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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč * březen - duben  2004 číslo 2   ročník 10
www.nove-mesto-ps.cz ----------------------------------------------------------------- V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů
 
Jubilea
******
březen
******
Šedová 		Valerie				88 let
Bouma 		Josef				85 let
Vichová 	Vlasta				85 let
Fischerová	Irma				82 let
Hanušová	Jana				82 let
Juhasová	Mária				82 let
Buráková	Anna				81 let
Švarcová 	Milena				80 let
Kulhánek	Miloslav				75 let
Varousová	Irena				75 let
Čech		Jaroslav				70 let
Strnad		Jiří				70 let

duben
*****
Grabarčíková	Marianna			94 let
Jelínek 		Emil				91 let
Havlík		Rudolf				90 let
Ondráčková	Marie				88 let
Šádková 	Jiřina				84 let
Hoťová		Anna				81 let
Heckenbergerová	 Jaroslava			80 let
Křiklavová	Marie				80 let
Režná		Marie				70 let

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.			

Informace z  jednání rady města:
Na zasedání rady města 26. 1. 2004 se projednal ceník pohřebnictví, nájemné z dlouhodobého drobného majetku, postup prací na porovnání historického majetku s nájemními smlouvami a rada města projednala priority střednědobého plánu investic.
 Na svém zasedání 9.2. 2004 rada města projednala: přidělování bytů, pojištění rozhledny na Smrku, smluvní podmínky pronájmu bývalé MŠ u kostela, záměr pronájmu bufetu na koupališti a přípravu veřejného zasedání zastupitelstva města. Dále  rozšířená rada města projednávala přípravu rozpočtu města  25. 2., 2. 3. 2004.

Městský úřad informuje
*********************
Připomínky a podněty k jízdním řádům autobusové a vlakové dopravy

	Upozorňujeme občany na možnost připomínkování jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy.
 
Připomínky a podněty k jízdním řádům lze podávat :
- elektronicky na adresu  nmps@volny.cz 
- písemně na Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové Město pod
  Smrkem
- ústně (pí Volková, Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nové
  Město pod Smrkem, tel. 482/360 357).

	Veškeré obdržené připomínky a podněty jsou zasílány na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy a poté jsou zapracovány do souhrnného požadavku Libereckého kraje vůči Českým drahám, a. s. a ČSAD Liberec, a. s..
První připomínkové řízení probíhá od dubna daného roku, ale připomínky a návrhy lze podávat celoročně. 

Ceník pohřebnictví:
*****************
Pohřebiště v Novém Městě po Smrkem:
Cena za služby spojené s nájmem a pronájmem z místa - hroby:
		952,- + 48,- celkem 1.000,- Kč na deset let /1 hrobové místo
		476,- + 24,- celkem    500,- Kč na pět let / 1 hrobové místo

Pietní obřady na rozptylové a vsypové loučce:
		rozptyl    300,- Kč
		vsyp	450,- Kč

Pronájem mauzolea k pietním obřadům:
			500,- Kč /1 obřad
Pohřebiště v Ludvíkově:
Cena za služby spojené s nájmem a pronájmem z místa - hroby:
		617,- + 48,- celkem 665,- Kč na deset let /1 hrobové místo
		309,- + 24,- celkem 333,- Kč na pět let / 1 hrobové místo
Pohřebiště v Novém Městě pod Smrkem a pohřebiště v Ludvíkově:
Výkop jednoho hrobového místa      1500,- Kč
(6t zeminy, cca 10 hod. práce)




Co může občan vyřídit na Městském úřadu Nové Město pod Smrkem

Vzhledem k různým změnám, které probíhaly v  minulém roce, předkládám občanům přehled agend, které mohou vyřídit  na Městském úřadu v  Novém Městě pod Smrkem.

Sociální odbor: vyřizuje veškeré dávky sociální péče vyplývající ze zákona o obcích s  pověřeným úřadem.
Zajišťuje dávky pro:         -      staré občany
             -      občany těžce zdravotně postižené
-	občany, kteří pečují o blízkou nebo jinou osobu
-	občany v evidenci uchazečů o zaměstnání
-	 rodiny s dětmi    

Pomáhá klientům sepisovat návrhy k soudu ( rozvod, stanovení výživného atd. ).
Vyřizuje žádosti o umístění klientů v domovech důchodců a o umístění v domě s pečovatelskou službou.
Informuje klienty o dávkách, které vyřizuje úřad s  rozšířenou působností ( Frýdlant ), o důchodech, o dobrovolném umístění dětí v ústavech. Drogově závislým zajišťuje různé kontakty a další pomoc.

Správní odbor- přestupky: Pokud občan nenahlásil přestupek na Policii ČR, může se obrátit na správní odbor, kde s ním bude sepsán záznam o oznámení přestupku, a to:
přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
přestupek na úseku školství a výchovy mládeže
přestupky proti pořádku v územní samosprávě tj.porušení vyhlášek města
přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.
Dále v případě přestupku dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, tj. urážka na cti spáchaná kterýmkoliv občanem, ublížením na zdraví z nedbalosti, úmyslným narušení občanského soužití, tj. vyhrožováním újmou na zdraví ,drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z  přestupku, schválnostmi, nebo jiným hrubým jednáním, které bylo spácháno mezi osobami blízkými.
Dále přestupky proti majetku, spáchané taktéž mezi osobami blízkými. 
S navrhovatelem bude sepsán návrh na projednání přestupku.
Občan může podat opravný prostředek proti příkazu, tj.odpor, do 15 dnů ode dne doručení.
Občan může podat proti rozhodnutí odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Na správním odboru – matrika je vyřizováno:
přihlášení k pobytu, zrušení trvalého pobytu, občanský průkaz, cestovní pas, úřední záznamy o ztrátě OP, rejstříky trestů, vystavení úmrtního listu, vystavení oddacího listu, vystavení duplikátu matričních dokladů. Lze zde objednat svatební obřad. Formou rozhodnutí je možná změna jména, příjmení, dále volba druhého jména.
Zápis o narození, uzavření manželství a úmrtí pro zvláštní matriku v Brně (události v cizině)
Osvědčení k církevním sňatkům, zápis o určení otcovství, ověření podpisu, ověření listin.
Přidělení popisného a evidenčního čísla.
Právní způsobilost v případě, že žadatel chce uzavřít manželství v cizině.
Žádost o osvědčení státního občanství.

