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Jubilea
******
Listopad
***********
Zárubová Bohumila			91 let
Nigrínová  Růžena			83 let
Švorcová Emilie				83 let
Vokounová Miluška			82 let
Lodeová Anna				82 let
Jirušová Jiřina				80 let
Vyskočil František			80 let
Zenkerová Marie				75 let
Zíta Jaroslav				75 let
Marhoulová Marie			70 let	

Prosinec
************
Lammelová Anna				93 let
Matejíková Eva				93 let
Chaloupecká Anna			83 let
Nováková Marta				82 let
Vondráček Štěpán			82 let
Ječmenová Božena			81 let
Czerwinská Jadwiga			80 let
Novák Jaroslav				81 let
Diškant Imrich				75 let
Holubová Zdeňka			75 let
Vaňková Alena				75 let
Streit Jan				75 let
	
Zápis ze 6. veřejného zasedání ZM
konaného dne 24. září 2003

Přítomni: Maděra Jaroslav, Kozák Miroslav, Konečná Ivana, Mgr. Novotný Jindřich, Kotrbatý Milan, Mgr. Žáková Radoslava, Ing. Jeřábek Karel, Ing. Petrovič Vladislav, Ing. Smutný Pavel, Steffan Ludvík, Pelant Jaromír, Vojáček Miloš, Suková Miloslava, Dobřichovská Jana, Husáková Věra, Lukáš Novotný, František Homolka (tajemník)
Omluven: pan Václav Jakub 

Starosta města p. Maděra zahájil jednání a konstatoval, že bylo řádně svoláno podle zákona a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Jednání je tedy usnášení schopné.
Do návrhové komise  byli navrženi: Mgr. Žáková a Ing. Smutný.            			 Hlasování: 15 - 0 - 0
Za ověřovatele byli navrženi: pí Konečná a pí Dobřichovská.                 			 Hlasování: 15 - 0 - 0


Ing. Smutný navrhl přesunout bod č. 7 / Komunitní centrum “Bez rozdílu” / za bod č. 2. Ostatní body budou posunuty. Zastupitelstvo návrh  schvaluje. 
         	 Hlasování: 16 - 0 - 0    

1. Kontrola usnesení
Starostovi - zveřejnit v Novoměstských novinách článek o vývoji cen vody, rozbor vody a možnost podpisu smluv s FVS - vše bylo zveřejněno v Novoměstských novinách.
Starostovi- prověřit stav využití klubovny na házenkářském hřišti - tato bude sloužit pouze sportovcům.
Starostovi - provést šetření ohledně smlouvy s firmou A.S.A - pan starosta odpověděl, že A.S.A. je povinna vyvážet nádoby na odpad do vzdálenosti 10 m od trasy, za podmínky, že nádoba není umístěna na uzavřeném soukromém pozemku.
Starostovi - medializovat otevření rozhledny na Smrku - bylo uskutečněno.
Starostovi - spojit se s PČR  a jednat o problematice veřejného pohoršení - bylo jednáno s policií a zatím nebyl uveden konkrétní případ. 
Správnímu odboru  - přezkoumat vyhlášku č. 2/1999 ohledně psů - Ústavní soud vylučuje povinnost majitele mít psa na vodítku. Majitel je povinen mít psa pod trvalým dozorem. 
OVŽP -    provést šetření v Ludvíkově  - pan Suk odpověděl, bylo provedeno místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že část mostku je vlivem rozpadlé podezdívky poškozena - dle možností bude provedena oprava. Bude provedeno do konce 31. 10. 2003.
- provést šetření na okálech / propadající se chodníky po plynofikaci/ - bylo provedeno místní šetření a bylo konstatováno, že dle možností bude provedena oprava nejvíce poškozených částí chodníků ještě v letošním roce, ostatní opravy chodníků budou rozpočtovány na rok 2004.    
- provést šetření u kravína pana Nováka /volné pobíhání psů / - bylo provedeno opakované namátkové místní šetření /3x /. Během těchto šetření nebylo zjištěno volné pobíhání psů.  
Odboru správy majetku - zajistit osvětlení na budově sokolovny -  bude realizováno do konce měsíce října 2003.
Místostarostovi - jednat ohledně veřejných záchodků - p. Kozák odpověděl, že stavba veřejných záchodků se provede v proluce za městskou knihovnou. Celkový náklad stavby bude 750 tis. Kč,-.

2. Připomínky občanů 
Pan Cimpl - není jistota na přechodech  - bude vyzvána PČR ke zvýšenému počtu kontrol na přechodech.
Paní Heinrichová 
-  zveřejnit výsledky rozboru vody - pan starosta odpověděl, že rozbor vody bude zveřejněn v Novoměstských novinách. 
- dotaz, jak se postupovalo při ztrátě radiátorů v sokolovně - pan místostarosta: PČR bylo podáno trestní oznámení s vyčíslením škody.
- dotaz k rozhledně a vyjádření architekta p. Dudy:
- pan místostarosta odpověděl, že stavební úpravy na rozhledně byly projednány s projekční  kanceláří  ANTA.CT s.r.o. 6.2. 2003 a to bylo projednáno i s p. arch. Dudou.
Paní Zounarová  - dotaz, zda je pravda, že se má do města přistěhovat větší množství rómských občanů - pan starosta odpověděl, že o tom nic neví.
Paní Heinrichová - poukázala na stavbu stánku na odstavné ploše v Jindřichovické ulici  - vedoucí stavebního odboru vysvětlil : jedná se o dočasnou stavbu na dobu 10 let s platným stavebním povolením a stavbu na soukromém pozemku.
Pan Čonka Jiří - upozornil na porušování zákazu vjezdu v ul. Dvořákova - pan starosta odpověděl, že tato věc bude urgována u PČR.
Paní Zounarová  - upozornila na nepořádek v herně ve Frýdlantské ulici - pan starosta odpověděl : v případě, že bude porušena vyhláška o veřejném pořádku ,bude se věc řešit se správním odborem jako přestupek.. 
Pan Vojáček - dotaz, zda bude vyměněna autobusová zastávka v ulici Husova, kdo to udělá a kdy - pan místostarosta odpověděl: předpokládaná doba výstavby nové plastové čekárny je do konce října 2003.
- Není žádná kontrola ve Frýdlantské ulici / zastavování aut v zákazu /. - Pan starosta odpověděl :  bude vyzvána PČR. 
Paní Heinrichová - se dotázala na možnost získání posypového materiálu v zimním období a  kdo  je  povinen  zajistit  úklid sněhu  z  chodníku  po  prohrnování  městských  komunikací.  - Paní Straková odpověděla, že je povinností každého vlastníka zajistit si posypový materiál na své náklady. Pokud jde o úklid chodníků,  je nutné kontaktovat pí Strakovou.
Pan Čonka Jiří - zda není možné instalovat na frekventovaná místa na místních komunikacích zpomalovací retardéry - pan starosta odpověděl, že tato možnost bude prověřena.
Paní Heinrichová - dotaz na postříkání keřů a fasády u paní Králové - pan místostarosta odpověděl :  bude projednáno 4. 10. 2003. 
- dotaz, v jaké fázi se nachází projekt k případné rekonstrukci Městských lázní - pan místostarosta odpověděl, že  projekt bude předložen do konce týdne.
Paní Pelantová - zda se uvažuje o opravě ul. Textilanská - pan místostarosta odpověděl: bude zahrnuto do plánu střediska oprav  v roce 2004.
Paní Suková - jak se postupuje při prodeji budov z majetku města - /budova na fotbalovém hřišti/ - pan Křepelka:  veškerý majetek města, který je v záměru prodeje  dle zákona o obcích, musí být oznámen nejméně 15 dní na úřední desce. Po sejmutí z úřední desky jsou dány veškeré došlé žádosti občanů o koupi tohoto majetku na pořad jednání veřejného zasedání města, které se bude prodejem zabývat.  
Paní Husáková - dotaz na výměnu tují na místním hřbitově. Paní Straková odpověděla,že výměna byla prováděna z nutnosti /poškození sněhem /a odbornou firmou. 
Pan Novotný Lukáš - upozornil na rozbitou vývěsku na náměstí, dále vznesl dotaz na možnost zvýšení počtu zasklených vývěsek / např. Okály /. 
Ing. Jeřábek - dotaz na nefungující INFOBOX - Pan místostarosta odpověděl: tyto jsou nefunkční i v ostatních obcích. Firma, která je  obhospodařuje,  slíbila nápravu.


