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Novoměstské noviny 
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *     Leden – únor 2006 číslo 1 ročník 12 
 www.nmps.cz ------------------------------------------------- V dnešním čísle najdete: Zprávy 
z radnice, informace z radnice, ZUŠ,    příspěvky čtenářů 
 
 
 
Jubilea 
 
Leden 
***** 
 
Slámová  Stanislava     87 let 
Hejzlar   Josef      87 let 
Faltys   Karel      86 let 
Nováková  Božena      84 let 
Křepelková  Marie      83 let 
Štěrbová  Božena      83 let 
Hejzlarová  Lydie      82 let 
Šormová  Božena      82 let 
Šubertová  Anna      82 let 
Sekerášová   Školastika     81 let 
Vrabec   Bronislav     75 let 
Kobrlová  Dagmar     75 let 
Kotrbatá  Emilie      70 let 
  
 Únor 
**** 
Hofmanová  Anna      86 let 
Mach   Josef      85 let 
Gutbierová  Irmgard     83 let 
Jersáková  Marie      83 let 
Maryšková  Albína      83 let 
Matysová  Karolína     83 let 
Petrušová  Gertruda     83 let 
Dygrýnová  Marie      81 let 
Pospíšilová  Zdenka      81 let 
Senešiová  Františka     81 let 
Váša   František     81 let 
Botíková  Janina      80 let 
Kapl   Erich      75 let 
Kamenická  Milada      75 let 
 
 
Zprávy z jednání rady města 
 
Rada města se sešla na svém jednání dne 31. 10.  Jednání rady města se účastnil vedoucí OO PČR 
Nové Město pod Smrkem por. Bc. Tomáš Dostál. Seznámil radu města s činností oddělení, se stavem 
zaměstnanců na oddělení, se stavem technického vybavení. Dále informoval o množství spáchaných 
trestných činů a přestupků v letošním roce a s % jejich objasněnosti. Rada města dále projednala 
majetkoprávní věci, projednala návrh rozpočtového provizoria pro rok 2006.Rada města také 
projednala výsledky z kontrol hospodaření příspěvkových organizací, dále byla rada seznámena  
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s výsledky kontrol, které proběhly na   MěÚ.  Byl projednán a schválen program a  termín zasedání 
zastupitelstva města, které proběhlo 7. prosince 2005. Na svém  jednání rada města  schválila novaci 
nájemní  smlouvy mezi městem Nové Město pod Smrkem a Teplárenskou Novoměstskou, s.r.o. Další 
jednání rady města bylo 14. 11. 2005, kde se projednal a schválil závěrečný zápis inventarizace 2005, 
projednala smlouvy na pronájem nebytových prostor. Dále  projednala majetkoprávní věci, havárii 
horkovodu, schválila umístění reklamní plachty pojišťovny Generali na budovu městské knihovny do 
31. 12. 2005. Po sejmutí reklamní plachty může být vedle vchodových dveří umístěno logo pojišťovny 
Generali.   Na svém jednání 28.  11. 2005 rada města projednala a schválila přidělení bytů mimo 
pořadník, také projednala činnost Rady školy, činnost příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, DDDM, 
ZUŠ a projednala činnost PO SRC.  Rada také  projednala a schválila výši poplatků v městské 
knihovně na rok 2006, projednala a schválila žádosti o pořádání prodejních trhů v roce 2006. 
 

Zprávy z 15. veřejného zasedání zastupitelstva města, konaného 7. 
prosince 2005 
 
 
Jednání zastupitelstva se účastnilo 15 zastupitelů. Po schválení  návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu byla provedena kontrola úkolů z minulého zastupitelstva a bylo konstatováno, že úkoly 
byly splněny. Zastupitelstvo schválilo program svého jednání. V připomínkách občanů se pan 
Klápště ptal, jakým způsobem pomáhá hejtman Libereckého kraje Novému Městu ve zlepšení 
zaměstnanosti a dopravní obslužnosti, dále se ptal na vyprazdňování budov Textilany, zda je možnost 
nějakého jednání k vytvoření pracovních příležitostí. Také se ptal, kdo je majitelem pozemku u 
nádraží, kde je velká kaluž a lidé ji musí přeskakovat, dále chtěl vědět,  zda se uzavře pobočka České 
spořitelny. Pan starosta - pan  hejtman zná problematiku Nového Města. Textilana byla vydražena 
soukromým subjektem. Osobně jsem doporučil čtyři firmy, které měly zájem o pronájem, ale všechny 
čtyři nabídky skončily  z jejich strany fiaskem. Poslední z firem, která měla zájem  o rozjetí výroby 
(tisku) a byla ochotna zafinancovat rozjetí kotelny a připojení elektrického proudu, byla textilní firma 
BATIS Dvůr Králové. Co se týká České spořitelny, jako soukromý finanční subjekt nám sdělila, že 
z ekonomických důvodů ukončí provoz pobočky České spořitelny a bude se pouze konat platební styk 
přes bankomat. Pan Zoller vznesl připomínku ohledně stavu Frýdlantské ulice, jejíž stav je hrozný. 
Pan Kozák  - Od jara bude probíhat kompletní rekonstrukce celé komunikace včetně propustků a 
přívodů od Frýdlantu (křižovatka u nemocnice) přes Nové Město až k hraničnímu přechodu. Současně 
proběhne rekonstrukce chodníků kolem vozovek(Frýdlantská, Jindřichovická, Celní) a v návaznosti 
bude FVS, a.s. vyměňovat rozvody, tak aby minimálně po dobu 5 let nemusela být vozovka 
rozkopána. Pan Svoboda - přece nemohou uzavřít pobočku spořitelny! Pan Pichrt – když nemají 
prostředky na to, aby drželi celou pobočku, tak ať udělají omezený provoz s jednou úřednicí např. 3 x 
v týdnu. Pan starosta – 19. 12.  bude veřejné jednání ohledně zrušení pobočky s ředitelem České 
spořitelny panem Ing. Kracíkem a byl bych rád, kdybyste tyto otázky pokládali jemu. Pan Mgr. 
Novotný navrhl sepsání petice, případně stížnosti  proti uzavření pobočky České spořitelny, která by 
byla zaslána ombudsmanovi a panu řediteli do Liberce. Paní Dobřichovská se zeptala, zda bylo 
vedení města zasláno nějaké vyrozumění, proč bude pobočka České spořitelny zrušena. – Pan starosta 
odpověděl, že Ing. Kracík jej informoval o záměru představenstva a uvedl ekonomické důvody. Pan 
Klápště  se dále zeptal na to, zda zůstane poštovní úřad. Pan starosta – poštovní úřad zůstane. Paní 
Mainerová se dotázala, zda město plánuje vybudování dětského hřiště, protože stávající jsou již 
nevhodná a poničená. Paní Martínková před časem zaslala na MÚ e-mail, který se týkal návrhu 
dětského hřiště, ale na tento e-mail jí nebylo odpovězeno.  Pan Jakub vznesl dotaz ohledně informace 
o zrušení plicní ordinace ve Frýdlantě. Paní Husáková – je to pravda, byla tam pozvána s tím, že 
ordinace končí. Je to soukromá ordinace. 
 
