
�     2. července 2008. Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 15 
zastupitelů. Po zahájení panem starostou byl schválen program 
jednání zastupitelstva a proběhla volba návrhové komise a 
ověřovatelů zápisu. Po kontrole usnesení vystoupili občané se svými 
připomínkami. 
 
Připomínky občanů 
Paní Zounarová se dotázala, co město zamýšlí s domem ve 
Frýdlantské ulici č. p. 270, který spravuje bytová správa. Řekla, že 

dům je ve špatném stavu, bylo by potřeba udělat revizi komínů, do 
domu zatéká a ve střeše je houba. Paní Pospíšilová v loňském roce v 
srpnu slíbila, že bude postaven přístavek, a dodnes se nic neděje. 
Pan starosta řekl, že město s domem žádný konkrétní záměr nemá. 
Jedná se o jeden z bytových domů, které město vlastní a které 
spravuje bytová správa. Paní Pospíšilová řekla, že ani bytová správa 
s domem žádný záměr nemá. Střecha je napadena houbou celá a 
odstranit ji nelze. Střecha je průběžně dle potřeby opravována. Dále 
řekla, že tyto dohady jsou při zasedání zastupitelstva zbytečné a paní 
Zounarová by neměla tvrdit, že se s tím nic nedělá. Dodala, že bytová 
správa nemá půl milionu na opravu celé střechy. Pan starosta řekl, 
že při schvalování rozpočtu města je schvalován i rozpočet bytové 
správy a současný stav je takový, že všechny peníze vybrané za 
nájemné jsou opět vkládány do oprav. Město dalšími finančními 
prostředky na opravy domů nepřispívá. Město vybírá pouze 
regulované nájemné a na velké opravy peníze nejsou. Paní 
Zounarová řekla, že paní Pospíšilová má možná snahu a občas 
pokrývač provede nějakou drobnou opravu, ale její provedení se 
dostatečně nekontroluje. „Oni to opraví špatně. Už se tam pár 
pokrývačů vystřídalo, pak přijde první déšť a střechou opět zatéká“.  
Pan Lode řekl, že by měly být učiněny nějaké kroky, aby se zabránilo 
ničení koupaliště. Omladina na koupališti po zavírací době nadměrně 
popíjí a dochází k brutálnímu ničení jeho zařízení. Paní 
místostarostka byla v úterý svědkem toho, jak to na koupališti po 
takové noci vypadá. Rozkopaná světla, rozbité stoly, všude samé 
střepy. Pan starosta řekl, že o poškozování vybavení koupaliště paní 
ředitelka pravidelně informuje. Koupaliště má ve správě příspěvková 
organizace sSportovní a relaxační centrum (PO SRC), a pokud paní 
ředitelka přijde s nějakým návrhem řešení, můžeme o tom jednat. 
Zabezpečení koupaliště hlídačem je otázkou finančních prostředků. 
Policie je vyzývána k provádění častějších nočních kontrol areálu 
koupaliště. Paní Mlejnková řekla, že nemá žádné nápady, jak tuto 
situaci řešit, několikrát zkoušela být na koupališti přes noc, ale vždy 
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-   Na svém jednání dne 23. 7. 2008 rada města schválila 
navýšení nájemného v obecních bytech, přidělila dotace 
z rozpočtu města, schválila zveřejnění záměru podnájmu 
nebytových prostor baru s částí sálu v Dělnickém domě. 
Dále projednala majetkoprávní věci a  žádosti o byty.   
- 13. 8. 2008 rada města na svém jednání projednala 
majetkoprávní věci, schválila dodatky k nájemním smlou-
vám na  rozhlednu a psí útulek. Dále schválila zveřejnění 
výzvy pro zájemce k provádění zimní údržby města pro 
období 2008/2009. Radní města také navštívili objekt ve 
Švermově ulici, ve kterém se nacházelo oddělení Cizinecké 
policie. Cílem bylo zjistit, v jakém stavebně technickém 
stavu se objekt nachází a jak by mohl být využit ve 
veřejném zájmu, což je podmínka pro bezúplatný převod. O 
možnosti získání a využití objektu bude tedy dále jednáno 
s vedením Okresního ředitelství Policie ČR v Liberci. 

ZÁŘÍ 2008            
 
Vich František                    94 
Ing. Telecký Josef              84 
Škrdleta Jaroslav                83 
Trojan Jaroslav                   83 
Försterová Hana                 82 
Ruman Karol                      82 
Matějková Rozalia             81 
Suková Eliška                    81 
Tima Jan                             81 
Karásková Helena              75 
Čechová Marie                   70 
Demeter Peter                    70 
Vávrová Marie                   70 
 

 

ŘÍJEN 2008 
 
Lode Miloslav                    86 
Nekolová Arnoštka             84 
Suk František                      83 
Bukovský Karel                  82 
Ondrúšek František            82 
Dobrovičová Ludmila         70 

 

  Všem jubilantům přejeme mnoho 
zdraví, štěstí a osobní spokoje-
nosti do dalších let. 
                                      Redakce 
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byl klid.  
Npor. Bc. Dostál se vyjádřil k připomínce o ničení koupaliště. O tom, 
že na koupališti bude probíhat večírek žáků deváté třídy, policie 
věděla. Hlídka byla na koupališti v průběhu noci několikrát, mládež 
byla upozorněna na chování a na ztlumení hudby. Pokud došlo 
k nějakému devastování, muselo to být pozdě v noci. Problém je 
v tom, že Obvodnímu oddělení Policie ČR v Novém Městě pod 
Smrkem byla rozšířena oblast hlídkování. Mimo Nové Město pod 
Smrkem, Hajniště, Ludvíkov a Jindřichovice pod Smrkem byla oblast 
rozšířena o Horní a Dolní Řasnici a Srbskou tak, aby hranice byla 
střežena jedním obvodním oddělením. Není možné hlídkovat stále na 
jednom místě. Po vyčíslení škody bude podáno oznámení. Npor. Bc. 
Dostál dále informoval o činnosti OO PČR v Novém Městě pod 
Smrkem za období od ledna do června 2008. Bylo spácháno 60 
trestných činů, z toho bylo objasněných 51. Dopravních přestupků 
bylo zjištěno 106 a blokové pokuty byly uloženy za 112.600 Kč. 
Podstav je pouze jeden policista, který je ve škole.  
Pan Lode se dotázal, jestli je pravda, že v restauraci Na nNáměstí, 
na sále, bude hospoda. Pan starosta sdělil, že byla podána žádost o 
pronájem přední části sálu s barem. Pan Lode řekl, že organizace, 
pořádající na sále akce, bar využívají a budou ho chtít mít v průběhu 
své akce ve vlastní režii. Bez toho akce na sále dělat nebudou. Pan 
starosta řekl, že si to radní samozřejmě jistě uvědomí a základní 
podmínkou jakéhokoliv případného pronájmu určitě bude povinnost 
uvolnění prostor pro potřeby pořadatele jednorázové akce v celém 
sálu. Zatím ale RM o pronájmu nejednala.  
Pan Selnekovič se dotázal, v jaké fázi je projekt využití geotermální 
energie. Pan starosta odpověděl, že bylo založeno Centrum pro 
výzkum energetického využití litosféry. Proběhla schůzka za účelem 
vytypování vhodného pozemku pro zkušební vrt a byl zveřejněn 
záměr pronájmu na vybrané pozemky. V současné době se čeká na 
výzvu pro podání žádostí o dotaci. Paní Zemanová se dotázala, o 
jaké pozemky se jedná. Pan starosta odpověděl, že se jedná o 
pozemek ve vlastnictví města pod bývalou skládkou, kde býval 
Švýcarský rybník.  
 