3. Komunitní centrum “Bez rozdílu”
- k objasnění tohoto bodu byl vyzván pan Michal Kováčik. -  Zastupitelé k tomuto bodu vznesli různé připomínky, na které  pan Kováčik odpověděl.  Zastupitelstvo hlasovalo o podpoře zřízení komunitního centra.
                                                                                                               			Hlasování: 14 - 2 - 0


4. Rozpočtové změny.
Předložila ing. Beranová. Zastupitelé obdrželi komentář a přehled ke komentáři k projednání změn rozpočtu roku 2003. Zastupitelstvo schvaluje navržené změny rozpočtu II. v roce 2003 dle komentáře a  přehledu ke komentáři. Snížení výdajů na středisku oprav o 300 000 Kč,-, které budou přesunuty do střediska oprav do rozpočtu roku 2004, zvýšení výdajů o 308 125 Kč, zvýšení příjmů o  643 040 Kč. Odpadové hospodářství se do této změny nezařazuje. Dále schvaluje prodej podílových listů v hodnotě  1 500 000 Kč. ZM schvaluje příjem 1 500 000 Kč za prodej podílových listů a výdej Kč 1 500 000 + náklady spojené s odkoupením budov ubytoven čp. 59 ve Frýdlantské ulici a čp. 654 v Lesní ulici.
								                    	Hlasování:  16 - 0 - 0

5. Převod vojenského majetku na město 
Správní odbor MěÚ předkládá zastupitelstvu města dle § 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ke schválení nabytí nepotřebného vojenského majetku darovací smlouvou do vlastnictví města dle zák. č. 174/2003 Sb., viz přiložený návrh  na usnesení  z 6. zasedání ZM .
								                    	Hlasování:  16 - 0 - 0

6. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo  projednalo zprávu Mgr. Žákové z kontrolního výboru a bere na vědomí :
1.	Zápisy o kontrole kontrolního výboru č.j. KV - 1/2003 a č.j.KV - 2/2003.
2.	Vnitřní směrnici č. 1/2003 - Postup při vypracovávání, odsouhlasení a schvalování obecně závazných vyhlášek města.
Zastupitelstvo ukládá 
1.	Odboru správy majetku, aby ve spolupráci se správním odborem provedl novelu vyhlášky č. 2/95 o bytech.
2.	Radě města na jejím zasedání projednat navrhované opatření z kontrol provedených  kontrolním výborem. Po projednání v radě města předložit ZM návrhy na řešení zjištěných nedostatků.

 7. Majetkoprávní věci  
Předložil pan Křepelka. Tyto byly projednány a poté bylo hlasováno  - viz  přílohy.  

8. Plán zimní údržby - předložila paní Straková. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Přílohu č. 1 k vyhlášce města Nové Město pod Smrkem č. 3/2001 Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2003/2004.
                                                                                                                 			Hlasování: 15 - 0 - 0

9. Různé 
- dotaz na spolupráci s TJ a panem Řezáčem. Valná hromada se opět nesešla a město vypovědělo s TJ smlouvu o pronájmu.      
Ing. Jeřábek - kritizoval, že to, jakým způsobem proběhl konkurz na pracovníky DPS, nebylo úplně v pořádku, protože dle něj se žádný konkurz nemusel konat vzhledem k  tomu, že to nedělali ani v jiných obcích. Uvedl, že to bylo určitým způsobem účelové a šlo o to, odstranit některé lidi, kteří byli možná někomu nepohodlní, a že podmínky konkurzu byly  vytvořeny tak, aby došlo k  určité změně.
Paní Husáková - se dotázala, zda bylo něco porušeno, když byl vyhlášen konkurz, a dále uvedla, že z DPS odešli ti, kteří málo dělali, a obyvatelé DPS jsou nyní spokojeni. 
Ing. Jeřábek - sdělil, že nebyl porušen žádný zákon.
Tajemník - uvedl, že v minulosti jej RM kritizovala  za to, že se konkurzy nekonaly. Nyní byl vyhlášen, všichni měli stejné podmínky, hlasování proběhlo tajně a každý hlasoval tak, jak hlasoval.
Ing. Jeřábek - uvedl, že nenapadá průběh konkurzu, ale že jde o to, jaké byly vytvořeny podmínky a to, že se vůbec konkurz konal.
Paní Husáková
- Žádá o posekání trávy v Husově ul.
- Dotaz na opravu rozhlasu v Husově ulici - bude opraven
- Dotaz na odpady poházené  v Husově ulici - bude urgováno.
Pan Steffan
- Vyzvat SÚS k opravě svítících  sloupků  na komunikaci mezi Novým Městem pod   Smrkem a Frýdlantem - bude řešeno.
- Oprava komunikace na náměstí - byl odeslán dopis.                    
- Jaký je důvod nesolení komunikace v Hajništi - důvodem jsou podzemní vody ve studnách na pitnou vodu. 
Ing. Jeřábek - dotaz, v jakém stavu je jednání o opravě autobusové  zastávky v Hajništi - bude přemístěna na původní místo.





Jaroslav Maděra 						Miroslav Kozák
starosta města							místostarosta



Příloha č. 1
Městský úřad  v Novém  Městě  pod  Smrkem
správní odbor

V Novém Městě pod Smrkem  dne 16.09.2003 

Materiály pro 6. veřejné zasedání zastupitelstva města 
na den 24. září 2003
předkládá: správní odbor MěÚ 
zpracoval: Miroslav Křepelka


Věc: Schválení neúplatného nabytí nemovitostí dle zák. č. 128/2000 Sb. do vlastnictví města

Správní odbor MěÚ předkládá zastupitelstvu města dle § 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) ke schválení nabytí nepotřebného vojenského majetku darovací smlouvou do vlastnictví města dle zák. č. 174/2003 Sb. (viz přiložený návrh  na usnesení  z  6. zasedání ZM ).
		Hlasování:	- pro          	- 16 -
			- proti	-  0  -  			- zdrželo se	-  0  -   Neúplatné nabytí majetku bylo schváleno.
	

Příloha č. 2

Věc: Schválení úplatného nabytí nemovitostí dle zák. č. 128/2000 Sb. do vlastnictví města


Správní odbor MěÚ předkládá zastupitelstvu města dle § 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ke schválení úplatného nabytí majetku do vlastnictví města. 

Jedná se o  tento nemovitý majetek :
	
	1)	Budova ubytovny čp. 59  na parcele 1788 - zastavěná plocha (obč. vybavenost)
	     ve Frýdlantské ulici.
	Parcela p.č. 1788 - zastavěná plocha o výměře  642m2

	2)	Budova ubytovny čp. 654  na parcele 935/4 - zastavěná plocha (objekt bydlení)
		v Lesní ulici.
	Parcela p.č. 935/4 - zastavěná plocha o výměře  213m2
Obě budovy ubytoven jsou ve vlastnictví Textilany a.s. v konkurzu.