Po připomínkách občanů zastupitelstvo města projednalo a schválilo zřizovací listinu mateřské školy. 
Změna se týkala dvou článků . Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Dále ředitelka mateřské školy 
pí Suková předložila ke schválení žádost o vyřazení odloučeného pracoviště. Jedná se o budovu 
v Myslbekově ulici č.p. 804.Toto pracoviště je uvedeno v síti škol a je třeba dodržet zákon o 



 3 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kde je uvedeno, že má být 
dosažena shoda mezi zápisem v rejstříku a skutečným stavem. Kapacita školy se tím nemění. 
 
Zastupitelstvo projednalo majetkoprávní věci, tak jak byly připraveny vedoucím správního odboru.  
Zastupitelstvo schválilo přenechání historického majetku obce Ministerstvu vnitra dle zák. č. 
128/2000Sb.. Jedná se o dvě parcely. Na jedné stojí budova č. p.905, kde je umístěno oddělení 
pohraniční policie, a na druhé parcele je vjezd a parkoviště služebních automobilů.  
 
Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení mandátní smlouvy k vypracování a zajištění 
projektové a inženýrské činnosti na výstavbu 37 bytových jednotek.  Město má záměr vybudovat nové 
bytové jednotky z bývalé ubytovny za účasti dotačního titulu státu. Za tímto účelem byly dotázány 3 
firmy, které se touto činností zabývají. RM na svém zasedání 14. 11. 2005 projednala nabídky těchto 
tří firem, které se zúčastnily poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace a provádění 
inženýrské činnosti na rekonstrukci stávající ubytovny ve Frýdlantské ulici. Dle zadaných kritérií byla 
jako nejvíce vyhovující s nejlepšími podmínkami vybrána firma DEVELOPER CZ, s.r.o. Liberec. 
Tato firma z důvodu možnosti přiznání dotace ze státního rozpočtu navrhla na místě staré vybudovat 
zcela novou stavbu, počet 37 BJ byl zvolen jako nejoptimálnější pro nejvyšší finanční podíl státu.  
Jednání městského zastupitelstva se také účastnil  zástupce firmy DEVELOPER CZ – p. Ing. Jirkův. 
Smlouva byla konzultována s JUDr. Vodičkou a z jeho strany nebylo námitek, pouze do kapitoly X. 
Po dalším jednání byl doplněn bod 11. 
 Pan Ing. Jirkův – představil firmu DEVELOPER, která se zabývá projektováním, inženýrskou 
činností a získáváním dotací a dozorem. Objekt budovy  prohlédli, možná by z ní něco šlo udělat, ale 
určitě by nešlo stavět do výšky. Nikdo neví, jaké jsou základy, a hrozí i ekologické nebezpečí. Hledali 
nějakou starou dokumentaci, ale nenašli v podstatě skoro nic. Jeví se jako daleko lepší stávající 
budovu shodit, bude to stát pár set tisíc, a stavět od základu. Pan Pichrt – Co obnáší těch pár set tisíc? 
Bude to dost kubíků betonu, azbestu a to nemůžeme jen tak někde zahrabat. – Pan Ing. Jirkův –Kolik 
bude demolice stát, je možné  přesně říci až v okamžiku, kdy se zahájí projektové práce, až se zjistí 
kubatury zdiva a všech materiálů, které je potřeba zbourat a zlikvidovat. Některé materiály bude 
potřeba ne demolovat, ale rozebírat a samozřejmě, že něco půjde na městskou skládku a něco musí jít 
na skládku s nebezpečnými odpady.  Myslíme si , že se to do těch 20 milionů vejde. Samozřejmě, 
celková cena, jako u každého projektu, je vždy známá až po provedeném výběrovém řízení. Teď se 
bavíme o předpokládané ceně projektanta, který vychází z databází a stavařských ceníků.Pan starosta 
– ZM předkládá v souvislosti s financováním této výstavby nutnost schválení finančního krytí 
vzniklých nákladů. ZM by mělo schválit uvolnění 3 mil. Kč z podílových listů jako vlastní podíl na 
tuto výstavbu. Celková cena díla má předběžně činit 20 mil. Kč. V případě nepřiznání dotace státem 
nebudou prostředky z podílových listů čerpány.Zastupitelé se v diskusi ptali na cenu projektu, vlastní 
financování akce, na dobu splatnosti faktur, možnost začlenění ceny projektu do rozpočtu města, 
možnost navýšení ceny během realizace projektu. Pan Ing. Jirkův zodpověděl všechny dotazy a 
zastupitelstvo schválilo návrh mandátní smlouvy s firmou DEVELOPER CZ, s.r.o. Liberec na 
zajištění inženýrské a projekční činnosti pro výstavbu 37 bytových jednotek ve Frýdlantské ulici 
v Novém Městě po Smrkem . ZM schválilo v případě přiznání dotace čerpání max. 3 mil. Kč 
z podílových listu jako vlastní finanční podíl. 
Na zastupitelstvo byl také pozván  pan Kovačík, aby informoval zastupitele o činnosti komunitního 
centra Bez rozdílu. Zastupitelé se dozvěděli o výsledcích kontroly v objektu č.p. 804 v Myslbekově 
ulici. Kontrola byla zaměřena na stavebně technický stav budovy, dodržování nájemní smlouvy a 
požárních předpisů.  Stavebně technický stav objektu je přiměřený, nájemce provede zasklení 
rozbitého okna, odstraní nábytek, který brání vstupu do prvního patra . Dále zastupitelé jednali o 
činnosti komunitního centra, které opět začalo pracovat. Stagnace byla způsobena opožděnými 
finančními prostředky z grantů. V současné době je v provozu jedna třetina plánovaných aktivit. 
Bohužel na rok 2006 nejsou získány další finanční prostředky z grantů, proto pan Kovačík požádal  o 
finanční pomoc v rámci rozpočtu města.  Zastupitelé  při projednávání činnosti komunitního centra 
vyslovili názor, že  by se děti i rodiče měli více podílet na údržbě pronajatých prostor, aby si toho více 
vážili.ZM vzalo na vědomí činnost komunitního centra Bez rozdílu, ukládá RM dále se zabývat 
činností komunitního centra.   
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ZM projednalo a schválilo rozpočtové změny, které přednesla vedoucí finančního odboru.Jednotlivé 
rozpočtové změny byly konzultovány s finančním výborem. Zastupitelstvo města schválilo předložené 
změny III. kola pro rok 2005, zároveň zastupitelstvo schválilo zmocnění pro RM a FV k projednání 
závěrečných rozpočtových změn. ZM projednalo a schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2006. 
Správníh odbor předložil ZM schválení obecně závazné vyhlášky č. 02/2005, kterou se ruší  vyhláška 
č. 2/1995 ze dne 26.4.1995 o  přidělování obecních bytů do nájmu občanům.  
 