Na odboru výstavby  lze podat žádost:
Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, na vydání rozhodnutí o využití území, na vydání rozhodnutí o ochranném pásmu, o stavební uzávěře, o dělení (scelování) pozemků. Návrh na změnu územního rozhodnutí, žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
Ohlášení drobné stavby, stavebních úprav (jednoduché stavby) a udržovacích prací (na kulturní památce).
Žádost o stavební povolení na stavební úpravy, na novostavbu, prodloužení platnosti stavebního povolení, o prodloužení lhůty k dokončení stavby, o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Žádost o povolení terénních úprav, o povolení reklamního zařízení v ochranném pásmu pozemní komunikace. Ohlášení reklamního zařízení.
Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu.
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, na vydání rozhodnutí o změně v  užívání stavby. Návrh na vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby, na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Žádost o povolení odstranění stavby, o dodatečné povolení stavby, o povolení výjimky z  vyhlášky č. 137/98 Sb., o obecných technických požadavcích.
 Dále u investičního technika lze podat žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (výkopové povolení) a žádost o stanovení výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství a komunikací  při stavebních úpravách.

Na odboru životního prostředí: 
Připomínky k jízdním řádům, návrhy a připomínky k dopravnímu značení.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, o souhlas k ošetření památných stromů,
o vydání závazného stanoviska k zásahu do registrovaného VKP, o souhlas ke zřízení či zrušení veřejně přístupných stezek, o vydání rozhodnutí o odvodu z odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), o povolení vodohospodářské stavby – pouze studny.
Návrhy k registraci významných krajinných prvků (VKP), k  vyhlášení památných stromů.
V případě ,že zdejší odbor výstavby a životního prostředí nebude věcně či místně příslušný k  provedení požadovaného úkonu, je povinen žádost postoupit příslušnému orgánu státní správy.

Na odboru správy majetku, bytová správa mohou občané požádat o zařazení do pořadníku na byty, upozornit na nefunkční veřejné osvětlení.
Správa majetku: zde  mohou požádat o pronájem nebytových prostor, mohou zde podat připomínky k  zimní údržbě města, požádat o pronájem hrobového místa.

Finanční odbor: úhrada veškerých poplatků, které vyplývají z vyhlášek města.


										František Homolka
										tajemník MÚ


Informace o přestupcích v našem městě za rok 2003

Na správním odboru městského úřadu bylo za loňský rok evidováno 181 přestupků, což je o 55 přestupků více než v roce 2002.
Projednáno bylo 178 přestupků, které byly postoupeny Policii České republiky, případně předloženy ze strany občanů a dále ředitelkou zvláštní školy, která předložila několik případů přestupků na úseku školství a výchovy mládeže.
Nejvíce případů naplnilo skutkovou podstatu přestupku dle 50 zákona o přestupcích,  tj. přestupek proti majetku, kdy byl prokázán úmysl způsobené škody na cizím majetku krádeží, nebo zničením či poškozením věci. Skutková podstata úmyslné škody na cizím majetku krádeží byla prokázána v 37 případech, mimoto se krádeží dopouští i nezletilí, kteří nejsou za svůj čin odpovědní, a mnohdy toho využívají. Je zvláštní, že v tak malém městě, jako je to naše, se najde tolik zlodějíčků a věřte, krade se cokoliv, od cigaret, přes hliníkové plechy, králíky až po prádlo, nebo kovový odpad.
Další skupinou jsou přestupky proti občanskému soužití, a to převážně úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnostmi, nebo jiným hrubým jednáním. Je zajímavé, že ještě před dvěma lety se objevovaly přestupky převážně se skutkovou podstatou schválností a hrubého jednání. V současné době je to většinou drobné ublížení na zdraví. Fyzického napadení se dnes může pomalu dočkat každý, možná už jen proto, že se na toho druhého hůře podíval, anebo že se tomu druhému příliš nelíbil.
Třetí nejpočetnější skupinou jsou přestupky proti pořádku v územní samosprávě, tj. porušení vyhlášek města, především vyhlášky č. 2/1999 o ochraně veřejného pořádku, čistotě veřejných prostranství a držení psů, koček a jiných zvířat na území města. Jedná se především o přestupky volného pobíhání psů bez dozoru majitele . Za tento zdánlivě nepodstatný přestupek může příslušný orgán uložit několikatisícovou pokutu, stejně jako v případě, že majitelé psa řádně nepřihlásí.
Oproti minulým rokům stoupl počet přestupků spáchaných mladistvými. Není možná bez zajímavosti si připomenout, že dnešní mladí lidé ( mladší 18 let ) si vůbec neuvědomují, že jejich přestupky se projednávají za přítomnosti zákonných zástupců, tj. matky nebo otce mladistvých. A v některých případech dochází k opravdu kuriózním situacím, kdy se musí mladistvý delikvent přiznat k přestupku před otcem nebo matkou.
Závěrem snad to, že bychom se měli k sobě navzájem chovat lépe, neztrpčovat si život malichernostmi a naší mladé generaci věnovat více pozornosti.
Pracovnice správního odboru



Akce střediska oprav Města Nového Města pod Smrkem na rok 2004.

