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Supermarket 
    Zastupitelstvo m�sta uložilo starostovi zve�ejnit na webových 
stránkách m�sta lokality ur�ené pro ob�anskou vybavenost k možné 
výstavb� obchodního st�ediska a poskytnout informaci obchodním 
odd�lením obchodních �et�zc�. Zaslal jsem tedy E-mail devíti 
obchodním �et�zc�m a zve�ejnil �lánek na našem webu a v regionálním 
tisku. Jediná pozitivní reakce p�išla z firmy OBH s.r.o., která 
developersky p�ipravuje výstavbu nových center pro obchodní sí� 
PENNY Market. Lokalita Nového M�sta je pro n� zajímavá. Ze všech 
nabízených ploch pro ob�anskou vybavenost je zaujala lokalita mezi 
bývalou Textilanou a paneláky v ulici Mánesova. Objekt supermarketu 
má rozm�ry 20 x 70 m a musí u n�j být dostate�ný prostor pro parkovací 
místa.  
    Nyní probíhá zpracování projektové studie a podrobn�jší 
vyhodnocování zám�ru ze strany investora. Pokud bude kone�né 
rozhodnutí kladné, dojde nejprve k odkoupení pozemk� a provedení 
zm�ny územního plánu. Pak teprve bude možné zahájit p�ípravy 
k vlastní výstavb�. 
    Ke kladnému rozhodnutí investora jist� významn� p�isp�je jasný 
signál ve�ejnosti o podpo�e zám�ru. Tohoto úkolu se chopily aktivní 
d�chodkyn� (Senior klub), které p�i podpisové akci dosud získaly 
bezmála 1000 podpis�. 
    Pokud se ptáte, kdy budete moci v novém supermarketu nakupovat, 
ur�it� po�ítejte s tím, že si budeme muset ješt� minimáln� rok, dva, ale 
možná i déle, po�kat. Tedy pokud se v�bec vedení �et�zce PENNY 
Market v N�mecku rozhodne k investici p�ikro�it.                         
                                                                                                             -SY- 
 

Škrty v rozpo�tu 
    Vedení m�sta p�ipravuje úsporná opat�ení. Napl�ují se pesimistické 
p�edpoklady poklesu da�ových p�íjm� obcí. Naše m�sto má již nyní 
propad na p�íjmech z daní sdílených ze státního rozpo�tu ve výši tém�� 
7% oproti lo�ským p�íjm�m. Odborníci p�edpokládají, že snižování 
da�ových p�íjm� bude pokra�ovat a dosáhne více než 10% propadu 
oproti minulému roku. Obcím se doporu�uje pe�liv� sledovat vývoj 
pln�ní da�ových p�íjm�, uvážliv� používat rezervy a každá obec by m�la 
d�sledn� zvažovat investice, které generují další finan�ní výdaje 
v budoucnosti. 
    Ministerstvo financí p�itom na letošek p�edpov�d�lo hrubý 
hospodá�ský r�st necelých 5%. Podle aktuálních �ísel však naopak 
o�ekává 2% propad. Zmýlilo se tedy celkem o 7% a není vylou�eno, že 
finální �ísla na konci roku budou ješt� horší. Odbory Ministerstva 
financí odhadují propad HDP až o 5%! 
Nový ministr financí p. Janota k této problematice sd�lil, že mottem 

ministerstva financí je teze, že státní rozpo�et i rozpo�ty municipalit 
musí „dýchat spole�n�“. Vede-li se dob�e státnímu rozpo�tu, m�ly by být 
úsp�šné i obce. Nastane-li však složité období, musí se i obce 
p�izp�sobit. Je nanejvýš pravd�podobné, že tato doba je p�ed námi. 
Jak se nás to dotýká? 
    Velmi citeln�. V rozpo�tu našeho m�sta budeme muset najít úspory ve 
výši tém�� 4 mil. K�! Proto vedeme intenzivní jednání o úsporných 
opat�eních s jednotlivými odbory m�stského ú�adu, p�ísp�vkovými 
organizacemi a všemi dalšími organizacemi, které mají s rozpo�tem 
m�sta n�jakou spojitost. Na prvním míst� budou jednozna�n� škrty v 
b�žných výdajích rozpo�tu. To však sta�it nebude. Dalším drastickým 
zásahem budou škrty v kapitole „Opravy a investice“. Dokon�í se pouze 
rozb�hnuté akce. Jiné akce investi�ního charakteru se budou realizovat 
pouze v p�ípad� získání dotace a na vlastní podíl si budeme muset p�j�it. 
V podstat� se pouze dokon�í opravy v budov� muzea a nádvo�í hasi�ské 
zbrojnice. Na ob� akce byly získány dotace. Dále budeme pokra�ovat 
v p�ípravách dostavby kanalizace, ale nejspíše za p�j�ené prost�edky. 
Aktuáln� je podaných n�kolik žádostí o dotace. Pokud budou tyto 
projekty vybrány k profinancování, nastane problém se získáním 
prost�edk� na vlastní podíl…                                                              -SY- 
 

Výzva k podávání podn�t� na zm�ny územního plánu 
    Zastupitelstvo m�sta na svém 15. ve�ejném zasedání, které se konalo 
25. února 2009, rozhodlo o zahájení prací na zm�nách územního plánu 
Nového M�sta pod Smrkem a uložilo odboru výstavby a životního 
prost�edí vyzvat ve�ejnost k podávání podn�t� na zm�ny územního 
plánu. Odbor výstavby a životního prost�edí bude také podn�ty 
shromaž�ovat. 
    Osobou oprávn�nou k podání návrhu na po�ízení zm�ny územního 
plánu dle § 44 písm. b), c) a d) zákona �. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (stavební 
zákon) je orgán ve�ejné správy, ob�an m�sta nebo fyzická �i právnická 
osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavb� 
na území Nového M�sta pod Smrkem. 
    Návrh na zm�nu platného územního plánu m�sta musí obsahovat dle § 
46 stavebního zákona následující náležitosti: 

a)     údaje umož�ující identifikaci navrhovatele, v�etn� uvedení jeho 
vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavb� na 
území obce (identifikace – jméno, adresa, telefon, E-mail, údaje 
vlastnických nebo obdobných práv k p�íslušnému pozemku 
nebo stavb�), 

b)     údaje o navrhované zm�n� využití ploch na území obce (pro 
plochy pro bydlení, technickou infrastrukturu...), 

c)     údaje o sou�asném využití ploch dot�ených návrhem 
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         navrhovatele (druh pozemku, zp�sob obhospoda�ování 
pozemku...), 

d)     d�vody pro po�ízení územního plánu nebo jeho zm�ny (popis 
zám�ru stavby, využití pozemku, napojení na komunikace, 
p�ípadn� napojení na technickou infrastrukturu...), 

e)     situa�ní výkres na podkladu katastrální mapy s vyzna�ením 
rozsahu navrhované zm�ny v m��ítku p�im��eném rozsahu 
navržené zm�ny. 

Návrhy na zm�nu územního plánu m�sta se budou shromaž�ovat do 
konce kv�tna.                                                                             
                                                                                                             -SY- 
 

