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Všem jubilantĤm pĜejeme mnoho zdraví, štČstí a osobní spokojenosti do
dalších let.
Redakce

Vážení þtenáĜi,
a je tu poslední letošní þíslo NovomČstských
novin. DČkujeme všem, kteĜí svými pĜíspČvky
pĜispČli do NovomČstských novin. Rádi bychom
Vám všem popĜáli klidné a pĜíjemné prožití
svátkĤ vánoþních a do Nového roku pĜejeme
hlavnČ hodnČ zdraví, štČstí, lásky, spokojenosti
a úspČchĤ jak v osobním, tak i v pracovním
životČ.
Redakce
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Rada mČsta jednala 22. 8. 2007 o pronájmu sálu
v DČlnickém domČ. Dále projednala majetkoprávní vČci,
seznámila se s operaþním plánem zimní údržby na rok
2007/2008. Rada mČsta schválila smlouvu o propagaci
uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem a
spoleþností Compedium, s.r.o. Liberec na propagaci obce
v rámci programu Top 50, také schválila zveĜejnČní výzvy na
výbČrové Ĝízení k podání nabídek na zpracování inženýrské a
projektové þinnosti spojené s dostavbou a rekonstrukcí
kanalizaþní sítČ v Novém MČstČ pod Smrkem. Rada mČsta
bere na vČdomí nabídku partnerské spolupráce v rámci
Operaþního programu transhraniþní spolupráce s polským
mČstem Gromadka. Rada mČsta po schválení pĜíslušných
orgánĤ souhlasí se zasypáním nevyužité požární nádrže
v Revoluþní ulici. Jako poslední vČc rada mČsta na svém
zasedání schválila pĜipojení mČsta Nové MČsto pod Smrkem
ke SmlouvČ mČst a obcí proti daĖové diskriminaci.
Další jednání rady mČsta se konalo 10. 10. 2007, kde
projednala majetkoprávní vČci, schválila dohodu o zajištČní
využití víceúþelového sálu v DČlnickém domČ a schválila
pĜidČlení dotací.
-Kol-

Zasedání zastupitelstva bylo pĜítomno 16 zastupitelĤ. Po
zahájení panem starostou byl schválen program jednání
zastupitelstva a probČhla volba návrhové komise a
ovČĜovatelĤ zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili obþané
se svými pĜipomínkami.

PĜipomínky obþanĤ: paní Mgr. Svobodová se dotázala,
zda by bylo možné provést úpravu plakátovací plochy na
námČstí. Paní Straková uvedla, že plakátovací plocha patĜí
firmČ Rengl, s panem Ing. Wernerem o tom již hovoĜila a slíbil, že to dají
do poĜádku.

Sleþna Mgr. Koleþková se dotázala, jakým zpĤsobem bude Ĝešen
nepoĜádek za domem v Revoluþní ulici. Paní Straková odpovČdČla, že
je to vyĜešeno. Vše bude odklizeno a náklady se rozúþtují mezi
nájemníky. Paní místostarostka dodala, že je to dĤsledek toho, že byli
nájemníci vyzváni k úklidu sklepĤ. Pan Kozák uvedl, že se stalo témČĜ
tradicí odkládání rĤzných vČcí u kontejnerĤ, a tudíž by bylo dobré umístit
do všech domĤ upozornČní, že pokud bude nČco odloženo u kontejneru,
budou náklady za úklid hrazeny všemi nájemníky domu.
Paní
místostarostka Ĝekla, že je možnost odvézt odpad zdarma do sbČrného
dvora. Pan Vojáþek dodal, že se dČlají pravidelné akce a jsou
rozmisĢovány kontejnery. Paní Straková to potvrdila s tím, že se tyto
akce dČlají, ale kontejnery se vracejí poloprázdné.
Majetkoprávní vČci
Zastupitelstvo mČsta
smlouvách.

schválilo

smlouvy

o

budoucích

kupních

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu
Zastupitelstvo mČsta schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z prostĜedkĤ
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Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytĤ v obcích pro
pĜíjmovČ vymezené osoby.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu stĜechy mateĜské školky.
Zastupitelstvo mČsta schválilo pĜevedení finanþních prostĜedkĤ
získaných z dotace Libereckého kraje na stĜedisko oprav.
Projekt dostavby kanalizace
Pan starosta uvedl, že mČsto Nové MČsto pod Smrkem je usnesením
vlády zaĜazeno mezi lokality, které nesplĖují pĜedpisy Evropské unie o
nakládání s odpadními vodami. MČsto má zákonem stanovenu
povinnost zajistit do konce roku 2010 úplné odkanalizování. PĜi
nesplnČní této povinnosti mĤže být mČstu uložena pokuta. Na základČ
usnesení rady mČsta bylo vyhlášeno výbČrové Ĝízení. Obsahem prací
by mČl být digitální pasport, geodetické zamČĜení, projektová
dokumentace a žádost o dotaci z fondĤ Evropské unie. Dále seznámil
zastupitele s orientaþní mapkou zobrazující rozšíĜení a rekonstrukci
kanalizaþní sítČ.
Pan Malý se dotázal, zda se v souþasné dobČ plánuje také
odkanalizování Ludvíkova pod Smrkem. Pan starosta odpovČdČl, že
usnesení vlády se nevztahuje na malé obce. NejdĜíve je nutné
odkanalizovat mČsto.
ZámČr využití pozemkĤ u sokolovny
Zastupitelstvo mČsta schvaluje zámČr využití parcel pro veĜejnČ
prospČšné úþely k výstavbČ multifunkþního sportovního areálu, který
bude pĜeveden zmČnou zĜizovací listiny do správy Sportovnímu a
relaxaþnímu centru.
RĤzné
Pan starosta uvedl, že vstupem ýR do schengenského prostoru
nastane problém s regulováním prĤjezdu kamionĤ pĜes mČsto na
hraniþní pĜechod. Liberecký kraj si je toho vČdom a vyzval mČsta ke
schĤzce, na které by mČlo být dohodnuto nČjaké omezení. Pan Kozák
uvedl, že již pĜed dvČma lety bylo vydáno souhlasné stanovisko
k prĤjezdu kamionĤ pĜes Nové MČsto pod Smrkem a Frýdlant.

Ministerstvo dopravy chtČlo zajistit povolení prĤjezdu kamionĤ pĜes
mČsto bez omezení tonáže. Kamiony by tak jezdily kolem školky, školy
a pĜes námČstí. K tomu zde nebyly komunikace pĜizpĤsobeny. Pan
starosta Ĝekl, že po otevĜení schengenského prostoru dojde ke zrušení
hraniþních pĜechodĤ a tím dojde ke zrušení omezení prĤjezdu pro
nákladní automobily. Tím pádem budou silnice otevĜeny pro kohokoliv
bez omezení a je možné to ošetĜit pouze dopravním znaþením, což je
složitČjší.
Pan Malý navrhl, aby u zdravotního stĜediska byla na parkovišti
vyhrazena dvČ místa pro invalidy. Paní místostarostka navrhla, aby
bylo uloženo OVŽP provest vyhrazení dvou parkovacích míst pro
invalidy.
Pan Selnekoviþ vznesl pĜipomínku k hlášení mČstského rozhlasu.
ěekl, zda by mohlo být hlášení mČstského rozhlasu omezeno, nebo
regulováno, protože u mnoha mladých rodin je to problém. Hlášení
rozhlasu je dvakrát i tĜikrát dennČ a není pĜed ním úniku. Budí to malé
dČti a nepĜíjemné to musí být i pro obþany, kteĜí pĜijdou z noþních
smČn. Pan Ing. JeĜábek uvedl, že hlášení rozhlasu s informací o tom,
že nepoteþe voda, jsou dĤležitá. Pan Selnekoviþ uvedl, že to, že
nepoteþe voda, nevadí, spíše vadí komerþní hlášení. Pan Novotný se
pĜipojil k pĜipomínce pana Selnekoviþe a uvedl, že ve spršce
komerþního hlášení mĤže zaniknout dĤležitá zpráva. Pan starosta
uvedl, že komerþní hlášení rozhlasem je zpoplatnČno a neexistuje
žádný mechanismus, který by hlášení reguloval. Je možné pouze napĜ.
zvýšit poplatek.
Paní Mgr. Svobodová uvedla, že se blíží topná sezona, v nČkterých
domech se zaþíná topit a dochází ke spalování odpadu z domácností.
KouĜ je štiplavý a nedá se dýchat. Paní místostarostka odpovČdČla, že
jediné Ĝešení je vČdČt, z kterého komína štiplavý kouĜ vychází.
Konkrétní pĜípad musí být okamžitČ nahlášen OVŽP, který provede
místní šetĜení.
-Kol-

ZM schvaluje
94.
Program zasedání ZM s doplnČním bodĤ þ. 8 a 9.
95.
Návrhovou komisi a ovČĜovatele zápisu.
96.
Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 10/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a panem JiĜím
Polmou (budoucí kupující) o budoucím prodeji þástí parcel p. þ. 2204/1 – travní porost o výmČĜe cca 486 m2 a p. þ. 2205 – travní porost
o výmČĜe cca 304 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem, urþených k zastavČní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní
smlouvČ bude pĜedložena k podpisu nejpozdČji do 31. bĜezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k
prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
97.
Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 11/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a panem PHAM
VAN TOANEM (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcely p. þ. 76 – ostatní plocha o výmČĜe 437 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem,
urþené k zastavČní (na stavbu obytného domu s prodejní plochou). Smlouva o budoucí kupní smlouvČ bude pĜedložena k podpisu
nejpozdČji do 31. bĜezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou nabídnuty jiným
zájemcĤm.
98.
Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 12/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a manžely
Rostislavem Proškem a Ludmilou Proškovou (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcel p. þ. 600 – ostatní plocha o výmČĜe 342 m2 a p.
þ. 601 – zastavČná plocha o výmČĜe 521 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem, urþených k zastavČní (na stavbu rodinného domku).
Smlouva o budoucí kupní smlouvČ bude pĜedložena k podpisu nejpozdČji do 31. bĜezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení
konþí a pozemky urþené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
99.
Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 13/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a manžely
Lukášem a Lenkou Novotnými (budoucí kupující) o budoucím prodeji þásti parcely p. þ. 1408 – zahrada o výmČĜe cca 317 m2 v k. ú. Nové
MČsto pod Smrkem, urþené k zastavČní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní smlouvČ bude pĜedložena k podpisu
nejpozdČji do 31. bĜezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou nabídnuty jiným
zájemcĤm.
100.
Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 14/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a panem
Richardem Hübscherem (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcel p. þ. 2157 – travní porost o výmČĜe 208 m2 a p. þ. 2158 – travní
porost o výmČĜe 284 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem, urþených k zastavČní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní
smlouvČ bude pĜedložena k podpisu nejpozdČji do 31. bĜezna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k
prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
101.
Smlouvu þ. 9270360667 o poskytnutí dotace z prostĜedkĤ Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytĤ v obcích pro
pĜíjmovČ vymezené osoby dle naĜízení vlády þ. 146/2003 Sb.
102.
Smlouvu o poskytnutí úþelové dotace z rozpoþtu Libereckého kraje þ. OLP/1180/2007. ZM schvaluje pĜevedení finanþních prostĜedkĤ ve
výši 200.000,-- Kþ získaných z dotace Libereckého kraje na stĜedisko oprav.
103.
ZámČr využití parcel p. þ. 995, 996, 997, 998 a 999 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem pro veĜejnČ prospČšné úþely k výstavbČ
multifunkþního sportovního areálu, který bude pĜeveden zmČnou zĜizovací listiny do správy Sportovnímu a relaxaþnímu centru,
pĜíspČvkové organizaci zĜízené mČstem. ZámČrem není komerþní využívání (pronájem, prodej) tČchto pozemkĤ.
ZM bere na vČdomí
104.
PĜipomínky obþanĤ.
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Vyhlášení výbČrového Ĝízení na zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rekonstrukci kanalizace v Novém MČstČ pod Smrkem
a povČĜuje starostu k uzavĜení smlouvy s vítČznou firmou pĜi dodržení limitu prostĜedkĤ na projektovou dokumentaci daného rozpoþtem
pro rok 2007. Celkový limit nákladĤ jsou 2 mil. Kþ.

ZM ukládá
106.
OVŽP vyzvat majitele kapliþky na hĜbitovČ v LudvíkovČ pod Smrkem k odstranČní stromĤ narušujících zdivo a zasahujících do rozvodĤ
elektrického vedení a k úpravČ okolí kapliþky.
107.
OVŽP zajistit na parkovišti u zdravotního stĜediska vyznaþení dvou parkovacích míst pro invalidy a zajistit vyznaþení vodorovného
znaþení.
108.
Odboru správy majetku prodloužit vydláždČní míst pod kontejnery na tĜídČný odpad.
109.
Správnímu odboru zkrátit znČlku hlášení mČstského rozhlasu.
110.
OVŽP ve spolupráci s ekologickou poradnou ORSEJ zpracovat þlánek do NovomČstských novin o škodlivosti a možnosti postihu
spalování odpadu v domácnostech.
PovČĜuje
111.
Bytovou správu vyvČšením upozornČní o umísĢování odpadu.
112.
Paní Strakovou jednáním s firmou RENGL o estetické úpravČ plakátovací plochy na Mírovém námČstí.
Ing. Pavel Smutný, starosta mČsta

Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta
Jana DobĜichovská, Vojáþek Miloš – ovČĜovatelé zápisu

Dne 3. Ĝíjna 2007 se konalo v rámci aktivity PromČna setkání spolkĤ a
organizací pĤsobících na území našeho mČsta. Celkem jsme jich
pozvali 24, z nichž 14 naše pozvání pĜijalo a spoleþného setkání se
zúþastnilo.
Cílem naší schĤzky bylo navzájem se dozvČdČt o þinnosti jednotlivých
organizací, o tom, s þím se potýkají, co potĜebují, co nabízejí, þím by se
mohly doplĖovat a co mohou pro naše mČsto udČlat. Výsledkem našeho
tĜi a pĤl hodinového setkání bylo nejen množství nových zajímavých
informací, ale i sestavený roþní kalendáĜ akcí spolkĤ, které se budou
v našem mČstČ v roce 2008 konat. ZároveĖ jsme se domluvili na tom,
že bychom mohli v pĜíštím roce na jaĜe uspoĜádat „Den spolkĤ“, na
kterém by jednotlivé spolky a organizace prezentovaly obþanĤm našeho
mČsta svoji þinnost.
KalendáĜ akcí, které budou v našem mČstČ v roce 2008 poĜádány,
otiskneme v lednovém vydání NovomČstských novin.
Mgr. R. Žáková, místostarostka mČsta

Naše mČsto má v plánu požádat o finanþní prostĜedky z EU na
dostavbu a rekonstrukci kanalizace. Z tohoto dĤvodu mČsto vyhlásilo
výbČrové Ĝízení na projekþní a inženýrské práce. VítČzem je firma
VodohospodáĜský rozvoj a výstavba, a. s. se sídlem v Praze.
Nová kanalizace je rozdČlena do sedmi oblastí ulic OndĜíþkova,
Mlýnská, U Lesa, Zahradní, RĤžová, Švermova, Nádražní, Ludvíkovská,
Tovární, Revoluþní, JindĜichovická, Celní a 5. kvČtna. Rekonstruována
bude také kmenová stoka. (PodrobnČji naleznete všechny ulice na
schematické mapČ, která je umístČna na webových stránkách našeho
mČsta – www. nmps.cz nebo informace podá pan Fryc – pracovník
MČÚ.) Celkem by se mČlo jednat asi o cca 7,5 km kanalizace v hodnotČ
cca 50 milionĤ korun. Z tohoto dĤvodu budou v listopadu a v prosinci
v našem mČstČ pracovníci výše uvedené firmy provádČt geodetické
zamČĜení lokality a shromažćovat podklady pro digitální pasport
kanalizaþního systému našeho mČsta.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta

Odbor správy majetku – bytová správa spravuje 370 bytových
jednotek. Z toho je 252 bytĤ v panelových domech, dále je v 16
domech 1-5 bytĤ se sníženou kvalitou. Také máme ve správČ
ubytovnu v Lesní ulici, která je se svými 16 místnostmi stále
obsazena.
Na podzim roku 1996 byla za pomoci státní dotace dokonþena stavba
Domu s peþovatelskou službou ve ŠvermovČ ulici, kde je 24 bytĤ. O
rok pozdČji, také se státní dotací, nástavba nad zdravotním
stĜediskem a lékárnou s 16 byty.
NČkteĜí nájemníci si stČžují, že se do bytĤ moc neinvestuje. Nájemné
se v letech 2002-2006 nemČnilo. Ke zvýšení došlo až k 01.01.2007.
Bytová správa hospodaĜí s rozpoþtem na rok 2007 s 10 976 000,- Kþ.
Když odeþteme roþní zálohy na služby (voda, elektĜina, teplo, pojištČní
a jiné), zĤstane nám na opravy a údržbu 500 000,- Kþ a na nákup
materiálu jen 317 600,- Kþ, a to vše pro 370 bytĤ.
Také si stále více nájemníkĤ myslí, že je normální bydlet ve špínČ,
zadarmo a neplatit. VĤbec si neuvČdomují, že na nČ, neplatiþe,
doplácejí jejich sousedé a spoluobþané. Každý mČsíc je dluh na
nájemném kolem 65 000,- Kþ, které nám potom chybí. Od roku 1993
jsou pohledávky k dnešnímu dni cca 1 500 000,- Kþ. Tyto pohledávky
se snažíme vymáhat nejprve upomínkami, dohodami o splátkách.
Teprve když neplatící nájemník nereaguje, obracíme se na Okresní
soud v Liberci s žalobou : výpovČć z nájmu podle §711 odstavec 2 b
obþanského zákona.
Nyní se ohlédnČme zpČt. V letech 1996-1998 se s pomocí státní
dotace financovala polovina nákladĤ k zateplení panelových domĤ
v ulicích 28.Ĝíjna 939-941, Mánesova 936-938, 926-927. Bytová
správa se podílela þástkou 3 303 370,- Kþ.
V roce 1999 bylo pĜevedeno do majetku mČsta 31 bytĤ ( Mánesova
929, 938 ) z Pozemkového fondu ýR. V tČchto vchodech byla
provedena rekonstrukce rozvodĤ studené a teplé vody v hodnotČ
100.000,- Kþ na každý vchod.
Další pĜíklady investic:
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Rok 2002 - zĜízení nových WC a odkanalizování domu DČlnická 117,
þástka 26 000,- Kþ
Rok 2002 - výmČna nových vchodových dveĜí DČlnická 117,
þástka 10 794,- Kþ
Rok 2002 - zĜízení nových WC DČlnická 323, þástka 116 000,- Kþ
Rok 2003 - rekonstrukce 2 bytĤ, þástka 112 000,- Kþ
Rok 2004 - rekonstrukce 1 bytu, þástka 154 000,- Kþ
Rok 2004 - výmČna vchodových dveĜí Mánesova 931,
þástka 50 000,- Kþ
Rok 2004 - rekonstrukce páteĜních rozvodĤ Mánesova 936-938,
þástka 286 582,- Kþ
Rok 2005 - rekonstrukce páteĜních rozvodĤ 28.Ĝíjna 939-941,
þástka 286 582,- Kþ
Rok 2005 - oprava komínu a stĜechy, odkanalizování domu DČlnická
329, þástka 103 000,-Kþ
Rok 2005 - oprava komínu a stĜechy DČlnická 323, þástka 33 000,- Kþ
Rok 2006 - rekonstrukce páteĜních rozvodĤ Mánesova 931,
þástka 100 321,- Kþ
Rok 2006 - oprava a zateplení balkonĤ Mánesova 931,
þástka 217 491,- Kþ
V tomto roce došlo také k nČkolika celkovým rekonstrukcím bytĤ, vždy
v hodnotČ cca 60 000,- Kþ, a nČkolika rekonstrukcím koupelen a WC
v hodnotČ do 20 000,- Kþ.
Každý nájemník má možnost po dohodČ s bytovou správou renovovat
svĤj byt, napĜ. koupelnu, WC, s možností pĜispČní finanþních
prostĜedkĤ bytové správy.
I Vy sami svým pĜístupem mĤžete své podmínky k bydlení vylepšit
napĜ. þastČjším malováním, natĜením radiátorĤ, oken a v neposlední
ĜadČ úklidem spoleþných prostor a okolí domu, kde bydlíte.
ZávČrem bychom chtČli požádat všechny naše nájemníky, aby
problémy týkající se bydlení Ĝešili spoleþnČ s bytovou správou a
pĜedešli tak zbyteþným nedorozumČním.
Pracovníci bytové správy

