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Jubilea 
           
 Čevenec 
Šejblová  Marie   83 let 
Dedeciusová  Hedvika  82 let 
 Tichý   Vlastimil  80 let 
Machová   Marie   81 let 
Coufal   Josef   85 let 
Zajacová  Janina   75 let 
Daněčková  Věra   86 let 
Maršálková  Miloslava  81 let 
Opatovský  Jaromír  75 let 
Moravcová  Marie   89 let 
 
 
 
Srpen 
Míčková  Emilie   94 let 
Pospíšil   Josef   81 let 
Chvojka  Bohuslav  75 let 
Rádlová  Marie   75 let 
Nováková  Jiřina   83 let 
Himmelová  Marie   84 let 
Fojtíková  Ludmila  75 let 
  
 
 
Všem jubilantům přejeme v roce  2006 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalšího 
života. 
 
Z jednání rady města: 
Rada města na svém jednání 3. 4. projednala majetkoprávní věci, projednala a schválila 
granty města. Rada města byla  seznámena s žádostí o stanovisko k návrhu, aby bylo zrušeno  
omezení provozu vozidel na hraničním přechodu. RM schválila zaslat na KÚLK kladné 
stanovisko k návrhu na zrušení omezení provozu nákladních vozidel do 3,5 t spojené s jejich 
registrací, čímž bude přejezd nákladních vozidel do 3,5t  i vozidlům ze třetích zemí umožněn 
na hraničním přechodu Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój. P. Kozák informoval 
radu města o uzavírce silnice z Raspenavy, od benzinové  čerpací stanice do Ludvíkova, a to 
v termínu od 1. 4. 2006 do 14. 4. 2006, a o uzavírce od křižovatky v Raspenavě (u Zámečku) 
na křižovatku Krásný Les, Frýdlant, Nové Město, která bude od 15. 4. 2006 do 31. 12. 2006 
z důvodu opravy mostu v Raspenavě uzavřena. 



Další jednání rady města bylo 19. 4. 2006. Také na tomto zasedání rada města projednala 
majetkoprávní otázky, projednala a schválila smlouvu o úschově psů, o pronájmu nebytových 
prostor  (psinec) v bývalých kasárnách Hajniště,  vstup PO do režimu DPH, granty města. 
3. 5.- 2006 rada města na svém jednání projednala program zastupitelstva města, 
majetkoprávní věci, neschválila žádost ředitele PO ZŠ na změnu užívání bytu v budově 
základní školy v  Jindřichovické ulici. Radní byli seznámeni se zápisem z veřejnoprávní 
kontroly provedené auditorem u PO SRC, byla jim poskytnuta informace o historickém 
majetku města. 
Další jednání rady města  bylo 15. 5. 2006. Radní projednali a schválili nájemní smlouvu pro  
psí útulek Hajniště a rada města projednala za přítomnosti ředitelky PO SRC zápis 
z provedené veřejnoprávní kontroly. Rada byla též seznámena s rozborem ekonomiky bazénu 
a sauny za 1. čtvrtletí 2006. Rada byla seznámena se zprávou auditora o přezkoumání 
hospodaření města  za rok 2006. 
Na svém jednání 29. 5. 2006 rada opětovně projednala žádost ředitele PO ZŠ o změnu užívání 
bytu ve škole v Jindřichovické ulici na počítačovou učebnu. Dále rada projednala 
majetkoprávní věci. 
 

Informace ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva města, které se 
konalo 5. června 2006. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 15 zastupitelů. Po zahájení panem starostou byl 
schválen program jednání zastupitelstva a proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu. 
Po kontrole usnesení vystoupili občané se svými připomínkami. 
 
Připomínky občanů:   Pan Smola – jako občan je účastníkem stavebního řízení a nesouhlasí 
s výškou stavby, ve které by mělo vzniknout 39 maloplošných bytů; dále se dotázal pana 
místostarosty, jak to vypadá s technickými problémy bazénu a jak se budou řešit. Pan 
Czerwinski se také vyjádřil k výstavbě obytného domu, který bude stínit jejich dům. Vznesl 
důrazný protest proti výstavbě obytného domu. Pan Straka se také vyjádřil k výstavbě 
obytného domu a jeho výšce a apeloval na zastupitele, aby při svém rozhodování uvažovali 
tak, jako by se měl dům stavět před jejich domem. Ing. Jeřábek vznesl dotaz, zda již proběhlo 
stavební řízení. Pan starosta odpověděl, že ne, město požádalo o stavební povolení. Pan Suk 
dodal, že na žádost města bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby, byli obesláni 
účastníci stavebního řízení a běží 15 denní lhůta k vyjádření. Pan Vojáček se dotázal, kdo 
udělá rozhodnutí o tom, že bude obytný dům postaven. Zastupitelstvo města  projednalo a 
schválilo uvolnění finančních prostředků na vypracování projektu a získání dotace, ale 
neschválilo výstavbu. Pan starosta sdělil, že byla projednána výstavba 39 bytových jednotek, 
projednávala a schvalovala se mandátní smlouva s firmou DEVELOPER CZ, která zabezpečí 
přípravné práce a zažádá o dotaci. Na toto byly uvolněny finanční prostředky ve výši 3 000 
000,-Kč. Město po získání dotace (21 000 000,-) požádalo o stavební povolení a teď je na 
OVŽP rozhodnout v souladu se stavebním zákonem o výstavbě. Od počátku se zcela jasně 
mluvilo o tom, že výstavba proběhne na místě po bývalém internátu Textilany. Město objekt 
odkoupilo se záměrem, že jej využije k výstavbě bytů. Byty budou využity pro nízkopříjmové 
obyvatele, kdy žadatel musí prokázat svou průměrnou mzdu. Jediné omezení pro přidělení 
bytu je, že žadatel půl roku předtím nesmí mít příjem vyšší než 0,8 násobek průměrné mzdy. 
Na žádost pana starosty pí Pospíšilová sdělila zastupitelům, že v současné době je evidováno 
120 žádostí o byt. Pan Vondrka  řekl, že  jde především  o výšku budovy a celkovou rozlohu 
budovy. Pan starosta odpověděl, že budova bude mít čtyři podlaží a je v pravomoci OVŽP, 
jestli vydá stavební povolení. Ing. Petrovič uvedl, že při projednávání mandátní smlouvy se 



nehovořilo o výšce budovy, ale o počtu bytů.  Pan Pichrt  potvrdil, že se jednalo o počtu bytů, 
ale ne o výšce budovy. Dále ze zeptal, zda je někdo, kdo zaručí, že částka určená na výstavbu 
bytů nebude překročena. Pan starosta odpověděl, že záleží na výběrovém řízení, ale slepý 
rozpočet předpokládá, že by tato částka měla být dodržena. Mgr. Žáková uvedla, že byla 
schválena smlouva s firmou DEVELOPER CZ, objekt internátu bude zlikvidován, a že na této 
parcele bude postaven objekt s 39 BJ. O výšce budovy se nemluvilo. Pan Kozák odpověděl, 
že šířka objektu bude 15,5 m, délka 25 m a výška 14,5 m. Budova bude situována do základů 
stávající stavby s tím, že dojde k posunu objektu o 7 m dozadu od silnice. Světelné limity, tak 
jak se ukládá stavební zákon, by měly být zachovány. Budova by měla stát na úrovni hran 
pozemků pana Jalovičára a domu, kde bydlí pan Czerwinski. Na plány se přišli zatím podívat 
pouze tři občané. Pan Jakub se dotázal, zda bude i přes nesouhlas účastníků řízení vydáno 
stavební povolení. Pan Kozák odpověděl, že o povolení rozhodne OVŽP. Účastníci  řízení 
mají možnost vznést námitky do 15 dnů. Pan starosta uvedl, že stavební povolení nevydává 
město, ani ZM, ale odbor výstavby, a proto  otázky, zda bude uděleno stavební povolení, 
nejsou správně směrovány. Paní Konečná citovala hlasování ze zápisu z jednání ZM ze dne 7. 
12. 2005, na kterém nebyli přítomni pouze pan Ing. Jeřábek a pan Steffan. Hlasování bylo 15-
0-0 pro to, aby byl dům na tomto místě postaven. Hromadná námitka zastupitelů – nikdo 
nevěděl, že bude obytný dům tak vysoký. Pan Straka se dotázal, zda se někdo zeptal lidí, kteří 
tam bydlí, na jejich názor, zúčastnil se někdo z nich nějakého jednání, než se začalo 
rozhodovat o tom, že bude dům postaven? Pan starosta odpověděl, že se město chovalo jako 
každý jiný stavebník. Město požádalo  stavební odbor o umístění stavby. Pan Jalovičár uvedl, 
že je také účastníkem stavebního řízení a že s výstavbou zásadně nesouhlasí. Nekupoval si 
dům proto, aby vedle jeho domu byl postaven takový objekt. Navrhoval investovat finance do 
stávajícího objektu, udělat 30 větších bytů a nechat objekt v takovém rozsahu, jak je. Pan 
Veselý se dotázal, zda se počítá se zateplením domů v Mánesově ulici čp. 927, 929 a zda se 
počítá s úpravou parkovací plochy u Textilany. Paní Pospíšilová uvedla, že se výhledově se 
zateplením počítá, ale je to otázka finančních prostředků. Pokud budou nájemníci platit včas 
nájemné, doplatky za služby a nebudou narůstat dluhy, pak se bude moci investovat do 
zateplení budov. Pan Kozák řekl, že s úpravou parkovací plochy se počítá v dalších 
rozpočtech města. Pan Pospíšil se dotázal, zda bude při rekonstrukci komunikace z Frýdlantu 
udělán podklad, nebo bude pouze udělán povrch na ofrézované části. Pan Kozák odpověděl, 
že rekonstrukci financuje KSS LK  v částce 35.000 000,- Kč. Na rekonstrukci byl udělán 
projekt, odfrézování cca 5 cm a na to bude proveden živičný potah tak, aby odpovídal zatížení 
vozidly. Pan Steffan chtěl vědět, zda se zvýší průjezdnost nákladních vozidel městem po 
schválení KÚLK. Pan Kozák odpověděl, že by nemělo dojít, dle odboru dopravy KÚLK, ke 
zvýšení průjezdnosti a ani nebudou městem projíždět vozidla těžší než 3,5 t. Pan Ing. Petrovič 
se vrátil k projednávání obytného domu. Uvedl, že ZM schválilo záměr výstavby domu o 39 
BJ, že objekt bude umístěn místo ubytovny Textilany a tím dojde k úspoře vícenákladu 
u připojení na kanalizaci,  vodu atd. ZM neschvaluje projekt, ani mu nebyl předložen, a proto 
zastupitelé nevěděli, jak bude stavba vypadat. Pí Konečná uvedla, že nesouhlas účastníků 
stavebního řízení je velký a je nutné zvážit, jak postupovat dále. Pan Pelant se zeptal, když je 
udělán projekt, zda by mohl být opraven a objekt postaven na jiném místě.Pan Vojáček vznesl 
dotaz, zda dotace je vázána na určitou parcelu. Pan starosta odpověděl, že dotace je schválena 
a vázána přímo na určité parcely a nelze ji přemístit.OVŽO má  povinnost postavit se 
k žádosti jako ke každé jiné, posoudit ji z hlediska  zákona a dát rozhodnutí. Pan Suk uvedl, 
že bude postupovat podle stavebního zákona, posoudí připomínky, a pokud to bude 
v pořádku, není důvod zastavit stavební řízení.  Bude vydáno rozhodnutí, proti kterému se 
účastníci řízení mohou odvolat..Paní Mgr Žáková uvedla, že ideální by bylo stavět na zelené 
louce, ale není možné vždy stavět tam, kde nic  není. Navrhla uzavření tohoto bodu a svolání 
mimořádné RM rozšířené o zastupitele, aby se zvážily všechny možnosti. Pan starosta navrhl 