Koupaliště 
Pan starosta uvedl, že se stále setkává s otázkami občanů, týkající 
se užívání vodních ploch Na koupališti veřejností po nedávné změně 
majitele z EKS Factoring na Martina Jiráka. Pan starosta představil 
pana Jiráka, který ho požádal, aby mohl veřejně objasnit své záměry 
s vodními plochami Na koupališti. 
Pan Jirák sdělil, že nechce nijak omezovat chod koupaliště a určitě 
nechce jít proti jakýmkoliv záměrům města. Jeho záměry se týkají až 
příštího roku. Rybníky zakoupil za účelem sportovního (komerčního) 
rybaření pro určitou skupinu rybářů s celoročním provozem lovu ryb. 
V letních měsících by byl rybolov povolen z míst, která by 
neomezovala návštěvníky koupaliště. Pro celoroční využití rybníků 
k rybolovu je potřeba zajistit také celoroční zázemí. Uvažuje o 
vybudování chaty u spodního rybníka jako zázemí pro rybáře nebo, 
pokud by to bylo možné, o pronájmu celého areálu koupaliště. Rád by 
také přispěl k chodu koupaliště, pro které by mohl zajistit nějaké 
vodní atrakce, např. plovoucí ponton nebo šlapadla. Pan starosta se 
dotázal, zda uvažuje o celoročním pronájmu celého areálu koupaliště. 
Pan Jirák odpověděl, že pokud by ta možnost byla, rád by si pronajal 
celý areál k celoročnímu využití. Pan starosta řekl, že areál spravuje 
PO SRC a bylo by tedy nutné o případných návrzích jednat s paní 
ředitelkou. Poté by celý návrh musela posoudit a projednat RM.  
 
Daň z nemovitosti 
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. 
Ing. Beranová předložila zastupitelstvu města dle § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, ke schválení obecně závaznou 
vyhlášku č. 01/2008 (OZV) o stanovení koeficientů u daně z 
nemovitostí v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem na 
základě ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) a § 12 zákona ČNR 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 11 Sazba daně  

(3) Základní sazba daně 
a) podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u staveb podle 
odstavce 2, se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím 
podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu 
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, 
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 
4,5 v Praze; 
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou 
koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit 
o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit 
na koeficient 5,0. 
Návrh výše koeficientů daně z nemovitostí: 
 

•       Nové Město pod Smrkem ……………………...1,6 
(k. ú. Nové Město pod Smrkem) 

•       Ludvíkov pod Smrkem…………………………..1,4 
(k. ú. Ludvíkov pod Smrkem) 

•       Ludvíkov pod Smrkem – Přebytek...….……….1,4 
(k. ú. Ludvíkov pod Smrkem) 

•       Hajniště ……………………………………….....1,4 
(k. ú. Hajniště pod Smrkem) 

 
§ 12 

Místní koeficient 
Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na 
území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 
5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za 
jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů 
a za byty, popřípadě jejich soubory. 
 
Pro všechny nemovitosti na území celé obce se stanoví jeden místní 
koeficient ve výši 2, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka. 

 
Rozpočtové změny 
Předložila Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. 
Ing. Beranová předložila k projednání a schválení, na základě 
ustanovení § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, návrh rozpočtových změn rozpočtu města pro rok 
2008 – 1. kolo. 
 
Návrh rozpočtových změn – 1. kolo 2008     
1. DPS - dotace MPSV na pečovatelskou činnost, účelově vázané 
finanční prostředky 
navýšení příjmů:           P = o 30 000 Kč 
navýšení výdajů:            V = o 30 000 Kč 
 
2. Dotace Libereckého kraje na opravu brouzdaliště a pískoviště 
na okálech  
navýšení příjmů:            P = o 200 000 Kč 
navýšení výdajů:            V = o 200 000 Kč 
projeví se na středisku oprav 
 
3. Dotace Libereckého kraje na rekonstrukci kotců v psím 
útulku - 2. etapa  
navýšení výdajů:            V = o 15 000 Kč 
navýšení příjmů:            P = o 15 000 Kč 
projeví se na psím útulku 
 
4. Dotace Libereckého kraje na nákup ochranných a technických 
prostředků pro JSDH 
navýšení příjmů:            P =  o 132 000 Kč  JSDHM 
navýšení výdajů:           V =  o 132 000 Kč  JSDHM 
navýšení příjmů:            P =  o   95 440 Kč  JSDHL 
navýšení výdajů:           V =  o   95 440 Kč  JSDHL 
 
5. Dividendy  
navýšení příjmů města o výplatu dividend České spořitelny, a. s. 
navýšení příjmů:            P =  o 81 600 Kč 
 
6. Pronájem nebytových prostor  
snížení příjmů, změna smlouvy s účinností od 01.07.2008 
snížení příjmů v rozpočtu města P = - 125 000 Kč 
 
7. Příjmy z prodeje pozemků 
navýšení příjmů z prodeje pozemků P = o 79 070 Kč 
 
Navýšení příjmů:    o   633 110 Kč 
Snížení příjmů:       o   125 000 Kč  
Navýšení výdajů:    o   472 000 Kč 
Snížení výdajů:       o                 Kč 
Saldo:                            35 670 Kč 
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ZM schvaluje 
216.   Program zasedání. 
217.   Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.  
218.   Schvaluje prodej parcel  p. č. 1829 – zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kč/m2 + náklady 

spojené s prodejem a p. č. 2546 – zastavěná plocha o výměře 290 m2 za smluvní cenu 102 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 
z vlastnictví města do vlastnictví pana Alberta Brože.   

219.   Schvaluje prodej parcel  p. č. 1533/1 – zahrada o výměře 471 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kč/m2 + náklady 
spojené s prodejem a p. č. 1533/2 – zastavěná plocha o výměře 101 m2 za smluvní cenu 102 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 
z vlastnictví města do vlastnictví manželů Tomáše a Miroslavy Volkových.  

220.   Schvaluje prodej parcely p. č. 2554 – zastavěná plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 11 m2 za 0 
Kč/m2 a 12 m2 za 102 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví manželů Miloše a Milušky Jindrových.  

221.   Schvaluje prodej parcely p. č. 2526 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 11 m2 za 0 
Kč/m2 a 13 m2 za 102 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví manželů Miroslava a Evy Skrbkových.   

