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trp�livost. To se mu stalo vícekrát. Mezitím bylo vy�ízeno mnoho lidí 
na hotovostních transakcích. Dodal, že si nest�žuje na zam�stnance, 
vždy byl ochotn� obsloužen, ale má výhrady k systému, který 
dojížd�jícím neumož�uje, aby si vy�ídili pot�ebné, aniž by museli 
dlouhou dobu �ekat a neujel jim spoj dom�. Paní Klímová �ekla, že na 
základ� p�ipomínek klient� byla v letošním roce zavedena obsluha p�es 
líste�ky s po�adovými �ísly. Služby jsou rozd�leny na hotovostní a 
bezhotovostní operace. Hotovostní operace jsou �asov� mén� náro�né. 
N�které v�ci nejdou zm�nit ze dne na den, protože to mnohdy souvisí 
s programovým vybavením. Došlo k posílení personálního obsazení o 
1,5 pracovní síly. Paní místostarostka se dotázala, jak je ošet�eno 
sledování výše hotovosti v bankomatu. �asto se stává, že kolem 
výplatního termínu (cca 15. den v m�síci) peníze v bankomatu dojdou. 
Je to opakovaná situace a ob�ané se zlobí, a pokud nemají doma 
hotovost, kterou nutn� pot�ebují, je to pro n� složitá situace. Zda se dá 
n�jakým zp�sobem vysledovat a zajistit, aby byl bankomat kolem 
výplatního termínu plný. Paní Klímová odpov�d�la, že tento dotaz 
bude sm��ovat na odd�lení, které má na starosti pln�ní bankomatu. Pan 

starosta �ekl, že p�ípadnou poruchu bankomatu, pokud je to v b�žné 
pracovní dob�, je možné nahlásit na sekretariát M�Ú nebo na 
bezplatnou linku �eské spo�itelny (�íslo je na dve�ích bankomatu). 
Pokud byla v minulosti porucha nahlášena z M�Ú, v�tšinou již o ní 
agentura v�d�la. Agentura funguje po celý týden v dob� Po – Pá od 
7:00 do 22:00 hodin a So – Ne od 8:00 do 18:00. 
 
Majetkoprávní v�ci 
   P�edložil pan K�epelka, vedoucí správního odboru. Zastupitelstvo 
projednalo prodej a p�evod parcel z majetku m�sta, schválilo smlouvy o 
budoucích kupních smlouvách. 

 
Prodej akcií �SAD, a. s. Liberec 

   Pan starosta p�edložil k projednání nabídku k úplatnému p�evodu 
cenných papír� ISIN CZ0008209103 emitent �SAD Liberec, a. s. na 
majoritního vlastníka, akcioná�e spole�nost Liberecká automobilová 
doprava, s. r. o. Liberec (LIAD). Pan starosta �ekl, že stejná nabídka 
byla u�in�na již v roce 2005 ve výši 504,20 K�/akcii. M�sto tehdy 
mohlo získat 840 501 K�.  Sou�asná nabídka je ve výši 315 K�/akcii. 
To znamená, že p�evodce (m�sto), které má v držení 1.667 ks akcií, 
obdrží od nabyvatele celkem 525.105 K�. Navržená hodnota akcie byla 
stanovena na základ� Znaleckého posudku �. 2001-1/2009 o stanovení 
ceny akcií spole�nosti �SAD Liberec, a. s. ke dni 30.11.2008. Dnes je 
�SAD díky ztrátám v nákladní p�eprav� ve špatné ekonomické situaci. 
Nedávno odprodali své akcie Hodkovice za 315 K�/ks. Liberec 
pravd�podobn� prodá své akcie den po nás 25.06. za stejnou cenu. 
Nominální hodnota akcie je 1000 K�. Sou�asná tržní hodnota dle 
znaleckého posudku �iní 315 K�. Nap�. akcie �SAD Jablonec se 
prodávají za 200 K�/ks.V pátek 26.06. se bude konat Valná hromada 
�SAD, kde má dojít k rozd�lení spole�nosti na 4 subjekty. Po rozd�lení 
se p�edpokládá snížení tržní hodnoty akcií na 100 K�/akcii a je také 
možné, že je již nebude nikdo kupovat. Mohlo by se stát, že po VH 
bude mít m�sto bezcenné papíry. 
    Pan Selnekovi� se dotázal, zda je vhodná doba na prodej akcií. 
Všeobecn� je známé, že nyní je lépe akcie kupovat, kv�li jejich nízkým 
hodnotám. Pan starosta odpov�d�l, že akcie �SAD nejsou ve�ejn� 
obchodovatelné, proto se cena ne�ídí trhem. S t�mito akciemi mohou 
obchodovat pouze stávající akcioná�i (LIAD, m�sta a obce LK) mezi 
sebou. Spole�nost LIAD nemá pot�ebu akcie kupovat, drží již nyní více 
než 50 % akcií a je tedy majoritním vlastníkem. Nabídka byla u�in�na 
v rámci nadstandardních vztah� a nejspíš se již nebude opakovat. 
D�ležitou roli hraje také náhoda, protože podmínkou je, aby se mezi 
podáním nabídky (22.06.) a valnou hromadou (26.06.) konalo zasedání 
zastupitelstva, protože prodej musí být schválen zastupitelstvem. Ing. 

Woide se dotázal, jestli tím, že dojde k rozd�lení a.s., tato z�stane, nebo 
úpln� zanikne. Pan starosta odpov�d�l, že z �SAD se mají odšt�pit 3 
subjekty - nákladní doprava, opravny a vlastník nemovitostí (s.r.o.). 
Sou�asní akcioná�i získají akcie t�í akciových spole�ností a zárove� se 
stanou spoluvlastníky s.r.o. Rozd�lení je t�eba provést z legislativních 
d�vod�. Dle pravidel EU provozovatel ve�ejné autobusové dopravy 

hrazené z ve�ejných zdroj� (platí Kraj, m�sta p�ispívají – dopravní 
obslužnost), nesmí provozovat jinou �innost (nákladní dopravu, 
opravny). P�ipravuje se zákon, který toto omezí. Jde o logický krok, 
jehož správnost se v dnešních ekonomických problémech potvrzuje. 
Špatná ekonomická situace �SAD (ztráta 8 mil. K�) je díky nákladní 
doprav�. Pokud by nedošlo k rozd�lení, mohlo by �SAD skon�it 
v insolven�ním �ízení (konkurzu) jako celek a Liberecký kraj by mohl 
ztratit ve�ejného dopravce. Dividendy �SAD nikdy nevyplácelo. Paní 

Husáková se dotázala, zda to má vliv na zajišt�ní dopravní obslužnosti. 
Pan starosta odpov�d�l, že celá transakce má zajistit, aby se subjekt, 
který ve�ejnou dopravu provozuje, zachoval. 
 
Rozpo�tové zm�ny 
   P�edložila Ing. Beranová, vedoucí finan�ního odboru. 
ZM projednalo a schválilo na základ� ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona 
250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� ve zn�ní 
zákona �. 477/2008 Sb. 2. kolo rozpo�tových zm�n.  
 
Rozvoj cestovního ruchu 

   Pan starosta �ekl, že nedávno se konala ve Špindlerov� Mlýn� 
národní cyklokonference, kde prezentoval náš evropsky unikátní projekt 
výstavby sít� singltrekových stezek – Singltrek pod Smrkem. Prezentace 
se t�šila velkému zájmu cykloodborník�. 
   Pan starosta p�edstavil ZM prezentaci singltrekových stezek. Stezky 
jsou vrstevnicové, úzké a jednosm�rné. Bude se jednat o areál, který si 
lidé projedou a vrátí se do nástupního místa. Hlavními vlastnostmi jsou 
zábavnost, ekologi�nost, bezpe�nost, nenáro�nost na finan�ní 
prost�edky a na údržbu. Cíle jsou stejné, jako má Svazek obcí Smrk – 
zvýšení cestovního ruchu na Frýdlantsku. Do budoucna by m�lo být 
v Novém M�st� pod Smrkem hlavní nástupní místo. P�edpokládá se 
zvýšení cestovního ruchu a s tím spojený rozvoj regionu, avšak 
udržitelným zp�sobem – rozvoj by nem�l být na úkor p�íštích generací. 
První etapa je již p�ipravena do fáze výstavby – mezi Lázn�mi Libverda 
a Novým M�stem pod Smrkem. V oblasti by m�lo být sedm úsek� a 
celková délka by m�la být 15 km. Otev�ena by m�la být na podzim 
2009. 
    Pan starosta �ekl, že mu RM uložila, aby bylo v ZM projednáno, zda 
pokra�ovat v realizaci Skiareálu na Smrku. SO Smrk byl založen pro 
vytvá�ení podmínek pro všestranný rozvoj cestovního ruchu v souladu 
s principy udržitelného rozvoje a také za ú�elem vybudování Skiareálu 
Smrk, což spolu moc nekoresponduje. V sou�asné dob� je tedy t�eba 
rozhodnout, zda a jak pokra�ovat v projektu Skiareálu Smrk. Pan 

starosta navrhl v tomto zám�ru nepokra�ovat z mnoha d�vod�. 
P�vodní varianta je absolutn� nep�ijatelná, jak pro vlastníka pozemk� 
(stát – L�R), tak i pro správu CHKO JH. Nejsou k dispozici pozemky 
pro zázemí spodní stanice lanovky. Sou�asný vlastník d�ležitých 
pozemk� je zásadn� proti vybudování Skiareálu na Smrku a není 
ochotný p�istoupit na žádný kompromis. Výdaje na projektové studie 
hradil dosud SO Smrk. Další studie by musely být hrazeny z rozpo�tu 
m�sta, stejn� jako to d�lá obec Lázn� Libverda. Obec Lázn� Libverda 
m�la v úmyslu zahrnout do svého územního plánu areál pro p�ím�stské 
lyžování. Pro nás by bylo možné hledat nové varianty p�ím�stského 
lyžování na Rapické ho�e a M�d�nci, které by byly pr�chodné jak pro 
vlastníka, tak pro CHKO JH. Pokud by se m�lo pokra�ovat, musela by 
být vypracována nová projektová studie za cenu v �ádech statisíc� K�.  
    Paní místostarostka �ekla, že podn�tem pro toto jednání bylo i to, že 
všechny strany m�ly realizaci Skiareálu ve volebních programech, a te� 
bychom se s tím m�li n�jak �estn� vyrovnat a �íct ´Voli�i, nezlobte se, 
my to nesplníme´. Dále �ekla, že na druhou stranu bychom se, dle jejího 
názoru, m�li zabývat možností realizace areálu na Rapické ho�e. U 
singltrek� se teprve uvidí, jak to bude vypadat, jak budou využívané. 
T�eba to p�ekvapí stejn�, jako to p�ekvapilo Poláky, kte�í vybudovali 
velké parkovišt�, ale to není dosta�ující. Singltreky jsou n�co nového a 
nikdo neví, jak to bude vypadat. 
   ZM neschválilo ukon�ení prací na projektu Skiareál Smrk.  
 
