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 7. 11. 2007 rada mČsta na svém zasedání projednala
majetkoprávní vČci, rozpoþtové zmČny a schválila pĜidČlení
dotací z rozpoþtu mČsta. Dále projednala cenu pronájmu
víceúþelového sálu v DČlnickém domČ a schválila poplatky
v mČstské knihovnČ na rok 2008. Rada mČsta schválila
zrušení knihovny v LudvíkovČ pod Smrkem z dĤvodu
minimální návštČvnosti. Objekt knihovny bude sloužit
místním hasiþĤm.
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 Rada mČsta na svém zasedání dne 28. 11. 2007
projednala zvýšení ceny NovomČstských novin na 10,-Kþ za
jeden výtisk, pĜedplatného na 50,-Kþ za rok, a to z dĤvodu
zvýšení DPH od 1. 1. 2008 z 5% na 9%.
Rada mČsta schválila ceník služeb na koupališti, pronájmĤ
sokolovny, tČlocviþny a ubytovny v ulici Švermova na rok
2008. Na základČ pĜedloženého materiálu paní Mgr.
Svobodové, Ĝeditelky PO SVý ROROŠ, rada mČsta schválila
þlenské pĜíspČvky za zájmové kroužky na školní rok
2007/2008.
———————————————————————————
 Další jednání rady mČsta probČhlo 12. 12. 2007, kdy
projednala inventarizaci majetku mČsta, pĜidČlila dotace
z rozpoþtu mČsta, projednala majetkoprávní vČci, zahájila
pĜijímání žádostí na byty v novém domČ v ulici Frýdlantské,
projednala návrh školské rady na pĜidČlování stipendia a
jednala o provozu lékárny v Novém MČstČ pod Smrkem.
Rada mČsta schválila nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v objektu mČstské knihovny, které budou
využívány pro poskytování služeb v oblasti pojišĢovnictví.
———————————————————————————
 Na svém jednání dne 27. 12. 2007 rada mČsta schválila
poĜadník na pĜidČlování bytĤ s platností od 1. 1. 2008,
projednala a schválila rozpoþtové zmČny s provedenými
úpravami – SALDO 1 077 304,- Kþ. Paní místostarostka
sdČlila, že z nČkolika dĤvodĤ došlo k úspoĜe finanþních
prostĜedkĤ v kapitole stĜediska oprav.
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Zasedání zastupitelstva bylo pĜítomno 15 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: pan Straka – požádal o Ĝešení dvou
dopravnČ bezpeþnostních problémĤ. Prvním problémem jsou
nebezpeþnČ stojící auta na kĜižovatce ulic Celní a
JindĜichovická u obchodu ,,Jižní market“. V prĤbČhu celého
dne tam stojí osobní i nákladní auta a situace na kĜižovatce se
stává nepĜehlednou a nebezpeþnou. Druhý problém je hustý
náletový porost u státní silnice z Nového MČsta do Frýdlantu
(po levé stranČ) za objekty bývalých kasáren. Z porostu
vychází srnþí zvČĜ a pĜi povolené rychlosti 90 km/h ji není
možné vþas zaregistrovat. Pan npor. Bc. Dostál – odpovČdČl
ke stání u obchodu ,,Jižní market“, že se jedná o kĜižovatku
typu ,,T“, a na tomto typu kĜižovatky je možné na hlavní silnici
vozidlem stát. Lze pouze argumentovat v pĜípadČ, že by byl
zmenšen prĤjezdový pruh 3m. Situace by mohla být Ĝešena
dopravní znaþkou ,,Zákaz zastavení“. Druhý problém bude
Ĝešen výzvou majitele pozemku za objektem bývalých kasáren
v Hajništi u státní silnice k odstranČní náletĤ a vysoké trávy.
Pan Suk – uvedl, že na kĜižovatce ulic Revoluþní a
Ludvíkovská polští Ĝidiþi pĜejíždČjí kĜižovatku z Revoluþní ulice
tak, jako by to byla hlavní silnice. Stejná situace je také na
kĜižovatce ulic Husova a Ludvíkovská. Pan starosta – uvedl, že
tam dopravní znaþení ,,Dej pĜednost v jízdČ“ umístČno je. Pan
Vojáþek – dodal, že si této situace také všiml a navíc je
problém s parkováním vozidel pĜed obytným domem
v Ludvíkovské ulici. Auta stojí až v kĜižovatce a brání tak
výhledu do Ludvíkovské ulice. Vyhláška stanoví, jak daleko se
musí stát od kĜižovatky (5m). Pan npor. Bc. Dostál – uvedl,
že se snaží pochopit i ty Ĝidiþe, kteĜí nemají kde parkovat.
Pokud by se šlo do dĤsledkĤ, tak by se v Novém MČstČ
nemohlo parkovat na žádné komunikaci. Bylo to již Ĝešeno, ale
jeden policista ve službČ celé mČsto neuhlídá. Pan starosta –
uvedl, že v celém mČstČ je nedostatek parkovacích míst, napĜ.
VaĖkova ulice je klasický pĜíklad. Pan Vojáþek – uvedl, že
v JindĜichovické ulici byl prostor, na kterém dnes stojí
prodejna. V minulosti, v dobČ, kdy byl starostou pan Ing.
JeĜábek, p. Vojáþek mnohokrát Ĝíkal, aby byl sehnán majitel a
mČsto tento pozemek vykoupilo. Mohlo tam být záchytné