1)	Městské lázně – rekonstrukce bazénu  
2)	sociálky MÚ
3)	opravy komunikací a chodníků
4)	vodovod Přebytek
5)	vodovod Hajniště
6)	veřejné WC						
7)	opěrná zeď základna DDM Jindřichovice pod Smrkem
8)	opravy střech a nátěry – Policie, MÚ, Restaurace Na náměstí
9)    projekty a studie
10)  energetický audit
11)  mateřská školka, oprava schodiště a střechy 
12)  rozvody a CZT ve zdravotním středisku
       13)  střecha márnice – oprava krovů
14) 	autobusová zastávka Husova ul.
15) 	vitráž katolický kostel
16) 	 podlahy správní odbor
17) 	 areál AFK Nové Město pod Smrkem



Osobnost roku
*************

Na  MÚ a do redakce novin  došlo 7 návrhů  na osobnost roku a  rádi je zveřejňujeme.  V novinách najdete hlasovací lístek se jmény kandidátů  a jednomu z nich dejte svůj hlas. Hlasovací lístky odevzdejte do urny, která je umístěna ve vstupní hale v prvním patře budovy knihovny. Hlasování bude ukončeno 15. dubna, abychom stačili zpracovat výsledky a seznámit vás s nimi v dalším čísle Novoměstských novin. Nyní záleží pouze na vás čtenářích, jak rozhodnete  a  komu dáte svůj hlas.

Členové volební komise:  	za redakci novin - p. Jeřábek, pí Vokounová
			za zastupitele - p. Maděra
			za seniory - pí Milada Lošťáková
			za  kontrolní výbor při MÚ - pí Žáková	


Návrhy na osobnost roku 2003:

Yveta Svobodová 
- navržena za dlouholetou práci s dětmi, sahající nad rámec pracovní náplně, přípravu řady akcí k využití volného času dětí
- za rozšiřování vybavení DDM a táborové základny v Jindřichovicích

Iveta Bruská
 - za úspěšnou reprezentaci Nového Města a České republiky v šipkách na mistrovství Evropy (1. místo v soutěži družstev žen)

Karel Nádeník
 - za  spolupráci na publikaci 100 let Nového Města pod Smrkem ve fotografii
 - za brožuru Smrk a mimořádné vydání Novoměstských novin o rozhledně, kde čtenáře nadchl jak fotografiemi,     tak textem
 - velký patriot Nového Města pod Smrkem a Jizerských hor a jejich popularizátor

Jaroslav Čech
 - za úspěšnou reprezentaci Nového Města na mistrovství republiky v dřevorubectví ve Svobodě na Úpou (3. místo)
 - účast na mistrovství světa v dřevorubectví ve Skotsku

Miroslav Kozák
 - za dlouhodobou práci na obnově rozhledny
 - za každoroční pořádání tradičního výstupu na Smrk
 - za vedení turistického oddílu v Novém Městě

Milan Novotný
-  za úspěšné zdolání Kilimandžára (největší horská skupina v Africe, Tanzanie) v létě 2003

Radoslava Žáková
 -  úroveň ZvŠ  drží dlouhodobě na velmi vysoké úrovni (potvrzují i zahraniční studenti!)
 -  pracuje pro město ve svém volném čase jako aktivní zastupitel    	




Osobnost roku 2003

Návrhy:
Yveta Svobodová
Iveta Bruská
Karel Nádeník
Jaroslav Čech
Miroslav Kozák
Milan Novotný
Radoslava Žáková
     

Hlasuji pro kandidáta:..................................................









Frýdlantské vodárenské sdružení
oznamuje, že s platností od 1. 2. 2004 budou pro sjednávání cen za dodávku vody pitné z vodovodů a odvádění odpadních vod kanalizacemi použity následující ceny:
 voda pitná (vodné)			           		 15,44 Kč bez DPH/m3

odvádění a čištění odpadních vod (stočné)                                     19,06 Kč bez DPH/m3

 Ceny jsou věcně usměrňované dle cenového výměru MF č. 1/04. K  uvedeným cenám se připočítává DPH ve výši 5.


Základní škola
************
Německé knížky pro školu

Zanedlouho budou mít děti  základní školy možnost půjčit si ve školní knihovně knížky psané německy. Pro děti učící se němčinu to bude jedinečná možnost setkat se s němčinou nejen v učebnici, ale i  v krásně ilustrovaných dětských knížkách, psaných jednoduchým jazykem.  
    Právě při výuce cizích jazyků je důležité, aby děti měly možnost setkat se s dalšími podměty, které by mohly vzbudit zájem o často dosti strastiplné osvojování si cizího jazyka   a na kterých by si děti vyzkoušely, jak dalece jazyk ovládají. A taková pěkná knížka by mohla být právě jedním z  těchto podnětů.
    Samozřejmě vybavení knihovny několika desítkami knížek je nákladná záležitost. Proto jsme si dovolili oslovit německé firmy v našem okolí. A štěstí se na nás usmálo!
    Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Peteru M. Wollnerovi, jednateli firmy CIS SYSTEMS s.r.o. Ludvíkov a panu Hansi G. Ruckriegelovi, jednateli firmy KNORR – Bremse v Hejnicích, kteří nám ochotně poskytli na vybavení naší školní knihovny  vysoký finanční dar. 
     Upřímně děkujeme!
                                                                                                                           (sk, jn)