222.   Schvaluje prodej parcely p. č. 413/2 – zastavěná plocha o výměře 35 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví manželů Jiřího a Lenky Svobodových. Kupující předloží kupní smlouvu 
k  podpisu nejpozději do 31. prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty 
jiným zájemcům. 

223.   Schvaluje prodej parcely p. č. 140/6 – ostatní plocha o výměře 87 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví Ing. Josefa Teleckého. Kupující předloží kupní smlouvu k  podpisu 
nejpozději do 31. prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemcům. 

224.   Schvaluje prodej parcely  p. č. 140/7 – ostatní plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví manželů Jozefa a Boženy Brezovákových. Kupující předloží kupní smlouvu 
k podpisu nejpozději do 31. prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty 
jiným zájemcům. 

225.   Schvaluje prodej parcely  p. č. 1830 – ostatní plocha o výměře 107 m2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem za smluvní cenu 41 Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví Ondřeje Klégra. Kupující předloží kupní smlouvu k  podpisu nejpozději do 
31. prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

226. Schvaluje prodej parcely  p. č. 944/9 – travní porost o výměře 17576 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 5,20 Kč/m2 + 
náklady spojené s prodejem z vlastnictví města do vlastnictví Petra Zemana. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31. 
prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

227. Schvaluje prodej parcel p. č. 821/6 – orná půda o výměře 9234 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 3,10 Kč/m2 a p. č. 
1035/11 - travní porost o výměře 2751 m2 v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem za smluvní cenu 3,55 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 
z vlastnictví města do vlastnictví Petra Smrčky. Kupující předloží kupní smlouvu k podpisu nejpozději do 31. prosince 2008. Po tomto 
datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným zájemcům. 

228. Schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 01/2008 uzavřenou mezi Městem Nové Město pod Smrkem (budoucí prodávající) a 
Michaelou Kruškovou (budoucí kupující) o budoucím prodeji části parcely p. č. 1583/1 – travní porost o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Nové 
Město pod Smrkem, určené k zastavění (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude předložena k podpisu 
nejpozději do 31. prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemcům.  

229. Schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 02/2008 uzavřenou mezi Městem Nové Město pod Smrkem (budoucí prodávající) a 
Janem Círem (budoucí kupující) o budoucím prodeji části parcely p. č. 2189 – travní porost o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Nové Město 
pod Smrkem, určené k zastavění (na stavbu rodinného domku). Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude předložena k podpisu 
nejpozději do 31. prosince 2008. Po tomto datu platnost tohoto usnesení končí a pozemky určené k prodeji budou nabídnuty jiným 
zájemcům.  

230. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientů u daně z nemovitostí v územním obvodu obce Nové Město pod 
Smrkem.  

231. Schvaluje po projednání předložený návrh rozpočtových změn rozpočtu města pro rok 2008 – 1. kolo. 
 
ZM bere na vědomí  

232.   Kontrolu usnesení z 11. zasedání ZM s tím, že trvají úkoly 212/08/ZM, 213/08/ZM, 215/08/ZM. 
233.   Připomínky občanů. 
234.   Informace vedoucího OO PČR v Novém Městě pod Smrkem npor. Bc. Dostála. 
235.   Informace pana Jiráka o podnikatelském záměru s vodními plochami Na koupališti. 
236.        Po projednání dopis pana Sommera. 

 
ZM ukládá  

237.   OVŽP urgovat u KSS LK pokácení stromů před mostem u Ztraceného potoka na státní silnici z Ludvíkova pod Smrkem do Nového 
Města pod Smrkem, a to ihned na počátku období vegetačního klidu (listopad 2008). 

238.   Starostovi jednat se správcem obecních lesů o pokácení smrků v ulici Dvořákova. 
239.   Starostovi jednat s administrátorem církve římskokatolické v Novém Městě pod Smrkem o posekání trávy a ořezu stromů ve farní 

zahradě.  
240.   Investičnímu technikovi prověřit stav zábradlí mostku přes potok na cestě ke kravínu.  
241.   Bytové správě prověřit stav domu v ulici Frýdlantská č. p. 270 a zaslat nájemnici, paní Zounarové, písemné vyjádření.  
242.   Odboru správy majetku provést šetření a v případě potřeby provést opravu zatrubnění  potoka  u domu č. p. 31 v Ludvíkově pod 

Smrkem. 
 
ZM si vyhrazuje  

243.   Právo rozhodovat o koncepci využití areálu Na koupališti. 
 

———————————————————————————————————————————————————————— 
 
Ing. Pavel Smutný, starosta města                                                                                                     Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města 

   Lukáš Novotný, Jana Dobřichovská – ověřovatelé zápisu                   
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Dostavba a rekonstrukce kanalizace 
     Informujeme občany, kterých se týká dostavba a rekonstrukce 
kanalizace, že paní inženýrka Mináriková v této chvíli dokončuje 
přípravné práce k projektům přípojek a koncem září začne navštěvovat 
jednotlivé žadatele o připojení na kanalizaci.  
     Zároveň upozorňujeme všechny, kteří ještě nezaplatili 3 000,– Kč za 
projekt, aby tak učinili co nejdříve (termín byl 31.8.2008).   

                              Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka 
———————————————————————————————     

Rozhlas už i v Ludvíkově a Hajništi 
Obyvatelé Ludvíkova a Hajniště nyní již mohou také slyšet relace 

městského rozhlasu. Firma Eurosys dokončila instalaci vysílače a 
nových bezdrátových ozvučných míst. Výhodou bezdrátového systému 
je mimo jiné možnost příjmu hlášení také přímo v kterékoliv domácnosti 
ve městě. V případě zájmu je totiž možné zajistit speciální domácí 
přijímač, který se při každém hlášení automaticky aktivuje, a hlášení si 
tedy můžete poslechnout uvnitř domova. Důležitá hlášení jsou také 
zveřejňována na webových stránkách města, najdete je na úvodní 
stránce vpravo dole. 

-SY- 
——————————————————————————————— 

Kam se starými bateriemi a elektronikou? 
Vysloužilá elektronika rozhodně nepatří do koše. Obsahuje řadu 

škodlivých látek a některé složky je možné po recyklaci znovu využít. 
Proto jsme se také zapojili do systému zpětného odběru. Ve vstupní 
hale Městského úřadu je umístěn sběrný box, kam můžete bezplatně 
uložit nepotřebné baterie a malé elektrospotřebiče - např. rádia, 
přehrávače, telefony, počítače, adaptéry, mixéry, fény, svítilny a 
podobně. Další informace můžete získat na www.zelenaobec.cz 

-SY- 
——————————————————————————————— 

Měření radonu v bytech a rodinných domech 
Věděli jste, že největší ozáření obyvatel je způsobeno přírodní 
radioaktivitou, zejména radonem v ovzduší budov? 
 
V našem městě se předpokládá zvýšený výskyt radonu v ovzduší 
budov. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nás vytypoval jako 
lokalitu vhodnou k doměření. To znamená, že část občanů si již o 
změření požádala v minulých letech, ale stále ještě zůstává část 
domácností nezměřených. Měření je dobrovolné a bezplatné. Zájemci o 
měření radonu se mohou obrátit na náš Odbor výstavby a životního 
prostředí nebo přímo na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
regionálního rozvoje a evropských projektů. 
 