Jednací �ád ZM 
ZM schválilo návrh zm�ny jednacího �ádu ZM. Smyslem zm�ny 
jednacího �ádu je odbourání návrhové komise. Návrhy usnesení bude 
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formulovat p�edsedající, pop�. jiná pov��ená osoba. 
 
Cena m�sta 

   Paní místostarostka sd�lila, že plánovaným zám�rem bylo u 
p�íležitosti oslav 425. výro�í založení m�sta ocenit ve�ejn� Ing. Karla 
Je�ábka cenou m�sta „Za p�ínos pro m�sto“. Jeho úmrtí to již neumožní. 
Navrhla, aby byla tato cena ud�lena „in memoriam“. 
 
R�zné 

    Pan starosta upozornil na konání oslav 425. výro�í založení m�sta 

Nové M�sto pod Smrkem dne 22. srpna 2009.  
    Mgr. �echová sd�lila p�ítomným, že Nové M�sto pod Smrkem má 
po deseti letech op�t mistra �R v d�evorubectví, pana Jaroslava �echa. 
    Pan starosta �ekl, že v ZOO Praha byla otev�ena d�ev�ná replika 
p�vodní rozhledny na Smrku. Je vysoká 18 m.  
    Pan Selnekovi� pozval p�ítomné na besedu Sboru jednoty bratrské na 
téma „Evolu�ní teorie v krizi aneb kam ukazují data sou�asné v�dy“. 
 
   Kompletní zápis ze 17. zasedání zastupitelstva m�sta Nové M�sto pod 
Smrkem k nahlédnutí na  www.nmps.cz. 

    Mezi hlavní priority pat�í obnova Staré slezské cesty, resp. v první fázi její �ásti z N.M.p.S. do Ludvíkova. Dosud byl zpracován návrh 
udržovacích prací této stezky a p�edán na M�Ú. V této souvislosti prob�hlo jednání p. Sommera (�lena rady OS) s panem starostou, kde bylo 
domluveno provedení základní údržby dle p�edaného technického �ešení v rámci ve�ejn� prosp�šných prací. S vlastníky okolních pozemk� je nutné 
projednat p�emíst�ní ohradník�, nevyužívání ve�ejné cesty 
pro pohyb dobytka a p�esazení je�abin nedávno nevhodn� 
vysazených nap�í� p�es cestu. 
    Od �ervence se OS snaží navázat i další kontakty – s místní 
ak�ní skupinou Mikroregionu Frýdlantsko, sousedícími 
obcemi, spolkem rodák� a jednotlivci snažícími se o obnovu 
památek. Provázání našich aktivit pro rozvoj regionu umožní 
v budoucnosti získání podpory z Programu obnovy venkova. 
    Zárove� byl kontaktován starosta m�sta �wieradów Zdroj 
R. Marciniak a vedoucí odd�lení propagace turistiky a 
kultury, paní Marek-Miakienko, s cílem najít polského 
partnera pro  možné využití p�íslušných grant� ur�ených pro 
p�eshrani�ní spolupráci, aby se obnovení cesty rozší�ilo i na 
polské území. 
    Dále probíhá snaha o za�len�ní celé Staré slezské cesty 
(Liebenthal /Lubomierz/ - Hejnice) do mezinárodních sítí 
p�vodních poutních cest. 
    Na Smrku byla navržena „Okružní cesta k pramen�m tok� 
a rozvodí“. Byl již získán souhlas s umíst�ním d�ev�ných 
tabulek ozna�ení jednotlivých zastávek od Správy CHKO 
Jizerské hory a Les� �R; návrh letáku je hotový v �eské a 
n�mecké verzi. Tento projekt �eká na získání grantu nebo 
jiného zdroje na financování tisku leták�, veškeré ostatní 
práce zajiš	ují �lenové OS zdarma. I v této záležitosti byl 
kontaktován starosta m�sta �wieradów Zdroj, aby byl v rámci p�eshrani�ní spolupráce získán grant pro akci podporující cestovní ruch. 
    Úsp�šná je spolupráce s m�stem Nové M�sto pod Smrkem, kde díky pochopení jednotlivých zastupitel�, zvlášt� pak �len� rady m�sta, a hlavn� 
díky vst�ícnosti pana starosty P. Smutného a místostarostky R. Žákové byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi m�stem a OS. Výsledky 
této spolupráce byly hned p�eneseny do praxe. Jako p�íklad lze uvést zahájení obnovy cesty pro p�ší do Ludvíkova mimo vozovku s provozem 
motorových vozidel. Mezi další pomoc lze za�adit výrobu d�ev�ných lavi�ek, p�i které bude použit materiál z m�stských les�. Tyto lavi�ky 
bezúplatn� zhotoví J. �ech. 
    Pro zviditeln�ní pam�tihodností a zvláštností byly �leny OS podány návrhy na za�azení kamenného mostku p�es Ztracený potok mezi technické 
památky a n�kolika strom� mezi památné stromy. Dle dostupných pramen� bylo �leny OS provedeno kompletní zmapování drobných památek na 
území N.M.p.S. a Ludvíkova. Velmi ú�inná v oblasti obnovy k�ížk� je spolupráce OS a m�sta; finan�ní podpora Libereckého kraje dosahuje až 
90% náklad�. Po zrestaurování Neumannova k�íže p�i poutní cest� m�stem v roce 2007 letos probíhají restaurátorské práce na 2 k�ížích na 
Ludvíkovském vrchu a na k�ížku u bývalé brusírny nedaleko p�vodní cesty na Smrk. V sou�asné dob� OS p�ipravuje podklady k dalším 4 k�íž�m, 
které budou navrženy k obnov� v roce 2010. Cílem je p�ednostn� se zam��it na k�íže, které jsou v zdevastovaném stavu a jsou umíst�ny mimo 
obydlenou �ást obce. K�íže v centru a v relativn� zachovalém stavu budou navrhovány k renovaci v pozd�jších termínech. P�i realizaci a dokon�ení 
výše vyjmenovaných akcích uvítáme i pomoc jednotlivých obyvatel, a to nap�. p�i výzvách k zap�j�ení dobových fotografií p�íslušných k�ížk�, 
nebo finan�ního p�isp�ní pro jejich obnovu. Kontakt je uveden ve výv�sce na nám�stí. 
    Nejd�ležit�jším zdrojem historických informací o Nové M�sto pod Smrkem je kniha Václava Timy. OS se snaží podpo�it autora v jeho snaze 
vydat publikaci knižn�. Bohužel však, vzhledem k p�edpokládané cen� náklad� na jeden výtisk a k maximáln� možné akceptovatelné cen� p�i 
prodeji, generuje tento zám�r p�i prodejném nákladu ztrátu v �ádu desetitisíc�. K tomu je t�eba p�ipo�íst jednorázové náklady za zve�ejn�ní 
materiál� z Oblastního archivu v D��ín�. To zvýší po�áte�ní náklady o další desetitisíce. Z toho vyplývá, že se vydání této zatím jedine�né 
publikace neobejde bez sponzorských dar� firem i ob�an�. Zám�rem OS je oslovení místních a i regionálních firem s žádostí o sponzorování této 
knihy o Novém M�st� pod Smrkem a okolí. 
    O dalších aktivitách nebo o novém vývoji aktivit již zmín�ných v tomto �lánku bude podána informace v n�kterém z dalších vydání 
Novom�stských novin. 
    �lenové OS v sou�asné dob� rozpracovávají návrh nau�né stezky Ludvíkovem, jedné z nejstarších vsí na Frýdlantsku. Na cest� k památným 
strom�m potkáme ale i takové „krásy“, které asi nemohou nikoho nadchnout – viz ilustra�ní foto. 