Školní kolo máme za sebou!
Soutěž Paragraf 11/55 na ZŠ

    Úterní dopoledne v naší škole patřilo soutěžním týmům žáků, kteří se zúčastnili soutěže Paragraf 11/55. Dolní tělocvična se zaplnila diváky z řad žáků naší školy, na soutěžících byla vidět nervozita a ke stolkům zasedli porotci a hosté. 
    Úderem jedenácté začalo školní kolo. Celým programem soutěžního dopoledne nás provázela moderátorská dvojice Jakub Husák, žák VI.třídy, a paní učitelka Mgr. Šárka Kolečková. Snažili se navodit příjemnou atmosféru, divákům přiblížili obsah jednotlivých soutěžních kol  a ani je nezapomněli povzbuzovat k  fandění. 
    Soutěžní týmy usilovaly získat maximum bodů v každém z pěti soutěžních kol. Nejlépe se to povedlo týmu oranžových, který se stal vítězem celého školního kola a zároveň se probojoval do kola oblastního, které se uskuteční v Novém Městě pod Smrkem. Za tým oranžových “Mušketýrek” soutěžily dívky z VIII.A: L. Barešová, M. Kaplová, L. Dedeciusová, K. Funtánová a J. Kotlariková. Soutěžit mohli i diváci, pro které byla připravena divácká tipovací soutěž. V té dosáhli nejlepších výsledků S. Pulchart (6.B) a A.Žáková (9.A)
    O hodnocení jednotlivých týmů se starala porota, do které zasedl nadporučík I. Kochan, policejní inspektor, Mgr. Vratislav Žabka, zástupce ředitele ZŠ, M. Pelantová, pracovnice Úřadu státní sociální podpory, a M. Suková, ředitelka MŠ.
    V průběhu soutěže jsme vyzpovídali naše hosty, jimiž byli podporučík P. Novotný, vedoucí policejní stanice, a M. Kozák, místostarosta našeho města.
    Na konci soutěže se samozřejmě rozdělovaly ceny. A nikdo nepřišel zkrátka! Pro každý tým byla připravena věcná cena a diplom.
    Děkujeme ještě jednou porotcům i hostům a vítěznému družstvu přejeme hodně úspěchů v  oblastním kole!
												(šk)


Prosím připojit fotografie - jsou na disketě


RADA ŠKOLY
****************** 
Vážení spoluobčané,
oznamujeme, že v Novém Městě pod Smrkem byla zřízena rada školy. Byli zvoleni dva zástupci z  řad pedagogů,  Mgr. Jitka Stará a Mgr. Vratislav Žabka, za zákonné zástupce žáků paní Jana Králová a paní Veronika Svobodová, zřizovatel školy jmenoval paní Marcelu Pelantovou a paní Ivanu Haovou.
Rada školy je orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Ředitel školy předkládá radě ke schválení výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy - tím plní rada také funkci veřejné kontroly. Rada se vyjadřuje ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele, atd.
Cílem naší práce v radě není pouze funkce veřejné kontroly. Je třeba využít možnosti spolupodílet se na správě školy. Se svými návrhy a připomínkami týkajícími se školy ve vašem městě se můžete obrátit na kteréhokoliv člena rady.
Těšíme se na naši spolupráci!			 			Za radu školy Ivana Haová





ZUŠ											logo
****
Informace ze základní umělecké školy
Interní večírky připravili učitelé a žáci základní umělecké školy pro rodiče a přátele školy v měsíci lednu a únoru. Vystoupily děti z  hudebního a dramatického oboru a z oddělení pohybové výchovy. Posluchači v přeplněném sále školy nešetřili potleskem, který byl zároveň poděkováním za pěkně připravená vystoupení.

Ocenění výtvarníkům
Blahopřání za nejlepší výtvarné práce a zároveň pozvání získali naši žáci z Iránu. Spolu s dětskými výtvarníky z celého světa v Íránu vystavují žákyně ze základní umělecké školy z  Nového Města pod Smrkem.
Patří mezi ně: Eliška Suchánková, Kateřina Petrovičová, Šárka Zemanová, Míša Spěváková a Daniela Heroutová.

Připravujeme a zveme vás
Opět připravujeme 2. ročník přehlídky pěveckých souborů z Frýdlantska pod názvem “Zpívání pod Smrkem”. Vloni se všem zúčastněným u nás líbilo a nám se líbilo jejich zpívání, jež některé školy doplnily i tancem. Tentokrát se u nás sejdeme 2. dubna ve společenském sále restaurace Na náměstí.
Na květen připravujeme vystoupení ke Dni matek a májový koncert pro veřejnost v  sále restaurace Na náměstí.
V závěru školního roku nás čeká mnoho dalších akcí, na které vás všechny srdečně zveme. Budeme vás o nich informovat prostřednictvím letáků, plakátů, případně v  rozhlase a novinách.



Jak se mají a co dělají naše děti v MŠ
Dne 21. září proběhlo setkání dětí z MŠ s dětmi z pěstounských rodin. Naše děti jim předvedly
krátký program a společně podiskutovaly.
K nám do MŠ přijede čas od času i divadlo a připraví dětem pěkné zážitky, už tu bylo třikrát.
Začátkem září se čtyřmi pohádkami od Fr. Hrubína, v říjnu odehrálo “Čertovskou pohádku", v
prosinci se děti zasmály a zazpívaly koledy u překrásného pásma “O narození Ježíška
v Betlémě".
V předvánočním čase děti popřály v pečovatelském domě babičkám a dědečkům. Čertíci,
Mikuláš a anděl zavítali do MŠ, předvedli dětem pěkný program a naše děti jim na oplátku
zatancovaly a zazpívaly. Od Mikuláše nakonec dostaly nadílku.
Rády bychom Vás seznámily s tím, co nás baví a co se u nás děje:
nejmladší děti navštěvují výtvarný kroužek, zhotovily krásné výtvory z přírodnin,
dokonce svými malými prstíky vyrobily vánoční svícny
pozadu nezůstala skupinka dětí, které rády zpívají - taneční a pěvecký kroužek, těm se
povedlo secvičit pásmo k vánočním svátkům, které přednesly v městském rozhlase
výtvarný kroužek u nejstarších dětí zhotovil výtvory, které jsou posílány i do
výtvarných soutěží - občas obdržíme nějakou cenu
při naší MŠ také pracuje kroužek malých hasičů.
Celá školka se zapojila do soutěže sběru papíru - S PANEM POPELOU. Také sbíráme PET lahve, ale máme problém s jejich uskladněním.
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Naším logem je smrček:

A jestlipak poznáte podle tohoto stromečku, jaká máme v mateřské škole oddělení? Pokud ne, zeptejte se Vašich dětí, jistě Vám je pomohou vyjmenovat.					
Děti a učitelky z mateřské školy.





Zprávy z Domečku


P A R A G R A F   11/55
 “ Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat zákony”

Projekt PARAGRAF 11/55 je vědomostní postupová soutěž určená pro žáky 5.- 9. tříd základních škol, která probíhá v České republice od roku 2001 z iniciativy Aliance Zákon 18.
V letošním roce soutěží žáci z Libereckého a Olomouckého  kraje.

