
�������� 7. 11. 2007 rada m�sta na svém zasedání projednala 
majetkoprávní v�ci, rozpo�tové zm�ny a schválila p�id�lení 
dotací z rozpo�tu m�sta. Dále projednala cenu pronájmu 
víceú�elového sálu v D�lnickém dom� a schválila poplatky 
v m�stské knihovn� na rok 2008. Rada m�sta schválila 
zrušení knihovny v Ludvíkov� pod Smrkem z d�vodu 
minimální návšt�vnosti. Objekt knihovny bude sloužit 
místním hasi��m.  

�� Rada m�sta na svém zasedání dne 28. 11. 2007 
projednala zvýšení ceny Novom�stských novin na 10,-K� za 
jeden výtisk, p�edplatného na 50,-K� za rok, a to z d�vodu 
zvýšení DPH od 1. 1. 2008 z 5% na 9%.  
Rada m�sta schválila ceník služeb na koupališti, pronájm� 
sokolovny, t�locvi�ny a ubytovny v ulici Švermova na rok 
2008. Na základ� p�edloženého materiálu paní Mgr. 
Svobodové, �editelky PO SV� ROROŠ, rada m�sta schválila 
�lenské p�ísp�vky za zájmové kroužky na školní rok 
2007/2008.  
——————————————————————————— 
�� Další jednání rady m�sta prob�hlo 12. 12. 2007, kdy 
projednala inventarizaci majetku m�sta, p�id�lila dotace 
z rozpo�tu m�sta, projednala majetkoprávní v�ci, zahájila 
p�ijímání žádostí na byty v novém dom� v ulici Frýdlantské, 
projednala návrh školské rady na p�id�lování stipendia a 
jednala o provozu lékárny v Novém M�st� pod Smrkem.  
Rada m�sta schválila nájemní smlouvu na pronájem 
nebytových prostor v objektu m�stské knihovny, které budou 
využívány pro poskytování služeb v oblasti pojiš�ovnictví.  
 
——————————————————————————— 
�� Na svém jednání dne 27. 12. 2007 rada m�sta schválila 
po�adník na p�id�lování byt� s platností od 1. 1. 2008, 
projednala a schválila  rozpo�tové zm�ny s provedenými 
úpravami – SALDO 1 077 304,- K�. Paní místostarostka 
sd�lila, že z n�kolika d�vod� došlo k úspo�e finan�ních 
prost�edk� v kapitole st�ediska oprav. 

����������        
Slámová Stanislava          89 
Nováková Božena             86 
Št�rbová Božena              85 
Šubertová Anna               84 
Sekerášová Školastika      
      83 
Hiner Josef                       80 
Hrevušová Emilie             80 
Kaplová Marta                75 
 

V lednu oslavila 90-té narozeniny 

naše roda�ka Hildegard Fischer 

	�
�������
Gutbierová Irmgard        85 
Maryšková Albína           85 
Petrušová Gertruda         85 
Jersáková Marie              83 
Pospíšilová Zdenka          83 
Senešiová Františka         83 
Váša František                 83 
Botíková Janina               82 
Bartáková Anna               81 
Režný Ji�í                         81 
Kettnerová Zuzana          80 
Jelínková Lýdie                75 
Koulová Bohdanka          75 
Formánková Margita       70 
Myšík Josef                      70 
Reichelt Ji�í                     70 
Rumanová Marie             70 

  Všem jubilant�m p�ejeme mnoho 
zdraví, št�stí a osobní spokojenosti 
do dalších let. 
                                           Redakce 
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Zasedání zastupitelstva bylo p�ítomno 15 zastupitel�. Po 
zahájení panem starostou byl schválen program jednání 
zastupitelstva a prob�hla volba návrhové komise a ov��ovatel� 
zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili ob�ané se svými 
p�ipomínkami. 
 
P�ipomínky ob�an�: pan Straka – požádal o �ešení dvou 
dopravn� bezpe�nostních problém�. Prvním problémem jsou 
nebezpe�n� stojící auta na k�ižovatce ulic Celní a 
Jind�ichovická u obchodu ,,Jižní market“. V pr�b�hu celého 
dne tam stojí osobní i nákladní auta a situace na k�ižovatce se 
stává nep�ehlednou a nebezpe�nou. Druhý problém je hustý 
náletový porost u státní silnice z Nového M�sta do Frýdlantu 
(po levé stran�) za objekty bývalých kasáren. Z porostu 
vychází srn�í zv�� a p�i povolené rychlosti 90 km/h ji není 
možné v�as zaregistrovat. Pan npor. Bc. Dostál – odpov�d�l 
ke stání u obchodu ,,Jižní market“, že se jedná o k�ižovatku 
typu ,,T“, a na tomto typu k�ižovatky je možné na hlavní silnici 
vozidlem stát. Lze pouze argumentovat v p�ípad�, že by byl 
zmenšen pr�jezdový pruh 3m. Situace by mohla být �ešena 
dopravní zna�kou ,,Zákaz zastavení“. Druhý problém bude 
�ešen výzvou majitele pozemku za objektem bývalých kasáren 
v Hajništi u státní silnice k odstran�ní nálet� a vysoké trávy. 
Pan Suk – uvedl, že na k�ižovatce ulic Revolu�ní a 
Ludvíkovská polští �idi�i p�ejížd�jí k�ižovatku z Revolu�ní ulice 
tak, jako by to byla hlavní silnice. Stejná situace je také na 
k�ižovatce ulic Husova a Ludvíkovská. Pan starosta – uvedl, že 
tam dopravní zna�ení ,,Dej p�ednost v jízd�“ umíst�no je. Pan 
Vojá�ek – dodal, že si této situace také všiml a navíc je 
problém s parkováním vozidel p�ed obytným domem 
v Ludvíkovské ulici. Auta stojí až v k�ižovatce a brání tak 
výhledu do Ludvíkovské ulice. Vyhláška stanoví, jak daleko se 
musí stát od k�ižovatky (5m). Pan npor. Bc. Dostál – uvedl, 
že se snaží pochopit i ty �idi�e, kte�í nemají kde parkovat. 
Pokud by se šlo do d�sledk�, tak by se v Novém M�st� 
nemohlo parkovat na žádné komunikaci. Bylo to již �ešeno, ale 
jeden policista ve služb� celé m�sto neuhlídá. Pan starosta – 
uvedl, že v celém m�st� je nedostatek parkovacích míst, nap�. 
Va�kova ulice je klasický p�íklad. Pan Vojá�ek – uvedl, že 
v Jind�ichovické ulici byl prostor, na kterém dnes stojí 
prodejna. V minulosti, v dob�, kdy byl starostou pan Ing. 
Je�ábek, p. Vojá�ek mnohokrát �íkal, aby byl sehnán majitel a 
m�sto tento pozemek vykoupilo. Mohlo tam být záchytné 