Tomáš Málek, �len rady OS 
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Jednotka SDH je sice dobrovolnou a neplacenou organizací, ale 
oproti jiným zájmovým organizacím má úpln� jiné poslání. Tím je 
povinnost �len� aktivn� se podílet na ochran� život�, zdraví a majetku 
našich ob�an� a zahrani�ních turist�, na p�edcházení požár�m a na 
jejich likvidaci. Dále podílet se na pomoci p�i živelních pohromách a na 
odstra�ování jejich následk�. Je to �innost velmi nebezpe�ná a také 
velmi nedocen�ná. Jak �ekl generálmajor hasi�� Ing. Miroslav 
Št�pán – „Hasi�i jsou lidé, kte�í chodí tam, odkud jiní utíkají“. Veškerá 
�innost naší JSDH je spojena ve vzájemné spolupráci s HZS LK, s PS 
Raspenava, s JSDH Ludvíkov, Jind�ichovice, Dolní a Horní 
asnice, a 
také s p�íhrani�ními sbory z Polské republiky v souladu se Smlouvou 
mezi �R a PR o spolupráci a vzájemné pomoci p�i katastrofách, 
živelních pohromách a jiných mimo�ádných událostech. P�i pln�ní 

tohoto poslání nasazují vlastní zdraví, život a ob�tují mnoho ze 

svého soukromí ve prosp�ch všech. Za to si zaslouží uznání od 

spole�nosti. I v novém tisíciletí je hasi� v mysli lidí spojen s obávaným 
a nebezpe�ným soupe�em – ohn�m. V roce 2009 bylo tomu 136 let, kdy 
byla založena naše jednotka SDH Nové M�sto p.S. Sto t�icet šest let – 
jak jednoduché spojení slov… Kolik však ob�tavosti, práce, lidských 
tragédií, ale i radosti a š	astných okamžik� se za ním skrývá! Musíme 
obdivovat ušlechtilou snahu, houževnatost a vytrvalost našich 
p�edch�dc�, kte�í p�es mnohé p�ekážky a dokonce zlobu a nenávist 
prosadili možnost vytvá�ení JSDH ve snaze co nejlépe chránit životy i 
majetek všech. Vždy nás provázely ur�ité vlny nep�ízn�, nepochopení a 
dokonce likvida�ních snah z r�zných stran. Jen nesmírná ob�tavost 
hasi�� dokázala p�ekonat všechny nástrahy vývoje a získávat p�íznivce 
a pochopení. 
    P�ešly dlouhé roky od doby, kdy si �lov�k poprvé uv�domil 
povinnost ke svému bližnímu, kdy poprvé promluvilo srdce v tom 
smyslu, že �lov�k není živ jen sám pro sebe, ale že jako sou�ást lidské 
spole�nosti má k ní také závazky! To v�domí rostlo a sílilo, a by	 se 
lidstvo od on�ch dob rozvrstvilo na n�kdy nep�átelské tábory, p�icházejí 
p�ece jen okamžiky, kdy sv�domí volá, že ne ni�it, ale poskytnout 
pomoc druhému je povinnost �lov�ka k �lov�ku. 
    Na t�chto základních myšlenkách, obecn� platných a shodných na 
celém sv�t�, jsou založeny hasi�ské jednotky a sbory. Koncentrované 
nebezpe�í rychlého ší�ení ohn� ve velkých m�stech a pozd�ji i 
rozsáhlých pr�myslových komplexech si vyžádalo vznik hasi�ských 
jednotek s nep�etržitým výkonem služby, jednotek, kde hasi�i 

vykonávají svou službu lidem jako svoje povolání. Tedy od samého 
za�átku vedle sebe p�sobí a pomáhají svým spoluob�an�m hasi�i 
dobrovolní i hasi�i z povolání. 
    Hasi�i jsou lidé, kte�í chodí tam, odkud lidé utíkají, kte�í se postavili 
na stráž bezpe�nosti t�ch, které ohrozila nep�edvídaná nešt�stí, havárie, 
ale hlavn� živly, a z nich nejvíce ohe� a voda. Hasi� stojí na stráži, aby 
pomohl všem, vždy a všude, vystavuje nebezpe�í sv�j život pro bytí 
druhých. A	 už jde o profesionála nebo dobrovolníka, z�stává hasi� 
zase jen �lov�kem a nese všechny dobré i špatné lidské vlastnosti. 
Spole�enské poslání hasi�e však p�ed n�j staví jednozna�ný požadavek, 
že se sám musí rozvíjet, protože musí být p�ipraven podat pomocnou 
ruku v každé chvíli a všem, kdo pomoc pot�ebují, nedbaje, že za to 
sklízí nevd�k a neporozum�ní. Jestliže ví, že ud�lal sám všechno pro to, 
aby na svoje poslání byl dob�e p�ipraven, dob�e vyškolen a vycvi�en, že 
toto poslání m�že vykonávat kvalifikovan� a že svému poslání m�že 
vždy dostát se ctí, m�že být na svou práci hrdý. Jen z takto 
p�ipravených hasi�� mohou vzniknout a vyvíjet �innost dobré a 
akceschopné jednotky Sboru dobrovolných hasi��. 
    Hasi�i byli, jsou a budou. Nikdo nemá právo ni�it n�co, co naši 
p�edch�dci i za t�žkých podmínek vytvo�ili. V��ím, že dobrovolní i 
profesionální hasi�i ruku v ruce napomohou k odstra�ování minulých 
chyb a budou plnit své ušlechtilé poslání. Hasi� by se m�l zase stát 
�lov�kem, ke kterému bude mít ob�an úctu a jeho práce si vážit, stejn� 
jako celá spole�nost. 
———————————————————————————— 

Nejv�tší požáry, ke kterým došlo od založení m�sta Nové M�sto 

pod Smrkem: 

1653 – zpustošující požár – za ob�	 padlo 43 dom� a 14 stodol 
1708 – požár zavin�ný bleskem, sho�elo 14 dom� na východní 
            a severní stran� nám�stí 
1753 – požár – sho�elo 113 dom� 
1809 – požár – sho�elo 30 dom� na jižní stran� nám�stí a v dnešní 
            Ludvíkovské ulici 
1856 -  požár -  sho�elo 22 dom� a 7 stodol na severní stran� nám�stí 
1876 -  požár v textilní továrn� Ig. Klingera 
1901 -  požár úpravny v textilní továrn� Ig. Klingera 
1948 -  požár radnice na nám�stí 
 

Ladislav Rabina, velitel JSDH Nové M�sto p.Smrkem 
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    P�estože se v�tšina ob�an� našeho m�sta a okolí p�ipravovala na 
prázdniny a dovolenou, �innost ve sboru hasi�� Ludvíkov nemohla 
polevit. Hned v prvních dnech m�síce �ervence se konalo pravidelné 
školení v rámci zdokonalování odborné zp�sobilosti profesních �idi�� 
v autoškole u pana Šedy, které se zú�astnilo celkem p�t �idi�� – hasi��. 
Další den se konal no�ní útok v Novém M�st�, kterého se zú�astnilo 
jak družstvo žen, tak i muž�. Ve velmi silné konkurenci se naši muži 
umístili na krásném 4. míst� a ženské družstvo skon�ilo na míst� 3. 
Velké množství divák� vid�lo až do ranního hodin velmi dobré výkony 
všech zú�astn�ných družstev a i samotná sout�ž byla dob�e p�ipravena.  
Ve dnech 11. a 12. �ervence se konal sraz „matýská��“, což je vlastn� 
sraz vozidel RTO – cisterna, v Dolní Poustevn�, kterého se zú�astnilo 
celkem 22 vozidel a 14 našich �len�. Další aktivitou byla úprava terénu 
p�ed zbrojnicí, kdy nám vypomohl s technikou pan Smr�ka; také 
vykopání odpadu od nádrže a pro�išt�ní bylo provedeno spole�n� se 
zam�stnanci m�stského ú�adu, a tak nyní op�t m�žeme mít v nádrži 
�istou vodu. Jiná je situace u nádrže na P�ebytku, kterou budeme moci 
vy�istit až 1. zá�í, z d�vodu na�ízeného chovu žab. Další práce 
v prázdninovém období se týkaly p�ípravy na spole�enskou akci 25. 
�ervence, a to Ludvíkovští piráti v Karibiku, která byla ve znamení 
spole�enských her pro d�ti i dosp�lé, spojená s ob�erstvením a 
zábavou. I tato akce jako n�které p�edešlé se zú�astn�ným p�i kone�n� 
p�kném po�así líbila. Veškerá práce p�i zajišt�ní celé akce, jako 
vysekání celého prostoru, p�íprava velkého stanu, zajišt�ní kostým�, 
zajišt�ní ob�erstvení a další v�ci, které se týkají této spole�enské 
aktivity, nebyla tentokrát marná jako p�edešlé p�ipravené kácení máje, 
které jsme museli kv�li špatnému po�así, i když bylo vše nachystané a 

ob�ané nat�šení, zrušit. 
    8. srpna se konala v Dolní 
asnici u p�íležitosti oslav 140 let 
založení hasi�ského sboru pohárová sout�ž O pohár starosty obce; naše 
družstvo se jí také zú�astnilo p�i okružní jízd� t�chto vozidel po celém 
okrsku. Následující den byla další sout�ž O pohár starosty obce, pro 
zm�nu v Jind�ichovicích; naše družstvo op�t neprolomilo hranici 
k nejvyššímu stupni a obsadilo p�i ú�asti 9 družstev 4. místo, ale i to 
bylo v hasebním okrsku to nejlepší. Zato ženám se v�bec neda�ilo a 
skon�ily na posledním míst�. 
    Mezitím ale také výjezdové družstvo bylo p�es integrovaný 
záchranný systém pozvané k požáru auta v Novém M�st� a k požáru 
stodoly v Horní 
asnici. 
    Skon�ily sout�že a za�ala p�íprava na prezentaci našeho sboru p�i 
oslavách 425 let Nového M�sta, které se konaly 22. srpna. Tyto oslavy 
byly ur�it� jako celek velmi dob�e p�ipravené a všechny p�ítomné 
nadchly. Náš stánek prezentoval naši �innost za uplynulých 130 let od 
založení našeho sboru a stánek byl stále obdivován p�ihlížejícími; byl 
jim podán komentá� k ur�itým událostem, jako nap�íklad ú�ast �len� 
našeho sboru p�i vytvo�ení sv�tového rekordu v dálkové doprav� vody 
v Hrad�anech u Mimon� v roce 2002 v celkové délce 52,7 kilometru, 
nebo kde náš sbor získal tolik diplom�, pohár� a ohodnocení. Ur�it� 
jsme takový zájem ne�ekali. Neusneme na vav�ínech a již v sobotu 29. 
srpna (což je v dob� uzáv�rky Novom�stských novin) p�ipravujeme 
tradi�ní Prázdninový táborák aneb Kv�tinkovou slavnost. Op�t se jedná 
o d�tské sout�že a nebudou se nudit ani dosp�lci. 
 

