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cena 10 Kè

Váení ètenáøi,

Zprávy z radnice

dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce
2009. Snad je na první pohled vidìt, e jsou jiné. Pokusili jsme se
upravit jejich grafiku, barevnost a kvalitu papíru. Doufáme, e k lepímu. Tyto úpravy samozøejmì pøinesly zvýené náklady. Vedení mìsta
se ale pokusí najít potøebné peníze v rozpoètu tak, aby cena pro Vás
zùstala zachována.
Kvalita náplnì novin je závislá na pøíspìvcích. Máme to tìstí, e
lidí, ochotných se podílet na obsahu, pøibývá. Vem, kteøí do naich
novin pøispívají, velice dìkujeme a ètenáøùm pøejeme mnoho zdraví,
tìstí a spokojenosti v novém roce 2009.
Redakce

 Nástìnný kalendáø mìsta. U pøíleitosti 425 let od zaloení naeho mìsta vyel obrazový kalendáø. Barevné fotografie od nìkolika
místních autorù jsou vdy doplnìny èernobílou historickou fotografií
s obdobným zábìrem. Kalendáø mùete zakoupit v knihovnì, lázních
nebo u pana Èengera za 120 Kè.

Významná ivotní jubilea naich obèanù
LEDEN 2009
Slámová Stanislava
Nováková Boena
tìrbová Boena
Sekeráová kolastika
Hiner Josef
Hrevuová Frantika
Istenáková Frantika
Jelínek Karel Pawel

90 let
87 let
86 let
84 let
81 let
81 let
80 let
75 let

Vem jubilantùm pøejeme mnoho
zdraví, tìstí a osobní spokojenosti do dalích let.
Redakce

ÚNOR 2009
Petruová Gertruda
Gutbierová Irmgard
Jersáková Marie
Pospíilová Zdenka
Váa Frantiek
Seneiová Frantika
Bartáková Anna
Botíková Janina
Rený Jiøí
Habardíková Marie
vábová Vìra
Tarabová Halina

86 let
86 let
84 let
84 let
84 let
84 let
82 let
83 let
82 let
80 let
70 let
70 let
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 Novinkou na www.nmps.cz je návtìvní kniha. Návtìvníci naeho webu zde mohou zveøejnit své postøehy, námìty nebo pøipomínky. Vìøíme, e tato platforma také dobøe poslouí ke kultivované diskuzi o Vaich názorech. Pokud by se pøece jen objevily vulgární nebo
rasistické pøíspìvky, budeme je odstraòovat.
 Zubní lékaø. Na konci øíjna ukonèil èinnost MUDr. Edson Makumbirofa z dùvodu stìhování své rodiny. Zdravotní dokumentace pacientù
byla odevzdána v souladu se zákonem na Krajský úøad Libereckého
kraje, který zároveò vyhlásil výbìrové øízení na nového stomatologa.
Z dùvodu veobecného nedostatku zubaøù se do výbìrového øízení bohuel nikdo nepøihlásil. Pokud jste si nali nového zubaøe sami, je moné vyádat svou dokumentaci na Krajském úøadì, odboru zdravotnictví u paní
Krupièkové, telefon: 485 226 546, email: ruzena.krupickova@kraj-lbc.cz,
která Vai dokumentaci novému stomatologovi zale. Seznam zubaøù,
kteøí pøijímají pacienty, naleznete na stránkách Èeské stomatologické
komory (www.dent.cz) nebo Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz).
Panu MUDr. Edsonu Makumbirofa dìkujeme za slubu, kterou pro
nae obèany vykonával, a pøejeme mnoho tìstí a spokojenosti v novém pùsobiti.
-SY Nový bytový dùm je dokonèen
V prosinci probìhla kolaudace bytového domu Frýdlantská 59 a obsluné komunikace. Po 1,5 roce od zahájení demolice pùvodní ubytovny po bývalé Textilanì se do nových bytù zaèínají stìhovat první
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Informace z jednání rady mìsta
Rada mìsta na svém jednání 29. 11. projednala majetkoprávní vìci, pøidìlení bytu, schválila instalaci informaèních sítí v bytových domech, uloila provedení finanèní kontroly v Novomìstské teplárenské s.r.o. Dále rada mìsta projednala rozpoètové zmìny a ukonèení
nájmu nebytových prostor ve Vaòkovì ulici 226. Rada mìsta se také
zabývala celoroèním pronájmem areálu koupalitì.

nájemníci. Navzdory mnoha problémùm se tedy podaøilo dùm s 39 byty
dokonèit alespoò jako dárek pod stromeèek.
Výstavbu provedla jako hlavní subdodavatel firma pana Libora
Turského. Po øemeslné stránce je stavba výbornì zvládnuta do nejmeních detailù. Byly vyuity také nìkteré nadstandardní prvky.
Pro výstavbu byla získána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
ve výi 21,5 mil. Kè. Byty jsou urèeny pro pøíjmovì vymezené osoby,
tedy pouze pro obèany s pøíjmy niími, ne je 0,8násobek, èi domácnosti s pøíjmy niími ne je 1,5násobek prùmìrné mzdy v ÈR. Tyto
podmínky vak naprostá vìtina zájemcù splòuje a Rada mìsta ji rozhodla o pøidìlení témìø vech bytù.
Obsluná komunikace byla vybudována s pomocí dotace ve výi 2 mil. Kè
od Ministerstva pro místní rozvoj z Programu podpory bydlení. Finanèní podíl mìsta na výstavbu bytového domu a komunikace byl ve výi 5 mil. Kè.
Obyvatelùm domu pøejeme pøíjemný, spokojený a bezproblémový ivot v nových domovech.
 Vítání obèánkù. V sobotu 29. listopadu 2008 pøivítala
Mgr. Michaela Smutná, zastupitelka mìsta, spoleènì se èlenkami
Sboru pro obèanské záleitosti nové obèánky naeho mìsta, kteøí se
narodili v období od èervna 2008 do konce øíjna 2008. Celkem se
v tomto období narodilo 17 dìtí, z nich 7 bylo chlapcù a 10 holèièek.
Byli to: Elen a Stela Divínovy, David Jalovièár, árka Po¾áková,
Aneka Víchová, Tereza Himmelová, Radek Himmel, Pavel Hrubý,
Alena Pavlatová, Marek Chaloupka, Ema Dvoøáková, Pavel Prokop,
Kristýna Bureová, Zuzana Kavurová, Adam Tomíèek, Natálie Demeterová a Filip Ho.
V listopadu loòského roku se jetì narodili Kateøina Engelmannová,
Lucie Suková, Kristýna Bukovská a Jan trba.
Vem rodièùm nových obèánkù gratulujeme a pøejeme jim, aby jejich
ivoty i ivoty jejich dìtí byly naplnìny zdravím, krásou, bezpeèím,
úspìchem i láskou. A se Vám splní vechny plány a nadìje.
Mgr. Radoslava áková
místostarostka
 Mìstský úøad v Novém Mìstì pod Smrkem, jako správce místního poplatku ze psù, upozoròuje vechny majitele psù, aby dle
Obecnì závazné vyhláky è. 5/2006 nezapomnìli uhradit poplatek
za svého psa na rok 2009 nejpozdìji do 28. února 2009.
Roèní poplatek èiní:
 za prvního psa 500 Kè
 za druhého a kadého dalího psa tého dritele 750 Kè
 za psa, jeho dritelem je poivatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jediným zdrojem pøíjmu,
anebo poivatel sirotèího dùchodu 200 Kè
 za druhého a kadého dalího psa tého dritele 300 Kè
Úleva se poskytuje z poplatku na prvního psa dreného u rodinného
domu ve výi 400 Kè.
finanèní odbor
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Ze 14. zasedání Zastupitelstva mìsta
Nové Mìsto pod Smrkem,
konaného dne 26. listopadu 2008
Na zasedání zastupitelstva mìsta bylo pøítomno 14 zastupitelù, tøi
zastupitelé byli omluveni. Po volbì návrhové komise a ovìøovatelù zápisu jednalo zastupitelstvo dle schváleného programu.
Pøipomínky obèanù
Paní Bondarová se dotázala, proè Nové Mìsto pod Smrkem nemùe mít postaveno nìjaké dùstojné nákupní støedisko, obchodní dùm
s potravinami. Ve Frýdlantu se staví tøetí. Musíme kupovat drahé potraviny. Urèitì bychom si to zaslouili, ijeme tu celý ivot. Pokud by
bylo potøeba zorganizovat petici, tak ji je ochotna zorganizovat a je
pøesvìdèena, e ji podepíe 95 % obèanù. Pan starosta odpovìdìl, e
obchodní støediska staví investoøi, ne mìsta. Mìsto nemá zámìr postavit a provozovat supermarket. To jistì není jeho posláním. Mùe
pomocí nástrojù územního plánování pouze pøipravit zónu pro výstavbu obèanské vybavenosti. Takové zóny ve mìstì jsou. Pokud se
najde investor, mìsto mu urèitì bránit nebude, ani nemùe. Probìhla
osobní jednání ji se tøemi zájemci o postavení a provozování supermarketu, dosud bezvýslednì. Investoøi pravdìpodobnì po zváení
vech okolností (kupní síla, konkurenèní podmínky apod.) ztratili zájem. Petice a její zamìøení (proti komu?) nedává smysl.
Paní Polková øekla, e by se mìlo mìsto nìjakou formou, napø. reklamou, dostávat do povìdomí a nabízet investorùm monosti k výstavbì. Nabídnout jim urèité výhody. Neustále narùstají obchody vedené vietnamskými obchodníky, jejich cenové relace jsou vyí ne
ve velkých obchodních støediscích. Pan starosta zopakoval, e ji
jednal se tøemi zájemci, byl jim nabídnut prostor k výstavbì s tím, e
mìsto jejich zámìry podpoøí. Co se týká asijských obchodníkù, ti tu
jsou, protoe u nich obèané nakupují, jinak by tu nebyli. To mìsto nemùe ovlivnit. Paní Polková navrhla zviditelnìní formou reklamy
nebo inzerce. Pan starosta øekl, e si neumí pøedstavit reklamu, e
mìsto hledá investora a provozovatele supermarketu. ZM tím ale mùe starostu povìøit. Mìsto platilo finanèní prostøedky za vydání inzerátù pøi hledání praktického lékaøe, teï bude moná potøeba podat inzeráty pro nalezení stomatologa, ale to jsou aktivity, které mìstu nepøísluí. Za zabezpeèení dostupné lékaøské péèe je zodpovìdný kraj
a VZP, pøesto se mìsto angauje a vynakládá finanèní prostøedky. Paní
Bondarová pøinesla panu starostovi èlánek z tisku vydaný ÈTK. Pan
starosta èlánek Øetìzce pùjdou do malých mìst ocitoval. Po pøeètení konstatoval, e investoøi mohou pøijít, mìsto jim bránit nebude.
Paní Suková dodala, e by mohly být na webových stránkách mìsta
zveøejnìny lokality urèené pro výstavbu obèanské vybavenosti.
Paní Heinrichová upozornila na problém stánkaøù na námìstí. Dotázala se, zda by mìsto mohlo vzít v úvahu zøízení zóny pro trnici.
Námìstí je a mìlo by být vizitkou mìsta. Kdy jsou trhy, je námìstí
pøeplnìné stánkaøi, jsou pøeplnìné východy ze støedu námìstí. Kdysi
navrhla prostor pod domkem paní Uxové, který pak koupil pan Kavalír.
Pokud by dolo k demolici Stiblíkárny, mohli by být stánkaøi tam.
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Pan starosta øekl, e je moné o tom uvaovat. Zatím k tomuto úèelu
nemá mìsto ádný jiný vhodný prostor. Mgr. Svobodová øekla, e souhlasí s tím, co øekla paní Heinrichová. Mìla by být jasnì stanovena pravidla pro vyuívání námìstí stánkaøi. Aby se nestávalo to, co se stává
stále èastìji. Pøijede stánkaø, postaví si stánek a za nìj si postaví auto.
Kdy chcete projít napøíè námìstím, tak to nejde. Dále øekla, e byla
na Doínkových slavnostech poøádaných Libereckým krajem, kde byla
pøesnì stanovena pravidla. Byla vyhrazena místa, kde stánky budou,
tak aby vznikl dostatek místa k procházení mezi stánky. Vichni stánkaøi museli auta zaparkovat mimo plochu urèenou pro stánky.
Organizátoøi mìli poøadatele, kteøí to dobøe hlídali. Podobné podmínky
by mìly být i v Novém Mìstì, nebo to obèané nebudou brát tak, e
stánkaøi pøijeli pracovat pro nì, ale e pøijeli pracovat pro sebe, aby
mìli keft, bez ohledu na obèany mìsta. Pan starosta øekl, e pravidla
existují, otázkou je, jak se dodrují a jaká je kontrola. Povolení vydává
finanèní odbor MìÚ. Ing. Beranová øekla, e uívání veøejného prostranství se øídí OZV è. 4/2006, o místním poplatku za uívání veøejného prostranství, kde vak není øeeno, e u stánku auto nesmí stát.
Pokud tam stojí, je dle vyhláky zpoplatnìno. Pokud je na námìstí jeden stánkaø, tak se to ohlídat dá. U vìtího mnoství stánkaøù je to sloitìjí a vyhláka to neøeí. Paní místostarostka øekla, e pøi poøádání
trhù panem Chaloupkou na námìstí auta nestojí, pouze pøi vykládání
a nakládání. Vìtí prostory kolem stánkù a prùchodnost námìstí by
bylo s panem Chaloupkou moné øeit. Ing. Beranová dodala, e s panem Chaloupkou je moná domluva. V zimních mìsících pøed poøádáním trhù telefonuje a dotazuje se, jak to vypadá se snìhem a úklidem
námìstí. Paní Suková øekla, e by bylo dobré, aby øeila policie parkování jednotlivých trhovcù. Stává se, e u ZU nebývá volný pøechod.
Pan Selnekoviè øekl, e výstavba nákupního centra znaènì pokodí
maloobchody, které také mají nìco do sebe. Dále øekl, e øeením pro
mìsto, jak rozíøit informaci pro pøípadné investory, by bylo vytvoøení
jednoduchého e-mailu s informací o tom, e mìsto hledá investory
na výstavbu nákupního centra, jeho zaslání na obchodní oddìlení rùzných obchodních øetìzcù. Dodal, e to je monost, jak to neøeit drahou
reklamou nebo inzercí, pøestoe od toho neoèekává ádnou odezvu.
Mgr. Svobodová upozornila na stálý problém týkající se nebezpeèného parkování u Jiního marketu. Dalím problémem, který obèané
negativnì vnímají, je velmi rychlý prùjezd aut øízených polskými øidièi.
Ostatní obce se snaí tento problém øeit. Bylo to zveøejnìno i v tisku.
Dotázala se, zda se obce spojily pøi jednání s krajem a jestli je monost
rychlé jízdy aut pøes mìsta øeit. Pan starosta odpovìdìl, e øeení
rychlé jízdy je v kompetenci policie. Oproti minulým obdobím dochází
k èastìjímu mìøení, pøedevím v ranních a odpoledních hodinách, kdy
se jezdí do práce a z práce a provoz je nejsilnìjí. Tuto skuteènost nelibì nesou místní obèané. Mìøení vak ukázala, e povolenou rychlost
nepøekraèují pouze poltí øidièi. Mgr. Svobodová poádala v souvislosti s rychlou jízdou, aby byla u DDM umístìna dopravní znaèka upozoròující na pohyb dìtí.
Prodej nemovitých vìcí z vlastnictví mìsta
Zastupitelstvo projednalo prodej nemovitých vìcí z vlastnictví mìsta dle schválené smlouvy o budoucí smlouvì, prodej nemovitých vìcí
z vlastnictví mìsta, schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvì
è. 5/2008, schválilo dodatek ke smlouvì o budoucí kupní smlouvì
è. 13/2007 a è. 4/2008. Zároveò zastupitelstvo mìsta projednalo zmìnu
usnesení 13ZM/2008-Us 252.
Smlouva o dopravní obslunosti
ZM projednalo Smlouvu o spolupráci pøi zajiování dopravní obslunosti Libereckého kraje pro období 2009. Mìsto Nové Mìsto pod
Smrkem uhradí za zajitìní dopravní obslunosti roku 2009 èástku
ve výi 349 830 Kè.
Zmìna zøizovací listiny PO SVÈ RORO
Podnìtem ke zmìnì zøizovací listiny byl zájem øeditelky PO SVÈ RORO
o pokraèování v provozování víceúèelového sálu v Dìlnickém domì.