Prodej obou ubytoven se uskuteční přímým prodejem za celkovou
kupní cenu 1 .500 000,-- Kč
+ náklady spojené s nabytím do vlastnictví Města Nové Město pod Smrkem.
		Hlasování:	- pro 	- 16 -
			- proti	-  0  -  			- zdržel se	-  0  -   Nabytí majetku bylo schváleno. 
	 
	Kupní cena bude uhrazena do 31.10.2003, a to finančním převodem na účet prodávajícího. Částka 1,500 000,-- Kč bude získána prodejem podílových listů.
	Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem zmocňuje starostu Jaroslava Maděru    k provedení této transakce. 
		Hlasování:	- pro 	- 16 -
			- proti	-  0  -  
			- zdržel se	-  0  -   
Zaplacení kupní ceny do 31.10. 2003, prodej podílových listů a zmocnění starosty Jaroslava Maděry bylo schváleno. 

Příloha č. 3

Věc: Doplnění usnesení  z 25. zasedání zastupitelstva města   


	Na základě žádosti manželů Kaskových ve věci prodeje kina a na doporučení  JUDr. Vodičky předkládáme zastupitelstvu města k doplnění usnesení z 25. veřejného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2. října 2002, a to takto:
	
1.	Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 31.12.2003.
		Hlasování:	- pro 	- 14 -
			- proti	-  0  -  			- zdržel se	-  1  - Doplnění usnesení z 25. veřejného zasedání  ze dne 2.10.2002 ZM  bylo schváleno. 

2.	V kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo ve prospěch prodávajícího, tj. města Nové Město pod Smrkem.
		Hlasování:	- pro 	- 14 -
			- proti	-  0  -  			- zdržel se	-  1  - Doplnění usnesení z 25. veřejného zasedání  ze dne 2.10.2002 ZM  bylo schváleno. 

3.	Samostatnou smlouvou bude uzavřena dohoda o smluvní pokutě, která musí obsahovat závazek, že kupující bude po dobu 10 let provozovat kino nebo kinokavárnu  s  uvedením do provozu do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy, minimální frekvence představení 12 za rok. Při nedodržení výše uvedených podmínek je sankce  500.000,-- Kč. 
		Hlasování:	- pro 	- 14 -
			- proti	-  0  -  			- zdrželo se	-  1  - Doplnění usnesení z 25. veřejného zasedání  ze dne 2.10.2002 ZM  bylo schváleno. 


Příloha č. 4


Věc: Směna parcel mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem Dušanem Čengerem

Město Nové Město pod Smrkem dle § 39  odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejnilo na úřední desce záměr směny nemovitého majetku ve vlastnictví města Nové Město pod Smrkem nejméně po dobu 15 dnů formou oznámení :
 “OZNÁMENÍ  č. 16/2003 na směnu parcel”
Vyvěšeno dne	: 19. 06. 2003
			Sejmuto    dne	: 14. 07. 2003

	Směna se uskutečňuje pro potřeby města k zabezpečení přístupu na lávku přes potok Lomnice. Směna se provádí mezi městem Nové Město pod Smrkem a panem  Dušanem  Čengerem, a to těchto parcel:

v k.ú. Nové Město  pod  Smrkem:
	a)	p.č. 2314/1  - trvalý travní porost	o výměře   1366m2.
Parcela je oddělena geometrickým plánem č. 593-1128/2003 z parcely 2314/1, která je zapsaná na LV 10001 ve vlastnictví  města Nové Město pod Smrkem.
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 2764-2003, který vypracoval  znalec Petr Švorc, činí 5.921,-- Kč.
	b)	p.č. 2091/3  - trvalý travní porost	o výměře     666m2.
 		Parcela je  zapsaná na LV 804  jako vlastnictví Dušana Čengera.
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 2764-2003, který vypracoval  znalec Petr Švorc,  je ve výši 5.105,-- Kč.
Rozdíl ceny směňovaných parcel bude zaplacen při podpisu směnné smlouvy.

Náklady spojené se směnou parcel budou hrazeny každou smluvní stranou ve stejném podílu,  tj. 1/2.
		Hlasování:	- pro 	- 16 -
			- proti	-  0  -  			- zdržel se	-  0  -  Směna parcel byla schválena. 



Příloha č. 5

Věc: Prodej nemovitých věcí z vlastnictví města 

Město Nové Město pod Smrkem zveřejnilo na úřední desce záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví města Nové Město pod Smrkem dle § 39  odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) formou oznámení nejméně po dobu 15 dnů. 

Jedná se o tato oznámení a žádosti o prodej nemovitosti :                                                                    
OZNÁMENÍ  č. 09/2003 ze dne 28. března 2003 o prodeji nemovitého majetku obce       	(pozemky )
	Vyvěšeno dne	: 28.03.2003
	Sejmuto    dne	: 14.04.2003
1)	žádost ze dne 14.03.2003, vedená pod čj. Ma 832/2003 dne 17.03.2003,
	žadatel pan Jaroslav Pekárek
		p.č. 682/5 -	trvalý travní porost  o výměře  384m2
		( oddělená z parcely 682/1 geometrickým plánem č. 308-1067/2003 )
		v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem
	prodej za smluvní cenu .......................................   22,-- Kč /m2
	+ náklady spojené s prodejem.
		Hlasování:	- pro 	- 15 -
			- proti	-  0  -  			- zdržel se	-  0  -   Prodej byl schválen. 






U S N E S E N Í
z 6. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem, konaného dne 24. září 2003


ZM schvaluje:

1.	V připraveném programu jednání přeřazení bodu č. 7 Komunitní centrum “Bez rozdílu” za bod č. 2. Připomínky občanů. Ostatní body posunout.
2.	Navržené změny rozpočtu II. v roce 2003 dle komentáře a  přehledu ke komentáři. Snížení výdajů na středisku oprav o 300 000 Kč, zvýšení výdajů o 308 125 Kč, zvýšení příjmů o  643 040 Kč. Odpadové hospodářství se do této změny nezařazuje. 
3.	Prodej podílových listů v hodnotě  1 500 000 Kč.
4.	Příjem 1 500 000 Kč za prodej podílových listů a výdej Kč 1 500 000 + náklady spojené s odkoupením budov ubytoven čp. 59 ve Frýdlantské ulici a čp. 654 v Lesní ulici.
5.	Nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. dle přílohy.
6.	Úplatné nabytí budov ubytoven čp. 59 ve Frýdlantské ul. a čp. 654 v Lesní ul. za kupní cenu 1 500 000 Kč do vlastnictví města Nové Město pod Smrkem s termínem úhrady do 31. 10. 2003. Zmocňuje starostu k  provedení této transakce.
7.	Doplnění usnesení z 25. veřejného zasedání ZM konaného dne 2. 10. 2002 o body 1, 2 a 3 dle přílohy.
8.	Směnu parcel č. 2314/1 ve vlastnictví města a parcely č. 2091/3 ve vlastnictví pana Dušana Čengera dle přílohy.
9.	Prodej nemovitého majetku města - parcely č. 682/5 panu Jaroslavu Pekárkovi za cenu Kč 22,00/m2 + náklady spojené s prodejem dle přílohy.
10.	Přílohu č. 1. k vyhlášce města Nové Město pod Smrkem - Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2003/04.
11.	ZM podporuje zřízení komunitního centra “Bez rozdílu”.