Osud chátrajícího areálu po bývalé TextilanČ není lhostejný vČtšinČ
NovomČšĢákĤ. Jak mĤže radnice ovlivnit jeho stav? Je vĤbec možné
mluvit soukromému majiteli do jeho zámČrĤ? Co pĜinese zaĜazení areálu
mezi 10 nejvýznamnČjších brownfields (chátrající prĤmyslové nebo
zemČdČlské areály Libereckého kraje)?
Areál po bývalé TextilanČ získala 25. 4. 2005 v exekuþní dražbČ firma
EKS Factoring. Ve stejný den byl prohlášen konkurs na tehdejšího
majitele - firmu Prolift, která areál získala v dražbČ z konkursní podstaty
Textilany.
MČsto má velice omezené možnosti, jak ovlivnit stav dČní v soukromém
majetku firmy EKS Factoring. MĤže pouze pomoci s realizací zámČrĤ
majitele, pokud budou známé a þitelné a majitel bude o podporu mČsta
stát. Dosud bylo mČsto požádáno o vyjádĜení podpory k realizaci
pilotního projektu kombinované energetické technologie na spalování
dĜevní štČpky, které mČsto neprodlenČ poskytlo.
Dále byl výrobní areál vybrán ze 364 lokalit mezi 10 nejvýznamnČjších
brownfields Libereckého kraje. Vyhledávací studii provedl Liberecký
kraj spoleþnČ s Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest. ZaĜazení areálu Textilany do Top 10 má velký význam.
Pokud CzechInvest nebo Liberecký kraj osloví investor, který bude mít
zájem investovat do nČkteré z lokalit v Libereckém kraji, bude mu
pĜednostnČ nabídnut areál v našem mČstČ jako jeden z deseti
nejvýznamnČjších.
Snaha mČsta o navázání kontaktu s majiteli se po nČkolika mČsících
vyplatila. PĜi schĤzce zástupcĤ mČsta se zástupci firmy EKS Factoring
bylo prodiskutováno mnoho pĜíležitostí další možné spolupráce. Byli
jsme seznámeni se zámČry firmy a problémy, s kterými se potýkají pĜi
jejich realizaci. Byl potvrzen zájem o zaplnČní areálu výrobními firmami.
Informovali jsme zástupce, že se na nás obracejí zájemci o pronájem
výrobních prostor, ale setkávají se s liknavým pĜístupem správce areálu.
PĜedali jsme kontakt na jednoho z potenciálních zájemcĤ o pronájem
prostor k výrobČ. Dohodli jsme se na odkazování zájemcĤ pĜímo na
asistenta v Praze. Byl pĜislíben vČcný a operativní pĜístup.
Nezbývá, než vČĜit, že areál bude brzy sloužit základnímu úþelu, ke
kterému byl budován - poskytovat co nejvíce pracovních pĜíležitostí.
-SY-

Vzhledem k tomu, že se objevují stížnosti na vyvážení žump a septikĤ na zahrady, upozorĖujeme, že se jedná o porušení zákona þ. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znČní, dále porušuje zákon þ. 140/1964 Sb., obþanský zákoník, v platném znČní – ust. § 127 odst. 1... vlastník vČci nesmí
nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouĜem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady,
svČtlem, stínČním a vibracemi... a zároveĖ se dopouští pĜestupku podle zákona þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích, v platném znČní, § 34 pĜestupky na
úseku vodního hospodáĜství – kdo vypustí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních nebo zneþistí povrchovou vodu se dopouští
pĜestupku a mĤže mu být uložena pokuta do výše 50 000,-- Kþ.
Pro informaci pĜipojuji vysvČtlení nČkterých pojmĤ ze zákona:
VypouštČní odpadních vod
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení pĜíslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního
úĜadu, vydané podle vodního zákona nebo podle pĜedchozích právních pĜedpisĤ.
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, prĤmyslových, zemČdČlských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá
v zaĜízeních nebo dopravních prostĜedcích, a má zmČnČnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). MĤže to být i jiná voda odtékající z výše uvedených
staveb nebo zaĜízení þi dopravních prostĜedkĤ, pokud mĤže ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se napĜ. o vodu z WC, myþky,
praþky apod.
Kdy lze odpadní vody vypouštČt
Aby vám vodoprávní úĜad vypouštČní odpadních vod povolil, musíte splnit urþité podmínky. KromČ stavebního povolení a kolaudaþního rozhodnutí
je nutné dodržet limity kvality vody. ýasto bude nezbytné vodu pĜed vypouštČním proþistit, nČkdy postaþí doplnit septik o zemní filtr. Limity nejsou
paušálnČ stanoveny zákonem, ale urþuje je vodoprávní úĜad podle specifických podmínek v místČ vypouštČní. Posuzuje se zejména kvalita vody v
toku, do kterého jsou odpadní vody vypouštČny, zda se pod místem vypouštČní nenacházejí chránČné oblasti, a u vypouštČní do vod podzemních i
napĜíklad to, zda nejsou v blízkosti studny.
Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodotČsná a nesmí z ní unikat žádné odpadní vody. Je buć betonová nebo se vyrábí
z plastu. Výhodou žumpy je, že k ní nepotĜebujete povolení k vypouštČní odpadních vod, pouze je potĜeba územní posouzení stavby, a to vydává
stavební úĜad v místČ stavby. Nevýhodou je, že musíte zajistit pravidelné vyvážení žumpy fekálním vozem na þistírnu odpadních vod.
Pokud máte u domu starou žumpu, doporuþujeme Vám nechat si zkontrolovat její tČsnost a uschovávat si doklady o jejím vyvážení.
Septik s biologickým stupnČm þistČní
Septik má obvykle nČkolik komor - dvČ, nejþastČji tĜi - a funguje jako usazovací nádrž, ve které se odpadní vody pĜedþistí tím, že dojde k usazení
tuhých a nerozpuštČných látek, tzv. kalu, který je pak nutné jednou roþnČ odþerpat. PĜedþištČné odpadní vody ze septiku se pĜepadem vypouštČjí
buć trativodem do pĤdy nebo pĜímo do potoka þi Ĝeky.
Samostatný septik není dostateþnČ úþinný a odpadní vody, které z nČj vytékají, jsou pĜedevším hygienicky závadné a je tĜeba je biologicky doþistit.
Neznamená to však, že si musíte neprodlenČ poĜídit domovní þistírnu za 50 þi více tisíc Kþ. V mnoha pĜípadech bude staþit doplnit septik o
biologické þištČní, napĜ. zemní filtr. Zemní filtr je podzemní nádrž s filtraþní náplní, kterou mĤže být tĜeba písek. Jednou za þas je tĜeba nechat
filtraþní náplĖ vymČnit.
VhodnČ navržený septik ve spojení se zemním filtrem je stejnČ úþinný jako správnČ provozovaná domovní þistírna.
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Stavební povolení: PotĜebujete a získáte ho (i dodateþnČ) na vodoprávním úĜadČ (podléhá správnímu poplatku).
Povolení k vypouštČní: PotĜebujete a získáte ho rovnČž na vodoprávním úĜadČ (MČÚ ve FrýdlantČ).
Domovní þistírna odpadních vod
ýistírna odpadních vod je vodním dílem a k jejímu zĜízení potĜebujete stavební povolení a povolení k vypouštČní odpadních vod z této þistírny
(vydává vodoprávní úĜad).
Doufáme, že tyto informace budou sloužit k osvČtČ a k tomu, že nebude docházet k pĜípadĤm výše uvedeným. ZároveĖ je nutné, aby všichni
vlastníci septikĤ mČli na pamČti nutnost jejich doplnČní o biologické þištČní (napĜ. zemní filtr).
- žá, hou -

Vážení obþané mČsta Nové MČsto pod Smrkem,
byl jsem seznámen s pĜedbČžnými výsledky ankety PromČna, která
probČhla v uplynulých dnech v našem mČstČ. Z výsledkĤ vyplynulo, že
Vás trápí kriminalita, nízký poþet policistĤ, že policisté jsou málo vidČt
v ulicích a v neposlední ĜadČ vás trápí i situace na silnicích.
Na všechny Vaše pĜipomínky chci zodpovČdnČ reagovat v následujícím
þlánku:

1. KRIMINALITA

V NovomČstských novinách se otázkou bezpeþnosti a kriminality
zaobírám a pĜináším Vám informace o poþtu spáchaných trestných
þinĤ, pĜestupkĤ a také o tom, kolik se jich podaĜilo objasnit. Pro
srovnání použiji období od poþátku roku ke dni 15.10.2007 se stejným
obdobím roku 2006.

————————————————————————————
Období
2006
2007
Rozdíl
Nápad trestných þinĤ
107
88
-19
ObjasnČno
84
78
-6
ObjasnČnost v %
78,5%
88,6%
10,1%
———————————————————————————————
Z této tabulky vyplývá, že došlo ke snížení trestné þinnosti a
zvýšení objasnČnosti spáchaných trestných þinĤ. Chápu obavy
obyvatelĤ o bezpeþí vlastní, osob sobČ blízkých i o svĤj majetek, ale
vČĜte mi, že svojí þinností se snažíme v maximální míĜe dosáhnout
pocitu bezpeþí všech obþanĤ mČsta. V okrese Liberec jsme obvodním
oddČlením nejmenším, ale s nejlepšími výsledky. Pro Vaši informaci
ještČ uvádím, že v teritoriu OOP Frýdlant došlo za stejné období
k nárĤstu trestných þinĤ o 28 a v teritoriu OOP Hejnice k poklesu o 13,
kdy my máme nejvyšší podíl objasnČnosti a nejblíže nám jsou Hejnice
s podílem objasnČnosti 76,52%.

2. POýTY POLICISTģ

Jak jsem již uvedl, jsme nejmenším obvodním oddČlením v okrese
Liberec. Od svého nástupu do funkce vedoucího oddČlení neustále
požaduji, aby došlo k navýšení poþetního stavu policistĤ a tím i
zlepšení þinnosti policistĤ. Domnívám se, že vzhledem ke stavu,
v jakém jsem oddČlení pĜebíral, kdy z pĤvodního stavu odešlo 6
policistĤ, aþ tabulkový poþet je stanoven na 7+1, tudíž zde vlastnČ
zĤstali pouze 2 policisté, se mi podaĜilo stabilizovat chod tohoto
oddČlení a pĜilákat na zdejší oddČlení mladé, ale zároveĖ již zkušené
policisty. Bohužel poþetní stav do souþasné doby nebyl navýšen, a
protože odešel jeden policista na výsluhu, jsme na oddČlení v podstavu
o jednoho policistu. To znamená, že ke službČ je zde 6 policistĤ.
PotČšující zprávou pro Vás mĤže být to, že od listopadu k nám nastoupí
nový policista a doplní tak poþetní stav. Další dobrou zprávou pro Vás
zajisté bude to, že od ledna 2008 se má tabulkovČ navýšit poþetní stav
na 14+2, tedy na dvojnásobek, ale skuteþný stav bude 11+1.
V souþasné dobČ máme ještČ rozjednaný minimálnČ jeden pĜestup
policisty na naše oddČlení a budeme se snažit, abychom naplnili
tabulkový stav. Tento poþet policistĤ již dostateþnČ zajišĢuje, že
policisté budou v ulicích víc vidČt, a to zejména pĜi pČší obchĤzce, která
je v souþasné dobČ také plánována. Ale vzhledem k tomu, že ve službČ

je ve vČtšinČ pĜípadĤ jeden policista, jakmile dojde k oznámení nČjaké
události, musí vyjet na místo a zabezpeþit pĜíjem oznámení. Protože
naše oddČlení nemá na starosti pouze Nové MČsto pod Smrkem, ale i
okolní obce od PĜebytku poþínaje, vþetnČ Ludvíkova, HajništČ až po
JindĜichovice, je z taktického hlediska velmi nelogické plánovat pČší
hlídku velenou do centra mČsta, neboĢ tím pádem jsou okolní obce a
ostatní þásti Nového MČsta pod Smrkem nepokryté policejní þinností.
Bohužel právČ díky tomu, že slouží jeden policista, mĤže toho nČjaký
nenechavec využít a svou „þinností“ zde napáchat škody, protože
pĜesnČ ví, kde policista je. SamozĜejmČ, že s pĜíchodem nových
policistĤ budou pČší hlídky plánovány þastČji.

3. DOPRAVNÍ SITUACE

PĜipravil jsem pro Vás nČkolik statistických výstupĤ poþtu dopravních
nehod a jejich pĜíþin.
Za období od 1. 1. 2007 do 4. 10. 2007 došlo na teritoriu OOP Nové
MČsto pod Smrkem celkem k 29 dopravním nehodám, pĜi nich byla 3
tČžká zranČní a 4 lehká. ZpĤsobená hmotná škoda je ve výši
1.029.000,- Kþ. 20 nehod bylo zpĤsobeno Ĝidiþi motorových vozidel, 3
nehody zpĤsobeny Ĝidiþi nemotorových vozidel, 4 nehody byly
v dĤsledku nepĜimČĜené rychlosti, 13 nehod bylo zavinČno nesprávným
zpĤsobem jízdy, 6 nehod vzniklo nedáním pĜednosti v jízdČ, 1 nehoda
byla zpĤsobena pod vlivem alkoholu. Z celkového poþtu bylo 17 nehod
v obci a 12 mimo obec. Vím, že si þasto stČžujete na rychlou jízdu
vozidel po mČstČ. Provedli jsme nČkolik mČĜení radarem, a to i
v ranních hodinách, kdy jezdí obþané PR do zamČstnání, namČĜená
maximální rychlost byla 55 km/h. ProvádČli jsme mČĜení i mimo
centrum mČsta Nové MČsto pod Smrkem, kdy jsme se zamČĜili na þást
HajništČ nebo pĜíjezdovou komunikaci od Ludvíkova, a zde jsme již byli
úspČšnČjší. BČhem každé služby se provádí kontroly vozidel, ĜidiþĤ a pĜi
nich došlo k zjištČní pĜípadĤ, kdy vozidlo Ĝídili obþané, aþkoli jim to bylo
rozsudkem soudu þi rozhodnutím MČÚ s rozšíĜenou pĤsobností
zakázáno, nebo dokonce nevlastnili Ĝidiþské oprávnČní. Byly zjištČny i
pĜípady, kdy vozidlo Ĝídili Ĝidiþi pod vlivem alkoholu. Všechny tyto
pĜípady skonþily u soudu nebo ve správním Ĝízení.
Od poþátku roku do 1. Ĝíjna 2007 bylo na teritoriu OOP Nové MČsto pod
Smrkem a zejména pĜímo ve mČstČ Nové MČsto pod Smrkem odhaleno
spáchání 60 pĜestupkĤ na úseku proti bezpeþnosti silniþního provozu.
Za tyto pĜestupky byly uloženy blokové pokuty v souhrnné þástce
45.500,- Kþ. NejþastČji se jednalo o pĜestupky - pĜekroþení maximální
povolené rychlosti, nepĜipoutání bezpeþnostními pásy, nerozsvícená
svČtla a špatný technický stav vozidla. Do systému BODYS bylo
odesláno 38 oznámení.
Bohužel jsem se v anketČ PromČna nedoþetl, že by byl nČkdo
s naší prací spokojen nebo že by nČkdo zaznamenal zlepšení v práci
policie. Snad se to po zvýšení poþtu policistĤ a zvýšení pČší obchĤzky
zlepší. Budiž nám útČchou, že 3 lidé tohoto mČsta by darovali
1.000.000,- Kþ pro potĜeby našeho oddČlení.
Npor. Bc. Tomáš Dostál,
vedoucí obvodního oddČlení Nové MČsto pod Smrkem

www.nmps.cz
Na webových stránkách mČsta je zprovoznČna nová služba - odbČr novinek. Na úvodní stránce v pravém dolním rohu
naleznete pole pro vložení vaší e-mailové adresy. Jejím odesláním budete bez zjišĢování jakýchkoliv dalších osobních údajĤ
automaticky zaĜazeni do seznamu odbČratelĤ novinek. Pokud se na www.nmps.cz objeví nČco nového (aktualita, akce, þi
hlášení rozhlasu), budete o tom okamžitČ informováni e-mailovou zprávou. Tuto službu si mĤžete sami kdykoliv jednoduše
zrušit.
Dále za pozornost stojí rubrika Hlášení rozhlasu. Ta slouží ke zveĜejnČní aktuálního oznámení, které se vyhlašuje mČstským
rozhlasem. Tato služba by mČla pomoci obþanĤm, kteĜí z jakéhokoliv dĤvodu neporozumČli dĤkladnČ obsahu skuteþného
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hlášení a obsah je zajímá. Hlášení jako psaný text bude sloužit také pro ty, kteĜí budou v dobČ hlášení mimo mČsto. Pokud tito obþané budou
zaregistrováni k odbČru novinek, obdrží každé hlášení na svou e-mailovou adresu.
Za provoz rubriky odbČru novinek neplatíme žádnou firmu, stará se o ni zamČstnanec mČstského úĜadu.
VČĜíme, že toto zlepšení pomĤže ke zvýšení informovanosti o aktuálním dČní v našem mČstČ.