Rozpoètové zmìny
Finaèní výbor doporuèil ZM schválit pøedloený návrh 2. kola
rozpoètových zmìn pro rok 2008.
Rozpoètový výhled
Pøedloila Ing. Beranová, vedoucí finanèního odboru.
Paní Ing. Beranová uvedla, e pro práci s rozpoètem je potøeba
mít stanovený rozpoètový výhled, který slouí pro støednìdobé finanèní plánování rozvoje hospodaøení. Podmínky pro sestavení
rozpoètového výhledu stanovuje § 3 odst. 1, 2 zák. è. 280/2000 Sb.,
o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù.
Pøedpoklad: ze zákona dochází ke zmìnì v rozpoètovém urèení daní,
stále se sniují dotaèní tituly ze SR a mandatorní výdaje. Bude doplacen
úvìr KB na mìstské láznì a v pøípadì, e nebude ádná pùjèka, vznikne
prostor pro investování. Tabulka nezahrnuje ádné investièní dotace.
Rùzné
Pan starosta pøedstavil prezentaci webových stránek mìsta Nové
Mìsto pod Smrkem  www.nmps.cz. Informoval o zmìnách a úpravách stránek. Upozornil na novinky, které jsou na stránkách mìsta,
napø. návtìvní kniha, kde je moné zaznamenávat názory, pøipomínky
a diskutovat, webovou kameru, informace o poøádaných kulturních akcích, hláeních rozhlasu atd. Dále pøipomnìl, kde je moné nalézt formuláøe napø. ádosti o byt, ádosti o dotaci z rozpoètu mìsta. Upozornil
na monost vyuití interaktivní mapy mìsta s èísly popisnými, elektronické podatelny, na kterou je moné zaslat ádost, která bude zaregistrována stejným zpùsobem, jako kdyby obèan pøiel na úøad fyzicky.
Mgr. Èechová se dotázala na zveøejnìní konání Vánoèních trhù,
které poøádá Senior klub. Na stránkách mìsta o tom není ádná informace. Témìø nikdo o jejich poøádání neví. Pan starosta øekl, e informace vyla v Novomìstských novinách. Vyzval paní Bondarovou,
èlenku Senior klubu, aby sdìlila informace o pøipravované akci. Paní
Bondarová øekla, e akce se koná v nedìli 30. 11. 2008 od 13 hodin
v sále Dìlnického domu. Dnes byly vyvìeny letáèky a akce bude hláena rozhlasem. Pan starosta na závìr jetì upozornil na monost zaregistrování e-mailové adresy na stránkách mìsta. Po zaregistrování
bude na e-mail kadého zaregistrovaného docházet zpráva o novì zveøejnìných informacích na webových stránkách mìsta.
Mgr. Èechová se dotázala, zda by bylo moné øeit parkování v ulici ikova (v dolní èásti pod køiovatkou s ulicí Revoluèní) napø. parkováním v jednom smìru. Majitelé nemovitostí parkují v obou smìrech
a tím ztìují zimní údrbu a prùjezd vozidel s náklady z BMTO. Pan
starosta odpovìdìl, e pokus o legalizaci parkování v jednom smìru ji
byl v ulici Ludvíkovská. Silnièní zákon pro nedostateènou íøi komunikací ale nepøipoutí parkování ani pouze v jednom smìru. Kadý, kdo
parkuje tak, e nenechá volný pruh o íøi min. 6 m, poruuje zákon a jediným øeením je pokutování policií. U to tak jednou bylo øeeno a obèané si chodili stìovat na úøad a dotazovat se, kde tedy mají parkovat.
Paní místostarostka dodala, e parkování ve mìstì je problém a èásteènì se nesprávné parkování toleruje. Muselo by se neustále pokutovat
celé mìsto. Pan starosta øekl, e mùe být projednáno s velitelem
OO PÈR, aby byla øeena místa soustavnì problémová, kde stojí auta
na stejné úrovni v obou smìrech. Paní Suková øekla, e u M je komunikace neustále v obleení aut v obou smìrech a prùjezd je tam problémový. Navrhla, aby byla z èásti travnaté plochy pøed kolkou udìlána parkovací místa. Paní místostarostka øekla, e si budou obèané
stìovat, e mìsto ruí zeleò. Pan Køepelka upozornil na to, e pozemky u M nejsou ve vlastnictví mìsta, ale ÚZSVM. Pan starosta øekl, e je moné s tím poèítat v rozpoètu mìsta a s ÚZSVM je moné domluvit výpùjèku pozemkù. Jako priorita je vybudování parkovitì
u mìstských lázní. Je moné zaøadit i vybudování parkovacích míst
u M. Pan Kozák øekl, e by se nad sebou mìli zamyslet hlavnì øidièi
a neparkovat v obou smìrech. Jestlie má nìkdo potøebu mít ètyøi auta,
tak a se postará o jejich správné parkování tak, aby neomezoval ostatní.
Paní Husáková vznesla pøipomínku k neustále pøeplnìnému kontejneru u prodejny bývalého ESA. Majitel prodejny tam vyhazuje
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kartony, které ani poøádnì nesloí. Donedávna nemìl ani popelnici
a vyhazoval tam i odpadky z prodejny. Obèané ke kontejneru pøijdou,
nemají papír kam vhodit, tak ho nechají vedle a vzniká tím nepoøádek
kolem. VPP zamìstnanci tam chodí uklízet, ale to není øeení. Obchodníci by mìli být pouèeni. Pan starosta øekl, e bude nutné provìøit
smlouvu na likvidaci odpadu. Mìsto nabízí monost smlouvy na ukládání tøídìného odpadu. Pan Suk øekl, e u to paní Václavková
a Svitièová øeily. Majitelé obchodu mají smlouvu na ukládání komunálního odpadu (.A.S.A.), na ukládání tøídìného odpadu (s Mìstem)
a byla jim pøidìlena popelnice na komunální odpad, kterou nemìli.
Mgr. Èechová upozornila na skládku odpadu a náletové døeviny
v Hajniti u autobusové zastávky (obratitì). Paní místostarostka navrhla, aby proøez a úklid odpadu provedlo mìsto. Pan Køepelka dodal, e by to mìl provést majitel pozemku, ale pravdìpodobnì se bude
jednat o pozemek mìsta. Paní Suková podìkovala za realizaci zateplení boèní stìny M a za vèasný úklid snìhu u M. Dále se dotázala,
zda by bylo moné v pøítím roce uvaovat o nìjakém údrbáøi pro
M, napø. z øad VPP zamìstnancù. Na fotbalovém høiti mají VPP zamìstnance, který tam provádí údrbu. Dotázala se, jestli by on mohl
12× v týdnu docházet do M. Paní Straková i paní Pospíilová v pøípadì potøeby vdy nìkoho polou, ale to není øeení. M je 30 let stará a rùzných oprav je tam neustále dost (WC, kohoutky, kuchynì atd.).
M nemá finanèní prostøedky na vlastního údrbáøe (kolníka). Paní
Straková øekla, e je na høitì pøiøazen. Paní Suková se dotázala, zda
musí být na høiti kadý den. Paní Straková dodala, e vechny VPP
zamìstnance není moné vyuít na odborné práce.
Mgr. Èechová øekla, e se dívá na televizní poøad Panorama
vysílaný kadé ráno na programu ÈT 2 a napadlo ji, jestli by nebyla
monost zaøadit do poøadu ot o Novém Mìstì pod Smrkem. Logo máme, krásnou krajinu taky a propagaci potøebujeme. Pan Homolka øekl, e u o to mìsto mìlo zájem, ale je to finanènì nákladné. Pan
Kozák dodal, e by za ten krátký ot mìsto platilo cca 600 000 Kè roènì. Bylo by moné projednat se starosty obcí, kteøí mají rozhledny
v poøadu Panorama, zaøazení navtívenky rozhledny na Smrku.
Mgr. Svobodová øekla, e byla poádána jubilanty (dlouholetými
obèany) z Nového Mìsta pod Smrkem o monost zapùjèení vybavení
sálu na oslavu jejich významného ivotního jubilea. Inventáø by byl
zapùjèen bezplatnì, tak jak se pùjèuje ostatním organizacím s tím, e
pokozené bude uhrazeno. Dotázala se, zda proti zapùjèení vybavení
sálu na oslavu má nìkdo ze zastupitelù nìjakou pøipomínku. Paní
místostarostka øekla, e s tím nemá problém. Pan Kozák dodal, e
provozování sálu je v kompetenci øeditelky a e s tím také nemá problém. Pan starosta podotkl, e by bylo dobré mít pro obdobné pøípady vypracován podrobnìjí ceník.
Mgr. Svobodová seznámila ZM s upøesnìním názvu organizace
a s logy støedisek, které PO spravuje. Oficiální název je SVÈ RORO,
Nové Mìsto pod Smrkem, pøíspìvková organizace.
PO SVÈ RORO spravuje:
 DDM, Frýdlantská 841, Nové Mìsto pod Smrkem
 Výtvarnou dílnu Ivony pálové, Frýdlantská 841, Nové Mìsto pod
Smrkem
 Stanici vèelaøù, Frýdlantská 841, Nové Mìsto pod Smrkem
 Táborovou základnu, è. p. 947 Jindøichovice pod Smrkem
 víceúèelový sál, Jindøichovická 316, Nové Mìsto pod Smrkem
 ORSEJ  ji není
Dále sdìlila, e byla na konzultaci na KÚLK, kde se dotázala,
jestli je velký problém, kdy je pouíváno logo místa, kde sídlí její
organizace. Bylo jí øeèeno, e to není nic proti nièemu a ukázali jí to
na pøíkladu jedné liberecké organizace, která má jiný název, neli se
vyskytuje v logu. Pro upøesnìní uvedla, jak budou název organizace,
loga a názvy støedisek pouívána: SVÈ RORO, pøíspìvková
organizace, Nové Mìsto pod Smrkem bude figurovat na dokladech,
jako jsou faktury, Zøizovací listina a jiné dokumenty. V pøípadì informaèních letáèkù apod. pro veøejnost budou pouívána loga
jednotlivých støedisek nebo název SVÈ RORO, pøíspìvková
organizace s logem DDM.
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Usnesení
ze 14. zasedání Zastupitelstva mìsta Nové Mìsto pod Smrkem,
konaného dne 26. listopadu 2008
ZM schvaluje
297. Program zasedání.
298. Návrhovou komisi a ovìøovatele zápisu.
299. Prodej parcel p. è. 1510/1  zahrada o výmìøe 637 m2 v k. ú. Nové
Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kè/m2 + náklady spojené
s prodejem a p. è. 1510/2  zastavìná plocha o výmìøe 77 m2
v k. ú. Nové Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 102 Kè/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod
Smrkem do vlastnictví manelù Martina a Martiny Dvoøákových.
300. Prodej parcel p. è. 2157  travní porost o výmìøe 189 m2
a p. è. 2158/1  travní porost o výmìøe 255 m2 v k. ú. Nové
Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kè/m2 + náklady spojené s prodejem a p. è. 2158/2  zastavìná plocha o výmìøe 48 m2
v k. ú. Nové Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 102 Kè/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod
Smrkem do vlastnictví pana Richarda Hübschera.
301. Prodej parcely p. è. 1510/3  travní porost o výmìøe 358 m2
v k. ú. Nové Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kè/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod
Smrkem do vlastnictví paní Marie Krchové Beranové. Kupující
pøedloí kupní smlouvu k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna
2009. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konèí a pozemky
urèené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcùm.
302. Prodej parcel p. è. 1550/2  ostatní plocha o výmìøe 99 m2
a p. è. 1550/3  ostatní plocha o výmìøe 7 m2 v k. ú. Nové Mìsto
pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kè/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod Smrkem do vlastnictví manelù Miroslava a Jaroslavy Koákových. Kupující pøedloí kupní smlouvu k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna 2009.
Po tomto datu platnost tohoto usnesení konèí a pozemky urèené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcùm.
303. Prodej parcely p. è. 2188/2  travní porost o výmìøe 122 m2
v k. ú. Nové Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kè/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod
Smrkem do vlastnictví manelù Viktora a Evy Filipových. Kupující pøedloí kupní smlouvu k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna 2009. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konèí a pozemky urèené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcùm.
304. Prodej parcely p. è. 1596/2  ostatní plocha o výmìøe 223 m2
v k. ú. Nové Mìsto pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kè/m2 +
náklady spojené s prodejem z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod
Smrkem do vlastnictví Miroslava Macháèka. Kupující pøedloí
kupní smlouvu k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna 2009.
Po tomto datu platnost tohoto usnesení konèí a pozemky urèené
k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcùm.
305. Smlouvu o budoucí kupní smlouvì è. 05/2008 uzavøenou mezi
mìstem Nové Mìsto pod Smrkem (budoucí prodávající) a Marií
Václavkovou (budoucí kupující) o budoucím prodeji èásti parcely p. è. 2085/7  orná pùda o výmìøe cca 1 000 m2 v k. ú. Nové
Mìsto pod Smrkem, urèené k zastavìní (na stavbu rodinného
domku). Smlouva o budoucí kupní smlouvì bude pøedloena
k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna 2009. Po tomto datu platnost
tohoto usnesení konèí a pozemky urèené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcùm.
306. Dodatek è. 1 na zmìnu ustanovení sub. I a II smlouvy o budoucí
kupní smlouvì è. 13/2007 schválené na 7. veøejném zasedání
Zastupitelstva mìsta Nové Mìsto pod Smrkem dne 5. záøí 2007
pod èíslem usnesení 7/ZM/99 uzavøené mezi mìstem Nové Mìsto
pod Smrkem (budoucí prodávající) a maneli Lukáem a Lenkou
Novotnými (budoucí kupující) na stavbu rodinného domku.
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307. Dodatek è. 1 na zmìnu ustanovení sub. I smlouvy o budoucí
kupní smlouvì è. 04/2008 schválené na 13. veøejném zasedání
Zastupitelstva mìsta Nové Mìsto pod Smrkem dne 17. záøí
2008 pod èíslem usnesení 13/ZM/2008-Us/275 uzavøené mezi
mìstem Nové Mìsto pod Smrkem (budoucí prodávající)
a Sborem jednoty bratrské v Novém Mìstì pod Smrkem (budoucí kupující) na stavbu obèanské vybavenosti.
308. Smìnu parcel p. è. 2166/2  travní porost o výmìøe 408 m2
z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod Smrkem do vlastnictví
Petra Pyrchala a parcel p. è. 2165  travní porost o výmìøe
142 m2 z vlastnictví Petra Pyrchala do vlastnictví mìsta Nové
Mìsto pod Smrkem. Rozdíl ceny smìòovaných parcel bude
ve výi 10 472 Kè zaplacen Petrem Pyrchalem pøi podpisu
smìnné smlouvy. Náklady spojené se smìnou parcel budou hrazeny kadou smluvní stranou ve stejném podílu, tj. 1/2. Smìnná
smlouva bude pøedloena k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna
2009. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konèí.
309. Smìnu parcel p. è. 1903/2  ostatní plocha o výmìøe 52 m2
z vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod Smrkem do vlastnictví
manelù Jiøího a Evy oltových a parcel p. è. 1860/6  ostatní
plocha o výmìøe 164 m2 z vlastnictví manelù Jiøího a Evy oltových do vlastnictví mìsta Nové Mìsto pod Smrkem. Rozdíl
ceny smìòovaných parcel bude ve výi 4 409 Kè zaplacen mìstem Nové Mìsto pod Smrkem pøi podpisu smìnné smlouvy.
Náklady spojené se smìnou parcel budou hrazeny kadou
smluvní stranou ve stejném podílu, tj. 1. Smìnná smlouva bude
pøedloena k podpisu nejpozdìji do 31. kvìtna 2009. Po tomto
datu platnost tohoto usnesení konèí.
310. Prodej budov  jiné stavby, které jsou na parcelách p. è. 488/2,
p. è. 488/3, p. è. 488/4, p. è. 488/9, p. è. 488/16 v k. ú. Hajnitì
pod Smrkem za smluvní cenu 1 030 587 Kè + náklady spojené
s prodejem a prodej parcel p. è. 488/2  zastavìná plocha o výmìøe 486 m2, p. è. 488/3  zastavìná plocha o výmìøe 663 m2,
p. è. 488/4  zastavìná plocha o výmìøe 221 m2, p. è. 488/9  zastavìná plocha o výmìøe 74 m2, p. è. 488/16  zastavìná plocha
o výmìøe 91 m2, p. è. 488/21  ostatní plocha o výmìøe 123 m2,
p. è. 488/22  ostatní plocha o výmìøe 135 m2, p. è. 488/24 
ostatní plocha o výmìøe 206 m2, p. è. 488/25  ostatní plocha
o výmìøe 567 m2, p. è. 488/27  ostatní plocha o výmìøe
1 177 m2, p. è. 488/33  ostatní plocha o výmìøe 1 482 m2,
p. è. 488/34  ostatní plocha o výmìøe 2 438 m2 v k. ú. Hajnitì
pod Smrkem za smluvní cenu za 407 818 Kè + náklady spojené
s prodejem z vlastnictví mìsta do vlastnictví firmy Retap spol.
s r. o. Kupující pøedloí kupní smlouvu k podpisu nejdøíve
po 30. listopadu 2009 a nejpozdìji do 31. bøezna 2010. Po tomto datu platnost tohoto usnesení konèí a pozemky urèené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcùm.
311. Smlouvu o spolupráci pøi zajitìní dopravní obslunosti Libereckého kraje pro období roku 2009 è. j. OLP/2525/2008.
312. Zøizovací listinu SVÈ RORO Nové Mìsto pod Smrkem,
pøíspìvková organizace s navrenou zmìnou v bodu VII. èl. 7.2
Doplòková èinnost.
313. Návrh 2. kola rozpoètových zmìn rozpoètu mìsta pro rok 2008,
navýení pøíjmù o 3 915 628 Kè, sníení pøíjmù o 3 800 000 Kè,
navýení výdajù o 4 486 866 Kè, sníení výdajù o 4 492 392 Kè,
SALDO 121 154 Kè.
314. Rozpoètové provizorium pro rok 2009 s tím, e bude vyjmut
bod è. 5.
315. Rozpoètový výhled na rok 2010 a 2011.
316. Úvìrovou smlouvu o kontokorentním úvìru è. 0988446319-08
od Èeské spoøitelny, a. s., výe úvìru 2 000 000 Kè, období èerpání úvìru od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
ZM ruí
317. Usnesení 252/08/ZM.

