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Nigrinová R�žena             87 
Švorcová Emilie                87 
Chyšková Erika                86 
Vokounová Miluška         86 
Jirušová Ji�ina                  84 
P�idalová Marie               82 
Šikulová Jaroslava           81 
Kafková Margita              80 
Macá�ková Anna              80 
Jelínek Antonín                75 
Opatovská R�žena            75 

�������	
���	
Chaloupecká Anna                  87 
Nováková Marta                      86 
Vondrá�ek Št�pán                    86 
Novák Jaroslav                        85 
Czerwinská Jadwiga               84 
Veselovská Božena                   82 
Ková� Adolf                             81 
�ízková Jaroslava                    81 
Veselovská Lidie                      80 
Chlebný František                   70 
Neumann Wilfried                   70 

 Zasedání zastupitelstva bylo p�ítomno 16 zastupitel�. Po 
zahájení panem starostou byl schválen program jednání 
zastupitelstva a prob�hla volba návrhové komise a 
ov��ovatel� zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili ob�ané 
se svými p�ipomínkami. 
 
P�ipomínky ob�an�: paní Mgr. Svobodová se dotázala, 
zda by bylo možné provést úpravu plakátovací plochy na 
nám�stí. Paní Straková uvedla, že plakátovací plocha pat�í 

firm� Rengl, s panem Ing. Wernerem o tom již hovo�ila a slíbil, že to dají 
do po�ádku.  
 
Sle�na Mgr. Kole�ková se dotázala, jakým zp�sobem bude �ešen 
nepo�ádek za domem v Revolu�ní ulici.  Paní Straková odpov�d�la, že 
je to vy�ešeno. Vše bude odklizeno a náklady se rozú�tují mezi 
nájemníky. Paní místostarostka dodala, že je to d�sledek toho, že byli 
nájemníci vyzváni k úklidu sklep�. Pan Kozák uvedl, že se stalo tém�� 
tradicí odkládání r�zných v�cí u kontejner�, a tudíž by bylo dobré umístit 
do všech dom� upozorn�ní, že pokud bude n�co odloženo u kontejneru, 
budou náklady za úklid hrazeny všemi nájemníky domu.  Paní 
místostarostka �ekla, že je možnost odvézt odpad zdarma do sb�rného 
dvora. Pan Vojá�ek dodal, že se d�lají pravidelné akce a jsou 
rozmis�ovány kontejnery. Paní Straková to potvrdila s tím, že se tyto 
akce d�lají, ale kontejnery se vracejí poloprázdné. 
 
Majetkoprávní v�ci  
Zastupitelstvo m�sta schválilo smlouvy o budoucích kupních 
smlouvách. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu 
Zastupitelstvo m�sta schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z prost�edk� 

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

  Rada m�sta jednala 22. 8. 2007 o pronájmu sálu 
v D�lnickém dom�. Dále projednala majetkoprávní v�ci, 
seznámila se s opera�ním plánem zimní údržby na rok 
2007/2008. Rada m�sta schválila smlouvu o propagaci 
uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem a 
spole�ností Compedium, s.r.o. Liberec na propagaci obce 
v rámci programu Top 50, také schválila zve�ejn�ní výzvy na 
výb�rové �ízení k podání nabídek na zpracování inženýrské a 
projektové �innosti spojené s dostavbou a rekonstrukcí 
kanaliza�ní sít� v Novém M�st� pod Smrkem. Rada m�sta 
bere na v�domí nabídku partnerské spolupráce v rámci 
Opera�ního programu transhrani�ní spolupráce s polským 
m�stem Gromadka. Rada m�sta po schválení p�íslušných 
orgán� souhlasí se zasypáním nevyužité požární nádrže 
v Revolu�ní ulici. Jako poslední v�c rada m�sta na svém 
zasedání schválila p�ipojení m�sta Nové M�sto pod Smrkem 
ke Smlouv� m�st a obcí proti da�ové diskriminaci. 
Další jednání rady m�sta se konalo 10. 10. 2007, kde 
projednala majetkoprávní v�ci, schválila dohodu o zajišt�ní 
využití víceú�elového sálu v D�lnickém dom� a schválila 
p�id�lení dotací.                                                             -Kol- 

Vážení �tená�i, 

a je tu poslední letošní �íslo Novom�stských 
novin. D�kujeme všem, kte�í svými p�ísp�vky 
p�isp�li do Novom�stských novin. Rádi bychom 
Vám všem pop�áli klidné a p�íjemné prožití 
svátk� váno�ních a do Nového roku p�ejeme 
hlavn� hodn� zdraví, št�stí, lásky, spokojenosti  
a úsp�ch� jak v osobním, tak i v pracovním 
život�. 
                                                              Redakce  

Z jednání rady m�sta 

Informace bytové správy  

Areál Textilany – co bude dál?                           

Informace Policie �R 

Výsledky dotazníkového šet�ení 

Výsledky dotazník� – d�ti 

Zm�ny v organizaci vzd�lávání 

Zimní údržba komunikací 

�tená�i nám píší… 

Zpráva SDH Ludvíkov 
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Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních byt� v obcích pro 
p�íjmov� vymezené osoby. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu st�echy mate�ské školky. 
Zastupitelstvo m�sta schválilo p�evedení finan�ních prost�edk� 
získaných z dotace Libereckého kraje na st�edisko oprav. 
 
Projekt dostavby kanalizace 
Pan starosta uvedl, že m�sto Nové M�sto pod Smrkem je usnesením 
vlády za�azeno mezi lokality, které nespl�ují p�edpisy Evropské unie o 
nakládání s odpadními vodami. M�sto má zákonem stanovenu 
povinnost zajistit do konce roku 2010 úplné odkanalizování. P�i 
nespln�ní této povinnosti m�že být m�stu uložena pokuta. Na základ� 
usnesení rady m�sta bylo vyhlášeno výb�rové �ízení. Obsahem prací 
by m�l být digitální pasport, geodetické zam��ení, projektová 
dokumentace a žádost o dotaci z fond� Evropské unie. Dále seznámil 
zastupitele s orienta�ní mapkou zobrazující rozší�ení a rekonstrukci 
kanaliza�ní sít�. 
Pan Malý se dotázal, zda se v sou�asné dob� plánuje také 
odkanalizování Ludvíkova pod Smrkem. Pan starosta odpov�d�l, že 
usnesení vlády se nevztahuje na malé obce. Nejd�íve je nutné 
odkanalizovat m�sto.  
 
Zám�r využití pozemk� u sokolovny 
Zastupitelstvo m�sta schvaluje zám�r využití parcel pro ve�ejn� 
prosp�šné  ú�ely k výstavb� multifunk�ního sportovního areálu, který 
bude p�eveden zm�nou z�izovací listiny do správy Sportovnímu a 
relaxa�nímu centru. 
 
R�zné 
Pan starosta uvedl, že vstupem �R do schengenského prostoru 
nastane problém s regulováním pr�jezdu kamion� p�es m�sto na 
hrani�ní p�echod.  Liberecký kraj si je toho v�dom a vyzval m�sta ke 
sch�zce, na které by m�lo být dohodnuto n�jaké omezení. Pan Kozák 
uvedl, že již p�ed dv�ma lety bylo vydáno souhlasné stanovisko 
k pr�jezdu kamion� p�es Nové M�sto pod Smrkem a Frýdlant. 

Ministerstvo dopravy cht�lo zajistit povolení pr�jezdu kamion� p�es 
m�sto bez omezení tonáže. Kamiony by tak jezdily kolem školky, školy 
a p�es nám�stí. K tomu zde nebyly komunikace p�izp�sobeny. Pan 
starosta �ekl, že po otev�ení schengenského prostoru dojde ke zrušení 
hrani�ních p�echod� a tím dojde ke zrušení omezení pr�jezdu pro 
nákladní automobily. Tím pádem budou silnice otev�eny pro kohokoliv 
bez omezení a je možné to ošet�it pouze dopravním zna�ením, což je 
složit�jší.  
 
Pan Malý navrhl, aby u zdravotního st�ediska byla na parkovišti 
vyhrazena dv� místa pro invalidy. Paní místostarostka  navrhla, aby 
bylo uloženo OVŽP provest vyhrazení dvou parkovacích míst pro 
invalidy. 
 
Pan Selnekovi� vznesl p�ipomínku k hlášení m�stského rozhlasu. 
�ekl, zda by mohlo být hlášení m�stského rozhlasu omezeno, nebo 
regulováno, protože u mnoha mladých rodin je to problém. Hlášení 
rozhlasu je dvakrát i t�ikrát denn� a není p�ed ním úniku. Budí to malé 
d�ti a nep�íjemné to musí být i pro ob�any, kte�í p�ijdou z no�ních 
sm�n. Pan Ing. Je�ábek uvedl, že hlášení rozhlasu s informací o tom, 
že nepote�e voda, jsou d�ležitá. Pan Selnekovi� uvedl, že to, že 
nepote�e voda, nevadí, spíše vadí komer�ní hlášení. Pan Novotný se 
p�ipojil k p�ipomínce pana Selnekovi�e a uvedl, že ve spršce 
komer�ního hlášení m�že zaniknout d�ležitá zpráva. Pan starosta 
uvedl, že komer�ní hlášení rozhlasem je zpoplatn�no a neexistuje 
žádný mechanismus, který by hlášení reguloval. Je možné pouze nap�. 
zvýšit poplatek. 
 
Paní Mgr. Svobodová uvedla, že se blíží topná sezona, v n�kterých 
domech se za�íná topit a dochází ke spalování odpadu z domácností. 
Kou� je štiplavý a nedá se dýchat. Paní místostarostka odpov�d�la, že 
jediné �ešení je v�d�t, z kterého komína štiplavý kou� vychází. 
Konkrétní p�ípad musí být okamžit� nahlášen OVŽP, který provede 
místní šet�ení. 
 

               -Kol- 

ZM schvaluje 
94.           Program zasedání ZM s dopln�ním bod� �. 8 a 9. 
95.           Návrhovou komisi a ov��ovatele zápisu.  
96.           Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 10/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a panem Ji�ím 

Polmou (budoucí kupující) o budoucím prodeji �ástí parcel p. �. 2204/1  – travní porost o vým��e cca 486 m2 a  p. �. 2205 – travní porost 
o vým��e cca 304 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem, ur�ených k zastav�ní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní 
smlouv� bude p�edložena k podpisu nejpozd�ji do 31. b�ezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k 
prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.  

97.           Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 11/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a panem PHAM 
VAN TOANEM (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcely p. �. 76 – ostatní plocha o vým��e 437 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem, 
ur�ené k zastav�ní (na stavbu obytného domu s prodejní plochou). Smlouva o budoucí kupní smlouv� bude p�edložena k podpisu 
nejpozd�ji do 31. b�ezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemc�m.  

98.           Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 12/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a manžely 
Rostislavem Proškem a Ludmilou Proškovou (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcel p. �. 600 – ostatní plocha o vým��e 342 m2 a p. 
�. 601 – zastav�ná plocha o vým��e 521 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem, ur�ených k zastav�ní (na stavbu rodinného domku). 
Smlouva o budoucí kupní smlouv� bude p�edložena k podpisu nejpozd�ji do 31. b�ezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení 
kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.  

99.           Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 13/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a manžely 
Lukášem a Lenkou Novotnými (budoucí kupující) o budoucím prodeji �ásti parcely p. �. 1408 – zahrada o vým��e cca 317 m2 v k. ú. Nové 
M�sto pod Smrkem, ur�ené k zastav�ní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní smlouv� bude p�edložena k podpisu 
nejpozd�ji do 31. b�ezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemc�m.  

100.         Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 14/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a panem 
Richardem Hübscherem (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcel p. �. 2157 – travní porost o vým��e 208 m2 a p. �. 2158 – travní 
porost o vým��e 284 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem, ur�ených k zastav�ní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní 
smlouv� bude p�edložena k podpisu nejpozd�ji do 31. b�ezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k 
prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.  

101.         Smlouvu �. 9270360667 o poskytnutí dotace z prost�edk� Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních byt� v obcích pro 
p�íjmov� vymezené osoby dle na�ízení vlády �. 146/2003 Sb. 

102.         Smlouvu o poskytnutí ú�elové dotace z rozpo�tu Libereckého kraje �. OLP/1180/2007. ZM schvaluje p�evedení finan�ních prost�edk� ve 
výši 200.000,-- K� získaných z dotace Libereckého kraje na st�edisko oprav. 

103.         Zám�r využití parcel p. �. 995, 996, 997, 998 a 999 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem pro ve�ejn� prosp�šné ú�ely k výstavb� 
multifunk�ního sportovního areálu, který bude p�eveden zm�nou z�izovací listiny do správy Sportovnímu a relaxa�nímu centru, 
p�ísp�vkové organizaci z�ízené m�stem. Zám�rem není komer�ní využívání (pronájem, prodej) t�chto pozemk�. 

 
ZM bere na v�domí  
104.         P�ipomínky ob�an�.  
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105.         Vyhlášení výb�rového �ízení na zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rekonstrukci kanalizace v Novém M�st� pod Smrkem 
a pov��uje starostu k uzav�ení smlouvy s vít�znou firmou p�i dodržení limitu prost�edk� na projektovou dokumentaci daného rozpo�tem 
pro rok 2007. Celkový limit náklad� jsou 2 mil. K�. 

 
ZM ukládá  
106.         OVŽP vyzvat majitele kapli�ky na h�bitov� v Ludvíkov� pod Smrkem k odstran�ní strom� narušujících zdivo a zasahujících do rozvod� 

elektrického vedení a k úprav� okolí kapli�ky. 
107.         OVŽP zajistit na parkovišti u zdravotního st�ediska vyzna�ení dvou parkovacích míst pro invalidy a zajistit vyzna�ení vodorovného 

zna�ení.  
108.         Odboru správy majetku prodloužit  vydlážd�ní míst pod kontejnery na t�íd�ný odpad.  
109.         Správnímu odboru zkrátit zn�lku hlášení m�stského rozhlasu.  
110.         OVŽP ve spolupráci s ekologickou poradnou ORSEJ zpracovat �lánek do Novom�stských novin o škodlivosti a možnosti postihu 

spalování odpadu v domácnostech. 
 
Pov��uje  
111.         Bytovou správu vyv�šením upozorn�ní o umís�ování odpadu.  
112.         Paní Strakovou jednáním s firmou RENGL o estetické úprav� plakátovací plochy na Mírovém nám�stí. 
 
Ing. Pavel Smutný, starosta m�sta                                                                                                        Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 
 

Jana Dob�ichovská, Vojá�ek Miloš – ov��ovatelé zápisu 

Dne 3. �íjna 2007 se konalo v rámci aktivity Prom�na setkání spolk� a 
organizací p�sobících na území našeho m�sta. Celkem jsme jich 
pozvali 24, z nichž 14 naše pozvání p�ijalo a spole�ného setkání se 
zú�astnilo. 
Cílem naší sch�zky bylo navzájem se dozv�d�t o �innosti jednotlivých 
organizací,  o tom, s �ím se potýkají, co pot�ebují, co nabízejí, �ím by se 
mohly dopl�ovat a co mohou pro naše m�sto ud�lat. Výsledkem našeho 
t�i a p�l hodinového setkání bylo nejen množství nových zajímavých 
informací, ale i sestavený ro�ní kalendá� akcí spolk�, které se budou 
v našem m�st� v roce 2008 konat. Zárove� jsme se domluvili na tom, 
že bychom mohli v p�íštím roce na ja�e uspo�ádat „Den spolk�“, na 
kterém by jednotlivé spolky a organizace prezentovaly ob�an�m našeho 
m�sta svoji �innost.  
Kalendá� akcí, které budou v našem m�st� v roce 2008 po�ádány, 
otiskneme v lednovém vydání Novom�stských novin. 

Mgr. R. Žáková, místostarostka m�sta 

Odbor správy majetku – bytová správa spravuje 370 bytových 
jednotek. Z toho je 252 byt�  v panelových domech, dále je v 16 
domech 1-5 byt� se sníženou kvalitou. Také máme ve správ� 
ubytovnu v Lesní ulici, která je se svými 16 místnostmi stále 
obsazena. 
Na podzim roku 1996 byla za pomoci státní dotace dokon�ena stavba 
Domu s pe�ovatelskou službou ve Švermov� ulici, kde je 24 byt�. O 
rok pozd�ji, také se státní dotací, nástavba nad zdravotním 
st�ediskem a lékárnou s 16 byty. 
N�kte�í nájemníci si st�žují, že se do byt� moc neinvestuje. Nájemné 
se v letech 2002-2006 nem�nilo. Ke zvýšení došlo až k 01.01.2007. 
Bytová správa hospoda�í s rozpo�tem na rok 2007 s 10 976 000,- K�. 
Když ode�teme ro�ní zálohy na služby (voda, elekt�ina, teplo, pojišt�ní 
a jiné), z�stane nám na opravy a údržbu 500 000,- K� a na nákup 
materiálu jen 317 600,- K�, a to vše pro 370 byt�. 
Také si stále více nájemník� myslí, že je normální bydlet ve špín�, 
zadarmo a neplatit. V�bec si neuv�domují, že na n�, neplati�e, 
doplácejí jejich sousedé a spoluob�ané. Každý m�síc je dluh na 
nájemném kolem 65 000,- K�, které nám potom chybí. Od roku 1993 
jsou pohledávky k dnešnímu dni cca 1 500 000,- K�. Tyto pohledávky 
se snažíme vymáhat nejprve upomínkami, dohodami o splátkách. 
Teprve když neplatící nájemník nereaguje, obracíme se  na Okresní 
soud v Liberci s žalobou : výpov�	 z nájmu podle §711 odstavec 2 b 
ob�anského zákona. 
Nyní se ohlédn�me zp�t. V letech 1996-1998 se  s pomocí státní 
dotace financovala polovina náklad� k zateplení panelových dom� 
v ulicích 28.�íjna 939-941, Mánesova 936-938, 926-927. Bytová 
správa se podílela �ástkou 3 303 370,- K�. 
V roce 1999 bylo p�evedeno do majetku m�sta 31 byt� ( Mánesova 
929, 938 ) z Pozemkového fondu �R. V t�chto vchodech byla 
provedena rekonstrukce rozvod� studené a teplé vody v hodnot� 
100.000,- K� na každý vchod. 
 
Další p�íklady investic: 

Naše m�sto má v plánu požádat o  finan�ní prost�edky z EU na 
dostavbu a rekonstrukci kanalizace. Z tohoto d�vodu m�sto vyhlásilo 
výb�rové �ízení na projek�ní a inženýrské práce. Vít�zem je firma 
Vodohospodá�ský rozvoj a výstavba, a. s. se sídlem v Praze.  
Nová kanalizace je rozd�lena do sedmi oblastí ulic Ond�í�kova, 
Mlýnská, U Lesa, Zahradní, R�žová, Švermova, Nádražní, Ludvíkovská, 
Tovární, Revolu�ní, Jind�ichovická, Celní a 5. kv�tna. Rekonstruována 
bude také kmenová stoka. (Podrobn�ji naleznete všechny ulice na 
schematické map�, která je umíst�na  na webových stránkách našeho 
m�sta – www. nmps.cz nebo informace podá pan Fryc – pracovník 
M�Ú.) Celkem by se m�lo jednat asi o cca 7,5 km kanalizace v hodnot� 
cca 50 milion� korun. Z tohoto d�vodu budou v listopadu a v prosinci 
v našem m�st� pracovníci výše uvedené firmy provád�t geodetické 
zam��ení lokality a shromaž	ovat podklady pro digitální pasport 
kanaliza�ního systému našeho m�sta.     

     Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 
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Rok 2002 - z�ízení nových WC a odkanalizování domu D�lnická 117, 
                   �ástka 26 000,- K� 
Rok 2002 - vým�na nových vchodových dve�í D�lnická 117, 
                  �ástka 10 794,- K� 
Rok 2002 - z�ízení nových WC D�lnická 323, �ástka 116 000,- K� 
Rok 2003 - rekonstrukce 2 byt�, �ástka 112 000,- K� 
Rok 2004 - rekonstrukce 1 bytu, �ástka 154 000,- K� 
Rok 2004 - vým�na vchodových dve�í Mánesova 931, 
                  �ástka 50 000,- K� 
Rok 2004 - rekonstrukce páte�ních rozvod� Mánesova 936-938,  
                  �ástka 286 582,- K� 
Rok 2005 - rekonstrukce páte�ních rozvod� 28.�íjna 939-941, 
                  �ástka 286 582,- K� 
Rok 2005 - oprava komínu a st�echy, odkanalizování domu D�lnická 
                   329, �ástka 103 000,-K�  
Rok 2005 - oprava komínu a st�echy D�lnická 323, �ástka 33 000,- K� 
Rok 2006 - rekonstrukce páte�ních rozvod� Mánesova 931,  
                  �ástka 100 321,- K�  
Rok 2006 - oprava a zateplení balkon� Mánesova 931, 
                  �ástka 217 491,- K� 
 
V tomto roce došlo také k n�kolika celkovým rekonstrukcím byt�, vždy 
v hodnot� cca 60 000,- K�, a n�kolika rekonstrukcím koupelen a WC 
v hodnot� do 20 000,- K�. 
 
Každý nájemník má možnost po dohod� s bytovou správou renovovat 
sv�j byt, nap�. koupelnu, WC, s možností p�isp�ní finan�ních 
prost�edk� bytové správy. 
 
I Vy sami svým p�ístupem m�žete své podmínky k bydlení vylepšit 
nap�. �ast�jším malováním, nat�ením radiátor�, oken a v neposlední 
�ad� úklidem spole�ných prostor a okolí domu, kde bydlíte. 
 
Záv�rem bychom cht�li požádat všechny naše nájemníky, aby 
problémy týkající se bydlení �ešili spole�n� s bytovou správou a 
p�edešli tak zbyte�ným nedorozum�ním. 
 

Pracovníci bytové správy 

   Osud chátrajícího areálu po bývalé Textilan� není lhostejný v�tšin� 
Novom�š�ák�. Jak m�že radnice ovlivnit jeho stav? Je v�bec možné 
mluvit soukromému majiteli do jeho zám�r�? Co p�inese za�azení areálu 
mezi 10 nejvýznamn�jších brownfields (chátrající pr�myslové nebo 
zem�d�lské areály Libereckého kraje)? 
Areál po bývalé Textilan� získala 25. 4. 2005 v exeku�ní dražb� firma 
EKS Factoring. Ve stejný den byl prohlášen konkurs na tehdejšího 
majitele - firmu Prolift, která areál získala v dražb� z konkursní podstaty 
Textilany. 
M�sto má velice omezené možnosti, jak ovlivnit stav d�ní v soukromém 
majetku firmy EKS Factoring. M�že pouze pomoci s realizací zám�r� 
majitele, pokud budou známé a �itelné a majitel bude o podporu m�sta 
stát. Dosud bylo m�sto požádáno o vyjád�ení podpory k realizaci 
pilotního projektu kombinované energetické technologie na spalování 
d�evní št�pky, které m�sto neprodlen� poskytlo. 
Dále byl výrobní areál vybrán ze 364 lokalit mezi 10 nejvýznamn�jších 
brownfields Libereckého kraje. Vyhledávací studii provedl Liberecký 
kraj spole�n� s Agenturou pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest. Za�azení areálu Textilany do Top 10 má velký význam. 
Pokud CzechInvest nebo Liberecký kraj osloví investor, který bude mít 
zájem investovat do n�které z lokalit v Libereckém kraji, bude mu 
p�ednostn� nabídnut areál v našem m�st� jako jeden z deseti 
nejvýznamn�jších. 

Snaha m�sta o navázání kontaktu s majiteli se po n�kolika m�sících 
vyplatila. P�i sch�zce zástupc� m�sta se zástupci firmy EKS Factoring 
bylo prodiskutováno mnoho p�íležitostí další možné spolupráce. Byli 
jsme seznámeni se zám�ry firmy a problémy, s kterými se potýkají p�i 
jejich realizaci. Byl potvrzen zájem o zapln�ní areálu výrobními firmami. 
Informovali jsme zástupce, že se na nás obracejí zájemci o pronájem 
výrobních prostor, ale setkávají se s liknavým p�ístupem správce areálu. 
P�edali jsme kontakt na jednoho z potenciálních zájemc� o pronájem 
prostor k výrob�. Dohodli jsme se na odkazování zájemc� p�ímo na 
asistenta v Praze. Byl p�islíben v�cný a operativní p�ístup. 

Nezbývá, než v��it, že areál bude brzy sloužit základnímu ú�elu, ke 
kterému byl budován - poskytovat co nejvíce pracovních p�íležitostí. 

-SY- 

    Vzhledem k tomu, že se objevují stížnosti na vyvážení žump a septik� na zahrady, upozor�ujeme, že se jedná o porušení zákona �. 254/2001 
Sb., o vodách, v platném zn�ní, dále porušuje zákon �. 140/1964 Sb., ob�anský zákoník, v platném zn�ní – ust. § 127 odst. 1... vlastník v�ci nesmí 
nad míru p�im��enou pom�r�m obt�žovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kou�em, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, 
sv�tlem, stín�ním a vibracemi...  a zárove� se dopouští p�estupku podle zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, v platném zn�ní, § 34 p�estupky na 
úseku vodního hospodá�ství – kdo vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních nebo zne�istí povrchovou vodu se dopouští 
p�estupku a m�že mu být uložena pokuta do výše 50 000,-- K�. 
Pro informaci p�ipojuji vysv�tlení n�kterých pojm� ze zákona:   
Vypoušt�ní odpadních vod 
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení p�íslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního 
ú�adu, vydané podle vodního zákona nebo podle p�edchozích právních p�edpis�. 
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, pr�myslových, zem�d�lských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá 
v za�ízeních nebo dopravních prost�edcích, a má zm�n�nou jakost (tzn. složení nebo teplotu). M�že to být i jiná voda odtékající z výše uvedených 
staveb nebo za�ízení �i dopravních prost�edk�, pokud m�že ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se nap�. o vodu z WC, my�ky, 
pra�ky apod. 
Kdy lze odpadní vody vypoušt�t  
Aby vám vodoprávní ú�ad vypoušt�ní odpadních vod povolil, musíte splnit ur�ité podmínky. Krom� stavebního povolení a kolauda�ního rozhodnutí 
je nutné dodržet limity kvality vody. �asto bude nezbytné vodu p�ed vypoušt�ním pro�istit, n�kdy posta�í doplnit septik o zemní filtr. Limity nejsou 
paušáln� stanoveny zákonem, ale ur�uje je vodoprávní ú�ad podle specifických podmínek v míst� vypoušt�ní. Posuzuje se zejména kvalita vody v 
toku, do kterého jsou odpadní vody vypoušt�ny, zda se pod místem vypoušt�ní nenacházejí chrán�né oblasti, a u vypoušt�ní do vod podzemních i 
nap�íklad to, zda nejsou v blízkosti studny. 
Žumpa 
Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodot�sná a nesmí z ní unikat žádné odpadní vody. Je bu	 betonová nebo se vyrábí 
z plastu. Výhodou žumpy je, že k ní nepot�ebujete povolení k vypoušt�ní odpadních vod, pouze je pot�eba územní posouzení stavby, a to vydává 
stavební ú�ad v míst� stavby. Nevýhodou je, že musíte zajistit pravidelné vyvážení žumpy fekálním vozem na �istírnu odpadních vod.  
Pokud máte u domu starou žumpu, doporu�ujeme Vám nechat si zkontrolovat její t�snost a uschovávat si doklady o jejím vyvážení.  
Septik s biologickým stupn�m �ist�ní 
Septik má obvykle n�kolik komor - dv�, nej�ast�ji t�i - a funguje jako usazovací nádrž, ve které se odpadní vody p�ed�istí tím, že dojde k usazení 
tuhých a nerozpušt�ných látek, tzv. kalu, který je pak nutné jednou ro�n� od�erpat. P�ed�išt�né odpadní vody ze septiku se p�epadem vypoušt�jí 
bu	 trativodem do p�dy nebo p�ímo do potoka �i �eky.  
Samostatný septik není dostate�n� ú�inný a odpadní vody, které z n�j vytékají, jsou p�edevším hygienicky závadné a je t�eba je biologicky do�istit.  
Neznamená to však, že si musíte neprodlen� po�ídit domovní �istírnu za 50 �i více tisíc K�. V mnoha p�ípadech bude sta�it doplnit septik o 
biologické �išt�ní, nap�. zemní filtr. Zemní filtr je podzemní nádrž s filtra�ní náplní, kterou m�že být t�eba písek. Jednou za �as je t�eba nechat 
filtra�ní nápl� vym�nit.  
Vhodn� navržený septik ve spojení se zemním filtrem je stejn� ú�inný jako správn� provozovaná domovní �istírna.  
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Stavební povolení: Pot�ebujete a získáte ho (i dodate�n�) na vodoprávním ú�ad� (podléhá správnímu poplatku).  
Povolení k vypoušt�ní: Pot�ebujete a získáte ho rovn�ž na vodoprávním ú�ad� (M�Ú ve Frýdlant�).  
Domovní �istírna odpadních vod 
�istírna odpadních vod je vodním dílem a k jejímu z�ízení pot�ebujete stavební povolení a povolení k vypoušt�ní odpadních vod z této �istírny 
(vydává vodoprávní ú�ad).  
Doufáme, že tyto informace budou sloužit k osv�t� a k tomu, že nebude docházet k p�ípad�m výše uvedeným. Zárove� je nutné, aby všichni 
vlastníci septik� m�li na pam�ti nutnost jejich dopln�ní o biologické �išt�ní (nap�. zemní filtr).  

- žá, hou - 

Vážení ob�ané m�sta Nové M�sto pod Smrkem, 
byl jsem seznámen s p�edb�žnými výsledky ankety Prom�na, která 
prob�hla v uplynulých dnech v našem m�st�. Z výsledk� vyplynulo, že 
Vás trápí kriminalita, nízký po�et policist�, že policisté jsou málo vid�t 
v ulicích a v neposlední �ad� vás trápí i situace na silnicích. 
        
Na všechny Vaše p�ipomínky chci zodpov�dn� reagovat v následujícím 
�lánku: 
 
1. KRIMINALITA 
V Novom�stských novinách se otázkou bezpe�nosti a kriminality 
zaobírám a p�ináším Vám informace o po�tu spáchaných trestných 
�in�, p�estupk� a také o tom, kolik se jich poda�ilo objasnit. Pro 
srovnání použiji období od po�átku roku ke dni 15.10.2007 se stejným 
obdobím roku 2006. 
———————————————————————————— 
Období                                      2006                 2007            Rozdíl 
Nápad trestných �in�                 107                    88                  -19 
Objasn�no                                  84                     78                    -6 
Objasn�nost v %                        78,5%               88,6%          10,1% 
——————————————————————————————— 
 
       Z této tabulky vyplývá, že došlo ke snížení trestné �innosti a 
zvýšení objasn�nosti spáchaných trestných �in�. Chápu obavy 
obyvatel� o bezpe�í vlastní, osob sob� blízkých i o sv�j majetek, ale 
v��te mi, že svojí �inností se snažíme v maximální mí�e dosáhnout 
pocitu bezpe�í všech ob�an� m�sta. V okrese Liberec jsme obvodním 
odd�lením nejmenším, ale s nejlepšími výsledky. Pro Vaši informaci 
ješt� uvádím, že v teritoriu OOP Frýdlant došlo za stejné období 
k nár�stu trestných �in� o 28  a v teritoriu OOP Hejnice k poklesu o 13, 
kdy my máme nejvyšší podíl objasn�nosti a nejblíže nám jsou Hejnice 
s podílem objasn�nosti 76,52%. 
 
2. PO�TY POLICIST�  
Jak jsem již uvedl, jsme nejmenším obvodním odd�lením v okrese 
Liberec. Od svého nástupu do funkce vedoucího odd�lení neustále 
požaduji, aby došlo k navýšení po�etního stavu policist� a tím i 
zlepšení �innosti policist�. Domnívám se, že vzhledem ke stavu, 
v jakém jsem odd�lení p�ebíral, kdy z p�vodního stavu odešlo 6 
policist�, a� tabulkový po�et je stanoven na 7+1, tudíž zde vlastn� 
z�stali pouze 2 policisté, se mi poda�ilo stabilizovat chod tohoto 
odd�lení a p�ilákat na zdejší odd�lení mladé, ale zárove� již zkušené 
policisty. Bohužel po�etní stav do sou�asné doby nebyl navýšen, a 
protože odešel jeden policista na výsluhu, jsme na odd�lení v podstavu 
o jednoho policistu. To znamená, že ke služb� je zde 6 policist�. 
Pot�šující zprávou pro Vás m�že být to, že od listopadu k nám nastoupí 
nový policista a doplní tak po�etní stav. Další dobrou zprávou pro Vás 
zajisté bude to, že od ledna 2008 se má tabulkov� navýšit po�etní stav 
na 14+2, tedy na dvojnásobek, ale skute�ný stav bude 11+1. 
V sou�asné dob� máme ješt� rozjednaný minimáln� jeden p�estup 
policisty na naše odd�lení a budeme se snažit, abychom naplnili 
tabulkový stav. Tento po�et policist� již dostate�n� zajiš�uje, že 
policisté budou v ulicích víc vid�t, a to zejména p�i p�ší obch�zce, která 
je v sou�asné dob� také plánována. Ale vzhledem k tomu, že ve služb� 

je ve v�tšin� p�ípad� jeden policista, jakmile dojde k oznámení n�jaké 
události,  musí vyjet na místo a zabezpe�it p�íjem oznámení. Protože 
naše odd�lení nemá na starosti pouze Nové M�sto pod Smrkem, ale i 
okolní obce od P�ebytku po�ínaje, v�etn� Ludvíkova, Hajništ� až po 
Jind�ichovice, je z taktického hlediska velmi nelogické plánovat p�ší 
hlídku velenou do centra m�sta, nebo� tím pádem jsou okolní obce a 
ostatní �ásti Nového M�sta pod Smrkem nepokryté policejní �inností. 
Bohužel práv� díky tomu, že slouží jeden policista, m�že toho n�jaký 
nenechavec využít a svou „�inností“ zde napáchat škody, protože 
p�esn� ví, kde policista je. Samoz�ejm�, že s p�íchodem nových 
policist� budou p�ší hlídky plánovány �ast�ji. 
 
3. DOPRAVNÍ SITUACE   
P�ipravil jsem pro Vás n�kolik statistických výstup� po�tu dopravních 
nehod a jejich p�í�in. 
       Za období od 1. 1. 2007 do 4. 10. 2007 došlo na teritoriu OOP Nové 
M�sto pod Smrkem celkem k 29 dopravním nehodám, p�i nich byla 3 
t�žká zran�ní a 4 lehká. Zp�sobená hmotná škoda je ve výši 
1.029.000,- K�. 20 nehod bylo zp�sobeno �idi�i motorových vozidel, 3 
nehody zp�sobeny �idi�i nemotorových vozidel, 4 nehody byly 
v d�sledku nep�im��ené rychlosti, 13 nehod bylo zavin�no nesprávným 
zp�sobem jízdy, 6 nehod vzniklo nedáním p�ednosti v jízd�, 1 nehoda 
byla zp�sobena pod vlivem alkoholu. Z celkového po�tu bylo 17 nehod 
v obci a 12 mimo obec. Vím, že si �asto st�žujete na rychlou jízdu 
vozidel po m�st�. Provedli jsme n�kolik m��ení radarem, a to i 
v ranních hodinách, kdy jezdí ob�ané PR do zam�stnání, nam��ená 
maximální rychlost byla 55 km/h. Provád�li jsme m��ení i mimo 
centrum m�sta Nové M�sto pod Smrkem, kdy jsme se zam��ili na �ást 
Hajništ� nebo p�íjezdovou komunikaci od Ludvíkova, a zde jsme již byli 
úsp�šn�jší. B�hem každé služby se provádí kontroly vozidel, �idi�� a p�i 
nich došlo k zjišt�ní p�ípad�, kdy vozidlo �ídili ob�ané, a�koli jim to bylo 
rozsudkem soudu �i rozhodnutím M�Ú s rozší�enou p�sobností 
zakázáno, nebo dokonce nevlastnili �idi�ské oprávn�ní. Byly zjišt�ny i 
p�ípady, kdy vozidlo �ídili �idi�i pod vlivem alkoholu. Všechny tyto 
p�ípady skon�ily u soudu nebo ve správním �ízení. 
 
Od po�átku roku do 1. �íjna 2007 bylo na teritoriu OOP Nové M�sto pod 
Smrkem a zejména p�ímo ve m�st� Nové M�sto pod Smrkem odhaleno 
spáchání 60 p�estupk� na úseku proti bezpe�nosti silni�ního provozu. 
Za tyto p�estupky byly uloženy blokové pokuty v souhrnné �ástce 
45.500,- K�. Nej�ast�ji se jednalo o p�estupky - p�ekro�ení maximální 
povolené rychlosti, nep�ipoutání bezpe�nostními pásy, nerozsvícená 
sv�tla a špatný technický stav vozidla. Do systému BODYS bylo 
odesláno 38 oznámení. 
 
       Bohužel jsem se v anket� Prom�na nedo�etl, že by byl n�kdo 
s naší prací spokojen nebo že by n�kdo zaznamenal zlepšení v práci 
policie. Snad se to po zvýšení po�tu policist� a zvýšení p�ší obch�zky 
zlepší. Budiž nám út�chou, že 3 lidé tohoto m�sta by darovali 
1.000.000,- K� pro pot�eby našeho odd�lení. 
 

