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Supermarket
Zastupitelstvo mČsta uložilo starostovi zveĜejnit na webových
stránkách mČsta lokality urþené pro obþanskou vybavenost k možné
výstavbČ obchodního stĜediska a poskytnout informaci obchodním
oddČlením obchodních ĜetČzcĤ. Zaslal jsem tedy E-mail devíti
obchodním ĜetČzcĤm a zveĜejnil þlánek na našem webu a v regionálním
tisku. Jediná pozitivní reakce pĜišla z firmy OBH s.r.o., která
developersky pĜipravuje výstavbu nových center pro obchodní síĢ
PENNY Market. Lokalita Nového MČsta je pro nČ zajímavá. Ze všech
nabízených ploch pro obþanskou vybavenost je zaujala lokalita mezi
bývalou Textilanou a paneláky v ulici Mánesova. Objekt supermarketu
má rozmČry 20 x 70 m a musí u nČj být dostateþný prostor pro parkovací
místa.
Nyní probíhá zpracování projektové studie a podrobnČjší
vyhodnocování zámČru ze strany investora. Pokud bude koneþné
rozhodnutí kladné, dojde nejprve k odkoupení pozemkĤ a provedení
zmČny územního plánu. Pak teprve bude možné zahájit pĜípravy
k vlastní výstavbČ.
Ke kladnému rozhodnutí investora jistČ významnČ pĜispČje jasný
signál veĜejnosti o podpoĜe zámČru. Tohoto úkolu se chopily aktivní
dĤchodkynČ (Senior klub), které pĜi podpisové akci dosud získaly
bezmála 1000 podpisĤ.
Pokud se ptáte, kdy budete moci v novém supermarketu nakupovat,
urþitČ poþítejte s tím, že si budeme muset ještČ minimálnČ rok, dva, ale
možná i déle, poþkat. Tedy pokud se vĤbec vedení ĜetČzce PENNY
Market v NČmecku rozhodne k investici pĜikroþit.
-SY-

Škrty v rozpoþtu
Vedení mČsta pĜipravuje úsporná opatĜení. NaplĖují se pesimistické
pĜedpoklady poklesu daĖových pĜíjmĤ obcí. Naše mČsto má již nyní
propad na pĜíjmech z daní sdílených ze státního rozpoþtu ve výši témČĜ
7% oproti loĖským pĜíjmĤm. Odborníci pĜedpokládají, že snižování
daĖových pĜíjmĤ bude pokraþovat a dosáhne více než 10% propadu
oproti minulému roku. Obcím se doporuþuje peþlivČ sledovat vývoj
plnČní daĖových pĜíjmĤ, uvážlivČ používat rezervy a každá obec by mČla
dĤslednČ zvažovat investice, které generují další finanþní výdaje
v budoucnosti.
Ministerstvo financí pĜitom na letošek pĜedpovČdČlo hrubý
hospodáĜský rĤst necelých 5%. Podle aktuálních þísel však naopak
oþekává 2% propad. Zmýlilo se tedy celkem o 7% a není vylouþeno, že
finální þísla na konci roku budou ještČ horší. Odbory Ministerstva
financí odhadují propad HDP až o 5%!
Nový ministr financí p. Janota k této problematice sdČlil, že mottem

ministerstva financí je teze, že státní rozpoþet i rozpoþty municipalit
musí „dýchat spoleþnČ“. Vede-li se dobĜe státnímu rozpoþtu, mČly by být
úspČšné i obce. Nastane-li však složité období, musí se i obce
pĜizpĤsobit. Je nanejvýš pravdČpodobné, že tato doba je pĜed námi.
Jak se nás to dotýká?
Velmi citelnČ. V rozpoþtu našeho mČsta budeme muset najít úspory ve
výši témČĜ 4 mil. Kþ! Proto vedeme intenzivní jednání o úsporných
opatĜeních s jednotlivými odbory mČstského úĜadu, pĜíspČvkovými
organizacemi a všemi dalšími organizacemi, které mají s rozpoþtem
mČsta nČjakou spojitost. Na prvním místČ budou jednoznaþnČ škrty v
bČžných výdajích rozpoþtu. To však staþit nebude. Dalším drastickým
zásahem budou škrty v kapitole „Opravy a investice“. Dokonþí se pouze
rozbČhnuté akce. Jiné akce investiþního charakteru se budou realizovat
pouze v pĜípadČ získání dotace a na vlastní podíl si budeme muset pĤjþit.
V podstatČ se pouze dokonþí opravy v budovČ muzea a nádvoĜí hasiþské
zbrojnice. Na obČ akce byly získány dotace. Dále budeme pokraþovat
v pĜípravách dostavby kanalizace, ale nejspíše za pĤjþené prostĜedky.
AktuálnČ je podaných nČkolik žádostí o dotace. Pokud budou tyto
projekty vybrány k profinancování, nastane problém se získáním
prostĜedkĤ na vlastní podíl…
-SY-

Výzva k podávání podnČtĤ na zmČny územního plánu
Zastupitelstvo mČsta na svém 15. veĜejném zasedání, které se konalo
25. února 2009, rozhodlo o zahájení prací na zmČnách územního plánu
Nového MČsta pod Smrkem a uložilo odboru výstavby a životního
prostĜedí vyzvat veĜejnost k podávání podnČtĤ na zmČny územního
plánu. Odbor výstavby a životního prostĜedí bude také podnČty
shromažćovat.
Osobou oprávnČnou k podání návrhu na poĜízení zmČny územního
plánu dle § 44 písm. b), c) a d) zákona þ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (stavební
zákon) je orgán veĜejné správy, obþan mČsta nebo fyzická þi právnická
osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbČ
na území Nového MČsta pod Smrkem.
Návrh na zmČnu platného územního plánu mČsta musí obsahovat dle §
46 stavebního zákona následující náležitosti:
a) údaje umožĖující identifikaci navrhovatele, vþetnČ uvedení jeho
vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbČ na
území obce (identifikace – jméno, adresa, telefon, E-mail, údaje
vlastnických nebo obdobných práv k pĜíslušnému pozemku
nebo stavbČ),
b) údaje o navrhované zmČnČ využití ploch na území obce (pro
plochy pro bydlení, technickou infrastrukturu...),
c) údaje o souþasném využití ploch dotþených návrhem
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navrhovatele (druh pozemku, zpĤsob obhospodaĜování
pozemku...),
d) dĤvody pro poĜízení územního plánu nebo jeho zmČny (popis
zámČru stavby, využití pozemku, napojení na komunikace,
pĜípadnČ napojení na technickou infrastrukturu...),
e) situaþní výkres na podkladu katastrální mapy s vyznaþením
rozsahu navrhované zmČny v mČĜítku pĜimČĜeném rozsahu
navržené zmČny.
Návrhy na zmČnu územního plánu mČsta se budou shromažćovat do
konce kvČtna.
-SY-