svolat mimořádnou radu do 21 dnů. Pan Suk uvedl, že v tomto případě je potřeba přerušit 
nebo zastavit řízení, protože běží lhůty.  Pan Kozák odpověděl na dotaz pana Smoly ohledně 
technických problémů s bazénem. Vybudování bazénu bylo provedeno na základě 
zpracovaného projektu. Došlo k propouštění vody z vlastní vany bazénu do sklepních 
prostorů. Odborník na izolace z Prahy zaujal stanovisko, podle něhož bude stanoven nový 
technologický postup na opravu bazénu. Všechny práce budou provedeny v záruční době a 
město  jako investor nebude opravu hradit. 
  
Majetkoprávní věci – předložil pan Křepelka, vedoucí správního odboru. Jednalo se o prodej 
nemovitých věcí z vlastnictví města, o směnu parcel a schválení úplatného nabytí nemovitostí 
dle zák. č. 128/200 Sb. do vlastnictví města. 
 
Projednání a schválení prodeje majetku města 
-  připravil a přednesl vedoucí správního odboru pan Křepelka.Jednalo se o  prodej domu 
čp.853 (bývalé kino), garáž a příslušné parcely za smluvní cenu 650 000,- Kč.  Pan Vojáček 
se dotázal na využití objektu. Pan Křepelka uvedl, že kupec uvedl ve své žádosti, že objekt 
bude využit k účelu bydlení a jako multifunkční sál. 
Prodej objektu skladu čp. 234 (bývalý sklad a kancelář dřevoskladu včetně pozemků) – 
žadatel o koupi nesouhlasil s cenou a upozornil na to, že stále nejsou dořešeny majetkové věci 
okolo okolních pozemků. Pan Kozák navrhl stažení prodeje objektu čp. 234 z programu 
jednání z důvodů nejasnosti, kdo jsou majitelé okolních pozemků. 
Prodej domu čp. 804 (bývalá MŠ č.1) – zastupitelé vznesli námitky k odprodeji objektu čp. 
804, který vždy sloužil k vzdělávacím účelům. Komunitní centrum má ještě na rok uzavřenu 
nájemní smlouvu a v objektu byly již provedeny nějaké  stavební úpravy. Pan Kozák uvedl, že 
pokud nebude objekt prodán, je nutné říci, z jakých finančních prostředků budou provedeny 
nutné opravy. Paní Straková k tomu připomněla, že již na minulém zasedání uvedla nutnost 
opravy okapových žlabů za cca 120 000,- Kč. 
 
Projednání a schválení zřizovací listiny PO DDM – přednesla paní Mgr. Yveta Svobodová, 
ředitelka Po DDM. Seznámila ZM s novou zřizovací listinou, kde je změna v názvu 
organizace, z důvodu, že školský zákon neumožňuje mít názvem DDM. Proto je nový název 
Středisko volného času „ROROŠ“ Nové Město pod Smrkem., příspěvková organizace. Dále 
paní Mgr. Svobodová podal ZM informaci o podepsané smlouvě s KÚLK na dvouletou dotaci 
a uvedla, že s projektem v nejbližší době seznámí podrobně RM. 
 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo ručení za půjčku na grant pro DSO SMRK a dále 
projednalo a schválilo partnerské smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a Svazkem 
obcí Smrk. Dále schválili mimořádný členský příspěvek pro Svazek obcí Smrk ve výši 5 000,- 
Kč, který bude použit na vedení účetnictví Svazku obcí Smrk. 
 Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo projednání počtu zastupitelů pro komunální volby 
a zastupitelé se shodli, že pro volební období 2006/2010 bude počet zastupitelů 17. 
Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtových změn, tak jak je přednesla 
paní Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. 
 Pan Suk, vedoucí OVŽP, seznámil ZM se zpracovaným návrhem zadání 1. změny územního 
plánu Nového Města pod Smrkem. . Důvodem k zadání 1. změny ÚPNSÚ Nového Města jsou 
požadavky na návrh zastavitelných území, které nejsou v platném ÚPNˇzahrnuty jako 
zastavitelné, nebo jsou určeny k jinému využití, než je požadováno. 
V Různém pan Ing. Smutný podal návrh, aby usnesení i neschválení prodeje domu čp. 804 
bylo doplněno, že ZM ukládá místostarostovi města prověřit stav budovy, navrhnout nutné 
opravy a kalkulaci nákladů. Pan Pichrt upozornil na lípy na náměstí, které mají dlouhé větve. 



Paní Mgr. Žáková požádala o zmocnění KV k provedení kontroly pracovní vytíženosti pana 
Bryla a pana Kavky. Paní Konečná uvedla, že na toto téma již hovořila v RM a to z důvodu, 
že od roku 2007 přejde část práv některých odborů (sociální odbor, OVŽPú) na Frýdlant. Pan 
Ing. Petrovič přednesl návrh na vydání mimořádných  předvolebních Novoměstských novin, 
kde by jednotlivé kandidující strany bezúplatně zveřejnily své kandidátní listiny a programy.  
Zastupitelstvo neschválilo návrh pana Ing. Petroviče. V Novoměstských novinách má každá 
politická strana možnost zveřejnit své programové prohlášení formou inzerce, která je 
placená. 
 

U s n e s e n í 
z 17. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 5. června 2006 v Novém Městě pod Smrkem. 
 
ZM schvaluje: 

1. Program jednání, tak jak byl předložen.  
2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
3. Prodej parcely  p.č. 2561, zastavěná plocha o výměře 11m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem za kupní 

cenu 00,--Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví paní Evě Suchardové. 
4. Prodej parcely  p.č. 444/2, zahrada o výměře 65m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 

35,--Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví pana Jiřího Kolečka. 
5. Geometrický plán č. 647-1354/2005 na oddělení částí parcel p.č. 907/1 a p.č. 1996/1,   kterým vznikly 

nové parcely a to: 
 p.č. 2556   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  p.č. 2551   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  p.č. 2555   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  v k.ú. Nové Město pod Smrkem  
               geometrický plán č. 646-1353/2005 na oddělení částí parcel p.č. 2010/1 a p.č. 2024/1,  kterým   
               vznikly nové parcely a to: 
  p.č. 2564   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  p.č. 2566   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  p.č. 2559   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  p.č. 2561   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
                 p.č. 2562   - zastavěná plocha o výměře 11m2 
  v k.ú. Nové Město pod Smrkem 
          geometrický plán č. 647-1354/2005 na oddělení části parcely  p.č. 1996/1, kterým vznikla nová          
              parcela a to: p.č. 2552  - zastavěná plocha  o výměře 25m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem, 
      geometrický plán č. 647-1354/2005 na oddělení části parcely  p.č. 907/1, kterým vznikla nová   
              parcela a to: p.č. 2558  - zastavěná plocha  o výměře 12m2v k.ú. Nové Město pod Smrkem, 
         geometrický plán č. 647-1354/2005 na oddělení části parcely  p.č. 907/1, kterým vznikla nová  
              parcela a to: p.č. 2557 - zastavěná plocha o výměře 12m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem, 
              geometrický plán č. 647-1354/2005 na oddělení části parcely  p.č. 1996/1, kterým vznikla    
              nová parcela a to: p.č. 2553  - zastavěná plocha o výměře 11m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem. 

6. Směnu parcel p.č. 1860/3, ostatní komunikace o výměře 182 m2, parcela je ve vlastnictví  Stanislava 
Drapáka na LV č. 240 a p.č. 1891/1, ostatní komunikace o výměře 58 m2, parcela je ve vlastnictví města 
Nové Město pod Smrkem na LV č. 10001.  