ZM bere na vědomí:

1.	Zprávu o plnění usnesení z 5. veřejného zasedání ZM, konaného 25. června 2003, přednesenou p. starostou.
2.	Zápisy o kontrole čj. KV-1/2003 a čj. KV-2/2003 z kontrol provedených kontrolním výborem.  
3.	Vnitřní směrnici č. 1/2003 MěÚ Nové Město pod Smrkem POSTUP při vypracování obecně závazných vyhlášek obce.


ZM ukládá:

1.     Starostovi :
	Písemně vyzvat obvodní oddělení Policie ČR v Novém Městě pod Smrkem k  nápravě situace týkající se 	parkování, stání a rychlé jízdy motorových vozidel na  území města.
	Projednat s Krajskou správou silnic LK  možnost instalace “zpomalovačů” v  okolí náměstí.
	Projednat s Krajskou správou silnic LK vyznačení dělící čáry a osazení směrových sloupků na silnici mezi 	Novým Městem p. S. a Frýdlantem.
	Prověřit možnost solení silnice v obci Hajniště.
	Zjistit informace ohledně plotu ve Frýdlantské ulici.
	Předložit ZM vyhodnocení grantů.
	Podat žádost na MO o převod nepotřebného vojenského majetku.
	Poskytnout MO spolupráci při přípravě převodu nepotřebného vojenského majetku a v  případě schválení 	převodu vládou ČR předložit ZM úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.
1.9. Provést vyčíslení nákladů na opravy chodníků - Okály.
1.10. Provést instalaci veřejného osvětlení na budově sokolovny do 31. 10. 2003

2.   Starostovi a RM
2.1 Hledat  možnosti   získávání  finančních   prostředků  a  vhodných  prostor  pro                                 
            činnost komunitního centra “Bez rozdílu.”

3.   Radě města
3.1 Projednat   navrhovaná    opatření    kontrolního   výboru  z  provedených   kontrol. Po    
             projednání  předložit  ZM  návrhy  na  řešení  zjištěných  nedostatků. Termín: nejbližší  
             zasedání RM. 

      4.    OVŽP
4.1 Prověřit, zda je  dočasná  stavba  v Jindřichovické  ulici  v souladu  s vyhláškou města     
             Nové  Město  p. S.  č. 1/96  o regulativech   územního  rozvoje  města  Nového  Města      
             pod Smrkem.  
4.2 Prověřit umístění dopravní značky “Zákaz vjezdu” v  Dvořákově ulici.
4.3 Provést místní šetření o uložení trubek u hřiště dle sdělení pana Cimpla.
4.4 Prověřit situaci týkající se změny formy zastávky v  Husově ulici. 
4.5 Vytipovat další vhodná místa na umístění informačních skříněk na území města.
4.6  Provést opravu mostku v Ludvíkově do konce měsíce října 2003.

5.    Finančnímu odboru
5.1  Upozornit prodávající při konání trhů na ochranu rododendronu. 

6.    Odboru správy majetku
6.1 Provést ve spolupráci se správním odborem  novelu  vyhlášky města Nové Město p. S.   
            č. 2/1995 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Termín do 31. 12. 2003.  



Jaroslav Maděra							          Miroslav Kozák
  starosta města								místostarosta

Informace MÚ
Pronájem víceúčelového sálu - Dle skutečných nákladů (topení, úklid, elektřina), vycházejí náklady na pronájem víceúčelového sálu v Dělnickém domě na 610.- Kč na jednu hodinu. Tyto náklady byly spočítány z celoročního provozu a z toho vychází průměrná cena nákladů.  610.- Kč je doporučená cena nájemci víceúčelového sálu p.  Bruskému. 
Tato cena je doporučena  Radou města Nové Město pod Smrkem a v zápise usnesení z  18. zasedání Rady města ze dne 3. 9. 2003.


Poděkování za rozhlednu
Před několika dny, 20. září 2003, byla slavnostně předána veřejnosti rozhledna na hoře Smrk v Jizerských horách. Při této příležitosti se děkovalo: dodavateli stavby firmě Adapto Hejnice, subdodavateli ocelové konstrukce firmě TISS Frýdlant a Společnosti pro obnovu rozhledny. Ano, ti všichni si poděkování zaslouží. Ale zvlášť je třeba poděkovat všem Vám, kteří jste na rozhlednu přispěli finanční částkou, a někteří ne malou. Protože právě Vaše příspěvky (vybralo se cca 100 000.-Kč) byly rozhodující. Právě tyto peníze byly použity na architektonickou soutěž a vítězný projekt byl použit ke stavebnímu řízení. Ano, Vám všem přispěvovatelům patří poděkování, neboť Váš příspěvek nás zavazoval k dokončení započatého díla. Osobně chci ještě poděkovat panu Hubertu Sommerovi, který má významnou zásluhu na zdárném dokončení stavby.
Jaroslav Maděra,
starosta 
Nové Město pod Smrkem


Výstava o rozhledně na Smrku.
Obracíme se na vás, čtenáře novin, o pomoc. Rádi bychom uskutečnili výstavu o rozhledně na Smrku. Máme fotografie  o staré rozhledně i o nové. Přesto se najde mezi Vámi řada těch, kteří mají  jiné snímky, než máme dosud my.  Jistě  jsou mezi vámi tací, kteří  mají snímky  staré rozhledny, které doposud nebyly uveřejněny. Proto vás žádáme o jejich zapůjčení pro archivaci historie rozhledny na Smrku. Mnozí z  vás, kteří jste sledovali stavbu nové rozhledny,  máte zachyceny zajímavé okamžiky, které se nám nepodařilo zaznamenat. Pokud se vám podařily pěkné a zajímavé snímky jak ze stavby rozhledny, tak z jejího slavnostního předání, vyberte ty nejlepší a  doručte je buď do knihovny či na  sekretariát MÚ Nové Město.




ZUŠ										logo
Informace ze ZUŠ
*******************
Úspěšní výtvarnící
Ve výtvarné soutěži, kterou pořádala Liga na ochranu zvířat v Liberci, jsme opět patřili k nejlepším. V sobotu 4. října při slavnostním předání získaly cenu za 1. místo  Alena Juklíčková z naší ZUŠ, 2. místo Baruška Macháčková a ještě 1. místo Karolína Beranová.  Krásné knihy o zvířatech jim předal známý milovník zvířat Zdeněk Srstka, který svým humorem přispěl k  sváteční atmosféře celé akce. 
Výstavu nejlepších prací bylo možno zhlédnout v liberecké Státní vědecké knihovně.
 
V mezinárodní výtvarné soutěži “Lidice 2003” jsme byli opět úspěšní. Z mnoha tisíc prací porota vybrala k ocenění i 8 žáků Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem. Ve Veletržním paláci v Praze a v Památníku v Lidicích byly jejich práce vystaveny. Úspěšným výtvarníkům blahopřejeme. Jsou to tito žáci: Petr Lizanec, Míša Funtán, Vojta Kos, Šárka Zemanová, Lucie Prchalová, Lucie Jelínková, Daniela Merhoutová, Barbora Macháčková.

Pozvánka
Všechny, kdo se těší na Vánoce, jistě potěší koncert Základní umělecké školy. Zveme Vás do sálu Dělnického domu ve čtvrtek 18. prosince v 16. 30 hod.