Vážení majitelé psích milá�k�, 
    vzhledem k tomu, že se op�t množí psí exkrementy na chodnících, 
ulicích a jiných ve�ejných prostranstvích, které n�kte�í majitelé ps� 
neuklízí, a dále dochází k volnému potulování ps�, cht�la bych vás 
upozornit na to, že p�estupku se podle zákona 200/1990 Sb., 
o p�estupcích, v platném zn�ní, § 47 odst. 1 písm. d) dopustí ten, kdo 
zne�istí ve�ejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu ve�ejného 
prostranství. Pokuta je ve výši 1 000 K�. Ve�ejným prostranstvím jsou 
ulice, nám�stí, parky, h�išt�. Další právní úprava je v zákon� �. 40/1964 
Sb., ob�anský zákoník, v platném zn�ní § 415, 420 a 442 a dále v zákon� 
�. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn�ní, ve vztahu 
k odstran�ní zne�išt�ní, které m�že zp�sobit závady ve sch�dnosti 
komunikace v�etn� chodník�. 
      Je opravdu smutné, že ne všichni po svých psech uklízejí a my 
všichni ostatní se musíme ne vždy úsp�šn� exkrement�m vyhýbat.  
Vždy� naše m�sto vynaložilo nemalé finan�ní prost�edky na to, aby 
zakoupilo sb�rné koše na tento odpad (zelené koše s obrázkem psa) 
Samoz�ejm�, že lze použít i jakoukoliv jinou popelnici. Sice máme také 
vysava� na exkrementy, tím ale nepokryjeme celé m�sto. Ani placení 
poplatku za psa nezbavuje  majitele povinnosti  po psovi uklidit. Bu�te 
tak hodní a vezm�te to prosím na v�domí. Myslím si, že je zbyte�né, 
abychom to museli �ešit formou projednávání p�estupku, protože právo 
na ohlášení tohoto p�estupku má každý ob�an.  
    Samoz�ejm�, že d�kuji všem, kte�í tato základní pravidla ohleduplnosti 
k ostatním dodržují.      
    Cht�la bych uvést, že volný pohyb ps� na ve�ejném prostranství bez 
jakéhokoliv dohledu chovatele, vlastníka �i držitele je pohyb opušt�ného 
nebo toulavého zví�ete. Toulavé zví�e je takové, které není pod trvalou 
kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a pohybuje se mimo výb�hové 
prostory nebo mimo domácnost chovatele. Opušt�né zví�e je zví�e 
p�vodn� v lidské pé�i, které není pod p�ímou kontrolou nebo dohledem 
fyzické osoby nebo chovatele a ze zjišt�ných skute�ností vyplývá, že jej 
chovatel opustil. Opustit zví�e se považuje za týrání, již samotné 
umožn�ní úniku psa je jeho týráním (zákon �. 246/1992 Sb., na ochranu 
zví�at proti týrání). Zví�e, které se dostane mimo domácnost, kde je 
chováno, m�že být vystaveno stresu z vn�jšího prost�edí, jelikož se ocitá 
v tomto prost�edí bez ochrany svého majitele. Je povinností majitele, aby 
zabezpe�il, aby zví�e nebylo vystaveno t�mto rizikovým vliv�m. Pokud 
k tomu dochází, je to porušení zákona. Pokud toulavý pes zaúto�í na 
nezú�astn�nou osobu, je v�c �ešena jako p�estupek dle § 49 odst. 1 písm. 
c) zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích v platném zn�ní s pokutou do 
3 000 K�. Dále je vlastník nebo držitel domácích zví�at povinen zabránit 
pobíhání t�chto zví�at po pozemní komunikaci - zákon �. 361/2000 Sb.,  

o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11. Kdo toto poruší, 
dopouští se rovn�ž p�estupku, který lze �ešit podle § 22 odst. 1 písm. l) 
zákona  o p�estupcích. 
      Na základ� zjišt�ní nebo ohlášení m�že m�sto provád�t odchyt voln� 
pobíhajících ps�. P�ípady je zapot�ebí hlásit na M�Ú paní Kolenkárové 
tel.: 482 360 345 nebo místostarostce paní Žákové tel.: 482 360 322 
nebo 721 221 840, které zajistí odchyt panem Štefanidesem a psi budou 
odvezeni do útulku pro psy, který má naše m�sto v Hajništi. Zárove� 
upozor�uji, že pan Štefanides m�že podle smlouvy p�ijímat psy do 
útulku jen  s p�edchozím souhlasem provozovatele. Není proto možné 
psy vozit do útulku individuáln�, bez souhlasu m�sta. To lze jen 
výjime�n�, kdy hrozí újma psovi nebo lidem. I v tomto p�ípad� však 
musí pan Štefanides požádat o souhlas m�sto. Bez n�ho nem�že psa 
p�ijmout. 
P�estupky na úseku týrání zví�at �eší M�Ú Frýdlant, náš M�Ú �eší ostatní 
p�estupky výše uvedené. Obracet se m�žete na paní Dolejší tel.: 
482 360 331.                                                                                                                   
                                          Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka m�sta 

 

Bytová správa 
    Na konci roku 2008 zaslali nájemníci panelového domu v Revolu�ní 
ulici �.p. 29, 30 na M�Ú žádost o zateplení tohoto domu. D�vodem je 
únik tepla a výskyt plísn� v n�kterých bytech. 
    Bytová správa vypracovala dotazník, který m�l sloužit k tomu, aby se 
zmapoval výskyt plísn�. Ze 24 byt� se vrátilo pouze 11 dotazník� a jen 
v 8 bytech se plíse� v r�zném rozsahu potvrdila. 
    Byl pozván soudní znalec, který m�l posoudit technický stav domu, 
prohlédl si postižené byty s tím, že dodá písemný posudek a navrhne 
�ešení k odstran�ní t�chto problém�. 
    Víme, že vým�nou starých oken a zateplením plášt� domu by došlo 
k úspo�e odebraného tepla a zkvalitn�ní žití v nájemních bytech.  
    V sou�asné dob� nám finan�ní situace nedovoluje, abychom se pustili 
do takto nákladné investice. Sledujeme dota�ní programy státu Panel a  
Zelená úsporám. Pokud dojde k p�id�lení dotace, p�id�lená �ástka m�že 
dosahovat max. 50% prokázaných náklad�.  
    M�sto vlastní cca 400 byt�. Z toho 2/3 jsou v panelových domech a 
zbytek v bytových domech. Bytová správa hospoda�í ve svém rozpo�tu 
na rok 2009 s �ástkou 620.000 K� na materiál a s �ástkou 718.000 K� na 
opravu a údržbu. 
    Z t�chto �ástek se provád�jí opravy st�ech, oken, dve�í, podlah, kotl�, 
bojler�, ale také výtah�. 
    Pokud doslouží baterie, vany a WC, dochází k jejich vým�n�. 
    V letošním roce už byly provedeny 4 celkové rekonstrukce vrácených 
byt� s náklady cca 216.000 K�. 
    Velký problém jsou neplati�i nájemného, na které bohužel doplácí 
ostatní platící nájemníci. Dluhy dosáhly za první t�i m�síce tohoto roku 
�ástky 348.409 K� (64 dlužník�). Pohledávky z minulých let uzav�ené 
k 31. 12. 2008 �iní 2.021.412 K� (z toho nedobytné pohledávky 464.576 
K�). Dlužné �ástky jednotlivých dom� si m�žete prohlédnout na 
webových stránkách m�sta  www.nmps.cz v sekci bytové správy.  
    Bytová správa �eší situaci upomínkami, výpov��mi z nájmu bez 
p�ivolení soudu (celkem 50), podáním návrh� na vyklizení u Okresního 
soudu v Liberci (celkem 11), ale soudní spory jsou velmi zdlouhavé a 
mnohdy s neuspokojivým výsledkem. 

Vedoucí bytové správy 

��������	
��������������



 5 

���������	�
��������

 ������	!����
 
����/� ���	�� ��
���� �
� ��������5� 7��� �	�����.� D�%��� $�	�
����.� D�
���
�����������2���������������
����/�
�������-�����*	��������-��������
,
�
��1��
����
,
�
��J����%�
�&����
�����!�����.� �����.������.��
��
�.� +���	�� �� �������DJ� �
�/���
�������
	��&�����&�������,
��������������������������������������������

���������������������������������������������������	��	���������������������
�

"��!�����	!��#�
����/��������=>����
����=CCK����������$3���L���������M�����.���������
������������.�����
�����
���
�����������������������%����
!����������%�
������&����
��������.� ��
�� �
� ��������� �� ������ ��� ���������� =CC>� ���
���	
�+�����=CCK��'
��
���
������������������������NN����.��������@�
�&���	����	����<�������
����
����/������������
����������7���O����.�P����*���6�������.�"�	�
����������
P��
�����Q�3
��������.���������	�� ����������������7���P��
�
�.�6�������
6����������2
�
���(��������/� �
���� �
����������L-!
���O��������� ��
��+�����1
���� ������.�4���������������4�����
�/�����������
����/�
�������-�����*	��������-�3������,
�
�����
,
�
�,��.���&�,
,�	��
!����&� �� !����&� ,
,�	�� ���� � �&�&� �������&� ������.� ������.� �
��
��.�
+���	�
������������DJ��
�/����������
	��&�����&�������,
��

���������������������������������������������	��	���������������������
   

 