Vážení majitelé psích miláþkĤ,
vzhledem k tomu, že se opČt množí psí exkrementy na chodnících,
ulicích a jiných veĜejných prostranstvích, které nČkteĜí majitelé psĤ
neuklízí, a dále dochází k volnému potulování psĤ, chtČla bych vás
upozornit na to, že pĜestupku se podle zákona 200/1990 Sb.,
o pĜestupcích, v platném znČní, § 47 odst. 1 písm. d) dopustí ten, kdo
zneþistí veĜejné prostranství nebo zanedbá povinnost úklidu veĜejného
prostranství. Pokuta je ve výši 1 000 Kþ. VeĜejným prostranstvím jsou
ulice, námČstí, parky, hĜištČ. Další právní úprava je v zákonČ þ. 40/1964
Sb., obþanský zákoník, v platném znČní § 415, 420 a 442 a dále v zákonČ
þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znČní, ve vztahu
k odstranČní zneþištČní, které mĤže zpĤsobit závady ve schĤdnosti
komunikace vþetnČ chodníkĤ.
Je opravdu smutné, že ne všichni po svých psech uklízejí a my
všichni ostatní se musíme ne vždy úspČšnČ exkrementĤm vyhýbat.
VždyĢ naše mČsto vynaložilo nemalé finanþní prostĜedky na to, aby
zakoupilo sbČrné koše na tento odpad (zelené koše s obrázkem psa)
SamozĜejmČ, že lze použít i jakoukoliv jinou popelnici. Sice máme také
vysavaþ na exkrementy, tím ale nepokryjeme celé mČsto. Ani placení
poplatku za psa nezbavuje majitele povinnosti po psovi uklidit. Bućte
tak hodní a vezmČte to prosím na vČdomí. Myslím si, že je zbyteþné,
abychom to museli Ĝešit formou projednávání pĜestupku, protože právo
na ohlášení tohoto pĜestupku má každý obþan.
SamozĜejmČ, že dČkuji všem, kteĜí tato základní pravidla ohleduplnosti
k ostatním dodržují.
ChtČla bych uvést, že volný pohyb psĤ na veĜejném prostranství bez
jakéhokoliv dohledu chovatele, vlastníka þi držitele je pohyb opuštČného
nebo toulavého zvíĜete. Toulavé zvíĜe je takové, které není pod trvalou
kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a pohybuje se mimo výbČhové
prostory nebo mimo domácnost chovatele. OpuštČné zvíĜe je zvíĜe
pĤvodnČ v lidské péþi, které není pod pĜímou kontrolou nebo dohledem
fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištČných skuteþností vyplývá, že jej
chovatel opustil. Opustit zvíĜe se považuje za týrání, již samotné
umožnČní úniku psa je jeho týráním (zákon þ. 246/1992 Sb., na ochranu
zvíĜat proti týrání). ZvíĜe, které se dostane mimo domácnost, kde je
chováno, mĤže být vystaveno stresu z vnČjšího prostĜedí, jelikož se ocitá
v tomto prostĜedí bez ochrany svého majitele. Je povinností majitele, aby
zabezpeþil, aby zvíĜe nebylo vystaveno tČmto rizikovým vlivĤm. Pokud
k tomu dochází, je to porušení zákona. Pokud toulavý pes zaútoþí na
nezúþastnČnou osobu, je vČc Ĝešena jako pĜestupek dle § 49 odst. 1 písm.
c) zákona þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích v platném znČní s pokutou do
3 000 Kþ. Dále je vlastník nebo držitel domácích zvíĜat povinen zabránit
pobíhání tČchto zvíĜat po pozemní komunikaci - zákon þ. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích, § 60 odst. 11. Kdo toto poruší,
dopouští se rovnČž pĜestupku, který lze Ĝešit podle § 22 odst. 1 písm. l)
zákona o pĜestupcích.
Na základČ zjištČní nebo ohlášení mĤže mČsto provádČt odchyt volnČ
pobíhajících psĤ. PĜípady je zapotĜebí hlásit na MČÚ paní Kolenkárové
tel.: 482 360 345 nebo místostarostce paní Žákové tel.: 482 360 322
nebo 721 221 840, které zajistí odchyt panem Štefanidesem a psi budou
odvezeni do útulku pro psy, který má naše mČsto v Hajništi. ZároveĖ
upozorĖuji, že pan Štefanides mĤže podle smlouvy pĜijímat psy do
útulku jen s pĜedchozím souhlasem provozovatele. Není proto možné
psy vozit do útulku individuálnČ, bez souhlasu mČsta. To lze jen
výjimeþnČ, kdy hrozí újma psovi nebo lidem. I v tomto pĜípadČ však
musí pan Štefanides požádat o souhlas mČsto. Bez nČho nemĤže psa
pĜijmout.
PĜestupky na úseku týrání zvíĜat Ĝeší MČÚ Frýdlant, náš MČÚ Ĝeší ostatní
pĜestupky výše uvedené. Obracet se mĤžete na paní Dolejší tel.:
482 360 331.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta

Bytová správa
Na konci roku 2008 zaslali nájemníci panelového domu v Revoluþní
ulici þ.p. 29, 30 na MČÚ žádost o zateplení tohoto domu. DĤvodem je
únik tepla a výskyt plísnČ v nČkterých bytech.
Bytová správa vypracovala dotazník, který mČl sloužit k tomu, aby se
zmapoval výskyt plísnČ. Ze 24 bytĤ se vrátilo pouze 11 dotazníkĤ a jen
v 8 bytech se plíseĖ v rĤzném rozsahu potvrdila.
Byl pozván soudní znalec, který mČl posoudit technický stav domu,
prohlédl si postižené byty s tím, že dodá písemný posudek a navrhne
Ĝešení k odstranČní tČchto problémĤ.
Víme, že výmČnou starých oken a zateplením pláštČ domu by došlo
k úspoĜe odebraného tepla a zkvalitnČní žití v nájemních bytech.
V souþasné dobČ nám finanþní situace nedovoluje, abychom se pustili
do takto nákladné investice. Sledujeme dotaþní programy státu Panel a
Zelená úsporám. Pokud dojde k pĜidČlení dotace, pĜidČlená þástka mĤže
dosahovat max. 50% prokázaných nákladĤ.
MČsto vlastní cca 400 bytĤ. Z toho 2/3 jsou v panelových domech a
zbytek v bytových domech. Bytová správa hospodaĜí ve svém rozpoþtu
na rok 2009 s þástkou 620.000 Kþ na materiál a s þástkou 718.000 Kþ na
opravu a údržbu.
Z tČchto þástek se provádČjí opravy stĜech, oken, dveĜí, podlah, kotlĤ,
bojlerĤ, ale také výtahĤ.
Pokud doslouží baterie, vany a WC, dochází k jejich výmČnČ.
V letošním roce už byly provedeny 4 celkové rekonstrukce vrácených
bytĤ s náklady cca 216.000 Kþ.
Velký problém jsou neplatiþi nájemného, na které bohužel doplácí
ostatní platící nájemníci. Dluhy dosáhly za první tĜi mČsíce tohoto roku
þástky 348.409 Kþ (64 dlužníkĤ). Pohledávky z minulých let uzavĜené
k 31. 12. 2008 þiní 2.021.412 Kþ (z toho nedobytné pohledávky 464.576
Kþ). Dlužné þástky jednotlivých domĤ si mĤžete prohlédnout na
webových stránkách mČsta www.nmps.cz v sekci bytové správy.
Bytová správa Ĝeší situaci upomínkami, výpovČćmi z nájmu bez
pĜivolení soudu (celkem 50), podáním návrhĤ na vyklizení u Okresního
soudu v Liberci (celkem 11), ale soudní spory jsou velmi zdlouhavé a
mnohdy s neuspokojivým výsledkem.
Vedoucí bytové správy
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Z 15. zasedání zastupitelstva
mČsta Nové MČsto pod Smrkem,
konaného dne 25. 2. 2009
V pĜipomínkách obþanĤ vznesl pan Czerwinski pĜipomínku
k navýšení koeficientu danČ z nemovitosti v Novém MČstČ pod Smrkem.
Dotázal se, proþ byla tak nesmyslnČ navýšena daĖ z nemovitosti. Na
finanþním úĜadČ mu bylo sdČleno, že Nové MČsto pod Smrkem provedlo
nejvyšší navýšení. ěekl, že s tím nesouhlasí, a že þástka za daĖ
z nemovitosti je pĜíšernČ vysoká. Pan starosta sdČlil, že navýšení danČ
z nemovitosti bylo schváleno na 12. zasedání ZM dne 2. þervence 2008.
Patnáct let se s koeficientem nehýbalo. Teć stát umožnil mČstĤm
koeficient navýšit a dal k tomu urþitá pravidla. Místní koeficient mohl
být navýšen 2, 3, 4, až 5 krát. MČsto pĜistoupilo na nejnižší navýšení.
Jedná se o jediný pĜímý daĖový pĜíjem mČsta do jeho rozpoþtu.
Navýšení koeficientu danČ z nemovitosti pĜinese do rozpoþtu mČsta cca
600.000 Kþ, což není nijak závratná þástka. Tyto finanþní prostĜedky
mČsto používá na opravy komunikací, chodníkĤ, parkovišĢ atd. Faktem
je, že když mČsta a obce požadují více finanþních prostĜedkĤ ze státního
rozpoþtu nebo z dotací, je þastým dotazem, jak si mČsto vybírá daĖ
z nemovitosti. Pokud se mČsto nesnaží vybírat si svou vlastní daĖ, pak ze
strany státu není ochota obcím zvyšovat daĖové pĜíjmy ze státního
rozpoþtu. To, že všechny okolní obce ještČ nepĜistoupily k navýšení
koeficientu danČ z nemovitostí, je vČc doþasná.
Ing. Vencl se dotázal, v jaké fázi se nachází realizace splaškové
kanalizace. Paní místostarostka odpovČdČla, že se þeká na vyhlášení
výzvy k podání žádosti o dotaci, do které by se mohlo mČsto vzhledem
k poþtu obyvatel pĜihlásit. Dále se pokraþuje v pĜípravách na
vypracování žádosti o dotaci a pracuje se na dopracování projektové
dokumentace. Oþekává se, že v letošním roce k výzvČ dojde. Kdyby teć
došlo k vyhlášení výzvy, tak od podání žádosti, vyhodnocení žádosti,
vypracování tendrové dokumentace apod. uplyne minimálnČ pĤl roku, a
pak by termín zahájení prací vyšel na zimní mČsíce. Z tohoto dĤvodu se
neoþekává, že by v letošním roce byly zahájeny práce na budování
kanalizace. Pokud by šlo všechno dobĜe, se zahájením prací se poþítá
v roce 2010. Pan starosta podotkl, že v rozpoþtu mČsta pro rok 2009
budou schvalovány znaþnČ vysoké finanþní prostĜedky potĜebné
k realizaci zámČru dobudování kanalizace.
Pan Pospíšil vznesl pĜipomínku k nerovnému povrchu cesty ke
KlingerovČ hrobce. Uvedl, že mluví za vozíþkáĜe, kteĜí by byli rádi,
kdyby bylo možné povrch urovnat.
Pan Pospíšil dále upozornil na nevhodnČ umístČnou hadici ze sklepa