ZM bere na vìdomí
318. Kontrolu usnesení z 13. zasedání ZM, trvají úkoly 291/08/ZM,
292/08/8ZM, 296/08/ZM.
319. Pøipomínky obèanù.
ZM povìøuje
320. Radu mìsta k provedení nutných rozpoètových zmìn v závìru
roku 2008.
ZM ukládá
321. Starostovi zveøejnit na webových stránkách mìsta lokality urèené na obèanskou vybavenost k moné výstavbì obchodního
støediska a poskytnout informaci obchodním oddìlením obchodních øetìzcù.
322. Finanènímu odboru provádìní kontrol umístìní prodejních stánkù a aut na veøejném prostranství.
323. OVP jednat s KSS LK a DI PÈR v Liberci o monosti umístìní dopravního znaèení Pozor dìti v ulici Frýdlantská u DDM.
324. Starostovi jednat s velitelem OO PÈR v Novém Mìstì pod
Smrkem o øeení problému nevhodného parkování vozidel na komunikacích v centru mìsta (v obou smìrech napø. v ulici ikova).
325. Vedoucí oddìlení komunálního hospodáøství zajistit oøez náletových døevin a úklid skládky v Hajniti u autobusové zastávky
(obratitì).
326. Odboru správy majetku provìøit vytíenost VPP zamìstnance
pøidìleného na práce na fotbalovém høiti.
Ing. Pavel Smutný
starosta mìsta