Jednatel hasi�� Pavel Malý st. 

    Fotbalový oddíl AFK Nové M�sto pod Smrkem vstupuje do nové sezony 2009/2010 nov� s p�ti mužstvy. 
Stávající mužstva p�ípravky, žá�k�, „B“ mužstva muž� a „A“ mužstva muž� se nám letos poda�ilo doplnit, po delší 
pauze, i dalším mládežnickým mužstvem, a to týmem dorostu, který bude pracovat pod vedením Marcela Hrevuše a 
Davida Jalovi�ára. O ty nejmenší, tedy p�ípravku, se starají pánové Zden�k 
ehák a Radek Suk, žáky má na starosti 
prezident klubu pan Josef Jalovi�ár. „B“ mužstvo vede hrající kapitán pan Jan Škareda a „A“ mužstvo má na po�átku 
této sezony nového trenéra, pana Ervina Pfohla z Raspenavy. Všechna mládežnická mužstva a „B“ tým muž� 
nastupují v okresních sout�žích a „A“ tým v krajské sout�ži 1.B t�íd� – západ. 
    O letní p�estávce probíhaly práce na úprav� hlavní hrací plochy, kde bylo firmou Certus spedition, s.r.o provedeno 

zapískování a hloubkové provzdušn�ní hrací plochy, a dále probíhaly práce na dokon�ení oplocení areálu. 
Tímto p�ejeme všem našim hrá��m mnoho úsp�ch� v nadcházející sezon� a našim p�íznivc�m p�knou fotbalovou podívanou. Zárove� všem 
d�kujeme za podporu fotbalového sportu v našem m�st�.  

Za AFK Radim Suk 

Rádi bychom vás všechny pozvali na k�es	anský motosraz, který se 

bude konat 18. - 20. 9. 2009 v Juniorcampu v Novém M�st� pod 

Smrkem. Jedním z hlavních témat motosrazu je bezpe�nost na 

silnicích. 

Pro všechny motorká�e i ve�ejnost je p�ipraven pestrý program. V 

pátek 18. 9. 2009 za�ne ve 21:00 hod. koncert kapely !ON, na který 

jste všichni srde�n� zváni. V sobotu od 18:00 hod. se m�žete t�šit na 

mediáln� známého hosta a na koncert skupiny BEZEFŠEHO. Program 

v oba podve�ery je p�ístupný ve�ejnosti za symbolické vstupné 30,- K�. 

Na ned�li je naplánována dopravn� bezpe�nostní akce, na kterou je 

vstup zdarma. Pokud se chcete dozv�d�t více podrobností nebo se 

chcete na akci zaregistrovat, pak neváhejte navštívit stránky www.

motosneni.cz. 

Léto na koupališti 
Letní sezóna na našem p�írodním koupališti byla opravdu bohatá. 

V �ervenci nám po�así p�íliš nevyšlo, ale v srpnu jsme si vše vynahradili 
a užili jsme si pár krásných dn�. 
      Kulturních akcí bylo hodn� a myslím, že každý si mohl vybrat sv�j 
oblíbený druh hudby. Léto zahájila, již tradi�n�, country kapela 
SEŠLOST z Liberce, která má v našem m�st� své p�íznivce. Ti 
nezklamali a ur�it� si první letní vystoupení Sešlosti užili, dokonce i 
po�así se na tento ve�er umoud�ilo. �lenové kapely i jejich rodinní 
p�íslušníci využili i ubytování a z�stali u nás n�kolik dní. 
      Další kulturní akcí byl rockový koncert n�kolika skupin, nap�. RAIN, 
NOU KOMENT atd. Koncert po�ádal pan Kvapil. Ani tentokrát nepršelo 
a ve�er se vyda�il. Po�adatelé i  návšt�vníci byli spokojeni a vydrželi do 
ranních hodin. 
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Poslední pátek v �ervenci jsme trochu experimentovali a pozvali 
kapelu jiného žánru, která má zajímavý název – 20 DEKA DUŠE. 
Sešlo se nás pár, ale písni�ky Vladimíra Mišíka i jiné byly pohlazením 
na duši, kluci z této kapely p�edvedli opravdu profesionální výkon a 
hlavn� se nelekli „skoro prázdného“ parketu a hráli s plným 
nasazením. 
    Koupacích dní bylo v �ervenci asi p�t, ale chalupy byly obsazeny 
pln� a jejich obyvatelé, místo koupání, obdivovali naše okolí a 
krásnou p�írodu. I na pláži bylo ob�as plno, návšt�vník�m 
Juniorcampu (u paní Semerádové) nevadí studen�jší voda, a tak se 
koupali a hlavn� využívali naše ob�erstvení na koupališti. 
    V pátek 14. 8. p�ijela op�t kapela SEŠLOST. I vzhledem k vážným 
problém�m, které �lenové kapely m�li, p�ijeli v plném obsazení. 
Koncert se op�t vyda�il a zatancovali a zazpívali jsme si do sytosti. 
    Koncem �ervence nás manželé Kvapilovi požádali o možnost 
po�ádat Fryyfest u nás na koupališti. P�edem nikdo z nás nev�d�l, jak 
velká a náro�ná akce to bude. Myslím, že všichni víte, že nejv�tšími 
hv�zdami tohoto festu byli Lenka Dusilová, Lá�a K�ížek a kapela 
Kreyson, ale i ostatní ú�inkující byli výborní. Nasazení po�adatel� 
bylo obrovské, poda�ilo se nám vše zvládnout bez v�tších problém� 
(pár menších se ur�it� našlo). Po�et lidí, kte�í se tento den, v sobotu 
15. 8., pohybovali na koupališti, odhadujeme na cca 1.100. D�kujeme 
všem, kte�í p�išli a slibujeme, že druhý ro�ník Fryyfestu (14. 8. 2010) 
bude ješt� lepší! 
    Ješt� jsme ani nesta�ili zregenerovat síly a byl tu další náro�ný 
víkend. Oslavy 425 let od založení našeho m�sta jsme zahájili 
diskotékou Slávka Mirovského. Ten nás, d�íve narozené, ale i ty 
mladší, opravdu nezklamal a hrál „jako o život“. Dokonce nebyl 
v ranních hodinách k zastavení. Ani jsme tomu nev��ili, p�es špatné 
p�edpov�di meteorolog� bylo po�así op�t p�íjemné a hlavn� vydrželo 
a „ani nekáplo“ až do konce. 
    Po festu jsme si všichni mysleli, že více lidí k nám na koupališt� už 
p�ijít nem�že, ale v sobotu 22. 8. ve�er jsme byli znovu p�ekvapeni. 

Opravdu jsme to ne�ekali! Po�et lidí odhadujeme na 2.500!! V�tšina 
p�išla na ohnivou show a velkolepý oh�ostroj, kterým byly zakon�eny 
oslavy výro�í založení m�sta. Ty byly opravdu vyda�ené a návšt�vníci 
si tento mimo�ádný den ur�it� �ádn� užili. U nás na koupališti noc 
ješt� nekon�ila, výb�r kapely se ukázal jako vhodný a kluci ze skupiny 
LESSYHO WOHE� splnili naše o�ekávání. Opravdu to „rozpálili“, 
všichni tancovali a dob�e se bavili, že jim ani 3 pípy nesta�ily. 
    Jen ten nepo�ádek byl o n�co v�tší než po Fryyfestu. Ale i s tím si 
poradili, brzy ráno „p�ib�hla“ skupina VPP pracovník� vedená paní 
Strakovou a bylo uklizeno. MOC D�KUJEME! Dále d�kuji i Ji�ímu 
Roubí�kovi, který po celé letní období spolehliv� udržoval náš areál 
v po�ádku. I díky jemu jsme vyslechli n�kolik pochval na po�ádek 
v našem areálu. Jirka chodí pravideln� každý den, ale n�kolikrát jste 
ho vylekali. Kdo? No p�eci vy, vandalové (nejrad�ji bych napsala vaše 
jména…), je vás v našem m�st� jen n�kolik, ale dokážete nám dost 
znep�íjemnit naší práci – vysypané popelnice, p�evrácené a 
p�est�hované lavice, rozbité stoly a židle, rozkopané obložení kolem 
podia atd. Ješt� že t�ch lepších a slušných lidí je v�tšina, jako nap�. 
pan Jan Svoboda, který okamžit� obložení nezištn� opravil. D�kujeme. 
 
    Co napsat na záv�r? Myslím, že se sezóna vyda�ila, byla pro nás 
zam�stnance dost náro�ná. Doufám, že i návšt�vníci byli, alespo� 
ob�as, spokojeni. Omlouváme se všem, kterým vadí ob�asný hluk 
z koupališt�, ale to již ke kultu�e a bavení lidí pat�í. 
Ješt� chci pod�kovat našim v�rným brigádník�m, bez kterých by 
sedmidenní provoz bufetu koupališt� nebyl možný. 
 
    Špatného po�así v �ervenci jsme využili k opravám a malování 
v lázních, aby vše bylo p�ipraveno na podzimní a zimní sezónu 
v bazénu. 
 
    Bazén je otev�en od úterý 15. 9. 2009, provozní doba z�stává stejná 
jako na ja�e. 