parkovišt� pro Poláky a pro obyvatele z dom� v Revolu�ní 
ulici. Pan K�epelka – sd�lil, že majitel�m pozemku byly 
zaslány dopisy s nabídkou na odkoupení. Majitelé odpov�d�li, 
že pozemek m�stu neprodají, p�estože m�sto tehdy nabídlo 
cenu vyšší, než byla stanovená cena ú�ední. 
Paní Zatloukalová – p�ipomn�la stále se tvo�ící kaluž na 
Frýdlantské ulici u dolní brány objektu bývalé Textilany. Paní 
místostarostka – odpov�d�la, že to již bylo ze strany m�sta 
p�ipomínkováno na KSS LK. Pro n� je tento úsek t�žko 
�ešitelný, protože v t�chto místech není žádná kanalizace, 
která by vodu odvedla. Pan npor. Bc. Dostál – dodal, že by 
bylo lepší situaci �ešit dopravní zna�kou ,,Jiné nebezpe�í“ 
s dodatkovou tabulkou. Paní Mgr. Svobodová – navrhla, že 
by bylo vhodné umíst�ní zna�ky jak ,,Omezení rychlosti“, tak 
i ,,Jiné nebezpe�í“. Jednak je to dlouhodobý problém a jednak 
o kousek dál probíhá stavba, �asto tam stojí nákladní auta 
s materiálem a vozovka je zne�išt�ná. 
Pan Vojá�ek – se dotázal, zda bude m�sto, jak bylo uvedeno 
v plánu zimní údržby, prohrnovat chodník ve Frýdlantské ulici a 
zda budou z�stávat hromady sn�hu mezi chodníkem a silnicí. 
Paní Straková – odpov�d�la, že chodníky budou prohrnovány 
na nám�stí a z obou stran ve Frýdlantské ulici od k�ižovatky na 
nám�stí až po k�ižovatku s ulicí Myslbekova, sníh se bude 
odvážet až v nejkrajn�jším p�ípad�. 
 
 
Pan npor. Bc. Dostál – informoval o vstupu do 
schengenského prostoru, o p�ijetí smluv a o bezpe�nostních 
opat�eních z toho vyplývajících. Starostové obcí mají strach 
z odchodu pohrani�ní policie a z toho, že dojde k nár�stu 
trestné �innosti páchané ze strany polských ob�an�. Na 
základ� vstupu do schengenského prostoru došlo 
k reorganizaci cizinecké policie. Referát cizinecké policie 
p�echází pod Inspektorát cizinecké policie, který bude sídlit 
v Liberci. Odd�lení cizinecké policie se ruší, ale �ást policist� 
p�echází na obvodní odd�lení s tím, že se nadále budou 
hranice st�ežit. Policisté z obvodního odd�lení a Inspektorát 
cizinecké policie bude vyvíjet kontrolu na hranicích. Obvodní 
odd�lení v Novém M�st� pod Smrkem získá 5 policist�. Tak by 
se již nem�lo stávat, že bude sloužit jeden policista, ale budou 
minimáln� dvou�lenné hlídky. Dále informoval o 
Schengenském informa�ním systému (SIS). V SIS jde o to, že 
pokud nap�. nahlásíte ztrátu n�jakého pr�kazu (ob�anský, 

ZM schvaluje 
113.  Program zasedání s navrženou zm�nou – zm�na po�adí projednávání bod� programu �. 9 a 10.  
114.  Návrhovou komisi a ov��ovatele zápisu. 
115.  Prodej parcely  p. �. 1793/1 – zahrada o vým��e 231 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 

náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Terezie Bruské v podílu 749/4399, Olgy Valouškové 
v podílu 788/4399, manžel� Luboše a Ludmily Kašpárkových v podílu 745/8798, manžel� Antonína a Marie Ba�ákových 
v podílu 781/4399, Viliama Šedy v podílu 745/8798 a Filipa Pospíšila v podílu 678/4399. Kupující p�edloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji 
budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

116.  Prodej parcel p.�. 1791 - zahrada o vým��e 494 m2 a p. �. 1793/2 - zahrada o vým��e 428 m2 v k. ú. Nové M�sto pod 
Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do podílového vlastnictví ½ 
manžel� Josefa a Bohumily Jalovi�árových a ½ manžel� Zde�ka a Ivanky Jalovi�árových. Kupující p�edloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené 
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

117.  Prodej parcely p. �. 1795/3 - zahrada o vým��e 691 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 



Leden – Únor 2008 / 3 

        manžel� Karla a Evy Engelmannových. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po 
tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.   

118. Prodej parcely p. �. 1795/4 - zahrada o vým��e 397 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Terezie Bruské. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu 
nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou 
nabídnuty jiným zájemc�m. 

119. Prodej parcely  p. �. 1795/6 – zahrada o vým��e 86 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Terezie Bruské v podílu 749/4399, Olgy Valouškové 
v podílu 788/4399, manžel� Luboše a Ludmily Kašpárkových v podílu 745/8798, manžel� Antonína a Marie Ba�ákových 
v podílu 781/4399, Viliama Šedy v podílu 745/8798 a Filipa Pospíšila v podílu 678/4399. Kupující p�edloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji 
budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

120. Prodej parcely p. �. 420/2 – travní porost o vým��e 280 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví manžel� Aleše a Evy Balíkových. Kupující p�edloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené 
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.  

121. ZM schvaluje prodej parcely p. �. 905/4 - zahrada o vým��e 507 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 
38,--K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Petra Bohatého. Kupující p�edloží kupní 
smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené 
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.    

122. Prodej parcely p. �. 905/5 - zahrada o vým��e 242 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví manžel� Jana a Jaroslavy Resselových. Kupující p�edloží 
kupní smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky 
ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.   

123. Prodej parcely p. �. 967 – travní porost o vým��e 687 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Vlastimila Zity. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu 
nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou 
nabídnuty jiným zájemc�m.   

124. Prodej parcel p. �. 2029/3 -  ostatní plocha o vým��e 25 m2 a p. �. 2029/4 - ostatní plocha o vým��e 424 m2 v k. ú. Nové 
M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví firmy 
LOBELICH s. r. o. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost 
tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.   

125.  Prodej parcely p. �. 2561 – zastav�ná plocha o vým��e 11 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za kupní cenu 00,--K�/
m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Ji�ího Zatloukala. Kupující p�edloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji 
budou nabídnuty jiným zájemc�m.  

126. Prodej parcely p. �. 604 - travní porost o vým��e 498 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví manžel� Filipa a Michaely Vá�ových. Kupující p�edloží 
kupní smlouvu k  podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky 
ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

127. Prodej parcely p. �. 44 - zastav�ná plocha o vým��e 32 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za smluvní cenu 38,--K�/m2 
+ náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví manžel� Rudolfa a Hany Zollerových. Kupující p�edloží 
kupní smlouvu k podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené 
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m.  