                                                     Npor. Bc. Tomáš Dostál, 
                         vedoucí obvodního odd�lení Nové M�sto pod Smrkem 

www.nmps.cz

Na webových stránkách m�sta je zprovozn�na nová služba - odb�r novinek. Na úvodní stránce v pravém dolním rohu 
naleznete pole pro vložení vaší e-mailové adresy. Jejím odesláním budete bez zjiš�ování jakýchkoliv dalších osobních údaj� 
automaticky za�azeni do seznamu odb�ratel� novinek. Pokud se na www.nmps.cz objeví n�co nového (aktualita, akce, �i 
hlášení rozhlasu), budete o tom okamžit� informováni e-mailovou zprávou. Tuto službu si m�žete sami kdykoliv jednoduše 
zrušit. 
Dále za pozornost stojí rubrika Hlášení rozhlasu. Ta slouží ke zve�ejn�ní aktuálního oznámení, které se vyhlašuje m�stským 
rozhlasem. Tato služba by m�la pomoci ob�an�m, kte�í z jakéhokoliv d�vodu neporozum�li d�kladn� obsahu skute�ného 
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Vážení spoluob�ané,  
d�ív než vás seznámím s vyhodnocením 
dotazník�, cht�la bych vám  všem pod�kovat 
za jejich vypln�ní. Jsem ráda, že jste se s námi 
pod�lili o vaše bolesti, strasti i o to, co se vám 
v našem m�st� líbí a z �eho máte  radost. 
N�kte�í jste nám za dotazník pod�kovali, jiní 
jste zkonstatovali, že je to blbost, kdo to 
vymyslel, že je to po�ád stejné a kolik to stálo…  
Pokusím se vám na tyto otázky odpov�d�t.   
Dotazníky sestavovala pracovní skupina lidí, 
kte�í byli uvedeni, jako lidé, kte�í vám poradí p�i 
vypl�ování dotazník�. Spolupracovali jsme také 
s RNDr. Blaženou Huškovou, která má 
zkušenosti v této oblasti. 
Otázky byly postaveny cílen�, a i když n�které 
vypadaly jako opakující se, každá sledovala 
trochu n�co jiného. Z odpov�dí se dá 
vysledovat, jestli preferujete materiální nebo 
vztahové oblasti, jestli to, co se zhoršilo, vám 
opravdu chybí ke spokojenému životu, nebo 
vám to jen vadí a pot�šila by vás zm�na úpln� 
n��eho jiného, jednoduššího nebo složit�jšího, 
co pot�ebujete jen k radosti a co je opravdu 
zásadním problémem. Z vašich odpov�dí se 
daly zjistit vaše priority, které nám poslouží jako 
podklady ke strategickému plánování rozvoje 
m�sta, i drobnosti, které vám vadí a které 
m�žeme odstranit hned. Otázka, na co byste 
dali milion korun, byla cílena na plánování 
v oblasti investic a zám�rn� byla tak 
nastavená – ani velká, abyste ji nedrobili, ani 
malá, abyste o ní vážn�ji zap�emýšleli. Vždy� 
v RM je nás 5 a v ZM 17 a m�žeme si i p�i vší 
dobré v�li myslet n�co jiného než vy. Na 
ve�ejná zasedání ZM chodí málo ob�an�, málo 
ob�an� chodí za svými zastupiteli i za námi 
radními. Dotazník byl skv�lou p�íležitostí, jak 
nám sd�lit vaše i naše spole�né problémy.     
Získali jsme mnoho cenných informací, se 
kterými budeme pracovat. D�kuji i za vaše 
vyjád�ení v sedmnáctém bod� – Chci n�co 
dodat.  
Bohužel musím zkonstatovat, že již nyní vidíme 
n�které závažné problémy jako t�žko �ešitelné. 
Lékárna – soukromý subjekt, ale stále 
jednáme, hledáme �ešení, Spo�itelna – 
nepoda�ilo se udržet p�es mnohá jednání 
bývalého vedení i nového – op�t soukromý 
subjekt, bankomat – jednali jsme i s dalšími 
bankami, ale bu	 to pro n� není zajímavé, 
protože by bylo málo výb�r�, nebo by to pro 
vás nebylo výhodné – vyšší poplatky jako za 
výb�r z cizího bankomatu, nebo by m�sto 
muselo každý neuskute�n�ný výb�r do ur�itého 
množství doplácet atd. Vždy, když nejde 
bankomat, okamžit� žádáme zjednání nápravy. 
Velmi �asto dochází k poškozování 
úmyslnému. A Textilana a práce, to je kapitola 
sama pro sebe. S majiteli jednáme, my i oni se 
snažíme kontaktovat firmy, které by m�ly zájem 
u nás podnikat. Je zpracovaný nabídkový 
katalog – tzn. co areál nabízí. Je to ale velmi 

složité. Zasahovat m�sto do toho ani p�íliš 
nem�že, vždy� se op�t jedná o soukromý 
subjekt. 
V územním plánu je i lokalita na tzv. 
pr�myslovou zónu. 
Hodn� v�cí je o pen�zích, ale hodn� v�cí je o 
vztazích a chování lidí. Z dotazník� vyplynul 
velký problém, a tím je naše soužití s romskou 
minoritou. Je to oblast, které se budeme muset 
intenzivn� v�novat a nedá se vy�ešit tím, že 
n�koho n�kam vyst�hujeme. To nelze.  Myslím 
si, že je nutné najít takový konsensus, aby se 
nám tu dob�e žilo všem. Abychom se nebáli 
chodit po nám�stí, abychom si m�li kde 
posed�t, aby byla dodržována stejná pravidla, 
ale abychom také byli schopni akceptovat to, 
že je n�kdo jiný, uznává jiné hodnoty, má jiné 
priority a jiný styl života. Poj	me rozlišovat lidi 
na jen dobré a špatné.   
A nyní již n�kolik informací k vlastnímu 
dotazníku. Celkem jsme vytiskli a roznosili cca 
3 200 dotazník�, z toho 400 jich bylo 
v Novom�stských novinách. Mimo to bylo 
vytisknuto cca 300 dotazník� pro d�ti, které je 
vypl�ovaly ve školách. D�ti m�ly jen 8, resp. 9 
otázek, a ty jsou vyhodnoceny zvláš�. D�ti 
vyplnily celkem 269 dotazník�. 
Náklady na roznesení dotazník� byly pro m�sto 
minimální, protože je roznesly 2 �lenky 
pracovní skupiny a malé množství obecní 
poš�a�ka. Zapo�ítat by se dal benzín na 30 
km – rozvezení do Ludvíkova pod Smrkem a 
Hajništ�. Výroba dotazník� stála 5 087,-- K�, 
dotisk cca 400,-- K� a zpracování bylo 
provedeno zdarma op�t �leny pracovní 
skupiny. Obálky byly použité staré - z voleb.
Toto byla informace p�evážn� pro ty, které 
zajímalo, kolik ta blbost stála.     
Samoz�ejm�, že distribuce a zpracování 
p�inesly n�která úskalí, jako to, že kdo nem�l 
schránku, tak jsme se snažili obálku n�kde 
zastr�it, kdo má jen PO BOX, nebo je mu pošta 
doru�ována do modrých schrán, dotazník 
nedostal, ale mohl p�ijít na  ú�ad a dostal by ho. 
Také jsme mohli domyslet to, že do Ludvíkova 
a Hajništ� mohla být umíst�na schránka na 
vypln�né dotazníky atd. Ale kdo nic ned�lá, nic 
nezkazí a pro p�íšt� si vezmeme ponau�ení. 
Celkem se nám vrátilo 263 vypln�ných 
dotazník�, což je návratnost 9,4 %. N�komu se 
m�že zdát toto procento malé, ale v pr�m�ru je 
návratnost 5 % a 10 % je již velmi dobré. 
Dotazník byl vyhodnocen také podle v�kových 
kategorií 15 – 35 let, 36 – 50 let, nad 51 let. 
Vzhledem k tomu, že není možné uvést na 
stránkách novin plné vyhodnocení, uvádím jen 
základní informace. Grafy by byly obsáhlé a 
ne�itelné a podrobné vyhodnocení by zabralo 
mnoho místa. Z tohoto d�vodu je najdete na 
webových stránkách m�sta () a na 
informa�ních tabulích uvnit� M�Ú, který je 
otev�en každý den, nejen v pond�lí a ve st�edu. 
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Bazén (98), 2. Koupališt� (79), 3. Okolí, 

p�íroda (74), 4. Nám�stí (50),  5. Rozhledna 
(50) 
Podle kategorií: 
1.   Okolí m�sta (132) – Okolí, p�íroda (74), 
Kyselka (27), Poloha m�sta (13), Lesy (7), Hory 
(6), Pohled na m�sto (2), Potok u Kyselky (1), 
Štoly (1), Možnost vycházek (1) 
2.   Bazén (98) 
3.   Koupališt� (79) 
4.   �innost (76) – MŠ (10), Knihovna (7), DDM 
(9), Mamiklub (8), Práce s mládeží (5), ZŠ (5), 
Vedení m�sta (4), Historie (3), Dopravní 
obslužnost (2), www stránky m�sta (2), Vztahy 
mezi církvemi (2), ZUŠ (3), Muzeum (2), 
P�estavba internátu (2), Snaha ob�an� (2), ), 
Akce SJB (1), Dotazník (1), Hasi�i Ludvíkov 
(1), Informovanost (1), Nízká kriminalita (1), 
Ob�erstvení na koupališti (1), Práce M�Ú (1), 
Seniorklub (1), Školní jídelna (1), Trhy (1) 
5.   Životní prost�edí (70) – Po�ádek (29), Klid 
(10), T�íd�ní odpad� (7), Hodn� zelen� (4), 
Sb�rný dv�r (4), Upravené domy a zahrady (2), 
Kv�tinka (1), Malý dopravní ruch (1), Zahrádky 
(1), Výskyt ryb (1), Opravené byty (1), WC (5) 
6.   Rozhledna (50) 
7.   Nám�stí (50) 
8.   Budovy (38) – Hrobka (9), DPS (6), Záme-
�ek (6), Katolický kostel (4), Okály (4), M�Ú (3), 
Penzion (1), Pošta (1), P�edsocialistická 
architektura (1), D�lnický d�m (1), Textilana 
(1), Pomník Menzela (1)   
9.   H�bitov (29) 
10. Komunikace (23) – Silnice nová – (13), 
Chodníky (10) 
11. Fotbalové h�išt� (14) 
12. Nic (12) 
13. Ostatní (6) – Velikost m�sta (2), Vyba-
venost (2), Uspo�ádání m�sta (1), P�ístup 
k majitel�m ps� (1) 
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Romská populace (89), 2. Pracovní 
p�íležitosti (42), 3. – 4. Lékárna (37), 
Odpadky, nepo�ádek (37), 5. Spo�itelna (35)  
Podle kategorií: 
1.   Služby (185) – Lékárna (37), Spo�itelna 
(35), Obchody (20), Bankomat (10), Dopravní 
obslužnost (10), Vietnamské obchody (8), 
�innost M�Ú, ZM (7), P�ímé autobusy NMpS-F 
(6), Vysoké ceny v obchodech (6), Koupališt� 
(5), Pošta (3), Školství (3), Trhy (3), 
Zásobování (3), Hospody a herny (3), Úklid 
sn�hu (3), Zav�ení bazénu v lét� (2), Žádný 
hotel (2),  Nedostatek vol. aktivit (2), 
Plynofikace (2), Není bezpe�ná restaurace (2), 
Není slyšet rozhlas (2), Služby (2), Není 
cukrárna, kavárna (1), Alkohol pod 18 let (1), 
Zav�ené kino (1), Ob�anská vybavenost (1), 
Opravna obuvi (1), Pe�ovatelská služba (1), 
Ve�erka nad nám�stím (1), Zápach v �eznictví 
(1), Zázemí pro turisty (1)    
2.   Budovy, stavby (162) – Areál Textilany 
(21), Nám�stí+málo lavi�ek (20), Chátrající 
domy (19), Chodníky (19), Silnice (11), Nádraží 

hlášení a obsah je zajímá. Hlášení jako psaný text bude sloužit také pro ty, kte�í budou v dob� hlášení mimo m�sto. Pokud tito ob�ané budou 
zaregistrováni k odb�ru novinek, obdrží každé hlášení na svou e-mailovou adresu. 

Za provoz rubriky odb�ru novinek neplatíme žádnou firmu, stará se o ni zam�stnanec m�stského ú�adu. 
V��íme, že toto zlepšení pom�že ke zvýšení informovanosti o aktuálním d�ní v našem m�st�. 

-SY- 
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(9), Jizeran (9), Kino, divadlo (8), Neopravené 
sídlišt� (7), Kurty (4), Rampa (4), Areál Smrk 
(3), Byty (3), Turistické cesty – stav (3), Bývalá 
MŠ (2), Kanalizace (2), Park  u kostela (2), 
Rozbité silnice (2), Rozhledna (2), Stavba 
místo internátu (2), D�lnický d�m (1), Chybí 
dopravní zna�ení (1), Katolický kostel (2), 
Kanál na nám�stí (1), Park (1), Splav (1), Pila u 
nádraží (1), Okolí nádraží (1), Parkovišt� na 
nám�stí (1) 
3.   Romové (113) – Romská populace (89), 
Romové na nám�stí (18), Lavi�ky plné Rom� 
(4), Využití volného �asu Rom� (2) 
4.   Životní prost�edí (86) – Odpadky, Nepo-
�ádek (37), Exkrementy (18), Toulání ps� (12), 
Nepo�ádek v okolí (5), Zne�iš�ování ovzduší 
(3), Nese�ení p�íkop� (2), Skládky (2), 
Parkování na chodnících (1), Parkování u 
bytovek (1), Nepracování VPP (1), Topení 
odpady (1), Úpravy zelen� (1), Zanedbanost 
(1), Auta na nám�stí (1)  
5.   Sociální skupiny (58) – Poflakující se 
mládež (26), Nep�izp�sobiví ob�ané (7), 
Alkoholici (6), Rušení no�ního  klidu (4), Hluk 
na nám�stí (3), Drogy (2), No�ní závody aut 
(2), Sociáln� slabé skupiny (2), Soukromníci 
(2), D�tský léka� (1), Drogov� závislí (1), Senior 
klub (1), Vliv církve na ZŠ (1) 
6.   Kultura, sport (53) – Málo kultury, sportu 
(21), Nejsou d�tská h�išt� (12), H�išt�  
u sokolovny (10), Dopravní h�išt� (4), H�išt� 
dole u ZŠ (3), Sportovišt� pro d�ti (2), Cvi�ení 
pro ženy (1) 
7.   Nedostatek práce (42) 
8. Bezpe�nost (32) – Vandalismus (13), 
�innost policie (12), Kriminalita (3), Bezpe�nost 
(2), Nedodržování rychlosti (2)  
9.   Vztahy (15) – Chování M�Ú (5), Mezilidské 
vztahy (4), Rušení klidu o víkendech (2), 
Neohleduplnost (2), Lhostejnost lidí (1), Starost 
o ostatní obce (1) 
10. Ostatní (15) – Atraktivita m�sta (3), 
Nevybírání poplatk� od všech (3), Minimální 
turistický ruch (2), Chybí dominanta m�sta (1), 
Neozna�ení aut. zastávek (1), P�ejmenování 
D�lnického domu (1), Nízké ceny nemovitostí 
(1), Pov�st m�sta (1), Ur�ování preferencí 
v oblasti investic (1), Malá propagace m�sta (1) 
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1.   Bazén (89), 2. Silnice (84), 3. Chodníky 
(65), 4. Úklid (57), 5. Rozhledna 
Podle kategorií: 
1.   Budovy, stavby (371) – Bazén (89), Silnice 
(84), Chodníky (65), Rozhledna (24), 
Koupališt� (20), Nám�stí (18), Stav budov (15), 
Ve�ejné WC (12), Zastávky autobus� (8), 
H�bitov (5), DDM (4), Kanalizace (4), �isti�ka 
odpadních vod (3), Plynofikace (3), Výstavba 
byt� (3), Hrobka (2), Sál D�lnického domu (2),  
Za�ízení pro seniory (2), ZŠ (2), Oprava 
církevních památek (1), Muzeum (1), 
Parkovišt� (1), Záme�ek (1), ZUŠ (1), Kyselka 
(1) 
2.   Životní prost�edí (109) – Úklid (57), 
T�íd�ní odpad� (19), Životní prost�edí (16), 
Úprava zelen� (9), Koše na exkrementy (2), 
Lesy (1), �erné skládky (1), Pé�e ob�an� o své 
domy (1), Po�así (1), Sb�rný dv�r (1), Váno�ní 
výzdoba (1) 
3.   Služby (39) – Obchody (7), Dopravní 
obslužnost (6), Služby (5), Zásobování 
obchod� (5), Koupališt� – akce (4), Osv�tlení 
(4), Vietnamské stánky v budovách (1),  
Mate�ské centrum (1), Mate�ská škola (1), 
Podnikatelská �innost (1), Pošta (1), 
Restaurace – koupališt� (1), Stravování (1), 

Vybavení jídelny (1) 
4.   Ú�ad (35) – Komunikace, spolupráce 
s M�Ú (12), Vedení m�sta (10),  Informovanost 
ob�an� (9), Internetové stránky (3), Webová 
kamera (1) 
5.   Kultura, sport (35) – Orienta�ní zna�ení 
(7), Turistické zna�ení (6), Turistické cesty (5), 
Turistický ruch (5), Fotbalové h�išt� (2), H�išt� 
(2), Kultura (2), Sportovišt� (2), Zájmová 
�innost pro d�ti (2), Malý pohrani�ní styk (1), 
Práce s mládeží (1) 
6.   Nic (29) – Nic (19), O ni�em nevím (10) 
7.   Ostatní (11) – N�co ano (5), Spolupráce na 
mezinárodní úrovni (4), Porodnost (1), Starost o 
ostatní obce (1) 
8.   Zam�stnanost (4) 
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Nezam�stnanost (68), 2. Spo�itelna, 
bankovní služby (64), 3. Lékárna (50), 
4. P�íchod Rom� (47), 5. Obchodní sí� (26)  
Podle kategorií: 
1. Služby (258) – Spo�itelna (64), Lékárna (50), 
Obchodní sí� (26), Dopravní obslužnost (18), 
Služby (15) Bankomat (14), Školství (10), 
Vietnamské obchody (7), Zásobování obchod� 
(6), Léka� (5), Rozmach Vietnamc� (5), Úklid 
sn�hu (4), Osv�tlení (3), Pohostinství (3), 
Práce M�Ú (3), P�edražení (3), BS (2), 
Cukrárna (2), Knihovna (2), Nájem (2), Školní 
jídelna (2), Švec (2), Koupališt� (2), Herny a 
hospody (1), Parkování (1), Plán budování 
kanalizace (1), Pošta (1), Pozemkový ú�ad (1), 
P�íbytek pracovník� na M�Ú (1), Rozhlas (1), 
Ve�ejné WC (1) 
2.   Romové (82) – P�íchod Rom� (47), Romo-
vé (23), Nadržování Rom�m (8), �ešení 
romské otázky (4)  
3.   Nezam�stnanost (68) 
4.   Bezpe�nost (61) – Kriminalita (14), Množ-
ství aut, porušování p�edpis� (13), Práce policie 
(12), Bezpe�nost (11), Vandalismus (9), Rušení 
no�ního klidu (1), Požáry v paneláku (1) 
5.   Budovy, stavby (55) – Stav Textilany (18), 
Silnice (7), Nám�stí (6), Stav panelák� (5), 
Budova bývalé MŠ (5), Stav budov (5), 
Chodníky (2), Jizeran (2), Nádraží (2), Okolí 
evangelického kostela (2), Stav objekt� m�sta 
(1) 
6.   Kultura, sport (42) – Kultura (15), D�tské 
h�išt� (11), Sport, sportovišt� (5), Dopravní 
h�išt� (3), Kurty (2), Pé�e o mládež (2), Relax. 
a sport. prostor (2), Zm�na provozovatele sálu 
(2)  
7.   Životní prost�edí (26) -  Nepo�ádek, úklid 
(18), Exkrementy (3), Okolí výtopny, �isti�ky 
(3), �erné skládky (1), Pé�e o zele� (1) 
8.   Vztahy (25)  - Mezilidské vztahy (10), 
P�ístup k p�írod� (6), Apatie a nevšímavost 
ob�an� (4), Vliv náboženství na ZŠ (2), Paní L. 
(1), Pov�st NMpS. (1), Úplatky (1)   
9.  Ob�ané (23) – Nep�izp�sobiví ob�ané (12), 
Poflakování obyvatel (8), Alkoholici (2), Drogy 
(1) 
10.  Vše (10) 
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Ano (134), 2. Ne (44), 3. Celkem ano (14), 
4. Poslední dobou ne, už ne (13), 5. Jak kdy 
(7) 
Podle kategorií: 
1. Ano (178) – Ano (134), Celkem ano (14), 
Jak kdy (7), �áste�n� (6), N�kdy ano (5), 
Musím tu žít (4), Bez Rom� ano (3), Jak se to 
vezme (2), Snažím se (2), Asi ano (1)  

2. Ne (69) – Ne (39), Už ne (13), Zvyk (5), 
Musím tu žít (4), Ani ne (3), Moc ne (2), Spíš ne 
(2), Nedá se �íci (1) 
 
*�*�*�*��������� +�+�+�+����������������� �������������������������������� � ���!,� ���!,� ���!,� ���!,���� 	"-����	"-����	"-����	"-��������

� ���'���,� ���'���,� ���'���,� ���'���,�.�.�.�.����,����,����,����,))))����
Bez rozdílu kategorií:  
1. Kultura, spol. život (65), 2. Práce (43), 3. 
Nákupní centrum (40), 4. Lékárna (28), 5. 
Spo�itelna (22) 
Podle kategorií: 
1.   Služby (167) – Nákupní centrum (40), 
Lékárna (28), Spo�itelna (22), Kavárna (16), 
Obchody (14), Dopravní obslužnost (12), 
Služby (10), Restaurace (4), Byty (3), Léka�i 
(3), �isté koupališt� (2), Pošta – pracovní doba 
(2), Bankomat (1), Fast food (1), Fungující 
rozhlas (1), Odchytová služba (1), Pekárna (1), 
Rozší�ení Nov. novin (1), Sociální služby (1), 
Lepší školství (1), TV signál (1), �ajovna (1), 
Cukrárna (1) 
2.   Kultura, sport (152) – Kultura (65), D�tské 
h�išt� (21), Sportovní centrum, sportovišt� (19), 
Kino (17), Areál Smrk (5), Sportovní akce (5), 
Cyklostezky (4), Divadlo (4), Fitness (3), 
Bowling (3), Akce pro rodi�e s d�tmi (1), 
Centrum pro volný �as – dosp�lí (1), Kvalitní 
posilovna (1), Oprava h�iš� (1), Spinning (1), 
Diskotéky (1) 
3.   Práce (45) – Práce (43), Ekonomická 
aktivita (2) 
4.   Bezpe�í (33) – Bezpe�í (15), Policie 
v ulicích (14), D�raz na trestání (2), Kamerový 
systém (1), Ve�erní klid v ulicích (1)   
5.   Životní prost�edí (23) – Park (8), Po�ádek 
(8), Lavi�ky (5), �istota ovzduší (1), Penalizace 
exkrement� (1) 
6.   Vztahy (20) – Mezilidské vztahy (10), Lepší 
chování lidí (6), Komunikace s ú�ady (2), 
Rodina (1), Lepší komunikace s Po (1) 
7.   Budovy, stavby (8) – Oprava panelák� (2), 
Kvalitní silnice (2), Bezbariérové p�ístupy (1), 
Nádraží (1), Obchvat (1), Zast�ešení zastávek 
(1) 
8.   Klid (14)    
9.   Ostatní (10) – Peníze (4), Št�stí (2), 
Všechno (2), Tradi�ní Váno�ní jarmark (1), 
Vytvo�ení nové tradice (1) 
10.  Romové (6) – Nekumulace Rom� (3), 
Rovnost Romové – Neromové (3) 
11.  Nic (2)  
 
/�/�/�/��������� 0��(� $�0��(� $�0��(� $�0��(� $����������������� �������� ������������������������ �-�-�-�-���� ������������

 �� �� �� ����������������������))))����
Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Práce (71), 2. Nákupní centrum (48), 3. 
Zkvalitn�ní služeb policie (36), 4. - 5. Areál 
Smrk (27), Kultura (27) 
Podle kategorií: 
1.   Služby (207) – Nákupní centrum (48), Lé-
kárna (20), Spo�itelna (19), Cukrárna, kavárna 
(19), Oprava kina (15), Dopravní spojení (14), 
Byty (7), Divadlo (6), Zkvalitn�ní pé�e o ob�any 
(5), Levn�jší nákupy (4), Odklízení sn�hu (4), 
Zm�na zam�stnanc�  M�Ú (4), Zrušení 
automat� (4), Parkovišt� nám�stí (3), 
Bezpe�ná hosp�dka (2), Chata na Smrku (2), 
Kulturní a inf. centrum (2), Levn�jší ob�dy (2), 
Nádraží – lavi�ky, ob�erstvení (2), No�ní 
p�íslužby v DPS (2), Oprava rozhlasu (2), 
Víkendový spoj Praha (2), Zásobování (2), 
Centrum volného �asu + poradna (1), 
Informovanost (1), Kontejner na nepo�ádek u 
panelák� (1), Kontejnery na listí a trávu (1), 
Lepší zásobování (1), Ochota a rozhled 
ú�edník� M�Ú (1), Otev�ení pošty v sobotu (1), 
Pobyt v DPS do smrti (1), Prac. a soc. odbor do 
Lbc (1), Restaurace (1), Restaurace u Kyselky 
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(1), Srozumitelná komunikace ú�ad – ob�an (1), 
Tržnice (1), Vlaková zastávka pod Okály (1), 
Zlepšení chování pí Li (1), Zlepšení služeb (1), 
Zrušení viet. obchod� (1)      
2.   Kultura, sport (154) – Areál na Smrku 
(27), Kultura (27), D�tské h�išt� (25), 
Sportovišt� (13), H�išt� u sokolovny (8), 
Turismus (8), Zlepšení koupališt� (8), 
Cyklostezka, in-line dráha (6), Kultura pro 
mládež (6), Oprava dopravního h�išt� (3),  Akce 
pro d�ti (2), N�co místo kina (2), Nové tradice 
(2), Podpora neziskových org. (2), H�išt� u ZŠ 
(2), Propagace m�sta (2), „U“ rampa (1), 
Bowling (1), Cestovní ruch (1), H�išt� pro 
brusla�e (1), Kurty (1), Propagace turistiky (1), 
Rozvoj zimní turistiky (1), Sguash (1), Sportovní 
vyžití (1), Vyhrát vzornou obec (1), Zapojení 
mládeže do aktivit (1) 
3.   Práce (77) – Práce (71), Využití Textilany 
(5), Podpora podnikání (1) 
4.   Romové (70) – Mén� Rom�, nest�hování 
nových (27), Vyst�hování Rom� (19), Rovnost 
Romové – Neromové (16), Komunikace 
s Romy (2), Placení nájm� Romy (2), Pozvat A.
H. (2), Nebydlení Rom� mezi Neromy (1), Ne 
Romové a puber�áci na nám�stí (1) 
 5.   Bezpe�nost (66)  – Zkvalitn�ní služeb 
policie (36), Bezpe�nost (13), Navýšení 
po�etního stavu policie (4),  Snížit rychlost aut, 
m��ení (3), Vandalismus (mén�) (2), Kamerový 
systém (1), M��i�e rychlosti (1), M�stská policie 
(1), Odklon dopravy z nám�stí (1),  Parkovišt� 
mimo nám�stí (1), Šatlava pro výtržníky (1), 
Vytla�ení problémových osob z nám�stí (1), 
Zpomalovací práh p�ed ZŠ (1) 
6.   Budovy, stavby (57) – Nám�stí vzhled + 
okolí (17), Kvalitní oprava silnic (9), Opravené 
domy (9), Chodníky (6), Kanalizace (6), Oprava 
Kyselky (3), Bezbariérové p�ístupy (1), 
Nezvyšovat kapacitu byt� (1), Odstranit bu�ku 
u sokolovny (1), Oprava cesty ke Kyselce (1), 
Oprava katolického kostela (1), Oprava 
panelových dom� (1), Zbourání Textilany (1)    
 
7.   Životní prost�edí (56) – Lavi�ky na 
nám�stí (11), Park (10), V�tší po�ádek mimo 
nám�stí (10), Ochrana a zlepšení ŽP (8), 
Lavi�ky v okolí (3), Úklid po psech (3), Úklid 
p�ed vlastním domem (3), �istota (1), Lesní 
rezervace (1), Nespalování plast� (1), 
Neven�ení ps� na nám�stí (1), Odstranit 
vzrostlé stromy u sokolovny (1), Úprava zelen� 
(1), Generel zelen� (1), Útulnost (1),   
8.    Vztahy (21) – Spokojenost (4), Více 
vzájemné ohleduplnosti a slušnosti  (3), Klid 
(2), Pochopení ost. obyvatel (2), Slušnost, 
ohleduplnost (2), Aktivní zájem ob�an�  
o rozvoj m�sta (1), Dodržování ned�lního klidu 
(1), Dodržování pravidel (1), Mén� zlých a 
nepo�ádných lidí (1), V�novat pozornost zájmu 
ob�an� (1), Vyhláška – no�ní klid (1), Zm�na 
myšlení lidí (1), Životní pohoda ob�an� (1)   
9.   Ostatní (9) – Vyst�hování neplati�� (5), 
Plán rozvoje m�sta (3), Spolupráce s EU (1) 
 
1�1�1�1�����������'��'��'��'���� �������� ������������� ������������� ������������� ��������� �������� ��������������������
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Kyselka (67), 2. Koupališt� (66), 3. Lesy 
(38), 4. P�íroda (30), 5. – 6. Okolí (29), M�j 
d�m (29) 
Podle kategorií: 
1.   P�íroda (289) – Kyselka (67), Koupališt� 
(66), Lesy (38), P�íroda (30), Okolí (29), Hory 
(25), Rozhledna, Smrk (13), Okolí kostela (6), 
Alej (2),  Cesta na telefonku (2), Cesta nad 
benzínkou (2),   Lavi�ka u vodárny (2), Cesta 
nad hájenkou (1), Cesta p�es prostor (1), �tvr� 
pod Kyselkou (1), Novom�stský potok (1), 

Okolí MŠ (1), Spálenka (1), Zahrádká�ská 
kolonie (1) 
2.   Soukromí (55) – M�j d�m (29), Má 
zahrada (25), Za zam�enými dve�mi (1) 
3.   Budovy, stavby (43) – Bazén (12), Okály 
(8), Nám�stí (5), Hrobka (5), D�lnický d�m (3), 
Fotbalové h�išt� (3), H�bitov (3), Katolický 
kostel (1), Pošta (1), Sportovišt� (1), Tábor 
Kladno (1),      
4.   Služby (13) – Mate�ské centrum (4), Bistro 
(2), Fara SJB (2), M�d�nec (2), Knihovna (1), 
Restaurace na R�žku (1), Restaurace u Slunce 
(1) 
5.   Žádné (12)  
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Bez rozd�lení do kategorií:  
1. Textilana (61), 2. Nám�stí po setm�ní (40), 
3. Lavi�ky plné Rom� (28), 4. Nádraží (25), 5. 
Nám�stí (24) 
Podle kategorií: 
1.   Budovy, stavby (205) – Textilana (61), 
Nádraží (25), Nám�stí (24), Chátrající domy 
(18), Jizeran (11), Kino (9), D�evosklad (9), 
Zelená prodejna nad nám�stím (8), Rampa (8),  
Chodníky (5), St�elnice a okolí (5), Evangelický 
kostel a okolí (4), „Švajcák“ (2), Chátrající 
paneláky (2), Kulturní d�m (2), Lesní ulice (2), 
Silnice Ludvíkov-Hajništ� (2), Stará kotelna (2), 
V�zení (2), Komín (1), Nevyužívání bývalé MŠ 
(1), Rozhledna (1), Statek (1)     
2.   Romové (96)  – Nám�stí po setm�ní (40), 
Lavi�ky plné Rom� (28), Domy obývané Romy 
(12), D�m proti lázním (4), Katolický kostel – 
schody s Romy (4), Romové (4), Romské 
komunitní centrum (2), D�tský d�m u kat. 
kostela (1), Jind�ichovická u Jižního marketu 
(1)    
3.   Životní prost�edí (21) – Nepo�ádek u 
panelák� (5), Exkrementy (4), Parkování (4), 
�erné skládky (3), Hasi�ská zbrojnice – 
kompost (1), Nám�stí plné aut (1) Nepo�ádek u 
popelnic (1), Plocha parkovišt� u Textilany (1), 
P�epln�né kontejnery (1)  
 
4.   Kultura, sport (15) - Házenká�ské h�išt� 
(5), Sokolovna (3), Betonové h�išt� (2), 
Dopravní h�išt� (2), Kurty (2), H�išt� u nádraží 
(1)  
5.   Služby (12) – Bankomat (2), Herny a 
automaty (2), Koupališt� (2), Ceny 
v obchodech (1), Lékárna (1), M�Ú (1), 
Restaurace naproti tabáku (1), Spo�itelna (1), 
WC (1)    
6.   Nep�izp�sobiví ob�ané (9) – Opilci (7), 
Nám�stí – nep�izp�sobiví (2)  
7.   Ostatní (1) – Rychlá jízda aut (1) 
 
�5�� ��5�� ��5�� ��5�� � ������������ '���,'���,'���,'���,���� '!�,'!�,'!�,'!�,���� ��������				���� �-	"�-	"�-	"�-	"���� �������� ������������

������������������������������������!��!��!��!������������������6�����6�����6�����6��������,����,����,����,�))))����
Bez rozd�lení do kategorií: 
1. D�tské h�išt� (36), 2. Silnice, chodníky 
(31), 3. Vyst�hování Rom� (28),  4. 
Sportovišt�, cyklostezky, in-line dráhy (23), 
5. – 6. Areál Smrk, lanovka (21), Práce, 
otev�ení Textilany (21) 
Podle kategorií: 
1.   Kultura, sport (123) – D�tské h�išt� (36), 
Sportovišt�, cyklostezky, in-line dráhy (23), 
Areál Smrk, lanovka (21), Kultura (11), Kino 
(10), Oprava h�iš� (6), Divadlo (5), Dopravní 
h�išt� (2), Nau�ná stezka štoly (2), D�tský vlek 
Máslovka (1), Diskotéky (1), Lesopark 
s p�ekážkovou dráhou (1), Skate-park (1), 
Centrum SJB (3) 
2.   Budovy, stavby (78) -  Silnice, chodníky 
(31), Byty + vým�na oken (16), Nám�stí (10), 

Kanalizace, plyn (7), Multifunk�ní za�ízení (6), 
Demolice Textilany (2), Vodovodní potrubí (2), 
Fasáda vojenských bytovek (1), Kostely (1), 
Kyselka (1), Nádraží (1) 
 3.   Služby (55)  – Nákupní centrum (20), 
Domov pokojného stá�í (4), Vybavení školy (4), 
Hasi�i, technika (3), Koupališt� (3), Parkovišt� 
(3), Policie (3),  MŠ (2), Vzd�lávací centrum 
(2), Zdravotnictví (2), Informa�ní centrum (1), 
Dopravní obslužnost (1), Hotel (1), Chata na 
Smrku (1), Kamerový systém (1), Lavi�ky – 
nám�stí (1), Obchod na okálech (1), 
Rehabilitace (1), Rozhlasová stanice (1)   
4.   Romové (33) – Vyst�hování Rom� (28), 
Romská kultura, oživení (3), Letenka do Anglie 
(1), Vytvo�ení g. (1)   
5.   Práce (24) – Práce, otev�ení Textilany (21), 
Oplocení (1), Opravy dom� (1), Zpomalovací 
práh (1) 
6.   Životní prost�edí (8) – Kv�tinová výzdoba 
(4), Park (2), Rybník pro ryb. svaz (1), Zrušení 
�erných skládek (1)    
7.   Ostatní (2) – Nový zdroj energie a tepla (1), 
Zpracování projekt� pro �erpání EU (1) 
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. p. Nádeník (50), 2. Rodina (30), 3. p. 
Smutný (19), 4. p. Je�ábek (18),  5. Všichni 
dob�í (14) 
Podle kategorií: 
Žijící: Nádeník (50), Smutný (19), Je�ábek (18), 
Novotný (12), Žáková (12), Svobodová Y. (10),  
Babec (9), Bukovský (9), Mad�ra (9), Kozák 
(7), Brožková (6), Funtánová (6), Pelikán (6), 
Sommer (6), Suková M. (6), Meinerová (5), 
Koštál (4), Lufinková (4), Semeráková (4), 
Špálová (4), Žá�ek (4), Dolejší (3), Kratochvíl 
M. (3), Makumbirofa (3), Nováková (pošta) (3), 
Selnekovi� (3), Semerák (3), Svoboda 
(železá�ství) (3), Vokounová (3), Funtán (2), 
Jalovi�ár (2), Jarošová (2), Kapek (2), 
Kole�ková (knihovna) (2), Kricnarová (2), Malý 
P. (2), Marková (u�itelka) (2), Mlejnková (2), 
Nedomanský (2), Petrovi� (2), Rabina (2), Suk 
(2), Uxová (2), Babcová st. (2), Bartáková (1), 
Beranová (1), Bílková (1), Bláhová (1), Bohatá 
(1), �ech (1), �engr (1), Grassl (1), Heinrichová 
(1), Horá�ek (1), Horák (1), Houserek (1), 
Hubá�ek (1), Knížáková (1), Kone�ná (1), 
Králová (1), Kvapilová J. (1), Lode (1), Michel 
(1), Molák (1), Moláková (1), Mrázková (1), 
Novotný L. (1), Opatovský (1), Pauch (1), 
Pelant (1), Richter (1), Semerádová (1), 
Sko�dopole (1),  Smutná (1), Steffan (1), 
Straková (1), Svobodová B. (1), Svobodová L. 
(1), Šmídová (1), Špálová I. (1), Trojan Jar. (1), 
Vojá�ek (1), Wöllner (1), Žabka (1), Žabková 
(1), Železný (1) 
Nežijící: Lufinka (9), Mad�rová (2), Klinger (1)  
Ostatní: Rodina (30), Všichni dob�í (14), 
U�itelé (5), Žádných (5), Léka�i+d�tská sestra 
(4), Fará� (3), Hrobník (2), DDM (1), Pošta (1), 
Slušní a pracovití Romové (1), ZUŠ (1) 
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Bez rozd�lení do kategorií:  
1. Noviny (145), 2. Lidé (110), 3. – 4. Internet 
(54), Rozhlas (54), 5. Výv�sní sk�í�ky (44), 
Sch�ze zastupitelstva (17), Ú�ední deska (11), 
Plakátovací plocha (8), Shromážd�ní SJB (3), 
Pozorování okolí (2), Mate�ské centrum (1), 
Ostatní noviny (1), Škola (1), Televize (1)  
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Bez rozd�lení do kategorií: 
1. Výstup na Smrk (34), 2. – 3. Koncerty ZUŠ 
(27), Žádných (27), 4. Spole�enských (23), 5. 
Koncert� na koupališti (22) 
Podle kategorií: 
1.   Kulturní (155) – Koncerty ZUŠ (27), 
Koncerty na koupališti (22), Kulturní (22), 
Senior klub (18), Koncerty Veselost, divadlo 
(16), Akce pro d�ti (13), DDM (12), D�tský den 
(11), Bohoslužby, akce SJB (10), Divadlo (4)     
2.   Žádných (58) – Žádných (27), Žádné 
nejsou (15), O žádných nevím (7), Žádné 
vhodné (7), Nic slušného není (2)  
3.   Spole�enské (52) – Spole�enské (23), 
�arod�jnice (8), Mate�ské centrum (8), MŠ, 
pohádkový les (5), Den Zem� (4), Po�ádané na 
nám�stí (4)    
4.   Turistické (45)  - Výstup na Smrk (34), 
K�T (11)   
5.   Sportovní (42) – Sportovní (21), Hasi�i 
(11), Fotbal (6), Kuli�kiáda (3), Šachový turnaj 
(1)  
6.   Ostatní (18) - Trhy (7), Údržba �istoty (4), 
Zasedání ZM (4), Bazén (1), Setkání ODS (1), 
Tradi�ních �emesel (1)  
7.   Všech, skoro všech (10) 
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1. Negativní vyjád�ení (156), 2. Pozitivní 
vyjád�ení 61) 
Nej�ast�ji se opakující vyjád�ení: 
Kladná: Klid (10),  P�kná p�íroda, p�íroda (10),  

Hezké (5), Skrytá skv�lá budoucnost (4), Hory 
(4), Ujde to (3),  Není to nejhorší (3), 
Spokojenost (3), Pohoda (3) 
Záporná: Romové (28), Nezam�stnanost, málo 
práce (22), Nuda (22), Bída,chudoba (11), Nový 
špinavý Chánov, Chánov (9), Nevýraznost, 
zapomenutost (8), Strach  o bezpe�nost (6), 
Upadající (5), �erno (5), Je to bída (4),  
Drahota (4), Chcípl tady pes (4), �erné m�sto 
pod Smrkem (3), Horší (3), D�chodci (3), 
Podpr�m�rné p�íhrani�ní m�ste�ko (3), 
Ospalost (3) 
 
R�zných druh� vyjád�ení o m�st� bylo celkem 
cca 180, proto jsem je rozd�lila  na kladné a 
záporné a uvedla jsem jen ta, která se 
opakovala nejmén� 3x.   
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1. Ne (83), 2. Ano (52), 3. N�kdy, jak kdy (17), 
4. Ani ne (14), 5. �áste�n� (9) 
Podle kategorií: 
1. Ne (124) – Ne (83), Ani ne (14), Už ne (8), 
Moc ne (7), Zatím ne (7), Spíš ne (5) 
2. Ano (78) – Ano (52), Mám ho rád (7), 
P�evážn� ano (6), Bude lépe (5), Cht�l bych 
(4), S výhradami (2), Na m�sto, ne na lidi (1), 
Za�ínám být (1) 
3. �áste�n� (28) – N�kdy, jak kdy (17), 
�áste�n� (9), Nevím (2) 
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Po�adí podle v�kových kategorií/Po�et 
vypln�ných dotazník� 
Žiji zde: 

1. 26-30 let (32), 2. 41-50 let (30), 3. – 4. 31-35 
let (28),  36-40 let (28), 5. 21-25 let (25), 56-60 
let (22), 16-21 let (21), 6-10 let (18), 2-5 let 
(15), 11-15 let (13), 0-1 rok (7), 51-55 let (7), 
61-65 let (7), 66-70 let (2) 
 
Je mi rok�: 
1. 31-35 rok� (37), 2. 26-30 rok� (31), 3. 56-60 
rok� (29), 4. 46-50 rok� (24), 5. 51-55 rok� 
(19), 66-70 rok� (18), 61-65 rok� (17), 19-25 
rok� (16), 41-45 rok� (16), 71-75 rok� (13), 15-
18 rok� (5), 81-85 rok� (4), 76-80 rok� (2) 
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V dodatcích jsme od vás dostali pod�kování za 
dotazník, ale i vynadáno, kdo tu blbost 
vymyslel, dále pak jste si znovu post�žovali na 
lékárnu, bankomat, spo�itelnu, na ú�ad, na 
Romy, na to, abychom z m�sta ned�lali 
Chánov, na nedostatek kultury a na vše ostatní, 
co vás trápí a co jste nám cht�li sd�lit. Všemi 
podn�ty z této otázky se budeme zabývat, 
n�které z nich jsem už �ešili.  
 