Cílem projektu je zvýšení znalosti zákona, který zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let.

Podporovatelem projektu je i hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík.

Školní kolo 	oblastní kolo             krajské kol              finále v senátu

Na Frýdlantsku se do projektu zapojilo 6 škol.
Garanty školních kol jsou paní učitelka  Šárka Kolečková  ZŠ Nové Město pod Smrkem – 24.02., paní učitelka Dana Nejezchlebová ZŠ a ZUŠ Frýdlant –Bělíkova – 26.02., paní učitelka Jitka Střihavková  ZŠ a ZUŠ Frýdlant – Purkyňova – 26.02., paní učitelka Libuše Gondkovská  ZŠ Raspenava- 11.03., paní uč.  Lenka Bednaříková ZŠ Višňová – 5.03., pan učitel Kryštof Špidla ZŠ Hejnice – 3.03.2004.

Ti nejlepší ze škol postupují do oblastního kola. Oblastní kolo Frýdlantska  proběhne 20. 04. 2004 v Novém Městě pod Smrkem, kde se utká šest družstev. Skvělá atmosféra v hledišti a doprovodný program zajistí napínavou zábavu na celé dopoledne. V porotě zasednou zástupci měst, policie, školství,… Budou přítomni i hosté – významné a zajímavé osobnosti Libereckého kraje. 

Školní kolo v Novém Městě pod Smrkem vyhrálo družstvo " Mušketýrek":
Lucie Barešová
Lenka Dedeciusová
Jaroslava Kotlariková
Klára Funtánová
Marcela Kaplová
 Věřím, že mušketýrky se budou pečlivě připravovat na další soutěž a v oblastním kole obstojí.

Finále v senátu:
V auditoriu Senátu, kde obvykle zasedají naši senátoři, usednou žáci základních škol, členové všech vítězných družstev z oblastního kol a jejich učitelé. Setkají se s hosty a zejména členy a podporovateli Aliance Zákon 18. Je jasné, že se zde setkají nesouměřitelné týmy dětí a dospělých, a tak nejde tolik o to , kdo zvítězí. Senátní finále je více společenským setkáním a diskusí.


P O I N T I L I S M U S
Druhý ročník Veletrhu dětské knihy bude v libereckém výstavišti od 11.-13.03. 2004
 ( www.veletrhdetskeknihy.cz). Vloni se děti úspěšně zapojily do soutěže “ Záložka” a letos připravily samostatnou  výstavu 10 obrazů na plátně jako ilustrace k pohádkám.
Plátna vznikala postupně několik měsíců.
24 dětí z VDIŠp DDM ve věku 9-16 let se zapojilo do tvorby návrhů, malování, lepení, tupování, žehlení,..
Výtvarníci navštěvující VDIŠp pravidelně již 4-6 let, rády experimentují a zkoušejí nové techniky a nové věci.
Práce na plátně trvala v rozmezích 6 – 12 hodin.
Odborným garantem byla paní učitelka- vedoucí VDIŠp paní Ivona Špálová

Projekt byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje.


10 PLÁTEN  145 * 80 cm :

1. ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ	Kateřina Svobodová		16 let		12 hod.
2. PTÁK OHNIVÁK		Klára Žabková			14 let		12 hod.
3. O BUDULÍNKOVI		Jana Hajná			14  let		12 hod.
4. SLUNEČNÍK,MĚSÍČNÍK A VĚTRNÍK   Nikola Vadinová 	 14 let		8 hod.	
					    Jana Zástěrová              14 let	
5. O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE	
 Jitka Babcová 		10 let
					Lenka Kostrbatá 	10 let
					Jana Balastová  		11 let		6 hod.

6. DLOUHÝ,ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
					Jiří Svoboda		11 let
					Tomáš Obejda		11 let
Diana Stehlíková 	11 let
Sabina Španihelov	10 let		6 hod.

7. O ČERVENÉ KARKULCE		Radka Osterová		10 let
					Bára Smolová		10 let
					Jan Mourek		11 let		6 hod.

8. SEDM TRPASLÍKů			Martina Dobiášová	9 let
					Anna Kouďová		12 let		6 hod.

9. SMOLÍČEK PACHOLÍČEK		Kateřina Václavková	11 let
					Adéla Vobejdov		11 let
					Michaela Vondrov	9 let
					Veronika Nosková	9 let		8 hod.

10. NEPOSLUŠNÁ KůZLÁTKA		Andrea Mazánková	9 let
					Karla Mazánková	11 let
					Kateřina Sinkevičová	9 let		8 hod.




					Výlet do Liberce
V pátek 12.03. pořádá DDM výlet na Veletrh dětské knihy a do bazénu. Bližší informace budou dětem rozdány ve škole nebo se informujte v DDM. Přírodovědně turistický kroužek navštíví botanickou zahradu.
	
VYSTOUPENÍ
V pondělí 8.03. bude mít  taneční kroužek  předtančení ve společenském sále v Novém Městě pod Smrkem.

V úterý 30.03. v Lázních Libverda od 19 vystoupí taneční soubor Kukačky pod vedením Pavlíny Knížakové, pěvecký sbor Veselost pod vedením pana Jaroslava Havránka a flétnistky ZUŠ Frýdlant pod vedením pana Eduarda Himmela.
BASKETBAL
Basketbalistky z DDM se  účastnily okresního kola středoškolských her. Pravidelný trénink se vyplatil, děvčata skončila 2. ve skupině.
Š a ch y
5.- 12.03. budou bojovat na Mistrovství Čech v šachu  mládeže do 16 let  Šárka Zemanová a Aleš Pospíšil.

L é t o  2004
Podrobnější informace získáte v DDM, a tak jen ve zkratce:

1)  Táborová základna Jindřichovice pod Smrkem

věk
počet míst
termíny
7 - 16
50
11.07.-18.07.
7 – 16 
50
18.07.-25.07.