DPS (stará budova – Švermova þ. p. 300). Voda vytéká na chodník, na
tom pak vzniká ledovka.
Pan Pospíšil také Ĝekl, že by bylo dobré, když je takové velké
množství snČhu, oznaþit hydranty, aby nedošlo k jejich poškození. Pan
starosta Ĝekl, že již jeden podnČt týkající se hydrantĤ byl. Paní Straková
na nČj reagovala. Paní místostarostka Ĝekla, že situaci s vytékáním vody
ze sklepa DPS je možné vyĜešit okamžitČ. Ve sklepČ se hromadí voda,
která je odþerpávána. Odtok bude sveden do jiného místa. Úprava cesty
ke KlingerovČ hrobce by byla otázkou finanþních prostĜedkĤ. Budou
muset být zváženy priority, protože zpevnČní cesty by stálo cca 100.000
Kþ. V jarních mČsících bude provedeno s firmou, která takové práce
provádí, šetĜení a poté budou zváženy možnosti úpravy a eventuálnČ
Ĝešeny finanþní prostĜedky.
Majetkoprávní vČci pĜedložil vedoucí správního odboru.
Schválení úplatného nabytí nemovitostí dle zák. þ. 128/2000 Sb.
do vlastnictví mČsta
Správní odbor MČÚ pĜedkládá zastupitelstvu mČsta dle § 85 písm. a)
zák. þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení) ke schválení úplatné
nabytí 24 pozemkových parcel do vlastnictví mČsta.
Parcely jsou zapsané u Katastrálního pracovištČ Frýdlant v KN na LV
255 - ýeská pozemková s. r. o. a tato výše uvedené parcely nabízí
k odkoupení za smluvní cenu 100 000 Kþ, slovy: Jedno sto tisíc korun
+ náklady na vklad do KN a náklady na vyhotovení znaleckého posudku.
Pan starosta uvedl, že cena je pro mČsto výhodná, finanþní prostĜedky
v rozpoþtu jsou a mČsto je mĤže pĜípadným zájemcĤm (obþanĤm)
odprodat, protože se jedná o jejich zahrady. Pan KĜepelka Ĝekl, že
mČsto je odkoupí za 100.000 Kþ + náklady spojené s prodejem a tržní
cena þiní cca 270.000 Kþ.
Pan Kozák Ĝekl, že se jedná o prodej ýeské pozemkové a to je bývalé
vedení Textilany Liberec, které mČlo tyto pozemky ke spekulaci. Když
chtČli nČkteĜí dĜíve pozemky koupit, tak jim je neprodali, napĜ. CiS
Systems s. r. o., a teć, když se z nich má platit daĖ z nemovitosti, je
prodávají.
Vedoucí finanþního odboru pĜedložila ke schválení rozpoþet mČsta.
(viz str. 6).
Pan Kozák Ĝekl, že by bylo potĜeba pĜipravit finanþní prostĜedky na
nátČr rozhledny a na opravu povalového chodníku turistické cesty Nové
MČsto pod Smrkem – Smrk. Vzhledem k finanþním þástkám uvedeným
v rozpoþtu je potĜeba zabývat se tím, aby rozpoþet nebyl vyrovnaný, ale
pĜebytkový a z pĜebytku financovat akce, jako jsou napĜ. opravy
chodníku a rozhledny. Z nČkterých položek rozpoþtu by se dalo na
takové akce ušetĜit. Pan starosta Ĝekl, že obČ opravy byly zahrnuty
do kapitoly „opravy a investice“. Zatím nebyly vyþísleny náklady, jsou
pod þarou, a pokud by se mČly 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 nČhož budou zĜejmé
náklady. Co se týká nátČru rozhledny, bylo domluveno, že bude
proveden nátČr útulny. O nátČru celé rozhledny bude rozhodnuto na jaĜe,
po prošetĜení stavu kovové konstrukce.
Rozpoþet mČsta byl schválen.
Dalším bodem jednání zastupitelstva mČsta bylo zahájení zmČn
územního plánu.
Pan starosta sdČlil, že došlo k podání požadavkĤ mnoha obþanĤ na
zmČnu územního plánu (ÚP), a proto je pĜedložen návrh na zahájení
prací na zmČnČ ÚP. Je tĜeba rozhodnout o zahájení shromažćování
podnČtĤ ke zmČnám ÚP a zveĜejnit výzvu. Jednalo by se o druhou zmČnu
ÚP.
Zastupitelstvo mČsta se také zabývalo demolicí objektu v areálu STV
GROUP a. s.
Pan starosta Ĝekl, že dne 14. 12. 2007 došlo k požáru jednoho
z objektĤ v bývalém vojenském prostoru v Hajništi, které jsou majetkem
mČsta a má je v pronájmu firma STV Group a. s. (STV). STV by mČla
dle nájemní smlouvy objekt uvést do pĤvodního stavu. STV z dĤvodu
vysokých nákladĤ na demolici starého a výstavbu nového objektu (cca
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1,6 mil. Kþ) požádalo mČsto o ústupek z podmínek nájemní smlouvy.
STV již tyto prostory ke své þinnosti nepotĜebuje (technologie je
instalována jinde), a proto žádá, aby mČsto netrvalo na nové výstavbČ.
Nabízí, že na své náklady provede kompletní odstranČní trosek stavby na
základovou desku (náklady cca 400 tis. Kþ).
Také bylo projednáno navýšení základního jmČní Teplárenské
novomČstské s. r. o.
Pan starosta Ĝekl, že v loĖském roce provedla Teplárenská
novomČstská s. r. o. (TN) výmČnu 7 ks výmČníkĤ za nové. ÚþetnČ je
zapotĜebí doĜešit poskytnutí þástky 2.286.008 Kþ z rozpoþtu mČsta TN
na výmČnu 7 ks výmČníkĤ. Protože se jedná o majetek mČsta, dotovalo
mČsto tuto výmČnu z rozpoþtu mČsta. Z dĤvodu daĖové výhodnosti
(odpoþet DPH) je nutné, aby nové zaĜízení bylo majetkem TN. To lze
zajistit navýšením základního jmČní TN o hodnotu nového zaĜízení.
ZároveĖ je tĜeba staré zaĜízení vyĜadit z majetku mČsta.
RĤzné
Pan starosta podal informaci k dotazníkĤm, které byly zaslány
zastupitelĤm mČsta Filozofickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci. SdČlil, že vyplnČní dotazníku je dobrovolné a zaslat ho
mohou zastupitelé pĜímo na Filozofickou fakultu, nebo ho mohou pĜinést
na sekretariát MČÚ, odkud bude odeslán hromadnČ.
Pan Malý vznesl pĜipomínku k neschopnosti ýeské spoĜitelny
provozovat bezporuchovČ bankomat a v pĜípadČ, že je bankomat mimo
provoz, informovat obþany o závadách a o délce opravy. Dále
pĜipomínkoval dlouhé þekací doby v poboþce ýeské spoĜitelny, a.s. ve
Frýdlantu pĜi vyĜizování bezhotovostních transakcí. Pan starosta Ĝekl,
že bankomat je napojen na datovou síĢ ýeské spoĜitelny. Ta pĜi zjištČní
závady nebo nedostatku penČz vyšle servisní firmu, která závadu
odstraní. V pátek (21.02.2009) došlo k závažnČjší závadČ a opravu
nebylo možné provést na místČ. Technici oznámili závadu v pátek
odpoledne na MČÚ. V pondČlí ráno byla telefonicky kontaktována
oblastní poboþka ýeské spoĜitelny v Liberci s dotazem, jak dlouho
potrvá oprava. Bylo sdČleno, že cca 1 týden s tím, že na bankomat bude
umístČna informace o délce opravy. Do odpoledních hodin se tak
nestalo, proto sekretáĜka umístila na bankomat provizorní informaci.
Mgr. ýechová se dotázala na možnost umístČní bankomatu jiné
banky. Pan starosta odpovČdČl, že se tím již zabývala RM. Byly
provČĜovány možnosti umístČní bankomatu jiných bank. Každá umístČní
zamítla. Zájem o umístČní bankomatu nemČla ani Poštovní spoĜitelna,
protože zde není dostaþující poþet klientĤ. Byly provČĜovány i možnosti
rĤzných firem, které by bankomat umístily, ale za urþitých podmínek.
Náklady na provoz by hradilo mČsto a pro klienty ýeské spoĜitelny by
byl výbČr za cenu výbČru z cizího bankomatu. Pan Kozák Ĝekl, že by se
