�ebujete doklad totožnosti, ale již nejste 
zbyte�n� kontrolováni na hrani�ních p�echodech a p�ejezd p�es hranice mezi 
jednotlivými zem�mi se zjednodušil. S tímto významným krokem došlo i 
k tomu, že policisté, kte�í pracovali na RCaPP, z�ásti p�ešli na obvodní 
odd�lení, dopravní službu nebo na ICP v Liberci. Naše odd�lení tímto 
zp�sobem získalo 5 policist�. V sou�asné dob� je v Novém M�st� pod 
Smrkem na odd�lení celkem 12 policist� + 2 vedoucí pracovníci. K 1. kv�tnu 
tohoto roku k nám nastoupí ješt� jeden policista a tím bude bezmála napln�n 
tabulkový stav. Vzhledem k tomu, že mezi naše povinnosti p�ibyla i kontrola 
státních hranic, a v rámci ujednocení celistvosti prostoru státních hranic a 
jejich okolí, bude mít naše odd�lení  od 1. 5. 2008 teritorium rozší�ené o obce 
Dolní �asnice, Horní �asnice a Srbská. 

Nyní vás krátce seznámím s tím, co se za první 3 m�síce tohoto 
roku v našem m�st� událo: 

 
���� Dne 4. 2. 2008 byl hlídkou policie OOP Nové M�sto pod Smrkem zadržen 
muž, který v objektu bývalé Textilany odcizil vlnitý plech a železný rám. 
P�estože vzniklá škoda byla 150,- K�, byl muž ve zkráceném p�ípravném �ízení 
postaven p�ed soud, nebo� byl v posledních t�ech letech odsouzen za 
majetkovou trestnou �innost – dle § 247/1e tr. zákona. 
���� Od 6. 2. do 7. 2. 2008 se neznámý pachatel vloupal do objektu divadelního 
klubu a odcizil LCD televizor, zp�sobená škoda �iní cca 29.000,- K�. 
���� Od 12. 2. do 13. 2. 2008 se neznámý pachatel vloupal do garáže domu 
v Novém M�st�, kde odcizil 2 motorové pily a pohonné látky, vše v celkové 
hodnot� 11.000,- K�. 
���� Od 15. 2. do 16. 2. 2008 se neznámý pachatel vloupal 
do rekrea�ní chalupy, odcizil zde 2 jízdní kola a další 
v�ci v celkové hodnot� 49.000,- K�. 
���� Od 17. 2. do 1. 3. 2008 se neznámý pachatel vloupal 
do rekrea�ní chalupy, kde odcizil 2 horská kola, moped, 
benzinovou seka�ku a další v�ci v celkové hodnot� 
60.000,- K�. 
���� Dne 14. 3. 2008 �ídil muž po ul. Frýdlantská osobní 
automobil, p�estože mu byl rozhodnutím M�Ú Frýdlant, 
odborem vnit�ních v�cí a dopravy zadržen �P. Muž byl 
ve zkráceném p�ípravném �ízení  odstíhán pro tr. �in 
180d tr. zákona – �ízení motorového vozidla bez 
�idi�ského oprávn�ní. 
���� Dne 17. 3. 2008 op�t tentýž muž �ídil v obci Hajništ� 
osobní automobil, p�estože mu byl rozhodnutím M�Ú 
Frýdlant odborem vnit�ních v�cí a dopravy zadržen �P. 
Muž byl ve zkráceném p�ípravném �ízení  odstíhán pro 
tr. �in 180d tr. zákona – �ízení motorového vozidla bez 
�idi�ského oprávn�ní. Dalším šet�ením bylo zjišt�no, že 
pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Liberci 
byl jmenovanému vysloven zákaz �ízení motorových 
vozidel a oba uvedené p�ípady byly p�ekvalifikovány na 
tr.  �in   ma�ení   výkonu   ú�edního   rozhodnutí   podle  
§ 171/1c. 
���� Dne 27. 3. 2008 �ídil v obci Hajništ� muž osobní 
automobil. Dechovou zkouškou bylo zjišt�no, že požil 
alkoholické nápoje a nam��ená hodnota �inila 1,84 g/kg 
alkoholu v dechu. Odmítl se podrobit odb�ru krve, a tak 
po odb�ru mo�i bylo následným znaleckým zkoumáním 
zjišt�no, že hladina alkoholu v mo�i byla 2,53 g/kg. 
���� Od 26. 3. do 29. 3. 2008 se NP vloupal do dílny u 
domu, kde odcizil benzinovou seka�ku v hodnot� 
9.000,- K�. 
���� Dne 28. 3. 2008 �ídil v ul. Ludvíkovská muž malý 
motocykl, p�estože nevlastní �idi�ské oprávn�ní a navíc 
mu byl rozsudkem OS vysloven zákaz �ízení 

motorových vozidel. Byl proto ve zkráceném p�ípravném �ízení postaven p�ed 
soud pro tr. �in ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí dle § 171/1c tr. zákona a 
�ízení motorového vozidla bez �idi�ského oprávn�ní dle § 180d trestního 
zákona. 
���� Dne 30. 3. 2008 �ídil v ul. Revolu�ní muž motocykl zn. MZ bez registra�ní 
zna�ky, p�estože nevlastní �idi�ské oprávn�ní. Byl proto ve zkráceném 
p�ípravném �ízení postaven p�ed soud pro tr. �in �ízení motorového vozidla bez 
�idi�ského oprávn�ní dle § 180d trestního zákona. 
 
       Sami jste si zajisté všimli, že se množí p�ípady krádeží vloupáním do 
garáží, dílen �i rekrea�ních objekt�. Vzhledem k tomu vás žádám, pokud máte 
n�jaké informace, které by mohly vést k odhalení a dopadení pachatel� t�chto 
�in�, poskytn�te je policist�m. Chráníte tím i sv�j majetek. Za p�ípadné 
informace p�edem d�kuji. 
 
       V m�síci dubnu jsme na ZŠ provedli besedy s d�tmi II., III., IV. a V. t�íd 
na téma „šikana“, „cizí �lov�k“. Tyto besedy nejsou ojedin�lou preventivní akcí 
našeho odd�lení a budou nadále pokra�ovat. Na druhou polovinu m�síce 
kv�tna plánujeme „Den policie a d�tí“, kde bychom cht�li zajistit i ú�ast 
policist� Polské republiky. 
 
       Dále vás ješt� chci seznámit s náborovou kampaní k Policii �eské 
republiky, kterou jste již ur�it� zaznamenali ve sd�lovacích prost�edcích. 
Pokud má n�kdo zájem o práci policisty, m�že se p�ihlásit na telefonním �ísle 
800 880 910, kde mu poskytnou další pot�ebné informace. 

————————————— 
                                                 Npor. Bc. Tomáš Dostál, 

                                   vedoucí obvodního odd�lení Nové M�sto pod Smrkem 



Kv�ten – �erven 2008 / 5 

�������������������
M�sto Nové M�sto pod Smrkem podalo žádost o spolufinancování 
z Opera�ního programu p�eshrani�ní spolupráce 2007 - 2013 �eská 
republika - Polská republika, z oblasti prevence rizik. V projektu 
s názvem P�eshrani�ní systém �ízení mimo�ádných událostí v severní 
�ásti Jizerských hor žádá s dalšími partnery o dotaci na vypracování 
Metodického plánu p�eshrani�ní sou�innosti záchranných složek, 
vybudování centra krizového �ízení v Novém M�st� (budova Policie) a 
po�ízení zásahové techniky. Vedoucím partnerem projektu je Nové 
M�sto pod Smrkem, dalšími partnery jsou obce Lázn� Libverda, 
�wieradów-Zdrój, Mirsk, Lesy �R a Lesní správa �wieradów. Celkový 
rozpo�et projektu je tém�� 1 mil. EUR. 