2)Německo-české setkání 

termín: 07.-15.08. 2004
                         			  počet účastníků: 12

3) Příměstský tábor pro výtvarníky a rodiče s dětmi
16.-22. 08.


			Mgr. Yveta Svobodová









zveřejnit Sdružení českých spotřebitelů - leták přiložen

Informace ze Senior klubu                

Čas běží jak splašený a nám seniorům ještě víc…
Proto jsme nestihli podat informace o našich plánech do prvního čísla novin. Hned to napravíme.
Od ledna probíhá každou druhou středu v měsíci cyklus “Česká hudba”.  Slovem i hudbou nás provází pan Vladimír Hrdina, ředitel frýdlantské hudební školy. Pořad je vedený s velkým citem a láskou k české hudbě. Vstupné je 10 Kč. 
V březnu máme přednášku o Indii.
V dubnu druhá část o povídání o minerálech s panem Molákem. První díl se nám líbil, těšíme se na druhý. 
V květnu  již tradiční májové posezení s hudební vložkou.
Od června začínáme s poznáváním naší vlasti (výlety na hrady a zámky).
Informace najdete v naší skříňce na náměstí.
 
                                                    Za Senior klub          Jarmila Bondarová
Včelaři
******
V sobotu 6. března se konala v místní knihovně od 9 hodin výroční schůze včelařů se zástupci OV ČSV a městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.
 - Na 3. dubna se připravuje plenárním zasedání  OVČSV přednáška ing. Smutného z Prahy.
 - Dům dětí připravuje další přednášky pro školáky a školská zařízení o životě včel.

Hasiči
*****
Hasební okrsek Nové Město pod Smrkem
V našem okrsku mají všechny sbory organizované  mladé hasiče, kteří zaručují budoucnost hasičství v  našem okrsku. V loňském roce se opět objevil sbor z Horní Řasnice, který určitou dobu stagnoval.
V Jindřichovicích došlo k výměně některých členů výboru dobrovolných hasičů.  
V Textilaně Nové Město zůstalo 17 aktivních členů, kteří jsou stále připraveni zasáhnout při jakékoliv situaci, ale vše závisí na jednání nového majitele Textilany. 
V Dolní Řasnici si sbor dobrovolných hasičů udržuje již po několik let stejnou kvalitu. Má dobře fungující družstvo dětí, také stabilní družstvo dospělých, které se pravidelně zúčastňuje všech soutěží v hasebním okrsku i mimo něj.
 Sbor  Nového Města měl ke konci roku 64 členů. Také zde došlo ve výboru ke změnám. Velké množství práce bylo vykonáno na úseku kulturně společenském. Také na úseku ochrany majetku zasahovalo výjezdové družstvo ve spolupráci s okolními sbory včetně profesionálů.



 Sport

3 DNY- 3 ZEMĚ- 3 POCHODY  
*****************************
Klub českých turistů v Novém Městě p. Sm. a město Nové Město pod Smrkem pořádají spolu se zahraničními partnery z Německa a Polska turistický pochod. Jsou to tří mezinárodní turistické pochody a to jeden v Polsku –  v okolí Lubaně, druhý v Česku – v okolí Nového Města p. Sm. a třetí v Německu – v okolí Žitavy, kde je tento pochod součástí tradičních Žitavských pochodů.  V místech ubytování v každé ze zemí se uskuteční společné večerní posezení. 
Propozice na rok 2004 pro českou část pochodu: 
Tři země - tři dny - tři pochody - IVV 
POLSKO   ČESKO   NĚMECKO
23. 4. - 25. 4. 2004 
Pořadatelé: Město Nové Město pod Smrkem, Palackého     280,    463  65 
Nové  Město  pod Smrkem,  tel.  0042 482 360 320  -  22,   fax  0042 482 325 358 
E - Mail - nmps@volny.cz ,  internet   -   www//nove-mesto-ps.cz 
Klub Českých turistů,  463 65  Nové Město pod Smrkem 
Trasy pochodu :  11 km, 18 km, 24 km / výškový rozdíl cca 700 m / 
11 km - Nové Město rekreační stř. Sázava, U spálené hospody, Měděnec,  Streituv obrázek, Červený buk, rozcestí u Zemánka, Spálená hospoda, Nové   Město  náměstí, rekreační stř. Sázava. 
18 km - Oldřichovské sedlo, Emauzský obrázek, Wildnerův kříž, Hejnice kostel, Hejnice nádraží , Lázně Libverda , Obří sud,  Rozcestí u Zemánka, Spálená hospoda,  rekreační stř. Sázava. 
24 km - Ferdinandov, rozcestí Štolpich, Na Ždárku, Čihadla, Na Knajpě, Smědava, Předěl, Na písčinách, rozcestí Nebeský  žebřík, Smrk, Pechova smrt, Streitův obrázek, rozcestí kyselka, Nové Město, Spálená hospoda,  rekreační stř. Sázava. 
Start pochodu : Nové Město - rekreační tábor Sázava, 5. května 1053, 
dne 24. 4. 2004, 8. 00 - 10. 00 hod :  11,  18,  24 km. 
Na start tras 18 a 24 km budou účastníci převezeni autobusy. 

Cíl pochodu :    Do 16. 00 hod. do místa startu 
Pokyny : Ubytování v chatkách s ústředním topením a soc. zařízením cca 100,- Kč - 3 EUR. Spací pytle, ani podložky nejsou nutné. Možnost zajištění pokoje v hotelu. Areál je oplocen včetně možnosti parkování uvnitř. V místě startu, cíle je zajištěn prodej nápojů a občerstvení. Při objednání předem je možnost zajištění snídaně cca. 30,- Kč, - 1 EUR a večeře 60,- Kč - 2 EUR. Na trase 25 km. bude jedno občerstvení zdarma. Doporučujeme mapu Jizerských hor. Trasa pochodu vede Chráněnou krajinou Jizerských hor. 
V případě nezajištění ubytování Vás písemně vyrozumíme. 
Výdej startovních lístků :   dne 25.  23. 4. 2004   -   proti  úhradě  od  16.  00  hod. 
Startovné :  60 Kč/ 2 EUR -  osoba 
Doprava : možnost dopravy vlakem, veřejnou autobusovou dopravou do Nového Města pod Smrkem. 
Při přihlášení předem lze proti úhradě 120,- Kč / 4 EUR   EUR zajistit dopravu do Německa. 
Vyznamenání :   Diplom s jménem a vyznačenou ušlou trasou v km. 
Večerní posezení: V pátek večer společné posezení s hudbou, občerstvení proti úhradě.  
. 