parkovištČ pro Poláky a pro obyvatele z domĤ v Revoluþní
ulici. Pan KĜepelka – sdČlil, že majitelĤm pozemku byly
zaslány dopisy s nabídkou na odkoupení. Majitelé odpovČdČli,
že pozemek mČstu neprodají, pĜestože mČsto tehdy nabídlo
cenu vyšší, než byla stanovená cena úĜední.
Paní Zatloukalová – pĜipomnČla stále se tvoĜící kaluž na
Frýdlantské ulici u dolní brány objektu bývalé Textilany. Paní
místostarostka – odpovČdČla, že to již bylo ze strany mČsta
pĜipomínkováno na KSS LK. Pro nČ je tento úsek tČžko
Ĝešitelný, protože v tČchto místech není žádná kanalizace,
která by vodu odvedla. Pan npor. Bc. Dostál – dodal, že by
bylo lepší situaci Ĝešit dopravní znaþkou ,,Jiné nebezpeþí“
s dodatkovou tabulkou. Paní Mgr. Svobodová – navrhla, že
by bylo vhodné umístČní znaþky jak ,,Omezení rychlosti“, tak
i ,,Jiné nebezpeþí“. Jednak je to dlouhodobý problém a jednak
o kousek dál probíhá stavba, þasto tam stojí nákladní auta
s materiálem a vozovka je zneþištČná.
Pan Vojáþek – se dotázal, zda bude mČsto, jak bylo uvedeno
v plánu zimní údržby, prohrnovat chodník ve Frýdlantské ulici a
zda budou zĤstávat hromady snČhu mezi chodníkem a silnicí.
Paní Straková – odpovČdČla, že chodníky budou prohrnovány
na námČstí a z obou stran ve Frýdlantské ulici od kĜižovatky na
námČstí až po kĜižovatku s ulicí Myslbekova, sníh se bude
odvážet až v nejkrajnČjším pĜípadČ.
Pan npor. Bc. Dostál – informoval o vstupu do
schengenského prostoru, o pĜijetí smluv a o bezpeþnostních
opatĜeních z toho vyplývajících. Starostové obcí mají strach
z odchodu pohraniþní policie a z toho, že dojde k nárĤstu
trestné þinnosti páchané ze strany polských obþanĤ. Na
základČ vstupu do schengenského prostoru došlo
k reorganizaci cizinecké policie. Referát cizinecké policie
pĜechází pod Inspektorát cizinecké policie, který bude sídlit
v Liberci. OddČlení cizinecké policie se ruší, ale þást policistĤ
pĜechází na obvodní oddČlení s tím, že se nadále budou
hranice stĜežit. Policisté z obvodního oddČlení a Inspektorát
cizinecké policie bude vyvíjet kontrolu na hranicích. Obvodní
oddČlení v Novém MČstČ pod Smrkem získá 5 policistĤ. Tak by
se již nemČlo stávat, že bude sloužit jeden policista, ale budou
minimálnČ dvouþlenné hlídky. Dále informoval o
Schengenském informaþním systému (SIS). V SIS jde o to, že
pokud napĜ. nahlásíte ztrátu nČjakého prĤkazu (obþanský,

ZM schvaluje
113. Program zasedání s navrženou zmČnou – zmČna poĜadí projednávání bodĤ programu þ. 9 a 10.
114. Návrhovou komisi a ovČĜovatele zápisu.
115. Prodej parcely p. þ. 1793/1 – zahrada o výmČĜe 231 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví Terezie Bruské v podílu 749/4399, Olgy Valouškové
v podílu 788/4399, manželĤ Luboše a Ludmily Kašpárkových v podílu 745/8798, manželĤ Antonína a Marie BaĜákových
v podílu 781/4399, Viliama Šedy v podílu 745/8798 a Filipa Pospíšila v podílu 678/4399. Kupující pĜedloží kupní smlouvu
k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji
budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
116. Prodej parcel p.þ. 1791 - zahrada o výmČĜe 494 m2 a p. þ. 1793/2 - zahrada o výmČĜe 428 m2 v k. ú. Nové MČsto pod
Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do podílového vlastnictví ½
manželĤ Josefa a Bohumily Jaloviþárových a ½ manželĤ ZdeĖka a Ivanky Jaloviþárových. Kupující pĜedloží kupní
smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
117. Prodej parcely p. þ. 1795/3 - zahrada o výmČĜe 691 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
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manželĤ Karla a Evy Engelmannových. Kupující pĜedloží kupní smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po
tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
118. Prodej parcely p. þ. 1795/4 - zahrada o výmČĜe 397 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví Terezie Bruské. Kupující pĜedloží kupní smlouvu k podpisu
nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou
nabídnuty jiným zájemcĤm.
119. Prodej parcely p. þ. 1795/6 – zahrada o výmČĜe 86 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví Terezie Bruské v podílu 749/4399, Olgy Valouškové
v podílu 788/4399, manželĤ Luboše a Ludmily Kašpárkových v podílu 745/8798, manželĤ Antonína a Marie BaĜákových
v podílu 781/4399, Viliama Šedy v podílu 745/8798 a Filipa Pospíšila v podílu 678/4399. Kupující pĜedloží kupní smlouvu
k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji
budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
120. Prodej parcely p. þ. 420/2 – travní porost o výmČĜe 280 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví manželĤ Aleše a Evy Balíkových. Kupující pĜedloží kupní
smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
121. ZM schvaluje prodej parcely p. þ. 905/4 - zahrada o výmČĜe 507 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu
38,--Kþ/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví Petra Bohatého. Kupující pĜedloží kupní
smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
122. Prodej parcely p. þ. 905/5 - zahrada o výmČĜe 242 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví manželĤ Jana a Jaroslavy Resselových. Kupující pĜedloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky
urþené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
123. Prodej parcely p. þ. 967 – travní porost o výmČĜe 687 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví Vlastimila Zity. Kupující pĜedloží kupní smlouvu k podpisu
nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou
nabídnuty jiným zájemcĤm.
124. Prodej parcel p. þ. 2029/3 - ostatní plocha o výmČĜe 25 m2 a p. þ. 2029/4 - ostatní plocha o výmČĜe 424 m2 v k. ú. Nové
MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví firmy
LOBELICH s. r. o. Kupující pĜedloží kupní smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
125. Prodej parcely p. þ. 2561 – zastavČná plocha o výmČĜe 11 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za kupní cenu 00,--Kþ/
m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví JiĜího Zatloukala. Kupující pĜedloží kupní smlouvu
k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji
budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
126. Prodej parcely p. þ. 604 - travní porost o výmČĜe 498 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví manželĤ Filipa a Michaely VáĖových. Kupující pĜedloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky
urþené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
127. Prodej parcely p. þ. 44 - zastavČná plocha o výmČĜe 32 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--Kþ/m2
+ náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví manželĤ Rudolfa a Hany Zollerových. Kupující pĜedloží
kupní smlouvu k podpisu nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
128. Prodej parcely p. þ. 2562 – zastavČná plocha o výmČĜe 11 m2 v k. ú. Nové MČsto pod Smrkem za kupní cenu 00,--Kþ/m2
+ náklady spojené s prodejem z vlastnictví mČsta do vlastnictví Martina Hory. Kupující pĜedloží kupní smlouvu k podpisu
nejpozdČji do 31. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou
nabídnuty jiným zájemcĤm.
129. Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 15/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a
Františkem B A R E Š E M (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcel p. þ. 1932/1 – zahrada o výmČĜe 817 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. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcĤm.
130. Smlouvu o budoucí kupní smlouvČ þ. 16/2007 uzavĜenou mezi mČstem Nové MČsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a
manžely Danielem a Lenkou SUKOVÝMI (budoucí kupující) o budoucím prodeji þástí parcel p. þ. 2190 – travní porost o
výmČĜe cca 391 m2 a p. þ. 2191 – orná pĤda o výmČĜe cca 1189 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. kvČtna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konþí a pozemky urþené k prodeji budou nabídnuty jiným
zájemcĤm.
131. Rozpoþtové zmČny rozpoþtu mČsta pro rok 2007 – 2. kolo.
132. Rozpoþtový výhled mČsta pro rok 2009 a 2010.
133. ÚvČrovou smlouvu o kontokorentním úvČru þ. 0988446319-07 od ýeské spoĜitelny, a. s. Výše úvČru 3.000.000,-- Kþ,
období þerpání úvČru od 01.01.2008 do 31.12.2008.
134. Rozpoþtové provizorium mČsta pro rok 2008 s navrženou úpravou textu.
135. ObecnČ závaznou vyhlášku þ. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška þ. 3/2006 ze dne 06.03.2006 o stanovení pravidel pro
pohyb psĤ na veĜejných prostranstvích.
136. ObecnČ závaznou vyhlášku þ. 5/2007, o místním poplatku ze vstupného v územním obvodu mČsta Nové MČsto pod
Smrkem s úpravou textu v þl. 3 odst. 1.
137. ZmČnu zĜizovací listiny SVý „ROROŠ“, Nové MČsto pod Smrkem, pĜíspČvková organizace.
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139. Informaci pana npor. Bc. Dostála, vedoucího OO PýR v Novém MČstČ pod Smrkem.
ZM ukládá
140. OVŽP vyzvat majitele pozemku za objektem bývalých kasáren v Hajništi u státní silnice (po levé stranČ) z Nového MČsta
pod Smrkem do Frýdlantu k odstranČní náletĤ a vysoké trávy.
141. Odboru správy majetku opravit pĜíjezdovou cestu u garáží v ulici Žižkova.
142. Odboru správy majetku odstranČní pĜenosného dopravního znaþení z místní komunikace v Hajništi u domu þ. p. 107.
143. OVŽP provČĜit možnost umístČní dopravních znaþek „Omezení rychlosti“ a „Jiné nebezpeþí“ u spodní brány objektu
bývalé Textilany.
144. Starostovi jednat s ýeskou spoĜitelnou, a. s., o umístČní cedulky „Zákaz kouĜení” na vstupních dveĜích do bankomatu.
145. OVŽP provést místní šetĜení stavu modĜínu na pozemku v ulici Žižkova (na kĜižovatce ulic Žižkova a Revoluþní).
146. OVŽP vyzvat KSS LK k proĜezání náletových porostĤ u silnice z HajništČ do Ludvíkova od Smrkem.
147. Odboru správy majetku provČĜit stav stĜechy (zatékání) do klubovny SDH Ludvíkov pod Smrkem (objekt knihovny), stav
opČrné zdi u požární nádrže v LudvíkovČ pod Smrkem a pĜístup k potoku u hĜbitova.
148. OVŽP provČĜit možnost umístČní dopravní znaþky „Zákaz zastavení“ u obchodu „Jižní market“.
ZM povČĜuje
149. RM ke schvalování rozpoþtových zmČn v závČru roku 2007.
Ing. Pavel Smutný, starosta mČsta

Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka

www.nmps.cz

V rámci zkvalitnČní služeb pro obþany
Nového MČsta pod Smrkem
zajistilo vedení mČsta zĜízení jednatelství
ýeské pojišĢovny a.s.
KanceláĜ bude otevĜena v pĜízemí budovy
mČstské knihovny. Vždy jednou za þtrnáct
dní,
ve stĜedu od 10:00 do 17:00 hod.
(pĜesná data budou vyvČšena na dveĜích
mČstské knihovny)
Na Vaše dotazy odpoví a informace o
pojištČní poskytne pojišĢovací poradce:

Mgr. Jana Švejdová
tel.: 604 971 646

Na webových stránkách mČsta byla do sekce „Naše mČsto“ v
hlavní nabídce pĜidána položka Investiþní akce. Zde bychom
vás chtČli informovat o prĤbČhu pĜípravy a realizace vČtších
investiþních akcí mČsta. ProstĜednictvím uvedených
kalendáĜních dat a struþných popisĤ událostí mĤžete získat
pĜehled o þasovém i vČcném postupu pĜípravy a realizace
rozsáhlých akcí, na kterých mČsto pracuje.
Tento struþný pĜehled by mČl pomoci ke
informovanosti o aktuálním dČní v našem mČstČ.

zvýšení

PODċKOVÁNÍ
DČkujeme firmČ CIS za sponzorský dar –
velkou krabici plnou hraþek
DČti a maminky z MATEěSKÉHO CENTRA
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Z kapitoly rozpoþtu mČsta – stĜedisko oprav - byly v uplynulém roce provedeny tyto opravy:
1. Oprava stĜechy ZŠ Tylova – školní dílny
277 910,50 Kþ
2. Oprava stĜechy MŠ
257 040,00 Kþ
3. Oprava okapĤ a svodĤ bývalé MŠ
136 380,00 Kþ
4. Oprava stĜechy sokolovny
62 954,00 Kþ
5. Oprava stĜechy požární zbrojnice
53 214,00 Kþ
6. Oprava stĜech na budovách mČsta
93 340,50 Kþ
7. KoupalištČ
9 655,50 Kþ
8. Trafo táborová základna JindĜichovice p. S.
133 566,00 Kþ
9. Oprava Kyselky
12 121,50 Kþ
10. Oprava ZUŠ – stĜecha, okna
31 080,00 Kþ
11. Balkon MČÚ
29 469,20 Kþ
12. Voda zdravotní stĜedisko
19 109,50 Kþ
13. Oprava rozvodĤ ÚT zdravotní stĜedisko
521 117,00 Kþ
14. Opravy silnic
329 868,00 Kþ
15. Oprava stĜechy bazénu
13 855,00 Kþ
Výstavba 39 BJ

14 133 797,50 Kþ (pĜevážnČ z dotace)

Projekty, studie
1. PĜechod pro chodce
2. Statický posudek Stiblíkárna
3. Úþelová komunikace 39 BJ
4. ZmČna územního plánu
5. Projektová dokumentace budovy policie
6. Pasportizace kanalizace
Ostatní
Ukazatel rychlosti
NeumannĤv kĜíž

4 300,00 Kþ
1 500,00 Kþ
125 210,00 Kþ
10 000,00 Kþ
154 224,00 Kþ
190 400,00 Kþ
90 392,00 Kþ (40 000,00 Kþ dotace)
31 000,00 Kþ (26 000,00 Kþ dotace)