- SY - 
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Studenti Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci zpracovávají 
v rámci architektonického ateliéru projektové studie pro Nové M�sto 
pod Smrkem. Po dohod� s vedením m�sta byly ke zpracování 
nabídnuty student�m dv� úlohy - komplexní rekonstrukce nám�stí a 
p�em�na p�írodního koupališt� na okraji m�sta v rekrea�ní areál 
s celoro�ním provozem. 
O víkendu 19. - 20. dubna 2008 byly n�které rozpracované práce 
prezentovány zástupc�m m�sta. Diskuze nad p�edstavenými návrhy 
zodpov�d�la student�m otázky, které se jim v pr�b�hu práce 
nashromáždily, a místním zástupc�m m�sta p�inesla neot�elý pohled 
na možnou úpravu d�v�rn� známých prostor. 
Na konci semestru bude z již hotových projekt� p�ipravena v Novém 
M�st� výstava a s návrhy se tak bude moci seznámit i širší ve�ejnost 
m�sta.                                                                                   - SY - 
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M�stský ú�ad Nové M�sto pod Smrkem získal od Ministerstva vnitra 
ocen�ní za spolupráci na projektu Czech POINT. �eský Podací 
Ov��ovací Informa�ní Národní Terminál je místem, které poskytuje za 
p�íslušný poplatek ov��ené výstupy z ve�ejné evidence katastru 
nemovitostí,     obchodního    rejst�íku   a   živnostenského   rejst�íku   a 
z neve�ejné evidence výpis z rejst�íku trest�. 
Výstupy z ve�ejné a neve�ejné evidence obdržíte na matrice.  
V kancelá�i vedoucího správního odboru a kancelá�i vedoucího odboru 
výstavby a životního prost�edí obdržíte výstupy z ve�ejné evidence. 

- SY - 
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Od pond�lí 21. 4. 2008 je obnoven plnohodnotný provoz lékárny. 
Otev�eno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Snahou nového 
provozovatele je zajistit kvalitu této služby k plné spokojenosti všech 
obyvatel a zve Vás k návšt�v� nov� upravených prostor.  
Udržení provozu záleží na jeho ekonomice. Nyní je tedy na nás, zda 
budeme kupovat léky v místní lékárn� a tím pom�žeme jejímu udržení, 
nebo budeme využívat služeb jiných lékáren a ta u nás se dostane op�t 
do potíží. 
Omlouváme se za problémy, které p�ineslo do�asné uzav�ení lékárny. 

- SY - 
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Koncem letošního b�ezna poškodil neznámý vandal ukazatel rychlosti 
v Jind�ichovické ulici, který má zvyšovat bezpe�nost našich d�tí u 1. st. 
ZŠ. 
Došlo k odcizení kamery a poškození kabel�, které zajiš	ují dobíjení 
p�es solární panel.  
M��i� byl opraven a znovu slouží. Zárove� z n�j byla stažena data, 
která jsou k nahlédnutí ve vestibulu M�Ú. Rychlost je m��ena dvakrát – 
tzv. vstupní, kdy m��i� poprvé zachytí vozidlo, a výstupní, kdy je 
rychlost zm��ena u m��i�e a m�la by být �idi�em již zkorigována. Vyšší 
vstupní rychlost než 50 km/h byla v dob� od 16. 1. do 26. 3. 2008 
zaznamenána u 8 % vozidel, tj. u 8 492 vozidel. Celkem za toto období 
m��i� zaznamenal 101 960 pohyb�. K nej�ast�jšímu p�ekra�ování 
rychlosti dochází v dob� mezi 15:00 – 17:00 h, kdy je také nejvyšší 
množství projetých vozidel. 
M��i� byl také upraven tak, aby nezobrazoval rychlost nižší než 30 km/
h. Toto je bezpe�nostní opat�ení, aby zvlášt� d�ti b�háním a jízdou na 

kole nezkoušely svou rychlost a nevystavovaly se tak p�i tomto 
po�ínání nebezpe�í úrazu.   

                Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta 
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V t�chto dnech rozesílá naše m�sto první oslovovací dopis ob�an�m, 
kterých se bude týkat dostavba a rekonstrukce kanalizace v našem 
m�st�.  
Je velmi d�ležité, aby všichni, kterých se to týká, pochopili význam 
p�ipojení se na novou nebo stávající kanalizaci. Za nedobudování 
kanalizace hrozí sankce, proto jsme zahájili p�ípravu její dostavby.  
Naším p�áním je, aby se všichni vlastníci nemovitostí, kterých se to 
týká, p�ipojili dobrovoln�, protože jim tím odpadnou starosti 
s vyvážením žump nebo se zajiš	ováním úprav stávajících septik�. 
P�ipojením na kanalizaci se vy�eší letité problémy našeho m�sta 
s trativody a jejich zápachem. Rovn�ž mají naši ob�ané možnost 
napravit neoprávn�né vyúst�ní odpad� z domácností do deš	ové 
kanalizace v místech, kde bude probíhat rekonstrukce kanalizace. 
Rekonstrukcí se tyto p�ípady odhalí. 
M�sto  jako  takové má právo na�ídit p�ipojení, je-li to technicky možné, 
i bez ohledu na existenci �ádn� povolené stavby (septik s filtrem, 
žumpa, �istírna odpadních vod). 
Doufáme, že všichni pochopí ekonomický a ekologický p�ínos napojení 
na kanalizaci a že m�sto nebude muset napln�ní zákona vyžadovat.  
Na množství zrealizovaných p�ípojek závisí i výše dotace z Evropských 
strukturálních fond�. 
Dotazy, které se týkají kanalizace, zodpoví stavební odbor, event. 
místostarostka. 
 

                         Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta  

/0���#1���2�34�
Práce na výstavb� 39 BJ pokra�ují. V sou�asné dob� jsou dokon�eny 
rozvody vody, elektriky a vzduchotechniky. Zahájeny jsou topená�ské 
práce. Ve druhém týdnu v kv�tnu se postupn� zahájí izolování podlah a 
zhotovení vrchní vrstvy (anhydritový povrch). Zárove� je dokon�ena 
fasáda ze t�í stran a dokon�uje se fasáda ze strany od Hajništ�. Zatím 
není vybudováno elektro p�ipojení. To v této fázi závisí na �EZu, jak 
rychle dokon�í projekt, výb�rové �ízení a realizaci. Realizace je závislá 
na posílení stávající trafostanice.      
V sou�asné dob� je stále možné podávat žádosti o p�id�lení bytu 
v tomto novém objektu. Formulá� žádosti je ke stažení na internetových 
stránkách m�sta, nebo je možné si ho vyzvednout na bytové správ�, 
která také odpoví na p�ípadné dotazy. 
Byty bude p�id�lovat Rada m�sta pravd�podobn� koncem �ervna nebo 
v �ervenci tohoto roku.               Mgr. R. Žáková – místostarostka m�sta 
 

Diskusní setkání Frýdlantsko 
a cestovní ruch, tentokrát v našem m�st�  
Koná se v úterý 13. kv�tna 2008 od 16:30 hod. v kulturním sále 
restaurace Na Nám�stí. Jizersko-Ješt�dský horský spolek z Liberce 
vám   p�edstaví  svou  studii  proti  výstavb�  sportovního,  turistického 
a rekrea�ního  areálu  na  Smrku.  P�ij
te  se  také  zapojit  do diskuse 
o budoucnosti prost�edí, ve kterém žijeme.       