Za zam�stnance SRC V. Mlejnková 

Tylova 694, PS� 463 65, tel.: 482 325 192, fax: 482 325 711 
e-mail: zsnmps@volny.cz, http://zs.novemestops.indos.cz 
Sborovna:                             Tylova 694                                            tel.: 482 325 960     
Odlou�ená pracovišt�:         ZŠ Jind�ichovická 535                          tel.: 482 325 711 
Školní družina:                     Mánesova 952                                       tel.: 606 146 678  
 
————————————————————————————————————— 
       

    Organizace školního roku 2009 / 2010 v základních školách, 
st�edních školách, základních um�leckých školách 

a konzervato�ích 
 

    Období školního vyu�ování ve školním roce 2009/2010 za�ne ve všech základních školách, st�edních školách, základních 
um�leckých školách a konzervato�ích v úterý 1. zá�í 2009.  
    Vyu�ování bude v prvním pololetí ukon�eno ve �tvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyu�ování ve druhém pololetí bude 
ukon�eno ve st�edu 30. �ervna 2010. 
    Podzimní prázdniny p�ipadnou na �tvrtek 29. �íjna a pátek 30. �íjna 2009. 
    Váno�ní prázdniny budou zahájeny ve st�edu 23. prosince 2009 a skon�í v pátek 1. ledna 2010. Vyu�ování za�ne v pond�lí 4. 
ledna 2010. 
    Jednodenní pololetní prázdniny p�ipadnou na pátek 29. ledna 2010. 
    Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou ve dnech 8. – 14. února 2010. 
    Velikono�ní prázdniny p�ipadnou na �tvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010. 
    Hlavní prázdniny budou trvat od �tvrtka 1. �ervence 2010 do úterý 31. srpna 2010. 
    Období školního vyu�ování ve školním roce 2010/2011 za�ne ve st�edu 1. zá�í 2010. 
 
Podrobn�jší informace o škole je možné získat na webových stránkách školy http://zs.novemestops.indos.cz. 

                                                                                                                Mgr. Jind�ich Novotný, �editel školy 
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NABÍDKA KROUŽK� školní rok 2009 / 2010
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p� ísp�vková organizace, I� 75048817, Ludvíkovská 38, 463 65 Nové M�sto pod Smrkem
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Dne 4. �ervence 2009 se na farm� v Bulovce uskute�nilo první 
westernové rodeo – hobby. Na startu se sešlo 32 jezdc� se svými ko�-
mi. Diváci mohli vid�t ponyho, haflinga, huculka, araba, plnokrevné, 
teplokrevné, ale i chladnokrevné kon�. Jezdci se sjeli z blízkého oko-
lí – Nového M�sta pod Smrkem, Ludvíkova, Jind�ichovic, D�t�ichov-
ce, Hejnic, Dolní 
asnice, Bulovky, ale i od Harrachova, Roudnice 
nad Labem �i Litvínova. 

Sout�žilo se v rychlostních disciplínách a v ovladatelnosti kon�. 
Rychlostní závody westernu mají dv� disciplíny: barrel race a pole 
blending. 

 
Barrel race 

P�i této h�e jezdec musí s kon�m projet kolem t�ech barel� sesta-
vených do trojúhelníku. Kolem každého barelu musí ud�lat kole�ko. 
Vyhrává ten, kdo má nejlepší �as pr�jezdu. Ú�astníci se sm�jí barelu 
dotknout, ale nesmí ho p�evrátit. 

Pole blending 

    P�i této disciplín� je testována obratnost. Pro tuto zkoušku se 
postaví do �ady za sebou 6 ty�í. Jezdec s kon�m musí prokli�kovat ko-

lem každé ty�e od konce na za�átek. 
Potom se obrátí a jede znovu nazpá-
tek a na konci se vrátí podél všech 
ty�í. 
    Poté byl na �ad� vy�azovací závod 
vlajek, kdy rychlejší z dvojice postu-
poval do dalšího kola. P�i této disci-
plín� bylo velmi dob�e vid�t, jak je 
jezdec v souladu se svým koníkem. 
Posledním závodem byla ovladatel-
nost kon�, kdy se projížd�la tra	, na 
které jezdci s ko�mi p�edvedli své 
skokové schopnosti, projetí vodou, 
slalom, couvání, projetí bránou, kte-
rou byli nuceni otev�ít a po projetí i 
zav�ít – samoz�ejm� ze sedla. 
    Mezi disciplínami m�li diváci 
možnost zhlédnout vystoupení šer-
mí��, indiána Havrana, ale i zasout�-
žit si. Kdo se cht�l ob�erstvit, mohl 
si dát báje�ný Cassidyho guláš. 
Nezbývá než pod�kovat všem po�a-
datel�m za dobrou organizaci, za 
vtipné komentá�e Marka a Romana, 
které provázely výkony jezdc� 
v koralu, ale i za kus romantiky Di-
vokého západu. Kdo by neznal kov-

boje, kon�, prach a slunce. A to sprchlo jen dvakrát na chvilku.  
Lou�íme se s letošním rodeem a p�íští rok snad nashle. 
 

Jana Puchý�ová 

15. zá�í 1957, Nové M�sto pod Smrkem 
———————————————————————————– 

    Je to krása, krása! Kde jen za�ít? 
Jsem tu s babi�kou a d�dou v našem žlutobílém dome�ku, v Revolu�ní 
ulici �. 470. Tahle ulice za�íná naho�e katolickým kostelem a vede 
vzh�ru mezi M�d�ncem a Rapickou horou, p�es Ztracený potok, ko-
lem Kyselky do vo�avých Jizerských hor. 
    J s e m   t u   p o p r v é   s a m a! 
    Bez brášky Jindry a bez ség�inky Áji. Ale hlavn� bez mamky a ta	-
ky. A budu tu celý rok! Chodím tu do osmé t�ídy a budu tu d�lat záv�-
re�né zkoušky. Fakt jsem se poprvé nemohla do�kat konce prázdnin. 
Když p�ed dome�kem zastavil Tudor pana P�honného, ta	kova pod�í-

zeného, aby naložil mamku se všemi zavazadly, t�íletou sametovou 
Ájine�kou a Jindru, kterého ve škole Sdružení �ekala pátá t�ída, najed-
nou mi bylo divn�. Jako by se d�lo víc, než jen jejich návrat dom�… 
Babi�ka plakala a d�da byl ješt� víc vážný, když Tudor s mávajícími 
ru�i�kami zahýbal dol� k nám�stí. 
    Tak n�jak ne�ekan� tísniv� za�alo mé dlouhatánské a závratné dob-
rodružství…  
 
    Je deset hodin ve�er a babi a d�da už vedle v kuchyni spí. Slyším to 
sem do velkého pokoje s okny na jihozápad (jako máme v Praze), jak 
se st�ídají v chrápání. Já si tu sedím, u svého psacího stolu 
s lampi�kou a poli�kami pod oknem, a m�žu být vzh�ru, jak se mi za-
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chce. To je ohromná krása! Všechno je tu ohromná krása a já ty všech-
ny krásy nem�žu ani popsat. Musím to ud�lat postupn�. 
    D�ležitá krása pro mne je, že dome�ek po�ád, každý den, voní jíd-
lem. Také zp�sob, jak babi va�í, je další jedna krása. Ona má p�i tom 
tolik vyštrachaného nádobí, a ve všem se vyzná, ješt� si p�i tom spoko-
jen� pobrukuje, je napjatá a usm�vavá. Když na sporáku za�ne n�co 
kyp�t, hned ví, kam sáhnout pro to pravé a nalít to tam. A pak najed-
nou jsou na talí�i t�i porce. Jedna obrovská pro d�du a dv� normální 
pro ni a pro mne. Vždycky je to dobré a oni dva jsou krásn� spokojení. 
A do mne se to už p�elilo, ta jejich spokojenost, tichost, po�ádek a ti-
kot hodin, když d�da �te ve�er, znovu a znovu, ranní Rudé právo. A 
fakt bych cht�la, aby to tak bylo už po�ád. A ne jako doma v Praze. Jo, 
abych nezapomn�la na další krásu: babi mi d�lá každý den sva�inu do 
školy. 
    A tuhle krásu, kterou jsem objevila poprvé dneska, bych asi m�la 
zapsat n�jakým neviditelným inkoustem. Moc se bojím, že kdyby ten-
hle m�j deník n�kdo objevil, aby si ne�ekl, že jsem hrozný blázen. 
Jsem totiž prvn� rozhodnutá zapisovat úpln� všechno, protože tuším, 
že se te� se mnou budou dít velké v�ci. 
    Tak tedy dneska, když jsem šla ze školy dom� vzh�ru p�es nám�stí, 
dívala jsem se na temn� modrý h�bet Smrku. Svítilo na n�j slunce a 
foukal do n�j vítr… ten vítr von�l… já to neumím pojmenovat jak. 
Tak n�jak sladce lesem, vlhkem, trochu už podzimem… a mn� bylo 
najednou tak lehko, lehou�ko a jako bych uslyšela krásnou hudbu. Pak 
jsem musela n�koho pozdravit a ono to zmizelo. Co to bylo? Bylo to 
št�stí? Já jsem ale š	astná dál, i když ta hudba zmizela. Hudba… ona 
to ani nebyla doslova hudba, spíš takový hladící nádech a zn�lo to ja-
ko flétna, u ní je skoro vždycky slyšet dech… nevím. 
 