Radon a jeho produkty v ovzduší bytů, školských zařízení a pracovišť 
mají na svědomí více než 70% veškeré dávky ozáření. Ozáření 
radonem může v krajním případě způsobit i rakovinu plic. 
Výskyt radonu v budovách je možné výrazně eliminovat. K tomu je 
nutné nejprve vyhledat objekty se zvýšeným výskytem radonu. To 

je hlavním úkolem Radonového programu ČR, který ve spolupráci se 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost realizují jednotlivé krajské 
úřady.  
Měření koncentrace radonu je dobrovolné a bezplatné a nenarušuje 
běžný chod domácnosti. Měření se provádí v bytech, rodinných nebo 
bytových domech, dětských, předškolských a školských zařízeních, 
které byly zkolaudované před rokem 1991. V bytových domech se 
detektory umisťují do bytů v prvním nadzemním podlaží, případně 
v suterénu. 
Měření trvá jeden rok a poté je vyhodnoceno Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost. Při zjištění, že koncentrace radonu v obydlí 
převyšuje doporučené hodnoty, je majitel objektu informován o 
možných opatřeních vedoucích ke snížení koncentrace radonu na 
únosnou míru. V případě splnění závazných podmínek je možné na tato 
ozdravná opatření získat příspěvek ze státního rozpočtu až do výše 
150 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Radonový program v jeho stávající 
podobě potrvá do konce roku 2009, doporučujeme všem případným 
zájemcům, aby si detektory vyzvedli co nejdříve.  
 
Další informace a detektory na měření radonu získáte, po dohodě 
s Miroslavem Frycem, na Městském úřadě v Novém Městě pod 
Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, tel.: 482 360 358, e-
mail: fryc@nmps.cz nebo přímo u Magdy Podsedníkové na 
Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a 
evropských projektů, U Jezu 642/2a, Liberec 2, tel.: 485 226 416, e-
mail: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz 

——————————————————————————————— 

Výstavba 39 BJ 
   Práce na výstavbě 39 BJ jsou dokončené. Zbývá dokončit 
příjezdovou komunikaci (čekáme na dotaci Ministerstva pro místní 
rozvoj a na rozhodnutí zastupitelstva města o uvolnění finančních 
prostředků) a parkoviště. 
     Není dokončena kabelová smyčka NN z TS pro připojení obytného 
domu, kterou bude realizovat ČEZ. Nepřipojení domu na elektrickou 
energii brání v nastěhování nájemníků. Ihned, jak to bude možné, 
budou nájemníci vyzváni k sepsání nájemní smlouvy a k nastěhování.  
     Rozhodli jsme ještě o přeložení středotlaké plynové přípojky, která 
je nyní ukončena v pilířku mezi parkovištěm a komunikací. Bude 
přeložena na vhodnější místo - k obytnému domu.  
     V této chvíli se odstraňují drobné nedostatky stavby.  
   RM na svém zasedání 18.6.2008 rozhodla o přidělení 23 bytů. 
Neobsazených zůstává zatím 16 bytů. Jedná se převážně o byty 
s celkovou plochou cca 26 m2, přičemž obytná místnost je cca 17 m2 
velká, a o dva byty pro imobilní občany. 
    V současné době je stále možné podávat žádosti o přidělení bytu 
v tomto novém objektu. Formulář žádosti je ke stažení na internetových 
stránkách města, nebo je možné si ho vyzvednout na bytové správě, 
která také odpoví na případné dotazy. 
     Zbývající byty bude přidělovat Rada města na začátku října 2008. 

                                                 
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka města 

1. srpna 2008 bylo slavnostně předáno dětem nové dětské hřiště v Tovární ulici. Hrad Jezerní královny otevřeli přestřižením pásky zástupci 
Mateřského centra, výrobce (Tomovy parky) a Města. Slavnostního přípitku dětským šampaňským se zúčastnily všechny přítomné děti. Na www.
nmps.cz si můžete prohlédnout také fotografie. 

Velké množství občanů vyjádřilo svůj dík za to, že je konečně k dispozici prostor, kde se mohou děti bezpečně dosyta vydovádět. Hřiště je 
denně v obležení dětí a tím největším poděkováním jsou jejich spokojené úsměvy. 
Za více než měsíc provoz hřiště odhalil také problémy. Přestože je provozní řád na místě vyvěšen, je neustále porušován například tím, že si zde 
hrají bez dozoru děti mladší 6 let. Závažným problémem jsou party výrostků, kteří se na hřišti shromažďují v nočních hodinách a ruší noční klid, 
přestože provozní doba hřiště je do 20 hod. a od října do 19 hod. V takových případech nezbývá, než aby pořádek zjednala policie. Telefonní číslo 
na ni je napsáno v provozním řádu, který je u hřiště vyvěšen. Město na přání okolních obyvatel alespoň zajistilo zamykání lanovky a houpaček přes 
noc.  
Také jsme byli svědky několikadenního uzavření hřiště z důvodu poškození skluzavky. Policie zjistila, že skluzavku poškodily děti, které ji nesprávně 
používaly (na skluzavce jelo šest starších dětí najednou a skluzavka pod nimi praskla). Skluzavka byla opravena na náklady města a škodu budeme 
vymáhat na rodičích.  
Na závěr ještě prosím každého z rodičů, kteří se svými dětmi na hřiště zavítají, aby upozorňovali ostatní děti, že se nákladně dovezený kačírek 
nemá rozhazovat po okolním trávníku, že se na klouzačkách nejezdí po botách, že se na lanovce nejezdí ve dvou, že se neleze až na střechu atd… 
Věřím, že společnými silami snad dokážeme hřiště udržet dlouho v dobrém stavu jako ozdobu města ke spokojenosti všech. 
 

-SY- 
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Návštěvní řád dětského hřiště 
 

Vážení návštěvníci, 
Toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispo-
zici pro využití volného času a k radosti Vašich dětí. Pro 
příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších 
návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 
návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné 
vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Jednotlivé herní prvky 
jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let. Hřiště nepoužívejte, 
pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak 
viditelně poškozené! 
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. 
 

Návštěvní doba: 
květen-září    8:00 – 20:00 
říjen-duben    9:00 – 19:00 

 
Na hřišti platí zákaz: 

•      poškozování a znečišťování prostor, zařízení 
       a vybavení (v případě poškození bude obec vymá-

hat náhradu nákladů vynaložených na opravu) 
•      volného pobíhání domácích zvířat 
•      kouření, konzumace alkoholu a omamných látek 
•      vjezdu motorových vozidel 
•      stanování a rozdělávání ohňů 
•      pořádání propagačních či reklamních akcí 

 
Návštěvník je povinen: 

•      respektovat návštěvní řád a pokyny správce 
hřiště 

•      chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám 
sebe ani ostatní návštěvníky 

•      dodržovat čistotu  
Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je 
přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 
Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a lze za 
takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30.000 Kč.  