V Různém se Mgr. Žáková  ptala, zda by autobusové zastávky nemohly být přeneseny do ulice 
Vaňkova a proč se nezdobí velký krajní strom na náměstí. Pan starosta vysvětlil, že výzdoba by byla 
zapojena na veřejné osvětlené, které by zátěž neuneslo, město také nemá tak velkou plošinu na 
zajištění výzdoby, ani dostatečné množství ozdob. Nebylo to rozpočtováno. Pan Kozák – v roce 2006  
by mělo být vedle tribuny zřízeno odběrné místo, které by mohlo být využito k zapojení stromku, tak 
aby nebyl závislý na veřejném osvětlení. Toto odběrné místo budou moci využívat také trhovci.Pan 
Smola – nevidí důvod, proč zdobit dvacetimetrový strom, na který budou statisícové náklady. Plošina, 
ze které by šel strom zdobit, je v Jablonci a bude stát hodně peněz. Doporučuje pro zlepšení výzdoby 
zakoupení dalších ozdob, které by bylo možno namontovat u hlavní silnice nebo na budovy a bude to 
mít lepší efekt, než obrovský strom, a bude to také levnější. Pí Straková upozornila ZM, že v nejbližší 
době bude nutno zakoupit nějakou komunální techniku. Malý traktůrek je nevyhovující  a neustále se 
opravuje. Doporučuje zakoupení multikáry s radlicí a koštětem. Pan Vojáček – stromek na náměstí je 
dostačující. Pan starosta – ZM bude předložen rozpočtový návrh na realizaci zdobení velkého stromu. 
A ZM může posoudit, zda bude taková výzdoba zrealizována. Pí Konečná – podpořila pí Strakovou  v 
nákupu mechanizace na údržbu města. Vyžádala si rozpis zimní údržby za poslední tři roky a z 
financí, které to město stojí, vyplývá, že by město mělo opravdu uvažovat o nákupu mechanizace. 
Podporuje myšlenku zřízení drobné provozovny. Dále se ptala na realizaci rozhlasu pro Hajniště, 
Ludvíkov a Přebytek. Pan Kozák – k přemístění autobusových zastávek do ul. Vaňkova. V loňském 
roce se budoval na náměstí záliv a díky tomu, že se provádělo měření a likvidace benzínové pumpy, 
stálo jeho zbudování místo 360 000,- Kč pouze polovinu a ještě na základě rady právníka byl 
bezúplatně předán KSS. Za veškeré věci kolem úrazů a údržby zálivu odpovídá KSS LK.  
Přemístěním zastávek by se KSS LK zprostila povinnosti udržovat zastávky, další důvod je pojištění 
cestujících.Každý cestující je pojištěn na zastávce, která je odsouhlasena KSS.  K dotazu ohledně 
rozhlasu. Dělá se vše pro to, aby se rozhlas instaloval. K prvnímu zpoždění vůči smlouvě, která je 
uzavřena, došlo úrazem majitele firmy pana Pakra. Pan Pelant – při instalaci ústředny byl pan Pakr 
přítomen, ale instalaci drátové ústředny jsem dával dohromady sám, protože ten člověk se nemohl ani 
ohnout.  
 

 
U s n e s e n í 

z 15. veřejného zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 7. prosince 2005 v Novém Městě pod Smrkem. 

 
 
ZM schvaluje: 

1. Program jednání, tak jak byl předložen. 
2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
3. Zrušení zřizovací listiny ze dne 03. 05. 2004 a schvaluje zřizovací listinu mateřské školy Nové 

Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace s účinností od 01. 01. 2006 s tím, 
že bude doplněno číslo paragrafu na pátém řádku prvního odstavce – paragraf 3 zákona 
561/2004 Sb. .  

4. Vyřazení odloučeného pracoviště MŠ v ul. Myslbekova č.p. 804 z rejstříku škol. 
5. Prodej parcely  p.č. 2204/2 – zahrada o výměře 530m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem za 

smluvní cenu 35,-- Kč /m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví 
pana Zdeňka Adámka a prodej parcely  p.č.  855 - orná půda o výměře 1893m2  v k.ú. 
Ludvíkov pod Smrkem k účelu zemědělské výroby za smluvní cenu 3,-- Kč /m2  + náklady 
spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví pana Jaromíra Horkého.  
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6. Prodej parcely p.č. 2204/2, zahrada o výměře 530m2 žadateli panu Zdeňku Adámkovi s tím, že 
cena pozemku bude uhrazen do tří měsíců od podepsání kupní smlouvy. 

7. Prodej parcely  p.č. 1326/2 - zahrada o výměře 182m2 v k.ú. Nové Město pod Smrkem dle GP 
č. 638-1168/2005 za smluvní cenu 35,-- Kč /m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví 
města do vlastnictví manželů Davida a Michaely Buluškových. 

8. Geometrický plán č.338-1169/2005 na oddělení částí parcel p.č. 20/1 a p.č. 45, kterým vznikly 
nové parcely p.č. 20/3 - zahrada o výměře 149m2, p.č. 45/10 zahrada o výměře 100m2 v k.ú. 
Ludvíkov pod Smrkem. 

9. Bezúplatné nabytí pozemkových parcel z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
města (podle  § 5 odst. 1  zákona  č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

10. Odstoupení města od požadavku na vydání historického majetku obce (částí parcel p.č. 1698 a 
1699) v Nádražní ulici v Novém Městě pod Smrkem.  

11. Návrh mandátní smlouvy s firmou DEVELOPER CZ, s.r.o. Liberec, na zajištění inženýrské a 
projekční činnosti pro výstavbu 37 bytových jednotek ve Frýdlantské ulici v Novém Městě 
pod Smrkem z vhodného dotačního titulu s úpravou doby splatnosti  faktury na 15 dnů. 

12. V případě přiznání dotace čerpání max. 3 mil. Kč z podílových listů jako vlastní finanční podíl 
na výstavbu 37 BJ. 

13. Předložené rozpočtové změny III. kola pro rok 2005 při navýšení příjmů o 2.842.014,- Kč a 
navýšení výdajů o 2.500.265,- Kč. 

14. Zmocnění pro RM a FV k projednání závěrečných rozpočtových změn pro rok 2005. 
15. Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2006. 
16. Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1995 ze 

dne 26.4.1995 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům. 
ZM bere na vědomí: 

1. ZM bere na vědomí kontrolu usnesení s připomínkami předsedkyně KV. 
2. Činnost komunitního centra „Bez rozdílu“. 

ZM ukládá: 
1. Starostovi 
1.1. Zorganizovat petici, zaslat dopis ombudsmanovi a oznámit vhodným způsobem termín veřejného 
jednání s ředitelem České spořitelny Ing. Kracíkem. 
1.2. Zjistit informaci ohledně zrušení plicní ordinace ve Frýdlantě. 
1.3. Podat žádost obce na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 5 
odst.1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. Pokračovat v hledání vlastníka objektu „Jizeran“ a doporučit výzvu k zajištění stavebně 
technického stavu objektu. 
  