Mgr. Radoslava áková
místostarostka mìsta

Mgr. Michaela Smutná
ovìøovatelka zápisu

Jan Selnekoviè
ovìøovatel zápisu

Èerpání rozpoètu mìsta za rok 2008 v kapitole Opravy a investice
Svítidla Z ul. Jindøichovická a ul. Tylova
Støecha Z ul. Jindøichovická
Støecha Z ul. Textilanská
Støecha domu u høbitova + podlaha, stropy, trámy
Hromosvod  dùm u høbitova
Bojlery SRC
Zateplení knihovna + osvìtlení
Oprava balkónu na budovì lázní
Komunikace Pøebytek + garáe ikova
Komunikace Hajnitì pod dùm è.p. 107
Oprava výmìníku (pøístavby)
Dokonèení oprav Kyselky
Ostatní komunikace opravy
Bourání komína u lázní
Oprava  dlaba  autobusová zastávka ul. Husova
Voda  útulek (studna, rozvody, bojler, zateplení)
Rozhlas Ludvíkov pod Smrkem, Hajnitì
Zateplení fasády M
Oprava dlaby M
Brouzdalitì, pískovitì na okálech
Neumannùv køí  dokonèení
Oprava balkónu na budovì MìÚ
Oprava kanalizace a WC na MìÚ
Komunikace ul. Rokycanova
Oprava trafostatnice TZ Jindøichovice pod Smrkem
0statní
Dìtské høitì
Úèelová komunikace k 39 BJ  podíl mìsta
Kanalizace  pøíprava
Tepelné audity M, Z
Projekt proluka  dílny MìÚ
Projekt vodovod Hajnitì
Posudky balkón láznì, komín
Správní poplatky komunikace 39 BJ
Správní poplatky komunikace
Správní poplatek studna
Geometrická zamìøení  námìstí, sokolovna, høitì
Hydrogeologické posudky
Projekt  podélné znaèení ul. Ludvíkovská
Ostatní
39 BJ
Smlouva  odmìna technickému dozoru investora
Dokonèení  podíl mìsta (+ navíc zvýené DPH)
39 BJ dokonèení  vícepráce
ÈEZ navýení pøíkonu
Pøemístìní pilíøkù Telefónica, plyn, sloup
Celkem
39 BJ z dotace SFRB
Úèelová komunikace k 39 BJ z dotace MMR
Celkem s dotací SFRB a MMR

skuteènost v Kè
461 609
362 639
47 500
186 822
12 155
279 905
190 496
83 406
510 762
190 914
11 638
10 778
259 896
80 340
252 268
108 527
171 109
240 762
9 023
212 832
6 891
27 865
51 885
107 571
15 410
8 564
535 468
1 034 615
1 541 050
71 400
40 000
2 500
2 285
3 000
2 000
3 000
43 554
5 850
4 700
1 200
466
649
733
315
155
9 512

746
448
249
000
690
322

10 678 375
1 950 000
22 140 697
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SportovnÌ
SportovnÌ aa relaxaËnÌ
relaxaËnÌ centrum
centrum
p¯ÌspÏvkov· organizace, I» 75048817, LudvÌkovsk· 38, NovÈ MÏsto pod Smrkem 463 65

ProvoznÌ doba od ledna 2009

PLAVECK› BAZ…N
dopoledne
PondÏlÌ 9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
⁄ter˝
9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
St¯eda

9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
»tvrtek 9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
P·tek
9:00ñ12:00
v˝uka plav·nÌ ökoly
Sobota 9:00ñ12:00
NedÏle 9:00ñ12:00

odpoledne
zav¯eno
14:00ñ15:30 soc. ˙stav
15:30ñ17:00 senio¯i
17:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ22:00 ve¯ejnost
14:00ñ21:00 ve¯ejnost
14:00ñ20:00 ve¯ejnost

D·le dle pot¯eby a dle dohody!
Plav·nÌ pro ökoly mimo provoznÌ dobu ñ na objed.
minim·lnÏ 1 den p¯edem

SAUNA + MAS¡éE
PondÏlÌ

mas·û l·v. kameny i klas. ñ na obj.
15:30ñ19:30
⁄ter˝
mas·û l·v. kameny i klas. ñ na obj.
15:30ñ19:30
St¯eda
klas. mas·ûe na obj.
17:00ñ21:00
»tvrtek (ûeny)
dle dohody
16:30ñ21:00
mas·ûe klas. (ûeny), pedik˙ra
17:00ñ21:00
P·tek (muûi)
dle dohody
16:30ñ22:00
mas·ûe klas. (muûi)
17:00ñ21:00
Sobota (rodiny)
dle dohody
16:30ñ21:00

OB»ERSTVENÕ
⁄ter˝ñ»tvrtek
P·tek
Sobota
NedÏle (nebo dle dohody)

16:00ñ21:00
16:00ñ22:00
16:00ñ21:00
zav¯eno

Moûnost pron·jmu ÑobËerstvenÌì ñ menöÌ skupinovÈ
oslavy! (i vË. vlastnÌho obËerstvenÌ ñ smluvnÌ cena!)