- SY - 
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D�kujeme všem ob�an�m, kte�í se zapojili do sbírky brýlí pro Afriku. Brýle jsou ur�ené pro St�edoafrickou republiku, kde si je malí a velcí pacienti 
nemohou dovolit kv�li jejich vysoké cen�, která mnohdy dosahuje hodnoty až jednoho ro�ního platu. Shromážd�né brýle jsme odevzdali 15. dubna 
2008 v ZOO Liberec. 
Po jejich vy�išt�ní a p�ekontrolování o�ními specialisty poputují letecky p�ímo do SAR. Brýle v SAR poputují do dispenzá�e �ádu bosých 
karmelitán�, kde pracuje osm zdravotních sester a jeden léka�, kte�í denn� ošet�í až 120 pacient�. Pacienti zde mohou vyhledat také o�ního léka�e. 
Práv� o�ní vady p�edstavují v této st�edoafrické zemi obrovský problém. V�tšina pacient� jsou studenti z p�ilehlých škol, kte�í bez brýlí nevidí na 
u�ivo. Je jim pak málo platné, že pat�í mezi 41 procent obyvatel, kte�í mohou navšt�vovat školu.   
Pod�kování pat�í i paní Libuši Koulové, která s nápadem zú�astnit se této sbírky p�išla.    

                                                                               Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta                                                   

Jizersko-Ješt�dský horský spolek uspo�ádal na Frýdlantsku již t�i prezentace pro ve�ejnost, nazvané „Frýdlantsko a cestovní ruch: kudy a jak?“. 
Další setkání, jak je uvedeno na letá�cích, bude v Novém M�st� pod Smrkem v úterý 13. 5. 2008. Ze všech t�í dosud prob�hlých prezentací je 
z�ejmé, že jde o zpochybn�ní zám�ru svazku obcí Smrk vybudovat Skiareál Smrk, a ne o diskuzi o cestovním ruchu na Frýdlantsku. Je to patrné 
z popisu obou grant�, které obdržel JJHS. S tímto zám�rem byly vypracovány tak zvan� nezávislé studie, které ve svých vývodech zpochyb�ují 
p�ínos Skiareálu pro Frýdlantsko. Opakovan� jsou uvád�ny katastrofické dopady zám�ru jak na p�írodu, tak na obyvatele. Již název série setkání je 
zavád�jící, protože nenabízí žádná srovnání jiných alternativ cestovního ruchu se zám�rem Skiareálu. Zám�rn� nebo z neznalosti nebyly použity 
záv�ry ze studie „Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“, vypracované spole�ností GaREP pro Svazek obcí Jizerské 
hory v roce 2007. Je zd�raz�ována výhoda malé návšt�vnosti této �ásti Jizerských hor a nutnost p�esunout aktivity cestovního ruchu nejlépe mimo 
CHKO Jizerské hory. V diskuzích jsou opomíjeny námitky, že zdejší oblast má dlouhodobou tradici turistiky a lyžování, kdy nap�íklad na Smrku byla 
celoro�n� v provozu rozhledna s chatou. Opomíjena je skute�nost, že areál podpo�ili zastupitelé obcí svazku Smrk. Je zd�raz�ováno, že JJHS je 
povinen upozor�ovat na škodlivost zám�ru již proto, že k zám�ru se vyjád�ili kladn� pan prezident, p�edseda senátu a zastupitelstvo kraje. Podle 
mne jde o prosazování názoru úzké zájmové skupiny proti zájmu obyvatel Frýdlantska, skrytého za ochranu p�írody. Akce je financována 
z ve�ejných zdroj�. Z Norských fond� je to 90%, zbytek je z Nadace partnerství. Tyto prost�edky, p�ibližn� 1 mil. K�, mohly být využity smyslupln� 
nap�íklad k dopracování studií Skiareálu tak, aby bylo co nejmén� poškozeno životní prost�edí, což by splnilo podmínky grant�. Na záv�r 
p�ipomenu: „Kdo chce, hledá zp�soby, kdo nechce, hledá d�vody“. 

Karel Je�ábek      

,�5��'����
Upozor�ujeme ob�any, že ve vestibulu M�stského ú�adu jsou na 
nást�nkách pravideln� zve�ej�ovány informace o konání r�zných akcí. 
Dále jsou zve�ej�ovány fotografie z akcí a aktivit, které práv� prob�hly. 
Vestibul je p�ístupný každý den.  
Aktuální oznámení, texty hlášení místního rozhlasu a nejbližší akce jsou 
zve�ej�ovány na webových stránkách našeho m�sta – www.nmps.cz. 

 Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta 
 

"�#	��16�����
V m�sících únor, b�ezen a duben se narodili: Tereza Kme	ová, Lukáš 
Tichý, Jindra �ižinská, Natálie Škaredová, Anna Linhartová, Jan 
Selnekovi�, Anna Kohoutová, Samuel Laci, Hana Hakrová, Markéta 
Hakrová a Tomáš Kratochvíl.  
Všem rodi��m nových ob�ánk� blahop�ejeme. D�tem p�ejeme š	astné 
vykro�ení do života, zdraví, krásu, bezpe�í, úsp�ch a lásku. A	 se Vám 
splní všechny plány a nad�je.                                           

                             Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta  
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V sobotu 31. 5. 2008 po�ádá VSK Slavia TU Liberec závod v 
orienta�ním b�hu na klasické trati. Prezentace 8:00 - 9:00 h v areálu 
p�írodního koupališt�. P�ij
te si vyzkoušet tento druh sportu. Budou 
p�ipraveny kondi�ní trat� i pro širokou ve�ejnost. �
�������&�����#�����
Oznamujeme tímto, že po dohod� mezi Krajským ú�adem Libereckého 
kraje, Povodím Labe a.s, Policií �R a Krajskou správou silnic 
Libereckého kraje bude od 1. 5. 2008 otev�ena silnice II/290 – Souš – 
Sm�dava.                                    Ing. Jaroslav Svoboda, ORVZŽP KULK  

 

@�'�������	��1	�
���
�lenky �erveného k�íže d�kují ob�an�m našeho m�sta, kte�í p�isp�li 
ošacením na humanitární sbírku ob�anského sdružení Diakonie 
Broumov. Sbírka pom�že sociáln� pot�ebným ob�an�m. Materiál 
nevhodný pro humanitární ú�ely dále poskytne práci lidem, kte�í by jinak 
žádnou práci nedostali, a zárove� se odleh�í komunálnímu odpadu, 

protože  bude ekologicky zpracován.  Na t�íd�ní a zpracování materiálu 
se podílejí lidé z okraje spole�nosti, propušt�ní z výkonu trestu, lidé bez 
domova a lidé t�žko umístitelní na trhu práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horolezecký klub Nové M�sto pod Smrkem po�ádá 5. 
ro�ník závodu smíšených pár� v netradi�ním triatlonu, který 
sestává z jízdy na kánoi, kole a b�hu. Závod se koná 24. kv�tna 
2008 od 11 hod. na koupališti v Novém M�st� pod Smrkem. Po 
dobu akce bude k dispozici ob�erstvení, možnost projíž	ky na 
kánoi a d�tský koutek (za p�íznivého po�así). 
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V lo�ském roce jsme za�ali s opravami Kyselky – místem �astých 
procházek našich ob�an� spojených s ob�erstvením a na�erpáním 
kyselky. 
Byly opáleny staré nát�ry a Kyselka byla celá nov� nat�ena. Kus 
opravdové kvalitní práce odvedl pan Ivan Gar�ic a jeho pomocníci. 
V této chvíli je dokon�ena oprava lavi�ek a stolu, kterou rovn�ž 
kvalitn� provedl pan Jan Ressel a jeho firma.  
Zbývá dokon�it ješt� druhý nát�r st�echy a vystavit vyšší zídku, která 
bude bránit splavování zeminy k lavi�ce u vchodu do Kyselky. Tyto 
práce provedou pracovníci na VPP.  
P�ejeme všem p�íjemn� strávené chvíle u té „naší kyselky“. 

    Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta 
 
 

"��'���A#�
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V lo�ském roce byl restaurován Neumann�v k�íž z roku 1855, ležící 
na staré cest� do Ludvíkova pod Smrkem. Tato boží muka leží u 
staré poutní cesty. Místo bývalo významnou zastávkou p�i 

procházení procesí ze Slezska, �i Nového M�sta pod Smrkem p�es Ludvíkov pod Smrkem a Lázn� Libverdu do Hejnic. Místo je op�edeno i starými 
p�íb�hy (Vražda Antona Wildnera, Procesí s páterem Jomrichem).  
K�íž nechalo zrestaurovat naše m�sto na základ� iniciativy paní Ing. Hannelore Langrové. P�evážná �ást náklad� byla zaplacena z dotace 
Libereckého kraje, zbytek zaplatilo naše m�sto. V letošním roce byl zrestaurován zbytek nápisu, který paní restaurátorka nemohla rozluštit. To se 
poda�ilo díky panu Je�ábkovi, který m�stu poskytl fotografii pana Teleckého 
s jeho p�ekladem. Pod�kování pat�í i panu Tauscherovi za p�epis nápisu a 
panu Preisserovi za p�edání fotografie. Restaurátorské práce provedla paní 
Vanesa Trostová z Bílého Potoka. Pomoc p�i p�eprav� poskytl také pan Petr 
Smr�ka. 
Po zabezpe�ení božích muk proti poni�ení pasoucími se kravami bude ješt� 
vhodn� umíst�n p�eklad nápisu, který nám jako volný p�eklad poskytl Ing. 
Karel Je�ábek: 
„M�j milý poutní�e, v klidu post�j. Pohle
, co u�inil pro tebe Ježíš tv�j. Na 
jeho krvavý pohle
 pot. Pak jdi a konej dál svou pou	.“   
D�kujeme všem, kte�í se podíleli na obnov� tohoto krásného poutního místa. 
 

         Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta 

22. 4. 1970 prob�hla první kampa� pod názvem Den Zem� ve Spojených státech amerických. Žádala zvýšit energetickou ú�innost a hledat 
obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vylou�it z používání chemikálie a odpady, které ni�í ozónovou vrstvu Zem� atd. 
Kampa�, která m�la za cíl prosadit otázku ochrany životního prost�edí do politické diskuse a podpo�it ve�ejný zájem o tuto problematiku, inicioval 
americký senátor Gaylord Nelson za podpory ostatních amerických politik�. Akce se v roce 1970 zú�astnily milióny ob�an� USA, a to zejména 
student� základních, st�edních a vysokých škol. Kampa� m�la nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Zem� - 22. dubna - jako 
mezinárodního svátku životního prost�edí. 
V roce 1990 se k americké tradici p�ipojil zbytek sv�ta. 200 milión� lidí na celém sv�t� ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu 
životního prost�edí na Zemi. Zprávy z celého sv�ta informovaly o pochodech, sout�žích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a 
jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Den Zem� 1990 se tak stal nejv�tší ve�ejností organizovanou aktivitou v historii. Akci Den Zem� podporuje 

celá �ada významných organizací, osobností, v�dc� i politik�.  
 
Od roku 1990 je 22. duben jako sv�tový svátek životního prost�edí 
slaven i v �eské republice. 
Nejv�tší význam Dne Zem� spo�ívá v tom, že umož�uje i té nejmenší 
organizaci a jednotlivc�m za�adit sv�j malý p�ísp�vek k pé�i o životní 
prost�edí do celostátního a celosv�tového kontextu. Den Zem� umož�uje 
spojit síly k výrazn�jšímu oslovení široké ve�ejnosti i p�edstavitel� 
politické i ekonomické moci ve jménu ochrany p�írody a životního 
prost�edí. Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých 
se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní 
a státní ú�ady, místní samospráva a velké množství jednotlivc�.  
 
 

DEN ZEM� V NOVÉM M�ST� 
POD SMRKEM 
V sobotu 19. dubna 2008 se konal již druhý ro�ník DNE ZEM�, který 
po�ádalo m�sto Nové M�sto pod Smrkem a Mamiklub.    
Po�así nám moc nep�álo, ale d�tem, které vydržely tancovat celý den na 
hudbu skupiny INTERHYT, to nevadilo.  
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Oslava Dne Zem� byla opravdu pestrá. D�ti mohly v r�zných 
sout�žích získat sladké odm�ny, povozit se na koníkovi, využít 
d�tský koutek na nám�stí, prohlédnout si hasi�ské auto anebo 
t�eba shlédnout pohádky. 
———————————————————————————— 

POD�KOVÁNÍ 
D�kujeme skupin� INTERHYT, že vydržela hrát pro dobrou náladu celý 
den i se zk�ehlými prsty. 
D�kujeme GIDEONOVI A HEFZIB� z Ludvíkova a koník�m, že vozili 
d�ti celé odpoledne zdarma. D�kujeme Lukášovi Novotnému za 
natažení lajn a za ch�dy. 
D�kujeme všem dobrovolník�m u sout�žních disciplín. 
D�kujeme p. starostovi a všem ostatním, kte�í se na oslav� podíleli. 
 

Za Mamiklub Lenka Meinerová a Kole�ková Kate�ina 
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Zpívání pod Smrkem 
 
Ve dnech 3. a 4. dubna uspo�ádala Základní um�lecká škola v Novém M�st� pod Smrkem  již 6. ro�ník p�ehlídky 
p�veckých soubor� „Zpívání pod Smrkem“. Této p�ehlídky se ú�astní jak soubory, které získávají zkušenosti i na 
velkých p�ehlídkách a sout�žích, tak soubory, pro n�ž je toto setkání vítanou p�íležitostí k p�edvedení jejich dovedností 

a um�ní. Letos se p�ehlídky zú�astnilo 13 soubor� - 244 zp�vák� i 
tane�ník�. Od rána se sjížd�ly d�ti z mate�ských, základních a 
základních um�leckých škol z celého Frýdlantska. Vystoupení se 
všem vyda�ilo a s chutí jsme si na záv�r zazpívali i spole�nou 
písni�ku. Již se t�šíme na další zpívání. D�kujeme M�stskému ú�adu 
v Novém M�st� pod Smrkem nejen za finan�ní podporu této akce. 
 

)�������'������-�C�
Žákyn� Ivanka Tranová získala v okresním kole Národní sout�že ZUŠ 
�R ve h�e na klavír 2. místo. Ivanku na sout�ž p�ipravila paní u�itelka 
Annemarie Himmelová. 
  
Flétnové trio  (Hedvika Juricová, Radka Osterová, Eliška Walterová) 
se umístilo v krajské sout�ži komorních soubor� „Velká cena ZUŠ“ ve 
své kategorii na 2. míst�. Flétnový komorní soubor (Adéla 
Ebermannová, Tomáš �eleda, Ellen Makumbirofa, Šárka Zemanová)  
se v téže sout�ži a ve stejné kategorii umístil na 3. míst�. Oba 
soubory p�ipravovala paní u�itelka Mgr. Marie �echová.  
 
Ve  výtvarné sout�ži „Postavme se šikan�“ naši žáci pod vedením 
paní u�itelky Evy Bartošové získali hned n�kolik ocen�ní:  Ellen 

Makumbirofa, Daniel Faina, Lucie Prchalová, Zde�ka N�me�ková – všichni 1. místo, Radim �ech – 3. místo Naší škole bylo také ud�leno „zvláštní 
ocen�ní“ za kolekci prací zaslaných do sout�že a práce Zde�ky N�me�kové a Lucie Prchalové byly použity i na diplomech, pozvánkách a do úvodní 
videoprojekce p�i slavnostním p�edávání cen. 
 