2. Místostarostovi 
2.1. Zahrnout do rozpočtu města na rok 2006 finanční prostředky na vybudování dětského hřiště a 
obnovení pískovišť. 
 
3. OVŽP  
3.1. Prověřit stav komunikace u nádraží. 
 
4. Radě města 
4.1. Dále se zabývat činností komunitního centra „Bez rozdílu“. 
 
 
 
Maděra Jaroslav                                                                                          Kozák Miroslav 
starosta města                                                                                              místostarosta města 
 
Pelant Jaromír                                                                                             Vojáček Miloš 
ověřovatel zápisu                                                                                        ověřovatel zápisu 

Investiční akce Města v roce 2005. 
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Na rok 2005 bylo naplánováno 17 investičních akcí. V tomto roce bylo celkem 

proinvestováno 14,32 mil. korun.  
Nejvýznamnější akcí byla nepochybně rekonstrukce plaveckého bazénu a sauny 

v městských lázních. Bazén byl uzavřen dlouhých 12 let.  
Tato akce se uskutečnila v období od ledna do září, koncem září proběhla 

kolaudace a v říjnu byl bazén předán veřejnosti do užívání ve zkušebním provozu. 
Náklady na znovuobnovení provozu bazénu a sauny přišly téměř na 10,4 mil Kč. 
 V květnu byla zhotovena opěrná zídka na táborové základně DDM 
v Jindřichovicích a v listopadu byl dokončen vrt pro nový zdroj pitné vody na této 
základně. Celkové náklady činily 306 tisíc.  
 O prázdninách zde začal čilý stavební ruch. V červenci byly vybudovány nové 
komunikace v Hajništi a v Bělohorské ulici, v srpnu byly prováděny vysprávky místních 
komunikací tryskovou metodou. Hodnota prací byla téměř 460 tisíc. V červenci též začala 
plánovaná rekonstrukce rozvodů ústředního topení v místní mateřské školce, ukončena byla 
v polovině srpna a stála 150 tisíc. V červenci také začalo budování vodovodního řadu 
v Hajništi, ukončeno bylo také v srpnu a stálo téměř 490 tisíc. V srpnu a září byla i na 
Přebytku prováděna pokládka vodovodního řadu v ceně 1,06 mil. Kč. V srpnu začala též  akce 
na prodloužení vodovodu a plynovodu v Lesní ulici. Byla dokončena v září, plynovod byl 
napojen v listopadu, a přišla na 470 tisíc. V prosinci pak byla zhotovena v městské ubytovně 
v Lesní ulici plynová kotelna v hodnotě 460 tisíc.  

V říjnu byly provedeny terénní úpravy na zrušené skládce TKO u bývalé střelnice za 
130 tisíc.  

V říjnu byla též provedena rekonstrukce ústředny místního rozhlasu v ceně 187 
tisíc, v roce 2006 bude rekonstrukce dokončena vybudováním bezdrátového přenosu. 
V listopadu byla postavena čekárna na autobusové zastávce na náměstí v hodnotě 
téměř 40 tisíc. Čekárna bude dokončena na jaře po provedení zádlažby.  

Nepodařilo se zatím dokončit nové rozvody vody ve zdravotním středisku a 
elektropřípojku pro veřejné použití u tribuny na náměstí.  
 
 
 
Služby České spořitelny v Novém Městě nekončí 
 
Česká spořitelna po důkladném zvážení rozhodla o zrušení pobočky v Novém Městě pod 
Smrkem k 31. lednu 2006. „Jsme si vědomi toho, že klienti pro zajištění obsluhy účtů budou 
nuceni změnit způsob práce s jejich účtem a využívat buď služeb sousedních  poboček ve 
Frýdlant ě a v Hejnicích nebo využít moderních způsobů obsluhy – bankomatu či mobilního 
bankovního poradce,“ řekl s omluvou ing. Roman Kracík, ředitel oblastní pobočky České 
spořitelny v Liberci. 
 
Jaké možnosti tedy klienti v Novém Městě nyní mají? 
I po zrušení pobočky v Novém Městě můžeme klientům nabídnout všechny služby jako doposud.  
S jedinou výjimkou, a tou je vklad hotovosti na účet.  
 
Především, v obci je klientům k dispozici bankomat, který zůstane umístěný ve stávající budově. Jeho 
prostřednictvím mohou klienti zjistit zůstatek na sporožiru, vybírat hotovost, dobíjet mobilní telefony, 
zadávat jednorázové příkazy k úhradě, tedy  platit například složenky, a to vše mimochodem za 
výrazně levnější poplatek než na pobočce. Platební kartou lze navíc platit i v obchodech, a to úplně 
bez poplatku. 
 



 7 

Veškeré běžné transakce je také možné spravovat prostřednictvím služby SERVIS 24 - po telefonu 
nebo Internetu. Tato služba je cenově výhodná, je dostupná 24 hodin denně odkudkoli – i ze zahraničí, 
a je uživatelsky vysoce komfortní. Zvláště telefonní bankovnictví je oblíbené i mezi seniory pro 
uživatelsky  vysoce přátelské nastavení.  
 
Speciální novinkou pro naše klienty v Novém Městě je přítomnost zkušeného a profesionálního 
mobilního bankovního poradce. Bude dojíždět každý týden na jedno odpoledne a úřadovat bude v 
prostorách městské knihovny vedle městského úřadu, které nám pan starosta doporučil. 
 
Klienti zde vyřídí veškeré služby, jaké by vyřídili na pobočce – od pojištění, úvěrů stavebního spoření 
až po kreditní karty. 
 
Když mluvíte o kartách, je jejich užívání opravdu bezpečné? 
Nebojte se používání platební karty! Je to bezpečné, pokud budete dodržovat několik základních 
pravidel: 
Neprozrazujte nikomu PIN, tedy, nedávejte si PIN kód do peněženky a nepište si PIN kód na platební 
kartu. Při  používání bankomatu se nenechte nikým rušit. Nepoužívejte bankomat za přítomnosti 
cizích osob. 
 
Pokud kartu ztratíte, ihned volejte na bezplatnou linku 800 207 207, kde Vám naši operátoři 24 hodin 
denně kartu okamžitě zablokují pro všechny operace a zabrání jejímu zneužití.  
 
Pojďme zpět k uzavření pobočky. Jak se to vlastně klienti doví a kam jim převedete účty? 
V průběhu prosince obdrželi všichni klienti pobočky v Novém Městě dopis s nabídkou převodu účtu 
do nové pobočky: do Frýdlantu nebo Hejnic nebo do jakékoli jiné pobočky podle výběru klienta. 
Převod je pochopitelně bezplatný a není třeba měnit ani číslo účtu ani nastavení trvalých příkazů atp. 
 