CenÌk platn˝ od ledna 2009

PLAVECK› BAZ…N
1 hod.
2 hod.
50 KË
70 KË
(p¯ech·zenÌ do sauny zak·z·no)
DÏti, ZTP
30 KË
50 KË
ZTP/P
zdarma
doprovod
30 KË
DÏti do v˝öky 100 cm
zdarma
DospÏlÌ

Z·loha na klÌË dospÏlÌ 50 KË, dÏti 30KË
P¯Ìplatek za p¯ekroËenÌ Ëasu 10 KË za kaûd˝ch
zapoËat˝ch 30 min
Pron·jem 1 hodina ñ 600 KË, po 19:00 ñ 500 KË, d·le
dle dohody
Permanentka p¯enosn· s 15 vstupy na 2 hod.,
platn· na 2 mÏsÌce 900 KË
Permanentka dÏti a ZTP 500 KË (stejnÈ podmÌnky
jako dospÏlÌ). Do sauny permanentky neplatÌ!
Moûnost zap˘jËenÌ ruËnÌku, vysouöeËe vlas˘ 20 KË,
ruk·vky, mÌËe 10 KË
Sleva pro d˘chodce 1◊ t˝dnÏ (˙ter˝) od 15:30 do
17:00 hod. ñ cena 40 KË
Cena pro ökoly pron·jem 1 hodina dopoledne ñ 20 KË
za 1dÌtÏ
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SAUNA
Na 2 hodiny 80 KË (moûnost p¯echodu do bazÈnu dle
pravidel, p¯Ìplatek 10 KË)
Z·loha na klÌË 50 KË
Moûnost zap˘jËenÌ prostÏradla, osuöky, ruËnÌku 20 KË/ks

MAS¡éE
klasick·
l·vov˝mi kameny
Ëtvrtek, p·tek (sauna+mas·û)

100 KË/20 minut
180 KË/30 minut
140 KË

KK OO NN TT AA KK TT YY
mobil: 776 098 911
725 785 801
e-mail: bazen@nmps.cz
www.volny.cz/nmps.sport.relax
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Mateøská kola informuje
Od øíjna jsme se pro dìti snaili pøipravit nejen zábavný program
v M, ale vymyslet i mimokolní èinnosti.
V mìsíci øíjnu k nám pøijel pan fotograf a mìl pro nás pøipravené
focení s vánoèní tématikou. Ubìhlo pár dní a navtívilo nás divadlo
s pohádkou Kozlík, která se nám líbila. Ke konci mìsíce k nám zavítal kouzelník Maruka s ptáèky. Poslední den v øíjnu jsme si zpestøili návtìvou Solné jeskynì v Polsku.
V listopadu jsme si mohli zazpívat lidové písnièky se zpìvaèkou,
hereèkou a moderátorkou Lídou Helligerovou. V pùlce mìsíce jsme si
vyjeli do ekocentra STØEVLÍK v Oldøichovì v Hájích, poznávali tam
zvíøátka, seznamovali se s poèasím a zkoueli si tøídit odpady.
Na konci mìsíce byl nejen výlet znovu do Solné jeskynì v Polsku, ale
i návtìva Naivního divadla v Liberci na pøedstavení Vánoce
s Kuliákem. A poslední den v mìsíci jsme byli spoleènì rozsvítit
vánoèní strom na námìstí, a zazpívat si vánoèní koledy. V tomto mìsíci také nìkteøí z nás zaèali chodit do bazénu, kde se uèí plavat.
A co prosinec? Byl u nás onglér se svým programem nazvaným
CIK-CAK. S rodièi jsme si mohli vyrobit dáreèky na vánoèních dílnièkách, které byly v M. A pøed vánoèními prázdninami jsme jeli
do Liberce do Tipsport arény fandit malým Bílým tygrùm, podívat se
na pohádkové bytosti na ledì a uít si výletu.
Tìíme se na nový rok 2009 a pøejeme Vám mnoho tìstí, zdraví
a spokojenosti.
Za M zapsala St. Karrasová
Dìti a zamìstnanci M

Eva a Vaek
Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem zajistilo na nedìli 14. 12. 2008
v sále Dìlnického domu vystoupení populární dvojice Eva a Vaek.
Toto vystoupení bylo vìnováno pøevánì naim starím spoluobèanùm, kteøí obdreli vstupenky zdarma. Nìkolik desítek vstupenek bylo i ve volném prodeji za mìstem dotovanou cenu 50 Kè. Program byl
velmi pìkný, dvojice zazpívala vechny své známé i ménì známé písnì. Zaøadila i blok známých lidových písní, které si vichni spoleènì
zazpívali. K vánoèní atmosféøe pak pøispìla i krásná vánoèní koleda
zazpívaná paní Evou.
Kdo pøiel, jistì nelitoval a strávil velmi krásné dvì hodiny. koda
jen, e návtìvníci tak snadno tuto populární dvojici propustili a nevytleskali si dalí pøídavky.
-á-

Novomìstské vánoèní trhy...
Dne 30. listopadu 2008 uspoøádal ná SENIOR KLUB první
VÁNOÈNÍ TRHY. Byla to nae první akce tohoto druhu. V tomto nápadu nás podpoøilo a povzbudilo mìsto.
Trhy se konaly v sále Dìlnického domu. Na zahájení nám zazpívaly
dìti pìveckého krouku Podsmrkáèek. Vánoèní hudba vytvoøila správnou sváteèní atmosféru. Prodávaly se výrobky, které samy vyrobily
èlenky klubu. Výtvarný krouek dìtí mìl moc pìkné výrobky  stejnì
tak dìti z mateøské koly. Rovnì spolek en z Jindøichovic pod
Smrkem se podílel na pøíjemné atmosféøe svými vkusnými výrobky
i pohodou. Krámek keramiky potìil vechny milovníky tìchto výrobkù. Také obèerstvení nebyl patný nápad  stoly byly stále obsazené,
vaøila se káva, èaj, grog a prodávalo se domácí peèivo.
Lidí pøilo hodnì. Byli jsme mile pøekvapeni. Mùeme øíct, e se nae
první akce podaøila a myslíme si, e by se z toho mohla stát tradice!!!
Pøejeme vem ètenáøùm astný nový rok 2009.
Za SENIOR KLUB Jarmila Bondarová

Základní organizace potovních
holubù v Novém Mìstì pod Smrkem
Pøed nìjakým èasem jsme v naich novinách otiskli èlánek o holubáøích v naem mìstì. Zmìnilo se nìco od té doby?
Letos jsme zaloili v Novém Mìstì pod Smrkem organizaci chovatelù
potovních holubù. Doposud jsme byli registrováni v Raspenavì. Nae
èlenská základna se skládá z chovatelù z naeho okolí a loni se k nám pøidali chovatelé z Polska, kteøí bydlí kousek od hranic. Chtìli bychom
nae mìsto dobøe reprezentovat.
Jakých výsledkù jste v minulém období dosáhli?
Napøíklad Jiøí Svoboda v roce 2006 obsadil v závodì holubù 2. místo
v mistrovství republiky na støedních tratích. V roce 2007 a 2008 získal
1. místo v mistrovství republiky na støedních tratích. Dále jeho holub bude
reprezentovat Èeskou republiku na olympiádì v nìmeckém Dortmundu.
Holubáøi mají svou olympiádu?
Pro vysvìtlení  olympiáda potovních holubù se koná jednou za 2 roky a poøádá ji mezinárodní federace FCI. Na této akci se prezentuje z kadého státu, který je pod federací registrován, 10 nejlepích holubù.
Kdo jetì z vaich èlenù dosahuje pìkných výsledkù?
V posledních letech dosahují pìkných výsledkù také pan Jan Feøtr
a pan Miroslav Jarga, zejména na dlouhých tratích. To jsou závody
od 500 km do 1 100 km. Víme, e tento sport mnoho lidí nezná a proto jim moc neøíká. Proto bychom byli rádi, aby se nai obèané o tomto sportu nìco dozvìdìli, napøíklad v tisku nebo rùzných debatách.
Chtìli bychom tímto podìkovat panu starostovi za podporu, kterou
nám v naí èinnosti pøislíbil.
J. Svoboda

V NOVÉM ROCE 2009
PØEJEME VEM
TÌSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOST.
Uèitelé
Základní umìlecké koly v Novém Mìstì pod Smrkem
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Vaòkova ulice
Kdy byly po druhé svìtové válce vybírány èeské názvy pro ulice
Nového Mìsta, byla jedna z nich pojmenována po panu Rudolfu
Vaòkovi. Bylo to správné rozhodnutí, uctít tímto zpùsobem památku
jednoho novomìstského obèana. Bohuel vak èasem povìdomost
o panu Vaòkovi upadla v zapomnìní a dnes mnoho zdejích obyvatel
ani vùbec netuí, kdo byl pan Vanìk a proè je po nìm pojmenována
jedna ulice.
Rudolf Vanìk se narodil 28. 2. 1892 ve Zlíchovì. V období první
republiky bydlel v Novém Mìstì a pracoval tu jako listono. Po osudné Mnichovské dohodì a ztrátì pohranièních oblastí tehdejího Èeskoslovenska v roce 1938 musel z Nového Mìsta odejít. Usadil se
v Podìbradech, kde pokraèoval dále v práci doruèovatele. Po obsazení
republiky nacistickým Nìmeckem v bøeznu 1939 se zapojil do ilegálního odboje proti nacistùm. Jestli aktivnì vystupoval proti nacistùm ji
v Novém Mìstì, není bohuel známo. Dá se to vak pøedpokládat.
V Podìbradech se stal èlenem skupiny ISNO (Informaèní sluba národního osvobození) a pro jejího vedoucího pøedstavitele pana Hodaèe
zprostøedkovával písemný kontakt s praským odbojovým ústøedím.
Navíc na potì likvidoval udavaèské dopisy zasílané nìmeckým úøadùm. Dne 26. 10. 1942 byl spolu s dalími èleny odboje zatèen. Po výsleích a muèení na gestapu byl 2. 4. 1943 pøevezen do Terezína, kde
èekal na soud. Soud se uskuteènil v Norimberku dne 14. 6. 1944. Byl
souzen spolu s dalími ètyømi odbojovými spolupracovníky. Vanìk
a Hodaè byli odsouzeni k trestu smrti a dne 5. 9. 1944 byli popraveni
v Mnichovì.
Popravou byl ukonèen ivot jednoho z mnohých nenápadných hrdinù boje proti nacismu. Nové Mìsto
pod Smrkem ale na svého obèana nezapomnìlo a uctilo jeho památku
pojmenováním jedné z místních ulic
jeho jménem. Rovnì v Podìbradech
byla na jeho poèest odhalena pamìtní deska. Lze ji najít na zdejí potì.
Tímto èlánkem vzdávám hold panu
Rudolfu Vaòkovi i já a vìøím, e
na zapomenutého hrdinu si vzpomenete i vy, pùjdete-li Vaòkovou ulicí.
Rudolf Vanìk
I. Nejstarí cesty kolem Nového Mìsta
V dobì zaloení mìsta nebyl zdejí kraj porostlý jen lesem. Byla tu
dvì významná místa s lidským osídlením. Prvním byla ves Ludvíkov,
druhým byl vrchnostenský hospodáøský dvùr na jihozápadním svahu
Jindøichovického høebene.
Schickestrasse
Z Ludvíkova vedla do Slezska obchodní cesta a je moné, e
Ludvíkov byl na ní zaloen. Pravdìpodobnì se jedná o nejstarí cestu
v okolí Nového Mìsta. Ve starí nìmecké literatuøe se pouívá název
Schickestrasse, v jedné staré mapì je nazývána Alte slezische Weg (Stará
slezská cesta). Význam cesty je zdùraznìn slovem Strasse, tj. silnice,
i v novomìstských privilegiích. Název Schickestrasse není doposud
dobøe objasnìn. Podle nìmeckých historikù souvisí se slezskými povozy,
které pøijídìly vstøíc slezským poutníkùm vracejícím se z Hejnic.
Schickestrasse pùvodnì vedla z centra Ludvíkova k jihovýchodu ke
Ztracenému potoku. Za mostem pokraèovala po severním svahu kopce, na nìm dnes stojí mìstský vodojem, a po severním svahu
Mìdìnce k Lomnici. Tímto zpùsobem obcházela rozsáhlé silnì zamokøené území na levém bøehu Novomìstského potoka. Úsek cesty
od Lomnice ke státní hranici není pøesnì znám.
Pozdìji, kdy se sláva hejnického poutního místa rozíøila daleko
do kraje, chodila po ní procesí ze Slezska. Za Neumannovým køíem
(co je obnovený køí u Ztraceného potoka) vznikla nová cesta,
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která vedla do horní èásti Ludvíkova a dále pøes Pøebytek a Láznì
Libverda do Hejnic.
Osud poutní cesty se naplnil po výstavbì okresních silnic na pøelomu 19. a 20. století. Jako polní cesta byla jetì vyuívána a do období po druhé svìtové válce, kdy v rámci scelování pozemkù byly
podstatné èásti cesty zaorány a zanikly.
Hohe Strasse
Druhá nejstarí cesta spojovala hospodáøský dvùr s Frýdlantem.
Po zaloení Nového Mìsta byla prodlouena k mìstu. Existovala-li tato novìjí èást cesty i pøed zaloením mìsta, není známo. Novomìsttí
cestu nazývali Hohe Strasse, pozdìji i Kaiserliche Strasse, avak
v Gallasovì darovací listinì pozemkù z roku 1704 je uveden název
Hegewalder Strasse. Dnení asfaltová silnice do Frýdlantu v podstatì
tuto starou cestu kopíruje.
První písemnì doloená rekonstrukce cesty byla provedena v letech
18381840 a zmiòuje se o ní i tehdejí novomìstský dìkan Menzel.
Nìkteré úseky cesty byly pøitom zcela novì vybudovány.
Dalí pøestavba silnice byla uskuteènìna v roce 1939. Silnice byla budována jako rychlostní komunikace s oznaèením RS 155. Vyznaèovala se
vìtí íøkou a klopenými zatáèkami a tak je zachována dodnes.
Cesta mezi Ludvíkovem a hospodáøským dvorem
Ludvíkov a hospodáøský dvùr byly vzájemnì propojeny cestou.
První úsek tehdejí cesty z Ludvíkova ke Ztracenému potoku dnes kopíruje silnice do Nového Mìsta. Za mostem se cesta stáèela k severu
a pøes Novomìstský potok a Lomnici smìøovala k hospodáøskému dvoru. Èást cesty mezi mostem a eleznièní tratí existovala jetì krátce
ve druhé polovinì minulého století, pak byla rozorána. Zarùstající pøejezd trati je vak stále zachován. Od trati vedla cesta pøes Novomìstský
potok k dnení skupinì katanù. I tento úsek zanikl. Dalí èást cesty od
katanù kolem kravína a pøes Lomnici k frýdlantské silnici doposud
existuje jako asfaltová silnièka.
Václav Tima