128. Prodej parcely p. �. 2562 – zastav�ná plocha o vým��e 11 m2 v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem za kupní cenu 00,--K�/m2 
+ náklady spojené s prodejem z vlastnictví m�sta do vlastnictví Martina Hory. Kupující p�edloží kupní smlouvu k  podpisu 
nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou 
nabídnuty jiným zájemc�m.    

129. Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 15/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a 
Františkem B A R E Š E M (budoucí kupující) o budoucím prodeji parcel p. �. 1932/1 – zahrada o vým��e 817 m2 v k. ú. 
Nové M�sto pod Smrkem, ur�ené k zastav�ní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní smlouv� bude 
p�edložena k podpisu nejpozd�ji do 31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené 
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemc�m. 

130. Smlouvu o budoucí kupní smlouv� �. 16/2007 uzav�enou mezi m�stem Nové M�sto pod Smrkem (budoucí prodávající) a 
manžely Danielem a Lenkou  SUKOVÝMI  (budoucí kupující) o budoucím prodeji �ástí parcel p. �. 2190 – travní porost o 
vým��e cca 391 m2 a p. �. 2191 – orná p�da o vým��e cca 1189 m2  v k. ú. Nové M�sto pod Smrkem, ur�ené 
k zastav�ní (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní smlouv� bude p�edložena k podpisu nejpozd�ji do 
31. kv�tna 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení kon�í a pozemky ur�ené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemc�m.  

131. Rozpo�tové zm�ny rozpo�tu m�sta pro rok 2007 – 2. kolo. 
132. Rozpo�tový výhled m�sta pro rok 2009 a 2010. 
133. Úv�rovou smlouvu o kontokorentním úv�ru �. 0988446319-07 od �eské spo�itelny, a. s. Výše úv�ru 3.000.000,-- K�, 

období �erpání úv�ru od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
134. Rozpo�tové provizorium m�sta pro rok 2008 s navrženou úpravou textu. 
135. Obecn� závaznou vyhlášku �. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška �. 3/2006 ze dne 06.03.2006 o stanovení pravidel pro 

pohyb ps� na ve�ejných prostranstvích. 
136. Obecn� závaznou vyhlášku �. 5/2007, o místním poplatku ze vstupného v územním obvodu m�sta Nové M�sto pod 

Smrkem s úpravou textu v �l. 3 odst. 1. 
137. Zm�nu z�izovací listiny SV� „ROROŠ“, Nové M�sto pod Smrkem, p�ísp�vková organizace. 
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Na webových stránkách m�sta byla do sekce „Naše m�sto“ v 
hlavní nabídce p�idána položka Investi�ní akce. Zde bychom 
vás cht�li informovat o pr�b�hu p�ípravy a realizace v�tších 
investi�ních akcí m�sta. Prost�ednictvím uvedených 
kalendá�ních dat a stru�ných popis� událostí m�žete získat 
p�ehled o �asovém i v�cném postupu p�ípravy a realizace 
rozsáhlých akcí, na kterých m�sto pracuje. 

Tento stru�ný p�ehled by m�l pomoci ke zvýšení 
informovanosti o aktuálním d�ní v našem m�st�. 

www.nmps.cz

139. Informaci pana npor. Bc. Dostála, vedoucího OO P�R v Novém M�st� pod Smrkem. 
 
ZM ukládá  

140. OVŽP vyzvat majitele pozemku za objektem bývalých kasáren v Hajništi u státní silnice (po levé stran�) z Nového M�sta 
pod Smrkem do Frýdlantu k odstran�ní nálet� a vysoké trávy. 

141. Odboru správy majetku opravit p�íjezdovou cestu u garáží v ulici Žižkova. 
142. Odboru správy majetku odstran�ní p�enosného dopravního zna�ení z místní komunikace v Hajništi u domu �. p. 107. 
143. OVŽP prov��it možnost umíst�ní dopravních zna�ek „Omezení rychlosti“ a „Jiné nebezpe�í“ u spodní brány objektu 

bývalé Textilany. 
144. Starostovi jednat s �eskou spo�itelnou, a. s., o umíst�ní cedulky „Zákaz kou�ení” na vstupních dve�ích do bankomatu. 
145. OVŽP provést místní šet�ení stavu mod�ínu na pozemku v ulici Žižkova (na k�ižovatce ulic Žižkova a Revolu�ní).  
146. OVŽP vyzvat KSS LK k pro�ezání náletových porost� u silnice z Hajništ� do Ludvíkova od Smrkem. 
147. Odboru správy majetku prov��it stav st�echy (zatékání) do klubovny SDH Ludvíkov pod Smrkem (objekt knihovny), stav 

op�rné zdi u požární nádrže v Ludvíkov� pod Smrkem a p�ístup k potoku u h�bitova. 
148. OVŽP prov��it možnost umíst�ní dopravní zna�ky „Zákaz zastavení“ u obchodu „Jižní market“. 

 
ZM pov��uje  

149. RM ke schvalování rozpo�tových zm�n v záv�ru roku 2007. 
 
Ing. Pavel Smutný, starosta m�sta                                                                                Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka 

V rámci zkvalitn�ní služeb pro ob�any 
Nového M�sta pod Smrkem 

zajistilo vedení m�sta z�ízení jednatelství 
�eské pojiš�ovny a.s. 

 
Kancelá� bude otev�ena v p�ízemí budovy 
m�stské knihovny. Vždy jednou za �trnáct 

dní, 
ve st�edu od 10:00 do 17:00 hod. 

(p�esná data budou vyv�šena na dve�ích 
m�stské knihovny) 

 
Na Vaše dotazy odpoví a informace o 

pojišt�ní poskytne  pojiš�ovací poradce: 
 

Mgr. Jana Švejdová 
tel.: 604 971 646 

POD�KOVÁNÍ 

D�kujeme firm� CIS za sponzorský dar –  
velkou krabici plnou hra�ek 

D�ti a maminky z MATE�SKÉHO CENTRA 
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Frýdlantská vodárenská spole�nost, a. s. zajiš�uje dodávky pitné vody a odvád�ní a �išt�ní odpadních vod pro obyvatele 
Frýdlantského výb�žku. Spole�nost p�sobí na území 4 m�st a 12 obcí, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.  
Dne 18. prosince 2007 se konalo zasedání dozor�í rady Frýdlantské vodárenské spole�nosti, a.s., která je složena ze starost� 16 
obcí Frýdlantského výb�žku. Dozor�í rada schválila cenu vodného a sto�ného pro rok 2008 takto: 

 
vodné   22,47 K� s DPH/m3                                sto�né 34,81 K� s DPH/m3 

 
Uvedené ceny vstoupily v ú�innost dnem 1. ledna 2008. 

Vedení FVS si uv�domuje, že každé zvyšování cen je pro spot�ebitele nep�íjemné, a proto se snaží nezat�žovat ob�any více, než 
je bezprost�edn� nutné a více, než je obvyklé u srovnatelných subjekt�. Sou�asné navýšení cen odráží pouze zm�ny v cenách 
dodávaných služeb a zvýšení DPH. Celkový dopad na 4 �lennou rodinu s pr�m�rnou spot�ebou (150 m3/rok) by m�l být 719 K� 
za rok. 
 