Svůj účet ale mohou klienti ovládat z kterékoli z bezmála 650 poboček po celé ČR.  
 
Děkuji za rozhovor. 
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VŠEM ŽÁKŮM, RODI ČŮM, OBYVATELŮM NAŠEHO 
MĚSTA 

 
PŘEJEME V ROCE 2006 

 
CO NEJVÍCE SPNĚNÝCH PŘÁNÍ A SN Ů.  

 
Učitelé  

Základní um ělecké školy v Novém M ěst ě pod 
Smrkem 

 
 

 
 

 
 

Úspěšná reprezentace Nového Města pod Smrkem 
                                                na mezinárodní hudební soutěži. 
 
 

     Dne 5.listopadu 2005 se vydala Tereza Himmelová do německého Auerbachu v kraji 
Vogtland na mezinárodní hudební soutěž ve hře na zobcovou flétnu. Do této prestižní soutěže 
byla pozvána na základě seznamu nastudovaných skladeb, zaslaných pořadatelům již v červnu. 

Přes úspěšné absolvování řady soutěží v  České republice, byl Auerbach pro Terezu velkou 
výzvou a vyvrcholením dlouhodobé a náročné hráčské přípravy! Byl to krok do neznáma, měla 
se ,,utkat“ s obrovskou a stoprocentně připravenou konkurencí. Vždytˇv její věkové kategorii 
do 15 let  bylo celkem 18 soutěžících. Ale vystoupení na pódiu po dlouhé cestě autem, před 
porotou a plným sálem zvládla na výbornou a vyhrála 3.místo! Tereza přednesla tento 
repertoár: dvě věty ze sonáty F dur od G. F.Händela a technicky velmi náročné Allegro non 
molto z virtuozního koncertu  c moll od A.Vivaldiho, za vynikajícího klavírního doprovodu 
pana Vladimíra Hrdiny z Frýdlantu. Dále hrála skladby pro sólovou zobc.flétnu: Anglického 
slavíka od J. van Eycka a Capriccietto od současného skladatele H. M. Lindeho. Bylo to 
celkem 15 minut hraní a je třeba připomenout, že Tereza hrála jako jediná z celé soutěže vše 
úplně zpaměti! Samozřejmě její výkon by nebyl možný bez spolupráce pana V. Hrdiny, který 
přípravě na soutěž a nácviku náročných klavír.doprovodů věnoval nezištně spoustu času a sil.“ 
říká její učitel hry na zobc. flétnu a otec v jedné osobě- Eduard Himmel .   

  Cenu za třetí místo převzala Tereza na závěrečném koncertu vítězů z  rukou předsedy poroty 
R. Ehrlicha, profesora Vysoké školy hudební a divadelní  F. Mendelssohna - Bartholdyho 
v Lipsku. 
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 Tereza se věnuje hudbě zhruba od svých 6 let a vedle zobcové flétny zkouší i hru na příčnou 
flétnu a klavír.Ale zobcová flétna je nástroj, který si opravdu zamilovala pro jeho krásný zvuk a  
veliké technické možnosti. Dávno pochopila, že to není jen píšťalka, hodící se snad jen 
k nenáročnému hraní písniček, a že každý, kdo chce hru na zobcovou flétnu zvládnout na 
profesionální úrovni, musí pracovat stejně pilně a vytrvale, jako např.houslista nebo klavírista. 
Závěrem chceme Tereze Himmelové pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci 
rodného Nového Města p/Sm. v zahraničí a  popřát jí mnoho dalších úspěchů a radosti při 
provozování hudby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 

Bazén, vířivá vana a sauna v Novém Městě pod 
Smrkem opět v provozu! 
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817 
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65  
 
PLAVECKÝ  BAZÉN 
 
Provozní doba : 
     dopoledne   odpoledne 
            

      Pondělí   volný den 
 
 Úterý       14hod.  -  21hod. 
 
 Středa          9hod.  -  12hod.   14hod.  -  21hod. 
            výuka plavání 
 
 Čtvrtek       14hod.  -  21hod. 
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 Pátek         9hod.  -  12hod.   14hod.  -  22hod. 
           výuka plavání 
 
 Sobota         9hod.  -  12hod.           14hod.  -  22hod. 
 
 Neděle         9hod.  -  12hod.              14hod.  -  21hod.  
 
Dále dle potřeby a dle dohody! 
 
S A  U  N  A    
 
 Čtvrtek  /ženy/            dle potřeby                    16hod.  -  21hod. 
 
 Pátek     /muži/            dle potřeby   16hod.  – 22hod. 
 
 Sobota   /rodiny/            dle potřeby   16hod.  -  22hod.  
 
 
P O H O S T I N S T V Í 
 
 Úterý -  čtvrtek      16hod.  -  21hod. 
 
 Pátek  - sobota      16hod.  -  22hod. 
 
 Neděle        Zavřeno 
  
 
  
Ostatní otevírací dobu bazénu se návštěvníci občerství v nápojových automatech /prostory před 

pokladnou/ 
 
Výuka plavání pro školy – na objednávku min. 1 den předem! 
 
 
 
C  E  N  Í  K: 
 
 
Plavecký bazén : 
 
    1h 30min.  2hod. 
 
Dospělí        50Kč   60Kč 
 
Děti, ZTP                    30    40 
 
 
 
 
Záloha na klíč a překročení času: dospělí 50Kč,děti a ZTP 30Kč! 
Příplatek za překročení času 10Kč za každých započatých 30 min! 
Děti od 1roku do 3let vstup zdarma! 
 
Pronájem : 2hod. = 1.000,-Kč    
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Permanentka přenosná s 20 vstupy na 2hod., platná na 2 měsíce 700Kč /platí i pro saunu/    
Permanentka děti a ZTP 500,-Kč /stejné podmínky jako dospělí/ 
 
Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů : 20Kč 
 
 
 
S A  U  N  A   
 
Na 2 hod.   60Kč  
 
Permanentka přenosná s 20 vstupy na 2hod., platná na 2 měsíce 700Kč !!!    
Permanentka děti a ZTP 500,-Kč /stejné podmínky jako dospělí /     
 
Záloha na klíč a překročení času : 50Kč 
 
Možnost zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku : 20,-Kč /ks 

 

 

Všechny zájemce srdečně zvou zaměstnanci Sportovního a 

relaxačního centra!             tel.: 482325482     776098911  

   
 
 
 
 
 

 
 