Frýdlantská vodárenská spoleþnost, a. s. zajišĢuje dodávky pitné vody a odvádČní a þištČní odpadních vod pro obyvatele
Frýdlantského výbČžku. Spoleþnost pĤsobí na území 4 mČst a 12 obcí, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.
Dne 18. prosince 2007 se konalo zasedání dozorþí rady Frýdlantské vodárenské spoleþnosti, a.s., která je složena ze starostĤ 16
obcí Frýdlantského výbČžku. Dozorþí rada schválila cenu vodného a stoþného pro rok 2008 takto:

vodné 22,47 Kþ s DPH/m3

stoþné 34,81 Kþ s DPH/m3

Uvedené ceny vstoupily v úþinnost dnem 1. ledna 2008.
Vedení FVS si uvČdomuje, že každé zvyšování cen je pro spotĜebitele nepĜíjemné, a proto se snaží nezatČžovat obþany více, než
je bezprostĜednČ nutné a více, než je obvyklé u srovnatelných subjektĤ. Souþasné navýšení cen odráží pouze zmČny v cenách
dodávaných služeb a zvýšení DPH. Celkový dopad na 4 þlennou rodinu s prĤmČrnou spotĜebou (150 m3/rok) by mČl být 719 Kþ
za rok.
Porovnání vývoje cen Frýdlantské vodárenské
spoleþnosti, a.s. (FVS) a Severoþeské vodárenské
spoleþnosti, a.s. (SVS):
Zvýšení cen vodného a stoþného je zpĤsobeno:
•
•
•

•
•

zvýšením cen elektrické energie o 15 %,
zvýšením cen za povrchové vody o 9 %,
zvýšením cen za þištČní odpadních vod na ýOV
Frýdlant, kterou provozuje spoleþnost Slezan
Frýdek-Místek, a. s., o 8 %
zvýšením mezd zamČstnancĤ FVS o 5 %
u koncových odbČratelĤ zvýšením sazby DPH

FVS
vodné

SVS
stoþné

vodné stoþné

19,29

26,53

24,83 21,30

navýšení [%]

24,9

39,2

10,2

2006

cena [Kþ/m3]

20,15

28,27

26,83 23,22

4,5

6,6

2007

cena [Kþ/m3]

20,48

29,50

1,7

4,4

2008

navýšení [%]
cena [Kþ/m3]

20,61

31,93

0,6

8,2

2005

cena [Kþ/m3]
bez 5% DPH

bez 5% DPH

navýšení [%]
bez 5% DPH

bez 9% DPH

navýšení [%]

8,1

9,0

28,13 24,37
4,8

4,9

29,56 25,78
5,1

5,8
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Czech POINT, tedy ýeský Podací Informaþní Národní Terminál, je vlastnČ úĜad na cestČ k lidem.
Co poskytuje Czech POINT?
V souþasné dobČ poskytuje þtyĜi druhy ovČĜených výpisĤ. To znamená, že každý, kdo zaplatí pĜíslušný poplatek na místČ
oznaþeném Czech POINT, mĤžeme v souþasné dobČ požádat o následující ovČĜený výpis z veĜejné evidence:
Katastr nemovitostí, obchodní rejstĜík, živnostenský rejstĜík, z neveĜejné evidence o výpis z RejstĜíku trestĤ.
OvČĜené výstupy, které jsou veĜejnými evidencemi, lze vydat každému, kdo o to požádá.
Výpis z evidence RejstĜíku trestĤ lze vydat pouze osobČ, které se týká.
Výše poplatkĤ za poskytnutí výstupu z ISVS je stanovena v pĜíloze zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Z veĜejné evidence je to 100,- Kþ za první stránku a 50,- za každou další stránku, z neveĜejné evidence 50,- Kþ za každou stránku.
Místnosti jsou oznaþeny logem Czech POINT.
Na našem úĜadu je takto oznaþena matrika, kde obþan obdrží všechny výstupy z veĜejné i neveĜejné evidence, a dále je oznaþená
kanceláĜ vedoucí právního odboru a kanceláĜ vedoucího odboru výstavby a životního prostĜedí, kde obþan obdrží výstupy
z veĜejné evidence.

ýeská republika v noci z 20. na 21.
prosince 2007 na svých pozemních
hranicích zrušila kontroly a odstranila
pĜekážky bránící volnému prĤjezdu. Tím se
pĜipojila do tzv. schengenské spolupráce ke
skupinČ státĤ, které neprovádČjí kontroly na
svých spoleþných hranicích. Nyní je možné
pĜekraþovat pozemní hranice bez nutnosti
pĜedkládat na hraniþních pĜechodech
identifikaþní prĤkaz a hranice mĤžeme
pĜekraþovat kdykoliv a na jakémkoliv místČ.
Identifikaþní prĤkaz však samozĜejmČ u sebe
mít musíme.
Schengen je malé lucemburské mČsteþko v
blízkosti francouzské a nČmecké hranice,
kde byla uzavĜena první dohoda o
neprovádČní kontrol na hranicích. Byl tak
obþanĤm usnadnČn pohyb po tomto území.
Dohoda postupem þasu nabyla znaþného
významu a tento prostor zaþal být postupnČ
rozšiĜován. Absenci kontrol na hranicích
nahrazuje rozsáhlá spolupráce všech státĤ v
mnoha oblastech, které sahají od policejní a
justiþní spolupráce pĜes vízové a konzulární
záležitosti až po ochranu osobních údajĤ.
Oslava vstupu do schengenského prostoru probČhla také na našem hraniþním pĜechodu. Symbolické þesko-polské setkání
Jizerské hory bez hranic uspoĜádaly obce ĝwieradów Zdrój, Nové MČsto pod Smrkem, Mirsk a LáznČ Libverda.
PĜechod našich zemí z východního bloku do Evropského spoleþenství má tĜi dĤležité historické milníky. Prvním byl vstup do
Evropské unie. Druhým historickým milníkem je naplnČní práva na volný pohyb osob uvnitĜ Evropské unie. TĜetím bude pĜijetí
spoleþné evropské mČny.