7. Směnu parcel p.č.1860/4, ostatní komunikace o výměře 146 m2, parcela je ve vlastnictví  Petra a  Jiřiny 
Juricových na LV č. 622 a p.č.1898/2, ostatní komunikace o výměře 55m2, parcela je ve vlastnictví 
města Nové Město pod Smrkem na LV 10001. 

8. Směnu parcel p.č. 1860/6, ostatní komunikace o výměře 164 m2, parcela je ve vlastnictví  Marie 
Boumové na LV č. 763 a p.č. 1903/2, ostatní komunikace o výměře 52 m2, parcela je ve vlastnictví 
města Nové Město pod Smrkem na LV č. 10001. 

9. Směnu parcel p.č.1860/7, ostatní komunikace o výměře 120 m2, parcela je ve vlastnictví  Stanislava a 
Jany Petrusových na LV č. 617 a  p.č.1871, ostatní komunikace o výměře 50 m2, parcela je ve 
vlastnictví města Nové Město pod Smrkem na LV 10001. 

10. Směnu parcel 1860/8,  ostatní komunikace o výměře 50 m2, parcela je ve vlastnictví  Marie Horké na 
LV č. 798 a p.č.1870, ostatní komunikace o výměře 39 m2, parcela je ve vlastnictví města Nové Město 
pod Smrkem na LV 10001 

11. Úplatné nabytí parcely p.č. 1860/2 od manželů Janákových.  



12. Úplatné nabytí parcely ú.č. 1860/5 od manželů Hromádkových.  
13. Úplatné nabytí parcely p.č. 1860/9 od manželů Semerádových. 
14. Úplatné nabytí parcely p.č. 1860/10 od pana Dobiáše.  
15. Prodej domu čp. 853 na parcele p.č. 740 (bývalé městské kino), garáže bez ev.č. na parcele p.č. 741/2  a  

parcel p.č. 740 - zastavěná plocha o výměře 341m2,  p.č. 741/1 - orná půda o výměře 1370m2,  p.č. 
741/2 - zastavěná plocha o výměře 32m2,  p.č. 741/4 - orná půda o výměře 202m2 v k.ú. Nové Město 
pod Smrkem za smluvní cenu 650.000,-- Kč + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do 
vlastnictví manželů MUDr. Edsona  Makumbirofa a MUDr. Kariny  Makumbirofa.  

16. Vyjmout z programu jednání prodej objektu skladu čp. 234 na parcele p.č. 1703 (bývalý sklad a 
kancelář dřevoskladu) a parcely p.č. 1703 - zastavěná plocha o výměře 108m2  v k.ú. Nové Město pod 
Smrkem za smluvní cenu 130.000 Kč + náklady spojené s prodejem. 

17. Zřizovací listinu Střediska volného času „ROROŠ“, Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace. 
18. Přijetí úvěru pro Svazek obcí Smrk na projekt „Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska“ v rámci 

programu INTERREG IIIA ve výši 580.900,- Kč se splatností od 01. 09. 2006 do 31. 12. 2007 . Úvěr 
bude zajištěn ručitelským prohlášením všech členů svazku. 

19. Partnerskou smlouvu mezi městem Nové Město pod Smrkem a Svazkem obcí Smrk v rámci projektu 
„Poznejte Frýdlantsko“ jehož je svazek obcí předkladatelem do III. kola výzvy grantového schématu 
SROP – Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor. 

20. Platbu mimořádného členského příspěvku pro Svazek obcí Smrk ve výši 5.000,- Kč na člena svazku 
s termínem splatnosti do 30. 06. 2006. Mimořádný členský příspěvek je placen v souladu s čl. XVI. 
odst. 3) stanov a je určen k zajištění nutné základní administrativy spojené s fungováním svazku pro rok 
2006. 

21. Počet zastupitelů města pro volební období 11/2006 – 11/2010 v počtu 17 členů a jeden volební obvod. 
22. Závěrečný účet města a hospodaření města za rok 2005 s vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad.  
23. Po projednání navržené změny rozpočtu I. kolo roku 2006 dle komentáře, navýšení příjmů o 162.685,- 

Kč a navýšení výdajů o 160.000,- Kč. 
24. Zadání 1. změny ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem.  

Jedná se o tyto změny:  
Lokalita 1.1 – plocha zahrnující pozemky p.p.č. 2117/1 (zahrada) a 2113 (orná půda) v k.ú. Nové Město pod 
Smrkem. Jedná se o změnu těchto pozemků na zastavitelné území – rodinné domy. 
Lokalita 1.2 – plocha zahrnující pozemky p.p.č. 2076, 2079/1, 2103 a 2104 (orná půda) 2102 TTP v k.ú. Nové 
Město pod Smrkem. Jedná se o změnu těchto pozemků na zastavitelné území – rodinné domy. 
Lokalita 1.3 – plocha zahrnující pozemek část p.p.č. 1434 (zahrada) v k.ú. Nové Město pod Smrkem. Jedná se o 
změnu tohoto pozemku na zastavitelné území – rodinné domy. 
Lokalita 1.4 – plocha zahrnující pozemek část p.p.č. 1601 TTP v k.ú. Nové Město pod Smrkem. Jedná se o změnu 
tohoto pozemku na zastavitelné území – rodinné domy. 
Lokalita 1.5 – plocha zahrnující pozemek část p.p.č. 966/1 TTP v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem. Jedná se o změnu 
tohoto pozemku na zastavitelné území – rodinné domy. 
Lokalita 1.6 – plocha zahrnující pozemky p.p.č. 574 a 693/9 (orná půda) a p.p.č. 583 (zahrada) v k.ú. Ludvíkov 
pod Smrkem. Jedná se o změnu těchto pozemků na zastavitelné území – rodinné domy (rekreační). 
Lokalita 1.7 – plocha zahrnující pozemky p.p.č. 1788 (zastavěná plocha) p.p.č. 1789 a 1780 (ostatní plocha) 
v k.ú. Nové Město pod Smrkem. Jedná se o změnu těchto pozemků na zastavitelné území – bytový dům. 
 
                                                                                                                                                                                                                             
ZM neschvaluje: 

1. Prodej domu čp. 804 na parcele 257 (bývalá MŠ č.1) a parcele p.č. 257 - zastavěná plocha o výměře 
481m2,  p.č. 258  - travní porost o výměře 1237m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem. 

2. Návrh pana Ing. Petroviče na vydání mimořádných předvolebních Novoměstských novin, ve kterých by 
bezúplatně jednotlivé kandidující strany zveřejnily své kandidátní listiny a předvolební programy. 

 
 
ZM bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení z 16. zasedání ZM s tím, že na následném zasedání ZM bude podána informace  
              o tom,  zda a jak byly provedeny zabezpečovací práce ve skladu býv. Textilany.  

2. Připomínky občanů.  
3. Nutnost provést opravy okapových žlabů na objektu v ul. Myslbekova čp. 804 (býv. MŠ). 
4. Zprávu o postupu zpracování a projednání návrhu 1.změny ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem. 
5. Vyhodnocení podaných stanovisek a podnětů k návrhu zadání 1. změny ÚPNSÚ Nové Město pod 

Smrkem. 
 



 
ZM ukládá: 
U ZM č. 15 starostovi - 1.4 pokračovat v hledání vlastníka objektu „Jizeran“ a doporučit výzvu k zajištění 
stavebně technického stavu objektu – opět byly zaslány výzvy -  úkol trvající. 
U ZM č. 15 Radě města - 4.1 dále se zabývat činností komunitního centra „Bez rozdílu“ –  úkol trvalý. 
 
 
 
U ZM č. 16 - 1.1 místostarostovi -  využít nadace k získání finančních prostředků k vybudování dětských hřišť 
a pískovišť -  úkol trvá. 
U ZM č. 16 - 1.2 místostarostovi - prověřit možnosti financování vybudování informačních skříněk pro JSDH a 
o.s. Mateřské centrum – nejsou finanční prostředky – úkol trvá.  
U ZM č. 16 - 1.3 místostarostovi - prověřit stav vjezdu do objektu garáží JSDH v Novém Městě pod Smrkem a 
vypracovat návrh na opravu – bude zařazeno do oprav z rozpočtu roku 2007 – úkol trvá. 
 
1. Starostovi    
1.1  Získat další informace ohledně výstavby 39 BJ a svolat nové zasedání RM rozšířené o ZM v termínu do 21 
dnů od dnešního zasedání. 
1.2 Zajistit u zpracovatele Ing. arch. Štěpánka – ARCHSERVIS Liberec zpracování dokumentace 1. změny 
ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem a předat schválené zadání MěÚ Frýdlant odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, který byl pověřen pořizovatelskou činností k vypracování 1. změny ÚPNSÚ.  
 
2. Paní Ing. Beranové  
2.1 Vytvořit vývoj pohledávek od roku 1995 s tím, že bude vytvořen přehled nedobytných pohledávek, které by 
bylo možné převést na podrozvahový účet. 
 
3. Místostarostovi 
3.1 Prověřit stav budovy bývalé MŠ v ulici Myslbekova č.p. 804, navrhnout nutné opravy a kalkulace nákladů. 
 
 
ZM pověřuje: 

1. Starostu města k přerušení stavebního řízení na výstavbu obytného domu (39 BJ) na dobu 30 dnů. 
2. KV provedením kontroly organizační struktury MěÚ a kontroly pracovního vytížení zaměstnanců MěÚ. 