Z 15. zasedání zastupitelstva 
m�sta Nové M�sto pod Smrkem, 

konaného dne 25. 2. 2009 
    V p�ipomínkách ob�an� vznesl pan Czerwinski p�ipomínku 
k navýšení koeficientu dan� z nemovitosti v Novém M�st� pod Smrkem. 
Dotázal se, pro� byla tak nesmysln� navýšena da� z nemovitosti. Na 
finan�ním ú�ad� mu bylo sd�leno, že Nové M�sto pod Smrkem provedlo 
nejvyšší navýšení. �ekl, že s tím nesouhlasí, a že �ástka za da� 
z nemovitosti je p�íšern� vysoká. Pan starosta sd�lil, že navýšení dan� 
z nemovitosti bylo schváleno na 12. zasedání ZM dne 2. �ervence 2008. 
Patnáct let se s koeficientem nehýbalo. Te� stát umožnil m�st�m 
koeficient navýšit a dal k tomu ur�itá pravidla. Místní koeficient mohl 
být navýšen 2, 3, 4, až 5 krát. M�sto p�istoupilo na nejnižší navýšení. 
Jedná se o jediný p�ímý da�ový p�íjem m�sta do jeho rozpo�tu. 
Navýšení koeficientu dan� z nemovitosti p�inese do rozpo�tu m�sta cca 
600.000 K�, což není nijak závratná �ástka. Tyto finan�ní prost�edky 
m�sto používá na opravy komunikací, chodník�, parkoviš� atd. Faktem 
je, že když m�sta a obce požadují více finan�ních prost�edk� ze státního 
rozpo�tu nebo z dotací,  je �astým dotazem, jak si m�sto vybírá da� 
z nemovitosti. Pokud se m�sto nesnaží vybírat si svou vlastní da�, pak ze 
strany státu není ochota obcím zvyšovat da�ové p�íjmy ze státního 
rozpo�tu. To, že všechny okolní obce ješt� nep�istoupily k navýšení 
koeficientu dan� z nemovitostí, je v�c do�asná. 
    Ing. Vencl se dotázal, v jaké fázi se nachází realizace splaškové 
kanalizace. Paní místostarostka odpov�d�la, že se �eká na vyhlášení 
výzvy k podání žádosti o dotaci, do které by se mohlo m�sto vzhledem 
k po�tu obyvatel p�ihlásit. Dále se pokra�uje v p�ípravách na 
vypracování žádosti o dotaci a pracuje se na dopracování projektové 
dokumentace. O�ekává se, že v letošním roce k výzv� dojde. Kdyby te� 
došlo k vyhlášení výzvy, tak od podání žádosti, vyhodnocení žádosti, 
vypracování tendrové dokumentace apod. uplyne minimáln� p�l roku, a 
pak by termín zahájení prací vyšel na zimní m�síce. Z tohoto d�vodu se 
neo�ekává, že by v letošním roce byly zahájeny práce na budování 
kanalizace. Pokud by šlo všechno dob�e, se zahájením prací se po�ítá 
v roce 2010. Pan starosta podotkl, že v rozpo�tu m�sta pro rok 2009 
budou schvalovány zna�n� vysoké finan�ní prost�edky pot�ebné 
k realizaci zám�ru dobudování kanalizace. 
    Pan Pospíšil vznesl p�ipomínku k nerovnému povrchu cesty ke 
Klingerov� hrobce. Uvedl, že mluví za vozí�ká�e, kte�í by byli rádi, 
kdyby bylo možné povrch urovnat.  
    Pan Pospíšil dále upozornil na nevhodn� umíst�nou hadici ze sklepa 

DPS (stará budova – Švermova �. p. 300). Voda vytéká na chodník, na 
tom pak vzniká ledovka.  
    Pan Pospíšil také �ekl, že by bylo dobré, když je takové velké 
množství sn�hu, ozna�it hydranty, aby nedošlo k jejich poškození. Pan 
starosta �ekl, že již jeden podn�t týkající se hydrant� byl. Paní Straková 
na n�j reagovala. Paní místostarostka �ekla, že situaci s vytékáním vody 
ze sklepa DPS je možné vy�ešit okamžit�. Ve sklep� se hromadí voda, 
která je od�erpávána. Odtok bude sveden do jiného místa. Úprava cesty 
ke Klingerov� hrobce by byla otázkou finan�ních prost�edk�. Budou 
muset být zváženy priority, protože zpevn�ní cesty by stálo cca 100.000 
K�. V jarních m�sících bude provedeno s firmou, která takové práce 
provádí, šet�ení a poté budou zváženy možnosti úpravy a eventuáln� 
�ešeny finan�ní prost�edky.  
 
Majetkoprávní v�ci p�edložil vedoucí správního odboru. 
Schválení  úplatného nabytí nemovitostí dle zák. �. 128/2000 Sb.  
do vlastnictví m�sta 
    Správní odbor M�Ú p�edkládá zastupitelstvu m�sta dle § 85 písm. a) 
zák. �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) ke schválení úplatné 
nabytí 24 pozemkových parcel do vlastnictví m�sta. 
    Parcely jsou zapsané u Katastrálního pracovišt� Frýdlant v KN na LV 
255 - 	eská pozemková s. r. o. a tato výše uvedené parcely nabízí 
k odkoupení za smluvní cenu 100 000 K�, slovy: Jedno sto tisíc korun 
+ náklady na vklad do KN a náklady na vyhotovení znaleckého posudku. 
 
   Pan starosta uvedl, že cena je pro m�sto výhodná, finan�ní prost�edky 
v rozpo�tu jsou a m�sto je m�že p�ípadným zájemc�m (ob�an�m) 
odprodat, protože se jedná o jejich zahrady. Pan K�epelka �ekl, že 
m�sto je odkoupí za 100.000 K� + náklady spojené s prodejem a tržní 
cena �iní cca 270.000 K�.  
    Pan Kozák �ekl, že se jedná o prodej 	eské pozemkové a to je bývalé 
vedení Textilany Liberec, které m�lo tyto pozemky ke spekulaci. Když 
cht�li n�kte�í d�íve pozemky koupit, tak jim je neprodali, nap�. CiS 
Systems s. r. o.,  a te�, když se z nich má platit da� z nemovitosti,  je 
prodávají. 
 
   Vedoucí finan�ního odboru p�edložila ke schválení rozpo�et m�sta. 
(viz str. 6). 
    Pan Kozák �ekl, že by bylo pot�eba p�ipravit finan�ní prost�edky na 
nát�r rozhledny a na opravu povalového chodníku turistické cesty Nové 
M�sto pod Smrkem – Smrk. Vzhledem k finan�ním �ástkám uvedeným 
v rozpo�tu je pot�eba zabývat se tím, aby rozpo�et nebyl vyrovnaný, ale 
p�ebytkový a z p�ebytku financovat akce, jako jsou nap�. opravy 
chodníku a rozhledny. Z n�kterých položek rozpo�tu by se dalo na 
takové akce ušet�it. Pan starosta �ekl, že ob� opravy byly zahrnuty 
do kapitoly „opravy a investice“. Zatím nebyly vy�ísleny náklady, jsou 
pod �arou, a pokud by se m�ly v letošním roce realizovat, bude nutné 
zvážit, místo které prioritní akce. Paní místostarostka dodala, že na 
opravu chodníku na Smrk musí být zadán projekt, z n�hož budou z�ejmé 
náklady. Co se týká nát�ru rozhledny, bylo domluveno, že bude 
proveden nát�r útulny. O nát�ru celé rozhledny bude rozhodnuto na ja�e, 
po prošet�ení stavu kovové konstrukce.  
Rozpo�et m�sta byl schválen. 
 
Dalším bodem jednání zastupitelstva m�sta bylo zahájení zm�n 
územního plánu. 
    Pan starosta sd�lil, že došlo k podání požadavk� mnoha ob�an� na 
zm�nu územního plánu (ÚP), a proto je p�edložen návrh na zahájení 
prací na zm�n� ÚP. Je t�eba rozhodnout o zahájení shromaž�ování 
podn�t� ke zm�nám ÚP a zve�ejnit výzvu. Jednalo by se o druhou zm�nu 
ÚP. 
 
Zastupitelstvo m�sta se také zabývalo demolicí objektu v areálu STV 
GROUP a. s. 
    Pan starosta �ekl, že dne 14. 12. 2007 došlo k požáru jednoho 
z objekt� v bývalém vojenském prostoru v Hajništi, které jsou majetkem 
m�sta a má je v pronájmu firma STV Group a. s. (STV). STV by m�la 
dle nájemní smlouvy objekt uvést do p�vodního stavu. STV z d�vodu 
vysokých náklad� na demolici starého a výstavbu nového objektu (cca 
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1,6 mil. K�) požádalo m�sto o ústupek z podmínek nájemní smlouvy. 
STV již tyto prostory ke své �innosti nepot�ebuje (technologie je 
instalována jinde), a proto žádá, aby m�sto netrvalo na nové výstavb�. 
Nabízí, že na své náklady provede kompletní odstran�ní trosek stavby na 
základovou desku (náklady cca 400 tis. K�).  
 