A co �íci na záv�r?  
D�kuji všem, kte�í dotazník vyplnili, i t�m, kte�í 
se podíleli na jeho sestavení (pí Huškové, 
Sukové, Meinerové, Karalové, Svobodové, p. 
Smutnému a Selnekovi�ovi). Zvlášt� pak d�kuji 
paní Miloslav� Sukové a své dce�i Adrian�, 
které mi velmi pomohly p�i distribuci i 
zpracování dotazník�.  

                             
Mgr. Radoslava Žáková, 

místostarostka m�sta 

Celkem d�ti vyplnily 269 dotazník�. U d�tí jsme nevyhodnocovali odpov�di podle kategorií, uvádíme celý p�ehled tak, jak odpovídaly. 
  
1. T�i v�ci, které se mi v našem m�st� líbí: 
1. Bazén (139), 2. Škola (73), 3. Koupališt� (72), 4. Nám�stí (69), 5. Rozhledna (52), Fotbalové h�išt� (41),Okolí, p�íroda (37), Kyselka (31), 
Obchody (26), DDM (11), M�j d�m (10), Knihovna (10), Kostel (8), Hospody (8), Okály (6), T�locvi�na (6), ZUŠ (5), Nádraží (5), D�tská h�išt� (4), 
Hasi�i (4), Nová silnice (4), Klid (4), Rampa (4), H�bitov (3), MŠ (3), Muzeum (3), M�Ú (3) Domy (2), Textilana (2),  Kon� (2), Váno�ní výzdoba (2),  
Smrk (1), Nové byty (1),  Zdravotní st�edisko (1), Starosta (1), Webová kamera (1), Ludvíkov (1), Trhy (1), Zele� (1), Spálenka (1), T�íd�ní odpad� 
(1), Mate�ské centrum (1)  
 
2. T�i v�ci, které se mi v Novém M�st� nelíbí: 
1. Nádraží (65), 2. Koupališt� (48), 3. Škola (47), 4. Nám�stí (34), 5. – 6.  Nepo�ádek, ne�istota (33),  Silnice (33),  Nám�stí (34), H�išt� u školy 
(24), D�tská h�išt� (23),  Textilana (21), Rampa (18), Sokolovna (17), Romové (17), Staré domy (16), Kino (14), Dopravní h�išt� (12), Paneláky (11), 
Není kde trávit �as (7),  Bezohlední �idi�i (7), Kyselka (7), Obchody (7), Kostel (7),  Pobíhající psi (6), Chybí cesta na kole�kové brusle (6), Vše (6), 
Hospody (5), Exkrementy (5), Školka – školní jídelna (4), Tenisové h�išt� (4), Zastávky (4), Lidi (3),  H�išt� kopaná (3), Sb�rna (3), Lékárna (3), 
Opilci (3), Policie (3), Pes na p�d� (3), M�Ú (3), Skládka (3), Celé m�sto (2), Drahota (2), Telefonní budky (1), Nám�stí ve�er (1), U�itelé (1), Není 
práce (1), Spo�itelna (1), Skini (1), Lékárna (1), CIS (1), Pošta (1), WC ve škole (1), Starosta (1), Nápisy na zdech (1), Informa�ní tabule (1), Pelikán 
(1), Žádné akce (1), WC (1), Okály (1), Nechci lanovku (1), Chybí F1 (1), Muzeum (1)  
 
3. Moje oblíbené místo v našem m�st� je: 
1. Doma, zahrada (49), 2. Bazén (30), 3. Škola+h�išt� (26), 4. Okolí (24), 5. Koupališt� (22), Kyselka (21), Nám�stí (18), Fotbalové h�išt� (17), 
Nádraží (17), Žádné (14), Les (13), Smrk, JH, Rozhledna (13), Okolí katolického kostela (8), Skate-park (8), DDM (5), Knihovna (5), ZUŠ (3), 
Romské centrum (3), Tábor (3), T�locvi�na (3), Hasi�i (3),   Kravín (2), Máslovka (2),  Všude (1), Dílna (1),  CIS (1), Restaurace (1), Obchody (1), 
Za nádražím na b�íze (1)  
 
4. V našem m�st� se mi v�bec nelíbí toto místo: 
1. Nádraží (39), 2. Škola (30), 3. Nám�stí (23), 4. – 5. Koupališt� (19), H�išt� (19), Rampa (17), Kino (10), Dopravní h�išt� (10),  Textilana (8), 
Skládka (8),  Kostel (6), Domy Rom� (6),  Paneláky (5), Všude, vše (5),  Smrk (4), Žádné (4), H�bitov (4), Sokolovna (4), Hospoda (2), Frýdlant (2), 
Obchody (2), Policejní stanice (1), Kácení strom� (1), Silnice (1), Siréna (1), Sb�rna (1), Houpa�ky (1),  U zuba�e (1), Proléza�ky (1), Les (1), 
Po�íta� (1), Toulaví psi (1), Kyselka (1), Auta (1), H�išt� na kopanou (1), Doma (1), Není cyklostezka (1), Okály (1), Opilci (1), Ordinace Pelikána 
(1), Rámus (1) 
 
5. Na jakou v�c ve m�st� bych dal 1 milión korun? 
1. H�išt� pro d�ti (38), 2. Skate-park (19), 3. Oprava školy (18), 4. Bazén, megatobogán (17), 5. – 6. Kino (15), Nám�stí (15), Na nic (14), 
Koupališt� (13),  Sportovní centrum (12), Sjezdovka na Smrk (10), Silnice (10), Oprava t�locvi�ny (10),   Paneláky (8), Nádraží (7), Klub pro mladé 
(6), Po�íta�ová herna (6), Obchod (5), DDM (5), Diskotéku (5),  Zm�na m�sta (5), Dopravní h�išt� (5),  D�m d�chodc� (3), H�bitov (3), Stáj pro kon� 
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(3), Romské centrum (3),  Jizeran (2),  Hasi�i (2), M�Ú (2), �istotu m�sta (2), Kácení strom� (2), Je mi to jedno (1), Kyselku (1),  H�išt� na 
basketbal (1), Nová škola (1), Knihovna (1), Bowling (1), Letišt� (1), Textilana (1), Kravín (1),  Jídelna (1), Práce (1), Bazén na okálech (1), Zimní 
stadion (1), Alkohol (1), Auto (1) 
 
6. Jakých akcí se v našem m�st� ú�astním? 
1. D�tské dny (47), 2. Žádných (41), 3. – 4. Trhy (36), Nuda, nic (36), 5. Sout�že hasi�i (25), Výstup na Smrk (24), Den Zem� (21) Koncerty ZUŠ 
(19), DDM (18), Pálení �arod�jnic (12), Koncerty koupališt� (11), Sport (11), Všechno (10), Fotbal (10), Diskotéka (5), Výro�í (3), Kultura (3), Silvestr 
(2),  Podle toho, co je (2), Výstava aut (1), Akce zdarma (1), Policie (1), Cirkus (1),  
 
7. Je mi let: 
7 (6), 8 (29), 9 (31), 10 (38), 11 (29), 12 (24), 13 (29), 14 (53), 15 (21) 
 
8. Žiji zde let: (jen 2. stupe�) 
0-2 (11), 3-5 (7), 6-8 (7), 9-11 (20), 12-15 (97) 
 
9. Jsem hrdý na svoje m�sto? ( jen 2. stupe�) 
1. Ne (69), 2. Ano (43), 3. Nevím, 50 na 50 (16), 4. Trochu (5), 5. Nežiji tu (2), Nikdy (1) 
 
10. Chci n�co dodat? 
Vybudovat h�išt� na fotbal (20), Skate-park, in line (10), Opravit školu (7), Zlepšit m�sto (6), Vybudovat sjezdovky (6),  Nikam se nedá jít (5), Chybí 
kino (5), Dopravní h�išt� (5), Nám�stí kašna (5),  Opravit t�locvi�nu (4), Spo�itelna (4), Bazén-tobogán (4), Nepo�ádek (4),  Lékárna (2), Drahé 
vstupné na koupališt� (2), Okna v panelákových domech (2), Nádraží (2), Práce (2), Mí� Rom� (2), Oprava centra (2), Po�íta�ová herna (1), Kachny 
ve vod� (1), Zbourat rampu u D�evoskladu (1), Pro� zav�ené h�išt� na kopanou (1), Nákupní centrum (1), Opilci (1), Pro� se lidi st�hují (1), Pochvala 
bazén, koupališt� (1), Silnice oprava (1), Zrušit hospodu (sta�í 2-3) (1), Víc akcí (1), H�bitov (1), Místa pro mladé (1)  
 
D�kuji všem žák�m za jejich odpov�di, d�kuji u�itel�m i vedení školy, že nám vyšli vst�íc a umožnili vypln�ní dotazník�. Žák�m slibuji, že i jejich 
odpov�	mi se budeme zabývat a budeme na n� brát ohled p�i koncepci rozvoje m�sta. 

                                  Mgr. Radoslava Žáková 
místostarostka m�sta 

 

Na jakou jednu v�c bych dal 1 milión korun? 
Žila jsem v domn�ní, že každému Novom�š�ákovi vadí, že lékárna funguje jak za doby kamenné, myslím tím, že léky, které pot�ebuji, si 
vyzvedávám až za 2 dny. 
Spo�itelna nefunguje – kv�li podpisu nebo trvalému p�íkazu musím jet do Frýdlantu. 
O nezam�stnanosti ani nemluvím.  
N�kte�í by dokonce investovali celý milión na vyst�hování Rom� z Nového M�sta pod Smrkem. Dobrá, ale kam? Za hranice m�sta, státu? 
Kam tedy, jakou formou? Ptám se.  
Sešli by se Romové z Nového M�sta pod Smrkem p�ed tribunou a  rozpo�ítali se první – druhý? 
Rozd�líme se na slušný – neslušný. Jak se pozná slušný Rom, má n�jaké poznávací znamení? Je tu ješt� jedna možnost, vy�ešit to jako pan 
�unek, vytvo�it jedno velké ghetto. 
Mnozí z vás neví, že spousta „našich“ jezdí za prací do Liberce, Mladé Boleslavi nebo pracují na svoji živnost.  
Vadí vám mládež sedící na lavi�kách? Máte pravdu, i mn� vadí. Ale na druhou stranu, kolik kulturního vyžití má novom�stská mládež 
romská nebo neromská? Kde je dostupná t�locvi�na nebo h�išt�? M�j názor je: pokud sedí a d�lají to, co nemají – upozorn�te na to! Máte 
strach? Máme policii, která je pro všechny. A pokud jenom sedí a vám to vadí, je to váš problém. 
P�emýšlela jsem, jaké cikánské domy v Novém M�st� pod Smrkem máme. Snad d�m pana Karaly u pekárny, vždy� je krásný a udržovaný,.... 
pak mn� ale došlo... Jind�ichovická 501. Máte pravdu, d�m je ošklivý, p�ímo hrozný, ale sv�te div se, je majetkem m�sta. Byt v n�m si 
mnohdy nájemníci dali dohromady na své náklady, a� na 501 nebo v jiných bytech, kde bydlí Cikáni.  V��te nebo ne, jsou tam takové 
vymoženosti jako automatická pra�ka, barevná televize, mikrovlnka a co je k neví�e, používají i domácí obuv a jedí p�íborem...  
M� napadla úpln� jiná v�c: vzít ten imaginární milión, založit centrum poradenství, za�ídit nulté ro�níky pro d�ti ze sociáln� slabých rodin, 
za�ídit t�locvi�nu pro r�zné sportovní vyžití. 
Stáhnout tu flákající se mládež z nám�stí, ukázat jim jinou formu využití volného �asu.  
Chápu, že mnozí mají špatnou zkušenost s Romy. �ešte to – policie, p�estupková komise. St�žujte si na M�Ú, ale jmenujte, neházejte nás do 
jednoho pytle. 
Záv�rem chci �íci, že jsme také lidi, kte�í mají tmavší ple�, svoji kulturu, svou �e�, ale n�kte�í z nás d�lají v�ci, které se nelíbí ani nám 
samotným Rom�m. Máte pocit, že mezi Neromy žijí samí spo�ádaní a slušní lidé? Nebo ty m�žeme tolerovat, protože mají sv�tlejší ple�?   

                                                                                                   Dana Karalová 

Školní rok 2007-2008 byl zahájen dne 3. zá�í 2007 s  354 žáky, 22 u�iteli,  1 asistentkou pedagoga, 2 vychovatelkami a 8 provozními 
pracovníky.  Ze 354 žák� jich bylo 209 v I. až V. t�ídách ve škole v Jind�ichovické ulici, 145 v VI. až IX. t�ídách ve škole v Tylov� ulici. Dv�  odd�lení  
školní  družiny s celkovým po�tem 54 žák� pracují  ve školní budov� mate�ské školy v Mánesov� ulici.   

Od 3. zá�í 2007 za�ala škola vyu�ovat v 1. a 6. ro�níku  podle vlastního školního vzd�lávacího programu (dále pouze švp) U�íme se pro 
život. Ostatní ro�níky budou podle n�ho vyu�ovat postupn� v dalších letech.  Základní vzd�lávání uskute��ované podle tohoto programu má žák�m 
pomoci utvá�et a postupn� rozvíjet klí�ové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzd�lání orientovaného zejména na situace 
blízké životu a na praktické jednání. Z toho vyplývají cíle základního vzd�lávání: 
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�� umožnit žák�m osvojit si strategie u�ení a motivovat je pro celoživotní u�ení 
�� podn�covat žáky k tvo�ivému myšlení, logickému uvažování a �ešení problém� 
�� vést žáky k všestranné, ú�inné a otev�ené komunikaci 
�� rozvíjet u žák� schopnost spolupracovat a respektovat práci a úsp�chy vlastní  i druhých 
�� p�ipravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpov�dné osobnosti, uplat�ovali svá práva a napl�ovali 

svoje povinnosti 
�� vytvá�et u žák� pot�ebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy 

k lidem, prost�edí i k p�írod� 
�� u�it žáky aktivn� rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za n� odpov�dný 
�� vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, u�it je žít spole�n� s ostatními lidmi 
�� pomáhat žák�m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s osvojenými v�domostmi a dovednostmi p�i rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci.  
 

 Program, na jehož tvorb� se v mnoha odpoledních dílnách formou týmové práce  podíleli všichni pedagogové školy, navazuje na 
evropské dokumenty, Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lávání i strategické dokumenty rozvoje školství Libereckého kraje. 
Zjednodušen� lze �íci, že realizací tohoto programu základní školství p�esunuje pozornost od encyklopedického vzd�lávání ke vzd�lávání, jehož 
cílem je vybavit žáky tzv. klí�ovými kompetencemi: 

 
�� kompetencemi  k u�ení 
�� kompetencemi k �ešení problém� 
�� kompetencemi komunikativními 
�� kompetencemi sociálními a personálními 
�� kompetencemi ob�anskými  
�� kompetencemi pracovními.  

 
       Dalším zcela novým dokumentem bude  autoevaluace (tj. sebehodnocení) školy.  Její obsah i role jsou ur�eny vyhláškou MŠMT  �. 15/2005 
Sb., která  ur�uje rámcovou strukturu,  kritéria, pravidla a termíny vlastního hodnocení. Dokument bude sloužit i jako jedno z východisek  pro 
hodnocení  školy �eskou  školní inspekcí. Kontrolu jeho p�ípravy a  dosavadního pr�b�hu  provedla  a velmi dob�e hodnotila �ŠI ve dnech 30. 
b�ezna a 2. dubna 2007.   
 

Zm�nu do pracovn� právních vztah� p�inesl rovn�ž nový zákoník práce, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007. Neobvyklý svým 
rozsahem (celkem 396 paragraf�), ale i shromážd�ním celé pracovn� právní problematiky do jednoho dokumentu byla vytvo�ena  pracovn� právní 
norma, která má p�edpoklady stát se moderní evropskou normou.  

                                                                             Mgr. Jind�ich Novotný, �editel školy 

Není mnoho t�ch, kte�í finan�n� nebo materiáln� podpo�í �innost 

školy. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme. Na za�átku nového 

školního roku se dárcem stal  pan Josef Malcovský z Ludvíkova, 

který žák�m  na pracovní �innosti daroval zhruba 1,5m3 p�í�ez� 

borového d�eva v celkové hodnot�  kolem 15000K�. Škola tak 

získala zdarma na n�kolik rok� materiál na drobné žákovské 

výrobky. Up�ímn� panu Josefu Malcovskému d�kuji. D�kuji i panu 

Luboši Vrabcovi z Ludvíkova, který zdarma zajistil dopravu 

materiálu do školních dílen.  

                                                                       Mgr. Jind�ich Novotný, 

Blíží se dlouhé sychravé podzimní ve�ery. V tomto ro�ním období se 
�asto vlivem inverzní situace usadí ve m�st� mlha. Pokud jste nuceni jít 
ve�er ven, je vám jist� velice nep�íjemné, když musíte dýchat vzduch, 
prosycený kou�em z komín�. 
Obzvlášt� dusivý vzduch se nachází v okolí dom�, kde n�kte�í ob�ané 
spalují odpad z domácnosti. Tito lidé se p�itom vystavují riziku 
p�estupkového �ízení, ve kterém jim m�že být uložena pokuta až do výše 
30 000 K� za obt�žování okolí nadm�rným pachem. 
 