 
                                                                                                    

ZM zmocňuje: 
1. Starostu města, Jaroslava Maděru, jednat a manžely Ladislavem a Stanislavou Janákovými o uzavření 

kupní smlouvy a  následně ji podepsat.       
2. Starostu města, Jaroslava Maděru, jednat s manžely Josefem a Čeňou Hromádkovými o uzavření kupní 

smlouvy a  následně ji podepsat. 
3. Starostu města, Jaroslava Maděru, jednat s manžely MUDr. Vilémem a MUDr. Hanou Semerákovou  
       o uzavření kupní smlouvy a  následně ji podepsat. 
4. Starostu města, Jaroslava Maděru, jednat s panem Jaroslavem Dobiášem o uzavření kupní smlouvy a  

následně ji podepsat. 
 
 
Maděra Jaroslav                                                                                                                   Kozák Miroslav 
starosta města                                                                                                                       místostarosta města 
 
 
Ing. Jeřábek Karel                                                                                                                Steffan Ludvík 
ověřovatel zápisu                                                                                                                  ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 



Internetové stránky Nového Města pod Smrkem: www.nmps.cz 
 
 
 
 
Výsledky  voleb do poslanecké sněmovny 

Nové Město p.Smrkem - podrobné výsledky volebního okrsku 

Strana hlasů procent 

Občanská demokratická strana 471 30.00 

Česká strana sociálně demokratická 463 29.49 

Komunistická strana Čech a Moravy 291 18.53 

Strana zelených 185 11.78 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 52 3.31 

SNK Evropští demokraté 20 1.27 

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný) 17 1.08 

Pravý Blok-str. za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA 16 1.01 

Nezávislí 13 0.82 

Koalice pro Českou republiku 11 0.70 

Strana zdravého rozumu 11 0.70 

Národní strana 6 0.38 

Balbínova poetická strana 4 0.25 

Unie svobody - Demokratická unie 4 0.25 

Právo a Spravedlnost-ANO rodině, NE korupci a krim. 3 0.19 

4 VIZE-www.4vize.cz 2 0.12 

Koruna Česká (monar. strana Čech, Moravy a Slezska) 1 0.06 

 
 
 
 
Ohlédnutí za prvními 7 měsíci provozu bazénu, vířivé vany a sauny. 
 
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace města, je provozovatelem bazénu, 
vířivé vany, sauny, ale i tělocvičny s ubytovnou, Sokolovny a celého areálu přírodního 
koupaliště včetně chatek. 
Děkujeme všem, kteří nás v průběhu zimní sezóny navštívili, ať již to byli obyvatelé našeho 
města, Frýdlantu, Libverdy, Hejnic, Raspenavy, Jindřichovic nebo dalších obcí a měst. 
Průměrná denní návštěvnost byla cca 60 osob, větší podíl mají děti.Do  sauny přišlo asi 20 lidí 
za jeden saunovací den, i když mužů se někdy vystřídalo i 35!! Pravidelně náš krásný  malý 
bazén navštěvovaly  postižené děti ze Sociálního ústavu Raspenava, také senioři pilně 
využívali možnost sníženého vstupného 1x týdně, a také nabídku našeho občerstvení! Každé 
úterý cvičilo cca 10 žen v bazénu aquaaerobik pod vedením cvičitelky p. Jitky Kuláčkové 
z Jindřichovic. Bazén si pravidelně pronajímaly skupiny sportovců – fotbalisté, volejbalisté, 
hokejisté, hasiči, ale také obyvatelé Juniorcampu! Probíhala také povinná výuka plavání žáků 
2.tříd, naší nabídky zatím využily 2 třídy z novoměstské školy, ZŠ Bulovka, Řasnice a 



Jindřichovice. S naším externím instruktorem p. Šircem byli všichni moc spokojeni, velká 
většina dětí se naučila plavat a získala tzv.“Mokré vysvědčení“. Další třídy jsou přihlášeny na 
podzim, např. ZŠ Habartice. Také moc děkujeme firmám, které svým zaměstnancům 
zakoupily vstupenky nebo permanentní vstupenky, např.: CIS SYSTEMS, ZŠ Nové Město 
p/S, ZŠ Jindřichovice, ČSD, Interbyt, Teplárenská novoměstská, DDM N.Město p/S. Jsme 
moc rádi, že takto podporují provoz našeho zařízení, kde náklady jsou vysoké. Mimo náklady 
na energie jsou to ještě rozbory vody, chemikálie, mzdy zaměstnanců, různý materiál atd. 
Dne 2.6.2006 musel být provoz bazénu z technických důvodů uzavřen. Přes letní měsíce bude 
probíhat velká oprava v záruční lhůtě, kterou bude provádět firma ADAPTO Hejnice. Již se 
těšíme na opravený bazén a bezporuchový provoz, který plánujeme zahájit cca od 1.10.2006! 
Opět jste všichni zváni, hlavně „Novoměšťáci“, přijďte využít zařízení, které nám okolí 
závidí!!! Určitě stojí za to alespoň se podívat nebo si dát kafíčko /pivko,točenou 11 Svijany/  
v našem občerstvení. 
V současné době jste srdečně zváni na koupaliště, kde jsou k dispozici šlapadla, hřiště, 
dětské houpačky a samozřejmě plně zásobený bufet!! 
Krásnější koupaliště s výhledem na Jizerky a rozhlednu na Smrku, s krásně čistou, 
nezávadnou vodou není široko daleko!! Ani moře vás tak neosvěží! 
 
Za všechny zaměstnance Sportovního a relaxačního centra vás na všechna naše skvělá 
sportoviště zve 
 
 
        Věra Mlejnková 
        ředitelka organizace 
 
kontakty: 482325381 – koupaliště, 482325482 – bazén  776098911 – mobil 
 

Ceník 
služeb na koupališti v Novém Městě pod Smrkem 

Vstupné 
Dospělí      -celý den     20,-Kč      od 15.00 hod.    15,-Kč 
Děti od 3 - 141et     - celý den    15,-Kč       od 15.00 hod.      7,-Kč 
Parkovné – jednotná cena         30,-Kč 

Pronájem chatek: 
1. květen, červen, září, říjen 

chata č.l noc a den 150,-Kč 
chata č.2 noc a den 360,-Kč 
chata č.3 noc a den 350,-Kč 

2.červenec, srpen 
chata č.l noc a den 200,-Kč 
chata č.2 noc a den 480,-Kč 
chata č.3 noc a den 500,-Kč 



Zapůjčení vodních šlapacích kol  ½ hodiny 20,-Kč 

Stanování ve vlastním stanu den a noc 30,-Kč 
za každou osobu                                                                                      +10,-Kč 

Stanování ve vlastním stanu pro školy 20,-Kč 
za každou osobu +5,-Kč 

Parkovné v areálu pro ubytované 1 auto den a noc 20,-Kč 

Parkovné karavanu na den a noc 30,-Kč 
za každou osobu +25,-Kč 
 
 
 
 
Nové Město p/S 1.6.2006    Věra Mlejnková 
       ředitelka organizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na výstavu 
 
Zveme občany na výstavu fotografií s názvem C e sC e sC e sC e s    t y   kt y   kt y   kt y   k     v v v v    r c h o l ur c h o l ur c h o l ur c h o l u.  Výstava je umístěna 
v prvním patře budovy knihovny po celý červenec, také o sobotách a nedělích od 9.00 – 11.00 
a od 13.00 do 16.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Základní umělecká škola 
 

Učitelé ZUŠ přejí všem žákům a jejich rodičům  
příjemné prázdniny. 

 
 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 
 

pondělí 4. září 2006 
 

Zápis všech žáků ZUŠ do rozvrhů individuální i kolektivní výuky 
 

bude probíhat 
 

4. a 5. září od 9:00 do 17:00 hodin. 
 
 

 
 
 

VESELOST 
 

Tento soubor utvořilo před třemi lety několik zpěvuchtivých dobrovolníků.  

Pod vedením šikovného a trpělivého sbormistra Jaroslava Havránka se jednou týdně 
scházíme v počtu 20 členů. Osazenstvo se v průběhu let z pracovních, zdravotních či 
studijních důvodů obměnilo. První dva roky nás hostil místní Domov dětí a mládeže a nyní 
trávíme příjemné dvě hodinky ve třídě Sluníček Mateřské školy v Mánesově ulici. 

 Za finanční pomoci Krajského úřadu v Liberci jste nás na posledních vystoupeních 
mohli zahlédnout v jednotném oblečení a zaslechnout libé tóny elektronického piána. Toto 
piáno dotovala svým sponzorským darem firma CiS SYSTEMS s.r.o. a ŠKARÝD PINK 
Lázně Libverda. Všem sponzorům touto cestou znovu srdečně děkujeme! 

Navštívit nás můžete na pravidelných vánočních a závěrečných koncertech. Tento rok 
jsme se naším repertoárem pochlubili na vánočních koncertech v Bílém Potoce, Hejnicích, 
Frýdlantu a samozřejmě v Novém Městě v katolickém kostele. Poslechnout jste si mohli nejen 
vánoční koledy, ale také několik skladeb známých skladatelů vážné hudby. Soukromě jsme na 
první svátek vánoční zazpívali i majiteli CiSu, panu Wöllnerovi, a jeho rodině v prostorách 
Klingerovy vily. Pro vystoupení ke Dni země jsme zvolili písně lidové, na počest 
znovuotevření evangelického kostela písně duchovní. Na závěrečném koncertě, konaném 
v sále restaurace Na náměstí za podpory Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, si naši 
„fanoušci“ poslechli známé i méně známé lidové písně, jako například Okolo Třeboně, Tam u 
Tachova, Křišťálovou studánku a skladby operní i duchovní. Jako hosta jsme přivítali děti 
z mateřské školy.  

Drobné finanční dary z dobrovolného vstupného jsou vždy účelně využity.  



Na klavír nás doprovází paní učitelka hudby, Zdeňka Felcmanová. I jí patří velké 
„Díky“ za trpělivost a nesnadné dojíždění na zkoušky.  