�
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PODSMRKÁ�EK 
D�tský p�vecký sbor Podsmrká�ek 
vznikl na za�átku školního roku 
1997/98, zprvu jako bezejmenný sbor 
zpívajících d�tí. Po �ty�leté existenci 
se kv�li velkému po�tu d�tí rozd�lil na 
2 sbory, p�ípravný Podsmrká�ek I a 
hlavní sbor Podsmrká�ek II. B�hem 10 
let se v Podsmrká�ku vyst�ídalo p�es 
130 zp�vák� a zp�va�ek, n�kte�í zp�-
váci ve sboru zpívali t�eba pouze rok a 
jejich zájmy se pozd�ji zase ubíraly 
jiným sm�rem. Hodn� našich zp�vák� 
s námi ale zpívalo a zpívá n�kolik let. 
N�které naše zp�va�ky jsou již dnes 
pyšnými maminkami.  
Za p�vecké desetiletí jsme snad nejvíce p�vecké radosti d�lali v našem m�st�. D�ti každý rok zpívají na tradi�ních koncertech ZUŠ a na festivalu 
Zpívání pod Smrkem. Dvakrát v roce Podsmrká�ek pot�ší obyvatele novom�stského pe�ovatelského domu. N�kolikrát p�vecký sbor ale vyjel i za 
hranice našeho m�sta. D�ti zpívaly na p�ehlídce ve Vratislavicích, n�kolikrát na tradi�ním Vítání jara v Liberci, v lo�ském roce na Frýdlantském fes-
tivalu.  
I letos v našem Podsmrká�ku zpívá p�es 40 d�tí. Je už tém�� tradicí, že zkoušky probíhají v pátek odpoledne. Je to �as, kdy spousta d�tí s oblibou 
�íká, že už je víkend, ale i p�esto máme hol�i�ky, sle�ny, kluky, kte�í stále chodí mezi nás.  
V lo�ském roce nahrál Podsmrká�ek svoje první CD a další na sebe ur�it� nenechá dlouho �ekat. 
Po celou desetiletou kariéru Podsmrká�ku je jeho výbornou korepetitorkou Mgr. So�a Jarošová, které pat�í moje velké soukromé D�KUJI za výbor-
nou spolupráci.  
V n�kterém dalším zastavení Vás zavedeme p�ímo na zkoušku a v��te, milí �tená�i, že se máte na co t�šit… 
Záv�rem nám dovolte, abychom Vás ješt� jednou pozvali na KONCERT 10 LET PODSMRKÁ�KU, který se koná 12. �ervna 2008 v 17 hodin v sále 
restaurace Na Nám�stí. 

                                     Za Podsmrká�ek Michaela Smutná, sbormistr 
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Ve dnech 18. a 19. �ervna 2008 se od 15:00 do 17:00 hodin otev�ou dve�e naší školy pro všechny zájemce o hudební a výtvarné 
um�ní. 
  
  Ve školním roce 2008/2009 otevíráme tyto obory: 

•      hudební obor (p�íprava ke h�e na hudební nástroj) pro d�ti od 6 let 
•      hudební obor (sborový zp�v) pro d�ti od 5 do 14 let 
•      hudební obor (hudebn�-pohybová výchova) pro d�ti od 5 do 8 let 
•      výtvarný obor pro d�ti od 1. ro�níku povinné školní docházky a starší 

  
Pokud máte zájem o to, aby se Vaše dít� u�ilo hrát na hudební nástroj, máte možnost p�ihlásit jej do p�ípravné hudební výchovy - 
p�íprava ke h�e na hudební nástroj. Každý rok se na nás obracejí rodi�e budoucích prv�á�k� s otázkou, zda není p�íliš brzy za�ít 
s hrou na nástroj již v 6 letech. Mají �asto obavy, zda jejich dít� zvládne školní povinnosti a sou�asn� se vzd�lávat v základní 
um�lecké škole. Tento v�k je však pro za�átky hudebního vzd�lávání naprosto ideální. D�ti navšt�vují p�ípravnou hudební výchovu 2 
vyu�ovací hodiny týdn�. Ve skupin� nejvýše 15 žák� se u�í základ�m hudební teorie a rozvíjejí své rytmické a tonální cít�ní. Od 2. 
pololetí jsou d�ti rozd�leny do skupinek podle toho, na který hudební nástroj budou hrát. Výuka se pak d�lí na 1 spole�nou vyu�ovací 
hodinu teorie týdn� a 1 vyu�ovací hodinu hry na nástroj ve skupince 2 až 3 žák�. V �ervnu pak d�ti skládají zkoušky a dostávají 
osv�d�ení. Teprve od zá�í následujícího školního roku má každý žák svoji individuální hodinu hry na nástroj a k tomu spole�nou 
hodinu hudební nauky. Tady už je nutná každodenní domácí p�íprava, bez které se ani ten nejnadan�jší muzikant neobejde. Ale o tom 
až zase n�kdy p�íšt�. 
                             
                                            T�šíme se na Vás a Vaše d�ti.                               So�a Jarošová, u�itelka ZUŠ 

Velikono�ní zábava v dubnu? 
 
Vážení �tená�i, jelikož �tu pravideln� Novom�stské noviny, musím 
zareagovat na stránku �. 5 – KALENDÁ� AKCÍ na rok 2008 – vydaném 
v minulém �ísle. 
 
Nevím, jak si zatan�ila paní místostarostka Mgr. Žáková na velikono�ní 
zábav� v dubnu, ale my ob�ané Nového M�sta pod Smrkem jsme stihli 
tuto velmi p�knou akci, kterou po�ádal pan Tomáš Bruský (mimo jiné 
jako každý rok v termínu Velikonoc) již 23. b�ezna z ned�le na Veliko-
no�ní pond�lí. Velikono�ní zábava je jednou z dlouholetých tradic 
v Novém M�st� pod Smrkem daná pevným termínem Velikonoc. A 
vlastn� ani jiný termín není možný. Neumím si p�edstavit, že by chlapi 
vymrskali d�v�ata pomlázkou na zábav� v jiném �ase, než je ten 
velikono�ní. 
Jen bych ješt� rád na záv�r napsal, že velikono�ní zábava se povedla a 
byla celkov� moc p�kná. To jist� mohou potvrdit všichni zú�astn�ní. 
Doufám jen, že další p�ipravované akce na letošní rok, které oznamuje 
ob�an�m paní místostarostka, jsou napsané ve správném termínu. 
                                                                                        Ludvík Steffan 
——————————————————————————————— 

Kalendá� akcí 
Jak jsem již informovala v minulém �ísle, tak jsme kalendá� akcí 
sestavovali na setkání spolk� v �íjnu 2007. Dávali jsme ho „dohromady“ 
podle akcí, které se v tom roce uskute�nily a podle toho, jak jsme znali 
termíny pro rok 2008. Ty jsme v�d�li jen od t�ch, kte�í se akce 

zú�astnili, a to si ješt� n�kte�í nebyli termíny jisti, proto jsem v �lánku 
s logem Prom�ny na tyto skute�nosti upozor�ovala. Neposunutého 
termínu u velikono�ní zábavy jsem si všimla až po vyjití Novom�stských 
novin, a v té chvíli se s tím už nic nedalo d�lat. Termín nebyl up�esn�n 
ani na internetu v záložce nejbližší akce, protože jsme ho up�esn�ný 
nedostali.  
Kalendá� byl sestaven hlavn� proto, aby naši ob�ané, kte�í mají pocit, 
že se v našem m�st� nic ned�je, získali informaci, že akce probíhají, a 
že si každý m�že n�co vybrat.  
Znovu upozor�uji, že je dobré sledovat naše internetové stránky www.
nmps.cz, kde jsou v záložce nejbližší akce aktualizované termíny 
jednotlivých aktivit, pokud nám je organizáto�i sd�lí. Ty znovu prosím o 
aktualizaci termín� a nahlašování nových akcí, které v kalendá�i nejsou. 
Zm�ny a aktualizace hlaste prosím v sekretariátu nebo p�ímo u našeho 
informa�ního technika pana Bryla (sídlí v p�ízemí m�stské knihovny, e-
mail bryl@nmps.cz). Už v této chvíli vím, že se termíny n�kterých akcí 
zm�nily, nebo došlo k jejich up�esn�ní.   
Na záv�r m� v souvislostí s nep�esností u termínu velikono�ní zábavy 
napadají dv� lidová r�ení: „Kdo nic ned�lá, nic nezkazí“ a „Kdo chce 
psa bíti, h�l si vždy najde“.  
 