  

PĜi vstupu do schengenského prostoru ýeská republika o dstranila pĜekážky bránící volnému prĤjezdu a zrušila kontroly na
všech svých pozemních hranicích. V Novém MČstČ pod Smrkem a okolí však pĜibylo pČt kusĤ svislého dopravního znaþení, které
dovolí prĤjezd hraniþním pĜechodem (silnice II/291) pouze vozidlĤm do šesti tun celkové hmotnosti a autobusĤm.
PĤvodnČ vlastník této komunikace - Liberecký kraj - navrhoval prĤjezd bez omezení. Vedení mČsta však požadovalo omezení
pro vozidla nad 7,5 T a polská strana trvala na zachování souþasného stavu. Po vzájemné dohodČ tedy prozatím dosud platné

,, PRAVOU do SCHENGENU,,
Liberecko není jen trojzemí a Hrádek nad Nisou. Na další ĜadČ míst Libereckého kraje jsou i menší, trochu ménČ významné
hraniþní pĜechody, na kterých se však také oslavoval vstup ýeské republiky do tzv. schengenského prostoru, bezhraniþního styku
se sousedními zemČmi.
Oslavy na tČchto menších pĜechodech byly ménČ okázalé. Bez pĜedsedĤ vlád. Ale pĜesto spokojenost a dobrá, ba výborná
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ýeskem a Polskem v Novém MČstČ pod Smrkem. NovomČstský hraniþní pĜechod byl zprovoznČn teprve roku 1995. Stalo se tak
pĜedevším zásluhou tehdejšího starosty Nového MČsta, p. JUDr. Josefa Nováka. A za dvanáct let se pĜechod stal nedílnou a
neodmyslitelnou souþástí Nového MČsta pod Smrkem.
Na oslavČ ,,Jizerské hory bez hranic“ se podílela obČ sousední pĜíhraniþní mČsta. Polské lázeĖské místo ĝwieradów Zdrój a za
þeskou stranu Nové MČsto pod Smrkem. K nim se pĜipojily další obce, které spolupracují na obohacení a zpĜístupnČní
nejsevernČjších þástí Jizerských hor. Z Polska zde byli pĜedstavitelé z nedalekého Mirska a od nás z nedalekých Lázní Libverdy.
Úþast byla veliká. Jen ze samotného Nového MČsta se k hranici dostavily snad dvČ stovky obþanĤ. RovnČž velká úþast byla i ze
strany polské. K poslechu vyhrávala dechová hudba ,,Celestýnka“ a s vánoþním programem pĜispČl i pČvecký sbor ,,Veselost“.
PoĜádající mČsteþka se postarala o bezchybný gastronomický servis. Z Polska se poĜadatelé postarali o tradiþní polský bigos a
výbornou polévku. Obojí se podávalo s chlebem. ýeská strana zajistila nápoje. K dispozici byl þaj, káva i velice vhodný svaĜák.
ChtČl bych za bezchybné a pČkné odpoledne podČkovat starostĤm obou stran. StarostĤm ĝwieradowa Zdróje p. Rolandu
Marcinakovi, Mirska p. Andrzejovi Jasinskemu, Nového MČsta p. Ing. Pavlu Smutnému, Lázní Libverda p. Ing. Janu Pospíšilovi a
všem dalším poĜadatelĤm této pČkné oslavy. Byla sice ménČ pompézní, ale o to upĜímnČjší.

V minulosti byl na námČstí usazován a zdoben strom, který byl
za tímto úþelem pokácen v mČstském lese. Rostlý smrk v rohu
námČstí se již nevyužíval kvĤli své výšce a nedostupnosti. Letos po
dlouhé dobČ na nČm byla opČt nainstalována vánoþní výzdoba pomocí
horolezecké techniky. Na smrk bylo osazeno celkem 300 m
svČtelných ĜetČzĤ a 15 svČtelných ozdob.
Originální a moderní vzhled vánoþního stromu navrhl dodavatel
svČtelné výzdoby - firma DEXYS. Výzdobu z LED diod, která má
zanedbatelnou spotĜebu (240 W) a dlouhou životnost, zakoupilo
mČsto Nové MČsto pod Smrkem z prostĜedkĤ ušetĜených na zimní

údržbČ v zaþátku letošního roku. Výsuvná plošina mČsta dosáhne
pouze do poloviny smrku, který je vysoký 26 m. Instalaci tedy
provedli zdarma ve svém volném þase þlenové Horolezeckého klubu
Nové MČsto pod Smrkem.
Výzdobou užívanou v pĜedešlých letech je ozdoben strom v areálu
mateĜské školy.
Smrk se svou výzdobou zaznamenal znaþný ohlas. PĜišlo velké
množství pochvalných SMS, e-mailĤ, také dopis a nČkolik
telefonických podČkování. ZaznČly však i kritické hlasy, že je strom
málo barevný a nČkteĜí výzdobČ pĜisuzovali politický význam.
Nic takového zámČrem nebylo, ten byl mnohem prostší - obohatit
vánoþní atmosféru našeho mČsta. Za všechny projevené názory velice

Nedávno byl vydán soubor lidových vyprávČní vztahujících se k Frýdlantsku a severozápadní þásti Jizerských hor. Z þeských
a nČmeckých pramenĤ ho vybrala, uspoĜádala a pĜevyprávČla Eva Koudelková. Texty pocházejí z nČmeckých originálĤ. NČkteré z
povČstí jsou známé už z dĜívČjších souborĤ vydaných v þeštinČ, mnohé se však dostávají k þeskému þtenáĜi vĤbec poprvé a
poutavČ pĜibližují zvláštnosti této oblasti. Jedním z pĤvodních autorĤ povČstí je také novomČstský rodák, Ĝídící uþitel Emil
Neumann.
Kniha jistČ velmi dobĜe poslouží k posilování povČdomí a vazeb souþasných obyvatel k historii tohoto území, a proto by
urþitČ nemČla chybČt ani ve vaší knihovnČ. Zakoupit ji lze také v mČstské knihovnČ.

V Novém MČstČ pod Smrkem je relaxaþní bazén a kdo si chce
spravit náladu, tak aĢ tam chodí, je to tam opravdu úžasné. Jsou tam
také dva pánové plavþíci, pan Slávek Širc a pan Tomáš Richter. Je
tam i víĜivka a sauna a obþerstvení. Pro obþerstvení pracuje paní
Milena Saláková, paní SoĖa Kozáková a také Ĝeditelka paní VČra
Mlejnková. O úklid se stará paní Dáša Michálková. NČkdy tam
chodíme s mamkou, taĢkou a bráchou, a také s naší paní uþitelkou
Monikou Škaredovou Greplovou. S pánama plavþíkama je to vždy
zábava. ěekl bych, že je to nejbezpeþnČjší sport, co mĤže být. Hrozí
jedinČ to, že když nČkdo neumí plavat, mĤže se topit. Ale to se
nemĤže stát, protože páni plavþíci jsou natolik laskaví a šikovní, že

V sobotu 9. února 2008 od 20 hodin
se koná již tradiþní ples,
který poĜádá Horolezecký klub Nové MČsto
pod Smrkem v sálu restaurace Na NámČstí.
Hrát bude kapela INTERHYT z Nového MČsta