Také bylo projednáno navýšení základního jm�ní Teplárenské 
novom�stské s. r. o.  
    Pan starosta �ekl, že v lo�ském roce provedla Teplárenská 
novom�stská s. r. o. (TN) vým�nu 7 ks vým�ník� za nové. Ú�etn� je 
zapot�ebí do�ešit poskytnutí �ástky 2.286.008 K� z rozpo�tu m�sta TN 
na vým�nu 7 ks vým�ník�. Protože se jedná o majetek m�sta, dotovalo 
m�sto tuto vým�nu z rozpo�tu m�sta. Z d�vodu da�ové výhodnosti 
(odpo�et DPH) je nutné, aby nové za�ízení bylo majetkem TN. To lze 
zajistit navýšením základního jm�ní TN o hodnotu nového za�ízení. 
Zárove� je t�eba staré za�ízení vy�adit z majetku m�sta. 
 
R�zné 
    Pan starosta podal informaci k dotazník�m, které byly zaslány 
zastupitel�m m�sta Filozofickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci. Sd�lil, že vypln�ní dotazníku je dobrovolné a zaslat ho 
mohou zastupitelé p�ímo na Filozofickou fakultu, nebo ho mohou p�inést 
na sekretariát M�Ú, odkud bude odeslán hromadn�. 
    Pan Malý vznesl p�ipomínku k neschopnosti 	eské spo�itelny 
provozovat bezporuchov� bankomat a v p�ípad�, že je bankomat mimo 
provoz, informovat ob�any o závadách a o délce opravy. Dále 
p�ipomínkoval dlouhé �ekací doby v pobo�ce 	eské spo�itelny, a.s. ve 
Frýdlantu p�i vy�izování bezhotovostních transakcí. Pan starosta �ekl, 
že bankomat je napojen na datovou sí� 	eské spo�itelny. Ta p�i zjišt�ní 
závady nebo nedostatku pen�z vyšle servisní firmu, která závadu 
odstraní. V pátek (21.02.2009) došlo k závažn�jší závad� a opravu 
nebylo možné provést na míst�. Technici oznámili závadu v pátek 
odpoledne na M�Ú. V pond�lí ráno byla telefonicky kontaktována 
oblastní pobo�ka 	eské spo�itelny v Liberci s dotazem, jak dlouho 
potrvá oprava. Bylo sd�leno, že cca 1 týden s tím, že na bankomat bude 
umíst�na informace o délce opravy. Do odpoledních hodin se tak 
nestalo, proto sekretá�ka umístila na bankomat provizorní informaci. 
    Mgr. �echová se dotázala na možnost umíst�ní bankomatu jiné 
banky. Pan starosta odpov�d�l, že se tím již zabývala RM. Byly 
prov��ovány možnosti umíst�ní bankomatu jiných bank. Každá umíst�ní 
zamítla. Zájem o umíst�ní bankomatu nem�la ani Poštovní spo�itelna, 
protože zde není dosta�ující po�et klient�. Byly prov��ovány i možnosti 
r�zných firem, které by bankomat umístily, ale za ur�itých podmínek. 
Náklady na provoz by hradilo m�sto a pro klienty 	eské spo�itelny by 
byl výb�r za cenu výb�ru z cizího bankomatu. Pan Kozák �ekl, že by se 
zastupitelstvo m�lo usnést na tom, aby byl na p�íští zasedání pozván 
�editel 	eské spo�itelny v Liberci, ne n�jaký zástupce, kde by celou 
situaci vysv�tlil. Kdyby se to stalo v Liberci, tak je do 48 hodin vym�n�n 
celý bankomat. Tady už ob�any podvedli tím, že zrušili pobo�ku 
spo�itelny. Bylo by dobré, aby se pan �editel dostavil a bylo s 
ním hovo�eno o tom, že i na venkov� jsou lidé, kte�í bankomat pot�ebují. 
Zárove� s ním m�že být projednáno poskytování služeb na pobo�ce 
	eské spo�itelny ve Frýdlantu.  
    Pan Malý vznesl p�ipomínku k neo�ezaným strom�m u státní silnice 
z Nového M�sta pod Smrkem do Frýdlantu v lesním úseku p�ed 
k�ižovatkou na Raspenavu a Krásný Les. Ze strom� padají do silnice 
silné kusy v�tví a tím ohrožují �idi�e.  
    Pan Malý se dotázal, zda by mohlo být uvažováno o bezbariérovém 
p�ístupu na M�Ú. Pan starosta sd�lil, že pro p�ípad pot�eby je v p�ízemí 
schodolez. Pan Malý �ekl, že jde i o maminky s ko�árky, které necht�jí 
nechávat na chodníku. Paní místostarostka �ekla, že maminky s ko�árky 
mohou zajet do haly, což také d�lají, a invalidní ob�ané mají možnost 
využít schodolez, nebo je možné zajistit jednání s p�íslušným ú�edníkem 
v p�ízemí, jak se již mnohokrát stalo. Na budovu ú�adu je možné umístit 
zvonek, jako je na budov� pošty. Mgr. Smutná navrhla nalepení ikonky 
ke zvonku sekretariátu a paní Walterová by zprost�edkovala jednání 
s vedením m�sta nebo zam�stnancem M�Ú. Informaci o možnosti 
využití zvonku by bylo možné zve�ejnit v Novom�stských novinách a 
webových stránkách. Paní místostarostka dodala, že se �asto ob�ané, 