D�kuji všem za spolupráci na kalendá�i a za jeho aktualizování, které 
budeme  i nadále oznamovat prost�ednictvím m�stského rozhlasu a 
našich internetových stránek. 
 

                                Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta 

Nejdelším potokem v katastru Nového M�sta 
pod Smrkem je potok Lomnice, pramenící v 
severozápadním úbo�í Smrku v údolí�ku nad 
Streitovým obrázkem. V názvu má velmi 
rozší�ené p�vodní �eské jméno, odvozené od 
výrazu lomný a znamenající vodu „lomoznou, 

hlu�nou“ nebo „vytékající z lomu“ �i s „s tokem 
lomeným“. Upravený n�mecký tvar Lomnitz byl 
pozd�ji a z�ídka p�ekládán jako Bruchbach. 
Lomnice protéká pod Purkmistrovým mostem a 
nabírá zprava praménky z Rapické hory, zleva 
z M�dence. V údolí je zbudovaná nádrž sloužící 

k zavlažování lesních školek. Protéká 
lokalitou „Mlýn“, kde ur�it� bylo vodní dílo. 
Nevím o n�m mnoho,v Matouschov� map� z r. 
1927 toto dílo ješt� není. Protíná cestu z 
Nového M�sta pod Smrkem do Polska a pod 
koupališt�m nabírá první pravostranný p�ítok 
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�ervený potok, který se do n�j ovšem vlévá až 
jako výtok z koupališt�. �ervený potok 
(Roterbach) pramení na jižním úbo�í 
And�lského vrchu a napájí novom�stské 
koupališt�. Název je z�ejm� z typicky 
zabarveného potoka protékajícího bažinami. 
Setkal jsem se i  s názvem Rourový potok 
(Rohrbach). Nevím, jestli to je chyba v p�episu, 
nebo byl potok n�kdy skute�n� sveden do 
jakéhosi potrubí. Po n�kolika stovkách metr� 
p�itéká další pravostranný p�ítok Uhelný potok 
(Kohlbach), na jehož toku ur�it� stálo vodní 
dílko, mající n�co spole�ného s Mazelovou 
porcelánkou. Název Uhelný potok pochází 
z�ejm� od uhlí, které se pálilo v milí�ích na jeho 
horním toku, n�kde v okolí Oslího buku, a 
ob�as z�ejm� v potoce plavalo d�ev�né uhlí. 
Místo, kde stávaly milí�e, se nazývalo podle 
Matouschovy mapy Muhlloch-Mlýnská díra. Na 
map� M.M. z r.1927 je patrná ješt� jakási 
vodote� mezi �erveným a Uhelným potokem 
(bezejmenná), ale to je asi dávno zmeliorováno 
a vedeno pod zemí. Na levé stran� Lomnice, v 
místech bývalé svazarmovské st�elnice, jsou 
patrné základy náhonu, který mí�il pod 
textilanskou starou tiskárnu, kde stávalo též 
vodní dílo. Vid�l jsem studii na jeho obnovu 
(kde asi je), ale pro malý výkon (asi 5 kW) se 
dílo nikdy neobnovilo. Na cest� musíme 
Lomnici opustit a vydat se p�es m�sto nejlépe 
až za textilanskou �isti�ku odpadních vod, pod 
železni�ní malý viadukt, kde Lomnici op�t 
potkáme. V objektu bývalé Textilany Lomnice 
napájí dva rybníky, které sloužily jako zásoba 
technologické vody, ale kdysi za barona 

Klingera byly rybníky krásn� upravené a byla to 
hlavní atrakce baronova lesoparku, kde se dalo 
jezdit i na lodi�kách. Rybníky jsou též ješt� 
napájeny praménky z prameniš	 pod 
Jind�ichovickým h�ebenem. Projdeme pod 
novom�stskou �isti�kou, tam je Lomnice 
napájená vy�išt�nou vodou z našich záchod� a 
van, o �emž se m�žeme p�esv�d�it. 
P�icházíme do míst, kde zprava p�itéká docela 
významná vodote�, o které není známo, jak se 
jmenuje. Na jedné z nejlepších map Jizerek M.
M. z r. 1927 v�bec nakreslena není. Na map� 
okresu Frýdlant z r. 1910 taktéž není. Ve 
Zprávách �eské besedy z r. 1990 - Jména 
vodních tok� Jizerských hor - není uveden. Na 
nových mapách (Jizerské hory 1:75000, r. 
1996) je krásn� vykreslen, ale beze jména. 
Stejn� i na map� Nového M�sta pod Smrkem 
z r. 2006. Jediná zmínka je na map� z r. 1910, 
kde je uveden název – HOFLADE - tak je i 
nazývána �ást m�sta s vystav�nými okály a 
dalšími 3 ulicemi. Možná, že jde i o název 
potoka – Hofládský. Naho�e v lese je ješt� 
z�eteln� patrné vodní dílo, které z�ejm� 
zadržovalo vodu pro napájení dobytka. Kdo ví o 
tomto názvu potoka? Rád bych se to dov�d�l. 
Krá�íme do míst, kde stával Švýcarský mlýn, 
slavné výletní místo, zachované na mnoha 
pohlednicích. Je tam ješt� jakýsi rybní�ek po 
levé stran� Lomnice, v sedmdesátých a 
osmdesátých letech se tam v zim� hodn� 
bruslilo. Na map� z r. 1910 je v t�ch místech 
jméno Hübnermühle, trochu blíže k dnešnímu 
statku ozna�ena kapli�ka Weisse Kapelle. 
Dnes neexistuje, na M.M. z r.1927 již nic není. 

Jdeme op�t k Lomnici, kde asi po necelém 
kilometru nabírá pravý p�ítok z lesa u Hajništ�, 
op�t bezejmenný. Já mu �íkám Suk�v potok, 
protože první stavení, které míjí, je d�m p. 
Karla Suka. I zde bývalo vodní dílo, je tam 
znatelný možná i obnovovaný náhon, který je 
dnes majetkem p. �echa, na map� M.M.1927 
z�eteln� vyzna�ený. Po n�kolika stech metrech 
je levostranný p�ítok Lomnice - Novom�stský 
potok - ten ale necháme nap�íšt�. Sledovali 
jsme pravostranné p�ítoky Lomnice v katastru 
Nového M�sta pod Smrkem. P�ijdeme k silnici 
z Ludvíkova do Hajništ�, vyrazíme vzh�ru 
k trati a ob�erstvíme se v hosp�dce v Hajništi.              
P�íští putování bude kolem Ztraceného potoka 
a levostranných p�ítok� Lomnice až k bývalému 
vojenskému prostoru.              
                                     P�knou vycházku p�eje 