Vážení spoluobþané,
dĜív než vás seznámím s vyhodnocením
dotazníkĤ, chtČla bych vám všem podČkovat
za jejich vyplnČní. Jsem ráda, že jste se s námi
podČlili o vaše bolesti, strasti i o to, co se vám
v našem mČstČ líbí a z þeho máte radost.
NČkteĜí jste nám za dotazník podČkovali, jiní
jste zkonstatovali, že je to blbost, kdo to
vymyslel, že je to poĜád stejné a kolik to stálo…
Pokusím se vám na tyto otázky odpovČdČt.
Dotazníky sestavovala pracovní skupina lidí,
kteĜí byli uvedeni, jako lidé, kteĜí vám poradí pĜi
vyplĖování dotazníkĤ. Spolupracovali jsme také
s RNDr. Blaženou Huškovou, která má
zkušenosti v této oblasti.
Otázky byly postaveny cílenČ, a i když nČkteré
vypadaly jako opakující se, každá sledovala
trochu nČco jiného. Z odpovČdí 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 potČšila by vás zmČna úplnČ
nČþeho jiného, jednoduššího nebo složitČjšího,
co potĜebujete jen k radosti a co je opravdu
zásadním problémem. Z vašich odpovČdí se
daly zjistit vaše priority, které nám poslouží jako
podklady ke strategickému plánování rozvoje
mČsta, i drobnosti, které vám vadí a které
mĤžeme odstranit hned. Otázka, na co byste
dali milion korun, byla cílena na plánování
v oblasti investic a zámČrnČ byla tak
nastavená – ani velká, abyste ji nedrobili, ani
malá, abyste o ní vážnČji zapĜemýšleli. VždyĢ
v RM je nás 5 a v ZM 17 a mĤžeme si i pĜi vší
dobré vĤli myslet nČco jiného než vy. Na
veĜejná zasedání ZM chodí málo obþanĤ, málo
obþanĤ chodí za svými zastupiteli i za námi
radními. Dotazník byl skvČlou pĜíležitostí, jak
nám sdČlit vaše i naše spoleþné problémy.
Získali jsme mnoho cenných informací, se
kterými budeme pracovat. DČkuji i za vaše
vyjádĜení v sedmnáctém bodČ – Chci nČco
dodat.
Bohužel musím zkonstatovat, že již nyní vidíme
nČkteré závažné problémy jako tČžko Ĝešitelné.
Lékárna – soukromý subjekt, ale stále
jednáme, hledáme Ĝešení, SpoĜitelna –
nepodaĜilo se udržet pĜes mnohá jednání
bývalého vedení i nového – opČt soukromý
subjekt, bankomat – jednali jsme i s dalšími
bankami, ale buć to pro nČ není zajímavé,
protože by bylo málo výbČrĤ, nebo by to pro
vás nebylo výhodné – vyšší poplatky jako za
výbČr z cizího bankomatu, nebo by mČsto
muselo každý neuskuteþnČný výbČr do urþitého
množství doplácet atd. Vždy, když nejde
bankomat, okamžitČ žádáme zjednání nápravy.
Velmi þasto 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 mČly zájem
u nás podnikat. Je zpracovaný nabídkový
katalog – tzn. co areál nabízí. Je to ale velmi

složité. Zasahovat mČsto do toho ani pĜíliš
nemĤže, vždyĢ se opČt jedná o soukromý
subjekt.
V územním plánu je i lokalita na tzv.
prĤmyslovou zónu.
HodnČ vČcí je o penČzích, ale hodnČ vČcí je o
vztazích a chování lidí. Z dotazníkĤ vyplynul
velký problém, a tím je naše soužití s romskou
minoritou. Je to oblast, které se budeme muset
intenzivnČ vČnovat a nedá se vyĜešit tím, že
nČkoho nČkam vystČhujeme. To nelze. Myslím
si, že je nutné najít takový konsensus, aby se
nám tu dobĜe žilo všem. Abychom se nebáli
chodit po námČstí, abychom si mČli kde
posedČt, aby byla dodržována stejná pravidla,
ale abychom také byli schopni akceptovat to,
že je nČkdo jiný, uznává jiné hodnoty, má jiné
priority a jiný styl života. Pojćme rozlišovat lidi
na jen dobré a špatné.
A nyní již nČkolik informací k vlastnímu
dotazníku. Celkem jsme vytiskli a roznosili cca
3 200 dotazníkĤ, z toho 400 jich bylo
v NovomČstských novinách. Mimo to bylo
vytisknuto cca 300 dotazníkĤ pro dČti, které je
vyplĖovaly ve školách. DČti mČly jen 8, resp. 9
otázek, a ty jsou vyhodnoceny zvlášĢ. DČti
vyplnily celkem 269 dotazníkĤ.
Náklady na roznesení dotazníkĤ byly pro mČsto
minimální, protože je roznesly 2 þlenky
pracovní skupiny a malé množství obecní
pošĢaþka. Zapoþítat by se dal benzín na 30
km – rozvezení do Ludvíkova pod Smrkem a
HajništČ. Výroba dotazníkĤ stála 5 087,-- Kþ,
dotisk cca 400,-- Kþ a zpracování bylo
provedeno zdarma opČt þleny pracovní
skupiny. Obálky byly použité staré - z voleb.
Toto byla informace pĜevážnČ pro ty, které
zajímalo, kolik ta blbost stála.
SamozĜejmČ, že distribuce a zpracování
pĜinesly nČkterá úskalí, jako to, že kdo nemČl
schránku, tak jsme se snažili obálku nČkde
zastrþit, kdo má jen PO BOX, nebo je mu pošta
doruþována do modrých schrán, dotazník
nedostal, ale mohl pĜijít na úĜad a dostal by ho.
Také jsme mohli domyslet to, že do Ludvíkova
a HajništČ mohla být umístČna schránka na
vyplnČné dotazníky atd. Ale kdo nic nedČlá, nic
nezkazí a pro pĜíštČ si vezmeme ponauþení.
Celkem se nám vrátilo 263 vyplnČných
dotazníkĤ, což je návratnost 9,4 %. NČkomu se
mĤže zdát toto procento malé, ale v prĤmČru je
návratnost 5 % a 10 % je již velmi dobré.
Dotazník byl vyhodnocen také podle vČkových
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
neþitelné a podrobné vyhodnocení by zabralo
mnoho místa. Z tohoto dĤvodu je najdete na
webových stránkách mČsta () a na
informaþních tabulích uvnitĜ MČÚ, který je
otevĜen každý den, nejen v pondČlí a ve stĜedu.
    
       
 
Bez rozdČlení do kategorií:
1. Bazén (98), 2. KoupalištČ (79), 3. Okolí,

-SY-

pĜíroda (74), 4. NámČstí (50), 5. Rozhledna
(50)
Podle kategorií:
1.
Okolí mČsta (132) – Okolí, pĜíroda (74),
Kyselka (27), Poloha mČsta (13), Lesy (7), Hory
(6), Pohled na mČsto (2), Potok u Kyselky (1),
Štoly (1), Možnost vycházek (1)
2. Bazén (98)
3. KoupalištČ (79)
4. ýinnost (76) – MŠ (10), Knihovna (7), DDM
(9), Mamiklub (8), Práce s mládeží (5), ZŠ (5),
Vedení mČsta (4), Historie (3), Dopravní
obslužnost (2), www stránky mČsta (2), Vztahy
mezi církvemi (2), ZUŠ (3), Muzeum (2),
PĜestavba internátu (2), Snaha obþanĤ (2), ),
Akce SJB (1), Dotazník (1), Hasiþi Ludvíkov
(1), Informovanost (1), Nízká kriminalita (1),
Obþerstvení na koupališti (1), Práce MČÚ (1),
Seniorklub (1), Školní jídelna (1), Trhy (1)
5. Životní prostĜedí (70) – PoĜádek (29), Klid
(10), TĜídČní odpadĤ (7), HodnČ zelenČ (4),
SbČrný dvĤr (4), Upravené domy a zahrady (2),
KvČtinka (1), Malý dopravní ruch (1), Zahrádky
(1), Výskyt ryb (1), Opravené byty (1), WC (5)
6. Rozhledna (50)
7. NámČstí (50)
8. Budovy (38) – Hrobka (9), DPS (6), Zámeþek (6), Katolický kostel (4), Okály (4), MČÚ (3),
Penzion (1), Pošta (1), PĜedsocialistická
architektura (1), DČlnický dĤm (1), Textilana
(1), Pomník Menzela (1)
9. HĜbitov (29)
10. Komunikace (23) – Silnice nová – (13),
Chodníky (10)
11. Fotbalové hĜištČ (14)
12. Nic (12)
13. Ostatní (6) – Velikost mČsta (2), Vybavenost (2), UspoĜádání mČsta (1), PĜístup
k majitelĤm psĤ (1)

    
   
  

 
 
Bez rozdČlení do kategorií:
1. Romská populace (89), 2. Pracovní
pĜíležitosti (42), 3. – 4. Lékárna (37),
Odpadky, nepoĜádek (37), 5. SpoĜitelna (35)
Podle kategorií:
1.
Služby (185) – Lékárna (37), SpoĜitelna
(35), Obchody (20), Bankomat (10), Dopravní
obslužnost (10), Vietnamské obchody (8),
ýinnost MČÚ, ZM (7), PĜímé autobusy NMpS-F
(6), Vysoké ceny v obchodech (6), KoupalištČ
(5), Pošta (3), Školství (3), Trhy (3),
Zásobování (3), Hospody a herny (3), Úklid
snČhu (3), ZavĜení bazénu v létČ (2), Žádný
hotel (2),
Nedostatek vol. aktivit (2),
Plynofikace (2), Není bezpeþná restaurace (2),
Není slyšet rozhlas (2), Služby (2), Není
cukrárna, kavárna (1), Alkohol pod 18 let (1),
ZavĜené kino (1), Obþanská vybavenost (1),
Opravna obuvi (1), Peþovatelská služba (1),
Veþerka nad námČstím (1), Zápach v Ĝeznictví
(1), Zázemí pro turisty (1)
2.
Budovy, stavby (162) – Areál Textilany
(21), NámČstí+málo laviþek (20), Chátrající
domy (19), Chodníky (19), Silnice (11), Nádraží
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(9), Jizeran (9), Kino, divadlo (8), Neopravené
sídlištČ (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), DČlnický dĤm (1), Chybí
dopravní znaþení (1), Katolický kostel (2),
Kanál na námČstí (1), Park (1), Splav (1), Pila u
nádraží (1), Okolí nádraží (1), ParkovištČ na
námČstí (1)
3. Romové (113) – Romská populace (89),
Romové na námČstí (18), Laviþky plné RomĤ
(4), Využití volného þasu RomĤ (2)
4. Životní prostĜedí (86) – Odpadky, NepoĜádek (37), Exkrementy (18), Toulání psĤ (12),
NepoĜádek v okolí (5), ZneþišĢování ovzduší
(3), Neseþení pĜíkopĤ (2), Skládky (2),
Parkování na chodnících (1), Parkování u
bytovek (1), Nepracování VPP (1), Topení
odpady (1), Úpravy zelenČ (1), Zanedbanost
(1), Auta na námČstí (1)
5.
Sociální skupiny (58) – Poflakující se
mládež (26), NepĜizpĤsobiví obþané (7),
Alkoholici (6), Rušení noþního klidu (4), Hluk
na námČstí (3), Drogy (2), Noþní závody aut
(2), SociálnČ slabé skupiny (2), Soukromníci
(2), DČtský lékaĜ (1), DrogovČ závislí (1), Senior
klub (1), Vliv církve na ZŠ (1)
6. Kultura, sport (53) – Málo kultury, sportu
(21), Nejsou dČtská hĜištČ (12), HĜištČ
u sokolovny (10), Dopravní hĜištČ (4), HĜištČ
dole u ZŠ (3), SportovištČ pro dČti (2), Cviþení
pro ženy (1)
7. Nedostatek práce (42)
8. Bezpeþnost (32) – Vandalismus (13),
ýinnost policie (12), Kriminalita (3), Bezpeþnost
(2), Nedodržování rychlosti (2)
9. Vztahy (15) – Chování MČÚ (5), Mezilidské
vztahy (4), Rušení klidu o víkendech (2),
Neohleduplnost (2), Lhostejnost lidí (1), Starost
o ostatní obce (1)
10. Ostatní (15) – Atraktivita mČsta (3),
Nevybírání poplatkĤ od všech (3), Minimální
turistický ruch (2), Chybí dominanta mČsta (1),
Neoznaþení aut. zastávek (1), PĜejmenování
DČlnického domu (1), Nízké ceny nemovitostí
(1), PovČst mČsta (1), Urþování preferencí
v oblasti investic (1), Malá propagace mČsta (1)

Vybavení jídelny (1)
4.
ÚĜad (35) – Komunikace, spolupráce
s MČÚ (12), Vedení mČsta (10), Informovanost
obþanĤ (9), Internetové stránky (3), Webová
kamera (1)
5. Kultura, sport (35) – Orientaþní znaþení
(7), Turistické znaþení (6), Turistické cesty (5),
Turistický ruch (5), Fotbalové hĜištČ (2), HĜištČ
(2), Kultura (2), SportovištČ (2), Zájmová
þinnost pro dČti (2), Malý pohraniþní styk (1),
Práce s mládeží (1)
6. Nic (29) – Nic (19), O niþem nevím (10)
7. Ostatní (11) – NČco ano (5), Spolupráce na
mezinárodní úrovni (4), Porodnost (1), Starost o
ostatní obce (1)
8. ZamČstnanost (4)

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 Ĝíci (1)

*

* +
+ 
      !,
!, "-
  ' ,.
,.
,)
. ,)
Bez rozdílu kategorií:
1. Kultura, spol. život (65), 2. Práce (43), 3.
Nákupní centrum (40), 4. Lékárna (28), 5.
SpoĜitelna (22)
Podle kategorií:
1.
Služby (167) – Nákupní centrum (40),
Lékárna (28), SpoĜitelna (22), Kavárna (16),
Obchody (14), Dopravní obslužnost (12),
Služby (10), Restaurace (4), Byty (3), LékaĜi
(3), ýisté koupalištČ (2), Pošta – pracovní doba
(2), Bankomat (1), Fast food (1), Fungující
%
 rozhlas (1), Odchytová služba (1), Pekárna (1),
% 
  ! "
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RozšíĜení Nov. novin (1), Sociální služby (1),
Lepší školství (1), TV signál (1), ýajovna (1),
Bez rozdČlení do kategorií:
1. NezamČstnanost (68), 2. SpoĜitelna, Cukrárna (1)
bankovní služby (64), 3. Lékárna (50), 2. Kultura, sport (152) – Kultura (65), DČtské
hĜištČ (21), Sportovní centrum, sportovištČ (19),
4. PĜíchod RomĤ (47), 5. Obchodní síĢ (26)
Kino (17), Areál Smrk (5), Sportovní akce (5),
Podle kategorií:
1. Služby (258) – SpoĜitelna (64), Lékárna (50), Cyklostezky (4), Divadlo (4), Fitness (3),
Obchodní síĢ (26), Dopravní obslužnost (18), Bowling (3), Akce pro rodiþe s dČtmi (1),
Služby (15) Bankomat (14), Školství (10), Centrum pro volný þas – dospČlí (1), Kvalitní
Vietnamské obchody (7), Zásobování obchodĤ posilovna (1), Oprava hĜišĢ (1), Spinning (1),
(6), LékaĜ (5), Rozmach VietnamcĤ (5), Úklid Diskotéky (1)
Práce (45) – Práce (43), Ekonomická
snČhu (4), OsvČtlení (3), Pohostinství (3), 3.
Práce MČÚ (3), PĜedražení (3), BS (2), aktivita (2)
Bezpeþí (33) – Bezpeþí (15), Policie
Cukrárna (2), Knihovna (2), Nájem (2), Školní 4.
jídelna (2), Švec (2), KoupalištČ (2), Herny a v ulicích (14), DĤraz na trestání (2), Kamerový
hospody (1), Parkování (1), Plán budování systém (1), Veþerní klid v ulicích (1)
kanalizace (1), Pošta (1), Pozemkový úĜad (1), 5. Životní prostĜedí (23) – Park (8), PoĜádek
PĜíbytek pracovníkĤ na MČÚ (1), Rozhlas (1), (8), Laviþky (5), ýistota ovzduší (1), Penalizace
exkrementĤ (1)
VeĜejné WC (1)
2. Romové (82) – PĜíchod RomĤ (47), Romo- 6. Vztahy (20) – Mezilidské vztahy (10), Lepší
vé (23), Nadržování RomĤm (8), ěešení chování lidí (6), Komunikace s úĜady (2),
Rodina (1), Lepší komunikace s Po (1)
romské otázky (4)
7. Budovy, stavby (8) – Oprava panelákĤ (2),
3. NezamČstnanost (68)
4. Bezpeþnost (61) – Kriminalita (14), Množ- Kvalitní silnice (2), Bezbariérové pĜístupy (1),
ství aut, porušování pĜedpisĤ (13), Práce policie Nádraží (1), Obchvat (1), ZastĜešení zastávek
(12), Bezpeþnost (11), Vandalismus (9), Rušení (1)
8. Klid (14)
noþního klidu (1), Požáry v paneláku (1)
Ostatní (10) – Peníze (4), ŠtČstí (2),
5. Budovy, stavby (55) – Stav Textilany (18), 9.
Silnice (7), NámČstí (6), Stav panelákĤ (5), Všechno (2), Tradiþní Vánoþní jarmark (1),
Budova bývalé MŠ (5), Stav budov (5), VytvoĜení nové tradice (1)
Chodníky (2), Jizeran (2), Nádraží (2), Okolí 10. Romové (6) – Nekumulace RomĤ (3),
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evangelického kostela (2), Stav objektĤ mČsta Rovnost Romové – Neromové (3)
 $
$ 

(1)
11. Nic (2)
Bez rozdČlení do kategorií:
6. Kultura, sport (42) – Kultura (15), DČtské
1. Bazén (89), 2. Silnice (84), 3. Chodníky hĜištČ (11), Sport, sportovištČ (5), Dopravní
/
/ 0 ( $
$
     -
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(65), 4. Úklid (57), 5. Rozhledna
hĜištČ (3), Kurty (2), Péþe o mládež (2), Relax.