zastupitelstvo mČlo usnést na tom, aby byl na pĜíští zasedání pozván
Ĝeditel ýeské spoĜitelny v Liberci, ne nČjaký zástupce, kde by celou
situaci vysvČtlil. Kdyby se to stalo v Liberci, tak je do 48 hodin vymČnČn
celý bankomat. Tady už obþany podvedli tím, že zrušili poboþku
spoĜitelny. Bylo by dobré, aby se pan Ĝeditel dostavil a bylo s
ním hovoĜeno o tom, že i na venkovČ jsou lidé, kteĜí bankomat potĜebují.
ZároveĖ s ním mĤže být projednáno poskytování služeb na poboþce
ýeské spoĜitelny ve Frýdlantu.
Pan Malý vznesl pĜipomínku k neoĜezaným stromĤm u státní silnice
z Nového MČsta pod Smrkem do Frýdlantu v lesním úseku pĜed
kĜižovatkou na Raspenavu a Krásný Les. Ze stromĤ padají do silnice
silné kusy vČtví a tím ohrožují Ĝidiþe.
Pan Malý se dotázal, zda by mohlo být uvažováno o bezbariérovém
pĜístupu na MČÚ. Pan starosta sdČlil, že pro pĜípad potĜeby je v pĜízemí
schodolez. Pan Malý Ĝekl, že jde i o maminky s koþárky, které nechtČjí
nechávat na chodníku. Paní místostarostka Ĝekla, že maminky s koþárky
mohou zajet do haly, což také dČlají, a invalidní obþané mají možnost
využít schodolez, nebo je možné zajistit jednání s pĜíslušným úĜedníkem
v pĜízemí, jak se již mnohokrát stalo. Na budovu úĜadu je možné umístit
zvonek, jako je na budovČ pošty. Mgr. Smutná navrhla nalepení ikonky
ke zvonku sekretariátu a paní Walterová by zprostĜedkovala jednání
s vedením mČsta nebo zamČstnancem MČÚ. Informaci o možnosti
využití zvonku by bylo možné zveĜejnit v NovomČstských novinách a
webových stránkách. Paní místostarostka dodala, že se þasto obþané,
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kteĜí mají problém vystoupat po schodech, obrací na paní Bartákovou
(matrika) a vždy dojde k vyĜízení v kanceláĜi matriky.
Mgr. ýechová upozornila na starý porost lipové aleje v Hajništi (od
domu pana Knížáka k býv. kravínu). Pan starosta Ĝekl, že je již vydáno
rozhodnutí o kácení. Paní Straková sdČlila, že lípy byly provČĜeny a je
povoleno je pokácet. PostupnČ dochází k provČĜování všech starých
stromĤ, napĜ. na námČstí, lípy v Hajništi (za informaþní tabulí), lípa nad
láznČmi atd. PrĤbČžnČ jsou provádČny udržovací proĜezy.
Mgr. Svobodová požádala o bližší informaci k situaci kolem
praktického lékaĜe. Kdy MUDr. Hubáþek odchází a kdy nastoupí nový
lékaĜ? Pan starosta odpovČdČl, že MUDr. Hubáþek oznámil ukonþení
þinnosti praktického lékaĜe. Krajský úĜad Libereckého kraje, odbor
zdravotnictví, vyhlásil výbČrové Ĝízení na pozici praktického lékaĜe pro
Nové MČsto pod Smrkem. Podání pĜihlášek do výbČrového Ĝízení bude
ukonþeno dne 10. bĜezna 2009. Dle dostupných informací se do
výbČrového Ĝízení pĜihlásila MUDr. Vacková, která má v souþasné dobČ
ordinaci v Mníšku. Zatím není jasný termín odchodu MUDr. Hubáþka.
Po oznámení termínu odchodu bude co nejdĜíve uzavĜena nová nájemní
smlouva na ordinaci, aby mohla bez vČtší prodlevy MUDr. Vacková
zaþít ordinovat.
Mgr. Smutná Ĝekla, že navazuje na to, o þem na rozšíĜené RM hovoĜil
pan Selnekoviþ. O prioritách, které zviditelní mČsto. Byla upozornČna
spoluobþany na fakt, že když se pĜijíždí od polských hranic do Nového
MČsta pod Smrkem, vítá pĜijíždČjící poutaþ obce LáznČ Libverda.
Dotázala se, zda by bylo možné v rámci zviditelnČní mČsta zvážit
umístČní informaþní tabule Nového MČsta pod Smrkem s upoutávkou na
mČstské láznČ, rozhlednu aj. Dodala, že to bude asi finanþnČ nákladné,
pĜesto požádala, zda by se tím mohl nČkdo zabývat a zjistit finanþní
náklady a možnosti umístČní tabulí. Paní místostarostka odpovČdČla, že
možnosti umístČní poutaþe a finanþní náklady budou zjištČny. Dále Ĝekla,
že má v úmyslu opravit poutaþ u benzinové pumpy. Dodala, že problém
vidí ve zpĜísnČní podmínek pro umísĢování poutaþĤ a bilboardĤ u silnic.
Pan Kozák Ĝekl, že pĜi vjezdu do mČsta od polských hranic je
informaþní tabule Krakonošova stezka, na které je umístČna upoutávka
na rozhlednu, kyselku i na Nové MČsto pod Smrkem. Mgr. Smutná
Ĝekla, že není vidČt za jízdy z auta. Je pro cyklisty a je potĜeba se u ní
zastavit.
Mgr. Smutná sdČlila, že paní Zárubová jí dala podnČt, který by bylo
možné využít ve spojitosti s oslavami 425 let založení mČsta, ale i
s jinými akcemi poĜádanými ve mČstČ. Paní Zárubová poslouchá ýeský
rozhlas 2, na kterém je vysílána upoutávka, která umožĖuje mČstĤm, za
urþitých podmínek, na urþitý kontakt sdČlit informace o konané akci, a
zástupci média pĜijedou.
Mgr. Svobodová Ĝekla, že zaslala na KÚ LK, odbor životního
prostĜedí a zemČdČlství, dotaz týkající se spalování odpadu
v domácnostech. Mgr. Svobodová pĜeþetla þást odpovČdi, aby bylo
zĜejmé, jaké jsou možnosti. Citace: „Spalování látek ve zdrojích
zneþišĢování ovzduší, které nejsou palivy urþenými výrobci jejich
zaĜízení, je zakázáno“ (§ 3 odst. 4 zákona þ. 86/2002 Sb., o ochranČ
ovzduší). Problémem je vymahatelnost pĜíslušných zákonných
povinností. Kontrolu dodržování a pĜípadné sankce lze uplatnit pouze u
právnických osob. U fyzických osob pouze v pĜípadČ, že topeništČ slouží
výhradnČ k podnikatelské þinnosti (§ 14 odst. 2 zákona þ. 86/2002 Sb.,
o ochranČ ovzduší)“. Z celé odpovČdi vyplývá, že orgány obce nemají
proti nepĜípustnému chování jinou možnost pĤsobení, než formu osvČty
a „morálního nátlaku“. Mgr. Svobodová se dotázala, co s tím? Pan
starosta Ĝekl, že právČ z dĤvodu osvČty byl na webové stránky mČsta a
poté i do NovomČstských novin umístČn þlánek „Proþ nepálit domovní
odpady“. Mgr. Svobodová odpovČdČla, že má obavy, že ti, kteĜí spalují
domovní odpady, zrovna þlánky na webu a v novinách neþtou. Navíc si
myslí, že ke spalování dochází i v domech, které jsou ve vlastnictví
mČsta, a spalováním domovního odpadu dochází k poškozování komínĤ.
Není dobré, že se s tím nedá nic dČlat, protože to všichni dýcháme, a kdo
si napĜ. prošel onkologickou léþbou, nebo má problémy s prĤduškami,
tak dobĜe ví, o þem je Ĝeþ, proþ je dĤležité s tím nČco dČlat. Pokud nemá
zastupitelstvo ani vedení mČsta možnost to nijak ovlivnit, tak je nutné
apelovat na vyšší orgány. Napsat do senátu nebo parlamentu, a pokud to
podpoĜí více lidí, bude to jen dobĜe. Tam šance je. Pan starosta Ĝekl, že
již byla iniciativa na zmČnu zákona. Jde v podstatČ o to, že by zákon
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umožĖoval vstup do soukromého objektu. Dotázal se paní Pospíšilové, zda má mČsto ve svých
domech pĜístup k topeništím. Paní Pospíšilová uvedla, že pokud bude chtít BS provést