Juraj Smutný sen.                                                  
————————————————————— 
Prameny a literatura:    
M.M.1927 Mapa Matouschek, r.1927 
M.1910 Mapa Bezirk Friedlant, r.1910 
             Mapa Jizerské hory, r.1996 
             Mapa  Nové M�sto pod Smrkem,  
                    r.2006 
             Zprávy �eské besedy r.1990, �.68 
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    Ptám se sám sebe už n�kolik let, "co" nutí a žene lidi k tomu, aby 
p�ijeli n�kam do neznáma a absolvovali tam p�šky i n�kolik desítek 
kilometr� dlouhé trasy v mnohdy neznámém terénu, a to už po 
n�kolikáté. �e� je o akci, po�ádané Klubem �eských turist� v Novém 
M�st� pod Smrkem a zašti	ované m�sto tamtéž. Dnes je už známa pod 
zkratkou 3D3Z3P, tedy 3 dny, 3 zem�, 3 pochody. Letos v po�adí už 
osmý ro�ník. Ale abychom se vrátili k otázce "co". Jedno vysv�tlení se 
nabízí. To totiž u lidu turistického tak bývá, že se rád druží, rád poznává 
nové kraje, rád šlape p�írodou cesta necesta navzdory r�zným 
schválnostem po�así �i po�adatel�. A tak se ve M�st� zase sešel 
po�etný dav  chodecký  z  N�mecka,  Polska,  Ma
arska,  ale i z Ho-
landska a samoz�ejm� z �ech. 
       Zhruba jako vloni stejný štáb ob�tavc� z �ad K�T v �ele s p�ed-
sedou panem Miroslavem Kozákem p�ipravil t�i trasy v distancích 9, 20 
a 26 km po nejbližším i vzdálen�jším okolí M�sta a Jizerek. V ko-
operaci s vedoucí Juniorcampu paní Blankou Semerákovou bylo 

p�ipraveno stravovací i noclehové zázemí. Od pozdních hodin 
odpoledních v  pátek 25. dubna, zakon�ených malou hudební produkcí 
s tancem až po celodenní sobotní zajišt�ní vlastních pochod� byl sbor 
dobrovolník� v jednom kole. To znamenalo p�íjem turistických zájemc� 
o p�espání, stravování a následný výšlap, zajišt�ní nezbytných kontrol 
na trasách s ob�erstvením. A nakonec i p�eprava zájemc� do místa 
t�etí �ásti pochod�, do n�mecké Žitavy. Ta první se odehrála na území 
Polska, v oblasti Luban�.  
       Pro úplnost je nutno dodat, že po�así docela vyšlo, organizace 
klapala docela obstojn� až na pár drobných zádrhel�, které byly 
úsp�šn� vy�ešeny, známí a kamarádi z let minulých se potkali a 
popovídali si v rámci jazykových možností a doufám, že se všichni t�ší 
na p�íští rok. Náš K�T chystá obm�nu tras, aby našim p�átel�m ukázal 
další neobjevené krásy našich Jizerek. 
       Je pot�eba hodn� pod�kovat všem dobrovolník�m za jejich pomoc 
p�i zajiš	ování této akce a v��it, že na p�íští rok op�t zapojí své 
schopnosti k uskute�n�ní této prosp�šné v�ci. 

Šmi-dra   

Jizeran    
     Už je to mnoho let, co zde procházel mladý muž a rozdával lidem radost ze života. Um�l smutného �loví�ka pot�šit laskavým slovem a ne�áda 
zase pokárat. Jednoho dne p�išel až k nám. Sešel až sem do údolí. Krajina se svými zelenými vrchy, lány polí, vížkami kostel� i letícími oblaky 
hluše, zlov�stn� ml�ela. S jakým úmyslem zaklepal na dve�e našeho statku, to nevím.  
    “Tak jd�te otev�ít,“ �ekla matka.“ Na co �ekáte? “  
   “Tak se hni,“ k�i�í starší z hošík�, “jsi mladší! Copak všechno mají d�lat jen ty starší?“ 
     Milánek šel otev�ít a host vešel do sv�tnice. Zatím co matka mluvila s tím mohutným �lov�kem a vyptávala se ho, odkud jde a kam, oba chlapci 
si prohlíželi toho neznámého pána.  
   “Koukej, má velikánské boty.“   
   “A kalhoty má roztrhané.“  
   “Vidíš, jak k�e�ovit� drží u brašnu, copak v ní asi má?“  
   “Zeptej se, Pavlíku!“  
  “ Zeptej se ty, jsi mladší!“ 
        Vtom se vrátil z venku otec a celý zrudlý a rozechv�lý se zastavil proti cizímu muži a vykulil na n�j o�i. Docela zapomn�l, že si nesklepal 
z kabátu staré, rezavé jehli�í. Neznámý se ml�ky díval kamsi na ze
, jako by nevid�l a neslyšel. Matka zatím dala každému na st�l talí� s horkou 
polévkou a ukrojila každému veliký krajíc chleba.  
   „To jsou vaši kluci?“  
   “Ano,“ odpov�d�l mu táta a máma si mezitím prohlížela roztržený kabát toho chlapíka.       
   „Jakpak vám �íkají?“ zeptal se malý Pavlík.  
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   “Víš, hochu, tady v údolí jsem neznámý, ale ty hory tam venku, co se ty�í k nebes�m, se  jmenují po mn�. Já jsem Jizeran,“ usmál se a ukázal 
sm�rem ke kopc�m. V tu chvíli jako by ob�ma chlapc�m n�kdo vyrazil dech.  
   “Za to, že jste byli ke mn� št�d�í, dám vám n�jaký dárek,“ promluvil po jídle Jizeran a obrovskou rukou sáhl do své brašny. Staršímu Pavlíkovi 
vytáhl p�ekrásného malovaného koníka, Milánkovi d�ev�nou ká�u.  
   “A  co vám, paní domu, co byste si p�ála?“  
   “Já nic nepot�ebuji, já mám radost, když mohu každému, kdo to pot�ebuje, pomoci.“  
        Když matka zpozorovala, že Jizeran bere do ruky sv�j ošum�lý kabát, usmála se a �ekla:  
   “Z�sta�te dnes na noc u nás, je pozd� a venku za�íná �ádit vich�ice, slyšíte? Ráno zas m�žete jít dál.“   
     Jizeran v�d�l, že mu takové po�así nevadí, ale bylo mu zde dob�e a slíbil z�stat. Matka mu p�ichystala lože na ležance, aby se host proh�ál.
Otec, který zde na ležance spával, ustlal si té noci na staré truhle. Všichni brzy utichli a nastal klid, jen matka se na loži p�evalovala a nemohla 
usnout. Po chvilce vstala, rozsvítila malou lampi�ku a tiše p�istoupila k ležance. Slabé sv�tlo oza�ovalo hosta, který spokojen� oddychoval. Dlouho u 
n�j stála, prohlížela si ho a stále o n��em p�emýšlela. Pak zvedla z podlahy velké, chatrné,  promá�ené boty. Vždy	 v t�ch botách nem�že zítra 
pokra�ovat, pomyslela si a dala je na pec uschnout. Ten starý kabát mu zašila. �asn� ráno vstala, zatopila v peci, aby vše mokré uschlo. Ve 
sv�tnici bylo ticho, ozývalo se jen pravidelné oddechování spá��.  
    Jizeran vstal také, nerad dlouho spal. V kuchyni už hospodyn� vytáp�la pec a veselé záblesky ohn� si hrály na zdích, když do sv�tnice n�kdo 
vstoupil. Jizeran, který slušn� pozdravil hospodyni a usadil se za st�l, se ohlédl a bylo z�ejmé, že se polekal.  
   “Kdo to je?“ zeptal se matky.  
   “To je náš d�de�ek,“ odpov�d�la maminka.  
   “Ten má krásné bílé vlasy a obo�í krásn� husté, že mu skoro není vid�t do o�í. Víte, paní, že jsem si vzpomn�l na své mládí, když m� takovým 
starcem strašili. Vždycky mi �íkávali, když budeš zlobit, p�ijde si pro t� starý šedivý sta�ec a odnese t� pry� do hory.“  
     Maminka p�inesla na st�l mísu va�ených brambor se škvarky. Kluci ucítili p�íjemnou v�ni a hned zvedli každý tu svou ježatou hlavu.  
   “Vy jste ale, sami jíte a nás nezavoláte,“ hulákali jeden p�es druhého.  
   “Spát se m�že i o hladu,“ odpov�d�l d�da, který si usedal vedle hosta.  
    Ale Pavlík i Milánek už byli z pece dole, každý si oloupal tu svoji bramboru a s chutí jí pojídal. Jizeran se stále snažil chytit nejchutn�jší a nejv�tší 
škvarek, to jen proto, aby poškádlil kluky.  
   “Ty nerad brambory, vi
?“ optal se Milánek:  
   “Já brambory rád, protože je to dar zem� a já mám rád všechny dary zem�,“ odpov�d�l ten urostlý chlap a p�esedl si na lavi�ku k oknu. Kluci 
mezitím sesko�ili ze židlí a zmizeli za dubovými dve�mi.  
     Práv� ve chvíli, kdy Jizeran pod�koval a chystal se odejít, ozval se na zápraží dupot a d�tský smích. Do sv�tnice se nahrnul celý houf d�tí.  
   “Co to znamená?“ divila se maminka,“ to vás je tu celá ves, ne?“ 
   “Skoro, maminko,“ usmál se Pavlík. 
   “Vy jste nám tu s tím svým dovád�ním ješt� chyb�li,“ ozval se d�da a zapálil si fajfku.  
   “My, d�de�ku, nebudeme dovád�t, d�ti si jen prohlédnou našeho hosta a nic víc,“ zašeptal Milánek. 
    Jizeran, i když byl tak mohutný, díval se velkýma zmatenýma o�ima z jednoho na druhého. Nejd�íve d�ti ml�ely, ale po chvilce za�aly do sebe 
strkat, smát se a prohlížet toho obra ze všech stran. První promluvila Drahuška  
  “Vy jste obr?“  
   “Ne, já jsem pánem našich hor,“ �ekl a op�t usedl na lavi�ku.  
     D�ti se posadily na vyh�átou pec. Ohe� krásn� ho�el a d�íví v peci tiše praskalo. D�ti za�aly vypráv�t, jak chodily v zim� sá�kovat do rokle, pak 
zas jak se v lét� chodily koupat do chladné vody �eky Sm�dé, která pramení v Jizerských horách.  
    Maminka mezitím sklízela po snídani ze stolu a pak otev�ela okno, aby se vzduch ve sv�tnici vym�nil.  
   “To je krásný ptá�ek, koukejte,“ k�i�ela ta nejmenší.  
   “To je mod�inka, Maruško,“ vložil se do hovoru b�lovlasý d�de�ek a pohladil d�v�e po vlasech.  
   “Povídejte nám, pane, o t�ch Jizerských horách a jak to tam na nich vypadá,“ žadonily tém�� jednohlasn� d�ti.  
   “Rád bych vypráv�l, ale už musím jít na svou každodenní obch�zku.“  
     Jizeran vstal, pod�koval mamince za její ochotu a laskavost, pohladil každé dít� a d�dovi podal obrovskou ruku na rozlou�enou.   
   “ Bu
te tu všeci zdrávi, já zase p�ijdu podívat se na vás.“  
      Vyšel ze sv�tnice, ale na prahu se oto�il a pravil.  
    “Za to, jak jste ke mn� byli laskaví, p�ijdu ve�er a budu vám vypráv�t.“ 
      Ješt� jednou pod�koval a zabouchl za sebou dve�e. D�ti hned vyb�hly ven, ale po Jizeranovi jako by se slehla zem.  
   “My budeme ve�er �ekat,“ hulákaly d�ti jeden p�es druhého.   
      Toho rána už p�ituhovalo. Na povrchu jílových rozb�edlin se utvo�ila ledová k�ra, na st�eše se leskla jinovatka.       
“ Tak alou dom�,“ p�ikázala maminka,“ ješt� nastydnete.“  
    D�ti se pomalu rozešly dom� a t�šily se na ve�erní vypráv�ní Jizerana. 