V každé domácnosti vzniká zákonit� domovní odpad. V ideálním p�ípad� 
ho lidé rozt�ídí. Máme tu kontejnery na plastové lahve (PET – 
polyethylentereftalát), sklo, papír, kartony a sm�sné plasty (PE-
polyethylen, PP-polypropylen, PS-polystyren). Výhodou t�íd�ného odpadu 
je možnost ho dále zpracovat a využít nap�. jako výpln� bund a spacák�, 
do autopotah�, pro výrobu lavi�ek a dokonce i nábytku. V mén� ideálním 
p�ípad� ho lidé nahází do sm�sného odpadu, ale naprosto nejhorší 
variantou je jeho spálení doma v kamnech �i kotli.  
Spálením se odpadu nezbavíme, jen jeho �ást p�evedeme do plynné 
formy, a zbytek do škváry a popílku, které obsahují dioxiny, PCB 
(polychlorované bifenyly) a další nebezpe�né chemické látky. Teplota 
v takovémto za�ízení je nízká a vzhledem k nedostate�nému p�ísunu 
kyslíku dochází k nedokonalému spalování. Tak vzniká mnoho jedovatých 
i karcinogenních látek.   
Pálíme-li t�eba takové d�evo ze starého nábytku, d�evot�ísku, staré palety, 
�i PVC (polyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z chemického hlediska jde o 
obecný název skupiny toxických polychlorovaných organických 
heterocyklických slou�enin. Již minimální množství m�že mít pro �lov�ka 
neblahé následky. Jedná se p�edevším o alergie, poškození nervové, 
ledvinové �i jaterní tkán�. Velmi špatn� se v p�írod� rozkládají a naopak 
dochází ke kumulaci (hromad�ní) v organismech. Pravidelný „p�ísun“ 
t�chto látek je živnou p�dou pro rozvoj rakovinného bujení, genetických 
mutací a zp�sobují i neplodnost. 
Pálením plast� a PET lahví se uvol�ují do ovzduší ftaláty, které se 
používají jako zm�k�ovadla práv� pro výrobu plast�. Tyto látky poškozují 
p�edevším ledviny a játra. Hromadí se v t�le a následkem mohou být 
vrozené vady.  
P�i spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid karbonylu). P�i vdechnutí 
dochází k reakci a fosgen se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), 
která leptá sliznice. P�i nižších koncentracích zp�sobuje dýchací potíže, 
p�i vyšších dokonce i smrt. Fosgen se d�íve používal jako bojová 

Uzav�ení 
soušské silnice 

 

   Dne 22. 10. 2007 rozhodla pracovní skupina, složená ze 
zástupc� Povodí Labe s. p., Policie �R, Krajské správy 
silnic Libereckého kraje a Krajského ú�adu Libereckého 
kraje o  uzav�ení soušské silnice. Silnice II/290 v úseku 
Souš – Sm�dava je od úterý 23. 10. 2007 uzav�ena do 
odvolání pro veškerý provoz. Zprovozn�ní silnice bude 
provedeno dle klimatických podmínek na konci zimy v roce 
2008. 

-SY- 
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chemická látka!!!   
V p�ípad�, že se chceme zbavit v kamnech koberc�, tapet nebo 
d�evot�ísky, uniká do vzduchu formaldehyd (metanal). Ten má na 
sv�domí rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí o�i a plíce. Také 
zp�sobuje alergie.  
 
Toto je pouze malý vý�et následk� neodborného domácího pálení 
odpadk�. Jen my sami rozhodujeme o svém zdraví a zdraví našich d�tí. 
Není p�eci jen lepší t�mto zdravotním problém�m p�edcházet a odpad 
t�ídit nebo rozm�rné druhy odpad� zdarma uložit do sb�rného dvora?! 
Pro ty ob�any, kte�í i nadále budou ohrožovat zdraví svých soused�, 
existuje stále možnost uplatn�ní sankcí. 
 

      Jana Šmidrkalová, koordinátor Ekoporadny ORSEJ 
       spolupráce Daniel Šmidrkal a -SY- 

Mnoho ob�an� našeho m�sta se myln� domnívá, že m�sto m�že 
n�komu bránit p�ihlásit se k trvalému pobytu v našem m�st�.  
Tuto situaci �eší zákon �. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
�íslech, v platném zn�ní,  v § 10 odst. 6. Pokud ob�an doloží vlastnictví 
bytu nebo domu, nebo oprávn�nost užívání bytu, anebo p�edloží ú�edn� 
ov��ené písemné potvrzení oprávn�né osoby  o souhlasu s ohlášením 
zm�ny místa trvalého pobytu, pak musí ohlašovna (matrika) p�ihlášení 
k trvalému pobytu provést. Potvrzení se nevyžaduje v p�ípad�, že 
oprávn�ná osoba potvrdí souhlas na p�ihlašovacím tiskopisu k trvalému 
pobytu p�ed zam�stnancem ohlašovny (matriky). Za oprávn�nou osobu 
se považuje osoba starší 18 let, zp�sobilá k právním úkon�m, která je 
oprávn�ná užívat objekt nebo jeho vymezenou �ást (nap�. byt nebo 
obytnou místnost). 
V praxi to tedy znamená, že i každý nájemce bytu, který mu byl p�id�len, 
m�že dát souhlas neomezenému množství osob k trvalému pobytu. To 
mu umož�uje zákon. Nájemce bytu je pak jen povinen do 15 dn� 
nahlásit majiteli bytu jiný po�et lidí v byt�. Jsou mu potom zvednuty 
zálohy na služby, energie atd. Vyhláška hygieny, která upravovala 
nejnižší možný po�et metr� �tvere�ních p�ipadajících na jednoho 
obyvatele bytu, byla zrušena.  
M�sto nem�že žádným zp�sobem omezovat to, co umož�uje vyšší 
právní norma, a tou je v tomto p�ípad� zákon �.133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných �íslech.  

                                   Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 
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   3. zá�í - první školní den - �ekalo na procházející, kte�í doprovázeli svou ratolest do základní školy v Jind�ichovické ulici, p�ekvapení ve form� 
hromady odpadu, vyházeného u panelového domu v Revolu�ní ulici na trávníku. 

D�vod? Nájemníci na pokyn bytové správy uklízeli sklepy a domnívali se, že sta�í odpad pohodit p�ed d�m a m�sto ho uklidí. Rozumný 
�lov�k by však uvažoval jinak – když odpad poházím po trávníku, bude ho muset „n�kdo“ vysbírat, naházet do kontejneru a odvézt. Jednodušší by 
bylo odpad rovnou naházet do kontejneru nebo ješt� lépe rovnou odvézt a zdarma uložit do  v Žižkov� ulici u BMTO. 
Po m�st� se však nejspíše ší�í fáma, že je normální nepot�ebný nábytek (sedací soupravy, sk�ín�…) pohodit p�ed d�m a m�sto to uklidí. Jedná se 
však o velký omyl a každý, kdo takto jedná, se dopouští porušení zákonných norem a riskuje uložení pokuty! Dle Zákona o odpadech a  je každý 
povinen odpady t�ídit a p�edávat je pouze firmám oprávn�ným k nakládání s odpady. Ob�ané jsou povinni odkládat odpad na místech k tomu 
ur�ených (popelnice, kontejnery, sb�rný dv�r). Odložení odpadu mimo místo k tomu ur�ené se považuje za zakládání �erné skládky. Takové 
jednání je p�estupkem, za který m�že být uložena pokuta až 50 tis. K�. 

�ešení p�ípadu v Revolu�ní ulici je následující – jak všichni jist� v�dí, pracovníci m�sta, zam�stnaní na ve�ejn� prosp�šné práce, skute�n� 
odpad uklidili. Asi se však již nev�dí, že náklady na úklid, pronájem a odvoz kontejneru budou rozú�továny na všechny nájemníky p�ilehlého 
bytového domu. Dále nájemník�m hrozí p�estupkové �ízení s možností uložení pokuty za zakládání �erné skládky. 
Od té doby se po m�st� objevují další odložené seda�ky, kuchyn� a sk�í�ky, nap�. v ulici Va�kov� a Mánesov�. M�sto d�sledn� zjiš�uje p�vodce 
t�chto �erných skládek a vyzývá k odstran�ní. Pokud nedojde v termínu k náprav�, bude zahájeno p�estupkové �ízení. 

Jak tedy správn� postupovat? 
Pokud se rozhodnete po�ídit si nap�. novou sedací soupravu, obývací st�nu, �i kuchy�, naplánujte si její dopravu tak, abyste zárove� odvezli 

tu starou a zdarma ji uložili do sb�rného dvora. Pokud se Vám to nepoda�í b�hem provozní doby, je možné ji uložit na prostranství p�ed sb�rným 
dvorem. 
Jestliže nejste schopni dopravit nepot�ebný nábytek do sb�rného dvora sami, m�žete využít svozové akce, které po�ádá m�sto dvakrát ro�n�. 

Naše vít�zka – mistryn� �R 
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Termíny konání akcí jsou zve�ej�ovány na výv�skách, ,  a vyhlašovány rozhlasem. 
Nezbývá než v��it, že zvít�zí zdravý rozum a naše m�sto nebude brzy zarovnáno hromadami nepot�ebného nábytku. 

-SY- 

Rada m�sta schválila na své sch�zi dne 22. srpna 2007 Opera�ní plán zimní údržby 2007/2008, do kterého bylo na základ� opakovaných 
p�ipomínek ob�an� zaneseno n�kolik zm�n. 
Odklízení sn�hu z komunikací na východní a severní stran� nám�stí bude probíhat sm�rem ke st�edu nám�stí. Na okálech bude z p�í�ných 
komunikací sníh odklízen sm�rem od vchod� objekt�. Sníh z chodník� bude nov� odklízen také na vn�jší stran� nám�stí a z chodník� ve 
Frýdlantské ulici od nám�stí až po ulici Myslbekovu. 
Byla zkrácena reak�ní doba. Po napadnutí 7 cm vrstvy sn�hu se zapo�ne úklid sn�hu již do 40 minut, namísto p�vodních 60 minut. 
Zimní údržba bude v zimním období 2007/2008 provád�na firmou Dendria, s. r. o. (dva traktory) a firmou pana Miloše Nováka (dva traktory). 
Dostupná technika je tedy oproti minulým let�m zvýšena na dvojnásobek. O�ekáváme, že tím dojde k rychlejšímu zmír�ování závad ve sjízdnosti, 
p�ípadn� rychlejší obnov� pr�jezdnosti. Firma Dendria, s. r. o. bude provád�t pluhování v Novém M�st� pod Smrkem a firma pana Nováka v obcích 
Ludvíkov pod Smrkem, P�ebytek a Hajništ�. 
Odvozy sn�hu bude provád�t firma Dendria s. r. o. po dokon�ení úklidu sn�hu a po skon�ení sn�žení s p�ihlédnutím k p�edpov�di vývoje po�así. 
V Opera�ním plánu zimní údržby 2007/2008 jsou uvedeny seznamy místních komunikací, sestavené do posloupnosti pr�jezdu dle po�adí 
d�ležitosti, které je rozd�leno do t�í skupin. P�i vydatném sn�žení m�že nastat situace, kdy není možné zahájit zmír�ování závad ve sjízdnosti 
komunikací v II. po�adí, protože se opakovan� odstra�ují závady na nejd�ležit�jších komunikacích, které jsou za�azeny v I. po�adí. Aby se tomuto 
problému zabránilo, je prvotní snahou traktorist� projet p�edepsané úseky co nejrychleji (n�kdy na úkor kvality), aby se následky sn�žení zmírnily 
všude. Teprve pokud sn�hová nadílka poleví, m�že se zvýšit kvalita zmír�ování závad ve sjízdnosti. N�kdy však tento stav, kdy je t�eba protahovat 
rychle a mén� kvalitn�, trvá i n�kolik dn�. 
Co dodat? Pokud Vám �idi� traktoru nahrne sníh zp�t p�ed práh, sotva ho odklidíte, nespílejte mu, ned�lá to úmysln�. Jeho snahou a úkolem je 
zmír�ovat závady ve sjízdnosti a v�zte, že sp�chá, aby pomohl lidem, kte�í se bez jeho pomoci v�bec nedostanou z domu.                               - sy - 

p�i pro�ítání odpov�dí na otázky v dotazníku Prom�na jsem zjistila, že mezi „top“ problémy pat�í psí exkrementy na chodnících, ulicích a jiných 
ve�ejných prostranstvích. Dalším problémem je volné potulování ps�. 
Cht�la bych vás proto upozornit na to, že p�estupku se podle zákona 200/1990 Sb. o p�estupcích, v platném zn�ní, § 47 odst. 1 písm. d) dopustí 

ten, kdo zne�istí ve�ejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu ve�ejného 
prostranství. Pokuta je ve výši 1 000,-- K�. Ve�ejným prostranstvím jsou ulice, nám�stí, 
parky, h�išt�. Další právní úprava je v zákon� �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, 
v platném zn�ní §§ 415, 420 a 442 a dále v zákon� �. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném zn�ní ve vztahu k odstran�ní zne�išt�ní, které m�že zp�sobit 
závady ve sch�dnosti komunikace v�etn� chodník�. 
Je opravdu smutné, že ne všichni po svých psech uklízejí a my všichni ostatní se 
musíme ne vždy úsp�šn� exkrement�m vyhýbat.  
Vždy� naše m�sto vynaložilo nemalé finan�ní prost�edky na to, aby zakoupilo sb�rné 
koše na tento odpad (zelené koše s obrázkem psa). Samoz�ejm�, že lze použít i 
jakoukoliv jinou popelnici. Zárove� sice máme vysava� na exkrementy, kterým ale 
nepokryjeme celé m�sto, zvlášt� pak, když nám byl snížen po�et pracovník� na VPP. 
Ani placení poplatku za psa nezbavuje  majitele povinnosti  po psovi uklidit. Bu	te tak 
hodní a vezm�te to prosím na v�domí. Myslím si, že je zbyte�né, abychom to museli 
�ešit formou p�estupku, protože právo na ohlášení tohoto p�estupku má každý ob�an.  
Samoz�ejm�, že d�kuji všem, kte�í tato základní pravidla ohleduplnosti k ostatním 

dodržují.      
K volnému pobíhání ps� bych cht�la uvést, že volný pohyb ps� na ve�ejném prostranství bez jakéhokoliv dohledu chovatele, vlastníka �i držitele je 
pohyb opušt�ného nebo toulavého zví�ete. Toulavé zví�e je takové, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a pohybuje se 
mimo výb�hové prostory nebo mimo domácnost chovatele. Opušt�né zví�e je zví�e p�vodn� v lidské pé�i, které není pod p�ímou kontrolou nebo 
dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjišt�ných skute�ností vyplývá, že jej chovatel opustil. Za týrání se považuje opustit zví�e. Již samotné 
umožn�ní úniku psa je jeho týráním (zákon �. 246/1992 Sb., na ochranu zví�at proti týrání). Zví�e, které se dostane mimo domácnost, kde je 
chováno, m�že být vystaveno stresu z vn�jšího prost�edí, jelikož se ocitá v tomto prost�edí bez ochrany svého majitele. Je povinností majitele, aby 
zabezpe�il, aby zví�e nebylo vystaveno t�mto rizikovým vliv�m. Pokud k tomu dochází, je to porušení zákona. Pokud toulavý pes zaúto�í na 
nezú�astn�nou osobu, je v�c �ešena jako p�estupek dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích v platném zn�ní s pokutou do 
3 000,-- K�. Dále je vlastník nebo držitel domácích zví�at povinen zabránit pobíhání t�chto zví�at po pozemní komunikaci - zákon �. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11. Kdo toto poruší, dopouští se rovn�ž p�estupku, který lze �ešit podle § 22 odst. 1 písm. l) 
zákona  o p�estupcích. 
Na základ� zjišt�ní nebo ohlášení m�že m�sto provád�t odchyt voln� pobíhajících ps�. P�ípady je zapot�ebí hlásit na M�Ú paní Kolenkárové, tel. 
482 360 345, nebo místostarostce paní Žákové, tel. 482 360 322 nebo 721 221 840, které zajistí odchyt panem Štefanidesem a psi budou odvezeny 
do útulku pro psy, který má naše m�sto v Hajništi. Zárove� upozor�uji, že pan Štefanides m�že podle smlouvy p�ijímat psy do útulku jen  
s p�edchozím souhlasem provozovatele. Není proto možné psy vozit do útulku individuáln�, bez souhlasu m�sta. To lze jen výjime�n�, kdy hrozí 
újma psovi nebo lidem. I v tomto p�ípad� však musí pan Štefanides požádat o souhlas m�sto. Bez n�ho nem�že psa p�ijmout. 
P�estupky na úseku týrání zví�at �eší M�Ú Frýdlant, náš M�Ú �eší ostatní p�estupky výše uvedené. Obracet se m�žete na paní Dolejší, tel. 
482 360 331. 
                                                                                                                                                              Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 

Dne 6. listopadu 2007 uplynul první rok od našeho zvolení do funkcí. Je to p�íležitost ke krati�kému ohlédnutí za naší prací a pln�ním našeho 
volebního programu.   
Všichni jsme si v�domi, že rok je velmi krátká doba na to, aby se n�co podstatného v život� našeho m�sta mohlo zm�nit, p�esto se o zm�ny 
snažíme.  
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Z Vašich dopis�… 
Dobrý den, pane starosto,  

dnes jsem marn� �ekal od 8:45 do 9:30 hod. na matrice M�Ú, kde jsem cht�l ov��it jeden podpis. Na tuto skute�nost jsem upozornil na 
sekretariát� a p�ítomný �lov�k m� upozornil na to, že se s tím nedá nic d�lat (resp. necht�l s tím nic d�lat), paní v kancelá�i vpravo od sekretariátu 
mi doporu�ila, a� p�ijdu zítra – kv�li tomu ale nebudeme odro�ovat soudní �ízení, že M�Ú v Nov�m M�st� pod Smrkem nefunguje, jak má. 
Vezm�te si p�íklad z fungování ú�adu v Raspenav�. Paní na matrice m�la sice dovolenou, ale zastoupila ji jiná paní a ov��ení podpisu jí trvalo 
5 minut. Z toho vyplývá, že lidem z Nového M�sta pod Smrkem se vyplatí zajet 15 min. do Raspenavy a zp�t a jsou obslouženi podstatn� d�íve 
než v míst� – jen je to stojí více náklad� za benzín. 

Celá situace je zp�sobena nevhodnou organizací na M�Ú v Novém M�st� pod Smrkem, kde je na vstupních dve�ích uvedena pouze 
dvoudenní pracovní doba (Po, St) v týdnu a tím se neúm�rn� hromadí lidé do t�chto dvou dn�. 
Vezm�te si p�íklad z fungování ú�adu v Raspenav�, tam ú�edníci pracují p�t dní v týdnu a lidé chodí rovnom�rn� po celý týden. 
D�kuji za pochopení a zlepšení chodu Vašeho ú�adu. 
 
Dobrý den, d�kuji za Vaši zprávu. 
•     Za chod M�stského ú�adu (MÚ) a p�edevším za výkon státní správy (v�. matriky) je zodpov�dný tajemník MÚ. Ten je také nad�ízený všem 
pracovník�m MÚ z pohledu pracovn�-právních vztah�. Starosta je p�edstavitel samosprávy, tudíž nemá žádné kompetence k ovlivn�ní výkonu 
státní správy, m�že pouze prost�ednictvím tajemníka ovlivnit chod ú�adu. 
•     Dle informací místostarostky Mgr. Žákové a p. Kavky, který zastupoval moji sekretá�ku v dob� Vaší návšt�vy, jste byl informován o tom, že 
matriká�ka má ve své kancelá�i ob�ana, který byl v po�adí p�ed Vámi, a úkony, které provádí, nemohou být urychleny. Ov��ení Vašeho podpisu 
nemohlo být provedeno ani zastupující ú�ednicí ze zákonných d�vod� ochrany osobních údaj�. 
•     V ú�edních dnech (po a st) je chod ú�adu v�etn� výkonu státní správy zabezpe�en pro p�íchozí ob�any. Pokud se ve stejnou dobu sejde více 
ob�an� najednou, vy�izuje jejich záležitosti ú�edník v po�adí, v jakém p�išli, obdobn� jako u léka�e, v obchod� apod. Na našem ú�adu je také 
možné navštívit p�íslušného ú�edníka v neú�ední den, o �emž jste byl informován. Ob�ané této možnosti �asto využívají. Provoz matriky je proto 

Za ODS byli do vedení m�sta zvoleni Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka, Jaromír Pelant a Ing. Karel Je�ábek, �lenové RM, Miloslava Suková 
a Mgr. Michaela Smutná, �lenky zastupitelstva. 
  