)
)



Podle kategorií:
a sport. prostor (2), ZmČna provozovatele sálu
Bez rozdČlení do kategorií:
1. Budovy, stavby (371) – Bazén (89), Silnice (2)
(84), Chodníky (65), Rozhledna (24), 7. Životní prostĜedí (26) - NepoĜádek, úklid 1. Práce (71), 2. Nákupní centrum (48), 3.
KoupalištČ (20), NámČstí (18), Stav budov (15), (18), Exkrementy (3), Okolí výtopny, þistiþky ZkvalitnČní služeb policie (36), 4. - 5. Areál
Smrk (27), Kultura (27)
VeĜejné WC (12), Zastávky autobusĤ (8), (3), ýerné skládky (1), Péþe o zeleĖ (1)
HĜbitov (5), DDM (4), Kanalizace (4), ýistiþka 8.
Vztahy (25) - Mezilidské vztahy (10), Podle kategorií:
odpadních vod (3), Plynofikace (3), Výstavba PĜístup k pĜírodČ (6), Apatie a nevšímavost 1. Služby (207) – Nákupní centrum (48), LébytĤ (3), Hrobka (2), Sál DČlnického domu (2), obþanĤ (4), Vliv náboženství na ZŠ (2), Paní L. kárna (20), SpoĜitelna (19), Cukrárna, kavárna
(19), Oprava kina (15), Dopravní spojení (14),
ZaĜízení pro seniory (2), ZŠ (2), Oprava (1), PovČst NMpS. (1), Úplatky (1)
církevních památek (1), Muzeum (1), 9. Obþané (23) – NepĜizpĤsobiví obþané (12), Byty (7), Divadlo (6), ZkvalitnČní péþe o obþany
ParkovištČ (1), Zámeþek (1), ZUŠ (1), Kyselka Poflakování obyvatel (8), Alkoholici (2), Drogy (5), LevnČjší nákupy (4), Odklízení snČhu (4),
ZmČna zamČstnancĤ
MČÚ (4), Zrušení
(1)
(1)
automatĤ (4), ParkovištČ námČstí (3),
2.
Životní prostĜedí (109) – Úklid (57), 10. Vše (10)
Bezpeþná hospĤdka (2), Chata na Smrku (2),
TĜídČní odpadĤ (19), Životní prostĜedí (16),
Kulturní a inf. centrum (2), LevnČjší obČdy (2),
Úprava zelenČ (9), Koše na exkrementy (2),
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Nádraží – laviþky, obþerstvení (2), Noþní
Lesy (1), ýerné skládky (1), Péþe obþanĤ o své
pĜíslužby v DPS (2), Oprava rozhlasu (2),
domy (1), Poþasí (1), SbČrný dvĤr (1), Vánoþní Bez rozdČlení do kategorií:
1. Ano (134), 2. Ne (44), 3. Celkem ano (14), Víkendový spoj Praha (2), Zásobování (2),
výzdoba (1)
3.
Služby (39) – Obchody (7), Dopravní 4. Poslední dobou ne, už ne (13), 5. Jak kdy Centrum volného þasu + poradna (1),
Informovanost (1), Kontejner na nepoĜádek u
obslužnost (6), Služby (5), Zásobování (7)
panelákĤ (1), Kontejnery na listí a trávu (1),
obchodĤ (5), KoupalištČ – akce (4), OsvČtlení Podle kategorií:
(4), Vietnamské stánky v budovách (1), 1. Ano (178) – Ano (134), Celkem ano (14), Lepší zásobování (1), Ochota a rozhled
MateĜské centrum (1), MateĜská škola (1), Jak kdy (7), ýásteþnČ (6), NČkdy ano (5), úĜedníkĤ MČÚ (1), OtevĜení pošty v sobotu (1),
Podnikatelská þinnost (1), Pošta (1), Musím tu žít (4), Bez RomĤ ano (3), Jak se to Pobyt v DPS do smrti (1), Prac. a soc. odbor do
Lbc (1), Restaurace (1), Restaurace u Kyselky
Restaurace – koupalištČ (1), Stravování (1), vezme (2), Snažím se (2), Asi ano (1)
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(1), Srozumitelná komunikace úĜad – obþan (1),
Tržnice (1), Vlaková zastávka pod Okály (1),
Zlepšení chování pí Li (1), Zlepšení služeb (1),
Zrušení viet. obchodĤ (1)
2.
Kultura, sport (154) – Areál na Smrku
(27), Kultura (27), DČtské hĜištČ (25),
SportovištČ (13), HĜištČ u sokolovny (8),
Turismus (8), Zlepšení koupalištČ (8),
Cyklostezka, in-line dráha (6), Kultura pro
mládež (6), Oprava dopravního hĜištČ (3), Akce
pro dČti (2), NČco místo kina (2), Nové tradice
(2), Podpora neziskových org. (2), HĜištČ u ZŠ
(2), Propagace mČsta (2), „U“ rampa (1),
Bowling (1), Cestovní ruch (1), HĜištČ pro
bruslaĜe (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) – MénČ RomĤ, nestČhování
nových (27), VystČhování RomĤ (19), Rovnost
Romové – Neromové (16), Komunikace
s Romy (2), Placení nájmĤ Romy (2), Pozvat A.
H. (2), Nebydlení RomĤ mezi Neromy (1), Ne
Romové a puberĢáci na námČstí (1)
5.
Bezpeþnost (66) – ZkvalitnČní služeb
policie (36), Bezpeþnost (13), Navýšení
poþetního stavu policie (4), Snížit rychlost aut,
mČĜení (3), Vandalismus (ménČ) (2), Kamerový
systém (1), MČĜiþe rychlosti (1), MČstská policie
(1), Odklon dopravy z námČstí (1), ParkovištČ
mimo námČstí (1), Šatlava pro výtržníky (1),
Vytlaþení problémových osob z námČstí (1),
Zpomalovací práh pĜed ZŠ (1)
6. Budovy, stavby (57) – NámČstí vzhled +
okolí (17), Kvalitní oprava silnic (9), Opravené
domy (9), Chodníky (6), Kanalizace (6), Oprava
Kyselky (3), Bezbariérové pĜístupy (1),
Nezvyšovat kapacitu bytĤ (1), Odstranit buĖku
u sokolovny (1), Oprava cesty ke Kyselce (1),
Oprava katolického kostela (1), Oprava
panelových domĤ (1), Zbourání Textilany (1)

Okolí MŠ (1), Spálenka (1), ZahrádkáĜská
kolonie (1)
2.
Soukromí (55) – MĤj dĤm (29), Má
zahrada (25), Za zamþenými dveĜmi (1)
3. Budovy, stavby (43) – Bazén (12), Okály
(8), NámČstí (5), Hrobka (5), DČlnický dĤm (3),
Fotbalové hĜištČ (3), HĜbitov (3), Katolický
kostel (1), Pošta (1), SportovištČ (1), Tábor
Kladno (1),
4. Služby (13) – MateĜské centrum (4), Bistro
(2), Fara SJB (2), MČdČnec (2), Knihovna (1),
Restaurace na RĤžku (1), Restaurace u Slunce
(1)
5. Žádné (12)

Kanalizace, plyn (7), Multifunkþní zaĜízení (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 stáĜí (4), Vybavení školy (4),
Hasiþi, technika (3), KoupalištČ (3), ParkovištČ
(3), Policie (3), MŠ (2), VzdČlávací centrum
(2), Zdravotnictví (2), Informaþní centrum (1),
Dopravní obslužnost (1), Hotel (1), Chata na
Smrku (1), Kamerový systém (1), Laviþky –
námČstí (1), Obchod na okálech (1),
Rehabilitace (1), Rozhlasová stanice (1)
4.
Romové (33) – VystČhování RomĤ (28),
Romská kultura, oživení (3), Letenka do Anglie
2
 3  
23

  
   
 4    (1), VytvoĜení g. (1)
5. Práce (24) – Práce, otevĜení Textilany (21),
 
 

Oplocení (1), Opravy domĤ (1), Zpomalovací
Bez rozdČlení do kategorií:
práh (1)
1. Textilana (61), 2. NámČstí po setmČní (40),
6. Životní prostĜedí (8) – KvČtinová výzdoba
3. Laviþky plné RomĤ (28), 4. Nádraží (25), 5.
(4), Park (2), Rybník pro ryb. svaz (1), Zrušení
NámČstí (24)
þerných skládek (1)
Podle kategorií:
7. Ostatní (2) – Nový zdroj energie a tepla (1),
1.
Budovy, stavby (205) – Textilana (61), Zpracování projektĤ pro þerpání EU (1)
Nádraží (25), NámČstí (24), Chátrající domy
(18), Jizeran (11), Kino (9), DĜevosklad (9),
"  ! $
$  "
"  

Zelená prodejna nad námČstím (8), Rampa (8),   7 8 "
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Chodníky (5), StĜelnice a okolí (5), Evangelický
kostel a okolí (4), „Švajcák“ (2), Chátrající Bez rozdČlení do kategorií:
paneláky (2), Kulturní dĤm (2), Lesní ulice (2), 1. p. Nádeník (50), 2. Rodina (30), 3. p.
Silnice Ludvíkov-HajništČ (2), Stará kotelna (2), Smutný (19), 4. p. JeĜábek (18), 5. Všichni
VČzení (2), Komín (1), Nevyužívání bývalé MŠ dobĜí (14)
(1), Rozhledna (1), Statek (1)
Podle kategorií:
2. Romové (96) – NámČstí po setmČní (40), Žijící: Nádeník (50), Smutný (19), JeĜábek (18),
Laviþky plné RomĤ (28), Domy obývané Romy Novotný (12), Žáková (12), Svobodová Y. (10),
(12), DĤm proti lázním (4), Katolický kostel – Babec (9), Bukovský (9), MadČra (9), Kozák
schody s Romy (4), Romové (4), Romské (7), Brožková (6), Funtánová (6), Pelikán (6),
komunitní centrum (2), DČtský dĤm u kat. Sommer (6), Suková M. (6), Meinerová (5),
kostela (1), JindĜichovická u Jižního marketu Koštál (4), Lufinková (4), Semeráková (4),
Špálová (4), Žáþek (4), Dolejší (3), Kratochvíl
(1)
3.
Životní prostĜedí (21) – NepoĜádek u M. (3), Makumbirofa (3), Nováková (pošta) (3),
panelákĤ (5), Exkrementy (4), Parkování (4), Selnekoviþ (3), Semerák (3), Svoboda
ýerné skládky (3), Hasiþská zbrojnice – (železáĜství) (3), Vokounová (3), Funtán (2),
kompost (1), NámČstí plné aut (1) NepoĜádek u Jaloviþár (2), Jarošová (2), Kapek (2),
7.
Životní prostĜedí (56) – Laviþky na popelnic (1), Plocha parkovištČ u Textilany (1), Koleþková (knihovna) (2), Kricnarová (2), Malý
P. (2), Marková (uþitelka) (2), Mlejnková (2),
námČstí (11), Park (10), VČtší poĜádek mimo PĜeplnČné kontejnery (1)
Nedomanský (2), Petroviþ (2), Rabina (2), Suk
námČstí (10), Ochrana a zlepšení ŽP (8),
Laviþky v okolí (3), Úklid po psech (3), Úklid 4. Kultura, sport (15) - HázenkáĜské hĜištČ (2), Uxová (2), Babcová st. (2), Bartáková (1),
pĜed vlastním domem (3), ýistota (1), Lesní (5), Sokolovna (3), Betonové hĜištČ (2), Beranová (1), Bílková (1), Bláhová (1), Bohatá
rezervace (1), Nespalování plastĤ (1), Dopravní hĜištČ (2), Kurty (2), HĜištČ u nádraží (1), ýech (1), ýengr (1), Grassl (1), Heinrichová
(1), Horáþek (1), Horák (1), Houserek (1),
Nevenþení psĤ na námČstí (1), Odstranit (1)
Služby (12) – Bankomat (2), Herny a Hubáþek (1), Knížáková (1), Koneþná (1),
vzrostlé stromy u sokolovny (1), Úprava zelenČ 5.
automaty (2), KoupalištČ (2), Ceny Králová (1), Kvapilová J. (1), Lode (1), Michel
(1), Generel zelenČ (1), Útulnost (1),
(1), Molák (1), Moláková (1), Mrázková (1),
8.
Vztahy (21) – Spokojenost (4), Více v obchodech (1), Lékárna (1), MČÚ (1),
Novotný L. (1), Opatovský (1), Pauch (1),
vzájemné ohleduplnosti a slušnosti (3), Klid Restaurace naproti tabáku (1), SpoĜitelna (1),
Pelant (1), Richter (1), Semerádová (1),
WC
(1)
(2), Pochopení ost. obyvatel (2), Slušnost,
Smutná (1), Steffan (1),
NepĜizpĤsobiví obþané (9) – Opilci (7), Skoþdopole (1),
ohleduplnost (2), Aktivní zájem obþanĤ 6.
Straková (1), Svobodová B. (1), Svobodová L.
o rozvoj mČsta (1), Dodržování nedČlního klidu NámČstí – nepĜizpĤsobiví (2)
(1), Šmídová (1), Špálová I. (1), Trojan Jar. (1),
(1), Dodržování pravidel (1), MénČ zlých a 7. Ostatní (1) – Rychlá jízda aut (1)
Vojáþek (1), Wöllner (1), Žabka (1), Žabková
nepoĜádných lidí (1), VČnovat pozornost zájmu
 ' ,
, ' !,
!,   - "
"  
 (1), Železný (1)
obþanĤ (1), Vyhláška – noþní klid (1), ZmČna 5  
Nežijící: Lufinka (9), MadČrová (2), Klinger (1)
myšlení lidí (1), Životní pohoda obþanĤ (1)
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Ostatní: Rodina (30), Všichni dobĜí (14),
9.
Ostatní (9) – VystČhování neplatiþĤ (5), Bez rozdČlení do kategorií:
Uþitelé (5), Žádných (5), LékaĜi+dČtská sestra
Plán rozvoje mČsta (3), Spolupráce s EU (1)
1. DČtské hĜištČ (36), 2. Silnice, chodníky (4), FaráĜ (3), Hrobník (2), DDM (1), Pošta (1),
(31), 3. VystČhování RomĤ (28),
4. Slušní a pracovití Romové (1), ZUŠ (1)
1
1 '     
   
 SportovištČ, cyklostezky, in-line dráhy (23),
5. – 6. Areál Smrk, lanovka (21), Práce,   9! ,!
 '
' 

,!   !$!(
!$!(  !  
otevĜení Textilany (21)
Bez rozdČlení do kategorií:



)
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1. Kyselka (67), 2. KoupalištČ (66), 3. Lesy Podle kategorií:
Bez rozdČlení do kategorií:
(38), 4. PĜíroda (30), 5. – 6. Okolí (29), MĤj 1. Kultura, sport (123) – DČtské hĜištČ (36), 1. Noviny (145), 2. Lidé (110), 3. – 4. Internet
SportovištČ,
cyklostezky,
in-line
dráhy
(23),
dĤm (29)
Areál Smrk, lanovka (21), Kultura (11), Kino (54), Rozhlas (54), 5. VývČsní skĜíĖky (44),
Podle kategorií:
SchĤze zastupitelstva (17), ÚĜední deska (11),
1.
PĜíroda (289) – Kyselka (67), KoupalištČ (10), Oprava hĜišĢ (6), Divadlo (5), Dopravní Plakátovací plocha (8), ShromáždČní SJB (3),
hĜištČ
(2),
Nauþná
stezka
štoly
(2),
DČtský
vlek
(66), Lesy (38), PĜíroda (30), Okolí (29), Hory
Pozorování okolí (2), MateĜské centrum (1),
(25), Rozhledna, Smrk (13), Okolí kostela (6), Máslovka (1), Diskotéky (1), Lesopark Ostatní noviny (1), Škola (1), Televize (1)
s
pĜekážkovou
dráhou
(1),
Skate-park
(1),
Alej (2), Cesta na telefonku (2), Cesta nad
benzínkou (2), Laviþka u vodárny (2), Cesta Centrum SJB (3)
 0 8 "
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nad hájenkou (1), Cesta pĜes prostor (1), ýtvrĢ 2. Budovy, stavby (78) - Silnice, chodníky
(31),
Byty
+
výmČna
oken
(16),
NámČstí
(10),
$:;
)
)
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pod Kyselkou (1), NovomČstský potok (1),
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Bez rozdČlení do kategorií:
1. Výstup na Smrk (34), 2. – 3. Koncerty ZUŠ
(27), Žádných (27), 4. Spoleþenských (23), 5.
KoncertĤ 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 dČti (13), DDM (12), DČtský 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.
Spoleþenské (52) – Spoleþenské (23),
ýarodČjnice (8), MateĜské centrum (8), MŠ,
pohádkový les (5), Den ZemČ (4), PoĜádané na
námČstí (4)
4.
Turistické (45) - Výstup na Smrk (34),
KýT (11)
5.
Sportovní (42) – Sportovní (21), Hasiþi
(11), Fotbal (6), Kuliþkiáda (3), Šachový turnaj
(1)
6. Ostatní (18) - Trhy (7), Údržba þistoty (4),
Zasedání ZM (4), Bazén (1), Setkání ODS (1),
Tradiþních Ĝemesel (1)
7. Všech, skoro všech (10)

Hezké (5), Skrytá skvČlá budoucnost (4), Hory
(4), Ujde to (3),
Není to nejhorší (3),
Spokojenost (3), Pohoda (3)
Záporná: Romové (28), NezamČstnanost, málo
práce (22), Nuda (22), Bída,chudoba (11), Nový
špinavý Chánov, Chánov (9), Nevýraznost,
zapomenutost (8), Strach o bezpeþnost (6),
Upadající (5), ýerno (5), Je to bída (4),
Drahota (4), Chcípl tady pes (4), ýerné mČsto
pod Smrkem (3), Horší (3), DĤchodci (3),
PodprĤmČrné pĜíhraniþní mČsteþko (3),
Ospalost (3)

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)

RĤzných druhĤ vyjádĜení o mČstČ bylo celkem
cca 180, proto jsem je rozdČlila na kladné a
záporné a uvedla jsem jen ta, která se
opakovala nejménČ 3x.
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V dodatcích jsme od vás dostali podČkování za
dotazník, ale i vynadáno, kdo tu blbost
vymyslel, dále pak jste si znovu postČžovali na
lékárnu, bankomat, spoĜitelnu, na úĜad, na
Romy, na to, abychom z mČsta nedČlali
Chánov, na nedostatek kultury a na vše ostatní,
co vás trápí a co jste nám chtČli sdČlit. Všemi
podnČty z této otázky se budeme zabývat,
nČkteré z nich jsem už Ĝešili.

1. Negativní vyjádĜení (156), 2. Pozitivní
vyjádĜení 61)
NejþastČji se opakující vyjádĜení:
Kladná: Klid (10), PČkná pĜíroda, pĜíroda (10),
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PoĜadí podle vČkových kategorií/Poþet
vyplnČných dotazníkĤ
Žiji zde:

#0
#0 
"!8
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1. Ne (83), 2. Ano (52), 3. NČkdy, jak kdy (17),
4. Ani ne (14), 5. ýásteþnČ (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),
PĜevážnČ ano (6), Bude lépe (5), ChtČl bych
(4), S výhradami (2), Na mČsto, ne na lidi (1),
% 7!-- "
"  ! 
 