Pocity
To zase jednou jsem jel na setkání spoluákù ze støední koly.
Do Prahy. Prahu mám odjakiva rád, snad také proto, e jsem v ní strávil nejen svoje kolní léta, ale jetì trochu navíc. Praha tenkrát, poèátkem
edesátých let, a Praha dneka, to se nedá dost dobøe srovnávat. Pravda,
zùstaly ony známé atributy  Hrad, mosty, historické budovy, ulice.
Petøín, Vltava, parníky, Vyehrad. Pøibyly opravené památky, nové budovy, plno reklam, svìtel, aut, chodcù. A také hømotu a barev. Do vnitøní
Prahy na místo setkání jsem jel od hranic mìsta pøes pùl hodiny.
Semafory, proudy aut, i kdy hlavnì ven z mìsta, nebo byla sobota. A pak
nastalo dilema, kde zaparkovat. Vude vyhrazená rezidenèní místa pro
stálé obyvatele ètvrti nebo volná místa, ale s podmínkou platit kadé
nové dvì hodiny. Po pùlhodinì marného objídìní a najetí ca deseti kilometrù jsem to vzdal a pøejel na smíchovskou stranu. Po asi dvou kilometrech volná místa skoro na levém bøehu Vltavy. Podle registraèních
znaèek aut zde byli vichni, co dopadli jako já  nemohli nalézt vhodné
místo na zaparkování. V blahé nadìji, e se po návratu se svým milovaným autíèkem jetì setkám, jsem jej opustil a odkráèel pomalu po navigaci
na místo setkání. Lavièky obrácené smìrem k Vltavì zvaly k posezení.
Na jedné sedìl pár bezdomovcù, on a ona. On drel láskyplnì její hlavu
ve svém klínì, hladil její neupravené vlasy a stále jí hledìl do oèí. Radìji
jsem obrátil pohled jinam. Vìøte, to nebyla scenérie z èervené knihovny.
Jak jsem se blíil k Palackého mostu, otevíral se mi úchvatný pohled
na monumentální krásu praského Hradu s chrámem svatého Víta uprostøed. Slunce se pomalu klonilo na své nízké dráze k západu  nebo byl listopad  skoro jasná obloha bez mrakù, pohled na Vltavu s parníky a obèasnými veslaøi na kánoích, tu a tam rybáø na pramici. Po proudu pomalu
a línì plula obrovitá plochá loï. Rachot tramvají na mostì, èilý automobilový ruch tamté. Barevná hra semaforù na køiovatkách. Temnìjí scené-
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rie Petøína s Hladovou zdí vlevo od Hradu. Pomalu se nasvìcující budovy
na nábøeí. A opìt do iroka se rozevírající pohled na nádhernou kulisu
Praského hradu. Nebyl jsem sám, kdo se na tom mostì zastavil a hledìl
v úasu na to nádherné panorama. òùra mostù po proudu, a k tomu nejstarímu  Karlovu. Lehce vìtrem èeøená hladina Vltavy s odleskem zapadajícího slunce. Naproti pak majestátný Vyehrad, kousek dál pièky vìí
Emauz, jejich pùvodní vìe byly vybombardovány na sklonku války a dostavìny po válce. Palackého námìstí s mohutným pomníkem Palackého
s patetickými nápisy po obvodu fundamentu. Jak pomíjivé a dnes u ani tu
úctu nevzbuzující. Nebo co dnes znamená výzva k lepí spoleènosti, k jejímu chování, mravním zásadám, étosu? Slova, slova, slova. Vzpomínáte,
to u pouil Shakespeare ústy svého smutného hrdiny Hamleta
Ono místo setkání se jmenovalo U Dobré mylenky a ji sama evokace na to, co tam budeme konat, byl dobrý výbìr. Vak se tam scházíme
ji po páté. Byl jsem na tom místì úplnì první a skoro jsem se lekl, e to
u zaèalo, protoe iroko daleko kromì psù a jejich páníèkù nikdo ze
známých tváøí nebyl. Chodil jsem po tom chodníku sem a tam. Na nároí
jednoho z vysokých domù pamìtní deska s pøipomenutím, e zde il skladatel Josef Suk, a hned naproti dalí deska se jménem sochaøe Jaroslava
Horejse. Vysoké secesnì vyzdobené budovy, jemné kvìtinové reliéfy
na fasádì. Okna vìtí i mení, vysoká, úzká, se zaloutlými záclonami
i jemnì naøasenými bìlostnými. Tu a tam nìkdo neviditelný okno pootevøel èi zavøel. Studený vítr profukoval od Vltavy a honil neèistoty
po chodníku. U jsem to nevydrel a el jsem dovnitø restaurace. Uvnitø
témìø nikdo nebyl, ale obsluha byla informována. A tam vzadu, byl
jsem navigován. Vida, na stejném místì jako u minule a pøedminule
a pøed Jen jsem se usadil, pøiel první spoluák. U jsem si zvykl, e
nyní má asi 120 kg ivé váhy a na intru mìl ani ne polovièku. Potøepali
jsme si pravièkou a první otázky na sebe nenechaly dlouho èekat.
Selo se nás postupnì patnáct. Dolo i na vzpomínky na nae pedagogy vèetnì citace jejich nesmrtelných výrokù. Jak vak docházelo
na vytahování snímkù vnouèat  podívej se, teï je mu rok a pùl, tak
to já nemusím, protoe je to moc osobní a známka toho, e u není o èem
se bavit na spoleèná témata. Zaèali se pomalu vytrácet první spoluáci,
tak honem jetì pár spoleèných foto, louèení s pøipomínkou  za rok?
Auto jsem ke svému ulehèení nael celé a nevybrané na místì, kde
jsem ho zanechal. Doprava úmìrnì veèerní dobì vzrostla. Trvalo mi
o pár minut déle, ne jsem opustil moje mìsto. A pak jen òùra svìtel v protismìru dálnice, obèas daleko rychleji pøedjídìjící auta
v mém smìru. Postupnì provoz øídl a do Mìsta jsem pøijel jenom já
sám. Jako by nikdo v Praze nebyl, jen já a moje pocity.
© mi-dra

Jak jsem nala poklad
Slyím své srdce, jak bije na poplach, a nekrotím ho. Pode mnou
leí mìsteèko v rùovì jasném dopoledním slunci. Jak bezpeènì si tu
odpoèívá pod mohutnou íjí jizerského Smrku
Je mráz a hluboké ticho, vùnì i barvy jsou lahodné. Nemohu se odtrhnout, nemohu se toho pohledu nasytit, i kdy moje nitro pomalu, ale jistì
zaplavuje zcela neznámá bolest. Bolest, která jako silná, klidná øeka pøináí na hladinì obrazy z minulosti. Nelze je zachytit ani podret, sotva je
uvidím, u je øeka odnáí pryè. Babièèiny bájeèné obìdy, její kytièky, její
hedvábné tmavì modré aty s bílým krajkovým límeèkem, modlitební kníka se sváteèním kapesníkem, její nakalivý smích Dìda a ustìní Rudého
práva v jeho velkých rukách, bráka na kole se záøícíma oèima, èokoládovì hebká roèní ségøinka Ája, ukírovaná v bílém proutìném koèáru
Vidím naeho opáleného taku, jak ho tu nad babièèiným jídlem opoutí
jeho vìèná praská nervozita a napìtí, najednou miluje pøírodu a toulá se
s námi po lese Najednou si vzpomínám, jak bráka byl pro kadé dobrodruství, jak jsme spolu dreli proti takovi, protoe hlasitì mlaskal pøi
jídle, ale jak mì také èasto neèekanì zradil kvùli mámì Vzpomínám, e
Ája byla vech a vechny mìla ráda, e la z ruky do ruky, z náruèí do náruèí, s Jindrou si dokázali spolu bezvadnì hrát, jako kdyby byli stejnì staøí. A já jsem jim nìco tie závidìla, ale u jsem se k nim nedokázala pøi-