Porovnání vývoje cen Frýdlantské vodárenské 
spole�nosti, a.s. (FVS) a Severo�eské vodárenské 
spole�nosti, a.s. (SVS): 
 
Zvýšení cen vodného a sto�ného je zp�sobeno: 
 
•     zvýšením cen elektrické energie o 15 %, 
•     zvýšením cen za povrchové vody o 9 %, 
•     zvýšením cen za �išt�ní odpadních vod na �OV 
      Frýdlant, kterou provozuje spole�nost Slezan 
      Frýdek-Místek, a. s., o 8 % 
•     zvýšením mezd zam�stnanc� FVS o 5 % 
•     u koncových odb�ratel� zvýšením sazby DPH 

Z kapitoly rozpo�tu m�sta – st�edisko oprav - byly v uplynulém roce provedeny tyto opravy: 
1. Oprava st�echy ZŠ Tylova – školní dílny                                         277 910,50 K� 
2. Oprava st�echy MŠ                                                                          257 040,00 K� 
3. Oprava okap� a svod� bývalé MŠ                                                    136 380,00 K� 
4. Oprava st�echy sokolovny                                                                  62 954,00 K� 
5. Oprava st�echy požární zbrojnice                                                       53 214,00 K� 
6. Oprava st�ech na budovách m�sta                                                      93 340,50 K�   
7. Koupališt�                                                                                           9 655,50 K� 
8. Trafo táborová základna Jind�ichovice p. S.                                     133 566,00 K� 
9. Oprava Kyselky                                                                                 12 121,50 K� 
10. Oprava ZUŠ – st�echa, okna                                                            31 080,00 K� 
11. Balkon M�Ú                                                                                    29 469,20 K� 
12. Voda zdravotní st�edisko                                                                 19 109,50 K� 
13. Oprava rozvod� ÚT zdravotní st�edisko                                         521 117,00 K� 
14. Opravy silnic                                                                                 329 868,00 K� 
15. Oprava st�echy bazénu                                                                     13 855,00 K� 
 
Výstavba 39 BJ                                                                              14 133 797,50 K� (p�evážn� z dotace) 
 
Projekty, studie 
1. P�echod pro chodce                                                                             4 300,00 K� 
2. Statický posudek Stiblíkárna                                                                     1 500,00 K� 
3. Ú�elová komunikace 39 BJ                                                              125 210,00 K� 
4. Zm�na územního plánu                                                                      10 000,00 K� 
5. Projektová dokumentace budovy policie                                           154 224,00 K� 
6. Pasportizace kanalizace                                                                   190 400,00 K� 
 
Ostatní 
Ukazatel rychlosti                                                                                 90 392,00 K� (40 000,00 K� dotace) 
Neumann�v k�íž                                                                                    31 000,00 K� (26 000,00 K� dotace)  
 

  FVS SVS   

  vodné sto�né vodné sto�né 

2005 cena [K�/m3] 
bez 5% DPH 

19,29 26,53 24,83 21,30 

 navýšení [%] 24,9 39,2 10,2  

2006 cena [K�/m3] 
bez 5% DPH 

20,15 28,27 26,83 23,22 

 navýšení [%] 4,5 6,6 8,1 9,0 

2007 cena [K�/m3] 
bez 5% DPH 

20,48 29,50 28,13 24,37 

 navýšení [%] 1,7 4,4 4,8 4,9 

2008 cena [K�/m3] 
bez 9% DPH 

20,61 31,93 29,56 25,78 

 navýšení [%] 0,6 8,2 5,1 5,8 
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Czech POINT,  tedy  �eský Podací Informa�ní Národní Terminál, je vlastn� ú�ad na cest� k lidem. 
Co poskytuje Czech POINT? 

V sou�asné dob� poskytuje �ty�i druhy ov��ených výpis�. To znamená, že každý, kdo zaplatí p�íslušný poplatek na míst� 
ozna�eném Czech POINT, m�žeme v sou�asné dob� požádat o následující ov��ený výpis z ve�ejné evidence: 
Katastr nemovitostí, obchodní rejst�ík, živnostenský rejst�ík, z  neve�ejné evidence o výpis z Rejst�íku trest�. 
Ov��ené výstupy, které jsou ve�ejnými evidencemi, lze vydat každému, kdo o to požádá. 
Výpis z evidence Rejst�íku trest� lze vydat pouze osob�, které se týká. 
Výše poplatk� za poskytnutí výstupu z ISVS je stanovena v p�íloze zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
Z ve�ejné evidence je to 100,- K� za první stránku a 50,- za každou další stránku, z neve�ejné evidence 50,- K� za každou stránku. 
Místnosti jsou ozna�eny logem Czech POINT. 
Na našem ú�adu je takto ozna�ena matrika, kde ob�an obdrží všechny výstupy z ve�ejné i neve�ejné evidence, a dále je ozna�ená 
kancelá� vedoucí právního odboru a kancelá� vedoucího odboru výstavby a životního prost�edí, kde ob�an obdrží výstupy 
z ve�ejné evidence. 

�eská republika v noci z 20. na 21. 
prosince 2007 na svých pozemních 
hranicích zrušila kontroly a odstranila 
p�ekážky bránící volnému pr�jezdu. Tím se 
p�ipojila do tzv. schengenské spolupráce ke 
skupin� stát�, které neprovád�jí kontroly na 
svých spole�ných hranicích. Nyní je možné 
p�ekra�ovat pozemní hranice bez nutnosti 
p�edkládat na hrani�ních p�echodech 
identifika�ní pr�kaz a hranice m�žeme 
p�ekra�ovat kdykoliv a na jakémkoliv míst�. 
Identifika�ní pr�kaz však samoz�ejm� u sebe 
mít musíme. 
Schengen je malé lucemburské m�ste�ko v 
blízkosti francouzské a n�mecké hranice, 
kde byla uzav�ena první dohoda o 
neprovád�ní kontrol na hranicích. Byl tak 
ob�an�m usnadn�n pohyb po tomto území. 
Dohoda postupem �asu nabyla zna�ného 
významu a tento prostor za�al být postupn� 
rozši�ován. Absenci kontrol na hranicích 
nahrazuje rozsáhlá spolupráce všech stát� v 
mnoha oblastech, které sahají od policejní a 
justi�ní spolupráce p�es vízové a konzulární 
záležitosti až po ochranu osobních údaj�. 
Oslava vstupu do schengenského prostoru prob�hla také na našem hrani�ním p�echodu. Symbolické �esko-polské setkání 
Jizerské hory bez hranic uspo�ádaly obce �wieradów Zdrój, Nové M�sto pod Smrkem, Mirsk a Lázn� Libverda. 
P�echod našich zemí z východního bloku do Evropského spole�enství má t�i d�ležité historické milníky. Prvním byl vstup do 
Evropské unie. Druhým historickým milníkem je napln�ní práva na volný pohyb osob uvnit� Evropské unie. T�etím bude p�ijetí 
spole�né evropské m�ny. 