Poděkování 
 
Vážený pane starosto, 

velice si vážíme spolupráce občanů Vašeho města, a proto přijměte 

poděkování za uspořádání humanitární sbírky ve Vašem městě. 
Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z různých 

důvodů ocitli v krizové životní situaci, kterou nejsou schopni sami 

řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění tak, aby mohli zpět najít 

své místo a uplatnění ve společnosti. 

Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomoci druhých. 

Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme spolupracovat s lidmi, kteří jsou 

ochotni něco ze svého darovat. Zorganizováním sbírky jste pomohli 

poskytnout nejen bezprostřední materiální pomoc, ale také vytvořit 

nové šance těm, kteří se snaží o znovunalezení důstojného místa ve 

společnosti. Abychom mohli tento darovaný materiál zpracovávat a 

dopravovat tam, kde je třeba, a aby sociální pomoc služby 

potřebným mohly plynule pokračovat, budeme vděčni i  za 

případnou finanční pomoc. Víme, že ne všichni mohou přispívat 

pravidelně nebo vysokými částkami, ale chceme, abyste věděli, že 

jakýkoli finanční dar nám velmi pomůže. Pokud bude v možnostech 

Vaší obce/města, dovolujeme si v příloze přiložit žádost o příspěvek.  
Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo ošacení a další 

věci darovali, ale i Vám, kdo sbírky pro Diakonii Broumov 

organizujete a darované věci shromažďujete.  

Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy jakkoli podpořit naši 

činnost a těšíme se na spolupráci na podzim 2008.  

——————————————————— 

Mgr. Lenka Wienerová 

Oblastní ředitelka Diakonie Broumov 

Chcete se chutně, levně a zdravě najíst? 
Školní jídelna při MŠ v Novém Městě pod Smrkem srdečně zve všechny 
zájemce o školní stravování !!! 
 
Co Vám můžeme nabídnout? 
Vaříme z ověřených zdrojů, dodržujeme hygienické zásady a HACCP. 
Jídlo od nás je každý den čerstvé, v pestrém jídelníčku se neopakuje ani 
jeden pokrm v měsíci. 
1x týdně si strávníci mohou vybrat ze 2 různých pokrmů. 
Skladba jídelníčku je podřízena spotřebnímu koši potravin, tento spo-
třební koš je kontrolován hygienickým dozorem. 
Jídlo je vhodné pro všechny věkové kategorie, obzvláště pro děti a se-
niory. 
Oběd sestává z polévky, hlavního pokrmu, přílohy a nápoje. Kompoty a 
saláty, popř. moučníky jsou zahrnuty v ceně. 
V době výdeje obědů je u dětí ze ZŠ vykonáván dozor, který dohlíží na 
správné stolování a bezpečnost dětí. 
 
Cena oběda : děti ZŠ 1. – 4. ročník :  17,- Kč 
                         děti ZŠ 5. – 9. ročník :  19,- Kč 
                    cizí strávníci:                 45,- Kč 
 
způsob placení za stravu : 
- v hotovosti každý všední den od 6:00 do 8:00 hod., v pondělí do 16:00 
hod. nebo převodem z účtu. 
 
Proto Vás ještě jednou srdečně zveme a rádi Vás u nás přivítáme. 
 

 Ilona Stejskalová – vedoucí stravování 
 Miloslava Suková – ředitelka MŠ  

Cvičení rodičů s dětmi při DDM v Novém Městě pod Smrkem je sice 
určeno pro předškolní děti, dochází však i starší sourozenci. Scházíme 
se vždy jednou týdně, v úterý, od září do června. Nejmladšímu cvičenci 

jsou dva roky, nejstaršímu, který však nechodí pravidelně, je třináct let. 
Cítí se tu všichni dobře a každý si najde při volných hrách činnost, která 
ho baví. Zařazujeme pohybové hry se zpěvem, průpravné cviky, cvičení 
na nářadí (žebřiny, lavičky, žiněnky, trampolína) a s náčiním (míče, 
švihadla, kruhy, šátečky, kostky, válečky, kužely a strachový pytel). Pak 
následují volné hry na nářadí a s náčiním podle výběru dětí a na záběr 
hrajeme jednu nebo dvě pohybové hry. Jednou za měsíc měníme 
skladbu cvičení a průpravné cviky nahrazujeme soutěžemi (házení 
hadrovými míčky do plechovek, běh různým způsobem, plížení, jízda 
trakařem a další). Nejvíce se děti těší na závěrečnou sladkou odměnu 
po každém cvičení. 
V květnu nebo červnu pořádáme výlet rodičů s dětmi. Už podruhé jsme 
jeli do Jindřichovic pod Smrkem k větrným elektrárnám a na základnu 
(chatový tábor DDM). Už cestou děti plnily úkoly (hledání obrázků a 
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jejich zapamatování). U větrné elektrárny nejprve posvačily, pak 
následovalo určování domácích a volně žijících zvířat, zpěv písně nebo 
recitace básničky a poznávání pohádek podle obrázků a další soutěže. 
Velký úspěch mělo hledání pokladu. Do organizace her a soutěží se 
zapojily i maminky (Smutná a Zemanová).  
Na  fotografii je skupina výletníků před školou v Jindřichovicích pod 
Smrkem. Škoda, že přišlo málo dětí i rodičů. Výlet se uskutečnil 14. 6. 
2008. 
Příští rok začínáme opět cvičit asi v polovině září. Informace budou 
upřesněny na letáčku umístěném ve skříňce DDM. Rádi přivítáme nové 
děti i rodiče se zájmem o cvičení. 

D. Zárubová 

MATEŘSKÉ CENTRUM 
„MAMIKLUB“ 
v Novém Městě pod Smrkem 

zahajuje po prázdninách opět provoz. 
 

Každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin 
v budově knihovny v přízemí vpravo. 

 
Přijďte mezi nás!                         Lenka Meinerová, mamiklub 

    Zaměstnanci Sportovního a relaxačního centra děkují všem, kteří využili našich služeb během letní sezóny a navštívili a využili naše zařízení na 
koupališti (bufet), masáže v lázních, tělocvičny a ubytovnu. Děkujeme i za účast na kulturních akcích na koupališti, během kterých nám letos 
nepřálo počasí. Také touto cestou děkujeme Městu za organizaci a podporu Smrkfestu, největší hudební akce během léta. Vážíme si všech 
sponzorů a obětavých dobrovolníků, kteří tuto velkou akci v našem městě podpořili a pomohli uspořádat. Doufáme, že i při dalších ročnících 
Smrkfestu bude naše organizace zajišťovat občerstvení a spolupracovat v rámci svých možností. 
Letní sezóna na koupališti byla kvůli počasí ukončena již 31. 8. 2008. 
   Zveme všechny zájemce k návštěvě bazénu, sauny, vířivky. Dále můžete využít nabídky klasických masáží, masáží láv. kameny i pedikúry. 