Na závěr zveme všechny vážné zájemce, kteří by se rádi ke sboru připojili, aby se 
dostavili první dva úterky v září v 19 hodin do mateřské školy.  

EE&EK 
 
 
 

 
Zvláštní škola končí… 

 
Zvláštní škola v Novém Městě pod Smrkem byla založena  1. září 1961. Na podzim  by škola 
s tímto názvem oslavila rovných 45 let své existence. Ale všechno je jinak! K 01. 01. 2005 
vstoupil v platnost nový školský zákon a ten stanovil, že „zvláštní škola  podle dosavadních 
právních předpisů je základní školou podle tohoto zákona“. Co to v praxi znamenalo? Vlastně 
to, že ze zvláštní školy je základní škola praktická, ve které se vzdělávají žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami a jedná se tedy o speciální školu. No a pak už jen zbýval poslední 
krok, a tím byla změna názvu naší školy. Aby se neměnil název školy a  všechny „hlavičky“ 
na úředních dokumentech v průběhu školního roku, tak náš zřizovatel určil, že nový název 
škola ponese od  1. září 2006. A jaký ten název je? Základní škola, Nové Město pod 
Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace. 
 Od „běžné“ základní školy se naše škola odlišuje ulicí a vzdělávacím programem, podle 
kterého se v naší škole vyučuje. Do 1. září 2007 to bude Alternativní vzdělávací program pro 
žáky romského etnika a od tohoto data začneme v první a šesté třídě  pracovat podle našeho 
vlastního vzdělávacího programu a zároveň budeme dokončovat v ostatních ročnících 
vzdělávání podle alternativního programu.     
No a jak ten poslední rok se starým názvem v naší škole vypadal? 
Zahájili jsme 1. září 2005 se 35 žáky 1. – 9. ročníku, kteří byli vyučováni ve 4 třídách. Třídy 
byly spojené takto: I. třída - 1., 2. a 4. p. r. – 8 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Svobodová, II. 
třída - 3. a 5. p. r. – 6 žáků, třídní učitel Mgr. Emil Hanko, III. třída – 6. a 7. p. r. – 10 žáků, 
třídní učitelka Vladimíra Šveňková, IV. třída – 8. a 9. p. r. – 11 žáků, třídní učitelka Ilona 
Mrázková. V průběhu roku žáci přibývali a ubývali vlivem stěhování a přeřazování. Na konci 
školního roku bylo žáků 37. O  žáky se starala i naše asistentka Dana Karalová.  
V naší škole jsou integrováni i 4 žáci ještě s jiným postižením. Jsou tu dvě žákyně s tělesným 
postižením  a dva žáci se sluchovým postižením. 
No a jaké aktivity jsme v průběhu roku uskutečnili? 
Na podzim jsme byli na divadelním představení v Hejnicích, nacvičovali jsme požární 
poplach, byli na výletě ve Frýdlantu – vydali jsme se na rozhlednu, navštívili muzeum a 
výstavu fotografií. Besedovali jsme s pracovnicí Probační a mediační služby, vycházející žáci 
navštívili Nisu Scholu v Liberci a Střední hospodářskou školu ve Frýdlantu. V listopadu jsme 
hráli stolní tenis v Liberci a jeden žák postoupil na Mistrovství ČR do Hradce Králové. 
Prosinec jsme zahájili tradiční mikulášskou nadílkou, pak jsme byli na velmi pěkné a 
zajímavé přednášce o včelách v DDM v Novém Městě p. S. a zúčastnili se  přeboru v plavání 
v Liberci. Blížící se vánoční svátky jsme přivítali sportovními hrami a soutěžemi, byli jsme na 
výstavě betlémů a prohlédli jsme si mechanický betlém ve Frýdlantu. Pod stromeček jsme 
dostali návštěvu Aquaparku, lunaparku, interaktivního muzea a báječné „papání“ v komplexu 
Babylon v Liberci. Poslední školní den starého roku jsme měli vánoční besídku, na které nám 
naši žáci deváté třídy zahráli krásnou pohádku „O zmrzlém králi“. 



V lednu jsme hráli v Liberci nohejbal, v únoru plavali v našem bazénu a viděli divadelní 
představení v MŠ. V březnu jsme navštívili Oblastní galerii v Liberci a plavali na oblastním 
přeboru ČSMPS v plavání.  
Jaro jsme přivítali školním kolem a účastí na recitační soutěži Chrastavská sloka. Uspořádali 
jsme  hudební dopoledne se soutěžemi. V dubnu se jeden žák zúčastnil Mistrovství ČR 
v plavání, které bylo v Liberci. V květnu jsme navštívili kinematovlak, zúčastnili se výuky na 
dopravním hřišti ve Frýdlantu, byli jsme na výtvarné soutěži Barevná pastelka v Liberci, na 
okresním a krajském kole atletických závodů SHM. Zúčastnili jsem se Dne s Policií ČR a 
Integrovaným záchranným systémem  v Liberci, atletických závodů ČSMPS a dva žáci 
postoupili na Mistrovství ČR ČSMPS do Prahy. 
Poslední měsíc ve školním roce – červen – jsme přivítali návštěvou kina ve Frýdlantu, 
turnajem v kopané v Liberci, poznávacím výletem do okolí a soutěžemi ke Dni dětí a ukončili 
ho školními výlety do Liberce na Ještěd a  Hradce Králové do hvězdárny s planetáriem a do 
obřího akvária. Ti, kteří toho ještě neměli dost,  se šli vykoupat na naše koupaliště.  
Školní rok jsme ukončili 30. června posledním zvoněním, kterým jsme se rozloučili s našimi 
vycházejícími žáky. Pamětní list a absolventskou šerpu jim přišel předat starosta města pan 
Jaroslav Maděra. 
Zdá se Vám těch akcí hodně nebo málo, na to, že ve škole pracují jen 4 učitelé, jedna 
asistentka a jedna ředitelka a je zde 37 žáků? 
Já bych řekla, že jsme toho uskutečnili opravdu požehnaně. A to jsme se ještě zapojili do 
několika výtvarných soutěží, celý rok se sami staráme o okolí školy – školní zahradu; tři 
učitelé dálkově ještě nad rámec svých povinností studují, všichni se průběžně vzdělávají, 
zahájili jsme přípravu vlastního školního vzdělávacího programu a v červnu jsme pomohli při 
úpravě volební místnosti, zorganizování mimořádného očkování proti žloutence a šetření 
psychologa ve škole.   
Samozřejmě, že bychom toto nezvládli bez obrovského nasazení a zapálení nás všech. Učitelé 
si zaslouží za odvedený kus práce velké poděkování, protože jejich práce s „našimi“ žáky je i 
tak velmi náročná.  
Poděkovat touto cestou bych chtěla i našemu městu, bez jehož finanční pomoci bychom 
spoustu akcí ani nemohli zorganizovat. 
No a kdo nevěří, ať tam běží ……… rádi každého přivítáme! Určitě bude příjemně 
překvapen!    
Přeji všem žákům krásné prázdniny a učitelům zaslouženou příjemnou dovolenou!  
 
 

Mgr. Radoslava Žáková 
                                                                                                          ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení místního sdružení ODS 
 
V našem městě bylo v květnu letošního roku založeno  místní sdružení Občanské 
demokratické strany, které má v současnosti pět členů. 
Jeho předsedou byl zvolen pan Jaromír Pelant a místopředsedou pan Petr Poštolka. 
ODS v našem městě sestaví kandidátku do podzimních komunálních voleb a připraví 
volební program, kterým bude chtít oslovit své voliče. Informační materiály s tímto 
programem budou občanům rozesílány před volbami a zároveň budou zveřejněny ve 
vývěsce ODS na náměstí. 
Místní sdružení ODS před volbami uskuteční veřejné předvolební setkání s kandidáty 
za ODS do podzimních komunálních voleb. 
Zájemci o práci v místním sdružení se mohou přihlásit u jeho předsedy. 
                                                                                                        
  Placená inzerce 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT ORSEJ 

              STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ORSEJ 
  

Vás zve k návštěvě nově otevřeného střediska a může vám 

pomoci: 

- s různými ekologickými dotazy 
- s realizací vašich nápadů přispívajících ke zlepšení životního prostředí 
   i ke zkvalitnění života místních obyvatel 
- s aktivním zapojením do řešení místních problémů 
- se zachováním místních kulturních, společenských a přírodních hodnot 

Vyslechneme Vaše problémy a pokusíme se najít řešení. 

SEV Orsej  pořádá  vzdělávací akce a podporuje dobrovolnictví 
v ochraně přírody a krajiny. Základní informace o projektu i dalších 

střediscích zapojených v projektu Orsej a jejich připravovaných 
programech najdete na internetových stránkách: 

www.ekovychovalk.cz 
 
 



Pracovní doba našeho i dalších středisek Orsej: 
Pondělí 8:00 - 12:30 h.    13:00 - 17:00 h. 
Úterý 9:00 - 11:00 h.   
Středa  8:00 - 12:30 h.     13:00 - 17:00 h. 
Po telefonické domluvě možný i  jiný termín. 
 

Přijďte se za námi podívat, poradit se, seznámit se s připravovanými 
akcemi. 

 
Středisko ekologické výchovy ORSEJ při DDM Frýdlantská 

841 
463 65 Nové Město pod Smrkem, telefon: 482 325 398 

Jana Šmidrkalová – koordinátor 
mobil : 774 825 083 

  e-mail : jana.smidrkalova@ekovychovalk.cz 
 
 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem 
ČR. (MŽP ČR) 

 

    



 

 

   EKOporadna EKOporadna EKOporadna EKOporadna při při při při     DDM DDM DDM DDM     Nové Město pod Smrkem:Nové Město pod Smrkem:Nové Město pod Smrkem:Nové Město pod Smrkem:    
 
    VVVVČELAELAELAELAŘSTVÍSTVÍSTVÍSTVÍ – seznámíte se s problematikou včelařství, získat  můžete i velice 
potřebné informace pro začínající včelaře. Včelařské  přednášky na různá témata 
(historie včelařství; život včel s ukázkou cvičného úlu; včelí produkty a jejich využití) 
máte také možnost si vyzkoušet výrobu svíček ze včelího vosku. 
 