Kopaná
******
Přehled zápasů našich fotbalistů v jarní sezóně 2004.

"A" MUŽSTVO







rozpis Okresního přeboru - jaro 2004







kolo
 
oddíl
 
termín
den
výkop
odjezd
14.
Habartice
-
Nové Město 
27.3.
sobota
15 00
13 45
15.
Nové Město 
-
Frýdlant
3.4.
sobota
13 00

16.
Ruprechtice "B"
-
Nové Město 
11.4.
neděle
10 15
8 45
17.
VTJ "A"
-
Nové Město 
17.4.
sobota
10 00
8 30
18.
Nové Město 
-
Pěnčín "B"
24.4.
sobota
13 00

19.
Hejnice "B"
-
Nové Město 
2.5.
neděle
17 00
15 45
20.
Nové Město 
-
Osečná
8.5.
sobota
13 00

21.
Nová Ves "B"
-
Nové Město 
16.5.
neděle
14 00
12 30
22.
Nové Město 
-
Bílý Kostel
22.5.
sobota
13 00

23.
Vratislavice
-
Nové Město 
30.5.
neděle
10 30
8 45
24.
Nové Město 
-
Raspenava
5.6.
sobota
17 00

25.
Bulovka
-
Nové Město 
12.6.
sobota
15 00
13 45
26.
Nové Město 
-
Stráž n.N. "B"
19.6.
sobota
17 00
 
















"B" MUŽSTVO
rozpis Okresní soutěže "Sever" - jaro 2004
kolo
 
oddíl
 
termín
den
výkop
odjezd
14.
Nové Město 
-
Višňová "B"
28.3.
neděle
15 00

15.
Pertoltice
-
Nové Město 
3.4.
sobota
16 30
15 30
16.
Nové Město 
-
Frýdlant "B"
11.4.
neděle
16 30
 
17.
Nové Město 
-
Jindřichovice "B"
18.4.
neděle
17 00

18.
Kunratice
-
Nové Město 
24.4.
sobota
17 00
16 00
19.
Nové Město 
-
JOKERS 
1.5.
sobota
17 00

20.
Oldřichov
-
Nové Město 
8.5.
sobota
17 00
16 00
21.
Nové Město 
-
Víska
15.5.
sobota
17 00

22.
Horní Řasnice
-
Nové Město 
22.5.
sobota
17 00
16 00
23.
Nové Město 
-
Dolní Řasnice
30.5.
neděle
17 00

24.
Raspenava "B"
-
Nové Město 
6.6.
neděle
15 00
14 15
24.
Nové Město 
-
Bulovka "B"
13.6.
neděle
17 00

26.
Krásný Les
-
Nové Město 
19.6.
sobota
15 00
14 15


Mladší žáci







rozpis Okresního přeboru - jaro 2004







hrají hráči narození 1.1.1991 a později







kolo
 
oddíl
 
termín
den
výkop
odjezd
16.
Český Dub
-
Nové Město 
28.3.
neděle
10 30
9 00
17.
Nové Město 
-
Frýdlant
3.4.
sobota
10 00

18.
Vesec
-
Nové Město 
10.4.
sobota
10 00
8 45
19.
 
-
volno
17.4.
sobota
 
 
20.
Rapid
-
Nové Město 
24.4.
sobota
hlášenka
 
28.
Vratislavice
-
Nové Město 
28.4.
středa
16 30
15 15
21.
Nové Město 
-
Slovan
1.5.
sobota
10 00
 
22.
Hodkovice
-
Nové Město 
8.5.
sobota
10 30
9 00
23.
Nové Město 
-
Doubí
15.5.
sobota
10 00
 
24.
Pěnčín
-
Nové Město 
22.5.
sobota
10 00
8 15
29.
Nové Město 
-
Hejnice
26.5.
středa
17 00

25.
 
-
volno
29.5.
sobota
 
 
26.
Hrádek n.N.
-
Nové Město 
6.6.
neděle
10 30
8 15
27.
Nové Město 
-
Chrastava
12.6.
sobota
10 00
 
30.
Nová Ves
-
Nové Město 
19.6.
sobota
10 30
9 30
DOROST







rozpis Okresního přeboru - jaro 2004







hrají hráči narození 1.1.1985 a později







kolo
 
oddíl
 
termín
den
výkop
odjezd
12.
Nové Město 
-
Ruprechtice
11.4.
neděle
10 00

13.
Gasservis
-
Nové Město 
17.4.
sobota
14 30
13 15
14.
Nové Město 
-
Osečná
25.4.
neděle
10 00
 
15.
Rynoltice
-
Nové Město 
1.5.
sobota
10 00
8 30
16.
Nové Město 
-
Bílý Kostel
9.5.
neděle
10 00

17.
Frýdlant
-
Nové Město 
15.5.
sobota
11 00
10 15
18.
Nové Město 
-
Vesec
23.5.
neděle
10 00
 
19.
Nové Město 
-
Nová Ves
30.5.
neděle
10 00
 
20.
Habartice
-
Nové Město 
6.6.
neděle
10 30
9 45
21.
Nové Město 
-
Doubí
13.6.
neděle
10 00

22.
Hejnice
-
Nové Město 
19.6.
sobota
17 00
16 15








PŘÍPRAVKA







rozpis Okresního přeboru - jaro 2004







hrají hráči narození 1.1.1993 a později







kolo
 
oddíl
 
termín
den
výkop
odjezd
9.
Doubí + Ještěd
-
Oldřichov + Nové Město
25.4.
neděle
9 00
8 00
10.
Oldřichov + Nové Město
-
Višňová + Hejnice
2.5.
neděle
9 00
8 15
11.
Nové Město + Oldřichov
-
volno
8.5.
sobota
 