 Zaþínám být (1)
!
! < 
  .
.       3. ýásteþnČ (28) – NČkdy, jak kdy (17),
þásteþnČ (9), Nevím (2)
 
(-
- 
(- 
-)
-)
)

Je mi rokĤ:
1. 31-35 rokĤ (37), 2. 26-30 rokĤ (31), 3. 56-60
rokĤ (29), 4. 46-50 rokĤ (24), 5. 51-55 rokĤ
(19), 66-70 rokĤ (18), 61-65 rokĤ (17), 19-25
rokĤ (16), 41-45 rokĤ (16), 71-75 rokĤ (13), 1518 rokĤ (5), 81-85 rokĤ (4), 76-80 rokĤ (2)

A co Ĝíci na závČr?
DČkuji všem, kteĜí dotazník vyplnili, i tČm, kteĜí
se podíleli na jeho sestavení (pí Huškové,
Sukové, Meinerové, Karalové, Svobodové, p.
Smutnému a Selnekoviþovi). ZvláštČ pak dČkuji
paní MiloslavČ Sukové a své dceĜi AdrianČ,
které mi velmi pomohly pĜi distribuci i
zpracování dotazníkĤ.
Mgr. Radoslava Žáková,
místostarostka mČsta

Celkem dČti vyplnily 269 dotazníkĤ. U dČtí jsme nevyhodnocovali odpovČdi podle kategorií, uvádíme celý pĜehled tak, jak odpovídaly.

1. TĜi vČci, které se mi v našem mČstČ líbí:
1. Bazén (139), 2. Škola (73), 3. KoupalištČ (72), 4. NámČstí (69), 5. Rozhledna (52), Fotbalové hĜištČ (41),Okolí, pĜíroda (37), Kyselka (31),
Obchody (26), DDM (11), MĤj dĤm (10), Knihovna (10), Kostel (8), Hospody (8), Okály (6), TČlocviþna (6), ZUŠ (5), Nádraží (5), DČtská hĜištČ (4),
Hasiþi (4), Nová silnice (4), Klid (4), Rampa (4), HĜbitov (3), MŠ (3), Muzeum (3), MČÚ (3) Domy (2), Textilana (2), KonČ (2), Vánoþní výzdoba (2),
Smrk (1), Nové byty (1), Zdravotní stĜedisko (1), Starosta (1), Webová kamera (1), Ludvíkov (1), Trhy (1), ZeleĖ (1), Spálenka (1), TĜídČní odpadĤ
(1), MateĜské centrum (1)

2. TĜi vČci, které se mi v Novém MČstČ nelíbí:
1. Nádraží (65), 2. KoupalištČ (48), 3. Škola (47), 4. NámČstí (34), 5. – 6. NepoĜádek, neþistota (33), Silnice (33), NámČstí (34), HĜištČ u školy
(24), DČtská hĜištČ (23), Textilana (21), Rampa (18), Sokolovna (17), Romové (17), Staré domy (16), Kino (14), Dopravní hĜištČ (12), Paneláky (11),
Není kde trávit þas (7), Bezohlední Ĝidiþi (7), Kyselka (7), Obchody (7), Kostel (7), Pobíhající psi (6), Chybí cesta na koleþkové brusle (6), Vše (6),
Hospody (5), Exkrementy (5), Školka – školní jídelna (4), Tenisové hĜištČ (4), Zastávky (4), Lidi (3), HĜištČ kopaná (3), SbČrna (3), Lékárna (3),
Opilci (3), Policie (3), Pes na pĤdČ (3), MČÚ (3), Skládka (3), Celé mČsto (2), Drahota (2), Telefonní budky (1), NámČstí veþer (1), Uþitelé (1), Není
práce (1), SpoĜitelna (1), Skini (1), Lékárna (1), CIS (1), Pošta (1), WC ve škole (1), Starosta (1), Nápisy na zdech (1), Informaþní 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 mČstČ je:
1. Doma, zahrada (49), 2. Bazén (30), 3. Škola+hĜištČ (26), 4. Okolí (24), 5. KoupalištČ (22), Kyselka (21), NámČstí (18), Fotbalové hĜištČ (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), TČlocviþna (3), Hasiþi (3), Kravín (2), Máslovka (2), Všude (1), Dílna (1), CIS (1), Restaurace (1), Obchody (1),
Za nádražím na bĜíze (1)

4. V našem mČstČ se mi vĤbec nelíbí toto místo:
1. Nádraží (39), 2. Škola (30), 3. NámČstí (23), 4. – 5. KoupalištČ (19), HĜištČ (19), Rampa (17), Kino (10), Dopravní hĜištČ (10), Textilana (8),
Skládka (8), Kostel (6), Domy RomĤ (6), Paneláky (5), Všude, vše (5), Smrk (4), Žádné (4), HĜbitov (4), Sokolovna (4), Hospoda (2), Frýdlant (2),
Obchody (2), Policejní stanice (1), Kácení stromĤ (1), Silnice (1), Siréna (1), SbČrna (1), Houpaþky (1), U zubaĜe (1), Prolézaþky (1), Les (1),
Poþítaþ (1), Toulaví psi (1), Kyselka (1), Auta (1), HĜištČ na kopanou (1), Doma (1), Není cyklostezka (1), Okály (1), Opilci (1), Ordinace Pelikána
(1), Rámus (1)

5. Na jakou vČc ve mČstČ bych dal 1 milión korun?
1. HĜištČ pro dČti (38), 2. Skate-park (19), 3. Oprava školy (18), 4. Bazén, megatobogán (17), 5. – 6. Kino (15), NámČstí (15), Na nic (14),
KoupalištČ (13), Sportovní centrum (12), Sjezdovka na Smrk (10), Silnice (10), Oprava tČlocviþny (10), Paneláky (8), Nádraží (7), Klub pro mladé
(6), Poþítaþová herna (6), Obchod (5), DDM (5), Diskotéku (5), ZmČna mČsta (5), Dopravní hĜištČ (5), DĤm dĤchodcĤ (3), HĜbitov (3), Stáj pro konČ
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(3), Romské centrum (3), Jizeran (2), Hasiþi (2), MČÚ (2), ýistotu mČsta (2), Kácení stromĤ (2), Je mi to jedno (1), Kyselku (1), HĜištČ na
basketbal (1), Nová škola (1), Knihovna (1), Bowling (1), LetištČ (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 mČstČ úþastním?
1. DČtské dny (47), 2. Žádných (41), 3. – 4. Trhy (36), Nuda, nic (36), 5. SoutČže hasiþi (25), Výstup na Smrk (24), Den ZemČ (21) Koncerty ZUŠ
(19), DDM (18), Pálení þarodČjnic (12), Koncerty koupalištČ (11), Sport (11), Všechno (10), Fotbal (10), Diskotéka (5), Výroþí (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. stupeĖ)
0-2 (11), 3-5 (7), 6-8 (7), 9-11 (20), 12-15 (97)
9. Jsem hrdý na svoje mČsto? ( jen 2. stupeĖ)
1. Ne (69), 2. Ano (43), 3. Nevím, 50 na 50 (16), 4. Trochu (5), 5. Nežiji tu (2), Nikdy (1)
10. Chci nČco dodat?

Vybudovat hĜištČ na fotbal (20), Skate-park, in line (10), Opravit školu (7), Zlepšit mČsto (6), Vybudovat sjezdovky (6), Nikam se nedá jít (5), Chybí
kino (5), Dopravní hĜištČ (5), NámČstí kašna (5), Opravit tČlocviþnu (4), SpoĜitelna (4), Bazén-tobogán (4), NepoĜádek (4), Lékárna (2), Drahé
vstupné na koupalištČ (2), Okna v panelákových domech (2), Nádraží (2), Práce (2), MíĖ RomĤ (2), Oprava centra (2), Poþítaþová herna (1), Kachny
ve vodČ (1), Zbourat rampu u DĜevoskladu (1), Proþ zavĜené hĜištČ na kopanou (1), Nákupní centrum (1), Opilci (1), Proþ se lidi stČhují (1), Pochvala
bazén, koupalištČ (1), Silnice oprava (1), Zrušit hospodu (staþí 2-3) (1), Víc akcí (1), HĜbitov (1), Místa pro mladé (1)
DČkuji všem žákĤm za jejich odpovČdi, dČkuji uþitelĤm i vedení školy, že nám vyšli vstĜíc a umožnili vyplnČní dotazníkĤ. ŽákĤm slibuji, že i jejich
odpovČćmi se budeme zabývat a budeme na nČ brát ohled pĜi koncepci rozvoje mČsta.
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka mČsta

Na jakou jednu vČc bych dal 1 milión korun?
Žila jsem v domnČní, že každému NovomČšĢákovi vadí, že lékárna funguje jak za doby kamenné, myslím tím, že léky, které potĜebuji, si
vyzvedávám až za 2 dny.
SpoĜitelna nefunguje – kvĤli podpisu nebo trvalému pĜíkazu musím jet do Frýdlantu.
O nezamČstnanosti ani nemluvím.
NČkteĜí by dokonce investovali celý milión na vystČhování RomĤ z Nového MČsta pod Smrkem. Dobrá, ale kam? Za hranice mČsta, státu?
Kam tedy, jakou formou? Ptám se.
Sešli by se Romové z Nového MČsta pod Smrkem pĜed tribunou a rozpoþítali se první – druhý?
RozdČlíme se na slušný – neslušný. Jak se pozná slušný Rom, má nČjaké poznávací znamení? Je tu ještČ jedna možnost, vyĜešit to jako pan
ýunek, vytvoĜit 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 laviþkách? Máte pravdu, i mnČ vadí. Ale na druhou stranu, kolik kulturního vyžití má novomČstská mládež
romská nebo neromská? Kde je dostupná tČlocviþna nebo hĜištČ? MĤj názor je: pokud sedí a dČlají to, co nemají – upozornČte na to! Máte
strach? Máme policii, která je pro všechny. A pokud jenom sedí a vám to vadí, je to váš problém.
PĜemýšlela jsem, jaké cikánské domy v Novém MČstČ pod Smrkem máme. Snad dĤm pana Karaly u pekárny, vždyĢ je krásný a udržovaný,....
pak mnČ ale došlo... JindĜichovická 501. Máte pravdu, dĤm je ošklivý, pĜímo hrozný, ale svČte div se, je majetkem mČsta. Byt v nČm si
mnohdy nájemníci dali dohromady na své náklady, aĢ na 501 nebo v jiných bytech, kde bydlí Cikáni. VČĜte nebo ne, jsou tam takové
vymoženosti jako automatická praþka, barevná televize, mikrovlnka a co je k nevíĜe, používají i domácí obuv a jedí pĜíborem...
MČ napadla úplnČ jiná vČc: vzít ten imaginární milión, založit centrum poradenství, zaĜídit nulté roþníky pro dČti ze sociálnČ slabých rodin,
zaĜídit tČlocviþnu pro rĤzné sportovní vyžití.
Stáhnout tu flákající se mládež z námČstí, ukázat jim jinou formu využití volného þasu.
Chápu, že mnozí mají špatnou zkušenost s Romy. ěešte to – policie, pĜestupková komise. StČžujte si na MČÚ, ale jmenujte, neházejte nás do
jednoho pytle.
ZávČrem chci Ĝíci, že jsme také lidi, kteĜí mají tmavší pleĢ, svoji kulturu, svou Ĝeþ, ale nČkteĜí z nás dČlají vČci, které se nelíbí ani nám
samotným RomĤm. Máte pocit, že mezi Neromy žijí samí spoĜádaní a slušní lidé? Nebo ty mĤžeme tolerovat, protože mají svČtlejší pleĢ?
Dana Karalová

Školní rok 2007-2008 byl zahájen dne 3. záĜí 2007 s 354 žáky, 22 uþiteli, 1 asistentkou pedagoga, 2 vychovatelkami a 8 provozními
pracovníky. Ze 354 žákĤ jich bylo 209 v I. až V. tĜídách ve škole v JindĜichovické ulici, 145 v VI. až IX. tĜídách ve škole v TylovČ ulici. DvČ oddČlení
školní družiny s celkovým poþtem 54 žákĤ pracují ve školní budovČ mateĜské školy v MánesovČ ulici.
Od 3. záĜí 2007 zaþala škola vyuþovat v 1. a 6. roþníku podle vlastního školního vzdČlávacího programu (dále pouze švp) Uþíme se pro
život. Ostatní roþníky budou podle nČho vyuþovat postupnČ v dalších letech. Základní vzdČlávání uskuteþĖované podle tohoto programu má žákĤm
pomoci utváĜet a postupnČ rozvíjet klíþové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdČlání orientovaného zejména na situace
blízké životu a na praktické jednání. Z toho vyplývají cíle základního vzdČlávání:
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umožnit žákĤm osvojit si strategie uþení a motivovat je pro celoživotní uþení
podnČcovat žáky k tvoĜivému myšlení, logickému uvažování a Ĝešení problémĤ
vést žáky k všestranné, úþinné a otevĜené komunikaci
rozvíjet u žákĤ schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspČchy vlastní i druhých
pĜipravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovČdné osobnosti, uplatĖovali svá práva a naplĖovali
svoje povinnosti
vytváĜet u žákĤ potĜebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy
k lidem, prostĜedí i k pĜírodČ
uþit žáky aktivnČ rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za nČ odpovČdný
vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, uþit je žít spoleþnČ s ostatními lidmi
pomáhat žákĤm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s osvojenými vČdomostmi a dovednostmi pĜi rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci.

Program, na jehož tvorbČ se v mnoha odpoledních dílnách formou týmové práce podíleli všichni pedagogové školy, navazuje na
evropské dokumenty, Rámcový vzdČlávací program pro základní vzdČlávání i strategické dokumenty rozvoje školství Libereckého kraje.
ZjednodušenČ lze Ĝíci, že realizací tohoto programu základní školství pĜesunuje pozornost od encyklopedického vzdČlávání ke vzdČlávání, jehož
cílem je vybavit žáky tzv. klíþovými kompetencemi:







kompetencemi k uþení
kompetencemi k Ĝešení problémĤ
kompetencemi komunikativními
kompetencemi sociálními a personálními
kompetencemi obþanskými
kompetencemi pracovními.

Dalším zcela novým dokumentem bude autoevaluace (tj. sebehodnocení) školy. Její obsah i role jsou urþeny vyhláškou MŠMT þ. 15/2005
Sb., která urþuje rámcovou strukturu, kritéria, pravidla a termíny vlastního hodnocení. Dokument bude sloužit i jako jedno z východisek pro
hodnocení školy ýeskou školní inspekcí. Kontrolu jeho pĜípravy a dosavadního prĤbČhu provedla a velmi dobĜe hodnotila ýŠI ve dnech 30.
bĜezna a 2. dubna 2007.
ZmČnu do pracovnČ právních vztahĤ pĜinesl rovnČž nový zákoník práce, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007. Neobvyklý svým
rozsahem (celkem 396 paragrafĤ), ale i shromáždČním celé pracovnČ právní problematiky do jednoho dokumentu byla vytvoĜena pracovnČ právní
norma, která má pĜedpoklady stát se moderní evropskou normou.
Mgr. JindĜich Novotný, Ĝeditel školy

Není mnoho tČch, kteĜí finanþnČ nebo materiálnČ podpoĜí þinnost
školy. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme. Na zaþátku nového
školního roku se dárcem stal pan Josef Malcovský z Ludvíkova,
který žákĤm na pracovní þinnosti daroval zhruba 1,5m3 pĜíĜezĤ
borového dĜeva v celkové hodnotČ kolem 15000Kþ. Škola tak
získala zdarma na nČkolik rokĤ materiál na drobné žákovské
výrobky. UpĜímnČ panu Josefu Malcovskému dČkuji. DČkuji i panu
Luboši Vrabcovi z Ludvíkova, který zdarma zajistil dopravu
materiálu do školních dílen.
Mgr. JindĜich Novotný,

UzavĜení
soušské silnice
Dne 22. 10. 2007 rozhodla pracovní skupina, složená ze
zástupcĤ Povodí Labe s. p., Policie ýR, Krajské správy
silnic Libereckého kraje a Krajského úĜadu Libereckého
kraje o uzavĜení soušské silnice. Silnice II/290 v úseku
Souš – SmČdava je od úterý 23. 10. 2007 uzavĜena do
odvolání pro veškerý provoz. ZprovoznČní silnice bude
provedeno dle klimatických podmínek na konci zimy v roce
2008.
-SY-

Blíží se dlouhé sychravé podzimní veþery. V tomto roþním období se
þasto vlivem inverzní situace usadí ve mČstČ mlha. Pokud jste nuceni jít
veþer ven, je vám jistČ velice nepĜíjemné, když musíte dýchat vzduch,
prosycený kouĜem z komínĤ.
ObzvláštČ dusivý vzduch se nachází v okolí domĤ, kde nČkteĜí obþané
spalují odpad z domácnosti. Tito lidé se pĜitom vystavují riziku
pĜestupkového Ĝízení, ve kterém jim mĤže být uložena pokuta až do výše
30 000 Kþ za obtČžování okolí nadmČrným pachem.
V každé domácnosti vzniká zákonitČ domovní odpad. V ideálním pĜípadČ
ho lidé roztĜídí. Máme tu kontejnery na plastové lahve (PET –
polyethylentereftalát), sklo, papír, kartony a smČsné plasty (PEpolyethylen, PP-polypropylen, PS-polystyren). Výhodou tĜídČného odpadu
je možnost ho dále zpracovat a využít napĜ. jako výplnČ bund a spacákĤ,
do autopotahĤ, pro výrobu laviþek a dokonce i nábytku. V ménČ ideálním
pĜípadČ ho lidé nahází do smČsného odpadu, ale naprosto nejhorší
variantou je jeho spálení doma v kamnech þi kotli.
Spálením se odpadu nezbavíme, jen jeho þást pĜevedeme do plynné
formy, a zbytek do škváry a popílku, které obsahují dioxiny, PCB
(polychlorované bifenyly) a další nebezpeþné chemické látky. Teplota
v takovémto zaĜízení je nízká a vzhledem k nedostateþnému pĜísunu
kyslíku dochází k nedokonalému spalování. Tak vzniká mnoho jedovatých
i karcinogenních látek.
Pálíme-li tĜeba takové dĜevo ze starého nábytku, dĜevotĜísku, staré palety,
þi PVC (polyvinylchlorid), vznikají dioxiny. Z chemického hlediska jde o
obecný název skupiny toxických polychlorovaných organických
heterocyklických slouþenin. Již minimální množství mĤže mít pro þlovČka
neblahé následky. Jedná se pĜedevším o alergie, poškození nervové,
ledvinové þi jaterní tkánČ. Velmi špatnČ se v pĜírodČ rozkládají a naopak
dochází ke kumulaci (hromadČní) v organismech. Pravidelný „pĜísun“
tČchto látek je živnou pĤdou pro rozvoj rakovinného bujení, genetických
mutací a zpĤsobují i neplodnost.
Pálením plastĤ a PET lahví se uvolĖují do ovzduší ftaláty, které se
používají jako zmČkþovadla právČ pro výrobu plastĤ. Tyto látky poškozují
pĜedevším ledviny a játra. Hromadí se v tČle a následkem mohou být
vrozené vady.
PĜi spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid karbonylu). PĜi vdechnutí
dochází k reakci a fosgen se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl),
která leptá sliznice. PĜi nižších koncentracích zpĤsobuje dýchací potíže,
pĜi vyšších dokonce i smrt. Fosgen se dĜíve používal jako bojová
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chemická látka!!!
V pĜípadČ, že se chceme zbavit v kamnech kobercĤ, tapet nebo
dĜevotĜísky, uniká do vzduchu formaldehyd (metanal). Ten má na
svČdomí rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí oþi a plíce. Také
zpĤsobuje alergie.
Toto je pouze malý výþet následkĤ neodborného domácího pálení
odpadkĤ. Jen my sami rozhodujeme o svém zdraví a zdraví našich dČtí.
Není pĜeci jen lepší tČmto zdravotním problémĤm pĜedcházet a odpad
tĜídit nebo rozmČrné druhy odpadĤ zdarma uložit do sbČrného dvora?!
Pro ty obþany, kteĜí i nadále budou ohrožovat zdraví svých sousedĤ,
existuje stále možnost uplatnČní sankcí.
Jana Šmidrkalová, koordinátor Ekoporadny ORSEJ
spolupráce Daniel Šmidrkal a -SY-