kte�í mají problém vystoupat po schodech, obrací na paní Bartákovou 
(matrika) a vždy dojde k vy�ízení v kancelá�i matriky. 
    Mgr. �echová upozornila na starý porost lipové aleje v Hajništi (od 
domu pana Knížáka k býv. kravínu). Pan starosta �ekl, že je již vydáno 
rozhodnutí o kácení. Paní Straková sd�lila, že lípy byly prov��eny a je 
povoleno je pokácet. Postupn� dochází k prov��ování všech starých 
strom�, nap�. na nám�stí, lípy v Hajništi (za informa�ní tabulí), lípa nad 
lázn�mi atd. Pr�b�žn� jsou provád�ny udržovací pro�ezy.  
    Mgr. Svobodová požádala o bližší informaci k situaci kolem 
praktického léka�e. Kdy MUDr. Hubá�ek odchází a kdy nastoupí nový 
léka�? Pan starosta odpov�d�l, že MUDr. Hubá�ek oznámil ukon�ení 
�innosti praktického léka�e. Krajský ú�ad Libereckého kraje, odbor 
zdravotnictví, vyhlásil výb�rové �ízení na pozici praktického léka�e pro 
Nové M�sto pod Smrkem. Podání p�ihlášek do výb�rového �ízení bude 
ukon�eno dne 10. b�ezna 2009. Dle dostupných informací se do 
výb�rového �ízení p�ihlásila MUDr. Vacková, která má v sou�asné dob� 
ordinaci v Mníšku. Zatím není jasný termín odchodu MUDr. Hubá�ka. 
Po oznámení termínu odchodu bude co nejd�íve uzav�ena nová nájemní 
smlouva na ordinaci, aby mohla bez v�tší prodlevy MUDr. Vacková 
za�ít ordinovat. 
    Mgr. Smutná �ekla, že navazuje na to, o �em na rozší�ené RM hovo�il 
pan Selnekovi�. O prioritách, které zviditelní m�sto. Byla upozorn�na 
spoluob�any na fakt, že když se p�ijíždí od polských hranic do Nového 
M�sta pod Smrkem, vítá p�ijížd�jící pouta� obce Lázn� Libverda. 
Dotázala se, zda by bylo možné v rámci zviditeln�ní m�sta zvážit 
umíst�ní informa�ní tabule Nového M�sta pod Smrkem s upoutávkou na 
m�stské lázn�, rozhlednu aj. Dodala, že to bude asi finan�n� nákladné, 
p�esto požádala, zda by se tím mohl n�kdo zabývat a zjistit finan�ní 
náklady a možnosti umíst�ní tabulí. Paní místostarostka odpov�d�la, že 
možnosti umíst�ní pouta�e a finan�ní náklady budou zjišt�ny. Dále �ekla, 
že má v úmyslu opravit pouta� u benzinové pumpy. Dodala, že problém 
vidí ve zp�ísn�ní podmínek pro umís�ování pouta�� a bilboard� u silnic. 
Pan Kozák �ekl, že p�i vjezdu do m�sta od polských hranic je 
informa�ní tabule Krakonošova stezka, na které je umíst�na upoutávka 
na rozhlednu, kyselku i na Nové M�sto pod Smrkem. Mgr. Smutná 
�ekla, že není vid�t za jízdy z auta. Je pro cyklisty a je pot�eba se u ní 
zastavit.  
    Mgr. Smutná sd�lila, že paní Zárubová jí dala podn�t, který by bylo 
možné využít ve spojitosti s oslavami 425 let založení m�sta, ale i 
s jinými akcemi po�ádanými ve m�st�. Paní Zárubová poslouchá 	eský 
rozhlas 2, na kterém je vysílána upoutávka, která umož�uje m�st�m, za 
ur�itých podmínek, na ur�itý kontakt sd�lit informace o konané akci, a 
zástupci média p�ijedou.  
    Mgr. Svobodová �ekla, že zaslala na KÚ LK, odbor životního 
prost�edí a zem�d�lství, dotaz týkající se spalování odpadu 
v domácnostech. Mgr. Svobodová p�e�etla �ást odpov�di, aby bylo 
z�ejmé, jaké jsou možnosti. Citace: „Spalování látek ve zdrojích 
zne�iš�ování ovzduší, které nejsou palivy ur�enými výrobci jejich 
za�ízení, je zakázáno“ (§ 3 odst. 4  zákona �. 86/2002 Sb., o ochran� 
ovzduší). Problémem je vymahatelnost p�íslušných zákonných 
povinností. Kontrolu dodržování a p�ípadné sankce lze uplatnit pouze u 
právnických osob. U fyzických osob pouze v p�ípad�, že topeništ� slouží 
výhradn� k podnikatelské �innosti (§ 14 odst. 2  zákona �. 86/2002 Sb., 
o ochran� ovzduší)“. Z celé odpov�di vyplývá, že orgány obce nemají 
proti nep�ípustnému chování jinou možnost p�sobení, než formu osv�ty 
a „morálního nátlaku“.  Mgr. Svobodová se dotázala, co s tím? Pan 
starosta �ekl, že práv� z d�vodu osv�ty byl na webové stránky m�sta a 
poté i do Novom�stských novin umíst�n �lánek „Pro� nepálit domovní 
odpady“. Mgr. Svobodová odpov�d�la, že má obavy, že ti, kte�í spalují 
domovní odpady, zrovna �lánky na webu a v novinách ne�tou. Navíc si 
myslí, že ke spalování dochází i v domech, které jsou ve vlastnictví 
m�sta, a spalováním domovního odpadu dochází k poškozování komín�. 
Není dobré, že se s tím nedá nic d�lat, protože to všichni dýcháme, a kdo 
si nap�. prošel onkologickou lé�bou, nebo má problémy s pr�duškami, 
tak dob�e ví, o �em je �e�, pro� je d�ležité s tím n�co d�lat. Pokud nemá 
zastupitelstvo ani vedení m�sta možnost to nijak ovlivnit, tak je nutné 
apelovat na vyšší orgány. Napsat do senátu nebo parlamentu, a pokud to 
podpo�í více lidí, bude to jen dob�e. Tam šance je. Pan starosta �ekl, že 
již byla iniciativa na zm�nu zákona. Jde v podstat� o to, že by zákon 
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umož�oval vstup do soukromého objektu. Dotázal se paní Pospíšilové, zda má m�sto ve svých 
domech p�ístup k topeništím. Paní Pospíšilová uvedla, že pokud bude chtít BS provést 
kontrolu bytu, musí si domluvit návšt�vu. Není možné zazvonit a �íct, že jde na kontrolu bytu 
nebo dokonce kontrolu toho, s �ím se topí. To nelze. Npor. Bc. Cerman (zástupce velitele OO 
Policie 	R Nové M�sto pod Smrkem) sd�lil, že ani policie nemá v takovémto p�ípad� žádnou 
zákonnou pravomoc. Obt�žování kou�em není zákonným d�vodem ke vstupu do bytu. Pan 
starosta dodal, že je t�eba dát podn�t na p�estupkovou komisi. Ale to se nestává. Nikdo si 
nest�žuje. Je opravdu t�žké n�co zm�nit pouze formou osv�ty.  
    Mgr. Svobodová �ekla, že bylo hovo�eno o nov� postaveném bytovém dom�, a dotázala se, 
jakým zp�sobem je zajišt�n úklid spole�ných prostor v novém bytovém dom� ve Frýdlantské 
ulici �. p 59 (39 BJ). �ekla, že ob�as chodí do panelového domu v ulici Mánesova. V suterénu 
je neskute�ný nepo�ádek. Setkala se tam s cizinci a ti jen nechápav� kroutili hlavou nad tím, jak 
v tom nepo�ádku lidé mohou žít. Hovo�ila o tom s n�kterými nájemníky. Poté konstatovala, že 
tímto zp�sobem vychováváme slušné lidi k tomu, aby se stali apatickými k nepo�ádku. Je 
n�jaká šance s tím n�co ud�lat? Je možné zajistit, aby to v novém dom�, který je p�kný a bylo 
do jeho výstavby investováno tolik pen�z a energie, nedopadlo s po�ádkem jako nap�. 
v panelovém dom� v ulici Mánesova? Paní místostarostka odpov�d�la, že už to bylo jednou 
zodpov�zeno. Vzhledem k tomu, že bývají problémy s úklidem nájemník�,  je tam uklize�ka, 
kterou si platí nájemníci. Paní Pospíšilová dodala, že každý nájemník uzavírá nájemní smlouvu 
s tím, že jeho povinností je udržovat po�ádek ve spole�ných prostorách. Pokud je v panelových 
domech nepo�ádek, je to pouze lhostejnost a nev�le nájemník� uklízet. Do nového bytového 
domu chodí na t�i hodiny týdn� uklize�ka, která je placena nájemníky. Pokud by to nesta�ilo, 
bude chodit �ast�ji. Zatím to funguje. Do panelového domu v ulici Mánesova 936, 937 byl te� 
umíst�n rozpis úklidu s tím, že by to mohlo pomoci. V n�kterých domech, nap�. v ulici 28. 
�íjna, problémy nejsou. Mgr. Svobodová dodala, že je ráda za to, jak je to za�ízeno, jedná se 
p�eci o majetek m�sta. 
    Mgr. Svobodová vyjád�ila pod�kování a obdiv OO P	R v Novém M�st� pod Smrkem za to, 
že se poda�ilo dohledat �ást ukradených v�cí a pachatelka byla dopadena. Milým p�ekvapením 
bylo dohledání mobilního telefonu. 
    Mgr. Smutná pod�kovala paní Strakové a všem zam�stnanc�m, kte�í se podíleli na úklidu 
sn�hu. P�estože sn�žilo tém�� nep�etržit� více než 14 dn� a mnoho lidí to vid�lo jako 
katastrofu, m�sto bylo udržováno na únosné sjízdnosti a sch�dnosti a i ob�ané, kte�í nejsou 
úpln� apati�tí, museli vid�t, že snaha byla opravdu veliká a výsledek vcelku dobrý. 
    Pan Selnekovi� vznesl p�ipomínku k navrženému usnesení „ZM ukládá starostovi pozvat na 
následné zasedání �editele oblastní pobo�ky 	eské spo�itelny, a.s. v Liberci“. �ekl, že je proti 
tomu, aby byl �editel oblastní pobo�ky 	eské spo�itelny, a.s. v Liberci na zasedání zván, ze 
dvou d�vod�. Za prvé, že nep�ijede a ani v jeho zájmu a kompetenci není �ešit problémy 
s bankomatem v Novém M�st� pod Smrkem, a za druhé by se mohlo stát, že neopatrným 
jednáním dojdeme k tomu, že bude bankomat zrušen úpln�. Navrhl toto usnesení neschvalovat, 
nebo pozvat n�koho, kdo má ve své kompetenci �ešit situaci kolem bankomat�. Pan starosta 
dodal, že když v minulosti �ešil situaci kolem bankomat�, tak mu bylo sd�leno, že bankomat 
v Novém M�st� pod Smrkem je pro 	eskou spo�itelnu prod�le�ný a nezajímavý pro nízký 
po�et výb�r� a mohlo by se do budoucna opravdu stát, že bude zrušen. To byla reakce na to, 
když jsme cht�li umístit ješt� jeden bankomat. Pan Kozák �ekl, že návrh usnesení byl dán 
jednozna�n� a pokud pan Selnekovi� nechce, aby byl �editel 	eské spo�itelny pozván, tak a� se 
k tomu vyjád�í, ale návrh usnesení byl jednozna�ný a m�lo by se dát o n�m hlasovat. Pan 
starosta �ekl, že návrh usnesení je pozvat �editele oblastní pobo�ky 	eské spo�itelny a. s. 
v Liberci na jednání. Dodal, že ho pozve, tím bude úkol spln�n, ale m�že se stát, že pozvání 
odmítne. Bylo by lepší pozvat zástupce 	eské spo�itelny a p�ipravit to jako bod jednání. Pan 
Kozák �ekl, že zastupitelstvo m�sta je nejvyšší orgán obce, takže pan �editel by se m�l laskav� 
obt�žovat p�ijet. „Vážení a milí, p�ipomínek od ob�an� k bankomatu je dost, a jestliže bude na 
základ� stížností ob�an� bankomat v Novém M�st� pod Smrkem zrušen,  pak budou ud�lána 
další opat�ení a pan �editel a� se laskav� obt�žuje to vysv�tlit“. Pan starosta �ekl panu 
Kozákovi, že �editel oblastní pobo�ky 	eské spo�itelny, a.s. v Liberci není pod�ízený m�sta. 
M�že být pozván, ale pozvání nemusí samoz�ejm� p�ijmout. Nemusí d�lat nic. 	eská 
spo�itelna, a.s. je monopol, všichni u nich mají ú�ty a podle toho se mohou chovat. Pan 
Vojá�ek �ekl, že by se mohla opakovat situace, když m�lo dojít ke zrušení expozitury v Novém 
M�st� pod Smrkem. Také jsme si sem cht�li zvát vedení 	eské spo�itelny. Prost� ji uzav�eli a 
to se m�že stát i s tím bankomatem. M�že být n�jakým zp�sobem o problému jednáno, ale 
nezvat si a priori n�koho na kobere�ek. Pan starosta �ekl, že není problém s n�kým jednat, 
vysv�tlit si situaci. Sd�lit, že je hodn� p�ipomínek, a že bychom byli rádi, kdyby si je vyslechli. 
Nelze to však nikomu na�izovat. Zastupitelstvo m�sta není nad�ízeno 	eské spo�iteln�. Je to na 
jejich zvážení. P�vodní návrh usnesení byl pozvat �editele oblastní pobo�ky 	eské spo�itelny, 
a.s. v Liberci. Dodal, že na základ� usnesení bude jednat s �editelem pobo�ky. V tom není 
problém. V podstat� je usnesení v po�ádku a m�že být takto schváleno. Pokud bude chtít p�ijet, 
tak p�ijede, ale nem�že mu to být žádným usnesením na�ízeno. Pan Selnekovi� �ekl, že pokud 
pan starosta �ekl, že bankomat není výd�le�ný, a p�esto se o bankomat starají, provád�jí opravy, 
tak by bylo lépe toto usnesení neschvalovat. Pan starosta �ekl, že pokud by se tento bod 
objevil jako bod jednání zastupitelstva, bylo by dobré shromáždit p�ipomínky a podn�ty. 