V pátek 22. srpna 2008 se na našem přírodním koupališti konal první ročník hudebního festivalu SMRKFEST. Návštěvníkům se jako první 
představila skupina PROUDY (folk), po ní skupina ROMANTIC, kterou známe ze soutěže X – factor. Dále pak VLTAVÍN (folk-rock), NAVIGATORS 
(R' n B', funky, soul) a !ON (pop-rock).  
  Při produkci skupiny NAVIGATORS začalo pršet, ale počasí fanoušky neodradilo a zůstali, i když se pak vraceli domů potůčkem. Během festivalu 
měli návštěvníci velký výběr různého občerstvení, největší zájem byl o pochoutky z grilu, pečené kuře, guláš, koláčky a medovník. Festival 
navštívilo přibližně 300 lidí. I přes nepřízeň počasí a vrtochy techniky si diváci odnesli skvělý kulturní zážitek. Více informací, ohlasy a prostor pro 
připomínky a diskuzi naleznete na wwwwwwwwwwww....smrkfestsmrkfestsmrkfestsmrkfest....czczczcz. 
   Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili náš nový festival: 
   Generální partner: Město Nové Město pod Smrkem      Mediální partner: Radio Contact Liberec 
   Další sponzoři:  RESEC s.r.o. Jindřichovice pod Smrkem, Koloniál u Šubrtů Raspenava, KL správa s.r.o. (reality) Raspenava, 
Kupec a syn s. r. o., ČS (čerpací stanice) Hejnice, Pekařství Jelínková Nové Město pod Smrkem, Pekařství Hejnice - p. Malinský 
Řeznictví Klouček Raspenava, Řeznictví Folda Raspenava, Mirka Kolačná - Hejnice                                                                         Lenka Meinerová 

 



Září – Říjen 2008 / 7 



8 / Září – Říjen 2008  

Noví občánci 
V měsících červenec a srpen se narodili: Tereza Himmelová, Radek 
Himmel, Pavel Hrubý, Alena Pavlatová, Marek Chaloupka a Ema 
Dvořáková.  
Všem rodičům nových občánků blahopřejeme. Dětem přejeme šťastné 
vykročení do života, zdraví, krásu, bezpečí, úspěch a lásku. Ať se Vám 
splní všechny plány a naděje.                                 

Mgr. Radoslava Žáková – místostarostka města 
 

Eva a Vašek 
     Město Nové Město pod Smrkem pořádá v neděli 14. 12. 2008 
v 15:00 hodin v sále Dělnického domu vystoupení populární dvojice Eva 
a Vašek. Občané, jejichž věk je 70 let a vyšší, si mohou vyzvednou 
vstupenky zdarma v pokladně Městského úřadu v Novém Městě pod 
Smrkem do 31. října 2008.  
   Po tomto datu budou vstupenky v předprodeji za 50 Kč rovněž 
v pokladně MěÚ.  

 

Oční ordinace ve Frýdlantu 
     Dne 1. října se otvírá na svém původním místě zrekonstruovaná oční 
ordinace. Péči bude nově poskytovat oční lékařka MUDr. Milada 
Šuchmová, bývalá primářka očního oddělení nemocnice v Liberci. Paní 
doktorka bude poskytovat komplexní oční vyšetření dospělých i dětí na 
nejmodernějších přístrojích.  
     Ordinační hodiny: Pondělí – čtvrtek 7:30 – 15:30 h 
                                     Pátek – 7:30 – 12:00 h (jen perimetry) 
Objednat se je možné na tel.: 482 323 828. 

    Takto začínala věta jednoho pána ve frontě na potraviny, když sobotní ráno 
(23. 8.) členové HZS připravovali náměstí na ukázku techniky. 
Mám něco říct? Proč? Stejně si bude mlet to svý – účinek nula. 
 „Jemu“ jsem neřekla nic, ALE Vám všem kdo chystáte ve svém volném čase 
pobavení – zábavu – zamyšlení – využití času ve dnech pracovních i 
svátečních, VÁM všem děkuji a těším se na:   
- na další ročník SMRKFESTu,  byl  úžasný  a  přeji, ať je stále více navště- 
   vován 
- děkuji za krásný „Den dětí“ 
- na  další  vystoupení  Docela  malého divadelního sboru vedeného panem 
   Šmidrkalem, děkuji  všem  jeho  členům  za  příjemný  a  zábavný  večer  
   30. května 
- na další cvičení rodičů s dětmi vedené paní Zárubovou a děkuji za celý 
    loňský rok a hlavně krásný výlet do Jindřichovic 14. 6. 2008 
- děkuji také paní Pižlové za zorganizování koncertu Berlínské filharmonie 
    v restauraci Divadlo 
- díky VÁM všem. 
                                                                                               D. Zemanová 

 

Moje dojmy ze Smrkfestu 
 

  Ačkoliv čas krásných zážitků utekl jako voda, vzpomínky zůstávají 
živé. 
Tím mám na mysli akci Smrkfest 2008, kterou pořádalo Sportovní a 
relaxační centrum Nového Města pod Smrkem, za přispění městského 
úřadu. Akce se uskutečnila v malebném kraji Frýdlantského výběžku 
na koupališti v Novém Městě pod Smrkem. 
Od samého začátku mne provázela opravdu příjemná atmosféra 
nejen od návštěvníků, kteří přišli za kulturou, ale i od hlavních 
protagonistů celé akce. Jelikož jsem typ zvídavého člověka, který si 
potrpí na osobní kontakty s umělci, snažil jsem se k hudebníkům 
vystupujícím na Smrkfestu nějak přiblížit. Velmi mě překvapila jejich 
vstřícnost. 
  Hned odpoledne mě mile překvapila chvíle, kdy jsem jen tak, aniž 
bych tušil, prošel mezi dívkami, které si říkají skupina Proudy. Slovo 
dalo slovo a já se tak mohl dozvědět podstatné věci z historie celé 
skupiny. 
  O chvíli později mne potěšila další skupina Romantic, která pochází 
z Frýdlantu. Ti do svého žánru pro své vystoupení zařadili několik 
skvělých věciček, např. nazpívali do češtiny moji velmi oblíbenou 
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písničku od původního autora Luthera Vandrosse - Never Too Much. Nejen z jejich  
Představení, ale i z naší rozmluvy bylo zřejmé, že s nimi pracuje určitá hudební kapacita. Zkrátka, chlapci Romantici mi zahráli skutečně do noty. 
Slunečné odpoledne pokračovalo dál, a já jsem si konečně mohl s dovolením přisednout ke skupině Vltavín, abych se též od nich něco dozvěděl, 
třeba že jsou vlastníky zvukové aparatury o slušném výkonu 20 kW a světel 100 kW. Ale majitele aparatury instalované na místním koupališti jsem 
neznal. To nejspíše proto, že jsem v tom aktivním dění zcela opomenul se dotázat hlavních zvukařů. Jinak ovšem zvůček to byl skvělý. To nemohu 
popřít. 
  Bylo krátce po deváté a na scénu přišla konečně publikem tak dlouho očekávaná a populární skupina Navigators. 
Jejich začátek byl zpočátku celkem nenápadný, ale o pár minut později se snažili do publika vnést opravdu živý R&B styl. V té chvíli sice přišla první 
dešťová přeháňka, ale příznivce tohoto žánru to naštěstí neodradilo. Jen bych chtěl závěrem podotknout, že nebýt tak dlouhých pauz mezi muzikou, 
omlouvám technické výpadky během vystoupení Navigators, bylo by zcela vše naprosto v pořádku. Jistě to taktéž mrzí i naše organizátory ale i přes 
tyto technické nedostatky jim chci poděkovat a povzbudit je, že příště bude vše probíhat již určitě hladce. 