(Nové MČsto pod Smrkem) Dne 15. prosince 2007 se konalo
v novomČstském hotelu „MČdČnec“ tradiþní pĜedvánoþní setkání
našich spoluobþanĤ nČmecké národnosti. Tato oblíbená setkání
pravidelnČ organizuje základní organizace Kulturního sdružení
obþanĤ nČmecké národnosti (KSONN). Tohoto setkání se zúþastnila
místostarostka Nového MČsta p. Smrkem, pí Mgr. Žáková a za
Kulturní sdružení obþanĤ nČmecké národnosti v ýR pí Irena
Nováková z Prahy. Paní I. Nováková vysoce vyzvedla þinnost
novomČstské organizace a vyjádĜila jí m.j. plnou podporu
celorepublikového kulturního sdružení. Také paní místostarostka
ocenila práci a zásluhy místních nČmeckých obþanĤ na rozvoji
Nového MČsta. Všem pĜítomným popĜála pČkné a klidné prožití
vánoþních svátkĤ a mnoho zdraví po celý rok 2008.
Úvodní a hlavní slovo patĜilo p. Herbertu Augustinovi.
PĜipomnČl zaþátky místní organizace kulturního sdružení.
Vzpomenul, že to byli právČ nČmeþtí spoluobþané, kdo již krátce po
válce zaþali organizovat spoleþný þesko-nČmecký život (napĜ.
populární plesy aj.) v Novém MČstČ pod Smrkem. PrávČ zásluhou
novomČstských nČmeckých obþanĤ byly z námČstí odstranČny
zbytky vyhoĜelé radnice a námČstí dostalo vzhled, který si vlastnČ
ponechalo do dnešních dnĤ. NČmci se také velkou mČrou a þetnými
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odpracovanými hodinami podíleli na zbudování dnešní pČkné cesty ke Kyselce. Po nuceném vysídlení po druhé svČtové válce v Novém MČstČ
zĤstalo pĜes 200 lidí, kteĜí se hlásili k nČmecké národnosti. JeštČ v roce 1969 mČla místní novomČstská organizace 168 þlenĤ. A dnes? Místní
organizace sdružuje cca 40 osob, jejichž prĤmČrný vČk je 75 (!) let. P. H. Augustin podČkoval za podporu, kterou kulturnímu sdružení poskytuje
MČsto, a vyjádĜil pĜání, aby se místní nČmecké sdružení pĜipomenulo i v roce 2008 na celomČstském setkání mČstských spolkĤ a dobrovolných
organizací.
Po úvodu zaþal kulturní program. Tento bývá pĜi každém pĜedvánoþním setkání vyvážený a pČkný. První vystoupil místní pČvecký
soubor „VESELOST“, Ĝízený libverdským uþitelem p. J. Havránkem. V jejich pestrém repertoáru je zastoupena klasická vážná hudba, ale i
písnČ vánoþní, m.j. z nejoblíbenČjších a asi i nejkrásnČjších þástí „ýeské mše vánoþní“ Jana J. Ryby. Krásný rozhodnČ byl i sbor židĤ
z Verdiho opery „Nabucco“. Po tomto pČkném zahájení vystoupilo (tradiþnČ) hudební trio pod vedením Mgr. Holého, s nímž vystupuje i sólista
p. prof. M. Kotlár. Vzpomínkovou þetbou obohatil pČkný kulturní program i p. Horst Moudrý z Frýdlantu a také p. H. Augustin.
V závČru krátkého pĜipomínkového þlánku bych velice rád podČkoval místnímu Kulturnímu sdružení obþanĤ nČmecké národnosti za
milé pozvání k jejich pĜedvánoþnímu setkání. Sám mezi našimi nČmeckými spoluobþany mám Ĝadu dobrých známých, kterých si velmi vážím.
A v ĜadČ neposlední jejich vzpomínky (zvláštČ p. Augustina a p. Preissera) jsou pro mne trvale hodnotným zdrojem a obohacením místní
kroniky, ale i mého osobního zájmu o tradiþní nČmeckou kulturu, pĜedevším písemnictví.

Hudební festival
ZpČváci z velkého Podsmrkáþku se zúþastnili „Hudebního festivalu“, který se konal v sobotu 24. listopadu ve
Frýdlantu. Vystoupení se dČtem velmi povedlo. PĜi písniþce René, já a Rudolf doprovázelo Podsmrkáþek tleskání
celého sálu. DČkuji dČtem i paní uþitelce Mgr. M. Smutné a Mgr. S. Jarošové za reprezentaci naší základní
umČlecké školy.
—————————————————————————————

S chutí
Ve þtvrtek 29. listopadu se konalo slavnostní zahájení výstavy
s názvem „S chutí“. Všechny dČti z výtvarného oboru se pĜi této
pĜíležitosti mohly pochlubit rodiþĤm svými výtvory. Velkou odmČnou
pro nejúspČšnČjší žáky v soutČžích byl i spoleþný „pĜípitek“ s panem
starostou Ing. P. Smutným, paní Ĝeditelkou mateĜské školy M. Sukovou
a paní uþitelkou výtvarného oboru E. Bartošovou. Zejména paní uþitelce
EvČ Bartošové, ale také panu J. Bartošovi a paní uþitelce Mgr. M.
ýechové dČkuji za pĜípravu a instalaci celé výstavy.
Práce žákĤ základní umČlecké školy si mĤžete stále prohlédnout
v pĜízemí a prvním patĜe mČstské knihovny.
DČkujeme panu PharmDr. Lubomíru Jarošovi
za poskytnutí sponzorského daru pro žáky výtvarného oboru.
DČkujeme panu Jaromíru Pelantovi za velkou pomoc pĜi nahrávání
a tvorbČ CD.