VÝTVARNÁ DÍLNAVÝTVARNÁ DÍLNAVÝTVARNÁ DÍLNAVÝTVARNÁ DÍLNA –  zde se můžete naučit zpracovávat různé   
                                               přírodní i  odpadové materiály pro tvořivou činnost.                                    
    
ODPADYODPADYODPADYODPADY            ----                                                                            dozvíte se, jak správně odpad třídit, jak s ním zacházet  
                                               a další  užitečné informace na toto téma 
 
 ROSTLINNÉ  DRUHY  ROSTLINNÉ  DRUHY  ROSTLINNÉ  DRUHY  ROSTLINNÉ  DRUHY ––––    naučíte se poznávat různé druhy rostlinek a bylinek     
                                                nejen ze svého okolí 
 
Dále v poradně získáte, kromě vysvětlení základních pojmů, spoustu užitečných 
informací. Například o: 

- úsporách energií i vlastních financí 
- souvislostech mezi zdravým životním prostředím a Vašem zdraví 
- koloběhu látek a energie 
- snadném zapojení se do ochrany přírody 

     -    šetrné domácnosti 
 
Těšíme se na Vás , Vaše dotazy i připomínky. 
 
 



Inzerce 
 
Pronajmu 80 m2  nebytového prostoru v přízemí atraktivní budovy v Raspenavě – Lužci 
u hlavní silnice. Spolu s nebytovým prostorem je možné pronajmout i byt o rozloze 45 -65 m2. 

Byt i nebytový prostor jsou příjemně prosvětleny velkými okny a celoročně vytápěny. 
Vhodné využití nebytového prostoru především ke kancelářským, projekčním, firemním a 
podobným klidným účelům náročným na větší a reprezentativní prostor. Možnost instalace 
reklamního poutače, parkování zajištěno u budovy. Výše nájemného dle dohody a způsobu 
využití. 
Tel. 775 071 032 
 
Netřeba mnoho slov…… 
 
Mnozí z turistů, kteří v posledních třech letech zdolávají vrchol Smrku, nejen nešetří chválou  
nad krásnými výhledy na okolní krajinu z nové rozhledny, ale neopomenou zdůraznit i pěkné 
a čisté prostředí uvnitř útulny.  
A právě k tomu, co  bývá pro návštěvníky této hory přínosem a co zkrášluje její vrchol, 
přispívá v nemalé míře pan Jaroslav Čech z Nového Města. Už před mnoha lety se nemohl 
dívat na pamětní kámen Theodora Körnera, po válce povalený, a opět ho postavil na základy. 
Před nějakým rokem doplnil okolí rozhledny bytelnými lavicemi. 26. května 2006 dovezl 
v podvečerních hodinách na samý vrchol Smrku tři metry dlouhý a v průměru 50 cm měřící 
bukový kmen, který nahradil ten starý, ztrouchnivělý. V Novém Městě jej patřičně opracoval, 
aby nyní zvýrazňoval vrchol nejvyšší hory  české části Jizerek. Nová označení vrcholu Smrku 
se už stávají vyhledávaným objektem, před kterým se návštěvníci nechávají fotografovat. 
Kolik odborné práce, námahy a umu bylo třeba, nechť aspoň zčásti dokumentuje několik 
záběrů, kdy pan Jaroslav Čech se svým synem Jiřím a dvěma dalšími mladými muži tento 
přes půl tuny vážící kmen vztyčili. To vše naprosto nezištně, jako důkaz krásného vztahu lidí 
k našim horám. Patří jim uznání a upřímné poděkování. Na rozcestí nedaleko Körnerova 
kamene, kde se odbočuje na hraniční přechod do Polska nebo do Nového Města, stojí 
rozcestník. Letošní zima způsobila, že se část ztrouchnivělého kmínku ulomila. O tom věděli 
již zmíněný Jirka Čech a jeho kamarád Petr Svoboda. Když jsem ráno 3. června přicházel 
v rámci 33. ročníku výstupu na Smrk, všiml jsem si, že starý sloup je vyměněný za nový, 
pěkně opracovaný, který nyní opět slouží svému účelu. Je to chvályhodný čin  těchto hochů 
z Nového Města. Cením si u nich hezkého vztahu k Jizerským horám a na dnešní zvyklosti 
naprosto neobyčejné iniciativy a nezištnosti. 
 Hoši, děkuji vám za všechny, kteří do Jizerek rádi chodí a kteří si váží každého, kdo pro tyto 
hory něco smysluplného vykoná.  

         KN 
 

NOVINKY PORADENSKÉHO CENTRA PRO VENKOV VE 

FRÝDLANTĚ 
 
Poradenské centrum pro venkov ve Frýdlantě se ve svých činnostech od začátku roku 
zaměřilo především na tři oblasti – podporu místní produkce, poradenství pro zemědělce a 
podporu cestovního ruchu, přispívajícího k rozvoji Frýdlantska. 
 Na konci dubna připravilo PRVO setkání místních výrobců a první diskusi o tom, jak 
mohou místní produkty přispívat k povědomí okolního světa o Frýdlantsku jako zajímavém 
místě. PRVO ve spolupráci s Místní akční skupinou Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) a 
občanskými sdruženími Frýdlantsko a Náš kraj vyhlásilo výtvarnou soutěž o návrh loga 



místní produkce. Oslovilo školy na Frýdlantsku, výtvarné školy a výtvarníky z celé 
republiky. Těšíme se, že s příští zprávou Vám budeme moci nové logo představit.  
Nejvýznamnější podporou místní produkce je otevření obchodu, který ve Frýdlantě místní 
výrobky představuje a řadu z nich i prodává: na Hrnčířském náměstí můžete nový Hobykoutek 
Hany Kančiové navštívit a o pestré nabídce se přesvědčit sami. Vedle keramiky, skla, textilu 
nebo košíků tady můžete nakoupit i místní med nebo výborné kozí sýry.  
Na pátek 1. září připravuje PRVO s místními partnery ve Frýdlantě SLAVNOSTI SÝRA, 
kde se výrobci a výrobky (a nejen sýry) z celého Frýdlantska i z dalších venkovských regionů 
České republiky představí. 
 Ve spolupráci s MASiF fungovalo PRVO jako poradenský servis při zpracování 
žádostí do programu LEADER ČR. MASiF získal dotaci z tohoto programu a mezi vybrané 
investiční projekty bude moci rozdělit 2 700 000 Kč. K termínu ukončení výzvy bylo 
předloženo 9 projektů, výsledky výběru budou představeny v pondělí 12. června. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni na veřejné jednání, které začne v 16 hodin v salonku hotelu 
Waldstein ve Frýdlantě. 

Rybnikářství není na Frýdlantsku rozšířenou zemědělskou činností. Rybník je přitom 
cenným a zajímavým ekosystémem a navíc se kolem něj mohou odehrávat zajímavé akce, 
jaké známe třeba z jižních Čech. Ve spolupráci s majitelem a se Správou CHKO Jizerské hory 
chystáme slavnostní výlov rybníka s řadou akcí pro veřejnost i u nás – koncem září se na 
Vás budeme těšit u rybníka u penzionu Hubert mezi Raspenavou a Hejnicemi. 
 V oblasti cestovního ruchu pomohlo PRVO zpracovat prezentaci záměru obnovit 
těleso bývalé úzkorozchodné trati Heřmaničky. Obec Heřmanice a občanské sdružení 
Frýdlantské okresní dráhy představily Heřmaničku v Praze, při semináři s tematikou převodu 
majetku Českých drah.  

Přes rozšířený názor, že se toho na Frýdlantsku mnoho neděje, je náš region 
předmětem zájmu domácích i zahraničních návštěvníků. Péče o kulturní a přírodní dědictví, 
kterou zde PRVO podporuje, byla v dubnu prezentována na mezinárodním kongresu nadace 
Quebec Labrador Foundation z USA. Spolupracovníci této nadace navštívili Frýdlantsko na 
začátku května, seznámili se s ekologicko-výchovnými programy Domu dětí a mládeže 
v Novém Městě pod Smrkem a prošli jednu ze stezek dědictví – vycházku Peklem. V červnu 
nás navštíví zástupci organizací poskytujících poradenské služby ve venkovských oblastech 
ČR. Jako jeden z cílů studijních cest si Frýdlantsko vybrala i mezinárodní síť podporující 
rozvoj venkova PREPARE, jejíž zástupci budou český venkov poznávat před mezinárodním 
jednáním na Velehradě. 

Zaujala Vás činnost PRVO, hledáte pomoc nebo radu? Podrobnosti o našich 
činnostech najdete na www.prvo.cz. Na středisko ve Frýdlantě se můžete obrátit vždy 
v pondělí, po předběžné domluvě i jindy. Těšíme se na Vás! 