                     Michal Klimsa, www.smrkfest.cz 

Zlí lidé mezi námi 
Chtěla bych touto cestou varovat všechny majitele psů, ale i kočiček, aby byli na své miláčky opatrní. 
Poslední dobou si někteří lidé oblíbili trávit zvířata. Jedním z důkazů je pejsek Rony, kamarád, a jak 
řekla jedna paní, takové sluníčko, který dne 31. 6. 2008 odešel do psího nebíčka. Píši i za ostatní 
majitele psů a kočiček, které postihlo to samé. Buďte proto ostražití. O tomto problému se mluví 
bohužel dlouho. Děkujeme Všem,  kterým osud Ronyka nebyl lhostejný a dávali mu naději. Bohužel 
osud chtěl jinak. Sam pořád čeká na kamaráda. Není to s ním jednoduché, dost naříká, ale snad to 
časem pochopí.  
PS: přikládám poslední fotografii, kde jsou psí kamarádi spolu naposled. 

Gogová Marcela 
  

HRONOVSKÉ STŘÍPKY 
Hronov v srpnu znamená pro pravověrné vyznavače divadla a všech jeho forem jediné: vrcholná přehlídka amatérských divadelních souborů, 
setkávání po roce, sebevzdělávání i noční život a vše, co nese mládí i vyzrálý věk divadelních bardů. Nebudu se zabývat divadlem jako takovým, 
ale přiblížím atmosféru tohoto festivalu z jiné stránky. Budou to takové časové střípky. 
 
Střípek první – úvodní 
Po několika letech jsem opět bydlel se starým známým. V civilu je lékařem, mimo pochybnost zapálený divadelník. Každým rokem absolvuje vždy 
nějaký vzdělávací kurz a trpí dojmem, že je stále nedokonale vzdělán. Na jeho stolku u postele se kupí hromady knih, stohy papírů, příruček a 
manuálů. Ranní rituál je vždy neměnný. Zapne konvici, uvaří vodu a do obrovitého hrnku namíchá lecitínový nápoj z ovsa. Pak spolkne několik 
tablet různých minerálů a vitamínů a vyběhne za každého počasí do přilehlého parku si zaběhat. Pak následuje sprcha, ostříhání nehtů na nohou a 
snídaně. Navlékne si zdravotní gumové punčochy, dopoledne absolvuje svůj kurz, na kterém střídavě podle zaměření týrá své tělo nebo mozek na 
seminaristických cvičeních. V odpoledních hodinách, má-li volno, relaxuje hodinku na posteli. Zatažené závěsy v oknech, ponožka jako páska na 
očích, aby ani skulinkou neproniklo denní světlo. V nehybném postavení, spíše ležení vydrží asi hodinku. Poté, osvěžen na těle i na duchu, vyběhne 
opět do festivalového mumraje. Vrací se pozdě v noci, ohleduplně nešustí ani nesvítí, vypije půl litru ovocného čaje na ex a takto nalit uléhá ke 
spravedlivému spánku. A je tu další ráno a s ním nový den… 
 
Střípek druhý 
Po ulici kráčí, co kráčí, šourají se tři úctyhodní šedovlasí pánové s kabelami přes rameno, hůlku v ruce. Na hlavách mají slamáčky a upřeně hledí 
před sebe, aby do něčeho nevrazili. Občas se zastaví a silnými hlasy na sebe volají nějaký svůj prožitek z představení, přičemž ti naslouchající s 
nechápavým výrazem hledí na řečníka. Po chvíli jako jeden muž mu hlasitě oznámí: "Já tě neslyším, víš, že špatně slyším a musím mít 
naslouchátko!" Dotyčný hovořící, protože má naslouchátko v činnosti, se urazí a silným hlasem praví. "Tak si ho vem, na co ti to povídám!" Pak se 
všichni zastaví, přičemž ucpou chodník a přilehlou komunikaci a opět se vydají pomalým krokem za dalším divadelním dobrodružstvím. Mám je rád, 
patří mezi mé dlouholeté známé, ale nějak se netěším na to, až dospěji do této fáze... 
 
Střípek třetí 
Hronovem se rozléhá ječení požární sirény. Vzápětí proletí městem postupně tři hasičské cisterny. Jedou kousek nad divadlo, kde k nebi se valí 
spousty bílého kouře. Člověk by skoro řekl, že je to jak při volbě papeže, kdy volbu hlásí bílý kouř nad Sixtinskou kaplí. Později se dovídáme, že 
chytlo uskladněné seno v podkroví takového romantického starého domečku, na které v Hronově ještě tu a tam narazíme. Druhý den nešťastní 
majitelé vyklízejí do přistaveného kontejneru ohořelé kusy starého nábytku. Na šňůrách mezi stromy visí promáčené textilie, před domkem je 
vyházené seno. Na původně nabílené fasádě jsou vidět zaschlé hnědavé čůrky. Zničený dřevěný štít a odvrácená strana střechy, všudypřítomný 
zápach spáleniště. Smutný pohled... 
 
Střípek čtvrtý 
Přiznejme si to, přátelé. Smrdíme. Je to pochopitelné. Je teplo, ba přímo vedro, festival se přehoupl do druhé poloviny, málo spíme, potíme se, 
jsme nervozní a vystresovaní, občas nám nezbyde čas na vlastní hygienu. Přesto bychom měli být ohleduplní a pokusit se s tímto problémem něco 
dělat. Nikdy není pozdě a ta trocha času a pár korun nám vždy vybyde… 
 
Střípek pátý 
V noci ze středy na čtvrtek byla ve společných sprchách na ubytovně zadržena skupina kapesních zlodějů, která se pokoušela odcizit cennosti z 
kapes svlečeného oblečení. Do příjezdu policie je zadržela skupina frekventantů spolu s lektory. Žena poněkud odpudivého zevnějšku mírně 
zapáchající, na otázku, co zde dělají, odpověděla, že se sprchují. "A kde máte ručník?" "No, já sem jenom tak jako... trochu... to... "  Jak je vše 
pomíjivé, viz Střípek čtvrtý… 
 
Střípek šestý 
Pššššššššššššššt! To je nová móda divácké skupiny A. Poté, co v divadle zazní upozornění na to, abychom nefotili, nenahrávali a vypnuli si své 
mobily, ozve se vždy zezadu mnohohlasé pššššššššššššššt. Mnozí diváci na tento fenomén reagují pohoršeně, ale je faktem, že tento efekt se 
dostaví. A jelikož jsem členem divácké skupiny A, zažil jsem tento jev už více jak patnáctkrát. Že by antiklaka ke zklidnění diváků? Jen čekám, že 
brzy dojde k použití jiných prostředků, které nabízejí stánky po městě jako suvenýry, což jsou jakési klapačky z plastu a píštalky… 
 
Sřípek sedmý – poslední 
Letos jsem na Hronově potkal mimo jiné Jirku, Jaromíra a jeho ženu Aničku, Mirka a Petra, ale i profesora Mgr. Františka Laurina, PhDr. Jana 
Císaře, Danielu Fischerovou, Mgr. Milana Schejbala, Alenu Zemančíkovou, Petra Christova, Mgr. Jána Zavarského, Jiřího Šlupku Svěráka, Mgr. 
Jaroslava Kodeše, Milana Uhdeho, Mgr Janu Soprovou a další a další. Snad je všechny potkám i další roky... 