Naše děti v Polsku
V době od 7. 9. do 13. 9. 2003 probíhalo v městečku Mirsk v sousedním Polsku mezinárodní setkání divadelních skupin pod názvem “Mladé divadlo bez hranic”. Vedle polských a německých dětí měly možnost se účastnit tohoto projektu i děti ze ZUŠ v Novém Městě pod Smrkem. 
Celý týden, který tam naše děti pod vedením pí uč. Funtánové a Čechové strávily, byl plný očekávání a nových překvapení. Počasí nám přálo, a tak jsme  první dny společně jezdili na výlety, hráli fotbal a opékali buřty. Seznámili jsme se tak nejen mezi sebou, ale i  s okolím Mirska a jeho historií.
 První návštěva vedla do muzea G. Hauptmana ve Sklářské Porebě, poté jsme vystoupili na vyhlídku, odkud se otvíral  nádherný pohled na Krkonoše. Po obědě jsme ještě navštívili soukromé divadlo “Pławna 9”. Další den jsme podnikli výlet do Swieradova Zdroje. V Mirsku jsme si prohlédli místní kostel a knihovnu. Naše děti měly též možnost seznámit se s netradičními hudebními nástroji. Každá skupina se ostatním představila také svým vystoupením. Pak byly skupiny promíchány a další práce probíhaly společně.
 Protože česká skupina byla věkově nejmladší, soustředila se naše práce na výtvarné dovednosti. Vlastní práce však spočívala na jevišti, kde promíchané skupiny polsko-německo- českých dětí na závěr celého soustředění předvedly, co vše se za tak krátkou dobu naučily. Českou skupinu zde reprezentovala Adriana Žáková. Myslím, že to pro všechny účastníky byl velice příjemný zážitek a že jsme si vedle krásných vzpomínek přivezli s sebou i spoustu zkušeností.

SPORT
**********

Volejbalový oddíl žen v Nové Městě pod Smrkem plní svou milou povinnost (splácí svůj dluh) a děkuje tímto sponzorům oddílu za jejich podporu. Jedná se o pí Jelínkovou - pekařství, p. Doležala - řeznictví a uzenářství, p. Houserka - prod. Marcela, pí Pichrtovou - kadeřnictví a v neposlední řadě o Městský úřad. 

Fámy a fakta o Evropské unii !

Vzhledem k nedávnému potvrzení vstupu naší republiky do EU v referendu se v různých médiích diskutovalo o různých aspektech našeho členství ve strukturách EU. Pro zopakování a vysvětlení bude v následujících několika číslech zpravodaje ve stručné formě uvedeno několik faktů. Přejděme hned k věci a vysvětleme, potvrďme nebo vyvraťme mylné domněnky či fámy u následujícího:

1/	Plastové špalky:
Informace o tom, že unie požaduje, aby řezníci vyměnili dřevěné špalky za plastové, vyvolala bouři nevole. Je ale pravdivá. Přísné hygienické normy EU požadují, aby se syrové maso nedostávalo do styku se dřevem. Podle unijních expertů se dřevěné špalky, a vůbec pomůcky na zpracování masa s dřevěnými topůrky a násadami, nedají dobře dezinfikovat. Proto budeme muset v provozech a obchodech, kde se zpracovává syrové maso, vyměnit dřevo za plast.

2/	Mařena volně nebude:
Volný prodej marihuany v některých zemích unie vyvolal především u mladší části spoluobčanů naděje, že po vstupu do unie budou u nás lehké drogy legalizovány. Není to pravda. Rozhodnutí o této otázce je plně v kompetenci jednotlivých parlamentů členských zemí. Záleží tedy pouze na našich zákonodárcích, jak tvrdé zákony přijmou. 

3/	Eurookna nepovinně:
Fáma, že všechny domy budou po našem vstupu do EU muset být vybaveny tzv. eurookny, se rozšířila především mezi stavebníky. Není to ale pravda. Eurookna je komerční název. Naše “okna do Evropy” budou vypadat tak, jak budeme chtít. Žádné předpisy, které by určovaly univerzální rozměry a podobu oken, v  EU neexistují.

4/	Evropské žumpy:
EU nařizuje zrušit žumpy. Také tato fáma strašila občany především na venkově, kde je tento způsob zachycování odpadních vod nejčastější. Je nepravdivá. Žumpy existují i v zemích EU. Musí ovšem splňovat stanovené normy, především v ochraně životního prostředí. Naši vyjednavači dohodli do roku 2010 přechodné období, během něhož budeme muset vše v oblasti odpadních vod a kanalizace uvést do souladu s evropskými předpisy. Žumpy tedy u nás zůstanou, ale podle evropských kritérií.     

5/	Přísná hygiena:
Odpověď na otázku, zda budeme muset po našem vstupu do EU upravit hygienické a ekologické normy v provozech veřejného stravování, zní ano. Zdraví spotřebitele je v EU prioritou. Proto jsou normy v potravinářství a veřejném stravování velmi přísné. I my se jim budeme muset podřídit. Některé jsme již přijali, jiné budou zavedeny. Otázkou ovšem zůstává, kolik provozoven si bude moci z finančních důvodů dovolit zavádění norem a dále pokračovat v podnikatelské činnosti.

6/	Kulatý tvar šipek:
Některé řidiče rozčílilo, když se u nás začaly předělávat hranaté směrové šipky dopravního značení na kulaté. Ihned to přičítali nařízení unie. Není to ale pravda. Unie nic podobného nenařizuje. Pro kulatý tvar šipek jsme se rozhodli sami, protože je používán ve většině evropských zemích. Obměna má probíhat až do konce roku 2006, v rámci výměny opotřebovaného značení, které by se předělávalo tak jako tak.

7/	Více světla:
Fámy, které se objevují mezi lidmi o tom, co všechno nám unie nařídí, jsou někdy až legrační. Mezi ně patří i ta o pouličních lampách, které prý budou muset být stejně vysoké a s jednotnou intenzitou světla. Existují sice tisíce evropských norem, některé jsou povinné, některé dobrovolné, ale intenzitu a tvar pouličních lamp žádná nenařizuje.

8/	Utopenci budou:
Přijdeme o utopence! Unie je zakáže! Také tato fáma kolovala především mezi štamgasty pivnic, hostinců a restaurací. Je nepravdivá. EU dbá na dodržování hygienických norem a předpisů při produkci a distribuci potravin. Když jsou v pořádku, není žádný problém vyrábět a prodávat i oblíbené vuřty naložené ve sladkokyselém nálevu.

9/	Omáčky jen čerstvé:
Na rozdíl od fámy o utopencích je tvrzení o omáčkách pravdivé. Guláš je nejlepší druhý den. Tato stará gurmánská poučka stále platí, ale budeme si ji moci ověřovat jen doma. Pravidla EU zakazují podávat v provozovnách veřejného stravování, restauracích a jídelnách ohřívané omáčky a guláše.

10/	Moravská vína zůstanou:
Fáma o zákazu některých moravských vín po našem vstupu do EU je nepravdivá. Proč by měla být zakázána? Vždyť je to jeden z nejlepších produktů, který můžeme na společný trh nabídnout. Své příznivce si už “tekuté slunce” Moravy v zemích EU našlo. Vinaři to dobře vědí.