"$������
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Dodal, že bankomat je prod�le�ný proto, že je malé množství výb�r� a �astou p�í�inou poruch je vandalství. Tím vznikají velké náklady na opravy. 
Pan Selnekovi� �ekl, že by bylo namíst� o bankomatu jednat, kdyby se o n�j nestarali, neprovád�li opravy.  
Pan starosta dal hlasovat o neza�azení úkolu „ZM ukládá starostovi pozvat na následné zasedání �editele oblastní pobo�ky „	eské spo�itelny, a.s. 
v Liberci“ do usnesení. 

—————————————————————————– 
Úplný zápis ZM najdete na stránkách www.nmps.cz 

18. 5.          �esko – francouzský basketbalový turnaj – od 19 hodin v t�locvi�n�  
 

21. 5.          HUDEBNÍ VE�ERY – od 18 hodin 
                                                         Senior klub Nové M�sto pod Smrkem po�ádá hudební ve�ery v Základní um�lecké škole. 
                                                         Vstupné dobrovolné.  
 

22. 5.          VE�ERNÍ KONCERT francouzské rockové kapely  VENT D´ETATS – od 19 hodin v D�lnickém dom� 
  

�%&�'&����������()*+"+�30 let DDM  
                                      –     od 9 hodin vás zveme na nám�stí, kde budou atraktivní  sout�že a hry  
                                      –     ve 14 hodin za�ne ve spole�enském sále divadelní pohádka „O Honzovi“ 
                                      –     v 15 hodin nás na nám�stí navštíví exotické ptactvo   
                                      –     v 17 hodin p�ij�te do spole�enského sálu na pohádku „Zakletá princezna“   
                                      –     v 19:30 hodin se koná spole�enský ve�er pro uzav�enou spole�nost k oslav� 30 let existence DDM 

 

30. 5.          NOVOM�STSKÝ SRŠÁ� - areál p�írodního koupališt� 
 
30. 5.          MÁJOVÁ VESELICE - MŠ po�ádá od 20 hodin tane�ní zábavu v D�lnickém dom�, hraje skupina pana Kubáta, 
                                                               vystoupí Travesti skupina, bohatá tombola, vstupenky v MŠ.  
 

30. 5.          D�TSKÝ DEN  - rodinný program - SDH Nové M�sto pod Smrkem 
 
30. 5.          KÁCENÍ MÁJE – SDH Ludvíkov 
 
30. 5.          KULI�KIÁDA  - d�ti od 9 hodin, dosp�lí od 11 hodin, h�išt� u Sokolovny, kuli�ky s sebou 
 
5.  6.           SPORTOVNÍ PÁTKY pro d�ti - plavce – od 14 hodin 
                                                               Sportovní a relaxa�ní centrum po�ádá sout�že a závody 
                                                               v bazénu pro d�ti - plavce.  
 

6.  6.           TRADI�NÍ VÝSTUP NA SMRK – start 7 – 9 hodin z nám�stí 
 
20. 6.          kapela  SEŠLOST  - od 19 hodin  na koupališti 

    Naposledy jsme se vám p�ipomn�li �lánkem, co se nového d�lo ve 
školce do Vánoc. 
    V novém roce, hned v lednu, prob�hl zápis, o�ekávali jsme více 
rodi�� s d�tmi, ale víme, že maminky p�ijdou b�hem roku. P�i zápisu si 
d�ti hrály, povídaly si s u�itelkami a ostatními d�tmi, dom� si odnesly 
malý dárek. N�kterým se dom� ani necht�lo. 
    Už od února probíhají ve školce práce: zlepšujeme koupelnu – nová 
umyvadla, záchody a v�šáky na ru�níky. Ve t�íd� Ježk� jsme nechali 
obrousit podlahu, v jídeln� položili nové linoleum a vym�nili staré 
v�šáky i lavi�ky za nové. 
    D�kujeme všem rodi��m za pochopení, že si nechali d�ti doma a tím 
tyto práce umožnili. 
Výsledek stojí ur�it� za to. 
    Do MŠ �asto zajíždí divadlo s jedním hercem. P�i jednom 
p�edstavení se nepoda�ila nafouknout kulisa, a proto paní Eunuchová, 
here�ka, d�tem p�ijela zahrát ješt� jednu pohádku úpln� zdarma. V MŠ 
je pro d�ti p�ipraveno stále plno aktivit, divadlo, p�vecký a tane�ní 

kroužek, výlety. D�tem p�ivezl pan Martin Seep, radní kraje pro 
dopravu, bezpe�nostní vesti�ky a policie z našeho m�sta je informovala 
o bezpe�ném pohybu na vozovce. 
    Také bychom cht�li pozvat všechny rodi�e, ale i ob�any m�sta na 
májovou veselici, která se uskute�ní 30. kv�tna 2009 od 20 hodin 
v restauraci Na Nám�stí. P�ekvapením ur�it� bude vystoupení Travesti 
skupiny, kterou vede profesorka fyziky – Libor – z filmu Kame�ák. 
Tímto prosíme podnikatele , obchodníky a všechny, kdo cht�jí p�isp�t, o 
n�jaký dar do tomboly. Výt�žek ze zábavy je použit na zlepšení 
prost�edí pro d�ti. 
    Co p�ipravujeme: návšt�vu St�evlíka, výlet do Polska, akademii na 
rozlou�enou s p�edškoláky. 
 
    V p�edstihu oznamujeme, že dovolená v MŠ bude v letošním roce 
pouze dva týdny, a to v termínu: 20. 7. -31. 7. 2009. 
 

Juš�áková Eva 
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    15. – 17. 5. se mladí v�ela�i ú�astní oblastní v�ela�ské sout�že 
v Žib�idicích. 
 
    V kv�tnu bude vyhodnocena výtvarná v�ela�ská sout�ž " Ze života 
v�el". Porota bude mít velmi t�žké rozhodování a ud�-lování diplom�, 
protože se zapojilo hodn� d�tí, které namalovaly a vytvo�ily  velmi 
zda�ilá výtvarná díla. 
 
    Všechny výtvarné práce budou k vid�ní na akci Den v�ely v Liberci – 
Františkov� v sobotu 30. 5. na d�tském h�išti. 
 