    Ve škole to dnes zrovna slavné nebylo. 
    Za�alo to tak, že Mazurková, co sedí vedle mne, zase strašn� smrd�-
la. Ale ty hn�dé tepláky i tu flanelovou kostkatou halenu m�la �istou. 
Truba� a Žalman mi �ekli, že tak smrdí proto, že se její rodi�e nedali 
do JZD a te� musí celá jejich rodina i s d�tmi brzo ráno d�lat ve svým 
chlív�, aby to všechno stihli a Mazurková tam takhle nasmrádne. Celá 
léta sedávala v lavici sama a mne, když jsem te� do téhle t�ídy p�išla 
jako nová, posadila t�ídní Truba�ová vedle ní. No a mne každé ráno to 
její nezavin�né smrd�ní tak znervózní, že se nem�žu soust�edit. 
Takže dnes to za�alo tak, že jsem byla zase hrozn� nervózní a p�emýš-
lela jsem, jestli taky nakonec nenasmrádnu a t�ídní Truba�ovou jsem 

moc nevnímala. Zabo�ila jsem do sepnutých dlaní celý nos. Vtom se 
Truba�ová zeptala, jestlipak n�kdo ví, kdo dnes, patnáctého zá�í pade-
sát sedm, slaví význa�né životní jubileum. Ona dá otázku a pak chodí 
chodbi�kou mezi lavicemi. P�ipadá mi, že nechodí, ale pluje – jako 
vznešená, bílá jachta. Pluje, �eká a pozoruje nás. Ubohá Mazurková se 
jí bojí, protože se hrozn� špatn� u�í a protože se ve�ejn� ví, že jsou re-
akcioná�i. Bojí se jako pštros. Jako te� po téhle otázce – úpln� zne-
hybn�la a zav�ela o�i. Ale já jsem to v�d�la. Já jsem v�d�la, kdo má 
dnes to výro�í. Ráno p�i snídani si d�da vybryndnul svoje bílé kafe na 
Rudé právo. Tak jsme mu ho s babi sušily ut�rkou. Rudé právo je pro 
d�du tak svaté, jako pro n�koho Bible, a tak jsme se moc snažily. Na-
ho�e na titulní stránce bylo velkým písmem o devadesátinách národní-
ho um�lce Petra Bezru�e. Veliký p�íklad života a díla. Vloni jsem 
v Praze vyhrála sout�ž s jeho Stužkonoskou modrou.  
    Ve t�íd� bylo hrobové ticho, nikdo, ani Žalman, ani Truba�, prost� 
nikdo to nev�d�l. Mazurková si oddechla, že není sama, kdo nic neví. 
To bych ale nebyla já, abych nezvedla ruku. Vím toho o Bezru�ovi 
hodn�, protože jsem chodila do recita�ního kroužku a soudružka, co 
ho vedla, Bezru�e znala osobn�, hodn� nám o n�m vypráv�la a nutila 
nás recitovat jeho revolu�ní poezii. Nijak moc mne to nebavilo, ale 
tuhle t�ídu takovéhle v�ci nezajímají už v�bec. Tyhle d�ti z Nového 
M�sta pod Smrkem a okolních vesnic jsou úpln� jiné než moji pražští 
spolužáci, a to je jedna z dalších krás! 
    No, a jak jsem se vytahovala a vypovídávala o Bezru�ovi, tak se Jir-
ka Truba�, syn t�ídní Truba�ové, na mne obrátil a pohrdav� na mne 
zasy�el. On drží ve t�íd� v�rn� se všemi spolužáky proti mám�. Mám 
ke všemu takový pocit, že ani Truba�ové to nebylo zrovna po chuti, že 
to vím zrovna jen já, nová a Praža�ka. 
J    e mi to hrozn� líto… moc bych cht�la být jako jedna z nich… Ni-
kdy p�edtím jsem nepoznala, co je to �ouhat z kolektivu. P�ipadám si 
jako lži�ka v hrnku. A	 ud�lám cokoli, vždycky to cinkne. To je to je-
diné, co mi kalí radost. 
 
    Už se mi chce spát. 
    Mn� ten projev o Bezru�ovi nebyl dost, ješt� jsem zarecitovala kus 
té jeho Stužkonosky. Mám sice velikou jedni�ku v žákajd�, už �tvrtou 
z �eštiny, ale nikdo se mnou zatím nekamarádí… 
    Kolem oken naší t�ídy jsou koruny kaštan�. 

(Pokra�ování v dalším �ísle)     
Ji�ina Sedlá�ková 

9 

(7. �ervna 1798 – 14. kv�tna 1879) 
 

Nové M�sto pod Smrkem nikdy nem�lo, a asi ani mít nebude, 
mnoho celospole�ensky významných, zasloužilých ob�an�. Když se 
tak probírám pam�tí: Kdo ze známých a kulturn�, v�decko-
spole�ensky významných osobností se trvale zapsal do pov�domí širší 
ve�ejnosti, a nejen �eské? 
    P�esto v Novém M�st� pod Smrkem jedna známá osobnost žila a 
trvale z�stane s Novým M�stem pod Smrkem spojena. Jedná se o Got-
tfrieda Menzela, významné v�decké osobnosti 19. století, jehož záslu-
hy, nejen na poli botanickém, ocenilo mnoho významných v�deckých 
spole�ností, ale i sám císa� František Josef I., ud�lením k�íže za záslu-
hy s korunou (bylo to r. 1875). Tím vyzvedl v�deckou a celospole�en-
sky prosp�šnou Menzelovu �innost. 
    Je tak trochu neodpustitelné (!), že nikdo nep�ipomenul sice ne p�í-
liš kulaté, ale p�esto významné jubileum 130. výro�í úmrtí tohoto vý-
znamného, a i v d�jinách Nového M�sta pod Smrkem výrazného �lo-
v�ka. 
    O život� a díle Gottfrieda Menzela toho bylo napsáno hodn�. Mys-
lím si však, že málo z nás ví více a podrobn�ji o jeho život�. Gottfried 
Menzel pocházel z Krásného Lesa (Schönwald), kde se narodil 
v �ervnu r. 1798. Byl synem drobného sedláka. Místní fará� rozeznal 
jeho nevšední nadání a pomohl mu vystudovat nejprve piaristické 
gymnázium v Mladé Boleslavi, mimochodem jedno z nejstarších gym-

názií v celých �echách; po-
tom za nep�edstaviteln� t�ž-
kých hmotných podmínek 
vyšší malostranské gymnázi-
um v Praze, a posléze ukon-
�il své vzd�lání na bohoslo-
veckém seminá�i v Lito-
m��icích. Roku 1824 byl vy-
sv�cen na kn�ze. 
    Menzel nep�sobil jen 
v Novém M�st�. Za�ínal 
v Hrádku nad Nisou, kde je-
ho široké znalosti nalezly 
skute�n� zasloužený ohlas, a 
to i v širší hrádecké spole�-
nosti. Pak se stal katechetou 
(= u�itelem náboženství) na 
dív�í škole v Liberci (r. 
1831). Teprve zde získal v�t-
ší hmotnou zajišt�nost a mo-
hl se více a do hloubky zabývat n�kterými v�deckými obory, v prvé 
�ad� botanikou. Ovšem nejen botanika byla jeho doménou. Zajímal se 
i o entomologii, zoologii, klimatické pom�ry na severu �ech, také ge-
ologii apod. 
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Byl mimo jiné �lov�kem s velkým sociálním cít�ním. To se projevilo 
v jeho zájmu o osudy mnohých n�meckých (ale i �eských) vyst�hoval-
c� do Severní Ameriky. V letech 1849 – 1851 sám podnikl cestu do 
Spojených stát�, p�esn�ji do Texasu, a své zkušenosti o p�írodních po-
m�rech, hospodá�ské situaci a možnostech vyst�hovalc� shrnul 
v podrobné práci „Die Vereinigten Staaten von Amerika mit besonde-
rer Rcksicht auf die deutsche Auwanderung dahin nach eigener Ans-
chauung geschrieben“. Je to moc dlouhý název, to ano. P�eloženo: 
Spojené státy americké popsané z vlastní zkušenosti se zvláštním z�e-
telem k n�meckému vyst�hovalectví. 
Roku 1854 odešel do d�chodu, vzhledem k vážné o�ní chorob�. Na 
krátký �as se usadil v rodném Krásném Lese, ale zanedlouho se vrátil 
do Nového M�sta pod Smrkem, které mu, nejen jako duchovnímu 
správci, cele p�irostlo k srdci. Zem�el p�ed 130 lety, 14. kv�tna 1879, 

ve v�ku nedožitých jednaosmdesáti let. 
Gottfried Menzel se velkou m�rou zasloužil o bližší poznání a publi-
kování botanických, zoologických, geologických a klimatických po-
m�r� severních �ech a zvlášt� Jizerských hor, kterým se jako první 
ucelen� v�noval. Práv� pro to všechno bychom si m�li, by	 opožd�n�, 
vzpomenout na Gottfrieda Menzela jako na lidsky vzácného �lov�ka, 
kn�ze, rádce, který veškeré své úsilí orientoval k obecnému dobru a ku 
prosp�chu školní mládeže. 
Možná by nebylo na škodu, kdyby se nap�. škola v Novém M�st� sta-
rala o jeho pomník v bývalé zahrad� kostela. Pomník bohužel �asto 
p�sobí zanedbaným dojmem a podle mého názoru je to projev naší 
všeobecné neúcty nejen ke kulturním památkám, ale k �lov�ku v�bec! 
 

Josef Molák 

Pan František Petrányi je Novom�š	ákem od roku 1972. Narodil 
se v Liberci, ale vzhledem k práci, a také v neposlední �ad� i kv�li by-
tu, p�išel do Nového M�sta pod Smrkem. Zde p. Petrányi pracoval 
v TEXTILAN�. Vedle své práce se však p. František Petrányi v�nuje i 
jiné �innosti, která mu p�irostla k srdci a v níž dosáhl již �ady p�kných 
um�leckých ztvárn�ní i ocen�ní.  