									      Tomáš Málek

ČÉ Ó VÉ. CO TO JE?
  Co lidstvo lidstvem je, provází jej proces nejen přijímací a trávicí, ale i vylučovací. A jak postupně člověk uzrával, civilizoval se a moudřel, tyto procesy vylepšoval až do dnešních podob. Už v Bibli svaté v 5. knize Mojžíšově v kapitole 23, verš 12 a 13 se praví: "Také místo budeš míti vně za stany, abys tam chodíval ven; A budeš míti kolík mezi jinými nástroji svými, a když bys chtěl sednouti vně, vykopáš jím důlek, a obrátě se, zahrabeš nečistotu svou". Tolik klasika.
  U procesu vylučovacího po stránce finální, totiž "co s ním?" (mírně parafrázováno s Nerudou), se zastavíme. Kanalizace je stará téměř jak naše civilizace. Staří Římané se mohli chlubit historicky nejslavnějším kanálem-Cloaca maxima neboli stoka největší, protože nechtěli, aby jim vlastní fekálie páchly a hnily u nosu. Ovšem trvalo ještě hodně dlouho, než si lidstvo uvědomilo, že jsou-li výkaly odvedeny kanalizací někam do řeky, kde to není tolik vidět, stále páchnou, nezdobí a škodí.                             
  Jak to funguje u nás ve městě? Vše začíná tím, že spláchneme toaletu nebo vypustíme dřez, umyvadlo, vanu či pračku. Gravitace zapůsobí na více či méně nevábně vyhlížející kapalinu různě zahuštěnou tak, že během několika desítek minut se dostane i z nejodlehlejších částí města ústřední stokou do areálu biologické čistírny odpadních vod. Ovšem nejen splašky, ale i dešťová voda z komunikací a střech je svedena do kanalizace.                                                           
  První zastávka je jednoduchý lapák, ve kterém se zachytí valná část písku, štěrku a jiných pevných nerozpustných látek, například drobné, převážně české mince, lžičky, nože, prstýnky, i řetízky na krk, bohužel ne vždy zlaté. Za korytem následuje docela obyčejně vypadající pás s hřebeny, nazývaný jemné česle strojně stírané. Ty se pomalu v malých přestávkách pohybují směrem vzhůru a neúnavně po celých čtyřiadvacet hodin pročesávají, procezují a ukládají do sběrné nádoby to, co voda nestačila rozpustit nebo co je nerozpustné-shrabky. Najdete tam nejen zbytky potravin, ale i němé svědky našich nočních sexuálních hrátek, papíry, obaly, fólie, brčka od pitíček,... Písek a štěrk se pravidelně odstraňuje ručně lopatou na určené místo, lžičky, drobné mince a zlaté řetízky potěší oko obsluhy. Obsah sběrné nádoby se vyklápí do kontejneru k tomu účelu určeném. Žádná pastva pro oči. 
  Hovínka (jak roztomilé slovo) stále nerozpuštěná se nezastaví ani v následujícím oddíle, lapáku písku hloubky kolem čtyř metrů, občas provzdušňovaným tlakovým vzduchem. Plují dále do lapáku tuku, kde dochází ke smíchání městských vod s vodami předčištěnými z chemické čistírny vod Textilany. Tam se tuky vyloučí z vod v podobě koulí a kouliček, které jsou odebírány ručně. Smíchané odpadní vody (dále jen OV) tečou do tzv. anoxického selektoru, kde jsou bez přístupu vzduchu a míchají se s bakteriemi anaerobními. Ty vyžadují ke svému životu zamezení přístupu kyslíku. Seznamují se s novým prostředím, množí se, cpou se a přibývají na váze. OV pak natékají do regeneračních nádrží úctyhodných rozměrů, přicházejí do styku s rozmnoženými "naklíčenými" bakteriemi, prvoky, bacily, houbami, plísněmi, řasami a jinými nenasytnými potvorami, které jsou přidávány vratnými čerpadly z linky a které žerou a žerou naši lidskou špínu, která byla na počátku tak ušlechtilá, skvěle vypadající a chutnající. A aby se měly všechny ty potvory a breberky dobře, dodává se jim stanovené množství vzduchu (a z něj životodárný kyslík) ve formě jemných bublinek. To si pak libují, válejí se na zádech i na bříšku, plavou si kraula i volný styl, nechávají se lechtat bublinkami vzduchu a dopřávají si perličkovou lázeň. A přitom neustále papají a žerou k prasknutí. Aerobní bakterie (bakterie nezbytně vyžadující ke svému růstu kyslík, většina známých bakterií) a jiné mikroorganismy proměňují tekutý hnus v méně hnusnější, nikoliv však pro oko. To by byla pastva pro mikrobiologa s mikroskopem!            
  Ještě není konec. Hnusíci natékají do dalších nádržích, tzv. denitrifikačních, kde opět pro změnu bez přístupu vzduchu za stálého míchání mění denitrifikační bakterie, například Paracoccus denitrican, jednodušší dusičnaté sloučeniny na dusitanové, oxid dusný a na plynný dusík. Pak v dalších obrovitých nádržích dostanou nový příděl čerstvého povětří v podobě jemných bublinek a povrchová vrstva odtéká přepadovým žlabem do kruhových dosazovacích nádrží s otočným mostovým stíracím zařízením na dně i na povrchu. Tam sedají bakterie, bacily a jiné svinstvo na dno, ale dlouho si tam neodpočinou, protože valnou část jich vrací systém čerpadel zpět do výrobního procesu jako vratný kal pro oživení celého procesu linek. Voda takto vyčiřená a odsazená od kalů už v čůrcích stéká do odtokových žlabů přepadovými hranami. To by měla být už tak čistá a zbavená všech rozhodujících škodlivin, že může odtékat do potoka Lomnice. A tak tomu také je. 
  Ještě nejsme na konci. Přebytek kalů, který splnil svůj žrací úkol a byl opotřebován a zničen, se zhruba po desetidenní cirkulaci odvádí do zahušťovacích nádrží. Vyhnilý kal (to není název nějaké rockové hudební skupiny) zvolna klesá ke dnu hlubokých zahušťovacích nádrží. Ty se postupně naplňují a obsah čeká na další zpracování.
  Stále nejsme na konci. Zahuštěný kal pomocí čerpadla doputuje do homogenizační nádrže. To je ten modrý válec z laminátu, který docela viditelně vykukuje z areálu ČOV. Homogenizovaný kal se přečerpává vysokotlakými čerpadly na pásový lis. Přídavkem roztoku polyelektrolytu dojde ke koagulaci a tím separaci kalu ve tvaru pevném od vodního podílu. Dva pohyblivé sítové pásy odmáčknou z hmoty vodu a výsledek padá do kontejneru šnekovým dopravníkem ve stylu, jako když si ulevuje slon. Dalo by se s tím hnojit, ale až po dodatečné následné úpravě, což se neprovádí. Proto tato hmota putuje na kontejneru nákladním vozem zn.Mercedes na řízenou skládku v Lodíně. A to je už opravdu konec našich odpadů. Z prachu jsi a v prach se obrátíš!
  Zbývá ještě trochu faktografie. Celý provoz je z převážné části řízen počítačem. Pro vlastní obsluhu zde fungují tři lidé. Poznáte je podle toho, že většinou chodí v zelených slušivých kombinézách, občas jedou po městě s fekálním vozem, na kole nebo pickupem. Dva jsou muži, jedna je příslušnice něžného pohlaví. Zařazením jsou to strojníci a mistr ČOV. Protože jde o mimořádně zamořené prostředí, tedy po stránce bakteriální, je to rizikové pracoviště. Dalo by se říci, že bacily jako štamprlata tu létají vzduchem a lezou po všem, co se hýbe i nehýbe. Přesto jsme více méně odolní a všemu uvyklí. S provozními vodami a hmotami přicházíme do styku jen výjimečně, a to ještě používáme rukavičky jako chirurgové. Ovšem žádné operace ani pitvu tu neprovádíme.                                                                     
  Čistička jede nepřetržitě. Její provoz je řízen počítačem, ale přesto vyžaduje dozor. Má své provozní špičky, a to okolo osmé hodiny ranní (naše ranní hygiena) a pak okolo jedné odpolední (polední menu) a desáté noční (hygiena před spaním). V týdnu je běžná osmihodinová služba, o sobotách a nedělích včetně svátků po čtyřech hodinách. Obsluha provádí kontrolu provozu, měření sedimentace kalů, kontrolu množství kyslíku v nádržích, hodnoty pH, přepouštění kalů, lisování zahuštěných homogenizovaných kalů. Dále pak sekání trávy, úklid sněhu, kontrola přelivových hran v komorách městské kanalizace, čištění dosazovacích nádrží. Omezeně funguje i služba vytahování septiků či zatopených sklepů pomocí stařičkého fekálního vozu PV3S cisterna. V areálu čile  probíhá naprosto provozu přizpůsobená fena vlčáka jménem Jiskra, trochu bastard. Ze všeho nejraději má stříkání hadicí do tlamy, pokud možno v množství od jednoho kubíku výše. Dále ráda žere jiskry od sváření, spálené papíry, trávu, třešně, naše svačiny, psí stravu a zahradní hadice z umělé hmoty. Také kontroluje činnost obsluhy, zda správně pustila vzduch či přepnula knoflík na rozvaděčích. V noci někdy hlídá a umí štěkat.
  Městská čistírna odpadních vod byla kompletně přestavěna a modernizována v letech 1999 až 2001.Současně s ČOV byla vybudována splašková kanalizace v délce 1745 m s jednou odlehčovací komorou. Na vybudování se finančně podílel Městský úřad města Nové Město pod Smrkem jako investor, provozovatelem ČOV je Frýdlantské vodárenské sdružení. Generálním projektantem byl zlínský Centroprojekt, zhotovitel stavební části Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice, zhotovitel technologické části fa KUNST s.r.o. Hranice. Zhotovitelem elektrozařízení, měření a regulace byla fa MARVES s.r.o. Chomutov. Evropská unie přispěla prostřednictvím Phare částkou 732 030 Eur.
  Povolení k trvalému užívání bylo vydáno ke dni 27.02.2002. ČOV je provedena jako mechanicko-biologická ve dvou samostatných linkách. Každá linka může pracovat samostatně. Kapacita zpracování splaškových OV je 1250 m kub. na den a 1500 m kub.průmyslových OV na den, což odpovídá 1 097000 kub.metrů za rok. Odpadní produkty jsou max. 25 tun shrabků za rok, 30 m kub. písku a 416 t odvodněných kalů. To odpovídá 6500 ekvivaletních obyvatel (EO). To jsou už docela úctyhodná čísla, že?
  Věřím, že touto malou exkurzí do tajů ČOV (už víte, co to je?) pochopíte její nesmírný význam pro ochranu svou i zbytků přírody, které jsme ještě nestačili zlikvidovat a zahnojit. A proto nebudeme vypouštět do kanalizace to, co tam nepatří a vůbec, že se budeme chovat trochu ekologicky. A to nejen vzhledem k našemu budoucímu vstupu do EU, kde takovéto zásady chování jsou naprosto normální a nutné, ale i kvůli nám samotným.