Pln�ní našeho volebního programu: 
Granty EU a státu – pravideln� sledujeme vyhlášená grantová schémata. V této chvíli ale m�sto nemá p�ipravené žádné projekty, na které bychom 
finance mohli získat. Podpo�ili jsme zadání zpracování projektu na dostavbu a rekonstrukci kanalizace a projekt na opravu budovy policie. Hlasovali 
jsme pro p�ijetí dotace na 39 BJ. I nadále budeme podporovat to, aby v rozpo�tu m�sta byl dostatek finan�ních prost�edk� na projektové 
dokumentace a tím možnost získání pen�žních prost�edk� z EU i státu. Získali jsme 200 000,-- K� na opravu st�echy MŠ. Podpo�ili jsme zám�r 
využití geotermální energie.    
Organizace a ú�ady – Bohužel se nepoda�ilo zajistit, aby ve m�st� byla obnovena �innost �eské spo�itelny, která je soukromým subjektem, takže 
není možné ani politické jednání, o které jsme se pokusili. Podpo�ili jsme i jednání o umíst�ní dalšího bankomatu, ale ani to se nejeví pro naše 
ob�any výhodné. Budeme i nadále podporovat zachování všech stávajících služeb.  
Kvalita kulturního sportovního vyžití, zatraktivn�ní místních turistických objekt� pro návšt�vníky a turisty – Podporujeme i nadále 
vybudování SKI areálu na Smrku, získali jsme politickou podporu Libereckého kraje. Rozhodnutím RM jsme podpo�ili možnost lepšího využití 
multifunk�ního sálu a svým hlasováním v ZM podpo�íme finan�ní p�ísp�vek na jeho provoz. Získáním 100 000,-- K� jsme podpo�ili rozvoj služeb na 
koupališti. 
Prohloubení komunikace a spolupráce s místními podnikateli a živnostníky – podporujeme všechny možnosti vytvo�ení nových pracovních 
p�íležitostí, spolupracujeme s firmou EKS Factoring, s. r. o. na využití areálu Textilany. Podpo�ením výstavby 39 BJ jsme umožnili vytvo�ení n�kolika 
pracovních míst.  
Propagace m�sta – byla zlepšena propagace m�sta zkvalitn�ním a oživením internetových stránek, podpo�ili jsme i jejich rozší�ení o další 
možnosti. Hlasováním podporujeme finan�ní krytí vydávání propaga�ních materiál� o m�st�. I nadále se budeme snažit o zviditeln�ní našeho 
m�sta a o rozší�ení turistického ruchu.  
Podpora ob�anské aktivity – iniciovali jsme aktivitu nazvanou PROM
NA, kterou jsme zahájili zapojování ob�an� do v�cí ve�ejných. Dalším jejím 
pokra�ováním bude zapojení ob�an� do aktivní diskuse o život� ve m�st�. Požádali jsme nadaci PARTNERSTVÍ o grant ve výši 110 000,-- K� na 
tvorbu vize komunity (rozvoj  a sm��ování m�sta). P�ijímáme a vy�izujeme p�ipomínky a podn�ty ob�an� – p�enášíme je na jednaní RM i ZM. 
Kontrolujeme jejich pln�ní.  
D�tská h�išt� – Podporujeme snahy Mate�ského centra i m�sta o získání finan�ních prost�edk� na d�tská h�išt�. Podpo�íme zadání zpracování 
projektové dokumentace na multifunk�ní h�išt� u sokolovny i na jiná d�tská h�išt� ve m�st�.  
Zajišt�ní bezpe�nosti v ulicích – spolupracujeme s policií p�i �ešení problém� vyskytujících se v našem m�st�, �ešíme otázky bezpe�nosti. 
S navýšením po�tu p�íslušník� policie od ledna 2008 budeme prosazovat více poch�zkové �innosti. 
Dopravní infrastruktura – Schválením finan�ních prost�edk� jsme podpo�ili  opravy silnic v našem m�st�. Zasazujeme se o opravu nové silnice ve 
Frýdlantské ulici a o opravu nových chodník�. V podpo�e dalších oprav a rekonstrukcí budeme pokra�ovat.  
Nám�stí – V p�íštím roce podpo�íme zadání studií na rekonstrukci nám�stí a zajistíme ve�ejnou diskusi nad jednotlivými návrhy.   
Dopravní zna�ení – Podíleli jsme se na vyhledávání míst, na kterých je nutné snížit rychlost a osadit je novým dopravním zna�ením. Podporujeme 
vým�nu stávajícího dopravního zna�ení a osazení nového. Podpo�ili jsme vypracování projektu p�echodu pro chodce ve Frýdlantské ulici a 
zasadíme se o jeho vybudování. Podíleli jsme se na schválení dotace a p�ísp�vku m�sta na sv�telný ukazatel rychlosti, který bude instalován 
v Jind�ichovické ulici u ZŠ a bude sloužit k zajišt�ní bezpe�nosti d�tí, které navšt�vují 1. stupe� ZŠ.  
Zkvalitníme správu bytového fondu a podpo�íme novou výstavbu – p�es složitost celého problému jsme podpo�ili výstavbu a finan�ní krytí 
výstavby bytového domu o 39 BJ.  
Budeme podporovat spolupráci s okolními obcemi – Podporujeme spolupráci s okolními obcemi, zvlášt� pak spolupráci a finan�ní krytí Svazku 
obcí Smrk (Lázn� Libverda, Nové M�sto pod Smrkem a Frýdlant), který se zasazuje o vybudování SKI areálu na Smrku.   
 
Pln�ní volebního programu je úkol nejen na 4 roky, ale na déle. M�žeme jen slíbit, že se budeme snažit, aby m�sto získalo co nejvíce finan�ních 
prost�edk�  z EU pro období let 2007-2013, které by sloužily k rozvoji a prosperit� našeho m�sta. 

                                                                                        Jaromír Pelant – p�edseda MS ODS 
                                                                                                                                                             Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka m�sta 
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zajišt�n i v neú�ední dny, v p�ípad� nep�ítomnosti p�íslušné ú�ednice jejím zástupem. 
•  Na našem ú�adu ú�edníci také pracují 5 dn� v týdnu. Je však t�eba si uv�domit, že náplní jejich práce není pouze jednání s ob�any. Musí 

dále provád�t administrativní úkony, o které ob�ané požádali, a mnoho dalších �inností (školení, místní šet�ení atp.). M�že se tedy stát, že 
n�který z ú�edník� v neú�ední den nebude k dispozici. Proto je vhodné si sch�zku s p�íslušným ú�edníkem p�edem domluvit, obzvlášt� v období 
prázdnin, kdy jsou nejvíce �erpány �ádné dovolené. Kontakty naleznete zde:  

Omlouvám se za zp�sobené potíže a doporu�uji nenechávat jednání na ú�adech na poslední chvíli s tím, že by se m�li Vašemu problému 
všichni pod�ídit. 
S pozdravem                                                                                                                   Ing. Pavel Smutný, starosta Nového M�sta pod Smrkem 
 
P.S.: Také jsem již jako starosta musel nejd�íve vystát hodinovou frontu, než jsem vy�ídil p�epis hasi�ského auta M�sta na M�Ú ve Frýdlantu. 
 

Dobrý den, pane starosto, 
jezdím do Nového M�sta s malou dcerou Eliškou na prázdniny a cht�la bych od Vás poradit, kam s ní mám chodit na d�tské h�išt�? 

Bohužel se mi za dva m�síce žádné bezpe�né nepoda�ilo najít. 
Píši Vám hlavn� proto, že h�išt� na koupališti je životu nebezpe�né: na plošin� chybí prkna (nešla by vym�nit?), jedna houpa�ka leží na zemi, 
nešla by alespo� p�emontovat na druhý prázdný stojan? Alespo� pro zbytek prázdnin? 
Dále na koupališti postrádám pískovišt� pro d�ti, z h�išt�, kde je písek, nás volejbalisté vyhodili, protože není ur�en pro d�ti na hraní. 
H�išt� mezi paneláky je zase v�kem zdevastované a v�era jsem byla sv�dkem, jak prohnilé trámy musel n�jaký pán odstra�ovat, protože málem 
spadly na d�ti. 
Nestálo by za to, aby Nové M�sto našlo ve svém rozpo�tu na p�íští rok prost�edky na nové d�tské h�išt�, obzvláš� v dob� baby boomu, kdy jiné 
obce do h�iš� pro d�ti investují? 
D�kuji za pochopení 
 
Dobrý den, d�kuji za Vaši zprávu. 

Otázkou d�tských h�iš� v Novém M�st� pod Smrkem se zabýváme velmi intenzivn�. V letošním roce bylo podáno již 5 žádostí o dotaci na 
vybudování d�tských h�iš�, zatím však neúsp�šn� (možná práv� kv�li boomu, o kterém píšete - h�išt� chce každý). V této záležitosti 
spolupracujeme s Mate�ským centrem. Nyní mohu pouze doporu�it jejich služby, odkaz:  

Minulá vedení m�sta se tomuto tématu p�íliš nev�novala, takže nyní musí naši zam�stnanci nebezpe�né zbytky h�iš� postupn�, jak jste byla 
sv�dkem, odstra�ovat. V rozpo�tu pro letošní rok se žádné prost�edky nenašly, nenašly se nap�íklad ani na všechny nejakutn�jší opravy budov 
m�sta a komunikací. 

Prov��il jsem možnost opravy zmín�ných prvk� na koupališti. Údržbá�, který má mj. koupališt� na starosti, byl na dovolené a nastoupil 
op�t dnes. Zítra provede opat�ení. Koupališt� má druhým rokem ve správ� p�ísp�vková organizace m�sta, která hospoda�í s prost�edky m�sta. V 
letošním roce byly provedeny dv� nákladné akce - úprava vstupu do vody (vým�na nebezpe�ných kluzkých dlaždic za písek) a rekonstrukce h�išt� 
na plážový volejbal. M�sto má ve svých prioritách celkovou rekonstrukci koupališt�. Vše je však závislé na získání prost�edk� a vy�ešení 
majetkoprávních vztah� k vodní nádrži. 

Dnešní situace kolem d�tských h�iš� je velice svízelná. Je problém s vytipováním vhodné lokality. Mnoho lidí (v�tšinou starší ob�ané) 
d�tská h�išt� u svých bydliš� necht�jí. Bohužel jejich hlasy zaznívají velice siln� a �asto. Na nátlak takové skupiny obyvatel jsme museli na 
jednom z p�vodních h�iš� mezi paneláky zakázat hraní mí�ových her. Dnes mi volala obyvatelka z této lokality, abychom bez náhrady odstranili 
všechny zbývající prvky d�tských h�iš�, že tam d�tský k�ik necht�jí. Zárove� se ozvala další skupina v jiné lokalit�, že cht�jí, abychom tam také 
zakázali mí�ové hry. 
Aktuální atmosféra tedy není výstavb� nových h�iš� naklon�na. Jedinými zastánci jsou maminky z Mate�ského centra v �ele s pí Lenkou 
Meinerovou. 
Je mi líto, že Vám nemohu podat lepší zprávu, ale v�zte, že m� tato situace také trápí. Mám také malé d�ti a pohrát na d�tské h�išt� si jezdíme do 
Janova nad Nisou nebo Š�astné zem�. 
D�kuji za pochopení                                                                                                    Ing. Pavel Smutný, starosta Nového M�sta pod Smrkem 

P�ání 
  Našel jsem láhev. Docela oby�ejnou zelenou láhev. Zašpuntovanou, 
ani etiketu nem�la. Zvedl jsem ji a snažil se zahlédnout p�es zelenkavé 
sklo, co je uvnit�. Nic nebylo vid�t, jen taková mlha. Nebo kou�? 
Zat�epal jsem s ní. Kou� nebo mlha se lín� rozpohybovala. Jinak se nic 
nestalo. Špunt byl v té lahvi nacpaný až po okraj hrdla. Že bych ji zkusil 
odzátkovat? Vždy� je stejn� prázdná. Ale co když v ní n�co v tom 
mlžném závoji je? Vzal jsem ji tedy a odnesl dom�. Postavil jsem ji na 
st�l a za�al jsem ji op�t zkoumat. Ta mlha jako by ješt� zahoustla. Tak 
to zkusíme. Sáhl jsem do šuplíku pro vývrtku. Korek vypadal obstojn�, 
ani se nedrolil. Vývrtka se pomalu zavrtávala do korku až po hrdlo. Vzal 
jsem láhev mezi kolena a za�al vší silou táhnout. Šlo to ztuha, zátka se 
skoro v�bec nepohnula. Zato mlhovinka se dala do rejd�ní, jako by ji 
n�co urychlilo. P�estal jsem dobývat zátku z láhve a op�t jsem si ji 
po�al bedliv� prohlížet. A hele, n�co barevného se ot�elo o st�nu 
flašky, ale hned se to ztratilo v tom kou�mu. To m� podnítilo k další 
�innosti. Vší silou jsem op�t zabral. Zátka se pomalu sunula z láhve 
ven. Zbývalo jen n�kolik milimetr� a... Ozval se zvuk, podobný 
tlesknutí, špunt byl venku, ruka setrva�ností vylet�la k obli�eji a sekla 
mne do rtu. Ucukl jsem, ale pozd�. Láhev jsem držel dál mezi koleny, v 
ruce jsem držel vývrtku se špuntem, ret m� pálil od té pecky, kterou 
jsem si ušt�d�il. Od hrdla za�al stoupat v malých kroužcích bílý dým. 
Prokrista pána, aby to tak byla n�jaká chemikálie! Vybouchne to. Nebo 
m� to otráví. Honem jsem postavil flašku na zem a odstoupil. Ten dým 

se za�al valit ven v�tší rychlostí a tvo�il jakoby trychtý�. Najednou 
uprost�ed té nálevky se objevilo cosi tmavého. Jako n�jaká hlavi�ka 
nebo co. Zv�tšovala se, objevil se kr�ek, ramínka, ru�i�ky, posléze celé 
t�lí�ko, noži�ky. Jako džin! Vlnilo se to nad hrdlem láhve, okolo se 
rozvalovaly bílé dýmy. Postavi�ka za�ala nabývat na rozm�rech 
nevídanou rychlostí. Než jsem sta�il od samého p�ekvapení zav�ít ústa, 
ten džin nebo co to bylo už byl velký jako dosp�lý �lov�k. Na hlav� m�l 
turban, oble�en byl v takovém dlouhém plášti s cípem, p�ehozeným 
p�es rameno. Vznášel se nad tou lahví jako nafouknutý pou�ový 
balónek. Jen kousek od nohou byl jakoby p�ipoután k hrdlu. Postava 
byla te	 v�tší než já. Nato�ila se ke m� obli�ejem, zk�ížila ruce na hrudi 
a uklonila se až po pás. Pak se ozval dutý hluboký hlas. Takové jakoby 
óóóhmmmm, co vyluzují budhisti�tí mniši p�i svých seancích. Pak si to 
odkašlalo a pravilo �esky: "�eho si žádáš, m�j pane?" Trochu jsem se 
vzpamatoval. Tak ta ducha�ská v�c je živá a ješt� k tomu mi drze tyká! 
Ješt�, že mne to nazývá panem. Nebo pánem? No, to je jedno. "Jako 
co si p�eji?" vyšlo ze mne. "�eho si žádáš, m�j pane?" opakovalo to 
jako zaseknutá deska. "Za to, že jsi m� vysvobodil, vyslov p�ání a bude 
ti spln�no," ozval se op�t džin. "Jakékoliv p�ání?" zapochyboval jsem. 
"�eho si žádáš, m�j pane?" To už je pot�etí, mluví to �esky, takže asi 
bych se m�l projevit. "Dobrá, " pravil jsem majetnicky. "Takže si p�eji... " 
Za�al jsem hore�n� p�emýšlet, ten pálící ret k tomu, honem využít 
p�íležitost. "Zvedni mi konto na ú�tu �ádov� o šest nul, uprav mi 
zahradu okolo domu, zkontroluju sám, chci nový kolo, pot�ebuju nový 
auto, novej nábytek, starej dosluhuje, vy�istit okna, uklidit v obýváku, 
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ale budu si dozorovat, chybí mi n�jaká hospodyn�, ale hospoda�it budu 
sám, n�jaká ta dovolená, ale až pozd�jc, te	 zatím ne, taky n�jaký 
nový oble�ení by bodlo. Jo, zvednout plat by neškodilo, podívat se 
n�kam po té naší republice, t�eba hned... Po�kej, kam se mi to 
ztrácíš?"  Džin se za�al tak n�jak scvrkávat a scvrkávat, až se vcucnul 
do té láhve i s tím dýmem. Špunt, co ležel na zemi vedle láhve i 
s vývrtkou, se z ní strašn� rychle vyšrouboval, vylet�l do vzduchu a 

prudce se narval do hrdla té zelené láhve. Pšouklo to, jako když si uleví 
nemluvn�, a bylo najednou ticho. Jen trochu smrádku z�stalo v 
místnosti. 
  To se stalo už dávno, láhev jsem asi vyhodil. Ale hlavn� do dneška 
nevím, co jsem vlastn� ud�lal špatn�. Vždy� já toho ducha za�al mít 
docela rád i p�es ten rozseknutý ret. 