Mnoho obþanĤ našeho mČsta se mylnČ domnívá, že mČsto mĤže
nČkomu bránit pĜihlásit se k trvalému pobytu v našem mČstČ.
Tuto situaci Ĝeší zákon þ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
þíslech, v platném znČní, v § 10 odst. 6. Pokud obþan doloží vlastnictví
bytu nebo domu, nebo oprávnČnost užívání bytu, anebo pĜedloží úĜednČ
ovČĜené písemné potvrzení oprávnČné osoby o souhlasu s ohlášením
zmČny místa trvalého pobytu, pak musí ohlašovna (matrika) pĜihlášení
k trvalému pobytu provést. Potvrzení se nevyžaduje v pĜípadČ, že
oprávnČná osoba potvrdí souhlas na pĜihlašovacím tiskopisu k trvalému
pobytu pĜed zamČstnancem ohlašovny (matriky). Za oprávnČnou osobu
se považuje osoba starší 18 let, zpĤsobilá k právním úkonĤm, která je
oprávnČná užívat objekt nebo jeho vymezenou þást (napĜ. byt nebo
obytnou místnost).
V praxi to tedy znamená, že i každý nájemce bytu, který mu byl pĜidČlen,
mĤže dát souhlas neomezenému množství osob k trvalému pobytu. To
mu umožĖuje zákon. Nájemce bytu je pak jen povinen do 15 dnĤ
nahlásit majiteli bytu jiný poþet lidí v bytČ. Jsou mu potom zvednuty
zálohy na služby, energie atd. Vyhláška hygieny, která upravovala
nejnižší možný poþet metrĤ þtvereþních pĜipadajících na jednoho
obyvatele bytu, byla zrušena.
MČsto nemĤže žádným zpĤsobem omezovat to, co umožĖuje vyšší
právní norma, a tou je v tomto pĜípadČ zákon þ.133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných þíslech.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta

Naše vítČzka – mistrynČ ýR
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3. záĜí - první školní den - þekalo na procházející, kteĜí doprovázeli svou ratolest do základní školy v JindĜichovické ulici, pĜekvapení ve formČ
hromady odpadu, vyházeného u panelového domu v Revoluþní ulici na trávníku.
DĤvod? Nájemníci na pokyn bytové správy uklízeli sklepy a domnívali se, že staþí odpad pohodit pĜed dĤm a mČsto ho uklidí. Rozumný
þlovČk by však uvažoval jinak – když odpad poházím po trávníku, bude ho muset „nČkdo“ vysbírat, naházet do kontejneru a odvézt. Jednodušší by
bylo odpad rovnou naházet do kontejneru nebo ještČ lépe rovnou odvézt a zdarma uložit do v ŽižkovČ ulici u BMTO.
Po mČstČ se však nejspíše šíĜí fáma, že je normální nepotĜebný nábytek (sedací soupravy, skĜínČ…) pohodit pĜed dĤm a mČsto 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 tĜídit a pĜedávat je pouze firmám oprávnČným k nakládání s odpady. Obþané jsou povinni odkládat odpad na místech k tomu
urþených (popelnice, kontejnery, sbČrný dvĤr). Odložení odpadu mimo místo k tomu urþené se považuje za zakládání þerné skládky. Takové
jednání je pĜestupkem, za který mĤže být uložena pokuta až 50 tis. Kþ.
ěešení pĜípadu v Revoluþní ulici je následující – jak všichni jistČ vČdí, pracovníci mČsta, zamČstnaní na veĜejnČ prospČšné práce, skuteþnČ
odpad uklidili. Asi se však již nevČdí, že náklady na úklid, pronájem a odvoz kontejneru budou rozúþtovány na všechny nájemníky pĜilehlého
bytového domu. Dále nájemníkĤm hrozí pĜestupkové Ĝízení s možností uložení pokuty za zakládání þerné skládky.
Od té doby se po mČstČ objevují další odložené sedaþky, kuchynČ a skĜíĖky, napĜ. v ulici VaĖkovČ a MánesovČ. MČsto dĤslednČ zjišĢuje pĤvodce
tČchto þerných skládek a vyzývá k odstranČní. Pokud nedojde v termínu k nápravČ, bude zahájeno pĜestupkové Ĝízení.
Jak tedy správnČ postupovat?
Pokud se rozhodnete poĜídit si napĜ. novou sedací soupravu, obývací stČnu, þi kuchyĖ, naplánujte si její dopravu tak, abyste zároveĖ odvezli
tu starou a zdarma ji uložili do sbČrného dvora. Pokud se Vám to nepodaĜí bČhem provozní doby, je možné ji uložit na prostranství pĜed sbČrným
dvorem.
Jestliže nejste schopni dopravit nepotĜebný nábytek do sbČrného dvora sami, mĤžete využít svozové akce, které poĜádá mČsto dvakrát roþnČ.
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Termíny konání akcí jsou zveĜejĖovány na vývČskách, , a vyhlašovány rozhlasem.
Nezbývá než vČĜit, že zvítČzí zdravý rozum a naše mČsto nebude brzy zarovnáno hromadami nepotĜebného nábytku.

-SY-

Rada mČsta schválila na své schĤzi dne 22. srpna 2007 Operaþní plán zimní údržby 2007/2008, do kterého bylo na základČ opakovaných
pĜipomínek obþanĤ zaneseno nČkolik zmČn.
Odklízení snČhu z komunikací na východní a severní stranČ námČstí bude probíhat smČrem ke stĜedu námČstí. Na okálech bude z pĜíþných
komunikací sníh odklízen smČrem od vchodĤ objektĤ. Sníh z chodníkĤ bude novČ odklízen také na vnČjší stranČ námČstí a z chodníkĤ ve
Frýdlantské ulici od námČstí až po ulici Myslbekovu.
Byla zkrácena reakþní doba. Po napadnutí 7 cm vrstvy snČhu se zapoþne úklid snČhu již do 40 minut, namísto pĤvodních 60 minut.
Zimní údržba bude v zimním období 2007/2008 provádČna firmou Dendria, s. r. o. (dva traktory) a firmou pana Miloše Nováka (dva traktory).
Dostupná technika je tedy oproti minulým letĤm zvýšena na dvojnásobek. Oþekáváme, že tím dojde k rychlejšímu zmírĖování závad ve sjízdnosti,
pĜípadnČ rychlejší obnovČ prĤjezdnosti. Firma Dendria, s. r. o. bude provádČt pluhování v Novém MČstČ pod Smrkem a firma pana Nováka v obcích
Ludvíkov pod Smrkem, PĜebytek a HajništČ.
Odvozy snČhu bude provádČt firma Dendria s. r. o. po dokonþení úklidu snČhu a po skonþení snČžení s pĜihlédnutím k pĜedpovČdi vývoje poþasí.
V Operaþním plánu zimní údržby 2007/2008 jsou uvedeny seznamy místních komunikací, sestavené do posloupnosti prĤjezdu dle poĜadí
dĤležitosti, které je rozdČleno do tĜí skupin. PĜi vydatném snČžení mĤže nastat situace, kdy není možné zahájit zmírĖování závad ve sjízdnosti
komunikací v II. poĜadí, protože se opakovanČ odstraĖují závady na nejdĤležitČjších komunikacích, které jsou zaĜazeny v I. poĜadí. Aby se tomuto
problému zabránilo, je prvotní snahou traktoristĤ projet pĜedepsané úseky co nejrychleji (nČkdy na úkor kvality), aby se následky snČžení zmírnily
všude. Teprve pokud snČhová nadílka poleví, mĤže se zvýšit kvalita zmírĖování závad ve sjízdnosti. NČkdy však tento stav, kdy je tĜeba protahovat
rychle a ménČ kvalitnČ, trvá i nČkolik dnĤ.
Co dodat? Pokud Vám Ĝidiþ traktoru nahrne sníh zpČt pĜed práh, sotva ho odklidíte, nespílejte mu, nedČlá to úmyslnČ. Jeho snahou a úkolem je
zmírĖovat závady ve sjízdnosti a vČzte, že spČchá, aby pomohl lidem, kteĜí se bez jeho pomoci vĤbec nedostanou z domu.
- sy -

pĜi proþítání odpovČdí na otázky v dotazníku PromČna jsem zjistila, že mezi „top“ problémy patĜí psí exkrementy na chodnících, ulicích a jiných
veĜejných prostranstvích. Dalším problémem je volné potulování psĤ.
ChtČla bych vás proto upozornit na to, že pĜestupku se podle zákona 200/1990 Sb. o pĜestupcích, v platném znČní, § 47 odst. 1 písm. d) dopustí
ten, kdo zneþistí veĜejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu veĜejného
prostranství. Pokuta je ve výši 1 000,-- Kþ. VeĜejným prostranstvím jsou ulice, námČstí,
parky, hĜištČ. Další právní úprava je v zákonČ þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník,
v platném znČní §§ 415, 420 a 442 a dále v zákonČ þ. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znČní ve vztahu k odstranČní zneþištČní, které mĤže zpĤsobit
závady ve schĤdnosti komunikace vþetnČ chodníkĤ.
Je opravdu smutné, že ne všichni po svých psech uklízejí a my všichni ostatní se
musíme ne vždy úspČšnČ exkrementĤm vyhýbat.
VždyĢ naše mČsto vynaložilo nemalé finanþní prostĜedky na to, aby zakoupilo sbČrné
koše na tento odpad (zelené koše s obrázkem psa). SamozĜejmČ, že lze použít i
jakoukoliv jinou popelnici. ZároveĖ sice máme vysavaþ na exkrementy, kterým ale
nepokryjeme celé mČsto, zvláštČ pak, když nám byl snížen poþet pracovníkĤ na VPP.
Ani placení poplatku za psa nezbavuje majitele povinnosti po psovi uklidit. Bućte tak
hodní a vezmČte to prosím na vČdomí. Myslím si, že je zbyteþné, abychom to museli
Ĝešit formou pĜestupku, protože právo na ohlášení tohoto pĜestupku má každý obþan.
SamozĜejmČ, že dČkuji všem, kteĜí tato základní pravidla ohleduplnosti k ostatním
dodržují.
K volnému pobíhání psĤ bych chtČla uvést, že volný pohyb psĤ na veĜejném prostranství bez jakéhokoliv dohledu chovatele, vlastníka þi držitele je
pohyb opuštČného nebo toulavého zvíĜete. Toulavé zvíĜe je takové, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a pohybuje se
mimo výbČhové prostory nebo mimo domácnost chovatele. OpuštČné zvíĜe je zvíĜe pĤvodnČ v lidské péþi, které není pod pĜímou kontrolou nebo
dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištČných skuteþností vyplývá, že jej chovatel opustil. Za týrání se považuje opustit zvíĜe. Již samotné
umožnČní úniku psa je jeho týráním (zákon þ. 246/1992 Sb., na ochranu zvíĜat proti týrání). ZvíĜe, které se dostane mimo domácnost, kde je
chováno, mĤže být vystaveno stresu z vnČjšího prostĜedí, jelikož se ocitá v tomto prostĜedí bez ochrany svého majitele. Je povinností majitele, aby
zabezpeþil, aby zvíĜe nebylo vystaveno tČmto rizikovým vlivĤm. Pokud k tomu dochází, je to porušení zákona. Pokud toulavý pes zaútoþí na
nezúþastnČnou osobu, je vČc Ĝešena jako pĜestupek dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích v platném znČní s pokutou do
3 000,-- Kþ. Dále je vlastník nebo držitel domácích zvíĜat povinen zabránit pobíhání tČchto zvíĜat po pozemní komunikaci - zákon þ. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11. Kdo toto poruší, dopouští se rovnČž pĜestupku, který lze Ĝešit podle § 22 odst. 1 písm. l)
zákona o pĜestupcích.
Na základČ zjištČní nebo ohlášení mĤže mČsto provádČt odchyt volnČ pobíhajících psĤ. PĜípady je zapotĜebí hlásit na MČÚ 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 mČsto v Hajništi. ZároveĖ upozorĖuji, že pan Štefanides mĤže podle smlouvy pĜijímat psy do útulku jen
s pĜedchozím souhlasem provozovatele. Není proto možné psy vozit do útulku individuálnČ, bez souhlasu mČsta. To lze jen výjimeþnČ, kdy hrozí
újma psovi nebo lidem. I v tomto pĜípadČ však musí pan Štefanides požádat o souhlas mČsto. Bez nČho nemĤže psa pĜijmout.
PĜestupky na úseku týrání zvíĜat Ĝeší MČÚ Frýdlant, náš MČÚ Ĝeší ostatní pĜestupky výše uvedené. Obracet se mĤžete na paní Dolejší, tel.
482 360 331.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta

Dne 6. listopadu 2007 uplynul první rok od našeho zvolení do funkcí. Je to pĜíležitost ke kratiþkému ohlédnutí za naší prací a plnČním našeho
volebního programu.
Všichni jsme si vČdomi, že rok je velmi krátká doba na to, aby se nČco podstatného v životČ našeho mČsta mohlo zmČnit, pĜesto se o zmČny
snažíme.
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Za ODS byli do vedení mČsta zvoleni Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka, Jaromír Pelant a Ing. Karel JeĜábek, þlenové RM, Miloslava Suková
a Mgr. Michaela Smutná, þlenky zastupitelstva.

PlnČní našeho volebního programu:
Granty EU a státu – pravidelnČ sledujeme vyhlášená grantová schémata. V této chvíli ale mČsto nemá pĜipravené žádné projekty, na které bychom
finance mohli získat. PodpoĜili jsme zadání zpracování projektu na dostavbu a rekonstrukci kanalizace a projekt na opravu budovy policie. Hlasovali
jsme pro pĜijetí dotace na 39 BJ. I nadále budeme podporovat to, aby v rozpoþtu mČsta byl dostatek finanþních prostĜedkĤ na projektové
dokumentace a tím možnost získání penČžních prostĜedkĤ z EU i státu. Získali jsme 200 000,-- Kþ na opravu stĜechy MŠ. PodpoĜili jsme zámČr
využití geotermální energie.
Organizace a úĜady – Bohužel se nepodaĜilo zajistit, aby ve mČstČ byla obnovena þinnost ýeské spoĜitelny, která je soukromým subjektem, takže
není možné ani politické jednání, o které jsme se pokusili. PodpoĜili jsme i jednání o umístČní dalšího bankomatu, ale ani to se nejeví pro naše
obþany výhodné. Budeme i nadále podporovat zachování všech stávajících služeb.
Kvalita kulturního sportovního vyžití, zatraktivnČní místních turistických objektĤ pro návštČvníky a turisty – Podporujeme i nadále
vybudování SKI areálu na Smrku, získali jsme politickou podporu Libereckého kraje. Rozhodnutím RM jsme podpoĜili možnost lepšího využití
multifunkþního sálu a svým hlasováním v ZM podpoĜíme finanþní pĜíspČvek na jeho provoz. Získáním 100 000,-- Kþ jsme podpoĜili rozvoj služeb na
koupališti.
Prohloubení komunikace a spolupráce s místními podnikateli a živnostníky – podporujeme všechny možnosti vytvoĜení nových pracovních
pĜíležitostí, spolupracujeme s firmou EKS Factoring, s. r. o. na využití areálu Textilany. PodpoĜením výstavby 39 BJ jsme umožnili vytvoĜení nČkolika
pracovních míst.
Propagace mČsta – byla zlepšena propagace mČsta zkvalitnČním a oživením internetových stránek, podpoĜili jsme i jejich rozšíĜení o další
možnosti. Hlasováním podporujeme finanþní krytí vydávání propagaþních materiálĤ o mČstČ. I nadále se budeme snažit o zviditelnČní našeho
mČsta a o rozšíĜení turistického ruchu.
Podpora obþanské aktivity – iniciovali jsme aktivitu nazvanou PROMċNA, kterou jsme zahájili zapojování obþanĤ do vČcí veĜejných. Dalším jejím
pokraþováním bude zapojení obþanĤ do aktivní diskuse o životČ ve mČstČ. Požádali jsme nadaci PARTNERSTVÍ o grant ve výši 110 000,-- Kþ na
tvorbu vize komunity (rozvoj a smČĜování mČsta). PĜijímáme a vyĜizujeme pĜipomínky a podnČty obþanĤ – pĜenášíme je na jednaní RM i ZM.
Kontrolujeme jejich plnČní.
DČtská hĜištČ – Podporujeme snahy MateĜského centra i mČsta o získání finanþních prostĜedkĤ na dČtská hĜištČ. PodpoĜíme zadání zpracování
projektové dokumentace na multifunkþní hĜištČ u sokolovny i na jiná dČtská hĜištČ ve mČstČ.
ZajištČní bezpeþnosti v ulicích – spolupracujeme s policií pĜi Ĝešení problémĤ vyskytujících se v našem mČstČ, Ĝešíme otázky bezpeþnosti.
S navýšením poþtu pĜíslušníkĤ policie od ledna 2008 budeme prosazovat více pochĤzkové þinnosti.
Dopravní infrastruktura – Schválením finanþních prostĜedkĤ jsme podpoĜili opravy silnic v našem mČstČ. Zasazujeme se o opravu nové silnice ve
Frýdlantské ulici a o opravu nových chodníkĤ. V podpoĜe dalších oprav a rekonstrukcí budeme pokraþovat.
NámČstí – V pĜíštím roce podpoĜíme zadání studií na rekonstrukci námČstí a zajistíme veĜejnou diskusi nad jednotlivými návrhy.
Dopravní znaþení – Podíleli jsme se na vyhledávání míst, na kterých je nutné snížit rychlost a osadit je novým dopravním znaþením. Podporujeme
výmČnu stávajícího dopravního znaþení a osazení nového. PodpoĜili jsme vypracování projektu pĜechodu pro chodce ve Frýdlantské ulici a
zasadíme se o jeho vybudování. Podíleli jsme se na schválení dotace a pĜíspČvku mČsta na svČtelný ukazatel rychlosti, který bude instalován
v JindĜichovické ulici u ZŠ a bude sloužit k zajištČní bezpeþnosti dČtí, které navštČvují 1. stupeĖ ZŠ.
Zkvalitníme správu bytového fondu a podpoĜíme novou výstavbu – pĜes složitost celého problému jsme podpoĜili výstavbu a finanþní krytí
výstavby bytového domu o 39 BJ.
Budeme podporovat spolupráci s okolními obcemi – Podporujeme spolupráci s okolními obcemi, zvláštČ pak spolupráci a finanþní krytí Svazku
obcí Smrk (LáznČ Libverda, Nové MČsto pod Smrkem a Frýdlant), který se zasazuje o vybudování SKI areálu na Smrku.
PlnČní volebního programu je úkol nejen na 4 roky, ale na déle. MĤžeme jen slíbit, že se budeme snažit, aby mČsto získalo co nejvíce finanþních
prostĜedkĤ z EU pro období let 2007-2013, které by sloužily k rozvoji a prosperitČ našeho mČsta.
Jaromír Pelant – pĜedseda MS ODS
Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka mČsta