��������	
�����������������������
 
 P�i vstupu do schengenského prostoru �eská republika o dstranila p�ekážky bránící volnému pr�jezdu a zrušila kontroly na 

všech svých pozemních hranicích. V Novém M�st� pod Smrkem a okolí však p�ibylo p�t kus� svislého dopravního zna�ení, které 
dovolí pr�jezd hrani�ním p�echodem (silnice II/291) pouze vozidl�m do šesti tun celkové hmotnosti a autobus�m.  

P�vodn� vlastník této komunikace - Liberecký kraj - navrhoval pr�jezd bez omezení. Vedení m�sta však požadovalo omezení 
pro vozidla nad 7,5 T a polská strana trvala na zachování sou�asného stavu. Po vzájemné dohod� tedy prozatím dosud platné 

,, PRAVOU do SCHENGENU,,  
 
      Liberecko není jen trojzemí a Hrádek nad Nisou. Na další �ad� míst Libereckého kraje jsou i menší, trochu mén� významné 
hrani�ní p�echody, na kterých se však také oslavoval vstup �eské republiky do tzv. schengenského prostoru, bezhrani�ního styku 
se sousedními zem�mi.  
      Oslavy na t�chto menších p�echodech byly mén� okázalé. Bez p�edsed� vlád. Ale p�esto spokojenost a dobrá, ba výborná 
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V minulosti byl na nám�stí usazován a zdoben strom, který byl 
za tímto ú�elem pokácen v m�stském lese. Rostlý smrk v rohu 
nám�stí se již nevyužíval kv�li své výšce a nedostupnosti. Letos po 
dlouhé dob� na n�m byla op�t nainstalována váno�ní výzdoba pomocí 
horolezecké techniky. Na smrk bylo osazeno celkem 300 m 
sv�telných �et�z� a 15 sv�telných ozdob. 
Originální a moderní vzhled váno�ního stromu navrhl dodavatel 
sv�telné výzdoby - firma DEXYS. Výzdobu z LED diod, která má 
zanedbatelnou spot�ebu (240 W) a dlouhou životnost, zakoupilo 
m�sto Nové M�sto pod Smrkem z prost�edk� ušet�ených na zimní 

údržb� v za�átku letošního roku. Výsuvná plošina m�sta dosáhne 
pouze do poloviny smrku, který je vysoký 26 m. Instalaci tedy 
provedli zdarma ve svém volném �ase �lenové Horolezeckého klubu 
Nové M�sto pod Smrkem.  
Výzdobou užívanou v p�edešlých letech je ozdoben strom v areálu 
mate�ské školy. 
Smrk se svou výzdobou zaznamenal zna�ný ohlas. P�išlo velké 
množství pochvalných SMS, e-mail�, také dopis a n�kolik 
telefonických pod�kování. Zazn�ly však i kritické hlasy, že je strom 
málo barevný a n�kte�í výzdob� p�isuzovali politický význam. 
Nic takového zám�rem nebylo, ten byl mnohem prostší - obohatit 
váno�ní atmosféru našeho m�sta. Za všechny projevené názory velice 

Nedávno byl vydán soubor lidových vypráv�ní vztahujících se k Frýdlantsku a severozápadní �ásti Jizerských hor. Z �eských 
a n�meckých pramen� ho vybrala, uspo�ádala a p�evypráv�la Eva Koudelková. Texty pocházejí z n�meckých originál�. N�které z 
pov�stí jsou známé už z d�ív�jších soubor� vydaných v �eštin�, mnohé se však dostávají k �eskému �tená�i v�bec poprvé a 
poutav� p�ibližují zvláštnosti této oblasti. Jedním z p�vodních autor� pov�stí je také novom�stský rodák, �ídící u�itel Emil 
Neumann. 

Kniha jist� velmi dob�e poslouží k posilování pov�domí a vazeb sou�asných obyvatel k historii tohoto území, a proto by 
ur�it� nem�la chyb�t ani ve vaší knihovn�. Zakoupit ji lze také v m�stské knihovn�. 

   V Novém M�st� pod Smrkem je relaxa�ní bazén a kdo si chce 
spravit náladu, tak a� tam chodí, je to tam opravdu úžasné. Jsou tam 
také dva pánové plav�íci, pan Slávek Širc a pan Tomáš Richter. Je 
tam i ví�ivka a sauna a ob�erstvení. Pro ob�erstvení pracuje paní 
Milena Saláková, paní So�a Kozáková a také �editelka paní V�ra 
Mlejnková. O úklid se stará paní Dáša Michálková. N�kdy tam 
chodíme s mamkou, ta�kou a bráchou, a také s naší paní u�itelkou 
Monikou Škaredovou Greplovou. S pánama plav�íkama je to vždy 
zábava. �ekl bych, že je to nejbezpe�n�jší sport, co m�že být. Hrozí 
jedin� to, že když n�kdo neumí plavat, m�že se topit. Ale to se 
nem�že stát, protože páni plav�íci jsou natolik laskaví a šikovní, že 

(Nové M�sto pod Smrkem) Dne 15. prosince 2007 se konalo 
v novom�stském hotelu „M�d�nec“ tradi�ní p�edváno�ní setkání 
našich spoluob�an� n�mecké národnosti. Tato oblíbená setkání 
pravideln� organizuje základní organizace Kulturního sdružení 
ob�an� n�mecké národnosti (KSONN). Tohoto setkání se zú�astnila 
místostarostka Nového M�sta p. Smrkem, pí Mgr. Žáková a za 
Kulturní sdružení ob�an� n�mecké národnosti v �R pí Irena 
Nováková z Prahy. Paní I. Nováková vysoce vyzvedla �innost 
novom�stské organizace a vyjád�ila jí m.j. plnou podporu 
celorepublikového kulturního sdružení. Také paní místostarostka 
ocenila práci a zásluhy místních n�meckých ob�an� na rozvoji 
Nového M�sta.  Všem p�ítomným pop�ála p�kné a klidné prožití 
váno�ních svátk� a mnoho zdraví po celý rok 2008. 
               Úvodní a hlavní slovo pat�ilo p. Herbertu Augustinovi. 
P�ipomn�l za�átky místní organizace kulturního sdružení. 
Vzpomenul, že to byli práv� n�me�tí spoluob�ané, kdo již krátce po 
válce za�ali organizovat spole�ný �esko-n�mecký život (nap�. 
populární plesy aj.) v Novém M�st� pod Smrkem. Práv� zásluhou 
novom�stských n�meckých ob�an� byly z nám�stí odstran�ny 
zbytky vyho�elé radnice a nám�stí dostalo vzhled, který si vlastn� 
ponechalo do dnešních dn�. N�mci se také velkou m�rou a �etnými 