kontrolu bytu, musí si domluvit návštČvu. Není možné zazvonit a Ĝíct, že jde na kontrolu bytu
nebo dokonce kontrolu toho, s þím se topí. To nelze. Npor. Bc. Cerman (zástupce velitele OO
Policie ýR Nové MČsto pod Smrkem) sdČlil, že ani policie nemá v takovémto pĜípadČ žádnou
zákonnou pravomoc. ObtČžování kouĜem není zákonným dĤvodem ke vstupu do bytu. Pan
starosta dodal, že je tĜeba dát podnČt na pĜestupkovou komisi. Ale to se nestává. Nikdo si
nestČžuje. Je opravdu tČžké nČco zmČnit pouze formou osvČty.
Mgr. Svobodová Ĝekla, že bylo hovoĜeno o novČ postaveném bytovém domČ, a dotázala se,
jakým zpĤsobem je zajištČn úklid spoleþných prostor v novém bytovém domČ ve Frýdlantské
ulici þ. p 59 (39 BJ). ěekla, že obþas chodí do panelového domu v ulici Mánesova. V suterénu
je neskuteþný nepoĜádek. Setkala se tam s cizinci a ti jen nechápavČ kroutili hlavou nad tím, jak
v tom nepoĜádku lidé mohou žít. HovoĜila o tom s nČkterými nájemníky. Poté konstatovala, že
tímto zpĤsobem vychováváme slušné lidi k tomu, aby se stali apatickými k nepoĜádku. Je
nČjaká šance s tím nČco udČlat? Je možné zajistit, aby to v novém domČ, který je pČkný a bylo
do jeho výstavby investováno tolik penČz a energie, nedopadlo s poĜádkem jako napĜ.
v panelovém domČ v ulici Mánesova? Paní místostarostka odpovČdČla, že už to bylo jednou
zodpovČzeno. Vzhledem k tomu, že bývají problémy s úklidem nájemníkĤ, je tam uklizeþka,
kterou si platí nájemníci. Paní Pospíšilová dodala, že každý nájemník uzavírá nájemní smlouvu
s tím, že jeho povinností je udržovat poĜádek ve spoleþných prostorách. Pokud je v panelových
domech nepoĜádek, je to pouze lhostejnost a nevĤle nájemníkĤ uklízet. Do nového bytového
domu chodí na tĜi hodiny týdnČ uklizeþka, která je placena nájemníky. Pokud by to nestaþilo,
bude chodit þastČji. Zatím to funguje. Do panelového domu v ulici Mánesova 936, 937 byl teć
umístČn rozpis úklidu s tím, že by to mohlo pomoci. V nČkterých domech, napĜ. v ulici 28.
Ĝíjna, problémy nejsou. Mgr. Svobodová dodala, že je ráda za to, jak je to zaĜízeno, jedná se
pĜeci o majetek mČsta.
Mgr. Svobodová vyjádĜila podČkování a obdiv OO PýR v Novém MČstČ pod Smrkem za to,
že se podaĜilo dohledat þást ukradených vČcí a pachatelka byla dopadena. Milým pĜekvapením
bylo dohledání mobilního telefonu.
Mgr. Smutná podČkovala paní Strakové a všem zamČstnancĤm, kteĜí se podíleli na úklidu
snČhu. PĜestože snČžilo témČĜ nepĜetržitČ více než 14 dnĤ a mnoho lidí to vidČlo jako
katastrofu, mČsto bylo udržováno na únosné sjízdnosti a schĤdnosti a i obþané, kteĜí nejsou
úplnČ apatiþtí, museli vidČt, že snaha byla opravdu veliká a výsledek vcelku dobrý.
Pan Selnekoviþ vznesl pĜipomínku k navrženému usnesení „ZM ukládá starostovi pozvat na
následné zasedání Ĝeditele oblastní poboþky ýeské spoĜitelny, a.s. v Liberci“. ěekl, že je proti
tomu, aby byl Ĝeditel oblastní poboþky ýeské spoĜitelny, a.s. v Liberci na zasedání zván, ze
dvou dĤvodĤ. Za prvé, že nepĜijede a ani v jeho zájmu a kompetenci není Ĝešit problémy
s bankomatem v Novém MČstČ pod Smrkem, a za druhé by se mohlo stát, že neopatrným
jednáním dojdeme k tomu, že bude bankomat zrušen úplnČ. Navrhl toto usnesení neschvalovat,
nebo pozvat nČkoho, kdo má ve své kompetenci Ĝešit situaci kolem bankomatĤ. Pan starosta
dodal, že když v minulosti Ĝešil situaci kolem bankomatĤ, tak mu bylo sdČleno, že bankomat
v Novém MČstČ pod Smrkem je pro ýeskou spoĜitelnu prodČleþný a nezajímavý pro nízký
poþet výbČrĤ a mohlo by se do budoucna opravdu stát, že bude zrušen. To byla reakce na to,
když jsme chtČli umístit ještČ jeden bankomat. Pan Kozák Ĝekl, že návrh usnesení byl dán
jednoznaþnČ a pokud pan Selnekoviþ nechce, aby byl Ĝeditel ýeské spoĜitelny pozván, tak aĢ se
k tomu vyjádĜí, ale návrh usnesení byl jednoznaþný a mČlo by se dát o nČm hlasovat. Pan
starosta Ĝekl, že návrh usnesení je pozvat Ĝeditele oblastní poboþky ýeské spoĜitelny a. s.
v Liberci na jednání. Dodal, že ho pozve, tím bude úkol splnČn, ale mĤže se stát, že pozvání
odmítne. Bylo by lepší pozvat zástupce ýeské spoĜitelny a pĜipravit to jako bod jednání. Pan
Kozák Ĝekl, že zastupitelstvo mČsta je nejvyšší orgán obce, takže pan Ĝeditel by se mČl laskavČ
obtČžovat pĜijet. „Vážení a milí, pĜipomínek od obþanĤ k bankomatu je dost, a jestliže bude na
základČ stížností obþanĤ bankomat v Novém MČstČ pod Smrkem zrušen, pak budou udČlána
další opatĜení a pan Ĝeditel aĢ se laskavČ obtČžuje to vysvČtlit“. Pan starosta Ĝekl panu
Kozákovi, že Ĝeditel oblastní poboþky ýeské spoĜitelny, a.s. v Liberci není podĜízený mČsta.
MĤže být pozván, ale pozvání nemusí samozĜejmČ pĜijmout. Nemusí dČlat nic. ýeská
spoĜitelna, a.s. je monopol, všichni u nich mají úþty a podle toho se mohou chovat. Pan
Vojáþek Ĝekl, že by se mohla opakovat situace, když mČlo dojít ke zrušení expozitury v Novém
MČstČ pod Smrkem. Také jsme si sem chtČli zvát vedení ýeské spoĜitelny. ProstČ ji uzavĜeli a
to se mĤže stát i s tím bankomatem. MĤže být nČjakým zpĤsobem o problému jednáno, ale
nezvat si a priori nČkoho na kobereþek. Pan starosta Ĝekl, že není problém s nČkým jednat,
vysvČtlit si situaci. SdČlit, že je hodnČ pĜipomínek, a že bychom byli rádi, kdyby si je vyslechli.
Nelze to však nikomu naĜizovat. Zastupitelstvo mČsta není nadĜízeno ýeské spoĜitelnČ. Je to na
jejich zvážení. PĤvodní návrh usnesení byl pozvat Ĝeditele oblastní poboþky ýeské spoĜitelny,
a.s. v Liberci. Dodal, že na základČ usnesení bude jednat s Ĝeditelem poboþky. V tom není
problém. V podstatČ je usnesení v poĜádku a mĤže být takto schváleno. Pokud bude chtít pĜijet,
tak pĜijede, ale nemĤže mu to být žádným usnesením naĜízeno. Pan Selnekoviþ Ĝekl, že pokud
pan starosta Ĝekl, že bankomat není výdČleþný, a pĜesto se o bankomat starají, provádČjí opravy,
tak by bylo lépe toto usnesení neschvalovat. Pan starosta Ĝekl, že pokud by se tento bod
objevil jako bod jednání zastupitelstva, bylo by dobré shromáždit pĜipomínky a podnČty.
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Dodal, že bankomat je prodČleþný proto, že je malé množství výbČrĤ a þastou pĜíþinou poruch je vandalství. Tím vznikají velké náklady na opravy.
Pan Selnekoviþ Ĝekl, že by bylo namístČ o bankomatu jednat, kdyby se o nČj nestarali, neprovádČli opravy.
Pan starosta dal hlasovat o nezaĜazení úkolu „ZM ukládá starostovi pozvat na následné zasedání Ĝeditele oblastní poboþky „ýeské spoĜitelny, a.s.
v Liberci“ do usnesení.
—————————————————————————–
Úplný zápis ZM najdete na stránkách www.nmps.cz