Šmi-dra    

Dárek.........
Všichni v Novém Městě jsme se radovali - dobrá věc se podařila. Nová rozhledna je postavená a v provozu.
Mnozí z nás si ale povzdechli.. “ tam se už nepodíváme, na to už nemáme sílu, nohy už tolik neslouží”.
1	října je Den seniorů. Připravili jsme proto překvapení. Umožnili jsme seniorům návštěvu rozhledny! Byla to rychlá akce, protože měla překvapit a také překvapila. Původní myšlenka byla opravdu jen ti nejstarší a ti, co nemůžou mnoho chodit. Zájem byl tak veliký, až jsme měli obavu, že to nezvládneme. V  nouzi nejvyšší se ale poznají obětaví lidé. Vypomohli nám novoměstští hasiči. Děkujeme. Věřte, že p. Tomíček měl doslova plné ruce práce! Některé účastníky musel z auta snést. Na rozhledně i přes špatné počasí byla dobrá nálada, nadšení a dojetí. Pí Neumannová Anna (89 let) byla čiperná, veselá. Vzpomínala na starou rozhlednu, ale i nová se jí moc líbila. Stejně pak František Váša (79 let). Obíhal rozhlednu ze všech stran jako mladík. Prostě si myslíme, že všem bez rozdílu věku se na Smrku a rozhledně líbilo, a to nám dalo zapomenout na zimu a vítr. Na vrcholu nás p. starosta Maděra informoval o stavbě rozhledny, pan Černý z frýdlantského muzea nám řekl něco o historii staré rozhledny. Udělali nám velkou radost. Každý jednou dojde ke stáří a potom každá pozornost potěší. To nám opravdu věřte.
						Za Senior klub Bondarová .
Čtenáři							
***********
logo obálka
Poděkování
V sobotu 20. září byla na nejvyšší hoře našich Jizerských hor veřejnosti slavnostně předána nová rozhledna. Nebývalé množství občanů se vydalo po strmých svazích jejich milovaného Smrku, aby zas poprvé po dlouhé řadě let mohli vystoupit ještě o 20 metrů výše a měli tak možnost rozhlédnout se do kraje. Viděli města a vesnice hned dole pod horou, kde je jejich domov,  a pak až k dalekému obzoru naší krásné vlasti. Zastoupeny byly snad všechny věkové skupiny. Přišli rodiče s malými dětmi na ramenou, školní děti, obohacené o zážitek, který se jim bude ve vzpomínkách vracet, lidé mladí, starší, ba i tací, co si při stoupání pomáhali holí. Chyběli jen ti, kterým vysoký věk nebo bolavé nohy nedovolily tak náročnou túru zvládnout.
V sobotu 4. října  se uskutečnil zájezd pro ty, kteří by se již sami bez pomoci  na Smrk nedostali, aby se i oni mohli potěšit, pokochat a vidět kraj kolem, který je i jejich domovem.
Že zájezd mohl být uskutečněn v tak krátké době, svědčí o ochotě a nezištné práci pro druhé a obětavosti těch, kdo celou akci organizovali. Když přijela Avie a zájemců bylo mnohem víc, než  bylo v autě míst, uklidnil pan řidič naše obavy “Nemějte strach, jezdit budu, pokud vás všechny nevyvezu.” Paní Bondarová spolu s  dalšími členkami Senior klubu nás, kteří nejeli v první skupině odvedla do knihovny, kde jsme čekali, až se pro nás auto vrátí.
Počasí pravda nebylo, jaké bychom si přáli, ale jízda krásným podzimním lesem s  častými průhledy do malebných údolí zůstane všem trvalou vzpomínkou. Nahoře na konci Nebeského  žebříku nás očekával a přivítal pan starosta a vedl nás poslední úsek cesty až k rozhledně. Upozornil nás na opravenou mohylu něm. básníka, na základní kameny staré a zvláštnosti nové rozhledny. Sice byla mlha, každý však vystoupil alespoň na první plošinu rozhledny. Když jsme pak u informačního panelu čekali pak na Avii, viděli jsme až k  Smědavě a celé krásné údolí okolo Bílého Potoka. Auto přijelo,  pan řidič  nás šťastně odvezl na náměstí a nám zůstanou krásné vzpomínky na  jedinečnou a kouzelnou přírodu a hluboký vděk a dík všem těm, co nám to dopřáli:  Městskému úřadu Nové Město s panem starostou Maděrou, Klubu seniorů s předsedkyní paní Bondarovou, Lesům České republiky, které dodaly Avii, hasičům, kteří také pomáhali při odvážení účastníků a řidičům aut, kteří nás bezpečně vezli. Všem patří náš dík. 								Vděční účastníci zájezdu.
Josef Zíma se svým orchestrem opět mezi  Novoměstskými.
Začátkem září (sobota 6.9. 2003) nás důchodce opět navštívil. Společenský sál Dělnického domu od 18. 00 opět zazářil touhou vidět, slyšet umělce, který pokořil svou vírou těžkou nemoc. Od r. 1996 to byla dlouhá doba co jsme ho postrádali. Vstupné “gratis” naplnilo plný sál, i když senioři by si rádi zaplatili na tohoto nezapomenutelného umělce, který rád promlouvá k publiku. Nejstarší člen souboru p. Dr. Jiří Sládek u svého piana vždy zvěstoval dobrou notou, že hudba je jeho život. Mařenka Princová ve svém slušivém bílém kostýmku opět vyzvala k tanci i posluchače, který v minulých dobách 1983 se věnoval loutkám Matěje Kopeckého.  Náš Walter Neumann se octl ve víru tance, ale netrvalo několik vteřin vládu nad ženou převzal on a Mařenka se nedala byla ve víru tance. 
Děti vzpomínají jak na Smrku pod Smrkem chtěl oživit loutky ale silný déšť překazil představení. Já si orchestr p. Zímy pamatuji z  pražské Vlachovky a Pepa rád zajížděl na Slovensko, spatřil jsem ho v r. 1994 (50 let SNP kde při projevu mu tekly slzy a divákům také. Taky jsem byl vytažen z III. řady a zatančili polku, Marie se smála když tančila s Polkou a zpívali oblíbenou písničku Jožka Severina Vinohrady, Vinohrady dobré vínko dáváte. Odměnili nás frenetickým aplausem jako presidenta r. g. Husáka při 17. sjezdu KSČ. Pepa je velký fanda Sparty, tak jsem mu věnoval noviny z baraže Sparta Praha -  ZVL Žilina , když Žilinští z neutrální půdy 02 Václav Mašek 2 góly.  Kysucké Nové Město Spartu 2x porazilo koncem 70 let. To je jen pro pamětníky, kteří nejsou idioty. Pepík nerad vzpomíná na smutné zápasy Sparty.
Volně zpracoval Pavel Polka