�eskem a Polskem v Novém M�st� pod Smrkem. Novom�stský hrani�ní p�echod byl zprovozn�n teprve roku 1995. Stalo se tak 
p�edevším zásluhou tehdejšího starosty Nového M�sta, p. JUDr. Josefa Nováka. A za dvanáct let se p�echod stal nedílnou a 
neodmyslitelnou sou�ástí Nového M�sta pod Smrkem. 
      Na oslav� ,,Jizerské hory bez hranic“ se podílela ob� sousední p�íhrani�ní m�sta. Polské láze�ské místo �wieradów Zdrój a za 
�eskou stranu Nové M�sto pod Smrkem. K nim se p�ipojily další obce, které spolupracují na obohacení a zp�ístupn�ní 
nejsevern�jších �ástí Jizerských hor. Z Polska zde byli p�edstavitelé z nedalekého Mirska a od nás z nedalekých Lázní Libverdy. 
Ú�ast byla veliká. Jen ze samotného Nového M�sta se k hranici dostavily snad dv� stovky ob�an�. Rovn�ž velká ú�ast byla i ze 
strany polské. K poslechu vyhrávala dechová hudba ,,Celestýnka“ a s váno�ním programem p�isp�l i p�vecký sbor ,,Veselost“. 
Po�ádající m�ste�ka se postarala o bezchybný gastronomický servis. Z Polska se po�adatelé postarali o tradi�ní polský bigos a 
výbornou polévku. Obojí se podávalo s chlebem. �eská strana zajistila nápoje. K dispozici byl �aj, káva i velice vhodný sva�ák. 
      Cht�l bych za bezchybné a p�kné odpoledne pod�kovat starost�m obou stran. Starost�m �wieradowa Zdróje p. Rolandu 
Marcinakovi, Mirska p. Andrzejovi Jasinskemu, Nového M�sta p. Ing. Pavlu Smutnému, Lázní Libverda p. Ing. Janu Pospíšilovi a 
všem dalším po�adatel�m této p�kné oslavy. Byla sice mén� pompézní, ale o to up�ímn�jší. 
 

V sobotu 9. února 2008 od 20 hodin 
 se koná již tradi�ní ples, 

který po�ádá Horolezecký klub Nové M�sto 
pod Smrkem v sálu restaurace Na Nám�stí.  

Hrát bude kapela INTERHYT z Nového M�sta 
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Hudební festival 
Zp�váci z velkého Podsmrká�ku se zú�astnili „Hudebního festivalu“, který se konal v sobotu 24. listopadu ve 
Frýdlantu. Vystoupení se d�tem velmi povedlo. P�i písni�ce René, já a Rudolf doprovázelo Podsmrká�ek tleskání 
celého sálu. D�kuji d�tem i paní u�itelce Mgr. M. Smutné a Mgr. S. Jarošové za reprezentaci naší základní 

um�lecké školy.   
————————————————————————————— 

S chutí 
Ve �tvrtek 29. listopadu se konalo slavnostní zahájení výstavy 
s názvem „S chutí“. Všechny d�ti z výtvarného oboru se p�i této 
p�íležitosti mohly pochlubit rodi��m svými výtvory. Velkou odm�nou 
pro nejúsp�šn�jší žáky v sout�žích byl i spole�ný „p�ípitek“ s panem 
starostou Ing. P. Smutným, paní �editelkou mate�ské školy M. Sukovou 
a paní u�itelkou výtvarného oboru E. Bartošovou. Zejména paní u�itelce 
Ev� Bartošové, ale také panu J. Bartošovi a paní u�itelce Mgr. M. 
�echové d�kuji za p�ípravu a instalaci celé výstavy. 

 
Práce žák� základní um�lecké školy si m�žete stále prohlédnout 

v p�ízemí a prvním pat�e m�stské knihovny. 
 

D�kujeme panu PharmDr. Lubomíru Jarošovi  
za poskytnutí sponzorského daru pro žáky výtvarného oboru. 

D�kujeme panu Jaromíru Pelantovi za velkou pomoc p�i nahrávání 
a tvorb� CD. 

 
 

Zpívání, zpívání všechny smutky zahání ... 
Ve �tvrtek 6. prosince prob�hl v základní um�lecké škole již druhý 
ro�ník p�vecké sout�že „FAMIREDO“. Porota ve složení Mgr. Edita 
Woideová, pan Lukáš Novotný a sle�na Ludmila Jarošová nem�la 
v�bec jednoduchý úkol, nebo� všichni zp�váci zpívali jako slavíci. 
První místo nakonec získal Tomáš �eleda, druhé místo Ellen 
Makumbirofa, t�etí místo Michael Jelínek, Michaela Vondrková a 
Anna Woideová. S dobrou náladou však po spole�ném zpívání 
odcházeli všichni, za což velice d�kuji hlavn� panu Juraji Smutnému. 
Velké pod�kování pat�í také Ing. Pavlu Smutnému za pomoc p�i 
p�íprav� a realizaci celé sout�že.   
———————————————————————————— 

Váno�ní koncert 
Na úterý 10. prosince jsme pro rodi�e žák� základní um�lecké školy a 
všechny novom�stské ob�any p�ipravili již tradi�ní váno�ní koncert, kterým jsme se snažili p�isp�t k p�íjemné p�edváno�ní atmosfé�e. 
D�kujeme VŠEM, kte�í nám po koncert� ochotn� pomohli s úklidem nástroj� a sálu. 
—————————————————————————————————————————————————————————
— 

odpracovanými hodinami podíleli na zbudování dnešní p�kné cesty ke Kyselce. Po nuceném vysídlení po druhé sv�tové válce v Novém M�st� 
z�stalo p�es 200 lidí, kte�í se hlásili k n�mecké národnosti. Ješt� v roce 1969 m�la místní novom�stská organizace 168 �len�. A dnes? Místní 
organizace sdružuje cca 40 osob, jejichž pr�m�rný v�k je 75 (!) let. P. H. Augustin pod�koval za podporu, kterou kulturnímu sdružení poskytuje 
M�sto, a vyjád�il p�ání, aby se místní n�mecké sdružení p�ipomenulo i v roce 2008 na celom�stském setkání m�stských spolk� a dobrovolných 
organizací. 
               Po úvodu za�al kulturní program. Tento bývá p�i každém p�edváno�ním setkání vyvážený a p�kný. První vystoupil místní p�vecký 
soubor „VESELOST“, �ízený libverdským u�itelem p. J. Havránkem. V jejich pestrém repertoáru je zastoupena klasická vážná hudba, ale i 
písn� váno�ní, m.j.  z nejoblíben�jších a asi i nejkrásn�jších �ástí „�eské mše váno�ní“ Jana J. Ryby. Krásný rozhodn�  byl i sbor žid� 
z Verdiho opery „Nabucco“. Po tomto p�kném zahájení vystoupilo (tradi�n�) hudební trio pod vedením Mgr. Holého, s nímž vystupuje i sólista 
p. prof. M. Kotlár. Vzpomínkovou �etbou obohatil p�kný kulturní program i p. Horst Moudrý z Frýdlantu a také p. H. Augustin. 
               V záv�ru krátkého p�ipomínkového �lánku bych velice rád pod�koval místnímu Kulturnímu sdružení ob�an� n�mecké národnosti za 
milé pozvání k jejich p�edváno�nímu setkání. Sám mezi našimi n�meckými spoluob�any mám �adu dobrých známých, kterých si velmi vážím. 
A v �ad� neposlední jejich vzpomínky (zvlášt� p. Augustina a p. Preissera) jsou pro mne trvale hodnotným zdrojem a obohacením místní 
kroniky, ale i mého osobního zájmu o tradi�ní n�meckou kulturu, p�edevším písemnictví.  
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POZNÁMKA �TENÁ�E 
 