    Uplynul jeden rok a v kv�tnu se s námi rozlou�í Sonia Ozanne, která 
p�sobila v SV	 "ROROŠ". P�ejeme jí hodn� životních úsp�ch� a 
v��íme, že se k nám ješt� n�kdy podívá. 
 
    11. kv�tna k nám p�ijede nová dobrovolnice Maria del Carmen. 
Všichni dobrovolníci, co v našem m�st� p�sobili, rádi vzpomínají na 
p�átelské  jednání místních lidí. V��ím, že i Maria bude potkávat 
vst�ícné a milé obyvatele našeho m�sta. 
 
     Od 18. do 25. kv�tna prob�hne v Novém M�st� pod Smrkem velká 
mezinárodní akce "Evropa mladýma o�ima". Ve spolupráci s francouz-
skou a n�meckou mládeží p�ipravujeme p�kný program pro d�ti a 
mládež z našeho m�sta a okolních školek a škol.  

 
     V pond�lí 18. 5. prob�hne �esko – 
francouzský basketbalový turnaj v 
t�locvi�n� od 19 hodin. 
 
    V pátek 22. 5. dopoledne p�edstavení pro školy, odpoledne 
p�edstavení pro ve�ejnost. 
 
    V pátek 22. 5. ve�erní koncert francouzské kapely pro ve�ejnost 
Program na  sobotu 23. kv�tna 2009: 

•     od 9 hodin vás zveme na nám�stí, kde budou atraktivní sout�-
že a hry 

•     ve 14 hodin za�ne ve spole�enském sále divadelní pohádka „O 
Honzovi“ 

•     v 15 hodin nás na nám�stí navštíví exotické ptactvo 
•     v 17 hodin p�ij�te do spole�enského sálu na pohádku „Zakletá 

princezna“   
•     �� 19:30 hodin se koná spole�enský ve�er pro uzav�enou 

spole�nost k oslav� 30 let existence DDM                                                 

                                                                                                    -YS- 

    P�ipomínáme všem zájemc�m o plavání a saunování, že od 1. 5. 2009 
do 12. 6. 2009 máme omezenou provozní dobu, vzhledem k menšímu 
zájmu v tomto skoro již letním období. 
    Sezóna v bazénu bude ukon�ena v pátek 12. 6. 2009. 
NEP�EHLÉDN
TE, naše masérky vám budou k dispozici po celé letní 
období, od 16. 6. vždy v úterý a ve st�edu. Cho�te prosím zadním 
vchodem budovy lázní do prvního poschodí vpravo. Nabízíme, mimo 
naše již tradi�ní masáže klasické a masáž lávovými kameny, ješt� další 
nové masáže medem, �okoládou a ba�ky. Objednat se m�žete do 12. 6. 
na tel. 725 785 801 a od 13. 6. na tel. 607 508 390 nebo 776 098 911. 
    Na koupališt� vás zveme již v sobotu 30. 5. 2009 na tradi�ního 
Novom�stského sršán�, tento závod smíšených dvojic; po�ádají 

horolezci, ob�erstvení je zajišt�no v našem bufetu. 
    Koupališt� otvíráme v sobotu 13. 6. 2009, samoz�ejm� v�etn� bufetu. 
Již te� zvu všechny zájemce o country hudbu na oblíbenou  kapelu  
SEŠLOST, a to v sobotu 20. 6. a v pátek 14. 8., vždy od 19:00 hod. 
Dále máme již potvrzen termín rockového koncertu, a to v pátek 17. 7.  
V sobotu 22. 8., v rámci oslav 425 let  m�sta, bude i na koupališti 
probíhat n�kolik akcí v�etn� diskotéky pro d�ti i dosp�lé. Další termíny 
kulturních akcí na koupališti budou zve�ejn�ny na naší nást�nce na 
nám�stí, na plakátech a také v m�stském rozhlase. 
    Tak nezapome�te, že na našem p�írodním koupališti je krásn�, 
voda �istá a nezávadná, a také nabízíme pestré ob�erstvení a bohatý 
kulturní program. T�šíme se na vaši návšt�vu.                V. Mlejnková 

    Možnosti p�íjmu digitálního  televizního vysílání  na území Nového 
M�sta pod Smrkem. 
P�íjem lze rozd�lit do dvou kategorií:    
1.   individuální p�íjem -  DVB-T    -  DVB-S 
2.   STA – spole�né televizní antény v bytových domech 
 
INDIVIDÁLNÍ P	ÍJEM – rodinné domy, byty nenapojené na STA 
(spole�ná televizní anténa) 
    Zde se nabízí dv� možnosti p�íjmu v obou p�ípadech digitálního 
p�enosu: 
1.   DVB-T – pozemní digitální p�íjem 
2.   DVB-S – satelitní digitální p�íjem 
 
DVB-T p�íjem 
Za�ízení k p�íjmu: SET TOP BOX s VENKOVNÍ  ANTÉNOU. 
Platí  „pro jednu televizi jeden SET TOP BOX“.  

    Nové M�sto pod Smrkem pokrývá svým vysíláním vysíla� Buková 
hora v Ústí nad Labem, když vysíla� má výkon 100kW. Na klasické 
širokopásmové síto lze signál p�ijímat v míst� s dobrým signálem a na 
místech s horším signálem je nutné použít širokopásmovou sm�rovou 
anténu. V obou p�ípadech je vhodné použít p�edzesilova�. I když naše 
oblast je pokryta signálem delší dobu, teprve po�átkem roku 2009 byla 
programová nabídka rozší�ena. K dnešnímu dni je možné naladit tyto 
programy: 
TV: 
* 	T1 * 	T2 * 	T4 sport * 	T24 * NOVA * NOVA CINEMA * 
PRIMA * BARRANDOV * public TV * Ó	KO * Z1 * PRIMA COOL 
 
ROZHLASOVÉ: 
* 	Ro Radiožurnál * 	Ro2 Praha * 	Ro3 Vltava * 	Ro Radio Vave * 
	Ro D-dur * 	Ro Leonardo * 	Ro Radio 	esko * Proglas *  
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M�STO M�STO

     Rádi bychom se ješt� vrátili k únorové  „Gastro sout�ži“. Myslíme, že komise 
nem�la snadnou práci s hodnocením sout�žících pokrm�! Všechny byly dobré. 
Nakonec to komise dob�e zvládla a všechno jsme sn�dli. Protože si myslíme, že 
tradice se má ctít a udržovat, p�ikládáme starý recept jednoho vít�zného pe�iva, 
tak zvané „vamberky“ od pana Ing  J. Teleckého. Dobrou chu�!       
 
Základem je rakvi�ka z pracinkového t�sta: 
10 dkg másla 
10 dkg práškového cukru … se spolu dob�e ut�ou, pak se vmíchá  
  5 dkg co nejjemn�ji namletých o�íšk� 
20 dkg mouky (nap�l hladká a polohrubá), do níž jsme p�edem rozmíchali 
  2 jemn� utlu�ené h�ebí�ky a špetku sko�ice 
Rakvi�kové formi�ky naplníme co nejten�í vrstvou t�sta, aby zbylo dost místa 
pro nápl�! 
 
    T�sto si na vále vyválíme na placky asi 2 – 3 mm silné, z nich se vykrojí pásky 
tak široké a dlouhé, aby pokryly st�ny a dno formi�ky. Trochu  se p�i manipulaci 
trhají, musí se podebrat plochým nožem, ale to se dá natrénovat a upe�ené 
korpusy rakvi�ek jsou pak pravidelné a dob�e se vykláp�jí. 
 
    Pe�eme ve st�edn� teplé troub� (jako váno�ní pracinky). Nápl� je trojitá. Dole 
vrstva krému, p�es ni pudink, zcela naho�e �okoláda. 
Krém: 18 dkg másla, 20 dkg práškového cukru ut�ít s 1 lžící smetany a podle  
chuti vmíchat hodn� silnou kávu.Nechat v chladu a p�ipravit pudink. 
Pudink:  0,4 l mléka, 1 ½ vanilkového pudinku, 1 žloutek, 3 lžíce cukru, 1 
vanilkový cukr -  vše opatrn� sva�íme za stálého míchání do husta. Necháme za 
stálého míchání vychladnout. Pro vylepšení m�žeme ješt� za tepla vmíchat lžíci 
másla. Z uvedených surovin budeme mít 25 – 27 vamberák�. 
                                                                                                                             
                                                                                   Za Senior klub J. Bondarová 

Dále je možný p�íjem n�mecké televize: 
* MDR Sachsen * RBB Brandenburg * WDR Köln * Bayerisches FS 
Nord * ZDF * 3sat * Doku KiKa * ZDF infokanal * Das Erste * Eins 
Festival * arte * Phoenix * 
 
    V �ervnu 2009 bude spušt�no digitální vysílání z Liberce z Ješt�du. 
Tím se rozší�í možnosti p�íjmu.  Nejprve bude spušt�no vysílání 
program�: 	T1, 	T2, 	T24, 	T4 sport. Další programy budou 
následovat. 
 