18. 5.

ýesko – francouzský basketbalový turnaj – od 19 hodin v tČlocviþnČ

21. 5.

HUDEBNÍ VEýERY – od 18 hodin
Senior klub Nové MČsto pod Smrkem poĜádá hudební veþery v Základní umČlecké škole.
Vstupné dobrovolné.

22. 5.

VEýERNÍ KONCERT francouzské rockové kapely VENT D´ETATS – od 19 hodin v DČlnickém domČ

%&'& ()*+"+30

let DDM
–
–
–
–
–

od 9 hodin vás zveme na námČstí, kde budou atraktivní soutČže a hry
ve 14 hodin zaþne ve spoleþenském sále divadelní pohádka „O Honzovi“
v 15 hodin nás na námČstí navštíví exotické ptactvo
v 17 hodin pĜijćte do spoleþenského sálu na pohádku „Zakletá princezna“
v 19:30 hodin se koná spoleþenský veþer pro uzavĜenou spoleþnost k oslavČ 30 let existence DDM

30. 5.

NOVOMċSTSKÝ SRŠÁĕ - areál pĜírodního koupalištČ

30. 5.

MÁJOVÁ VESELICE - MŠ poĜádá od 20 hodin taneþní zábavu v DČlnickém domČ, hraje skupina pana Kubáta,
vystoupí Travesti skupina, bohatá tombola, vstupenky v MŠ.

30. 5.

DċTSKÝ DEN - rodinný program - SDH Nové MČsto pod Smrkem

30. 5.

KÁCENÍ MÁJE – SDH Ludvíkov

30. 5.

KULIýKIÁDA - dČti od 9 hodin, dospČlí od 11 hodin, hĜištČ u Sokolovny, kuliþky s sebou

5. 6.

SPORTOVNÍ PÁTKY pro dČti - plavce – od 14 hodin
Sportovní a relaxaþní centrum poĜádá soutČže a závody
v bazénu pro dČti - plavce.

6. 6.

TRADIýNÍ VÝSTUP NA SMRK – start 7 – 9 hodin z námČstí

20. 6.

kapela SEŠLOST - od 19 hodin na koupališti

Naposledy jsme se vám pĜipomnČli þlánkem, co se nového dČlo ve
školce do Vánoc.
V novém roce, hned v lednu, probČhl zápis, oþekávali jsme více
rodiþĤ s dČtmi, ale víme, že maminky pĜijdou bČhem roku. PĜi zápisu si
dČti hrály, povídaly si s uþitelkami a ostatními dČtmi, domĤ si odnesly
malý dárek. NČkterým se domĤ ani nechtČlo.
Už od února probíhají ve školce práce: zlepšujeme koupelnu – nová
umyvadla, záchody a vČšáky na ruþníky. Ve tĜídČ JežkĤ jsme nechali
obrousit podlahu, v jídelnČ položili nové linoleum a vymČnili staré
vČšáky i laviþky za nové.
DČkujeme všem rodiþĤm za pochopení, že si nechali dČti doma a tím
tyto práce umožnili.
Výsledek stojí urþitČ za to.
Do MŠ þasto zajíždí divadlo s jedním hercem. PĜi jednom
pĜedstavení se nepodaĜila nafouknout kulisa, a proto paní Eunuchová,
hereþka, dČtem pĜijela zahrát ještČ jednu pohádku úplnČ zdarma. V MŠ
je pro dČti pĜipraveno stále plno aktivit, divadlo, pČvecký a taneþní
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kroužek, výlety. DČtem pĜivezl pan Martin Seep, radní kraje pro
dopravu, bezpeþnostní vestiþky a policie z našeho mČsta je informovala
o bezpeþném pohybu na vozovce.
Také bychom chtČli pozvat všechny rodiþe, ale i obþany mČsta na
májovou veselici, která se uskuteþní 30. kvČtna 2009 od 20 hodin
v restauraci Na NámČstí. PĜekvapením urþitČ bude vystoupení Travesti
skupiny, kterou vede profesorka fyziky – Libor – z filmu KameĖák.
Tímto prosíme podnikatele , obchodníky a všechny, kdo chtČjí pĜispČt, o
nČjaký dar do tomboly. VýtČžek ze zábavy je použit na zlepšení
prostĜedí pro dČti.
Co pĜipravujeme: návštČvu StĜevlíka, výlet do Polska, akademii na
rozlouþenou s pĜedškoláky.
V pĜedstihu oznamujeme, že dovolená v MŠ bude v letošním roce
pouze dva týdny, a to v termínu: 20. 7. -31. 7. 2009.
Jušþáková Eva
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PĜipomínáme všem zájemcĤm 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 ukonþena v pátek 12. 6. 2009.
NEPěEHLÉDNċTE, naše masérky vám budou k dispozici po celé letní
období, od 16. 6. vždy v úterý a ve stĜedu. Choćte prosím zadním
vchodem budovy lázní do prvního poschodí vpravo. Nabízíme, mimo
naše již tradiþní masáže klasické a masáž lávovými kameny, ještČ další
nové masáže medem, þokoládou a baĖky. Objednat se mĤžete do 12. 6.
na tel. 725 785 801 a od 13. 6. na tel. 607 508 390 nebo 776 098 911.
Na koupalištČ vás zveme již v sobotu 30. 5. 2009 na tradiþního
NovomČstského sršánČ, tento závod smíšených dvojic; poĜádají