   Držím v ruce poslední �íslo Novom�stských novin roku 2007. 
A nejen držím, ale i �tu. Lépe �e�eno, �etl jsem jej. �tu v�bec 
všechny výtisky tohoto periodika už od dob jeho vzniku a tak 
mohu porovnávat. Jak se dostával z d�tských plenek 
publicistiky do let dosp�losti, prom��oval se dobou, kvalitou 
p�ísp�vk�, vyspíváním redak�ních rad. Jeho náklad pon�kud 
klesal, rovn�ž tak �etnost jeho vydávání se rapidn� snížila. 
Nevím, jaká je v sou�asnosti jeho �tená�ská základna, ale 
jedno asi bude pravda, že v�rní �tená�i z�stali.  
To poslední �íslo roku 2007 m�lo n�kolik zajímavých �lánk�. 
Bezesporu mezi n� pat�í statisticky zpracovaná dotazníková 
akce, nazvaná Prom�na pro m�sto. Jde o velmi pozoruhodné 
údaje i množství odpov�dí. Ale jsou tam i jiné �lánky, které 
burcují trochu ospalé v�domí i sv�domí obyvatel Nového 
M�sta, t�eba ekologické otázky, stav bezpe�nosti ve m�st�. 
Nechci provád�t žádný podrobný rozbor jednotlivých 
p�ísp�vk�. Zaujala m� však ješt� jedna v�c, a to vzr�stající 
po�et �lánk�, týkajících se bezprost�edn� m�sta a jeho 
problém�, zkrátka v�tší tlak na informovanost ze strany vedení 
radnice m�sta. To jsem v minulých letech postrádal.  
 
  Každý �tená� si vybere téma, které jej osloví, nebo p�e�te 
všechny p�ísp�vky. Pat�ím mezi pravidelné �tená�e i 
p�isp�vatele, není mi nijak lhostejný stav n�kterých 
kritizovaných problém� ve m�st�. Kultura a její podpora z 
hlediska vedení m�sta byla v poslední dob� Popelkou, prioritou 
byla technická stránka v�cí a její �ešení. To se za�íná m�nit, 
viz nap�íklad aktivity ze setkání a zmapování �innosti spolk� ve 
m�st�. A te	 k mé, respektive naší problematice. Jako Docela 
malý divadelní soubor pat�íme k té malé skupince obyvatel, 
kte�í se snaží vytvo�it a tvo�it n�co pro naše spoluob�any. 
O�ekávám tedy i umožn�ní v�tší publicity naší �innosti (viz 
níže), t�eba na webových stránkách m�sta, možnosti tisku 
plakátk� z prost�edk� M�Ú (kulturní? odbor?) a poskytnutí 
plakátovací plochy pro pozvánky na naše p�edstavení. 
Podporují m� i p�íznivé reakce respondent� dotazníkové akce 
na absenci kultury v našem m�st�. Je známou skute�ností, že 
život v obcích se odvíjí i od spolkové �innosti, to platí 
odpradávna.  
 
  Mojí, respektive naší prioritou (mluvím za Docela malý 
divadelní soubor - DMDS) je nabídnout ur�itému spektru lidí 
n�jaké "domácí" kulturní vyžití formou drobných divadelních 
p�edstavení, jejichž nastudování v�nujeme nemálo svého 
soukromého �asu a úsilí. Potýkáme se s nedostatkem herecké 
základny, chybí mužská �ást souboru, proto trochu omezený 
repertoár. Nebýt ochoty vedení ZUŠ v �ele s �editelkou paní 
Mgr Funtánovou, nem�li bychom kde zkoušet ani se kde 
p�edvést. Za to jí pat�í náš dík. Univerzální sál restaurace Na 
Nám�stí je nevyhovující - "jevišt�" s absencí základních 
divadelních atribut� scény vyjma osv�tlení je evidentní a na 
nájem drahého sálu nemáme finan�ní prost�edky. P�esto se 
snažíme o p�ístup 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, p�ipravujeme pro naše p�íznivce nové divadelní 
pásmo, plánované na duben 2008. Nebudete v��it, ale máme 
divácké p�íznivce i z Frýdlantu a jeho okolí, kte�í se na nás 
p�ijíždí podívat. Máme v plánu v�novat se i d�tskému divákovi, 
který byl dosud opomíjen. Plán� i chutí (zatím - doufám) by 
bylo dost, �asu málo, výsledek posoudí náš divák. Takže za 
sebe d�kuji všem okolo Novom�stských novin a za soubor 
p�eji hodn� divák�, p�íznivou odezvu na naši �innost a srde�n� 
všechny zveme. Bližší se dozvíte z plakát� �i rozhlasových 

relací. 
————————————– 

Pavel Šmidrkal, t�. režisér DMDS, �tená� i p�isp�vatel 

 DEKAMERON 
(pokra�ování z �ísla 4/2007) 