blíit, protoe jsem ji vcházela pootevøenými dveømi do úchvatného èasu
mládí a lásky a samých neznámých, dospìlých vìci Tak takhle a v tomhle mìsteèku jsme kdysi spolu ili. Ne se pouta rozervala.
Jak hluboko se to tu do mne obtisklo! A proè jsem tak dlouho vzdorovala naléhavosti vzpomínek ?
Není to sen. Po tøiceti letech jsem v Novém Mìstì pod Smrkem.
Stojím dole na námìstí u benzínové pumpy a dívám se vlevo na almanùv dùm. Jestlipak jetì ije Jirkova maminka? Pravá strana námìstí má barevné fasády, ano tamhle je cukrárna, vedle ten obchod to
bylo tehdy hraèkáøství Mùj Boe, do èeho jsem se to dala? Cítím takové rozèilení, takové dojetí, a to nejtìí je teprve pøede mnou. Tam
vpravo, nahoøe v Revoluèní ulici je dùm, kde bydlela babi s dìdou.
Utírám si oèi, pálí mì nahoøe na patøe, míjím vlevo Dìlnický dùm
a u pøed sebou vidím rohovou pekárnu v Revoluèní ulici a vedle, ano,
je to on, ná bývalý domeèek U nemá tu sklenìnou masivní støíku
nad hlavními dveømi, na kterou z mého pokojíku vypadla koèièka, u
nemá to úzké vìtrací okno vedle hlavních dveøí, kudy jsme s brákou
v noci skákali do ulice. Nemá výkladní skøíò se lutou naøasenou
záclonou. Místo bøidlicové støechy vidím eternitové ablony.
Dùm tedy stojí, zatímco babi s dìdou ji dávno neijí. Pokukuji
po Smrku a Mìïáku a zatrne mi nad tím dílem zkázy. Mìdìnec je úplnì holý a Smrk ho bude následovat. Mùj cíl v tomto mìsteèku mi najednou nepøipadá tak dùleitý.
Mám objednaný pokojík v lázních. Vedoucího tu dìlá Petr pála.
Naposledy jsme se vidìli pøed tøiceti lety. Byl to nejlepí a nejspolehlivìjí kamarád, jakého jsem kdy mìla. Po jeho boku jsem vlezla jednou
o pùlnoci na høbitovì do Klingerovy hrobky, a na dno mezi zapráené
rakve. Ty rakve mìly malé sklenìné okénko, zøejmì ve výi hlavy nebotíka. Èím to tehdy Petr svítil, to u si nemùe vzpomenout ani jeden z nás.
Já si pøesnì pamatuji, e jsem se sehnula blizouèko nad to sklenìné
okénko, ale s úplnì zavøenýma oèima. Pìknì jsem dovedla podvádìt.
Jitka Pemlová a Jarka Havrdová se tenkrát choulily k sobì a prosily,
abychom u li domù. Potichouèku jsme se tenkrát vraceli, bylo nás kolem deseti, ze høbitova Celní ulicí dolù k námìstí. Smrk za naimi zády
byl jako èerný ohromný kapr, mìsíc byl v úplòku a v takové krásné noci
jsem se stala hrdinkou. Petr pála kouøí a rozhlíí se po staveniti v pøízemí lázní, a já nevím, zdali je vùbec rád, e mne vidí. Pobíhají tu mui
v montérkách, má s nimi starosti, a tak odcházím na procházku k evangelickému kostelíku, kde bývala hrdinkou zase nae babi. Teï, kdy u
vím, jak to v tìch padesátých letech bylo tìké, mám ji za to jetì radi.
S tajícími vloèkami snìhu na brýlích míjím zezadu ná dùm.
Zahrádeèka, kùlny, terasa a pod ní veliké sklenìné okno, tam mìli kdysi
dílnu evci, jako by se vùbec nic nezmìnilo. Jen na støee není okenní výklenek, a to je zlé. Jen podle nìj jsem schopna nalézt to pohyblivé podlahové prkno, pod kterým snad doteï leí v tatièce na zip mùj tajný deník
z osmé tøídy. Z krásné osmé tøídy tady v Novém Mìsteèíèku pod Smrèíèkem, takhle jsem to tam tenkrát napsala. Ale je mi u pìtaètyøicet let,
a to èlovìk moc dobøe ví, e kdy se do nìèeho pustí, bude vechno proti nìmu. Najednou se od plotu nemohu odlepit. Tady apala své první
krùèky Ája, a z tohohle obrovského dubu spadl bráka a vyrazil si
dech Proè nám to tady jen nezùstalo? Proè to není poøád nae, kdy
jsme tu vyrostli? Byl to mùj jediný opravdový domov.
Babi s dìdou tady jednoho dne vechno nechali, nábytek, nádobí, obrázky na stìnách, které maloval dìda a také já, i ty bílé kuchyòské hodiny, které jsme poslouchali od narození, i tu bábinèinu váhu se zlatými
miskami a sadou závaíèek, celý parádní pokoj s vyklápìcím zrcadlem
a idlí jako ze zámku, na které jsem si hrávala na princeznu, kamna
na døevìné piliny, myrty, jako stromy, krobené záclony Jako dva ptáèkové zvedli køídla a odlétli na zavolání naí maminkou do Prahy.
Maminka se rozvedla s tatínkem, pøestìhovala kuchyò do koupelny, a tak
se jí zdálo, e babi s dìdou a jedna místnost navíc vechno spraví.
Dívám se do oken nad terasou, kde mìla babi kuchyò. Teplou a voòavou,
celou bílou, s kytkami a koèièkou. Tato vzpomínka, jak nesnesitelná.
Pospíchám odtud, za chvíli se zaène stmívat a k evangelickému kostelíku
je to jetì kousek. Jak ráda bych potkala nìkoho známého.
(Pokraèování v dalím èísle)
Jiøina Sedláèková

9

ledenúnor 2009

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Mìstská knihovna nabízí svým ètenáøùm bohatý výbìr literatury jak z oblasti populárnì nauèné,
tak i z beletrie. Pøijïte se sami pøesvìdèit a staòte se ètenáøi mìstské knihovny.
Knihovna dále nabízí veøejnì pøístupný internet, èernobílé a barevné kopírování pro obèany bìhem
výpùjèní doby a monost skenovat.

Mìstská knihovna pùjèuje:
pro dìti:

pondìlí
støeda

13:0017:00 hod.
13:0015:00 hod.

pro dospìlé:

pondìlí
úterý
ètvrtek

9:0011:00 hod.
9:0011:30 hod.
9:0011:30 hod.

13:3017:00 hod.
13:3017:00 hod.

Z nabídky nových knih v novomìstské knihovnì
Beletrie dospìlí
Abrhamová Jana
Babická Helena
Bauer Jan
Bradford Taylor
Cartland Barbara
Caldwell Jan
Cimický Jan
Deveraux Jude
Fielding Joy
Frey Stephen
Garwood Julie
Gis Martin
Harris Joanne
Johnson Susan
Kaèírková Eva
MC Main Ed
Pivoda Ondøej
Quick Amanda
Rudolf Sonja
Serno Wolf
Sichinger Martin
Swann Carolyne
Swann Carolyne
Small Beatrice
Souèek Ludvík
Stach Jan
Svobodová Vlasta
Vallgreen Carl
Van Dine S.
Victor Cynthia
White Michael
White Vicki
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Slepý dùm
Medailon krále Slunce
Zemøít pro jednoho boha
Dìdicové Havraního útesu
Dotek lásky
Pravidlo ètyø
Zápisník Paula Maigreta
Milovat
Zachrání mì ráno
Stínový úèet
Vrada podle seznamu
Komisaø Schimanski
Krysaøovy støevíce
Pokuení
Na mrtvé je spolehnutí
Útoèník
Ranhojiè z Vratislavi
Záhadný skvost
Sbìratelka jedù
Synové ïábla
Cukrový klaun
Azurové slunce
Azurové nadìje
Kadin, sultánova ena
Pøípad Jantarové komnaty
Støelecké orgie
Láska pøichází po pièkách
Pøíbìh podivuhodné lásky
Vrada Alvina Bensona
Krutá daò
Tajemství Medicejù
Pekelný ráj

Nauèná dospìlí
Nový Petr

Sternhojj Gilbert
Stanglmeier G.
Däniken Erich
Prako Ján

Nová Louka, Kristiánov
Kompletní encyklopedie piva
Austrálie
Severní Amerika
Obrazy, grafika, ilustrace
Krkonoe pohledem Jana Buchara
Pohlednice
Èeský ráj
Pardubicko
okující odhalení
Tajná znamení a rituály
svobodných zednáøù
Budoucnost zaèala u dávno
Tutanchamovo tajemství
Nové dùkazy
Nespavost

Mláde beletrie
Cassidy Cathy
Neubauerová Annette
Nìmeèek Jaroslav
Ullrichová Hortensie

Scatlett
Pøípad pro mistrova áka
Mamut Jogi
1 000 dùvodù proè se trápit láskou

pilar Václav
pilar Václav
Jamáèek Milan
Lutinec Jan
Karpa Roman
Karpa Roman
Karpa Roman
Bürgin Luc
Zunneck Karl

Mláde nauèná literatura
Binder Sibyll
Jezdectví mùj koníèek
Calabresi Linda
Lidské tìlo
Dyer Alan
Vesmír
Farndon John
Atlas zvíøat
Mertens Dietmar
Hadi
McMillanová Beverly Oceány
Obris Jürg
Papouek Proper zasahuje
Peschke Hans
Støedovìk
Reichardt Hans
Známky
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Støedisko volného èasu RORO,
Nové Mìsto pod Smrkem