 
Jitka Doubnerová a Iva Andrová 
Tel. 482 312 515, 774 678 033, 774 678 032, jitka.doubnrova@prvo.cz, 

iva.androva@prvo.cz 
 
 

Program PRVO je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu 
 

 
                                       
 

     
 
 



 
 

Čtenáři        

 

P O V Ě S T I     z     K U N R A T I C K A 

4 krátké příběhy z4 krátké příběhy z4 krátké příběhy z4 krátké příběhy z    KunraticKunraticKunraticKunratic    
    

Pověstí, které jsou spojovány s malou obcí na Frýdlantsku, K u n r a t i c e m i (dříve se 
obec jmenovala Kunnersdorf) je mnoho. Jednou z pověstí, která má souvislost právě 
s Kunraticemi, je pověst, kterou jsem nazval „Ženský úkol“. Vypráví o nesourodém, 
nevhodném manželství stárnoucího muže a mladé, uživačné ženy. Pověstí z okolí Kunratic je 
ale mnohem více. Většinou jsou v souvislosti s válečnými událostmi na podzim r. 1813, kdy 
na Frýdlantsko vtrhly polsko-francouzské jednotky Napoleonovy armády. Císař Napoleon 
ovšem sám na Frýdlantsko a Liberecko nikdy nezavítal. Tou dobou, kdy zde tak zle 
„hospodařily“ zvláště oddíly Poláků, spadajících pod velení Jana Nepomuka Umiňského, sám 
Napoleon dlel v Budyšíně a střídavě v Drážďanech. Ale vraťme se k pověstem z Kunratické 
nivy: 

 
1)   Kouzelné světloKouzelné světloKouzelné světloKouzelné světlo    
          Jedna z těchto pěkných pověstí vypráví o silně svítícím světle. Marek Řeháček tuto 
pověst přejal právě od Hermanna Blumricha (viz „Vyprávění o strašidlech, přízracích a 
podivných úkazech nejsevernějších Čech“ z roku 1997. Je uvedena pod názvem „Velký 
svícník“). Podobné velké světlo se objevovalo i v podhůří tajuplné hory A s t b e r g  i jinde 
v tzv. Horním Posmědaví. Na rozdíl od silného světla, které se v čase mlh a nepohody 
objevovalo u tzv. „Horní silnice“ z Frýdlantu do Nového Města pod Smrkem (Neustadtu), 
toto světlo nepomáhalo poutníkům a zvláště formanům, ale zavádělo lidi, kteří bloudili nocí, 
na špatnou cestu, s úmyslem zbloudivší zahubit. 

 
2)    Farní lípyFarní lípyFarní lípyFarní lípy    
          Další z pověstí spojovaných s Kunraticemi (Kunnersdorfem), můžeme nazvat  třeba 
„Farní lípy“. Tato smutná pověst spadá do období tzv. protireformace, násilné změny tehdy 
častější víry evangelické na katolickou (římsko-katolickou). Lípy, o kterých se v pověsti 
vypráví, stávaly na kopci  M ű h l b e r g  (dnes je to vrch v Polsku zvaný S v i n i e c ). Není 
příliš vysoký. Má pouhých 378 m. Bývával však zdaleka nápadný točícími se lopatkami 
větrných mlýnů). Na těchto místech se dne 15. května r. 1624 posmutnělí evangelíci 
z Frýdlantu a dalších okolních obcí přišli rozloučit se 17 pastory z celého Liberecka, kteří 
odcházeli do exilu. Poslední mši pod širým nebem sloužil superintendant (v některých 
evangelických církvích vyšší duchovenská hodnost) Wolfgang Gűnter. Třesoucí se rukou prý 
klečícím udílel poslední požehnání a jako první zazpíval „Udržuj nás, Bože, při svém slově 
...“. Poté exulanti přecházeli hranici tehdy nábožensky rozdělené Evropy do Lužice. Odváděli 
mezi sebou i nejstaršího libereckého pastora Andrease  H e i s ch e h o. Ten se s vlastí loučil 
velmi těžce. V době jeho nuceného odchodu mu bylo plných 83 (!) let.  

          Ale ani ty lípy nezůstaly dlouho na svém místě. Z rozhodnutí vrchnosti byly lípy 
poraženy. Aby nic nepřipomínalo tyto pohnuté události a zapomnělo se na „kacířský mor“. 



V době Blumrichova života na tom samém místě stávaly opět tři lípy jako vzpomínka na 
náboženské bezpráví v době pobělohorské. 
 
3)    Poklad na SimonPoklad na SimonPoklad na SimonPoklad na Simonově statkuově statkuově statkuově statku 
 
          Další pověst z Kunraticka mluví o pokladu. Je  zajímavé, kolik pokladů údajně na 
Frýdlantsku bývalo. A kdo ví – možná i opravdu je ! Ale většina z nás dnes dobře ví, že tím 
pokladem pro nás největším by měl být náš domov, lépe možná celá naše vlast. A velikým 
bohatstvím by mělo být i zdravé životní prostředí. (Které se však díky neúměrně neustále 
rostoucím cenám zemního plynu navrací znovu k malým lokálním topeništím, spalujícím kde 
co, do časů minulých !!! Bláhově jsme věřili, že budeme lépe dýchat, zdravěji žít !). 

          Ale k tomu kunratickému pokladu. Měl být ukryt na bývalém Simonově statku. Kdysi 
nesl číslo popisné třináct (13) a později patříval jakémusi Hiebelbauerovi. Jak si vyprávěli 
staří lidé, v blízkosti starého lomu na kámen bývala za jasných nocí často vidět víla v podobě 
jasného světla. To světlo ale zanedlouho zmizelo. Má to být proto, že o její poklad nikdo z lidí 
nemá zájem. Ač je to velice podivné, nikdo ho nechce ! 
          Jednoho dne do Simonova statku přišla stará, šeredná cikánka. Nabídla, že statkářce 
z ruky vyčte, co ji v budoucnu čeká. Statkářka se uvolila a nechala si předpovědět mimo jiné i 
to, že na jejich statku je ukryté velikánské množství peněz. Hotový poklad. Ale ten poklad se 
může najít jen tehdy, sejdou-li se ve službě na statku malý tlustý s vysokým a hubeným. 
Předpověď té cikánky se však ukázala být mylnou, planou. Na později Hiebelbauerově statku 
se v jeden čas opravdu sešli dva čeledíni. Jeden z nich byl malý, ale tlustý jako bečka na zelí a 
druhý byl vysoký, ale hubený jako lískový prut. Ale přesto se poklad, ani místo jeho možného 
nálezu  nikdy nenašlo. 
 
A tu poslední pověst nazveme např.  Tongrudská bitvaTongrudská bitvaTongrudská bitvaTongrudská bitva....    
 
          Poslední z pověstí z okolí Kunratic je z doby docela nedávné. Je z podzimních dnů roku 
1813, z období končících napoleonských válek. Totiž to bylo asi takto : V blízkosti výjezdu 
cesty z Hermannova pole stával lesík. Původně byl známý jako Blőschkeho lesík. To místo 
bylo známé také pod názvem „Jízdárna“. To proto, že v srpnu roku 1813 se zde konala 
jezdecká cvičení rakouské armády. Zanedlouho se v těch místech strhla jedna z menších bitev 
mezi předními rakouskými jednotkami s vojáky Napoleonovými. Tu šarvátku označujeme 
jako  T o n g r u d s k á   b i t v a. Bohužel, dnes se o této bitvě velice málo ví.Ale ještě 
do dnešních dnů za tzv. Resselovou továrnou, vlevo od cesty, je ve stráňce asi čtyřmetrový 
pomník, obelisk, upomínající na tuto bitvu a vojáky v ní padlé. Je to poblíže bývalého 
hostince, dnes části Resselovy továrny. S ohrožením pohraničních území tehdejšího Rakouska 
se ukrývali nejen lidé, ale hlavně koně. Jízdní jednotky byly pro tehdejší armády naprosto 
nepostradatelné. Mnohdy právě prudký útok jezdectva rozhodl o výsledku celé bitvy. Proto 
koně ve válečných dobách bývali ukrýváni. Tak tomu bylo i v r. 1813 na Frýdlantsku a 
Kunraticku. Před začátkem Tongrudské bitvy zde, severně od dnešní silnice, v hustém lese 
kunratičtí sedláci ukrývali své koně. 
 
 

Volně přeloženo a upraveno podle pověsti: “Kunnersdorfen Flursagen“ 
Z knihy: „100 Volkssagen aus dem Friedländer Bezirkes“ 

Autor: Hermann  Blumrich 
Podle vydání z r. 1937, str. 156 

 



 
 
Pozn.: Dovolí-li čtenář, vrátím se krátce k napoleonským válkám a vpádům na Frýdlantsko. 
První Napoleonovy jednotky vtrhly na naše území (tehdy ovšem rakouské) dne 17. srpna r. 
1813. Ten den byla mezi Rakouskem a Napoleonovou Francií vyhlášena válka. Prvními 
napoleonskými jednotkami byli Poláci  Poniatowského, kteří přes Hrádek nad Nisou vpadli až 
na Frýdlantsko. Poláci tehdy požadovali od města a především jeho starosty Jäckela složit tzv. 
výpalné, hodně vysoké ! Statečný starosta však odmítl uznat obsazení svého města a rovněž 
tak odmítl složit Poláky tvrdě požadované výpalné. Přes svůj odpor byl starosta Jäckel zajat a 
pěšky byl veden jako rukojmí až do Liberce. V tu dobu bylo Jäckelovi  73 (!) let. Požadovaný 
obnos tzv. výpalného se podařilo sebrat až na druhý den. Peníze byly odvezeny do Liberce a 
měšťané tak svého statečného starostu vykoupili. Protože tehdejší starosta Frýdlantu Jäckel 
byl sedlákem z Údolí, je tato část Frýdlantu známá také pod názvem Jäckelovo údolí. 
          Dne 20. srpna 1813 jednotky Poláků, vedené generálem jezdectva J.N. Umiňským, 
Frýdlant opustily. Místo nich Frýdlant bez boje obsadily ruské kozácké oddíly (generálmajora 
von Bilstroma). Kozáčtí důstojníci byli přijati na frýdlantské radnici a zde také pohoštěni. 
          Tyto válečné časy  r. 1813 připomínají i tzv. „Ruské kříže“. O nich kolují dvě (2) zcela 
odlišné verze. Podle jedné z nich, se z oblasti dnešního polského Swieradowa Zdróje a dále 
Jizerskými horami potloukali pruští a ruští vojáci. Z Rusů to měl údajně být hlídkující oddíl 
kozáků  již zmíněného generálmajora von Bilstroma, který se 27. srpna (1813) probíjel přes 
Velkou Jizerskou louku. Hlídkující vojáky zastihla noc a v nedalekých bažinách a rašelinných 
jezírkách utonulo 4 – 6 ruských kozáků. (Tuto verzi přinesla Ročenka Německého horského 
spolku z roku 1910). 
          Ta verze druhá, jak vznikl název Ruské kříže, je převzatá z libereckého deníku 
Reichenberger Tagesbote a je z roku 1938 . Název křížů je odvozen od výsadby stromků 
v oblasti těsně pod Smrkem. V těch místech výkopů pro sazenice nových stromků se navršila 
hlína do hromádek. Voda totiž ihned zatopila vykopané jámy. Tak měly vzniknout jakési 
„hrobečky“. Protože se vědělo, že těmito místy procházely r. 1813 kozácké oddíly, začalo se –
prý – těm místům říkat Ruské kříže. 
 