         Příspěvky čtenářů 
N a p i t í    d ů ch o d c i 

 
          V tomto roce Klub novoměstských důchodců (jinak Seniorklub) uspořádal tři  velmi pěkné 
zájezdy. O předchozích dvou jsem novoměstskou veřejnost informovala,  zbývá mi tedy podat 
stručnou informaci i o posledním, třetím výletu, který se uskutečnil ve čtvrtek 3. listopadu 2005. 
          Na stanovišti autobusu na náměstí se sešlo tentokrát 29 členů, ale i nečlenů Seniorklubu. Protože 
cesta nebyla dlouhá, vlastně jen po Libereckém kraji, odjížděli jsme o půl osmé ráno. Počasí nebylo 
nejlepší, ale to myslím  nikomu z přítomných náladu nepokazilo. Naše první zastavení bylo v Jablonci 
nad Nisou, přesněji v Muzeu skla a bižuterie. Jablonec a bižuterie – to patří neodmyslitelně k sobě 
téměř 100 let. Muzeum otvírá v 9,00 hodin. Prohlídka zabere času možná u někoho méně, ale u jiných 
rozhodně hodně. V l. patře je expozice bižuterie. Od domácích mačkáren korálků až po strojní zařízení 
k jejich výrobě. Ale nejvíce zabírá historická část výroby tzv. perlí, skleněných korálků, které 
Jablonecko a Železnobrodsko proslavily po celém světě. Vzpomeňme např. na četbu některých starých 
cestopisů. Cestovatelé, kteří od poloviny 19. století pronikali do vnitrozemí Černého kontinentu, 
Afriky, neodmyslitelně s sebou pro domorodé náčelníky brávali  pestré látky, zbraně, ale žádané byly 
právě korálky, které pocházely z tzv. západních Sudet, pohraničních částí Čech. 
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 O patro výše je překrásná expozice českého skla, ještě donedávna ryze českého fenoménu. Sklo se 
v Čechách vyrábělo již od l5. století a největší koncentrace skláren byla také v západní části Čech, 
především však v severočeském pohraničí. Je zde k vidění překrásná sbírka českého užitkového skla, 
od váz, pohárů, skleněných figurek až po složité umělecké skleněné kompozice. Podle mého dojmu i 
na jiné návštěvníky silně zapůsobilo krásné sklo, pocházející ze skláren rodiny Riedelů z Polubného, 
kteří sklo vyráběli v 19. století. Za více jak 150 let neztratilo vůbec nic na své jedinečnosti a 
ušlechtilosti tvarů i barev. Z novějších autorů, návrhařů, kteří proslavili české sklo, nemohu 
nevzpomenout mistra Meteláka.Téměř celý život pracoval v Železném Brodě a jeho přínos pro český 
sklářský průmysl byl jedinečný. 
          Z Jablonce jsme odjeli do soukromého pivovaru ve Svijanech. Ve Svijanech mimochodem měl 
přítele, Eduarda Hindla, romantický básník Karel Hynek Mácha. Ale přejdeme k výrobě piva, s kterou 
jsme měli možnost se dopodrobna seznámit. Průvodcem nám byl Ing. Petr Mizera, který nás také 
s výrobou piva tzv. „plzeňského typu“ seznámil. A jeho výklad byl, opět musím toho slova použít, 
jedinečný. Vtipný, milý, s řadou podrobností. Nejprve nás zavedl do varny. Zde se z naklíčeného a 
usušeného sladu, základní suroviny pro výrobu piva, připravuje tzv. „sladina“. Název dostala podle 
chuti. Obsahuje řadu disacharidů a má sladkou chuť. Slad se vaří s vodou, cukry a řada jiných látek, 
včetně enzymů a bílkovin, přechází do tohoto roztoku, který má již barvu světlého piva. Vyvařený slad 
se jen tak mimochodem nazývá mláto (viz pohádka Jana Drdy „Dařbuján a Pandrhola“). Odčerpaný  
světle žlutý roztok se přečerpá do jiných nádrží, kde se do něho přidává chmel. U slabších, 
nízkostupňových piv méně,  u vícestupňových více chmelu. Pivovar ve Svijanech používá jen žatecký 
chmel. Roztok dostává z chmelu svoji nahořklou chuť. Tento roztok se přečerpává do kvasných tanků, 
kde rovných 10 dnů kvasí. Při tomto pochodu je důležitá teplota. Ta se musí pohybovat okolo 14 
stupňů Celsia. Zde vzniká zkvašením tzv. „zelené pivo“. Je totiž řekněme takové nedozrálé. 
Přečerpané zelené pivo 30 dní dozrává v obrovských nádržích (tancích, cisternách) na hotový výrobek. 
Ten se už jen filtruje a plní do lahví, případně soudků. Na závěr pan Ing. Mizera přinesl  několik 
pořádných nádob na ochutnání. Toto čerstvé pivo, přímo stočené z velkých nádrží, bylo velice chutné, 
a tak nádoby s pivem (byly to pořádné tupláky) šly z ruky do ruky. Mám dojem, možná je to dojem jen 
můj, že čerstvě stočené pivo je pivem nejlepším a nejchutnějším. Ovšem nesmím zapomenout na 
základní surovinu, kterou je vždy voda. Svijanský pivovar čerpá kvalitní, zdravotně nezávadnou vodu 
ze tří vrtů. Jeden je tzv. historický a využíval se již od roku 1564 , kdy byl pivovar založen. Nověji byl 
navrtány dva nové prameny, takže pivovar má naštěstí z čeho vařit. Voda a další přísady dávají pivu 
jeho chuťové vlastnosti, takže ač je pivo tzv. stejného typu, je v maličkostech přesto odlišné. Na závěr 
nám bylo sděleno několik zajímavých čísel. Na světě se ročně vyrobí 180 milionů hektolitrů piva. 
Největší nárůst pivovarů a piva zaznamenává Čína, v Evropě např. náš severní soused, Polsko. Ovšem 
všechny tyto pivovary, ať již čínské nebo polské, provozují zahraniční firmy. Čechy jsou samozřejmě 
pivní velmocí. Na každého člověka, ať kojence nebo člověka obrazně řečeno na smrtelné posteli, 
připadá 165 lt. piva za rok. Těsně za námi je spolková republika Bavorsko, kde se vypije ročně na 
hlavu asi 158 litrů piva. A nakonec, Svijanský pivovar ročně vyrábí přes 180.000 hl piva a přibližuje 
se hranici dvou set tisíc hektolitrů. Výklad byl opravdu skvělý a pan inženýr byl skutečně „fajn“  
průvodcem. Vždyť má také technologii výroby na starosti. 
          Ve Svijanech jsme také byli na obědě. Byl dobrý, ale trochu déle jsme na něj čekali. To nám 
však moc nevadilo. Okolo 14. hodiny jsme odjeli do Liberce do Hypernovy a odtud přesně v 16 hodin 
domů. 
          Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům těchto výletů za jejich práci pro důchodce. Je to práce 
velmi záslužná, byť dobrovolná. Náš dík pochopitelně patří i MěÚ v Novém Městě za materiální 
podporu všech našich akcí. K těm zimním budou patřit i cestopisné přednášky, na které bych tímto 
chtěla pozvat co nejvíce zájemců. Tyto přednášky uvádí pí Ing. Blanka Medvecká a jsou opravdu 
báječné. První přednáška byla věnovaná americkým národním parkům. (8.11.2005). 
 