15. – 17. 5. se mladí vþelaĜi úþastní oblastní vþelaĜské soutČže
v ŽibĜidicích.
V kvČtnu bude vyhodnocena výtvarná vþelaĜská soutČž " Ze života
vþel". Porota bude mít velmi tČžké rozhodování a udČ-lování diplomĤ,
protože se zapojilo hodnČ dČtí, které namalovaly a vytvoĜily velmi
zdaĜilá výtvarná díla.
Všechny výtvarné práce budou k vidČní na akci Den vþely v Liberci –
FrantiškovČ v sobotu 30. 5. na dČtském hĜišti.

horolezci, obþerstvení je zajištČno v našem bufetu.
KoupalištČ otvíráme v sobotu 13. 6. 2009, samozĜejmČ vþetnČ bufetu.
Již teć 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 mČsta, bude i na koupališti
probíhat nČkolik akcí vþetnČ diskotéky pro dČti i dospČlé. Další termíny
kulturních akcí na koupališti budou zveĜejnČny na naší nástČnce na
námČstí, na plakátech a také v mČstském rozhlase.
Tak nezapomeĖte, že na našem pĜírodním koupališti je krásnČ,
voda þistá a nezávadná, a také nabízíme pestré obþerstvení a bohatý
kulturní program. TČšíme se na vaši návštČvu.
V. Mlejnková

V pondČlí 18. 5. probČhne þesko –
francouzský basketbalový turnaj v
tČlocviþnČ od 19 hodin.
V pátek 22. 5. dopoledne pĜedstavení pro školy, odpoledne
pĜedstavení pro veĜejnost.
V pátek 22. 5. veþerní koncert francouzské kapely pro veĜejnost
Program na sobotu 23. kvČtna 2009:

Uplynul jeden rok a v kvČtnu se s námi rozlouþí Sonia Ozanne, která
pĤsobila v SVý "ROROŠ". PĜejeme jí hodnČ životních úspČchĤ a
vČĜíme, že se k nám ještČ nČkdy podívá.

•

11. kvČtna k nám pĜijede nová dobrovolnice Maria del Carmen.
Všichni dobrovolníci, co v našem mČstČ pĤsobili, rádi vzpomínají na
pĜátelské jednání místních lidí. VČĜím, že i Maria bude potkávat
vstĜícné a milé obyvatele našeho mČsta.

•
•

Od 18. do 25. kvČtna probČhne v Novém MČstČ pod Smrkem velká
mezinárodní akce "Evropa mladýma oþima". Ve spolupráci s francouzskou a nČmeckou mládeží pĜipravujeme pČkný program pro dČti a
mládež z našeho mČsta a okolních školek a škol.

Možnosti pĜíjmu digitálního televizního vysílání na území Nového
MČsta pod Smrkem.
PĜíjem lze rozdČlit do dvou kategorií:
1. individuální pĜíjem - DVB-T - DVB-S
2. STA – spoleþné televizní antény v bytových domech
INDIVIDÁLNÍ PěÍJEM – rodinné domy, byty nenapojené na STA
(spoleþná televizní anténa)
Zde se nabízí dvČ možnosti pĜíjmu v obou pĜípadech digitálního
pĜenosu:
1. DVB-T – pozemní digitální pĜíjem
2. DVB-S – satelitní digitální pĜíjem
DVB-T pĜíjem
ZaĜízení k pĜíjmu: SET TOP BOX s VENKOVNÍ ANTÉNOU.
Platí „pro jednu televizi jeden SET TOP BOX“.
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•

•

od 9 hodin vás zveme na námČstí, kde budou atraktivní soutČže a hry
ve 14 hodin zaþne ve spoleþenském sále divadelní pohádka „O
Honzovi“
v 15 hodin nás na námČstí navštíví exotické ptactvo
v 17 hodin pĜijćte do spoleþenského sálu na pohádku „Zakletá
princezna“
 19:30 hodin se koná spoleþenský veþer pro uzavĜenou
spoleþnost k oslavČ 30 let existence DDM
-YS-

Nové MČsto pod Smrkem pokrývá svým vysíláním vysílaþ Buková
hora v Ústí nad Labem, když vysílaþ má výkon 100kW. Na klasické
širokopásmové síto lze signál pĜijímat v místČ s dobrým signálem a na
místech s horším signálem je nutné použít širokopásmovou smČrovou
anténu. V obou pĜípadech je vhodné použít pĜedzesilovaþ. I když naše
oblast je pokryta signálem delší dobu, teprve poþátkem roku 2009 byla
programová nabídka rozšíĜena. K dnešnímu dni je možné naladit tyto
programy:
TV:
* ýT1 * ýT2 * ýT4 sport * ýT24 * NOVA * NOVA CINEMA *
PRIMA * BARRANDOV * public TV * ÓýKO * Z1 * PRIMA COOL
ROZHLASOVÉ:
* ýRo Radiožurnál * ýRo2 Praha * ýRo3 Vltava * ýRo Radio Vave *
ýRo D-dur * ýRo Leonardo * ýRo Radio ýesko * Proglas *

  



Dále je možný pĜíjem nČmecké televize:
* MDR Sachsen * RBB Brandenburg * WDR Köln * Bayerisches FS
Nord * ZDF * 3sat * Doku KiKa * ZDF infokanal * Das Erste * Eins
Festival * arte * Phoenix *
V þervnu 2009 bude spuštČno digitální vysílání z Liberce z JeštČdu.
Tím se rozšíĜí možnosti pĜíjmu. Nejprve bude spuštČno vysílání
programĤ: ýT1, ýT2, ýT24, ýT4 sport. Další programy budou
následovat.
PĜíjem DVB-T není zpoplatnČn. Uživatel je povinen hradit pouze
koncesionáĜský poplatek.
DVB-S pĜíjem
ZaĜízení k pĜíjmu: Receiver s dekódovací kartou, satelitní anténa s
konvertorem, dekódovací karta. Platí „pro jednu televizi jeden
receiver s dekódovací kartou“.