 
 
Za poskytnuté údaje a podrobnosti velice děkuji p. Günteru Krausemu z Frýdlantu ! 

    
 
 
O Kyselce trochu jinak 
******************* 
Po cestě vedoucí nedaleko pramene novoměstské kyselky chodím velmi často. Přestože se mě 
budoucnost jejího altánku už moc netýká, nemohu si nevšimnout, že jeho střecha, vnějšek 
i vnitřek, ale i lavičky kolem jsou ve značně zanedbaném stavu . 
Nechci těmito několika řádky v Novoměstských novinách „objevit Ameriku“, ale již v r.2005 
jsem si dovolil poslat Radě města dopis s výčtem potřebných oprav na přístřešku a okolí 
kyselky. Dne 8.7. 2005 jsem obdržel úřední odpověď, že“ při sestavování rozpočtu města pro 
rok 2005 bylo pamatováno i na opravu  přístřešku novoměstské kyselky částkou 20.000,-Kč. 
Oprava přístřešku bude provedena během července a srpna.“ Toliko odpověď. Tuším, že ve 2 
dnech byl natřen cihlový fundament a přetřena „ místní lidová tvořivost“ na stěnách uvnitř 
domečku. Toť vše! Nadále reziví plechová střecha, důkladný nátěr vyžaduje především vnější 
dřevěné obložení, nutno vyměnit chybějící, ale i ztrouchnivělé trámky na lavičkách, upravit 



část podlahy u výtoku kyselky, odkopat nahrnutou hlínu mezi opěrnou žulovou zdí a 
lavičkami. Za to, že nás příroda obdarovala tímto osvěžujícím pramene kyselky,to není zase 
tak moc práce. 
Protože jsem měl v úmyslu po roce podobnou žádost znovu poslat (dosavadní renovaci 
považuji za neuspokojivou), informoval jsem se, komu vlastně ten altánek patří. Zakládá se na 
pravdě, že MÚ, dříve MěNV, do něj občas nějaké finanční prostředky investovaly. Neumím 
odhadnout, jestli tuto záležitost dokáže vyřešit současné zastupitelstvo či to, které vzejde 
z podzimních voleb. Avšak pro svědomím, že mimo překrásnou novou rozhlednu na Smrku 
nemá naše město svým návštěvníkům co nabídnout, stojí snad za to, aby i novoměstská 
kyselka byla svou úpravností na úrovni doby. 
Ve strojařině se říká, že“ kapka oleje dělá divy“. V našem případě by totéž učinilo pár 
plechovek barvy a kvalitně odvedená práce. Teď už je třeba jen ta dobrá vůle věci řešit. 
Čtenáři Novoměstských novin by si odpověď rádi příště přečetli.  
          KN 
 
 
 
Pozvánka do knihovny          
**************************** 
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  černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby,  možnost 
skenovat, v dohledné době bude knihovna nabízet  faxovací službu. 
 
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. 
 
Beletrie 
******* 
 
Allende,I.    Zorro 
Bártů,J.    Rodinná pouta1,2,3 
Birken,G.    Osudová chyba 
Bloch,R.    Vlak do pekla 
Box,C.J    Otevřená sezóna 
Braun L.J.    Kočka, která pohnula horou 
Day,C.     Cirkus v zimě 
Di Robilant,A.   Milenci z Benátek 
Dyk,V.     Krysař   
Fielding,J.    Panenka 
Fischerová,D.    Happy end 
Gardner,L.    Dokonalý manžel 
Gillerová,K.    Láska si nevybírá 
Hájíček,J.    Selský baroko 
Harrod-Eagles,C.   Smrt krásné hudebnice 



Hermann,I.    Nedělní povídky 
Chaussoy,F.    Nejsem vrah 
John,R.    Sněženky a Machři 
Kane,D.    Škorpion 
King,S.    Dlouhý pochod 
Krejčí,I.    Strašné pověsti české 
MC Bain,E.    Alice v nebezpečí 
McCullough,C.   Ve stínu zlaté hory 
Mehran,M.    Polévka z granátových jablek 
Nosková,V.    Bereme, co je 
Ostravski,O.    Deník Ostravaka 
Pavel,J.    Blázinec i v mé hlavě 
Pawlowská,H.    Záhada žlutých žabek 
Reinerová,L.    Praha Bláznivá 
Russo,R.    Zánik Empire Falls 
Scroggins,D.    V sedmém kruhu pekla 
Seierstad,A.    Knihkupec v Kábulu 
Serno,W.    Lodní ranhojič 
Sijie,D.    Balzaca čínská švadlenka 
Steel,D.    Ozvěny 
Stevenson,T.    The strange case of Dr. Jekyll…. 
Šindelářová,R.   Vzájemné prolínání 
Topol,F.    Národ psích vojáků 
Trefulka,J.    Skřipce na ptáčky 
Valenta,M.    Pastýřka ohně 
Ventura,M.    Břímě vzpomínek 
Větvička, V.    Něco pro zahřátí duše 
Vodáková,M.    Čas nelásky a absurdit 
 
Naučná dospělí 
************* 
 
     Piza,quiche – slané koláče 
Bauer,J.    Co v učebnicích dějepisu nebylo 
Bishoff,S.    Postavte si zimní zahradu 
Greene,J.    Pandemie ptačí chřipky 
Grygar,J.    Trialog o mimozemšťanech 
Hughes,J.    Kypr 
Hrušínský,R.    Na rybách s Rudolfem Hrušínským 
Chaloupek,V.    Kouzlo Afriky 
Knap.K.    Češi a Slováci v dějinách NHL 
Leidig,M.    Vídeň 
Matějíček,Z.    Psychologické eseje 
Navara,L.    Příběhy železné opony 
Palim,A.    Vzpomínky Hitlerovy pokojské 
Petro,J.    Francie 
Rumin,U.    V ženském gulagu u ledového … 
Růžička,A.    FC Slovan Liberec 
Shapiro,H.    Drogy 
Sodomka,L.    Kronika nobelových cen 



Suchý,O.    Oldřich Nový přichází 
Vondra,M.    Digitální fotografie 
Vondráčková,H.   Vzpomínám a ničeho nelituji 
Wilkinson,R.    Patchwork pro šikovné ruce 
Zeman,M.    Vzestup a pád české sociální… 
Zorn,O.J.    Jak je poznáme 
 
Dětská beletrie 
************* 
 
     Čtení hned po slabikáři 
Baar,J. Š.    Codské pohádky 
Boot,M.    Alchymistův syn 
Fischerová,V.    Co vyprávěla dlouhá chvíle 
Lanczová,L.    Šeptej do ticha 
Lewis,C.S.    Letopisy Narnie1,2,3,4,5 
McKay,H.    Bezdomovci 
McKay,H.    Bezdomovci opět doma 
Minte-König,B.   Jak přičarovat lásku 
Nachtmanová,P.   Okno plné strachu 
Paulini,Ch.    Odkaz Dračích jezdců 
Reeve,P.    Noc oživlý brokolic 
Reeve,P.    Den křečka 
Rodda,E.    Deltora 6. 7 
Sager,A.    Magyk 
Sonnenblick,J.    Bubny, holky a nebezpečný koláč 
Stroud,J.    Golemovo oko 
 
Mládež naučná lit. 
*************** 
 
     Velká encyklopedie zeměpisu 
Braunburg,R.    Létání a vzduchoplavba 
Clarke,P.    Tajemstvá a zázraky světa 
Hellad,B.    Hry po tmě 
Daxelműller,Ch.   Kouzelníci, čarodějnice a magie 
Deary,T.    Řecké báje 
Ganeri,A.    Hučící řeky 
Ganeri,A.    Zmužilí objevitelé 
Huber,H.    Hory 
Seiler,S.    Indiáni Severní Ameriy 
Sibella,S.    Světové rekordy 
Sís,P.     Tibet 
Verstraete,L.    Náhodné objevy 
 
 
 
 
 
 



Městská knihovna upozorňuje občany, že na portálu veřejné správy jsou 

bezplatné kurzy práce s počítačem pro veřejnost.  Naučíte se zde základy práce 

s počítačem, textovým a tabulkovým editorem, práce s internetem. Kurzy jsou 

pro začátečníky, středně pokročilé a pro pokročilé. Garantem kvality kurzů je 

Ministerstvo informatiky. Informace na www.micr.cz – portal.gov.cz 
 
 
 
 
Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání. Vydává MěÚ 
Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor: Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek,  
I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra. 
   
 