Roman Valach, Viš�ová 
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M�STO M�STO

P�vecký soubor V E S E L O S T  

si Vás dovoluje pozvat na tradi�ní záv�re�ný koncert, 
který prob�hne v m�síci �ervnu 2008. 

P�esný termín a místo budou uvedeny na plakátech, které budou vyv�šené v obchodech  
Eva Engelmannová 

CENÍK
INZERCE
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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. 

�����������	
���� 
Atkinsonová Kate                V zákulisí muzea 
Bauer Jan                            Ve stínu p�tilisté r�že 
Dudová Gita                        Život nebyl žádná nuda 
Klíma Ivan                           Milá�kové ch�estýši a jiné ženské horory 
Körnerová Hana Marie        Hodina po p�lnoci 
Lewis C. S.                          Kosmická trilogie - Návšt�vníci z ml�ící 
                                             planety 
Lewis C. S.                          Kosmická trilogie – Perelandra 
Lewis C. S.                          Kosmická trilogie – Ta obludná síla 
Mat�jka Václav                   Jak miluje Anna Marie 
                                              aneb jak se v �echách va�í pivo 
Nabokov Vladimír                Dar 
Sekyra Marek                      Modré hodiny 
Schellenbergová Lída          �as vít�z� 
Šulc Ji�í                               Dva proti �íši 
Tenczová Milena                 Seznamka pro osam�lé ženy 
Von Ziegesarová Cecily       Chci jedin� tebe 
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Brezina Thomas                  13 modrých ko�ek 
Brezin Thomas                    Pomsta �ervené mumie 
�ech Pavel                          O klí�i 
Estes Allison                       St�íbrné podkovy – Lákavá vým�na (4.díl) 
Freund Peter                       Laura a kletba Dra�ích král� (4.díl) 
Horowitz Antony                  Škorpion (5.díl) 
Peroutková Ivana                Modrý kocourek 
Roddaová Emily                  Deltora – Jižní sestra (3/4) 
Roddaová Emily                  Deltora – Ostrov smrti (3/3) 
Rowling Joanne K.              Harry Potter a relikvie smrti (7.díl) 
Stone Jeff                            Tygr 
Stone Jeff                            Had 
Stone Jeff                            Je�áb 
Šrut Pavel                           Pohádky brášky Králíka 
Ullrichová Hortensie            1000 d�vod�, pro� se nelíbat (2.díl) 
Žá�ek Ji�í                            Pohádkový tobogán 
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Beran Lukáš                        Industriál Libereckého kraje 
�tverá�ek Karel                   Liberec 
Fiala Ji�í                              Terénní automobily 
Follain John                         Mussoliniho ostrov 
Frýdlová Pavla                    Ženám pat�í p�lka nebe 
Gabler Eberhard                  Pta�í budky a krmítka 
Georges Gregory                 Digitální fotografie 
Janouchová Kate�ina           O lásce a sexu 
Kvirenc Jan                          Evropa do roku 1914Navštivte 

Lang Angelika                     Poznáváme stopy zví�at 
Lukš� David                        Stanislav Konipásek 
Mašek Petr                          Na chromovaném koni z Milwaukee 
Messner Reinhold               Má cesta 
Nosková Anežka                 Rady pro domácnost 
Oufkirová Malika                 Svoboda 
Rétyi Andrea von                 Vylé�ení rakoviny 
Šimánek Leoš                     Na kanadském severu 
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Clarke Penny                       P�íb�hy prvních objevitel� 
Grönemeyer Dietrich           Malý medik 
                                            M�j první atlas 
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