Na území ýR je témČĜ 100% pokrytí signálem. V základní nabídce je
uživatel povinen hradit pouze koncesionáĜský poplatek.
S tímto zaĜízením lze bez dalších poplatkĤ pĜijímat tyto programy:
ýT1 * ýT2 * ýT4 sport * ýT24 * NOVA * NOVA CINEMA *
PRIMA * BARRANDOV * public TV * ÓýKO * Z1 * PRIMA COOL
STV1 * STV2 * JOJ * JOJ plus
V ýR je možné poĜídit karty od spoleþností GITAL a SKYLINK
(dĜíve TT-trade). Na tČchto kartách je možné kromČ základních
programĤ si zaplatit rĤzné prémiové programy. Dále jsou neomezené
možnosti pĜíjmĤ dalších programĤ z jiných družic.
DVB-S se vyznaþuje vyšší kvalitou obrazu a v souþasné dobČ
umožĖuje i pĜíjem ve vysokém rozlišení obrazu HDTV.
———————————————————————————
(pokraþování v dalším þísle)
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Rádi bychom se ještČ vrátili k únorové „Gastro soutČži“. Myslíme, že komise
nemČla snadnou práci s hodnocením soutČžících pokrmĤ! Všechny byly dobré.
Nakonec to komise dobĜe zvládla a všechno jsme snČdli. Protože si myslíme, že
tradice se má ctít a udržovat, pĜikládáme starý recept jednoho vítČzného peþiva,
tak zvané „vamberky“ od pana Ing J. Teleckého. Dobrou chuĢ!
Základem je rakviþka z pracinkového tČsta:
10 dkg másla
10 dkg práškového cukru … se spolu dobĜe utĜou, pak se vmíchá
5 dkg co nejjemnČji namletých oĜíškĤ
20 dkg mouky (napĤl hladká a polohrubá), do níž jsme pĜedem rozmíchali
2 jemnČ utluþené hĜebíþky a špetku skoĜice
Rakviþkové formiþky naplníme co nejtenþí vrstvou tČsta, aby zbylo dost místa
pro náplĖ!
TČsto si na vále vyválíme na placky asi 2 – 3 mm silné, z nich se vykrojí pásky
tak široké a dlouhé, aby pokryly stČny a dno formiþky. Trochu se pĜi manipulaci
trhají, musí se podebrat plochým nožem, ale to se dá natrénovat a upeþené
korpusy rakviþek jsou pak pravidelné a dobĜe se vyklápČjí.
Peþeme ve stĜednČ teplé troubČ (jako vánoþní pracinky). NáplĖ je trojitá. Dole
vrstva krému, pĜes ni pudink, zcela nahoĜe þokoláda.
Krém: 18 dkg másla, 20 dkg práškového cukru utĜít s 1 lžící smetany a podle
chuti vmíchat hodnČ silnou kávu.Nechat v chladu a pĜipravit pudink.
Pudink: 0,4 l mléka, 1 ½ vanilkového pudinku, 1 žloutek, 3 lžíce cukru, 1
vanilkový cukr - vše opatrnČ svaĜíme za stálého míchání do husta. Necháme za
stálého míchání vychladnout. Pro vylepšení mĤžeme ještČ za tepla vmíchat lžíci
másla. Z uvedených surovin budeme mít 25 – 27 vamberákĤ.
Za Senior klub J. Bondarová
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Bergmanová V.
Gutjahr A.
Nevrlý M.

Textilana v obrazech a datech
Akvárium
PĜipomínky zašlých þasĤ

Beletrie – dospČlí
Blake J.
Boroviþka V. P
Carlyle .
Cartland B.
Cartland B.
Cílek R.
Davis L.
Dumas A.
Eden D.
Francová Z.
Henley V.
Holcová M.
Howard L.
Körnerová H.
Laurens S,
Link Ch.
Mac Naught J.
Moravcová J.
Nesbö J.
Nosková V.
Plaidy J.

Setkání na úsvitu
PaĜížská Súreté pátrá
Láska a hĜích
Láska na vlnách.
Hudba duší lásky
Umírání na splátky
Jedna panna navíc
Jehúovi tovaryši
Uþitelská dcerka
Život naruby
Síla lásky
VČþný striptýz
Už neplaþ
Almužna pro bohaté
SvĤdcova pĜísaha
DĤm sester
Dvojí láska
Pastiþky rozumu
ýervenka nese smrt
Víme svý
Válka královen

(Pokraþování z minulého þísla)
Je mi stále trapnČ a mizernČ, když se vrátím o tČch dvacet let zpátky
k tomu odpoledni, kdy dopis od Jirky Žalmana ležel pĜede mnou na
stole. Nepochopila jsem tenkrát, že ty þtyĜi stránky byly upĜímné, silné a
úchvatné vzpomínky naší zaþínající kĜehké dospČlosti. MĤj svČt se tehdy
toþil velikou rychlostí a oslĖoval mne nepĜebernými zážitky. Z arény
jevišĢ jsem dobývala potlesk a hlavnČ obdiv, nelitovala jsem v tom žádné
námahy, nevadilo mnČ ani odlouþení od Áji a Jindry. Dlouhé mČsíce
jsem dokonce nemČla žádné zprávy o babiþce a dČdovi. Oni po
svízelném soužití v našem pražském bytČ opČt tiše zvedli kĜídla, aby
odešli dožít svĤj život do klidu malinké vísky v západních ýechách. Babi
jsem posílala þasem dopis s daty a þasovými údaji, kdy si mČ mĤže
poslechnout na HvČzdČ nebo na jiné tehdejší rozhlasové stanici. Nikdy
jsem jí nezapomnČla napsat, kdy se na mČ mĤže podívat v televizi. Je
zajímavé, že ona se ve svých dopisech nikdy nezmínila, jestli to udČlala.
Hru na dobývání a oslĖování publika jsem léta vybrušovala a
nevČdomky jsem to pĜenášela i do svých ostatních vztahĤ. PĜes
obþasnou nudu a jen slabý pocit prázdnoty vlastnČ nic nekalilo mou
spokojenost. Ovšem, kdyby tu nebyl ten ŽalmanĤv dopis. Nevím, jak to
nejlépe vyjádĜit, ale pĤsobil jako dokonale naþasovaný lék. V pĜedtuše
vlastního konfliktu jsem napsala slova na strhující melodii od Turtles „
Já nechci pĜed oltáĜem stát!“. Jak se mi to dnes zdá být všechno
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Plaidy J.
Pawlovská H.
Prouza P.
SvČrák Z.
Stínil L.
Updike J.
VaĖková L.
Victor C.
Von Ziegesar C.
Vondruška V.

Královna z Provence
Zanzibar, aneb první…
Ctitelé katastrof
Povídky
StĜípky lásek
Terorista
Kdo na kamenný trĤn
DČsivé tajemství
Lhala bych ti
Román o rĤži

8 3!9
Bobák J.
Bobák J.
Brezina T.
Estes A.
Estes A.
Horowitz A.
NČmcová B.
Paoilini Ch.
SvČrák Z.
Trojovská I.
Žáþek J.

Dávné povČsti národa þeského 2. díl
Dávné povČsti národa þeského 3. díl
Dotek andČla
StĜíbrné podkovy
9. díl
StĜíbrné podkovy
10. díl
Vesmírná archa
Pokladnice našich pohádek
Odkaz draþích jezdcĤ
Mám v hlavČ myš Lenku
PĜedtuch konce
Velká kniha básniþek

 !3!9
Pohádky s angliþtinou
Piráti
logické! Ale kdyby mi tenkrát nČkdo do oþí Ĝekl, že kopu a vyhazuji jako
mezek, jen abych si nemusela pĜiznat pravdu, nepochodil by.
Po jednom z koncertĤ jsem doma vyházela všechny šuplíky na
koberec, až jsem ten dopis našla. Tak jak jsem byla, udýchaná,
rozþilená, nepĜevleþená a neodmalovaná jsem tenkrát þetla 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 pamČĢ, která mi pĜipomnČla i
mé tehdejší city. Kde je ten deník, do kterého jsem tehdy všechno
napsala! Když jsem si na tohle všechno vzpomnČla, bylo to snad poprvé,
co jsem po letech nad sebou breþela a naĜíkala, vlastnČ nade vším svým
souþasným životem. Najednou jsem se uvidČla jinak. Jako osamocená,
vzdálená od všeho vlastního: od Áji a Jindry, od babi s dČdou, od
Nového MČsta, které jako by pĜestalo existovat.
Stále jsem v hotelovém pokojíku v lázních a tohle všechno mi
probČhlo hlavou po onom setkání s Timoteem. Jestlipak dokážu usnout,
když stále nevím, jestli zítra najdu skrýš a v ní svĤj poklad, svĤj ostrov
dČtství, svĤj skuteþný deník.
Ráno se probouzím do zasnČženého dne a kráþím dĤvČrnČ známou
cestou od bábinþina domu stále rovnČ na jih až ke Kyselce. SnČhové
vloþky se pomalu snášejí a já naplno a šĢastnČ obhlížím MČsteþko
z vrcholu stoupání, než zajdu do lesa. Vpravo známá mýtina, vždycky na
ní leželo nČco pokácených stromĤ, ty vonČly pryskyĜicí a jehliþím. Na
jejím konci vpravo stojí buk, jenže má teć urþitČ tĜicet metrĤ! I takhle
v zimČ, bez listí je na nČj nádherný pohled. Pospíchám dál, protože
támhle, vepĜedu mne þeká stará známá lávka pĜes Ztracený potok. Co
jsme se tady nabČhali a najezdili na kolech s plnými taškami na
Ĝídítkách a uvnitĜ o sebe zvonily lahve naplnČné kyselkou… Je tu poĜád
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