——————————————– 
P�ÍB�H PÁTÝ - Mobilní vztah 

 
   Znal jsem jednoho kluka, byl to takový Romeo. Jakmile holka 
zabrala, dvo�il se jí, nosil jí kytky, byl pozorný, zkrátka choval 
se p�ímo ukázkov�. Potkal jednu takovou, holka jako obrázek. 
Když ji spat�il poprvé, m�la na sob� krátkou sukni a nohu 
p�ehozenou p�es nohu tak, že ho okamžit� upoutalo její 
smyslné stehno. No a o kousek výše se pod hezkou bl�zkou 
docela viditeln� dmuly dva kope�ky... �erné vlasy s ofinkou, 
krásné o�i s dlouhými �asami zarámované tmavým obo�ím, 
postava jako z �asopisu pro pány. Byla veselá, ráda se bavila. 
Její hlas p�íjemn� zabarvený do hlubšího altu jej získal mezi 
projevy jiných dívek té party, kde se poznali. Byla chytrá, m�la 
p�ehled, nebyla to žádná mluvící hlava. Skoro hned si padli do 
oka, protože i on byl nejen pohledný. Až na ten pozd�jší vývin 
vztahu. S postupem �asu za�ínal být podez�ívavý až chorobn�, 
stal se žárlivcem. Rostla z n�j další Shakespearova postava, 
Othello. Jak vím, že mi ji n�jaký jiný neodvede? Protože i já 
jsem to tak d�lával jiným.  
   Stejn� jako byl svobodomysln� bezohledný v milostných 
dobrodružstvích, tak to samé si p�edstavoval u svých 
potenciálních protivník�. Ty p�edstavy jej p�ivád�ly až k 
zoufalství. Chodil mezi lidmi a v každém jen trochu pohledném 
klukovi vid�l budoucího sv�dce "své" lásky. P�ivlast�oval si tu 
dívku zp�sobem panova�ným. Chudák holka nesm�la bez n�j 
skoro nic. Do spole�nosti chodili zásadn� jen spolu, 
nep�ipoušt�l ani náznakem, že by si ona zašla t�eba s 
ostatníma holkama na n�jakou dámskou jízdu. Zkusila to jen 
jednou a z nevinné hol�i�í sedánky byla žárlivá scéna jako 
vyšitá. Tehdy na ni poprvé fyzicky sáhl v tom horším slova 
smyslu. Její hezký obli�ejík nesl stopy po tomto zásahu n�kolik 
dn� a špatn� se vysv�tloval p�vod onoho modravého zbarvení 
pod o�ima. Nevyspáním to nebylo. Z veselého d�v�ete se 
stával stín kdysi smíchem zvonící dívenky. Chodila s ním, 
spíše za ním jako v�rný pes a stín zárove�. Neodvažovala se 
žádných slovních �i jiných projev�, které by jenom náznakem 
mohly dát impulz k projev�m jeho chorobných p�edstav. 
Pomalu se vytráceli i d�ív�jší kamarádi a kamarádky ze 
sedánek. Jakýmsi záhadným poutem se k sob� p�ivázali, že to 
vypadalo na v��né �asy. Až jednou... 
Ned�lní podzimní den zakou�ený dopoledními komíny domk�, 
hrní�ek 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 ješt� p�ív�tivé listopadové slunce. A dost! 
Zvonek nervózn� za�in�el nad dve�mi. Už je to tady zas?! Ahoj, 
letmý polibek na studenou tvá�. Viditelná odtažitost, lehký 
záblesk v jejích hn�dých o�ích. Co se d�je? Necitelný drvošt�p 
v ženském hvozdu znejist�l. Kon�íme! Jak kon�íme? Rychlé 
krátké v�ty, slova jako šlehnutí bi�em. Konec hry na lo	ku a 
p�ístav, kdy já budu ta lo	ka a bez vesel.. Nepoznával nic a 
nikoho a znejist�l ješt� víc. Prásknul dve�mi. 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 tapet� displeje zahlédl její tvá�. 
Vždy� byla taková milá a poslušná...      
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     M�stská knihovna nabízí svým �tená��m bohatý výb�r literatury jak z oblasti populárn� nau�né, tak i z beletrie. 
P�ij	te se sami p�esv�d�it a sta�te se �tená�i m�stské knihovny. Knihovna dále nabízí �ernobílé a barevné kopírování pro ob�any 
b�hem výp�j�ní doby a skenování.  
 
  M�stská knihovna p�j�uje:      pro d�ti:         pond�lí    13:00 - 17:00 hod.    st�eda            13:00 - 15:00 hod. 
                                                  pro dosp�lé:  pond�lí      9:00 - 11:00 hod.    úterý                9:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod. 

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

      M�stská knihovna upozor�uje ob�any na novou službu - ve�ejn� p�ístupný internet. Možnost využití této služby má každý 

M�STO M�STO

�����������	
���� 
Bauer Jan                          Záhada kamene mudrc� 
Bradford Tailor Barbara    Nástrahy osudu 
Dvo�ák Otomar                  Sága provaznického rodu 
Edwardson Ake                 Tanec s and�lem 
Egbeme Choga Regina       Za závojem slz /3. díl/ 
Eschbach Andreas             Solární stanice 
Frýbort Pavel                     Vyjednava� 
Frýbová Zdena                   Milostí prezidenta 
Fulghum Robert                Co jsem to proboha ud�lal? 
Hines Jim C.                     Goblin 
Ishiguro Kazuo                   Neopoušt�j m� 
Johnston Paul                    Ml�eti zlato 
Khady                                Zmrza�ená 
Kopecký Ivan                    �as h�ích� 
Ledgard J. M.                    Žirafy 
Mirembe Fatima                Fatima 
Monyová Simona               Kudlanka bezbožná 
Moor Margriet de              Utonulá 
Neff Ond�ej                       M�síc mého života 
Neill Fiona                         Tajný život takové normální matky 
Nesvadbová Barbara          Bestiá� 
Nezval Martin                   Jak ulovit miliardá�e 
Nowak Jenny                     Lo	 v písku 
Oates Joyce Carol              Znásiln�ní 
Patterson James                 Pátý jezdec 
Rusesabagina Paul             Oby�ejný muž 
Sasson Jean                       Láska v zemi žalu 
Smith Wilbur A.                �eka boh� 
Sn�tivý Josef                     Hlava plná �ert� 
Walló Olga                        Krá�el po nestejn� napjatých lanech     
Weiss Pavol                       Pomsta 
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Beckman Thea                   K�ižák v džínách 
Besson Luc                              Arthur a Maltazardova pomsta /3. díl/ 
Curley Mariance                Strážci �asu /3. díl/ 
Didelez Guy                      Kostlivení 
Estes Allison                     St�íbrné podkovy /3. díl/ 
Garfield Leon                    
ábel se skrývá v mlze 
Horowitz Anthony             Orlí úder /4. díl/ 
Lawrence Caroline             Tajemný Vesuv 
Motlová Milada /�E/         �eské �íkadla, písni�ky a pohádky 
Obrist Jurg                         Je všechno jasné?! 
Obrist Jurg                         Jasný p�ípad?! 
Paterson Katherine             Most do zem� Terabithia 
Rigó Béla                           Dobrodružství rodiny Smolíkovy 
Rodríguez Natalia /BA/     Bajky z celého sv�ta 
Steinwart Anne                       �arod�jnické p�íb�hy 
Ullrich Hortense                A kdo má rád m�? 
Železný Zden�k                 P�kn� podle abecedy  
���������	
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Bimbi-Dresp Michaela       Velká kniha cvi�ení Pilates 
Cattaneo Cristina               Mrtví beze jména 
Dolejší Pavel                     Školní slovník sv�tových spisovatel� 
Hole Abigail                      �ím 
Christopher Paul J.             50+1 nejúžasn�jších sv�tových m�st 
Jakubka Jaroslav               Zákoník práce 2007 
Koudelková Eva                Pov�sti od �eky Sm�dé 
Masin Barbara                         Odkaz 
Pánek Tomáš                     Javorníky 
Špillarová Lenka               Amerikou cestou necestou 
Ungaro Alycea                   Pilates – správná volba 
Vaz Mark Cotta                 Ztracení 
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Barter Nicola                           Angli�tina 
Burnie David                           �íše zví�at 
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