    P�íjem DVB-T není zpoplatn�n. Uživatel je povinen hradit pouze 
koncesioná�ský poplatek.  
 
DVB-S p�íjem 
Za�ízení k p�íjmu: Receiver s dekódovací kartou, satelitní anténa s 
konvertorem, dekódovací karta. Platí „pro jednu televizi jeden 
receiver s dekódovací kartou“.   

 
    Na území 	R je tém�� 100% pokrytí signálem. V základní nabídce  je 
uživatel povinen hradit pouze koncesioná�ský poplatek.   
S tímto za�ízením lze bez dalších poplatk� p�ijímat tyto programy: 
 
	T1 * 	T2 * 	T4 sport * 	T24 * NOVA * NOVA CINEMA * 
PRIMA * BARRANDOV * public TV * Ó	KO * Z1 * PRIMA COOL 
STV1 * STV2 * JOJ * JOJ plus 
 
    V 	R je možné po�ídit karty od spole�ností GITAL a SKYLINK 
(d�íve TT-trade). Na t�chto kartách je možné krom� základních 
program� si zaplatit r�zné prémiové programy. Dále jsou neomezené 
možnosti p�íjm� dalších program� z jiných družic. 
    DVB-S se vyzna�uje vyšší kvalitou obrazu a v sou�asné dob� 
umož�uje i p�íjem ve vysokém rozlišení obrazu HDTV.  

——————————————————————————— 
 (pokra�ování v dalším �ísle) 
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(Pokra�ování z minulého �ísla) 
 
    Je mi stále trapn� a mizern�, když se vrátím o t�ch dvacet let zpátky 
k tomu odpoledni, kdy dopis od Jirky Žalmana ležel p�ede mnou na 
stole. Nepochopila jsem tenkrát, že ty �ty�i stránky byly up�ímné, silné a 
úchvatné vzpomínky naší za�ínající k�ehké dosp�losti. M�j sv�t se tehdy 
to�il velikou rychlostí a osl�oval mne nep�ebernými zážitky. Z arény 
jeviš� jsem dobývala potlesk a hlavn� obdiv, nelitovala jsem v tom žádné 
námahy, nevadilo mn� ani odlou�ení od Áji a Jindry. Dlouhé m�síce 
jsem dokonce nem�la žádné zprávy o babi�ce a d�dovi. Oni po 
svízelném soužití v našem pražském byt� op�t tiše zvedli k�ídla, aby 
odešli dožít sv�j život do klidu malinké vísky v západních �echách. Babi 
jsem posílala �asem dopis s daty a �asovými údaji, kdy si m� m�že 
poslechnout na Hv�zd� nebo na jiné tehdejší rozhlasové stanici. Nikdy 
jsem jí nezapomn�la napsat, kdy se na m� m�že podívat v televizi. Je 
zajímavé, že ona se ve svých dopisech nikdy nezmínila, jestli to ud�lala.  
    Hru na dobývání a osl�ování publika jsem léta vybrušovala a 
nev�domky jsem to p�enášela i do svých ostatních vztah�. P�es 
ob�asnou nudu a jen slabý pocit prázdnoty vlastn� nic nekalilo mou 
spokojenost. Ovšem, kdyby tu nebyl ten  Žalman�v dopis. Nevím, jak to 
nejlépe vyjád�it, ale p�sobil jako dokonale na�asovaný lék. V p�edtuše 
vlastního konfliktu jsem napsala slova na strhující melodii od Turtles „
Já nechci p�ed oltá�em stát!“. Jak se mi to dnes zdá být všechno 

logické! Ale kdyby mi tenkrát n�kdo do o�í �ekl, že kopu a vyhazuji jako 
mezek, jen abych si nemusela p�iznat pravdu, nepochodil by. 
    Po jednom z koncert� jsem doma vyházela všechny šuplíky na 
koberec, až jsem ten dopis našla. Tak jak jsem byla, udýchaná, 
roz�ilená, nep�evle�ená a neodmalovaná jsem tenkrát �etla slovo od 
slova, stránku od stránky a pak znova a znova a najednou jako by se mi 
rozsvítilo. Díky tomu jako by se mi vrátila pam��, která mi p�ipomn�la i 
mé tehdejší city. Kde je ten deník, do kterého jsem tehdy všechno 
napsala! Když jsem si na tohle všechno vzpomn�la, bylo to snad poprvé, 
co jsem po letech nad sebou bre�ela a na�íkala, vlastn� nade vším svým 
sou�asným životem. Najednou jsem se uvid�la jinak. Jako osamocená, 
vzdálená od všeho vlastního: od Áji a Jindry, od babi s d�dou, od 
Nového M�sta, které jako by p�estalo existovat. 
    Stále jsem v hotelovém pokojíku v lázních a tohle všechno mi 
prob�hlo hlavou po onom setkání s Timoteem. Jestlipak dokážu usnout,  
když stále nevím, jestli zítra najdu skrýš a v ní sv�j poklad, sv�j ostrov 
d�tství, sv�j skute�ný deník. 
    Ráno se probouzím do zasn�ženého dne a krá�ím d�v�rn� známou 
cestou od bábin�ina domu stále rovn� na jih až ke Kyselce. Sn�hové 
vlo�ky se pomalu snášejí a já naplno a š�astn� obhlížím M�ste�ko 
z vrcholu stoupání, než zajdu do lesa. Vpravo známá mýtina, vždycky na 
ní leželo n�co pokácených strom�, ty von�ly prysky�icí a jehli�ím. Na 
jejím konci vpravo stojí buk, jenže má te�  ur�it� t�icet metr�! I takhle 
v zim�, bez listí je na n�j nádherný pohled. Pospíchám dál, protože 
támhle, vep�edu mne �eká stará známá lávka p�es Ztracený potok. Co 
jsme se tady nab�hali a najezdili na kolech s plnými taškami na 
�ídítkách a uvnit� o sebe zvonily lahve napln�né kyselkou… Je tu po�ád 
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Bergmanová V.                   Textilana v obrazech a datech 
Gutjahr A.                           Akvárium 
Nevrlý M.                           P�ipomínky zašlých �as� 
 

Beletrie – dosp�lí 
Blake J.                               Setkání na úsvitu 
Borovi�ka V. P                    Pa�ížská Súreté pátrá 
Carlyle .                              Láska a h�ích 
Cartland B.                          Láska na vlnách.      
Cartland B.                          Hudba duší lásky 
Cílek R.                              Umírání na splátky 
Davis L.                              Jedna panna navíc 
Dumas A.                            Jehúovi tovaryši 
Eden D.                               U�itelská dcerka 
Francová Z.                         Život naruby 
Henley V.                           Síla lásky 
Holcová M.                         V��ný striptýz 
Howard L.                           Už nepla� 
Körnerová H.                      Almužna pro bohaté 
Laurens S,                           Sv�dcova p�ísaha 
Link Ch.                              D�m sester 
Mac Naught J.                    Dvojí láska 
Moravcová J.                      Pasti�ky rozumu  
Nesbö J.                              	ervenka nese smrt 
Nosková V.                         Víme svý 
Plaidy J.                              Válka královen 

Plaidy J.                              Královna z Provence 
Pawlovská H.                      Zanzibar, aneb první… 
Prouza P.                            Ctitelé katastrof          
Sv�rák Z.                            Povídky 
Stínil L.                               St�ípky lásek 
Updike J.                            Terorista 
Va�ková L.                         Kdo na kamenný tr�n 
Victor C.                             D�sivé tajemství 
Von Ziegesar C.                  Lhala bych ti 
Vondruška V.                     Román o r�ži 
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Bobák J.                              Dávné pov�sti národa �eského  2. díl 
Bobák J.                              Dávné pov�sti národa �eského  3. díl 
Brezina T.                           Dotek and�la 
Estes A.                               St�íbrné podkovy                9. díl 
Estes A.                               St�íbrné podkovy                10. díl 
Horowitz A.                        Vesmírná archa 
N�mcová B.                        Pokladnice našich pohádek 
Paoilini Ch.                         Odkaz dra�ích jezdc� 
Sv�rák Z.                            Mám v hlav� myš Lenku 
Trojovská I.                        P�edtuch konce 
Žá�ek J.                               Velká kniha básni�ek 
 
 ��	�!���3�!��9�
                                        Pohádky s angli�tinou 
                                            Piráti 
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