Zpívání, zpívání všechny smutky zahání ...
Ve þtvrtek 6. prosince probČhl v základní umČlecké škole již druhý
roþník pČvecké soutČže „FAMIREDO“. Porota ve složení Mgr. Edita
Woideová, pan Lukáš Novotný a sleþna Ludmila Jarošová nemČla
vĤbec jednoduchý úkol, neboĢ všichni zpČváci zpívali jako slavíci.
První místo nakonec získal Tomáš ýeleda, druhé místo Ellen
Makumbirofa, tĜetí místo Michael Jelínek, Michaela Vondrková a
Anna Woideová. S dobrou náladou však po spoleþném zpívání
odcházeli všichni, za což velice dČkuji hlavnČ panu Juraji Smutnému.
Velké podČkování patĜí také Ing. Pavlu Smutnému za pomoc pĜi
pĜípravČ a realizaci celé soutČže.
————————————————————————————

Vánoþní koncert
Na úterý 10. prosince jsme pro rodiþe žákĤ základní umČlecké školy a
všechny novomČstské obþany pĜipravili již tradiþní vánoþní koncert, kterým jsme se snažili pĜispČt k pĜíjemné pĜedvánoþní atmosféĜe.
DČkujeme VŠEM, kteĜí nám po koncertČ ochotnČ pomohli s úklidem nástrojĤ a sálu.
—————————————————————————————————————————————————————————
—
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POZNÁMKA ýTENÁěE
Držím v ruce poslední þíslo NovomČstských novin roku 2007.
A nejen držím, ale i þtu. Lépe Ĝeþeno, þetl jsem jej. ýtu vĤbec
všechny výtisky tohoto periodika už od dob jeho vzniku a tak
mohu porovnávat. Jak se dostával z dČtských plenek
publicistiky do let dospČlosti, promČĖoval se dobou, kvalitou
pĜíspČvkĤ, vyspíváním redakþních rad. Jeho náklad ponČkud
klesal, rovnČž tak þetnost jeho vydávání se rapidnČ snížila.
Nevím, jaká je v souþasnosti jeho þtenáĜská základna, ale
jedno asi bude pravda, že vČrní þtenáĜi zĤstali.
To poslední þíslo roku 2007 mČlo nČkolik zajímavých þlánkĤ.
Bezesporu mezi nČ patĜí statisticky zpracovaná dotazníková
akce, nazvaná PromČna pro mČsto. Jde o velmi pozoruhodné
údaje i množství odpovČdí. Ale jsou tam i jiné þlánky, které
burcují trochu ospalé vČdomí i svČdomí obyvatel Nového
MČsta, tĜeba ekologické otázky, stav bezpeþnosti ve mČstČ.
Nechci provádČt žádný podrobný rozbor jednotlivých
pĜíspČvkĤ. Zaujala mČ však ještČ jedna vČc, a to vzrĤstající
poþet þlánkĤ, týkajících se bezprostĜednČ mČsta a jeho
problémĤ, zkrátka vČtší tlak na informovanost ze strany vedení
radnice mČsta. To jsem v minulých letech postrádal.
Každý þtenáĜ si vybere téma, které jej osloví, nebo pĜeþte
všechny pĜíspČvky. PatĜím mezi pravidelné þtenáĜe i
pĜispČvatele, není mi nijak lhostejný stav nČkterých
kritizovaných problémĤ ve mČstČ. Kultura a její podpora z
hlediska vedení mČsta byla v poslední dobČ Popelkou, prioritou
byla technická stránka vČcí a její Ĝešení. To se zaþíná mČnit,
viz napĜíklad aktivity ze setkání a zmapování þinnosti spolkĤ ve
mČstČ. A teć k mé, respektive naší problematice. Jako Docela
malý divadelní soubor patĜíme k té malé skupince obyvatel,
kteĜí se snaží vytvoĜit a tvoĜit nČco pro naše spoluobþany.
Oþekávám tedy i umožnČní vČtší publicity naší þinnosti (viz
níže), tĜeba na webových stránkách mČsta, možnosti tisku
plakátkĤ z prostĜedkĤ MČÚ (kulturní? odbor?) a poskytnutí
plakátovací plochy pro pozvánky na naše pĜedstavení.
Podporují mČ i pĜíznivé reakce respondentĤ dotazníkové akce
na absenci kultury v našem mČstČ. Je známou skuteþností, že
život v obcích se odvíjí i od spolkové þinnosti, to platí
odpradávna.
Mojí, respektive naší prioritou (mluvím za Docela malý
divadelní soubor - DMDS) je nabídnout urþitému spektru lidí
nČjaké "domácí" kulturní vyžití formou drobných divadelních
pĜedstavení, jejichž nastudování vČnujeme nemálo svého
soukromého þasu a úsilí. Potýkáme se s nedostatkem herecké
základny, chybí mužská þást souboru, proto trochu omezený
repertoár. Nebýt ochoty vedení ZUŠ v þele s Ĝeditelkou paní
Mgr Funtánovou, nemČli bychom kde zkoušet ani se kde
pĜedvést. Za to jí patĜí náš dík. Univerzální sál restaurace Na
NámČstí je nevyhovující - "jevištČ" s absencí základních
divadelních atributĤ scény vyjma osvČtlení je evidentní a na
nájem drahého sálu nemáme finanþní prostĜedky. PĜesto se
snažíme o pĜístup k divákovi, abychom mohli oslovit tu
skupinu lidí, kterou tento druh kultury a v tomto provedení
zajímá. Vstoupili jsme do další divadelní sezony na podzim v
roce 2007, pĜipravujeme pro naše pĜíznivce nové divadelní
pásmo, plánované na duben 2008. Nebudete vČĜit, ale máme
divácké pĜíznivce i z Frýdlantu a jeho okolí, kteĜí se na nás
pĜijíždí podívat. Máme v plánu vČnovat se i dČtskému divákovi,
který byl dosud opomíjen. PlánĤ i chutí (zatím - doufám) by
bylo dost, þasu málo, výsledek posoudí náš divák. Takže za
sebe dČkuji všem okolo NovomČstských novin a za soubor
pĜeji hodnČ divákĤ, pĜíznivou odezvu na naši þinnost a srdeþnČ
všechny zveme. Bližší se dozvíte z plakátĤ þi rozhlasových

relací.