Místní akèní skupina
mikroregionu Frýdlantsko/MASiF

STANICE MLADÝCH VÈELAØÙ

Zprávy z Místní akèní skupiny
Místní akèní skupina Mikroregionu
Frýdlantsko byla na zaèátku roku 2008
jednou ze 42 MAS podpoøených ve 4. ose
Programu rozvoje venkova  v programu
Leader. Podaøilo se tak dosáhnout významného cíle, pro který byla MAS v roce 2004 zaloena: získat pro
Frýdlantsko prostøedky z programu, který umoòuje realizovat místní
rozvojovou strategii. Tento cíl se tak stal zároveò startovní èárou  od
kvìtna 2008 zaèínáme plnit to, co jsme naplánovali. Podle podmínek
Programu rozvoje venkova je strategie MASiF sloena z nìkolika opatøení, která jsou rámcem pro místní projekty. Celkem 7 opatøení (tzv. fichí)
je zamìøeno zejména na podporu místní produkce, dále na péèi o krajinu
(lesy) a na zlepování prostøedí v obcích. A do roku 2013 bude MASiF
pravidelnì tøikrát roènì vyhlaovat výzvy k pøedkládání ádostí a podporovat projekty, které budou naplòovat cíle stanovené ve strategii. Kolik
penìz tak na Frýdlantsko pøijde, bude záviset na schopnosti MASiF naplòovat strategii (èást dotací bude Ministerstvo zemìdìlství pøidìlovat
formou bonusu) a také na kurzu koruny vùèi euru.
MASiF tak mohl zahájit èinnost kanceláøe a zamìstnat dvì stálé pracovnice  manaerku Jitku Doubnerovou a vedoucí kanceláøe Ivu
Androvou. Jejich základním úkolem bylo pøedevím zajistit pøedfinancování provozu MASiF. Jakmile byl tento existenèní a ne zcela snadný krok
dokonèen, byl èas pøipravit a vyhlásit první Výzvu k pøedkládání ádostí
pro zemìdìlce, podnikatele, neziskové organizace a obce a poskytovat
konzultace adatelùm. Pro 1. výzvu bylo pro Frýdlantsko pøipraveno
5,7 milionu Kè. Z devíti pøedloených projektù bylo k podpoøe vybráno
est, z toho tøi høitì v obcích (v Dìtøichovì, høitì a oprava koly v Kunraticích, skatepark ve Frýdlantì) a tøi projekty podnikatelské. Projekty budou zahajovány na zaèátku roku 2009 a pak je také budeme postupnì pøedstavovat. S pravidelnými zprávami se mùete setkávat na www.masif.cz.
Kromì této technické èinnosti se MASiF podílel i na propagaci
Frýdlantska a místní produkce. Ná kousek svìta jsme pøedstavili na veletrhu Zemì ivitelka v Èeských Budìjovicích, pro mikroregion Frýdlantsko
jsme vedli projekt, v nìm napø. vzniklo nové logo Frýdlantska a prezentace na www.frydlantsko.cz s kalendáøem akcí poøádaných v jednotlivých
obcích. Letní workshop ivoty Frýdlantska s lektorkou z USA nebo
Slavnosti sýra, doprovázené øadou dalích akcí, se povedly a úèastníkùm
a návtìvníkùm se líbily. Jako èlen Národní sítì MAS jsme v kontaktu
s dalími venkovskými oblastmi Èeské republiky i Evropy.
A co nás èeká v novém roce? U na pøelomu roku 2008 a 2009 vyhlaujeme druhou výzvu k pøedkládání ádostí, take zaèátek roku bude runý. V kvìtnu a záøí budou následovat dalí výzvy. Pro zemìdìlce uspoøádáme v lednu kolení na téma cross-compliance, pro zájemce o sluby
Agrárního internetového centra pøipravíme kurz práce s internetem. Pøipravujeme se na projekt spolupráce Podané ruce kulturnímu dìdictví,
v nìm budeme spolu s partnerskými MAS mapovat kulturní dìdictví naich regionù. Zúèastníme se Valdtejnských slavností ve Frýdlantì a pøi
dalích pøíleitostech budeme propagovat originální produkty z Frýdlantska a zdejí ikovné lidi.
Dìkujeme vem, kdo nám pomáhali a podíleli se na tom, e letoní
rok hodnotíme jako úspìný.
Tìíme se na dalí setkávání a spoleènou práci v roce 2009.
MASiF

Pøednáka v elezném Brodì 4. 12. 2008
Tentokrát jsme si pøednáku v elezném Brodì rozdìlili na ètyøi èásti.
Ría mìl na starosti historii vèelaøství, Mía si pøipravil vèelí produkty,
Matou a Pája pøednáeli o ivotì vèel v úlu a Sonia a Jerome se starali
o odlévání svíèek do forem a výrobu vánoèních ozdob z vèelích mezistìn.
První dvì pøednáky se uskuteènily v mateøské kole. Byla to pro nás
naprosto nová zkuenost, protoe s malými dìtmi jsme pracovali poprvé.
Povídání o vèelièkách jsme dìtem pøiblíili hrou a kreslenými obrázky.
Pak jsme se pøesunuli do Domu dìtí a pokraèovali jsme dalími
dvìma pøednákami pro první stupeò Z. Tady u to pro nás bylo veselejí, protoe jsme dìti zkoueli, vichni museli absolvovat test a pøi
vysvìtlování jsme mohli pouívat odbornìjí výrazy.
Paní uèitelku jsme ze zkouení vynechali J. Mgr. Y. Svobodová

ÈTENÁØSKÁ SOUTÌ

Kolik má vèela oèí?
Své odpovìdi odevzdejte v mìstské knihovnì paní
Vokounové do 30. ledna 2009. Nezapomeòte uvést jméno,
u ákù Z i tøídu. Ze správných odpovìdí vylosujeme
vítìze, který dostane drobnou odmìnu.

Liberecké romské sdruení:

U nás se nic nevyhodí.
Je spousta vìcí, o kterých si lidé
myslí, e u jsou jen na vyhození.
Opak je pravdou. Napøíklad ikovnì vylouskané slupky od oøechù,
nebo prolé koøení v kuchyni, víèka
od PET lahví, nepotøebné knoflíky,
reklamní letáky, pecky od tøení
nebo vestek, a tak dále a tak dále.
Máme tady v naem centru ikovné dìti, a tak jsme si troufli vyrobit nìkolik dekorativních obrázkù na výzdobu naeho baráèku. Z rùzných pecek a slupek máme na hlavní chodbì velkou rybu a jetì vìtí sovu.
Knoflíky nám poslouily k vytvoøení dvou velkých hrnkù na kávu, které
teï obdivují návtìvníci a hosté naí kuchyòky. Prolé koøení bylo úplnì
nejlepí na vysypané sklenièky, které si v naem centru dìti vyrobily
jako dárky pro paní uèitelky. Z barevných letákù máme ukrouceno
spoustu papírových korálkù na závìs do dílnièky. Víèka jsme sbírali celé
prázdniny a je z nich velká duha na schoditì. Úplnì nejradìji u nás navlékáme sklenìné korále a snaíme se vytváøet originální perky, je jich tady u
plná vitrínka. Tìíme se na výrobu ozdob
na Vánoce, protoe máme z vycházek nanoeno hodnì iek a pøírodnin a jetì
více nápadù.
A proto  ne nìco vyhodíte, poptejte se
kolem, jestli to nìkdo rád nevyuije  napø.
my z KC v Novém Mìstì pod Smrkem.
ikovným ruèièkám dríme paleèky.

Evropský zemìdìlský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Za Liberecké romské sdruení
I. K. Nové Mìsto pod Smrkem
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Muhu  dobrý duch, ochránce Jizerských hor
Na Smrku byla pøi pøíleitosti 5. výroèí otevøení rozhledny v její blízkosti odhalena plastika ochránce Jizerských hor, ducha Muhu. Vyrobil ji
pan Milo imek z Raspenavy, který ji Jizerským horám daroval. Muhu je
vyrobený z jednoho kusu dubu, který pochází ze zahrady zámku Sychrov,
je 160 cm vysoký a jeho hodnota je 20 tisíc korun. Pøi výrobì pan imek
pouil pilu a dlátko. Celé dílo je dobrouené a naimpregnované. No a kde
pan imek Muhu potkal? Pøeci ve tøi hodiny ráno na raelinitích
u Jizerky. Ale jak Muhu vypadá a jak k nìmu Jizerské hory pøily?
Mgr. Radoslava áková

Muhu
Odjakiva mají Krkonoe svého Krakonoe a Orlické hory
Rampuáka. Jen Jizerské hory dlouho nemìly svého dobrého ducha,
který by je ochraòoval a bdìl nad tím, aby tu lidé nedìlali nìjakou nekalotu, mìli se rádi, pracovali a mnoili se i umírali, jak káe odvìký
zákon vìèné a moudré pøírody.
Seli se jednou Krakono s Rampuákem a uvaovali, co udìlat, aby
i Jizerské hory mìly svého ochránce. Prohlédli si nejdøív kopce, louky
a skály od Smrku po Oldøichovské sedlo a pøes Èernou Studnici a dolù
k Jizeøe, kde se do ní vlévá divoká Kamenice a dravý ernovník.
Pak se zastavili na dnením Muchovì, tehdy jetì kopci beze jména, a øekli si: Tady je to pravé místo. Je odsud vidìt iroko daleko
a dá se odtud vládnout nejen nad vemi kopci, lesy i lukami, ale i nad
proradným lidským plemenem.
Rampuák, který je mladí ne vládce krkonoských hor, se svým
starím druhem souhlasil, a tak Krakono mohl zaèít èarovat.
Nejdøíve se na okolní hory snesla mlha a pak vítr, který se rázem
zmìnil ve vichøici. Ta zaèala lomcovat skalami, viklany v horách se
zaèaly kymácet a zemì se chvìla, jako by uvnitø tisíce obrù pøehrabovaly své poklady. A pak se právì v místì, kde stáli oba tajemní
vládci sousedních hor, náhle otevøela skála a byl vidìt vchod do jakési jeskynì. Kdy mlha klesla, spatøil Krakono s Rampuákem
uprostøed podzemí prùsvitnou postavu, jakoby spøedenou z mlh táhnoucích se ve dnech podymy nad kamenickým údolím. Mìla na sobì
namodralý plá, jeho knoflíky byly z jizerského safíru, a ve tváøi
vodové oèi, ne nepodobné tùním na Èihadle nebo Knajpì. Vonìla ji
z dálky jehlièím a mìla dlouhé prsty, podobné koøenùm bukù, které
nevyvrátí ani ta nejvìtí vichøice. Kdy se jimi duch dotkl zemì, cítil
kadý její sebemení záchvìv, i kdy pøicházel a od Bílého Potoka
nebo Èernické skály.
Kdy si Krakono s Rampuákem prohlédli ducha, jeho stvoøili,
obrátil se Krakono k bytosti v namodralé jeskyni a pronesl nìkolik prorockých vìt: Bude dbát na to, aby lid v tvém kraji byl pracovitý a spravedlivý, aby chudým køivditi nedal a ve vzájemné
lásce il, nespravedlnost a panovaènost aby trestal a zemi øádnì
obdìlával. A abys mohl zblízka pozorovat ivot lidí a zvíøat, smí
na sebe brát nejrùznìjí podoby a v pøípadì potøeby se mùe uèiniti i neviditelným.
Krakono a Rampuák byli se svým dílem spokojeni a u se chtìli
s novým druhem rozlouèit a poslat ho do jeho zelené øíe, kdy si
Rampuák, dobrý duch Orlických hor, náhle vzpomnìl:
Na nìco jsme zapomnìli!
Copak to je? zeptal se Krakono.
Nevíme, jak mu budeme øíkat...
Má pravdu, na to jsem opravdu zapomnìl, pøisvìdèil Krakono.
Byla u noc a odkudsi z Èernostudnièního høebene zaèala houkat
sova své táhlé muhúúú.
Co kdybychom ho nazvali Muhu? napadlo vládce Krkono. A pøi
tom u zùstalo.
Zdroj: Jak se duch Muhu ujal vlády nad Jizerskými horami,
Ïáblùv doktor, Vladimír Mikoláek, 1996
Foto: Karel Nádeník
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