Šmi-dra© 
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MĚSTO MĚSTO

7:00 – 9:00 h        odchod z Mírového náměstí na Smrk 
10:30 h                 odchod od rozhledny k Tabulovému kameni 
11:00 h                 odhalení Tabulového kamene 
12:00 h                 rozhledna – 5. výročí otevření 

FOTO: Prvního srpna se novoměstské děti dočkaly otevření nového dětského hřiště z dílny firmy Tomovy parky. 
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NOVOMÌSTSKÉ  NOVINY

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami pře-
svědčit a staňte se čtenáři městské knihovny. Knihovna dále nabízí černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby a skenování.  
 
  Městská knihovna půjčuje:            pro děti:            pondělí      13:00 - 17:00 hod.         středa         13:00 - 15:00 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 - 17:00 hod.  

       Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Inter-
net je přístupný ve výpůjční době knihovny. 

VÝPRODEJ KNIH
KNIHOVNA NOVÉ MÌSTO POD SMRKEM

USKUTEÈNÍ JIŽ DRUHÝ
VÝPRODEJ KNIH

VE DNECH 11. – 21. SRPNA 2008.
NAJDETE NÁS V PØÍZEMÍ BUDOVY

NOVOMÌSTSKÉ KNIHOVNY.
PØIJÏTE SI VYBRAT ZE ŠIROKÉ NABÍDKY KNIH, 
A TO VŽDY V OTEVÍRACÍCH HODINÁCH KNIHOVNY.

Beletrie – dospělí 
Bauer Jan                      Poslední slovo má ďábel 
Brycz Pavel                   Mé ztracené město 
Clarke Stephen              Už zase skáču přes Merde! 
Coelho Paulo                 Brida 
Collins Jackie                Nebezpečná žena 
Crombie Deborah          Podíl na smrti 
De Berniéres Louis        Partyzánova dcera 
Dömény Eva                 Sedm zoufalých (úletů) 
Eliášová Irena               Naše osada 
Endingová Esther J.      Po Valentýnu     
Ffordeová Katie             Zahrada splněných přání 
Hakl Emil                       O rodičích a dětech 
Hapka Cathy                 Ztraceni 
Hatcher Teri                  Spálený toast a jiné filozofické úvahy o životě 
Hejkalová Markéta         Kouzelník z Pekingu 
Heyerová Georgette      Debora 
Hlaváčková Iva              Lepší pozdě než nikdy 
Horáková Naděžda        Bestie z Karlštějna  
                                      aneb kronika hříšného kněze 
Hyde Catherine Ryan    Láska v čase přítomném 
Chandler Raymond        Případ  z Poodle Springs 
Christie Agatha              Zlatá brána otevřená 
Jacobsová Kate             Páteční klub pletení 
Jansa Pavel                  Mít své dny 
Jordan Nicole                Láska na dosah 
Klevisová Michaela        Kroky vraha 
Konečný Jaromír           Hip Hop a smuteční marš 
Kubešová Blanka          Žoržína 
Kupka Jiří Svetozar        Krvavé jahody 
Lustig Arnošt                 Modrý den a jiné povídky 
Murakami Haruki           Afterdark 
M. Oliva                         Viktorie, aneb, jak se píše prvotina 
Němcová Helena           Andula 
Oatesová Joyce Carol   Stýskání po mámě 
Pamuk Orhan                Jmenuji se Červená 
Plaidy  Jean                  Předehra 
Proulx Annie                  Ostrovní zprávy  
Řeháčková Věra            Lásku zlatem nevyvážíš 
Steinbeck John              Měsíc zapadá 
Svobodová Libuše         Na konci duhy 
Swann Carolyne            Rubínová růže 
Szczygiel Mariusz          Gottland 
Tursten Helene              Noční vizita 
Vaňková Ludmila           Příběh mladšího bratra 
Victor Cynthia                My tři 
Von Ziegesarová C.       Nikdo není lepší 
Von Ziegesarová C.       Nic nás spolu neudrží 

 

Beletrie – mládež        
Brezina Thomas            Zpěvákům amulet 
Cabotová Meg               Hrdinka říká ano 
Dahl Roald                    Matylda 
Dolejší Pavel                 Pohádky z podhorské vesničky 
Ježková Alena               55 českých legend z hradů, zámků a měst 
Kovaříková Jarka          Sodoma Gomora 
Lanczová Sandra          Lásky a nelásky 
Svěrák Zdeněk              Radovanovy radovánky 
Štíplová Ljuba               Muž z budoucnosti 
Trojovská Inesa             Tajemství stínů  
 

Naučná – dospělí 
Antl Jiří                          Tisícovky Jizerských hor 
Bálek Jiří                       Cestománie III. 
Bentley Eilean               Indická masáž hlavy 
Buergenthal Thomas     Bez štěstí nepřežiješ 
Frýdlová Pavla              Ženy mezi dvěma světy 
Hanzelka Petr                Skalničky v moderní zahradě 
Hodek Břetislav              Anglicko-český/česko-anglický 
                                      studentský slovník 
Hrubeš Josef                 Věže v dějinách stověžaté Prahy 
Jonáš Sylvia                  Móda v proměnách času 
Kakehaši Kumiko          Jak smutné v bitvě padnout 
Kazík Robert                 Nejhlubší údolí světa 
Koudelková Eva            Pověsti od řeky Smědé 
Mosier John                  Železný kříž 
Navara Luděk                Nové příběhy železné opony 
Otto Hans-Dieter           Vojenské omyly v dějinách 
Peachey Mal                 Ahoj, tati 
Stanfieldová Lesley        První háčkování 
Sunderlandová Margot  Věda zvaná rodičovství 
Špillarová Lenka            Amerikou cestou necestou 
Thullerová Gabriele        Umění a kýč 
Toušlová Iveta               Toulavá kamera 5. 
Weiss Brian L.               Jen láska je skutečná 
 

Naučná – mládež 
Deary Terry                    Krutá kniha kvizů 
Hanšpachová Jana        Pohádková angličtina 
Mandelová Helena        Moje vlast 
Michaelli Lorenzo          Naše zvěř 
Schneiderová Eva         Kuna nese nanuk 
                                      aneb zábavná cvičení z češtiny 
Štíplová Ljuba               Pojď s koťaty do školy 