                                                                               Lívie  M o l á k o v á 
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JIZERSKÉ HORY-STÁLÝ ZDROJ P ŘEKVAPENÍ 
 Mám rád mnoho věcí, také přírodu, turistiku, Jizerské hory. Proto se s vámi, čtenáři těchto novin, chci 
podělit o velmi zajímavý nález, který bude bezpochyby jednou uznán a publikován ve vědeckých 
pracích, pojednávajících o fauně a flóře Jizerských hor. 
  Na svých toulkách po Jizerkách jsem před lety zabrousil do odlehlé části Paličníku. Je to oblast 
mnohých skal s krásnými i podivnými názvy, jako je Tisový kámen či Kuří věžičky. Jednotlivé skalní 
útvary vykukují mezi buky, jeřáby a smrky a tvoří bizarní scenérii. Opatrně jsem slézal prudký sráz k 
úpatím skal, když jsem narazil na východní straně jedné z nich na otvor, který mne zaujal. Měl jsem s 
sebou baterku, a proto jsem tím otvorem vlezl dovnitř. Chodbička zprvu úzká s nízkým stropem se 
začala po několika metrech zvětšovat až do šířky asi 1,5 m a výšky zhruba 3 m. Světelný kužel baterky 
klouzal po stěnách z granitu s vystouplými křemennými krystaly, které odrážely matně světlo. Na dně 
jeskyňky byla vrstva rozpadlé žuly. Úzká spára na konci stoupala někam vzhůru, kam světlo baterky 
nedosáhlo. Celá stěna byla vlhká a slizká od prosakující vody a řas. A tam vzadu v patě spáry, ve 
vrstvě kamínků a písku, které tvořily dno malého jezírka, se cosi pomalu hadovitě pohybovalo. 
Protáhlé tělíčko bylo nahnědlé, asi 10-15 cm dlouhé, velká hlava s velkýma vyboulenýma očkama bez 
víček. Co však bylo na tomto živočichovi nejpozoruhodnější, že měl jen tři nohy! Poměrně krátké, na 
těle daleko odsazené, ale jen tři. Dvě na levé polovině těla, třetí noha zhruba uprostřed tělíčka. 
Všechny nožičky byly opatřeny krátkými prsty. Měl jsem s sebou fotoaparát s bleskem, sice nic moc, 
ale risknul jsem to. Živočich se dále líně pohyboval ve vodě. Ještě chvíli jsem jej pozoroval a snažil se 
vštípit do paměti všechny podrobnosti, pokud to šlo ve světle baterky. Tvora jsem nechtěl brát na 
denní světlo. Pořídil jsem krátkou dokumentaci včetně zakreslení přibližného plánku jeskyně a její 
orientaci podle světových stran, aby mohla být lokalizována. Veškerá dokumentace o tomto nálezu je 
k dispozici u mne. Doma jsem si poznatky utřídil, nechal vyvolat film a po telefonické domluvě se 
svým známým při ČFUFA SvčM v Liberci panem PhDr.E.G. jsem jej navštívil s potřebnými 
materiály. Podle snímku jsme dospěli k překvapivému názoru, že se jedná pravděpodobně o nový druh 
rodu ocasatých obojživelníků - mloků (Salamandridae), podobný jedinému evropskému druhu, 
hnědému mloku jeskynnímu (Salamandra Spelerples fuscus B p.). Ten je však znám především z 
Itálie, jižní Francie, Alp a ostrova Sardinie. Abychom si teorii o novém druhu ověřili, dohodli jsme se, 
že vše znovu řádně prověříme a známý se poradí s dalšími odborníky.  
  K nové výpravě došlo za týden. Počasí bylo mlhavé, takže nám delší dobu trvalo, než jsme našli 
místo s jeskyní, ale zdařilo se. Opatřeni silnými baterkami, vlezli jsme do jeskyně. Měli jsme štěstí. 
Tvor byl stále přítomen a dokonce k našemu překvapení byl v páru. Samička (pravděpodobně) byla 
menší, méně vybarvená a rovněž měla tři krátké nožičky. Můj známý vyjmul z batohu skleněnou 
nádobku s víkem a do ní opatrně vložil oba živočichy. Nádobu měl ovinutou papírovým krytem, aby 
tvorové nezažili světelný šok, jak mě vysvětlil. 
  Z výpravy jsme se vrátili k večeru. Známý si exponáty vzal k sobě s tím, že je ještě podrobí 
vědeckému bádání. Dokonce jsme se dohodli na případném názvu nového druhu, a to Spelerpes fuscus 
trihaxni Smi-dra. Bohužel, k mému rozčarování se známý dosud ještě neozval a na telefonické výzvy 
nereaguje. Chtěl jsem jej mnohokrát navštívit na jeho pracovišti, ale bohužel buď se zapírá, nebo je 
zaneprázdněn. Tento stav trvá již přes tři roky. Byl bych rád, kdyby došlo k rozuzlení tohoto případu, 
ale zatím je moje snaha marná. Tolik ode mne příspěvek k fauně Jizerských hor. 
 
 
Šmi-dra © 

 

        POJIŠTĚNÍ RODINNÝCH DOM Ů         
                                  a                                          
        POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI                     
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     SE SLEVOU 50%  s GENERALI ! 
 

Více informací a vypracování nazávazných 
nabídek každé pondělí v přízemí městské 
knihovny mezi 15 a 17 hodinou. 
 
Můžete také volat na tel. 777 611 472, po 
19-té hodině na tel. 48 511 08 28. 
 