Z Vašich dopisĤ…
Dobrý den, pane starosto,
dnes jsem marnČ þekal od 8:45 do 9:30 hod. na matrice MČÚ, kde jsem chtČl ovČĜit jeden podpis. Na tuto skuteþnost jsem upozornil na
sekretariátČ a pĜítomný þlovČk mČ upozornil na to, že se s tím nedá nic dČlat (resp. nechtČl s tím nic dČlat), paní v kanceláĜi vpravo od sekretariátu
mi doporuþila, aĢ pĜijdu zítra – kvĤli tomu ale nebudeme odroþovat soudní Ĝízení, že MČÚ v NovČm MČstČ pod Smrkem nefunguje, jak má.
VezmČte si pĜíklad z fungování úĜadu v RaspenavČ. Paní na matrice mČla sice dovolenou, ale zastoupila ji jiná paní a ovČĜení podpisu jí trvalo
5 minut. Z toho vyplývá, že lidem z Nového MČsta pod Smrkem se vyplatí zajet 15 min. do Raspenavy a zpČt a jsou obslouženi podstatnČ dĜíve
než v místČ – jen je to stojí více nákladĤ za benzín.
Celá situace je zpĤsobena nevhodnou organizací na MČÚ v Novém MČstČ pod Smrkem, kde je na vstupních dveĜích uvedena pouze
dvoudenní pracovní doba (Po, St) v týdnu a tím se neúmČrnČ hromadí lidé do tČchto dvou dnĤ.
VezmČte si pĜíklad z fungování úĜadu v RaspenavČ, tam úĜedníci pracují pČt dní v týdnu a lidé chodí rovnomČrnČ po celý týden.
DČkuji za pochopení a zlepšení chodu Vašeho úĜadu.
Dobrý den, dČkuji za Vaši zprávu.

• Za chod MČstského úĜadu (MÚ) a pĜedevším za výkon státní správy (vþ. matriky) je zodpovČdný tajemník MÚ. Ten je také nadĜízený všem
pracovníkĤm MÚ z pohledu pracovnČ-právních vztahĤ. Starosta je pĜedstavitel samosprávy, tudíž nemá žádné kompetence k ovlivnČní výkonu
státní správy, mĤže pouze prostĜednictvím tajemníka ovlivnit chod úĜadu.
• Dle informací místostarostky Mgr. Žákové a p. Kavky, který zastupoval moji sekretáĜku v dobČ Vaší návštČvy, jste byl informován o tom, že
matrikáĜka má ve své kanceláĜi obþana, který byl v poĜadí pĜed Vámi, a úkony, které provádí, nemohou být urychleny. OvČĜení Vašeho podpisu
nemohlo být provedeno ani zastupující úĜednicí ze zákonných dĤvodĤ ochrany osobních údajĤ.
• V úĜedních dnech (po a st) je chod úĜadu vþetnČ výkonu státní správy zabezpeþen pro pĜíchozí obþany. Pokud se ve stejnou dobu sejde více
obþanĤ najednou, vyĜizuje jejich záležitosti úĜedník v poĜadí, v jakém pĜišli, obdobnČ jako u lékaĜe, v obchodČ apod. Na našem úĜadu je také
možné navštívit pĜíslušného úĜedníka v neúĜední den, o þemž jste byl informován. Obþané této možnosti þasto využívají. Provoz matriky je proto
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zajištČn i v neúĜední dny, v pĜípadČ nepĜítomnosti pĜíslušné úĜednice jejím zástupem.
• Na našem úĜadu úĜedníci také pracují 5 dnĤ v týdnu. Je však tĜeba si uvČdomit, že náplní jejich práce není pouze jednání s obþany. Musí
dále provádČt administrativní úkony, o které obþané požádali, a mnoho dalších þinností (školení, místní šetĜení atp.). MĤže se tedy stát, že
nČkterý z úĜedníkĤ v neúĜední den nebude k dispozici. Proto je vhodné si schĤzku s pĜíslušným úĜedníkem pĜedem domluvit, obzvláštČ v období
prázdnin, kdy jsou nejvíce þerpány Ĝádné dovolené. Kontakty naleznete zde:
Omlouvám se za zpĤsobené potíže a doporuþuji nenechávat jednání na úĜadech na poslední chvíli s tím, že by se mČli Vašemu problému
všichni podĜídit.
S pozdravem
Ing. Pavel Smutný, starosta Nového MČsta pod Smrkem
P.S.: Také jsem již jako starosta musel nejdĜíve vystát hodinovou frontu, než jsem vyĜídil pĜepis hasiþského auta MČsta na MČÚ ve Frýdlantu.
Dobrý den, pane starosto,
jezdím do Nového MČsta s malou dcerou Eliškou na prázdniny a chtČla bych od Vás poradit, kam s ní mám chodit na dČtské hĜištČ?
Bohužel se mi za dva mČsíce žádné bezpeþné nepodaĜilo najít.
Píši Vám hlavnČ proto, že hĜištČ na koupališti je životu nebezpeþné: na plošinČ chybí prkna (nešla by vymČnit?), jedna houpaþka leží na zemi,
nešla by alespoĖ pĜemontovat na druhý prázdný stojan? AlespoĖ pro zbytek prázdnin?
Dále na koupališti postrádám pískovištČ pro dČti, z hĜištČ, kde je písek, nás volejbalisté vyhodili, protože není urþen pro dČti na hraní.
HĜištČ mezi paneláky je zase vČkem zdevastované a vþera jsem byla svČdkem, jak prohnilé trámy musel nČjaký pán odstraĖovat, protože málem
spadly na dČti.
Nestálo by za to, aby Nové MČsto našlo ve svém rozpoþtu na pĜíští rok prostĜedky na nové dČtské hĜištČ, obzvlášĢ v dobČ baby boomu, kdy jiné
obce do hĜišĢ pro dČti investují?
DČkuji za pochopení
Dobrý den, dČkuji za Vaši zprávu.
Otázkou dČtských hĜišĢ v Novém MČstČ pod Smrkem se zabýváme velmi intenzivnČ. V letošním roce bylo podáno již 5 žádostí o dotaci na
vybudování dČtských hĜišĢ, zatím však neúspČšnČ (možná právČ kvĤli boomu, o kterém píšete - hĜištČ chce každý). V této záležitosti
spolupracujeme s MateĜským centrem. Nyní mohu pouze doporuþit jejich služby, odkaz:
Minulá vedení mČsta se tomuto tématu pĜíliš nevČnovala, takže nyní musí naši zamČstnanci nebezpeþné zbytky hĜišĢ postupnČ, jak jste byla
svČdkem, odstraĖovat. V rozpoþtu pro letošní rok se žádné prostĜedky nenašly, nenašly se napĜíklad ani na všechny nejakutnČjší opravy budov
mČsta a komunikací.
ProvČĜil jsem možnost opravy zmínČných prvkĤ na koupališti. ÚdržbáĜ, který má mj. koupalištČ na starosti, byl na dovolené a nastoupil
opČt dnes. Zítra provede opatĜení. KoupalištČ má druhým rokem ve správČ pĜíspČvková organizace mČsta, která hospodaĜí s prostĜedky mČsta. V
letošním roce byly provedeny dvČ nákladné akce - úprava vstupu do vody (výmČna nebezpeþných kluzkých dlaždic za písek) a rekonstrukce hĜištČ
na plážový volejbal. MČsto má ve svých prioritách celkovou rekonstrukci koupalištČ. Vše je však závislé na získání prostĜedkĤ a vyĜešení
majetkoprávních vztahĤ k vodní nádrži.
Dnešní situace kolem dČtských hĜišĢ je velice svízelná. Je problém s vytipováním vhodné lokality. Mnoho lidí (vČtšinou starší obþané)
dČtská hĜištČ u svých bydlišĢ nechtČjí. Bohužel jejich hlasy zaznívají velice silnČ a þasto. Na nátlak takové skupiny obyvatel jsme museli na
jednom z pĤvodních hĜišĢ mezi paneláky zakázat hraní míþových her. Dnes mi volala obyvatelka z této lokality, abychom bez náhrady odstranili
všechny zbývající prvky dČtských hĜišĢ, že tam dČtský kĜik nechtČjí. ZároveĖ se ozvala další skupina v jiné lokalitČ, že chtČjí, abychom tam také
zakázali míþové hry.
Aktuální atmosféra tedy není výstavbČ nových hĜišĢ naklonČna. Jedinými zastánci jsou maminky z MateĜského centra v þele s pí Lenkou
Meinerovou.
Je mi líto, že Vám nemohu podat lepší zprávu, ale vČzte, že mČ tato situace také trápí. Mám také malé dČti a pohrát na dČtské hĜištČ si jezdíme do
Janova nad Nisou nebo ŠĢastné zemČ.
DČkuji za pochopení
Ing. Pavel Smutný, starosta Nového MČsta pod Smrkem

PĜání

Našel jsem láhev. Docela obyþejnou zelenou láhev. Zašpuntovanou,
ani etiketu nemČla. Zvedl jsem ji a snažil se zahlédnout pĜes zelenkavé
sklo, co je uvnitĜ. Nic nebylo vidČt, jen taková mlha. Nebo kouĜ?
ZatĜepal jsem s ní. KouĜ nebo mlha se línČ rozpohybovala. Jinak se nic
nestalo. Špunt byl v té lahvi nacpaný až po okraj hrdla. Že bych ji zkusil
odzátkovat? VždyĢ je stejnČ prázdná. Ale co když v ní nČco v tom
mlžném závoji je? Vzal jsem ji tedy a odnesl domĤ. Postavil jsem ji na
stĤl a zaþal jsem ji opČt zkoumat. Ta mlha jako by ještČ zahoustla. Tak
to zkusíme. Sáhl jsem do šuplíku pro vývrtku. Korek vypadal obstojnČ,
ani se nedrolil. Vývrtka se pomalu zavrtávala do korku až po hrdlo. Vzal
jsem láhev mezi kolena a zaþal vší silou táhnout. Šlo to ztuha, zátka se
skoro vĤbec nepohnula. Zato mlhovinka se dala do rejdČní, jako by ji
nČco urychlilo. PĜestal jsem dobývat zátku z láhve a opČt jsem si ji
poþal bedlivČ prohlížet. A hele, nČco barevného se otĜelo o stČnu
flašky, ale hned se to ztratilo v tom kouĜmu. To mČ podnítilo k další
þinnosti. Vší silou jsem opČt zabral. Zátka se pomalu sunula z láhve
ven. Zbývalo jen nČkolik milimetrĤ a... Ozval se zvuk, podobný
tlesknutí, špunt byl venku, ruka setrvaþností vyletČla k obliþeji a sekla
mne do rtu. Ucukl jsem, ale pozdČ. Láhev jsem držel dál mezi koleny, v
ruce jsem držel vývrtku se špuntem, ret mČ pálil od té pecky, kterou
jsem si uštČdĜil. Od hrdla zaþal stoupat v malých kroužcích bílý dým.
Prokrista pána, aby to tak byla nČjaká chemikálie! Vybouchne to. Nebo
mČ to otráví. Honem jsem postavil flašku na zem a odstoupil. Ten dým

se zaþal valit ven vČtší rychlostí a tvoĜil jakoby trychtýĜ. Najednou
uprostĜed té nálevky se objevilo cosi tmavého. Jako nČjaká hlaviþka
nebo co. ZvČtšovala se, objevil se krþek, ramínka, ruþiþky, posléze celé
tČlíþko, nožiþky. Jako džin! Vlnilo se to nad hrdlem láhve, okolo se
rozvalovaly bílé dýmy. Postaviþka zaþala nabývat na rozmČrech
nevídanou rychlostí. Než jsem staþil od samého pĜekvapení zavĜít ústa,
ten džin nebo co to bylo už byl velký jako dospČlý þlovČk. Na hlavČ mČl
turban, obleþen byl v takovém dlouhém plášti s cípem, pĜehozeným
pĜes rameno. Vznášel se nad tou lahví jako nafouknutý pouĢový
balónek. Jen kousek od nohou byl jakoby pĜipoután k hrdlu. Postava
byla teć vČtší než já. Natoþila se ke mČ obliþejem, zkĜížila ruce na hrudi
a uklonila se až po pás. Pak se ozval dutý hluboký hlas. Takové jakoby
óóóhmmmm, co vyluzují budhistiþtí mniši pĜi svých seancích. Pak si to
odkašlalo a pravilo þesky: "ýeho si žádáš, mĤj pane?" Trochu jsem se
vzpamatoval. Tak ta duchaĜská vČc je živá a ještČ k tomu mi drze tyká!
JeštČ, že mne to nazývá panem. Nebo pánem? No, to je jedno. "Jako
co si pĜeji?" vyšlo ze mne. "ýeho si žádáš, mĤj pane?" opakovalo to
jako zaseknutá deska. "Za to, že jsi mČ vysvobodil, vyslov pĜání a bude
ti splnČno," ozval se opČt džin. "Jakékoliv pĜání?" zapochyboval jsem.
"ýeho si žádáš, mĤj pane?" To už je potĜetí, mluví to þesky, takže asi
bych se mČl projevit. "Dobrá, " pravil jsem majetnicky. "Takže si pĜeji... "
Zaþal jsem horeþnČ pĜemýšlet, ten pálící ret k tomu, honem využít
pĜíležitost. "Zvedni mi konto na úþtu ĜádovČ o šest nul, uprav mi
zahradu okolo domu, zkontroluju sám, chci nový kolo, potĜebuju nový
auto, novej nábytek, starej dosluhuje, vyþistit okna, uklidit v obýváku,
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ale budu si dozorovat, chybí mi nČjaká hospodynČ, ale hospodaĜit budu
sám, nČjaká ta dovolená, ale až pozdČjc, teć zatím ne, taky nČjaký
nový obleþení by bodlo. Jo, zvednout plat by neškodilo, podívat se
nČkam po té naší republice, tĜeba hned... Poþkej, kam se mi to
ztrácíš?" Džin se zaþal tak nČjak 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 strašnČ rychle vyšrouboval, vyletČl do vzduchu a

prudce se narval do hrdla té zelené láhve. Pšouklo to, jako když si uleví
nemluvnČ, a bylo najednou ticho. Jen trochu smrádku zĤstalo v
místnosti.
To se stalo už dávno, láhev jsem asi vyhodil. Ale hlavnČ do dneška
nevím, co jsem vlastnČ udČlal špatnČ. VždyĢ já toho ducha zaþal mít
docela rád i pĜes ten rozseknutý ret.
Šmi-dra©

Rodiþe se dČlí na dvČ þásti: matku a otce. Matka se ještČ rozdČluje na
ženu v domácnosti a v zamČstnání. Doma se potom ještČ skládá z
manželky, matky, kuchaĜky, uklízeþky, praþky, nakupovaþky, úþetní,
vychovatelky... ostatní si už nepamatuji, ale máma toho umí
vyjmenovat více, jako napĜíklad služka, otrok a jiné. Matka se
vyznaþuje tím, že se zázraþnČ nachází na více místech naráz a umí v
jedné chvíli myslet na sto vČcí, pĜiþemž deset vČcí dČlá souþasnČ.
Vidím na vlastní oþi, jak po návratu ze zamČstnání dá vaĜit vodu na
sporák, zatímco zamísí tČsto na buchty. PĜitom jí jde praþka, do které
chodí vymČĖovat prádlo, mnČ vymýšlí vČty oznamovací, rozkazovací,
tázací a naši Olinku zkouší z velké násobilky. Že potom pĜebalí malého
Karlíka a udČlá mu Sunar s krupicí, to si ani nestaþím všimnout. DvČ
oþi mi na to nestaþí. NeboĢ když potom zasedneme k veþeĜi, už je
namletý mák a oĜechy na buchty a já mám na kolenou teplákĤ našité
nové záplaty. Olina má umyté vlasy a prádlo je rozvČšené na balkonČ.
Nadarmo mámu tajnČ pozorujeme. Máma má doopravdy jen dvČ ruce...
a pĜece, když pĜijde domĤ z práce, má v jedné velkou a malou tašku, v

druhé dvČ síĢovky s nákupem a v tĜetí... ne, vždyĢ jsem už Ĝíkal, že má
jen dvČ ruce, ale nese i Karlíka s fusakem.
Otec se neskládá ani nerozdČluje. Nachází se v zamČstnání a doma,
ale doma ho najdete málokdy. KromČ snídanČ a veþeĜe, kdy sedí u
stolu, se vyskytuje obyþejnČ v kĜesle anebo na gauþi a bývá zakrytý
novinami. Zanechává po sobČ vždy ty samé stopy: rozevĜené a
pĜevrácené noviny a cigaretový popel, nČkdy i v popelníku. Na rozdíl od
mámy, pĜiþemž má také dvČ ruce, pĜichází domĤ s rukama prázdnýma.
Zda umí násobilku, nevím, ale psát asi umí, pĜesto mi žákovskou
knížku ani jednou nepodepsal. A není ještČ prozkoumané, proþ patĜí do
skupiny rodiþĤ, když na rodiþovské sdružení vĤbec nechodí.
Pan uþitel povídal, aby jsme se pĜi psaní zamysleli nad prací svých
rodiþĤ. Ve škole pĜidČlují žáka, který ĜádnČ nepracuje, þi se neuþí, k
dobrému a usilovnému žákovi, aby se u nČj nČþemu nauþil. A tak si
myslím, že pĜi sĖatku pĜidČlují muže ženám, aby je ženy nČþemu
dobrému nauþily a mČly na nČ dobrý vliv. Mojí mámČ se to zatím
bohužel nepodaĜilo.
Šmi-dra©