    Ješt� jako svobodný trampoval. S kamarády založil osadu �erný 
NUMA na Old�ichovsku. Zde snad poprvé p�išel blíže k práci se d�e-
vem a zde se také setkal s �adou svých pozd�jších p�átel, kte�í m�li 
stejný zájem o práci se d�evem jako on. Pro osadu NUMA (= lev) vy-
�ezal osadní totem. Pozd�ji, když se oženil a p�išly i d�ti, bylo na 
tramping  podstatn� mén� �asu a co víc, p�es ur�ité dohody s lesním 
závodem Frýdlant i s lesáky byla jejich táborová chatka, z�ásti vysta-
v�ná ze d�eva a z�ásti p�ilepená k žulové skále, stržena a tím definitiv-
n� kon�í éra trampování a pobytu v p�írod�. Z�stala však stále láska 
k p�írod� a p�írodním materiál�m, hlavn� d�evu, která mu vydržela a 
stále jej drží. 
    Pro práci se d�evem v panelovém dom�, kde rodina p. Františka Pe-
trányiho žila (Va�kova 922), byl omezován stísn�ným, malým prosto-
rem. Pozd�ji si našel prostory v evangelickém kostele, kde to bylo o 
n�co lepší. Ješt� pozd�ji si manželé vyhlédli chátrající d�m – tzv. 
Amandu. Opravili ho, upravili pro pohodlné bydlení a v roce 2001 se 
do rekonstruovaného domku definitivn� p�est�hovali. 
    Pro práci se d�evem m�l vlastn� František Petrányi tak trochu št�stí. 
I když je vyu�ený stroja� a pracoval v textilním závod�, který d�íve pa-
t�íval rodin� Klingerových, nacházel zde dnes již cen�né tiska�ské ma-
trice pro potisk látek. A zde také získal první �ezbá�ská dlátka, 
s kterými snad již pracovali �ezbá�i Klingerova podniku. Jak �íká sám 
p. Petrányi, je v Novém M�st� i ur�itá výhoda – d�evo, které pot�ebuje 
pro svá výtvarná díla získat. Hlavn� od lidí, kte�í t�eba s povolením 
porazí strom a pokud d�evo nespálí, rádi se ho zbaví. A tak �ezbá� 
František Petrányi získává materiál. Jak �íká, snáze a ochotn�ji než 
nap�. jeho kamarád, profesionální �ezbá� a grafik p. Václav Plechatý 
z Liberce. Zájem o �ezbu i ztvárn�ní vlastních  nápad�, myšlenek pod-
nítila u p. Petrányiho jeho žena Jana. Na výstav�, snad v Liberci, vid�-
la d�ev�nou plastiku sta�enky s košíkem. Moc se jí líbila, ale ... byla 
velmi drahá. A zde padlo slovo:„Ud�lám ti radost a tak ji vy�ežu sám“. 
To bylo více než p�ed t�iceti lety. V roce 1975 se p�i�lenil k amatérské 
výtvarné skupin�, která pracuje p�idružená pod bývalým Okresním 
kulturním st�ediskem v Liberci. S touto skupinou se zú�astnil �ady vý-
stav a nejen v �echách, také pravideln� jezdívá na výtvarná sympozia, 
nap�. do Turnova. 
    Jako �ezbá� p. František Petrányi rád pracuje s tvrdými druhy d�eva, 
nap�. s d�evem dubovým. Ale vyhledává pro p�kné zbarvení d�eva i 
materiál z ovocných strom�, nap�. hrušn� nebo t�ešn�. To jsou d�eva, 
která mají podle Petányiho nejen p�knou barvu, ale i krásnou, neopa-
kovatelnou strukturu. Za�ínal nejd�íve s malými plastikami, i 

s náboženskými motivy, nap�. krásnou malou soškou P. Marie 
z lipového d�eva. Je nádherná. P. František jí vtiskl n�co jedine�ného, 
co padne do oka na první pohled. Dnes si ke svým pracím d�lá nejd�í-
ve kreslený návrh. Ten ješt� musí v hlav� �ezbá�e „dozrát“. A je-li po 
ruce p�kné d�evo, m�že se pustit do ztvárn�ní p�edkresleného návrhu. 

Špalek d�eva, a	 již je to lípa nebo dub, buk nebo d�evo vhodného 
ovocného stromu, opracuje motorovou pilou a posléze hrubou �ezbu 
dotvá�í �ezbá�skými dlátky, obroušením a kone�n� mo�ením nap�. vo-
dou �editelným mo�idlem. 
    Domek Amanda se tak za více než t�icet let �ezbá�ství, kterému se p. 
František Petrányi v�nuje, zm�nil ve vkusnou malou galerii s �adou 
p�vabných plastik. Mn� osobn� padly do o�í nap�. plastika „Nep-
tuna“, vládce mo�í a oceán�, pak nádherný pavouk a ješt� nedod�la-
ný „Vodní sv�t“. 

Je dob�e, že v našem p�íhrani�ním m�ste�ku, které žel již dávno 
ztratilo sv�j d�ív�jší vzhled, krásu i neopakovatelnou atmosféru, žije 
takový – neváhám napsat – výjime�ný �lov�k. �lov�k, který vnímá 
krásu p�írodního materiálu a vtiskne d�evu osobitou krásu. 

Josef Molák 
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P�esn� p�ed rokem jste si zde mohli p�e�íst �lánek nazvaný Hro-
novské st�ípky. Byly to post�ehy z mého pobytu na divadelním festiva-
lu v Hronov�. Letos jsem byl op�t ú�astníkem tohoto svátku všech 
amatérských divadelník�, v po�adí již sedmdesátého devátého. A op�t 
nabízím n�kolik post�eh�. 
    N�kolik týdn� p�ed zahájením 79. JH jsem si otev�el www.
mestohronov.cz a zaujala m� webkamera, která zabírá pohled na ná-
m�stí sm�rem k divadlu. Celá jednohektarová plocha byla rozvrtána 
k nepoznání, hromady št�rku a písku, kostek a kamenných torz, ná-
m�stí lemovala plotová pole, stromy vykácené, jen mariánský sloup 
osam�le tr�í napravo. V�d�l jsem o avizované p�estavb� nám�stí, ale 
že jej najdu doslova t�sn� p�ed zahájením slavností v takovém stavu, 
to jsem neo�ekával. Jaké bylo moje p�ekvapení, když jsem dorazil 
v sobotu do Hronova. Ohrady pry�, obrovská plocha vydlážd�na roz-
manitými tvary a materiály, �len�ní na pouhou jednu pr�jezdnou ko-
munikaci, malinkaté pítko, tekoucí netradi�n� z hubi�ky dol�, napev-
no zabudované masivní lavi�ky, nová výsadba, sestávající se ze sakur, 
nové schodišt� na rozsáhlou plochu p�ed Sál Josefa �apka. Pravda, 
ješt� chybí dod�lat lemování nám�stí p�es hlavní silnici, ale to zásadní, 
celá plocha nám�stí, byla zprovozn�na a dána do p�ed�asného užívání. 
B�hem týdne se nám�stí stalo st�edobodem r�zných setkávání, sch�-
zek, kulturních doprovodných akcí i místem rychlého ob�erstvení vše-
ho druhu od rána do pozdních no�ních hodin. 
    Existuje jedna povídka Petera Brooka, nazvaná Pohyblivý bod. Jde 
v kostce o to, že lidé otrávení a zhnusení divadlem našli jakýsi doku-
ment, psaný v sanskrtu (p�vodn� staroindický bohoslužebný jazyk). 
Tam se dozv�d�li zprávu, že B�h po sedmi dnech tvo�ení už roupy ne-
v�d�l, co d�lat, a tak stvo�il divadlo. Ti, kdo tento dokument studovali, 
doufali, že v n�m najdou návod, jak d�lat divadlo, jak p�sobit na divá-
ka. Bohužel, ten dokument jim žádný návod nepodal, zato vzbudil dis-
kuzi, korunovanou i fyzickými výpady. Nakonec zú�astn�ní došli 
k názoru, že pro zdárné p�sobení divadla je nutný z á j e m. Rozší�ím-
li tento záv�r o slovo o ch o t a, dává nám to dohromady prap�vodní 
poslání tvorby divadla, radost z tvorby, setkávání se. A o to na Jirás-
kov� Hronov� šlo. 
    V malém par�íku nedaleko st�edu m�sta a v t�sném sousedství ma-
lebného roubeného dome�ku, ve tm�, jen p�i svitu n�kolika sporadic-
kých lamp sedí, leží �i jen tak stojí desítky lidí. N�kte�í zpívají p�i ky-
ta�e, jiní vášniv� diskutují o problémech týkajících se, jak jinak, diva-
dla. Ob�as zajdou k okénku onoho domku, kde vám sli�ná obsluha po 
vystání pomalu se vlekoucí fronty dodá žádaný nápoj nebo t�eba jen 
chleba se sádlem a cibulí. Ulehám na b�icho do trávy, p�ipadám si jako 
za raných dob svého mládí, kdy jsem „pásl h�íbátka“, a naslouchám 
debatám. Hv�zdy nad námi tiše poblikávají. Poslouchám, vst�ebávám, 
diskutuji. 
    V parném dopoledni na ulici stojí mladý muž, mobil u ucha. Do-
mluví, pravou rukou uloží mobil, levou v upažení šátrá ve vzduchu. 
Nev��ícn� se otá�í dokola a vydává neartikulované zvuky. Kolemjdou-
cí kamarád: 

-       Co hledáš? 
-       Svetr, te� jsem si ho sem položil. 
-       Kam? 
-       No, tady na to auto. 
-       Na jaký auto? 
-       No, tady stálo auto, tak jsem si ho na n�j na chvíli položil. 
-       Ty vole, vždy	 stojíš na k�ižovatce! 
Za tu dobu, co jsem tady, jsem si uv�domil, že mnoho inscenací 

má cosi spole�ného. Letos to je jeden silný prvek, možná siln�jší, než 
je-li p�ítomna láska. Smrt. Její síla stojí víc nebo mén� na n�kolika in-
scenacích. Udává sm�r. V jedné inscenaci má podobu mouchy, v jiné 
zlov�stné vytí ps� a bití zvon�, v další zase, jak to bylo s maminkou, 
když zem�ela. Je tu p�ítomna i na n�kolika smute�ních oznámeních o 
skonu místních. Je jedinou jistotou v život�, ale p�ijmout ji už nechce-
me a nedokážeme. Slunce pálí naplno, mladí festivaloví ú�astníci se 
bezstarostn� baví a hlasit� halekají po nám�stí – betonové Saha�e, jak 

se také nové podob� nám�stí za�alo �íkat. „Každý k mo�i dopluje…“ 
praví se v jedné známé písni�ce VW a Ježka. Budeme chtít taky tak 
plout? 
    Znáte ten pocit po návratu dom�, že to bylo všude krásn�jší, hez�í, 
upraven�jší než v míst� bydlišt�? Pak však otev�ete sv�j byt �i domek 
a všechno to opot�ebované, ošunt�lé �i otlu�ené je najednou milé a 
blízké. S dojetím hledíte na zašlou vanu, prošlapaný koberec i praskli-
nu ve skle v okn� – jste d o m a! 
 