Upozornění redakce
Upozorňujeme čtenáře, že v nejbližší době vyjde zvláštní číslo Novoměstských novin, věnované rozhledně na Smrku.

Inzerce
*******
přiložena - Televizní servis

Fa NOKARD zve občany k výhodnému nákupu kusového textilu a levných koberců dne 20. 11. 2003 od 10 hod. 
Prodej v přízemí budovy knihovny.


Pozvánka do knihovny								 logo čtenář
****************************
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti: pondělí 13 - 17 hod.
středa 13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod. 
        úterý     9.00 - 11.30 hod.       13.30 - 17.00 hod.
        čtvrtek  9.00 - 11.30 hod.        13.30 - 17 hod.
Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.
Poplatky: 30 min. provozu 	dospělí 30,- Kč
              studenti 20,- Kč


Beletrie
*******
Diamant,A.			Červený stan
Harrod-Eagles,C.			Dynastie Morlandů
Dun,D.				Na hraně
Pilcher,R.			Jarní vánice
Vanderbeke,B.			Spolu každý sám
Frýbort,P.			Muž na prodej
Humphreys,C.			Mistr popravčí
Nair, A.				Dámské kupé
Chater,L.			Ďábelská láska
Hanibal, J.			Blýskání na časy
Obermeier,S.			Saphó
Zweig,S.				Nikde v Africe
Ayoub,M.			Pravda
Smith,Z.				Bílé zuby
Wei Hui				Shanghai baby
Billingham,M.			Zbabělec
Chvojková,M.			Mám ráda babí léto
Scarborough,E.			Léčitelka
Mielke,T.			Aila, král Hunů
Urbánková,N.			Když anděl odpočívá
Block,T.				Vynucené přistání
McDermid,V.			Drát v srdci
Morgan,S.			Sen patřím
McBain,E.			Ve víru velkoměsta
Šmíd,J.				Já a můj kůň
DeBartolo,T.			Díra v duši
Köster-Lösche,K.			Hakima
Brabcová,E.			Začít znovu
Fuchsová,I.			Když má šéf pět žen
Tan,A.				Felčarova dcera
Obermanová,I.			Příručka pro neposlušné ženy
Pawlovská,H.			Banánové chybičky
Kocábová,N.			Monarcha  Absint
Šerberová, A.			Poslouchali jsme Let It Be
Ellison,J.			Krásná pokojská
Obermanová,I.			Deník šílené manželky
Thibaux,J.			Otrokyně
Clement,P.			Experiment
Harris,J.				Sladká vůně přílivu
Andrews,V.			Kapky deště
Bryndová,J.			Ani ryba ani rak
Fielding,J.			Šepoty a lži
Vonduška,V.			Zdislava a ztracená relikvie
Evans,N.			Hrdinové dnů
Dorin,F.				Jdi za mámou, táta pracuje
King,S.				Všechno je definitivní
Lustig,A.			Krásné zelené oči
Kačírková,E.			Tolary jsou zlaté
Pratchett,T.			Úžasný Mauric a jeho vzdělní
Wyndham,J.			Záludný vesmír Johna Wyndhama
Rushby,A.			Chlapi jsou parchanti.com
Bradbury,R.			O půlnoci tancoval drak
Fuchsová,I.			Když muž miluje muže
Švandrlík,M.			Antikuchařka, aneb, žvanec - náš..
Scheibler,S.			Doktor z hor
Sparrow,N.			Příhody venkovského lékaře


Naučná literatura dospělí
*********************
Kamler,K.			Doktor na Everestu
Novotný, F.			Veleobři oceánů
Blum,H.				Brigáda
Bryson,B.			Hlavou dolů
Kludská,D.			Deník kartářky
Breuer,W.			Lsti a klamy II. světové války
Schrötter,H.			Aktuální slovník Evropské unie
Satinský,J.			Polstoročie s Bratislavou
Milton,G.			Na dvoře japonského vládce
Dietl,J.				Na počátku bylo slovo
Vat,Dan van			Poslední korzár
Millard,A.			Kickbox
Vanderberg,P.			Utajení vládcové
Hedgecoe,J.			Fotografujeme na kinofilm
Pease,A.				Reč těla
Matějček,Z.			Co, kdy a jak ve výchově dětí
Fucimanová,M.			Testy z českého jazyka
Frais,J.				Trojhvězdí nesmrtelných
Dršková,K.			Maturita z dějepisu
Bendl,S.				Maturita z českého jazyka
Burgos,R.			Vyrábíme z ubrousků


Mládež beletrie
*************
Bryant,B.			Dívky v sedle
Bryant,B.			Dívky v sedle
Velinský,J.			Poslední tajemství Jana T.
Horowitz,A.			Strombreaker
Shipton,P.			Drsnej brouk
Vostrá,A.			U nás ve Švandaluzii
Byng,G.				Úžasná kniha Molly Moonové
Rennison,”.			Je to na draka
Schröder,R.			Ztracená závěť
Frey,J.				Okamžik co mění život
Lanczová,L.			Deváté nebe
Brashares,A.			Sesterstvo putovních kalhot

Mládež naučná literatura
*********************
Farndon,J.			Ze světa zvířat
Farndon,J.			O lidech a zemích
Farndon,J.			Vesmír
Farndon,J.			Planeta Země
Farndon,J.			Dějiny lidstva
Utermarck,B.			Obrázky do oken na celý rok
Lucassen,H.			Pohyblivá ZOO
				Rok do kapsy
Cooper,A.			Dětský ilustrovaný atlas světa
Fiedler,J.			Samovládci a diktátoři
				Otázky a odpovědi
Goherty,G.			Ptáci
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Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava. Náklad: 400 ks Novoměstské noviny