Šmi-dra© 

  Rodi�e se d�lí na dv� �ásti: matku a otce. Matka se ješt� rozd�luje na 
ženu v domácnosti a v zam�stnání. Doma se potom ješt� skládá z 
manželky, matky, kucha�ky, uklíze�ky, pra�ky, nakupova�ky, ú�etní, 
vychovatelky... ostatní si už nepamatuji, ale máma toho umí 
vyjmenovat více, jako nap�íklad služka, otrok a jiné. Matka se 
vyzna�uje tím, že se zázra�n� nachází na více místech naráz a umí v 
jedné chvíli myslet na sto v�cí, p�i�emž deset v�cí d�lá sou�asn�. 
Vidím na vlastní o�i, jak po návratu ze zam�stnání dá va�it vodu na 
sporák, zatímco zamísí t�sto na buchty. P�itom jí jde pra�ka, do které 
chodí vym��ovat prádlo, mn� vymýšlí v�ty oznamovací, rozkazovací, 
tázací a naši Olinku zkouší z velké násobilky. Že potom p�ebalí malého 
Karlíka a ud�lá mu Sunar s krupicí, to si ani nesta�ím všimnout. Dv� 
o�i mi na to nesta�í. Nebo� když potom zasedneme k ve�e�i, už je 
namletý mák a o�echy na buchty a já mám na kolenou teplák� našité 
nové záplaty. Olina má umyté vlasy a prádlo je rozv�šené na balkon�. 
Nadarmo mámu tajn� pozorujeme. Máma má doopravdy jen dv� ruce... 
a p�ece, když p�ijde dom� z práce, má v jedné velkou a malou tašku, v 

druhé dv� sí�ovky s nákupem a v t�etí... ne, vždy� jsem už �íkal, že má 
jen dv� ruce, ale nese i Karlíka s fusakem. 
  Otec se neskládá ani nerozd�luje. Nachází se v zam�stnání a doma, 
ale doma ho najdete málokdy. Krom� snídan� a ve�e�e, kdy sedí u 
stolu, se vyskytuje oby�ejn� v k�esle anebo na gau�i a bývá zakrytý 
novinami. Zanechává po sob� vždy ty samé stopy: rozev�ené a 
p�evrácené noviny a cigaretový popel, n�kdy i v popelníku. Na rozdíl od 
mámy, p�i�emž má také dv� ruce, p�ichází dom� s rukama prázdnýma. 
Zda umí násobilku, nevím, ale psát asi umí, p�esto mi žákovskou 
knížku ani jednou nepodepsal. A není ješt� prozkoumané, pro� pat�í do 
skupiny rodi��, když na rodi�ovské sdružení v�bec nechodí. 
  Pan u�itel povídal, aby jsme se p�i psaní zamysleli nad prací svých 
rodi��. Ve škole p�id�lují žáka, který �ádn� nepracuje, �i se neu�í, k 
dobrému a usilovnému žákovi, aby se u n�j n��emu nau�il. A tak si 
myslím, že p�i s�atku p�id�lují muže ženám, aby je ženy n��emu 
dobrému nau�ily a m�ly na n� dobrý vliv. Mojí mám� se to zatím 
bohužel nepoda�ilo.                                                                  Šmi-dra© 

    Druhý ro�ník poušt�ní drak� uspo�ádalo 13. �íjna 2007 
místní sdružení ODS. 
    Sešli jsme se v sobotu odpoledne na koupališti. Po�así 
bylo krásné, ale vítr nám op�t moc nep�ál. P�esto drá�ci 
létali, i když n�kdy jen za usilovného b�hu d�tí a 
n�kterých obzvláš� nadšených tatínk�. Odm�nou jim byla 
sladkost a  radost d�tí. 
    Poušt�ní drak� bylo dopln�no drobnými sout�žemi 
(skákání v pytlích, házení mí�k�, házení šipek, trefování 
do nafouknutých balónk�) a opékáním bu�t�. Ú�ast byla 
p�kná, ale škoda, že krásného po�así a možnosti pobytu 
v p�írod� nevyužilo ješt� více rodi�� a d�tí. Sladkostí, 
nanuk�, bu�t� a pití bylo dost. 
    D�kujeme všem, kte�í se na zdaru akce podíleli, a už 
nyní se t�šíme na další ro�ník! 
                                                                             MS ODS 

  K �innosti sboru v tomto roce m�žeme �íci, že to byl to pro nás úsp�šný rok. P�i valné hromad� sboru byla zhodnocena celoro�ní práce všech 
�len� za ú�asti host� ze sboru okrsku a p�edstavitel� hasebního okrsku Nové M�sto pod Smrkem, jehož výjezdová jednotka obhájila své prvenství 
p�i sout�žích v našem okrsku. V m�síci únoru jsme uspo�ádali tradi�ní hasi�ský ples, velmi kladn� hodnocený ve�ejností pro svoji perfektní 
p�ipravenost a kulturn�-spole�enský zážitek. Již v b�eznu jsme provedli odzimování techniky a byl proveden sb�r železného šrotu v Ludvíkov� a na 
P�ebytku. Duben byl p�edznamenán p�ípravami na další akci – pálení vatry, která se i p�es nep�íze� po�así povedla. Také za�aly první sout�že a 
asistence p�i haváriích a požárech. M�síc �erven za�al D�tským dnem ve spolupráci se sborem Nové M�sto a také prestižní sout�ží o pohár 
hasebního okrsku. �ervenec byl ve znamení zvýšeného úsilí na oprav� hasi�ské zbrojnice, h�išt� a nádrže, provedli jsme  opravu a nát�r 
chaloupky, vým�nu vrat u zbrojnice a další opravné a udržovací práce p�i oprav� techniky. Také byla uspo�ádána pohárová sout�ž pro d�ti i dosp�lé 
o pohár starosty sboru. I v prázdninovém období se scházelo mládežnické cvi�ící družstvo na svých pravidelných sch�zkách. Pro tuto mládež byla 
uspo�ádána akce nazvaná ,,Brou�kiáda‘‘, p�i které se ur�it� pobavili jak d�ti, tak i dosp�lí, a také tradi�ní akce ,,Poslední prázdninový táborák‘‘. 
V této dob�, kdy již skon�ily sout�že dosp�lých a ješt� pokra�ují sout�že mládeže, se dokon�uje p�íprava na zazimování techniky, dokon�ení oprav 
ve zbrojnici, jako zabudování p�ívodu elektriky pro elektrické topení a osv�tlení ve zbrojnici, opravy a nát�ry dve�í a oken v klubovn� hasi��, 
vybavení klubovny darovaným nábytkem a další drobné úpravy pro zlepšení prost�edí. Byla také dokon�ena inventura majetku m�stského ú�adu a 
p�ipravujeme již návrh rozpo�tu na p�íští rok. V dalším období se budeme p�ipravovat na výro�ní valnou hromadu, která se bude konat 28. prosince, 
a již v tuto dobu se p�ipravujeme na p�íští hasi�ský ples v únoru a nohejbalový Silvestrovský turnaj pod širým nebem.  
Záv�rem chceme pod�kovat všem sponzor�m a všem p�íznivc�m našeho sboru za jakoukoli podporu  naší �innosti, a protože se již blíží konec 
roku,  p�ejeme všem hodn� pevného zdraví a osobní spokojenosti do roku nového. 
N�kolik zajímavostí záv�rem. Máme evidovaného pravd�podobn� nejmladšího hasi�e v okrese a možná i v republice, dvoum�sí�ního Petra 
Nováka, nejstaršího hasi�e ve sboru Jaroslava Nováka, který se dožívá 82 let, máme také nejv�tší po�et �len� ze všech sbor� v okrsku-85�len�-a 
kuriozita: 51-letá kulturní referentka pí Bohuna Chmelová je na okresním seznamu �len� evidovaná jako 151-letá. 

 
Jednatel sboru dobrovolných hasi�� Ludvíkov Malý Pavel st. 
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Po prázdninách jsme se spole�n� sešli a p�ipravovali na školní rok. 
Za�ali jsme pracovat podle ŠVP, který paní �editelka nazvala „Smr�ek“.  
V�tší akce, která prob�hla pro d�ti, byl Pohádkový les sk�ítka 
Po�ádní�ka.  
Cht�li jsme d�ti hravou formou seznámit s ekologickými prvky. Taková 
PET lahev, když z ní vypijeme obsah, se dá bu	to hodit na zem, nebo 
do kontejneru, anebo využít jako dekorace. 
Na školkové zahrad� viseli barevní paná�ci Po�ádní�ci, na brán� u MŠ 
lezla Stonožka – Petnožka. D�ti procházely pohádkovou trasu a na 
konci je �ekal motýl z ví�ek  
od PET lahví. Protože po�así ráno nevypadalo hezky, zm�nili jsme trasu 
kolem lesa a ne po louce.  
Po zdolání trasy se d�ti s radostí pustily do vu�t� a teplého �aje (za 
vu�ty d�kujeme panu Proškovi). P�ekvapila nás velká ú�ast d�tí i rodi�� 
a t�šíme se na shledanou p�íšt�. 

U�itelky a d�ti z MŠ 
 

Podle zákona �.561/2004 Sb. o p�edškolním, základním, st�edním, 
vyšším odborném a jiném vzd�lávání § 123  se poskytuje zdarma 
pouze vzd�lávání pro d�ti, které navšt�vují poslední ro�ník MŠ. Výši 
úplaty stanoví �editel školy a �iní nejvýše 50% náklad� na provoz. 
Není pravda, že n�kte�í rodi�e školku platit nemusí. Je možno pouze 
úplatu snížit na základ� písemné žádosti a spln�ní dalších povinností. 
P�ij	te se mne zeptat, ráda Vám odpovím. 

Suková Miloslava – �editelka MŠ 

   V n�kolika p�íštích vydáních Novom�stských novin vás chceme 
seznámit s �inností naší ZUŠ v Novém M�st� pod Smrkem, která je 
samostatným právním subjektem již od roku 1990 a jejím z�izovatelem  
je m�sto Nové M�sto pod Smrkem. 
   Pod vedením paní �editelky Mgr. Miroslavy Mad�rové byla ZUŠ 
v pr�b�hu 14 let jednou z organizací zajiš�ujících v našem m�st� 
kulturní �innost. Svými akcemi p�ispívala nejen ke zlepšení váno�ní 
nálady, ale i ke zp�íjemn�ní všedních dn� v roce a svými vystoupeními 
p�inášela radost i nejstarším obyvatel�m m�sta. 
   Tato �innost pokra�uje pod vedením paní �editelky Mgr. Martiny 
Funtánové  i v sou�asné dob�, kdy se hudební obor vedle hry na 
zobcové flétny, klavír, akordeon a kytaru rozší�il ješt� o hru na housle. 
Žáci mohou své hudební schopnosti a dovednosti dále prohlubovat a 
rozvíjet v komorním flétnovém souboru, instrumentálním komorním 
souboru Linduška a v p�veckých souborech Podsmrká�ek I a 
Podsmrká�ek II. Mladšími žáky je oblíbena hudebn�-pohybová výchova, 
která v sob� zahrnuje jak prvky hudební, tak i tane�ní. Vedle hudebního 
oboru mohou d�ti navšt�vovat také obor výtvarný. Ve výtvarném oboru 
se žáci seznamují s nejr�zn�jšími výtvarnými technikami. Výrobky a 
výtvory našich žák� zdobí nejen školu a m�sto, ale získávají uznání i na 
sout�žích a p�ehlídkách u nás i ve sv�t�.  V sou�asné dob� navšt�vuje 
ZUŠ 157 žák� a jejich každodenní výuku zajiš�uje 7 vyu�ujících.  
 
Naše adresa:  ZUŠ Nové M�sto pod Smrkem 
                       Žižkova 309 
                     463 65 Nové M�sto pod Smrkem 
 
Webové stránky:  www.zus-nmps.wz.cz 
Telefon:                   482 325 238 
E-mail:                    zus-nmps@centrum.cz 
 
Tolik zatím o naší škole. V dalším vydání se dozvíte více o našich 
akcích.  

Na shledanou se t�ší Mgr. Marie �echová a Mgr. So�a Jarošová 

P�edváno�ní dílny:   listopad a prosinec – p�esné termíny budou v okn� mate�ského centra a na výv�sce 
 
     1.         Sklen�né váno�ní lampi�ky – Tiffany technika maminky, d�ti malování vitrážovými barvami      

            2.          Výroba forem na sví�ky s váno�ními motivy  
     3.          Odlévání sví�ek do lukoprenových a sádrových forem 

            4.         Adventní v�nce 
            5.          Váno�ní ozdoby z p�írodních materiál� (vrbové šény, elhar šn�ra, lýko, kuku�i�ný provázek, mo�ská tráva) 
            6 .         Sví�ky z v�elích mezist�n 
            7.          Váno�ní ozdoby z keramiky + keramická dna ke koší�k�m 
            8.         Koší�ky z pedigu, koule z proutí 
            9.         D�tské váno�ní papíry / výroba razítek z p�nové hmoty/ 
            10.        Odlévání mýdel 
 
Info na tel.: 774 84 64 40 Lenka MEINEROVÁ 
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   Letos o jedné krásné srpnové ned�li (12.8.2007) jsme oslavili dv� významné události. 11.8.1912 byl vysv�cen sotva dostav�ný evangelický 
kostel v NMpS, který se poda�ilo vybudovat teprve za zna�ného finan�ního p�isp�ní nadace Díla Gustava Adolfa. A tato shodou okolností slavila 
letos 175. výro�í svého vzniku. Uspo�ádali jsme tedy slavnostní bohoslužby v�nované výro�ím ob�ma.  
    Nadace Díla Gustava Adolfa m�la a má dodnes za cíl podporovat evangelické dílo, jestliže se koná na míst�, kde evangelíci p�edstavují 
výraznou menšinu. To byl p�ípad i Nového M�sta na po�átku minulého století. M�lo jít vždy o pomoc slabším. Kde že nalezla tato nadace svou 
inspiraci? Nejprve v Bibli (zvlášt� ve verši z Gal 6,10: „A tak dokud je �as, �i�me dob�e všem, nejvíce však t�m, kte�í pat�í do rodiny víry.“) a dále 
pak v n�meckých církevních d�jinách t�icetileté války.              
     Když už v �echách, za�átkem 30. let 17. století, byla evangelická v�c na dlouhou dobu prohraná (v zásad� už na Bílé ho�e, ne-li ješt� p�ed ní), 
v n�meckých zemích se stále ješt� bojovalo o to, kdo bude mít navrch, zda Katolická liga �i �ady evangelické – Protestantská unie. A tehdy také 
p�isp�chal ze Švédska evangelický král Gustav II. Adolf na pomoc svým bratr�m ve ví�e. Byla válka a slabší pot�ebovali pomoc siln�jších. Ješt� 
v r. 1629 hrozilo, že s evangelíky v n�meckých zemích to dopadne jako u nás. Jenže jim nep�isp�chal na pomoc jen n�jaký zimní král, nýbrž 
práv� Gustav Adolf. Z jeho strany to byla do zna�né míry obranná válka a válka bratrské pomoci. A snad v tom byla i solidarita se zemí matky. 
Sám sebe vnímal jako zastánce práva a náboženské svobody. A tak jmenovit� dv� bitvy zvrátily d�jiny t�icetileté války na západ od našich hranic: 
bitva u  Breitenfeldu (1631) a u Lützenu (1632). A tyto bitvy rozhodujícím zp�sobem zvrátily na �as chod d�jin ve prosp�ch  Protestantské unie. V 
nich se mimo jiné rozhodlo o tom, že v nadcházejících staletích! p�evládne v severních n�meckých zemích protestantský (evangelický) živel, tj. až 
na drobné výjimky lutherství.  Král Gustav Adolf sám však v té druhé bitv� u Lützenu padl. Dostal se v se�i mezi zástup Valdštejnových! kyrysník� 
a byl smrteln� post�elen n�kolika ranami.  Vešel pak do d�jin jako zachránce evangelické v�ci, mluvilo se o n�m jako o „novém soudci a vojev�dci 
Gedeonovi“ �i jako o „p�lno�ním lvu“.  Když bylo nejh�� a ochabla nad�je, p�isp�chal do noci zoufalství lev zachránce. Jeho mrtvé t�lo pak bylo ve 
strhujícím poh�ebním pr�vodu p�epraveno do Stokholmu. A vyvolalo to dokonce takový smutek a zu�ivost u Švéd�, že když zem�el vévoda 
frýdlantský Albrecht z Valdštejna, tak se jich prý n�kolik ješt� vypravilo do �ech, aby z Valdštejnova  hrobu vynesli n�které �ásti jeho t�la a mohli 
je jako potupnou trofej donést do Švédska, nebo� Valdštejna  obvi�ovali ze smrti svého milovaného krále. (Tak to alespo� popisuje náš Durych.)  
     Je jist� otázka, jaké všechny motivy sehrály roli v politicko-vojenském  rozhodování tohoto švédského krále. Ví se, že cht�l založit mocné 
protestantské císa�ství. Cht�l povznést vliv Švédska za hranice, založit kolem Baltu velikou �íši severní, která by se rovnala moci Habsburk� a 
Bourbon�. Ve v�ci �ech požadoval na císa�i obnovení p�edešlého stavu (z�ejm� p�ed Bílou horou) a v�tší náboženskou svobodu k tomu.  Do jaké 
míry cht�l strhnout moc severní Evropy na sebe a do jaké byl pohnut myšlenkami evropské náboženské reformace, dodnes z�stává spornou 
otázkou, tak jako se tato otázka vznáší v�bec nad rozhodnutími všech panovník� zapojených do t�icetileté války. Jisté však je, že Gustava II. 
Adolfa historikové �adí nejen mezi nejnadan�jší vojev�dce, nýbrž také mezi nejušlechtilejší panovníky všech dob.  
    Pro nás, evangelíky Frýdlantska,  stojí za povšimnutí p�edevším  skute�nost, že nebýt Díla Gustava Adolfa jakožto celosv�tové nadace se 
sídlem v Lipsku a jejích ušlechtilých myšlenek, náš evangelický kostel v NMpS by nejspíš dnes nestál.          

Adam Balcar, evangelický fará� v NMpS  
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Ahern,Cecelia                      Kde kon�í duha 
Carriére,Jean-Claude           Goyovy p�ízraky 
Clarke,Susanna                   Jonathan Strange 
Collins,Jackie                        Milenci a mstitelé 
Deaver,Jeffery                      Hodiná� 
Donegan,Greg                      Atlantida: �áblovo mo�e 
Erian,Alicia                           Arabka 
Erskine,Barbara                   Dcery ohn� 
Hessová,Anna                      Panny a netvor 
Hohlbein,Wolfgang              Kronika nesmrtelných 
Hude�ková,Eva                    Tajemství pražského šotka 
Challinor,Deborah                Fata morgána 
Jong,Erica                            Desátá múza Sapfo 
Lee,Linda,Francis                Prost� sexy 
Lorentz,Iny                           Markytánka 
Nosková,V�ra                       Obsazeno 
Ostravak,Ostravski               Denik Ostravaka 
Pittnerová,Vlasta                  Na gruntech 
Remargue,Erich Mari           Nep�ítel 
Roberts,Nora                        �ervená lilie 
Serno.Wolf                           Ranhoji�ova mise 
Švec,Bohuslav                     Soumrak keltského me�e 
Va�ková,Ludmila                  Válka r�ží 
Viewegh,Michal                    And�lé všedního dne 
Vondruška,Vlastimil             Strážce boleslavského mysteria 
Cimický,Jan                          Vražda na ostrov�      
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Cabot,Meg                            Mediátor 
Carman,Patrick                    Elyonova zem� 
Estes,Allison                        St�íbrné podkovy 

Faltová,V�ra                         Velká kniha kocoura Vav�ince 
Franková,Hermína                �arod�jnice bez košt�te 
Freund,Peter                        Laura a hádanka St�íbrné sfingy 
Jemec,Dmitrij A.                   �arod�j p�lnoci 
Lanczová,Lenka                   H�íšná touha 
Molloy,Michael                      �aroklání 
Rodda,Emily                         Deltora 
Stekla�,Vojt�ch                     Dvoj�ata v akci 
Trojovská,Inesa                    Kouzlo v�k� 
Stine R.L.                               Husí k�že - Úsm�v prosím-p�ichází 
                                                   zlo 
Stine R.L.                               Husí k�že – P�lno�ní p�ízrak 
Stine R.L.                               Husí k�že – Krev p�íšery  
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Bílá,Lucie                               Jen krátká návšt�va pot�ší 
Conway,Helen L.                  Domácí násilí 
Hoffmann,Thomas R.           Jak je poznáme? 
Kohák,Erazim                        Zelená svatozá� 
Navara,Lud�k                        P�íb�hy železné opony 2 
Rosado,Jorge                        Tankové divize n�mecké armády  
Ruiz,Miguel                           �ty�i dohody 
Sanger,Karin                        Jak je poznáme? 
Toušlová,Iveta                      Toulavá kamera 
Zajda,Miroslav                      Cesta k nesmrtelnosti 
Žák,Ladislav                         Jizerskohorské p�ehrady 
Ciereszko,Barbara                Pokojové kv�tiny 
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Grahan,Rob                          Shakespeare bleskov� 
Carlson,Maureen                  Modelujeme postavi�ky  
Stowell,Charlotte                  Vyrábíme p�ání�ka 
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      M�stská knihovna nabízí svým �tená��m bohatý výb�r literatury jak z oblasti populárn� nau�né, tak i z beletrie. 
P�ij	te se sami p�esv�d�it a sta�te se �tená�i m�stské knihovny. Knihovna dále nabízí �ernobílé a barevné kopírování pro ob�any 
b�hem výp�j�ní doby a skenování.  
 
  M�stská knihovna p�j�uje:       pro d�ti:         pond�lí    13:00 - 17:00 hod.     st�eda            13:00 - 15:00 hod. 
                                                   pro dosp�lé:   pond�lí      9:00 - 11:00 hod.     úterý                9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod. 

                                                            �tvrtek       9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod. 
 

      M�stská knihovna upozor�uje ob�any na novou službu - ve�ejn� p�ístupný internet. Možnost využití této služby má každý ob-
�an m�sta. Internet je p�ístupný ve výp�j�ní dob� knihovny. 
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