Druhý roþník pouštČní drakĤ uspoĜádalo 13. Ĝíjna 2007
místní sdružení ODS.
Sešli jsme se v sobotu odpoledne na koupališti. Poþasí
bylo krásné, ale vítr nám opČt moc nepĜál. PĜesto dráþci
létali, i když nČkdy jen za usilovného bČhu dČtí a
nČkterých obzvlášĢ nadšených tatínkĤ. OdmČnou jim byla
sladkost a radost dČtí.
PouštČní drakĤ bylo doplnČno drobnými soutČžemi
(skákání v pytlích, házení míþkĤ, házení šipek, trefování
do nafouknutých balónkĤ) a opékáním buĜtĤ. Úþast byla
pČkná, ale škoda, že krásného poþasí a možnosti pobytu
v pĜírodČ nevyužilo ještČ více rodiþĤ a dČtí. Sladkostí,
nanukĤ, buĜtĤ a pití bylo dost.
DČkujeme všem, kteĜí se na zdaru akce podíleli, a už
nyní se tČšíme na další roþník!
MS ODS

K þinnosti sboru v tomto roce mĤžeme Ĝíci, že to byl to pro nás úspČšný rok. PĜi valné hromadČ sboru byla zhodnocena celoroþní práce všech
þlenĤ za úþasti hostĤ ze sboru okrsku a pĜedstavitelĤ hasebního okrsku Nové MČsto pod Smrkem, jehož výjezdová jednotka obhájila své prvenství
pĜi soutČžích v našem okrsku. V mČsíci únoru jsme uspoĜádali tradiþní hasiþský ples, velmi kladnČ hodnocený veĜejností pro svoji perfektní
pĜipravenost a kulturnČ-spoleþenský zážitek. Již v bĜeznu jsme provedli odzimování techniky a byl proveden sbČr železného šrotu v LudvíkovČ a na
PĜebytku. Duben byl pĜedznamenán pĜípravami na další akci – pálení vatry, která se i pĜes nepĜízeĖ poþasí povedla. Také zaþaly první soutČže a
asistence pĜi haváriích a požárech. MČsíc þerven zaþal DČtským dnem ve spolupráci se sborem Nové MČsto a také prestižní soutČží o pohár
hasebního okrsku. ýervenec byl ve znamení zvýšeného úsilí na opravČ hasiþské zbrojnice, hĜištČ a nádrže, provedli jsme opravu a nátČr
chaloupky, výmČnu vrat u zbrojnice a další opravné a udržovací práce pĜi opravČ techniky. Také byla uspoĜádána pohárová soutČž pro dČti i dospČlé
o pohár starosty sboru. I v prázdninovém období se scházelo mládežnické cviþící družstvo na svých pravidelných schĤzkách. Pro tuto mládež byla
uspoĜádána akce nazvaná ,,Brouþkiáda‘‘, pĜi které se urþitČ pobavili jak dČti, tak i dospČlí, a také tradiþní akce ,,Poslední prázdninový táborák‘‘.
V této dobČ, kdy již skonþily soutČže dospČlých a ještČ pokraþují soutČže mládeže, se dokonþuje pĜíprava na zazimování techniky, dokonþení oprav
ve zbrojnici, jako zabudování pĜívodu elektriky pro elektrické topení a osvČtlení ve zbrojnici, opravy a nátČry dveĜí a oken v klubovnČ hasiþĤ,
vybavení klubovny darovaným nábytkem a další drobné úpravy pro zlepšení prostĜedí. Byla také dokonþena inventura majetku mČstského úĜadu a
pĜipravujeme již návrh rozpoþtu na pĜíští rok. V dalším období se budeme pĜipravovat na výroþní valnou hromadu, která se bude konat 28. prosince,
a již v tuto dobu se pĜipravujeme na pĜíští hasiþský ples v únoru a nohejbalový Silvestrovský turnaj pod širým nebem.
ZávČrem chceme podČkovat všem sponzorĤm a všem pĜíznivcĤm našeho sboru za jakoukoli podporu naší þinnosti, a protože se již blíží konec
roku, pĜejeme všem hodnČ pevného zdraví a osobní spokojenosti do roku nového.
NČkolik zajímavostí závČrem. Máme evidovaného pravdČpodobnČ nejmladšího hasiþe v okrese a možná i v republice, dvoumČsíþního Petra
Nováka, nejstaršího hasiþe ve sboru Jaroslava Nováka, který se dožívá 82 let, máme také nejvČtší poþet þlenĤ ze všech sborĤ v okrsku-85þlenĤ-a
kuriozita: 51-letá kulturní referentka pí Bohuna Chmelová je na okresním seznamu þlenĤ evidovaná jako 151-letá.
Jednatel sboru dobrovolných hasiþĤ Ludvíkov Malý Pavel st.
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Po prázdninách jsme se spoleþnČ sešli a pĜipravovali na školní rok.
Zaþali jsme pracovat podle ŠVP, který paní Ĝeditelka nazvala „Smrþek“.
VČtší akce, která probČhla pro dČti, byl Pohádkový les skĜítka
PoĜádníþka.
ChtČli jsme dČti hravou formou seznámit s ekologickými prvky. Taková
PET lahev, když z ní vypijeme obsah, se dá bućto hodit na zem, nebo
do kontejneru, anebo využít jako dekorace.
Na školkové zahradČ viseli barevní panáþci PoĜádníþci, na bránČ u MŠ
lezla Stonožka – Petnožka. DČti procházely pohádkovou trasu a na
konci je þekal motýl z víþek
od PET lahví. Protože poþasí ráno nevypadalo hezky, zmČnili jsme trasu
kolem lesa a ne po louce.
Po zdolání trasy se dČti s radostí pustily do vuĜtĤ a teplého þaje (za
vuĜty dČkujeme panu Proškovi). PĜekvapila nás velká úþast dČtí i rodiþĤ
a tČšíme se na shledanou pĜíštČ.
Uþitelky a dČti z MŠ

Podle zákona þ.561/2004 Sb. o pĜedškolním, základním, stĜedním,
vyšším odborném a jiném vzdČlávání § 123 se poskytuje zdarma
pouze vzdČlávání pro dČti, které navštČvují poslední roþník MŠ. Výši
úplaty stanoví Ĝeditel školy a þiní nejvýše 50% nákladĤ na provoz.
Není pravda, že nČkteĜí rodiþe školku platit nemusí. Je možno pouze
úplatu snížit na základČ písemné žádosti a splnČní dalších povinností.
PĜijćte se mne zeptat, ráda Vám odpovím.
Suková Miloslava – Ĝeditelka MŠ

V nČkolika pĜíštích vydáních NovomČstských novin vás chceme
seznámit s þinností naší ZUŠ v Novém MČstČ pod Smrkem, která je
samostatným právním subjektem již od roku 1990 a jejím zĜizovatelem
je mČsto Nové MČsto pod Smrkem.
Pod vedením paní Ĝeditelky Mgr. Miroslavy MadČrové byla ZUŠ
v prĤbČhu 14 let jednou z organizací zajišĢujících v našem mČstČ
kulturní þinnost. Svými akcemi pĜispívala nejen ke zlepšení vánoþní
nálady, ale i ke zpĜíjemnČní všedních dnĤ v roce a svými vystoupeními
pĜinášela radost i nejstarším obyvatelĤm mČsta.
Tato þinnost pokraþuje pod vedením paní Ĝeditelky Mgr. Martiny
Funtánové i v souþasné dobČ, kdy se hudební obor vedle hry na
zobcové flétny, klavír, akordeon a kytaru rozšíĜil ještČ 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 pČveckých souborech Podsmrkáþek I a
Podsmrkáþek II. Mladšími žáky je oblíbena hudebnČ-pohybová výchova,
která v sobČ zahrnuje jak prvky hudební, tak i taneþní. Vedle hudebního
oboru mohou dČti navštČvovat také obor výtvarný. Ve výtvarném oboru
se žáci seznamují s nejrĤznČjšími výtvarnými technikami. Výrobky a
výtvory našich žákĤ zdobí nejen školu a mČsto, ale získávají uznání i na
soutČžích a pĜehlídkách u nás i ve svČtČ. V souþasné dobČ navštČvuje
ZUŠ 157 žákĤ a jejich každodenní výuku zajišĢuje 7 vyuþujících.
Naše adresa: ZUŠ Nové MČsto pod Smrkem
Žižkova 309
463 65 Nové MČsto 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 tČší Mgr. Marie ýechová a Mgr. SoĖa Jarošová

PĜedvánoþní dílny: listopad a prosinec – pĜesné termíny budou v oknČ mateĜského centra a na vývČsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SklenČné vánoþní lampiþky – Tiffany technika maminky, dČti malování vitrážovými barvami
Výroba forem na svíþky s vánoþními motivy
Odlévání svíþek do lukoprenových a sádrových forem
Adventní vČnce
Vánoþní ozdoby z pĜírodních materiálĤ (vrbové šény, elhar šnĤra, lýko, kukuĜiþný provázek, moĜská tráva)
Svíþky z vþelích mezistČn
Vánoþní ozdoby z keramiky + keramická dna ke košíþkĤm
Košíþky z pedigu, koule z proutí
DČtské vánoþní papíry / výroba razítek z pČnové hmoty/
Odlévání mýdel

Info na tel.: 774 84 64 40 Lenka MEINEROVÁ
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Letos o jedné krásné srpnové nedČli (12.8.2007) jsme oslavili dvČ významné události. 11.8.1912 byl vysvČcen sotva dostavČný evangelický
kostel v NMpS, který se podaĜilo vybudovat teprve za znaþného finanþního pĜispČní nadace Díla Gustava Adolfa. A tato shodou okolností slavila
letos 175. výroþí svého vzniku. UspoĜádali jsme tedy slavnostní bohoslužby vČnované výroþím obČma.
Nadace Díla Gustava Adolfa mČla a má dodnes za cíl podporovat evangelické dílo, jestliže se koná na místČ, kde evangelíci pĜedstavují
výraznou menšinu. To byl pĜípad i Nového MČsta na poþátku minulého století. MČlo jít vždy o pomoc slabším. Kde že nalezla tato nadace svou
inspiraci? Nejprve v Bibli (zvláštČ ve verši z Gal 6,10: „A tak dokud je þas, þiĖme dobĜe všem, nejvíce však tČm, kteĜí patĜí do rodiny víry.“) a dále
pak v nČmeckých církevních dČjinách tĜicetileté války.
Když už v ýechách, zaþátkem 30. let 17. století, byla evangelická vČc na dlouhou dobu prohraná (v zásadČ už na Bílé hoĜe, ne-li ještČ pĜed ní),
v nČmeckých zemích se stále ještČ bojovalo o to, kdo bude mít navrch, zda Katolická liga þi Ĝady evangelické – Protestantská unie. A tehdy také
pĜispČchal ze Švédska evangelický král Gustav II. Adolf na pomoc svým bratrĤm ve víĜe. Byla válka a slabší potĜebovali pomoc silnČjších. JeštČ
v r. 1629 hrozilo, že s evangelíky v nČmeckých zemích to dopadne jako u nás. Jenže jim nepĜispČchal na pomoc jen nČjaký zimní král, nýbrž
právČ Gustav Adolf. Z jeho strany to byla do znaþné 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 jmenovitČ dvČ bitvy zvrátily dČjiny tĜicetileté války na západ od našich hranic:
bitva u Breitenfeldu (1631) a u Lützenu (1632). A tyto bitvy rozhodujícím zpĤsobem zvrátily na þas chod dČjin ve prospČch Protestantské unie. V
nich se mimo jiné rozhodlo o tom, že v nadcházejících staletích! pĜevládne v severních nČmeckých zemích protestantský (evangelický) živel, tj. až
na drobné výjimky lutherství. Král Gustav Adolf sám však v té druhé bitvČ u Lützenu padl. Dostal se v seþi mezi zástup Valdštejnových! kyrysníkĤ
a byl smrtelnČ postĜelen nČkolika ranami. Vešel pak do dČjin jako zachránce evangelické vČci, mluvilo se o nČm jako o „novém soudci a vojevĤdci
Gedeonovi“ þi jako o „pĤlnoþním lvu“. Když bylo nejhĤĜ a ochabla nadČje, pĜispČchal do noci zoufalství lev zachránce. Jeho mrtvé tČlo pak bylo ve
strhujícím pohĜebním prĤvodu pĜepraveno do Stokholmu. A vyvolalo to dokonce takový smutek a zuĜivost u ŠvédĤ, že když zemĜel vévoda
frýdlantský Albrecht z Valdštejna, tak se jich prý nČkolik ještČ vypravilo do ýech, aby z Valdštejnova hrobu vynesli nČkteré þásti jeho tČla a mohli
je jako potupnou trofej donést do Švédska, neboĢ Valdštejna obviĖovali ze smrti svého milovaného krále. (Tak to alespoĖ popisuje náš Durych.)
Je jistČ otázka, jaké všechny motivy sehrály roli v politicko-vojenském rozhodování tohoto švédského krále. Ví se, že chtČl založit mocné
protestantské císaĜství. ChtČl povznést vliv Švédska za hranice, založit kolem Baltu velikou Ĝíši severní, která by se rovnala moci HabsburkĤ a
BourbonĤ. Ve vČci ýech požadoval na císaĜi obnovení pĜedešlého stavu (zĜejmČ pĜed Bílou horou) a vČtší náboženskou svobodu k tomu. Do jaké
míry chtČl strhnout moc severní Evropy na sebe a do jaké byl pohnut myšlenkami evropské náboženské reformace, dodnes zĤstává spornou
otázkou, tak jako se tato otázka vznáší vĤbec nad rozhodnutími všech panovníkĤ zapojených do tĜicetileté války. Jisté však je, že Gustava II.
Adolfa historikové Ĝadí nejen mezi nejnadanČjší vojevĤdce, nýbrž také mezi nejušlechtilejší panovníky všech dob.
Pro nás, evangelíky Frýdlantska, stojí za povšimnutí pĜedevším skuteþnost, že nebýt Díla Gustava Adolfa jakožto celosvČtové nadace se
sídlem v Lipsku a jejích ušlechtilých myšlenek, náš evangelický kostel v NMpS by nejspíš dnes nestál.
Adam Balcar, evangelický faráĜ v NMpS
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GYMNÁZIUM VE FRÝDLANTċ, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant
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MČstská knihovna nabízí svým þtenáĜĤm bohatý výbČr literatury jak z oblasti populárnČ nauþné, tak i z beletrie.
PĜijćte se sami pĜesvČdþit a staĖte se þtenáĜi mČstské knihovny. Knihovna dále nabízí þernobílé a barevné kopírování pro obþany
bČhem výpĤjþní doby a skenování.
MČstská knihovna pĤjþuje:

pro dČti:
pondČlí
pro dospČlé: pondČlí
þtvrtek

13:00 - 17:00 hod. stĜeda
13:00 - 15:00 hod.
9:00 - 11:00 hod. úterý
9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.
9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.

MČstská knihovna upozorĖuje obþany na novou službu - veĜejnČ pĜístupný internet. Možnost využití této služby má každý obþan mČsta. Internet je pĜístupný ve výpĤjþní dobČ knihovny.

= 

 >! 

Ahern,Cecelia
Carriére,Jean-Claude
Clarke,Susanna
Collins,Jackie
Deaver,Jeffery
Donegan,Greg
Erian,Alicia
Erskine,Barbara
Hessová,Anna
Hohlbein,Wolfgang
Hudeþková,Eva
Challinor,Deborah
Jong,Erica
Lee,Linda,Francis
Lorentz,Iny
Nosková,VČra
Ostravak,Ostravski
Pittnerová,Vlasta
Remargue,Erich Mari
Roberts,Nora
Serno.Wolf
Švec,Bohuslav
VaĖková,Ludmila
Viewegh,Michal
Vondruška,Vlastimil
Cimický,Jan
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Kde konþí duha
Goyovy pĜízraky
Jonathan Strange
Milenci a mstitelé
HodináĜ
Atlantida: Ćáblovo moĜe
Arabka
Dcery ohnČ
Panny a netvor
Kronika nesmrtelných
Tajemství pražského šotka
Fata morgána
Desátá múza Sapfo
ProstČ sexy
Markytánka
Obsazeno
Denik Ostravaka
Na gruntech
NepĜítel
ýervená lilie
Ranhojiþova mise
Soumrak keltského meþe
Válka rĤží
AndČlé všedního dne
Strážce boleslavského mysteria
Vražda na ostrovČ
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Cabot,Meg
Carman,Patrick
Estes,Allison

Faltová,VČra
Franková,Hermína
Freund,Peter
Jemec,Dmitrij A.
Lanczová,Lenka
Molloy,Michael
Rodda,Emily
Steklaþ,VojtČch
Trojovská,Inesa
Stine R.L.
Stine R.L.
Stine R.L.

Velká kniha kocoura VavĜince
ýarodČjnice bez koštČte
Laura a hádanka StĜíbrné sfingy
ýarodČj pĤlnoci
HĜíšná touha
ýaroklání
Deltora
Dvojþata v akci
Kouzlo vČkĤ
Husí kĤže - ÚsmČv prosím-pĜichází
zlo
Husí kĤže – PĤlnoþní pĜízrak
Husí kĤže – Krev pĜíšery
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Bílá,Lucie
Conway,Helen L.
Hoffmann,Thomas R.
Kohák,Erazim
Navara,LudČk
Rosado,Jorge
Ruiz,Miguel
Sanger,Karin
Toušlová,Iveta
Zajda,Miroslav
Žák,Ladislav
Ciereszko,Barbara

Jen krátká návštČva potČší
Domácí násilí
Jak je poznáme?
Zelená svatozáĜ
PĜíbČhy železné opony 2
Tankové divize nČmecké armády
ýtyĜi dohody
Jak je poznáme?
Toulavá kamera
Cesta k nesmrtelnosti
Jizerskohorské pĜehrady
Pokojové kvČtiny
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Mediátor
Elyonova zemČ
StĜíbrné podkovy

Grahan,Rob
Carlson,Maureen
Stowell,Charlotte

Shakespeare bleskovČ
Modelujeme postaviþky
Vyrábíme pĜáníþka

MċSTO

MċSTO
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