————————————–
Pavel Šmidrkal, tþ. režisér DMDS, þtenáĜ i pĜispČvatel

DEKAMERON
(pokraþování z þísla 4/2007)
——————————————–
PěÍBċH PÁTÝ - Mobilní vztah
Znal jsem jednoho kluka, byl to takový Romeo. Jakmile holka
zabrala, dvoĜil se jí, nosil jí kytky, byl pozorný, zkrátka choval
se pĜímo ukázkovČ. Potkal jednu takovou, holka jako obrázek.
Když ji spatĜil poprvé, mČla na sobČ krátkou sukni a nohu
pĜehozenou pĜes nohu tak, že ho okamžitČ upoutalo její
smyslné stehno. No a o kousek výše se pod hezkou blĤzkou
docela viditelnČ dmuly dva kopeþky... ýerné vlasy s ofinkou,
krásné oþi s dlouhými Ĝasami zarámované tmavým oboþím,
postava jako z þasopisu pro pány. Byla veselá, ráda se bavila.
Její hlas pĜíjemnČ zabarvený do hlubšího altu jej získal mezi
projevy jiných dívek té party, kde se poznali. Byla chytrá, mČla
pĜehled, nebyla to žádná mluvící hlava. Skoro hned si padli do
oka, protože i on byl nejen pohledný. Až na ten pozdČjší vývin
vztahu. S postupem þasu zaþínal být podezĜívavý až chorobnČ,
stal se žárlivcem. Rostla z nČj další Shakespearova postava,
Othello. Jak vím, že mi ji nČjaký jiný neodvede? Protože i já
jsem to tak dČlával jiným.
StejnČ jako byl svobodomyslnČ bezohledný v milostných
dobrodružstvích, tak to samé si pĜedstavoval u svých
potenciálních protivníkĤ. Ty pĜedstavy jej pĜivádČly až k
zoufalství. Chodil mezi lidmi a v každém jen trochu pohledném
klukovi vidČl budoucího svĤdce "své" lásky. PĜivlastĖoval si tu
dívku zpĤsobem panovaþným. Chudák holka nesmČla bez nČj
skoro nic. Do spoleþnosti chodili zásadnČ jen spolu,
nepĜipouštČl ani náznakem, že by si ona zašla tĜeba s
ostatníma holkama na nČjakou dámskou jízdu. Zkusila to jen
jednou a z nevinné holþiþí sedánky byla žárlivá scéna jako
vyšitá. Tehdy na ni poprvé fyzicky sáhl v tom horším slova
smyslu. Její hezký obliþejík nesl stopy po tomto zásahu nČkolik
dnĤ a špatnČ se vysvČtloval pĤvod onoho modravého zbarvení
pod oþima. Nevyspáním to nebylo. Z veselého dČvþete se
stával stín kdysi smíchem zvonící dívenky. Chodila s ním,
spíše za ním jako vČrný pes a stín zároveĖ. Neodvažovala se
žádných slovních þi jiných projevĤ, které by jenom náznakem
mohly dát impulz k projevĤm jeho chorobných pĜedstav.
Pomalu se vytráceli i dĜívČjší kamarádi a kamarádky ze
sedánek. Jakýmsi záhadným poutem se k sobČ pĜivázali, že to
vypadalo na vČþné þasy. Až jednou...
NedČlní podzimní den zakouĜený dopoledními komíny domkĤ,
hrníþek teplého kakaa a bábovka od maminky. Tak to tenkrát
bylo u ní doma. Pohoda se rozlévala v žilách i na duchu, za
oknem nízké a stále ještČ pĜívČtivé listopadové slunce. A dost!
Zvonek nervóznČ zaĜinþel nad dveĜmi. Už je to tady zas?! Ahoj,
letmý polibek na studenou tváĜ. Viditelná odtažitost, lehký
záblesk v jejích hnČdých oþích. Co se dČje? Necitelný drvoštČp
v ženském hvozdu znejistČl. Konþíme! Jak konþíme? Rychlé
krátké vČty, slova jako šlehnutí biþem. Konec hry na loćku a
pĜístav, kdy já budu ta loćka a bez vesel.. Nepoznával nic a
nikoho a znejistČl ještČ víc. Prásknul dveĜmi. Ticho by se v tu
chvilku dalo krájet, ta úleva.
Stál venku, v ruce držel mobil, neustále jej vypínal a zapínal,
aby v krátkých okamžicích na tapetČ displeje zahlédl její tváĜ.
VždyĢ byla taková milá a poslušná...
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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 13:00 - 17:00 hod. stĜeda
13:00 - 15:00 hod.
pro dospČlé: pondČlí
9:00 - 11:00 hod. úterý
9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.
þtvrtek
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


Bauer Jan
Bradford Tailor Barbara
DvoĜák Otomar
Edwardson Ake
Egbeme Choga Regina
Eschbach Andreas
Frýbort Pavel
Frýbová Zdena
Fulghum Robert
Hines Jim C.
Ishiguro Kazuo
Johnston Paul
Khady
Kopecký Ivan
Ledgard J. M.
Mirembe Fatima
Monyová Simona
Moor Margriet de
Neff OndĜej
Neill Fiona
Nesvadbová Barbara
Nezval Martin
Nowak Jenny
Oates Joyce Carol
Patterson James
Rusesabagina Paul
Sasson Jean
Smith Wilbur A.
SnČtivý Josef
Walló Olga
Weiss Pavol


Záhada kamene mudrcĤ
Nástrahy osudu
Sága provaznického rodu
Tanec s andČlem
Za závojem slz /3. díl/
Solární stanice
Vyjednavaþ
Milostí prezidenta
Co jsem to proboha udČlal?
Goblin
NeopouštČj mČ
Mlþeti zlato
Zmrzaþená
ýas hĜíchĤ
Žirafy
Fatima
Kudlanka bezbožná
Utonulá
MČsíc mého života
Tajný život takové normální matky
BestiáĜ
Jak ulovit miliardáĜe
Loć v písku
ZnásilnČní
Pátý jezdec
Obyþejný muž
Láska v zemi žalu
ěeka bohĤ
Hlava plná þertĤ
Kráþel po nestejnČ napjatých lanech
Pomsta

 
MċSTO

Beckman Thea
Besson Luc
Curley Mariance
Didelez Guy
Estes Allison
Garfield Leon
Horowitz Anthony
Lawrence Caroline
Motlová Milada /ýE/
Obrist Jurg
Obrist Jurg
Paterson Katherine
Rigó Béla
Rodríguez Natalia /BA/
Steinwart Anne
Ullrich Hortense
Železný ZdenČk


Bimbi-Dresp Michaela
Cattaneo Cristina
Dolejší Pavel
Hole Abigail
Christopher Paul J.
Jakubka Jaroslav
Koudelková Eva
Masin Barbara
Pánek Tomáš
Špillarová Lenka
Ungaro Alycea
Vaz Mark Cotta

KĜižák v džínách
Arthur a Maltazardova pomsta /3. díl/
Strážci þasu /3. díl/
Kostlivení
StĜíbrné podkovy /3. díl/
Ćábel se skrývá v mlze
Orlí úder /4. díl/
Tajemný Vesuv
ýeské Ĝíkadla, písniþky a pohádky
Je všechno jasné?!
Jasný pĜípad?!
Most do zemČ Terabithia
Dobrodružství rodiny Smolíkovy
Bajky z celého svČta
ýarodČjnické pĜíbČhy
A kdo má rád mČ?
PČknČ podle abecedy


Velká kniha cviþení Pilates
Mrtví beze jména
Školní slovník svČtových spisovatelĤ
ěím
50+1 nejúžasnČjších svČtových mČst
Zákoník práce 2007
PovČsti od Ĝeky SmČdé
Odkaz
Javorníky
Amerikou cestou necestou
Pilates – správná volba
Ztracení

 
Barter Nicola
Burnie David

Angliþtina
ěíše zvíĜat
MċSTO


 
 