    Zhlédnuto, odposlechnuto, opsáno letos na 79. JH. 

Šmi-dra© 

Prosím všechny, kdož pamatují za�átky amatérského divadla 
v Novém M�st� pod Smrkem p�ed rokem 1945 a po n�m, aby se pod�-
lili se svými vzpomínkami se mnou na níže uvedené adrese. 
Zajímají m� ústní, písemné �i fotografické materiály na bývalý soubor 
Kolár (do r. 1945) a též po roce 1945. Materiál bude použit pro sou-
hrnné zpracování d�jin a historie amatérského divadla v našem m�st�. 
T�šíme se na vaše zprávy. Vyslechnu �i použiji každou zprávu a d�ku-
ji p�edem. 
     Pavel Šmidrkal, U St�elnice 959, tel.: 723 160 643 nebo osobn�. 

Ohlédnutí za oslavami 425. výro�í založení Nového M�sta pod 

Smrkem 
Sobota. To p�íjemné v�domí, že si �lov�k m�že i pospat. Jenže 

tentokrát bylo vše jinak. Byla totiž sobota 22. srpna a neza�ala zrovna 
moc š	astn�. Ráno pršelo a v�bec nebylo jisté, jestli se po�así umoud-
�í. M�ly se konat oslavy 425. výro�í založení m�sta. Ale pak trošku 
vysvitlo slunko a vše mohlo za�ít. 
    Hlavní program oslav byl soust�ed�n na nám�stí od 9. hodiny ranní. 
Až do pozdního ve�era zde skýtalo pot�šení dobové tržišt� 
s množstvím stánk�, kde si každý mohl p�ijít na své. Mnoho návšt�v-
ník� zaujaly ukázky dobových �emesel, ale také stánky propagující 
místni novom�stské spolky a sdružení. Doprovodný program byl po-
zoruhodný. K vid�ní byl fakír a také kat vykonávající své �emeslo do-
konce n�kolikrát denn�. Nechyb�ly ani dobové tance, kapely a šermí�-
ská vystoupení. 
    Bohatý program dopl�oval ješt� sokolník, který zde p�edvád�l drav-
ce a sovy. Pro mnohé návšt�vníky to bylo v�bec poprvé, co mohli tyto 
živé ptáky spat�it. 
    Na louce u bývalé Textilany byl otev�en dobový tábor, kde se kona-
la d�lost�elecká show, dobývání tábora, vystoupení panoš� a hry pro 
d�ti a dosp�lé. D�lost�elecká show pokra�ovala v pozdním ve�eru na 
koupališti. Zde mohli návšt�vníci zažít oh�ostroj, který zakon�il osla-
vy založení m�sta. Nep�eberné barevné, tvarové a zvukové kreace se 
vznášely nad novom�stským koupališt�m. Tou opravdu poslední te�-
kou za letošními oslavami pak bylo vystoupení rockové kapely Lessy-
ho wohe� z Liberce. 
    Sobota skon�ila a nyní nezbývá než se t�šit na další oslavy. Ale to si 
budeme muset po�kat ješt� dalších p�t let. Letošní oslavy se bohatým 
programem, doprovodnými akcemi a propagací samotného m�sta za�a-
dily k úsp�šným a zajímavým. Také ú�ast návšt�vník� byla p�ekvapu-
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Dušková, Libuše                   Stru�ná mluvnice angli�tiny 
Field, Evelyn M.                   Jak se bránit šikan� 
Gustafsson, Lars H.              Dít� je nemocné! Co mám d�lat? 
Hume, Rob                           Ptáci Evropy 
Knappová, Barbora              Cesta na Antarktidu 
Kolá�, Michal                       Bolest šikanování 
Newman, Michelle               Malování na látky 
Sauzede, Jean-Paul               Spokojené soužití v nové rodin� 
Schott, Hanna                       Máma Masaj� 
Šmolka, Petr                         Manželská a rodinná trápení 
Tepperwein, Kurt                 Za to m�žeš ty 
                                             Ro�enka liberecké architektury 
 
Beletrie pro dosp�lé 

Austen, Jane                         Sandition  
Barclay, Linwood                 Na lou�ení nebyl �as 
Bauer, Jan                             Pražský rozparova� 
Braun, Lilian Jackson           Ko�ka, která sklidila aplaus 
Brown, Sandra                      D�m s minulostí 
Cannell, Stephen J.               Vražedná posedlost 
Cleverly, Barbara                 Soukromá válka 
�epelka, Milo�                     P�íliš mnoho poh�b�,  
                                             aneb Když kv�tiny promluví 
Downer, Lesley                    Poslední konkubína 
Eden, Dorothy                      U�itelská dcerka 
Ellis, Bret Easton                  Americké psycho 
Fforde, Katie                        Cesta za láskou 
Fforde, Katie                        Tém�� perfektní 
Francková, Zuzana               Úsvit nad Kilimandžárem 
Frazier, Charles                    Bílý ná�elník 
Gross, Andrew                      Modrá zóna 
Hart, John                             Dole u �eky 
Herbert, Frank                      Hellstrom�v úl 

Hessová, Anna                       Ikar�v let ke slunci 
Hakansson, Gabriela              Mozkoman 
Chochola, Václav                   Jako vrána na Beckhama 
James, Peter                           Po stopách mrtvého 
Kinsella, Sophie                      Vzpomínáš si 
Lehtolainen, Leena                 Spirála smrti 
Martin, Kat                            Nev�stin náhrdelník 
McCall Smith, Alexander     První dámská detektivní kancelá� 
Nesvadbová, Barbara             Brusinky 
Patterson, James                     Šestý cíl 
Pickett, Rex                            Bokovka 
Randall, Will                          Dlouhý den na sjezdovce 
Roth, Philips                          Sabbathovo divadlo 
Sittenfeld, Curtis                    Muž mých sn� 
Stránská, Lenka                      Kousek tvé p�ítomnosti 
Summers, Judith                     M�j život s Georgem 
Tachovská-Vestman, K.         Když za�alo pršet 
Thomas, Rosie                       Kdyby m� m�j otec miloval 
Thomas, Rosie                       P�ívalová vlna 
Vá�ová, Magda                      Past 
Veselská, Renáta                    Pan pes a my 
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Brožíková, Helena                 Terezka a kaštanový sk�ítek 
Drijverová, Martina               Zakletá zví�átka 
Kainar, Josef                          Zlatovláska 
Kinney, Jeff                            Deník malého poseroutky 
Leong, Sonia                          Romeo a Julie 
Madejová, Renáta                  Spalující váše� 
Somper, Justin                       Vampiráti 
Stínil, Lud�k                          Pusinky a Fraje�i 
Stolarz, Laurie Faria               Modrá je barva no�ních d�s� 
Syrovátka, Old�ich                 Nejkrásn�jší �íkanky pro nejmenší 
Wilson, Jacqueline                 Moje sestra Jodie 
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jící, o to více, že mnozí p�ijeli z nejr�zn�jších kout� republiky. 
    Nezapomenutelným zážitkem se stal záv�re�ný oh�ostroj. Proto si 
myslím, že si všichni, organizáto�i a ú�astníci zaslouží pochvalu. 
    Novému M�stu pod Smrkem by ur�it� podobných akcí slušelo a 
prosp�lo daleko více.                                                                         OV 

 

M�j vlastní zážitek z výro�ních slavností 
22. srpna 2009 jsme si p�ipomn�li 425. výro�í založení Nového 

M�sta pod Smrkem. V rámci svých možností jsem byl p�ítomen u n�-
kolika akcí, které byly oproti minulé oslav� o n�co bohatší. 
Zajímaví hosté se dokázali postarat o vcelku p�íjemnou atmosféru le-
tošních oslav. 

Zaujala mne p�edevším dopolední st�elba z kanon� nedaleko bývalé 
Textilany, na kterou dorazilo slušné množství divák�. 
Mnozí obyvatele m�li výhodu sledovat malou kanonádu b�hem dne i 
z okolních panelák�. Jen bych p�i dopolední akci na nám�stí uvítal 
pest�ejší komentá� moderátora, zbyte�n� dlouhé mezery mezi slovem 
bych vyplnil rytmickou muzikou. Hudební nabídka p�íliš nesplnila 
moje o�ekávání. 
Ve�erní �as byl pro mnohé z nás skute�ným zážitkem. Hlavní p�ekva-
pení �ekalo nakonec diváky, kte�í nelenili a vypravili se krátce po 22. 
hodin� do prostor novom�stského koupališt�, kde shlédli ohnivou 
show, po které p�išel na �adu pestrý oh�ostroj. 
Rád bych touto cestou pod�koval organizátor�m a všem ostatním, kte-
�í se na celé akci oslav podíleli.                                       Michal Klimsa 
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