Jiří Ouředník – vedoucí agentury 
 
 
Pořád mě ještě baví dělat divadlo... 
  Novoměstské divadlo umřelo s revolucí v roce 1989. Poslední inscenací byla detektivka Osm žen. 
Byla rovněž uvedena na Hrádeckém divadelním podzimu 18.listopadu 1989 v 19,30 hodin. Závěrečný 
potlesk byl přerušen režisérem tehdejšího ochotnického Malého divadla panem Václavem Martincem, 
který nekonvenčním  způsobem seznámil diváky s událostmi, které se staly o den dříve na Národní 
třídě. Nastal bouřlivý kvas ve společnosti, začala se dělat politika komunální i jiná, zájmy se měnily, 
ochotníci odcházeli, bohužel i na věčnost, zkrátka herecký kádr se rozpadl. Marné byly moje letité 
přerušované snahy vzkřísit tuto bohulibou činnost.  
  Až v dubnu 2005. Tehdy se postupně daly dohromady tři ženy s jedním chlapem v dobrém 
divadelním slova smyslu.  Pro ten účel byl upraven text Alexe Koenigsmarka Strašidla a na jeho 
námět byla na světě Strašidýlka. Vstříc našim požadavkům na azyl vyšla velmi ochotně ředitelka 
Základní umělecké školy v Novém Městě paní Funtánová, když umožnila použití prostor školy ke 
zkouškám. Začalo období zkoušek jednou týdně na dvě, tři hodiny, které kulminovalo premiérou 
28.října 2005. Součástí každé inscenace je samozřejmě i propagace. Plakáty, osobní pozvánky, malé 
navštívenky. Přesto jsme měli oprávněné obavy z divácké účasti. Vždyť ochotnické divadlo tu 
stagnovalo více jak patnáct let! Skutečnost zdaleka překonala naše obavy. Měli jsme takříkajíc v 
hereckém žargonu "plný barák", tedy odhadem 60 diváků. To na malé prostory sálku ZUŠ bylo 
vynikající.  Repríza byla 17.prosince 2005.  Návštěvnost byla sice menší, ale byli jsme rádi, že v ten 
předvánoční čas jsme diváky trochu rozptýlili od každodenního shonu. 
  Spolupráce s třemi ženami se ukázala jako dobrá, alespoň se tak domnívám. Postupně se z nich 
vyklubaly schopné herečky, které "utáhly" každá víc jak patnáct minut textu a herecké akce. Je sice 
pravdou, že dvě měly za sebou hereckou průpravu z působení v jiném souboru (frýdlantském), ale 
nebyla to, alespoň pro mne, práce známá. A ta třetí musí být také tak trochu herečkou, když učí děti 
hudební nauce. Mou milou povinností je tedy poděkování oněm třem ženám a to podle abecedy: Marii 
Čechové, Iloně Stejskalové a Evě Zazvonilové. Posledně jmenované navíc za odehrání reprízy se 
zdravotním hendikepem. A aby nebylo děkování konec, je nutno se také zmínit i o technické pomoci, 
totiž zvukařině a osvětlování. S tím nám vypomohli nezištně pánové M.Kalina a J.Karpíšek. I jim patří 
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dík za úspěch. 
  Dojmy a pocit seberealizace způsobily, že vzrostla chuť této herecké hrstky tvořit dál a předvést se 
novoměstskému obecenstvu v něčem jiném. Máme samozřejmě plány na pokračování, ale to by v 
budoucnu vyžadovalo i posílení Docela malého divadelního souboru. Což takhle pánové, nebyl by 
zájem? Dámy, a co vy? Mlaďoši, nic vám to neříká?  
  Takže závěrem. Máte-li potřebu se takto projevit a máte na to, přihlaste se. Ukáže-li se spolupráce 
plodná, bude jen dobře. 
 
Šmi-dra©       
 

                                                       
 
 
Pozvánka do knihovny         logo čtenář 
**************************** 
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. 
Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny. 
Knihovna dále nabízí  černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby,  možnost scanovat, 
v dohledné době bude knihovna nabízet  faxovací službu. 
Městská knihovna půjčuje: 
pro děti: pondělí 13 - 17 hod. 
středa 13 - 15 hod. 
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod.  

        úterý     9.00 - 11.30 hod.       13.30 - 17.00 hod. 
        čtvrtek  9.00 - 11.30 hod.        13.30 - 17 hod. 

Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný internet. Možnost využití této služby 
má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny. 
 
 Beletrie 
******* 
Adler, S.   Měla jsem zemřít jako černá vdova 
Akunin, B.   Turecký gambit 
Andrews, V.   Zlomená křídla 
Atwood, M.   Přežívá nejsmutnější 
Bernig, J.   Čas nikoho 
Besson, P.   Florenťan 
Bílek, J.   První kníže, aneb, Předtucha moci 
Bryndová, J.   Nechci rajskou, chci lásku! 
Coelho, P.   Záhir 
Cunningham, M.  Domov na konci světa 
Dewar, I.   Tanec na vzdáleném místě 
Egbeme, Ch.   Za zlatými mřížemi 
Foer, J.    Naprosto osvětleno  
Fielding, J.   Ztracená 
Frýbort, P.   Dohazovač  
Gabelhouse, G.   Souboj šamanů 
Guterson, D.   Panna Maria z lesů 
Hammesfahr, P.  Matka 
Hanibal, J.   Život s chutí cyankáli 
Harrodd-Eagles, C.  Dynastie Morlandů 27. díl 
Hofmann, C.   Zpátky z Afriky 
Hornby, N.   Dlouhá cesta dolů 
Chevalier, T.   Dáma a jednorožec 
Izakovič, I.   Život a smrt 
Johnston, J.   Jak daleko k Babylonu 
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Kafka, F.   Proměna 
Loo, T.    Dvojčata 
Martini, M.   Smrt na útesu 
Maron, M.   Animal triste 
Maslowská, D.   Červená a bílá 
Michorová, E.   Jedna jediná noc s inženýrem… 
Moser, M.   Zlomená srdce, aneb, Moje první… 
Newman, J.   Deník postarší rodičky aneb … 
Němcová, H.   Irena 
Ostravski, O.   Denik Ostravaka 
Ostravski, O.   Denik Ostravaka 
Prudičová, I.   Pár obyčejných dnů 
Rottová, I.   Ostrov stálého štěstí 
Rottová, I.   Hrátky s přízraky 
Štípl, Z.   Oči zavřít jsem nemohla 
Štroblová, S.   Bleděmodrý kaviár 
Švecová, J.   Mé slzy zůstaly v Iráku 
Templeton, E.   Gordon 
Vandenberg, P.   Páté evangelium 
Viewegh, M.   Lekce tvůrčího psaní 
 
Dospělí naučná 
************ 
    Elektroinstalace 
David, P.   Za strašidly na hrady a zámky 
Hardy, D.   Michael Moore je velký bílý … 
Haškovec, V.   Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo 
Herynek, P.   České Vánoce 
Holanec, V.   99 filmů moderní kinematografie 
Chmel, L.   Vlasta Fabianová 
Jaroš, B.   Hvězdy minulých životů 
Neumann, L.   Naživu! 
Nolč, J.    Evropská ústava s úvodním slovem 
Nováková, M.   Podkrkonoší 
Pafko, P.   Medicinmani a ti druzí 
Rollová, K.   Staňte se svým bodyguardem 
Toufar, P.   Magická místa Čech a Moravy 
Velfel, P.   Kuchyně 
Viguer, J.   Atlas lidského těla 
 
Mládež beletrie 
************ 
Besson, L.   Arthur v zakázaném městě 
Brashares, A.   Holky v kalhotách 
Bryant, B.   Dívky v sedlech 
Bryant, B.   Dívky v sedlech 
Geras, A.   Sbohem, ztracený vojáčku 
Rodda, E.   Deltora 
Rodda, E.   Deltora 
Shibton, P.   Drsnej brouk 
Schindler, N.   To byl zase mejdan 
Stroud, J.   Amulet Samarkandu 
Štíplová, L.   Pojď s koťaty na výlet 
 
Mládež naučná 
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************ 
Arnold, N.   Nezdravé nemoci 
Březinová, I.   Neotesánek 
Fischer, N.   Kompletní průvodce líbáním 
Mrva, I.   Slovensko 
 
 
 
Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání. Vydává MěÚ 
Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor: Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek,  I. 
Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra. 
   
 