 
12.
Stráž "A" + Stráž "B"
-
Oldřichov + Nové Město
16.5.
neděle
9 00
8 00
13.
Oldřichov + Nové Město
-
Chrastava "A" + "B"
23.5.
neděle
9 00
8 15
14.
Kr. Studánka + B. Kostel
-
Oldřichov + Nové Město
30.5.
neděle
14 00
13 00
15.
Nové Město + Oldřichov
-
Pertoltice + Jindřichovice
6.6.
neděle
9 00
 
16.
Nové Město
-
Oldřichov
13.6.
neděle
9 00
 





















										logo čtenáři
FIGURKY                                

Odkudsi zezadu se linul pronikavý a všeobjímající zápach moče z hajzlíků, připomínajících staré časy. Email a térové žlábky sice nahradily kachlíčky, ale puch tohoto místa zůstal i nadále smrtící. Mísí se s kouřem cigaret a pivních výparů. Nepomáhá ani nápis tohoto znění nad pisoáry: "Neházejte vajgly do mušle, kdo to má pak vlhké kouřit!" Další sděluje: "Po blyštivých stěnách porcelánu stéká, neviděn nikým, proud moku z ledvin jako řeka."                                                                  
 Chlemtající, kouřící, vykřikující nebo mlčící, ony i oni, taková byla směska lidiček v dominantní místnosti celé hospody, výčepu. Ale pozor na stálá každodenní místa domácích! Vlevo u okna stůl myslivců, dlouhý stůl proti výčepu určen naopak místním coby nezbytný parlament, kde se řeší problémy právě probíhající obcí či státem. Další jednotlivé stoly jsou obsazeny nahodile, jak kdo přijde. Dnes je tu opět jedna starší dáma, čte celé hodiny jakýsi ohmataný spisek a pije jedno pivo za druhým. Vedle sedící pobledlý mladík jí přitom neustále vysvětluje, že není žádný chlípník, nýbrž jen romantické dřevo.
V druhé části hospody trůní rozměrný kulečník, nad ním zmírá zářivka. Pár hostů strkalo tágy do koulí. Koule chodily dobře. U stěny stojí strojový hazard, obsazený několika vášnivými hráči. U jednoho stolu kvetla karetní hra. Po lokále se občas překulila korpulentní výčepní s věncem piv v  ruce, s očima červenýma od štiplavého kouře, a sázela na stoly svoje patoky. V rohu u stropu blikala televize bez zvuku. Odehrávala se tam tvrdá bitva zámořské NHL v hokeji.
U malého stolu, pokrytého cákanci piva, papírovými tácky a popelem z  cigaret, seděli dva kamarádi. Před sebou měli po rozpitém pivu, pěna sedla někam ke dnu. Hleděli melancholicky střídavě na televizi a do desky stolu a nic neříkali. Občas se napili. První, drobnější a středního věku, načal rozhovor: "Víš, proč některejm ženskejm nevadí hokej?" A hned si sám odpověděl: "Protože s trochou fantazie i sem můžeš dosadit erotično. Třeba reportérský výrazy "pokryl zasunutí" nebo "vymetl pavučinku". Kdekoliv jinde než v hokeji by ty výrazy vzbudily pochyby mravokárců...A hokej je taky rychlej, nevleče se jako fotbal a má přestávky, kdy může ženská utřít prach nebo nudli u nosu dětem." Druhý, silnější, pokýval hlavou a hlubokomyslně se napil. Okolo se pomalu promenovala útlá dívenka, vyčouhlá jako fujara, mající tak dvacet jar. Krátká sukénka skoro nic nezakrývala. Druhý to nostalgicky pozoroval a řekl: "Co je malý, mnohdy unikne pozornosti, ale v módě to neplatí. Čím kratší minisukně, tím víc chlapů se za ní vohlídne." Pro změnu se napil ten první. Otřel si mokré rty, hodil oči někam do zakouřeného stropu a navázal: "Co je to krása ženy? Ošklivost přijatelná našim smyslům. To řek Bismarck." Zvedl prázdný půllitr nad hlavu a podával jej tlusté servírce, která se zjevila s rundelcem plných půllitrů v ruce. Druhý taky rychle dopil a oba provedli výměnu za plné. Pohlédli si do očí, ťukli si a trochu usrkli. První položil pivo na tácek a nasadil otázku: "Prej se Franta rozešel s tou svou krasotinou?"  Druhý odvětil: "Nerozešel, svinským krokem ho hnala, a to je taková kulantní formulace! Ona mu prej jednou při lehký ruční potyčce v obraně nacpala prsty do voka, až ho potom měl červený a vyvalený. A když se ho chlapi ptali, proč to voko má tak červený, tak jim řek, že šel po ulici a tam ho napad holub." Najednou se ozval řev, rachot kácených židlí a dva lehýnce opilí maníci vlítli do volného prostranství. Postavili se proti sobě na vzdálenost tak tři metry. Jeden měl v koutku huby vajgla. Ten bez vajglu popadnul z nejbližšího stolu nejbližší věc, to byl sáček s brambůrky, a mrsknul ho po cigaretě. Lupínky se lehce snášely k zemi a k vajglu dolétl jen prázdný obal. "To šlo těsně, vole!" pravil skoro spisovně ten s vajglem v hubě a oklepl si jej na zem. Vrhač, aniž by popošel blíž ke svému sokovi, zaječel: "Mám ti nacpat ten pytlik do p.....?" "Nedělí nás nic víc, než tři metry," pravil první opilec a otočil se pozadím k sokovi. Bezcigaretový se přikrčil a vyrazil kupředu. Nějak to špatně odhadl, zavadil o židli a přistál na zemi u jeho nohou. První na něj pohrdavě koukl z výšky, uplivnul si a pomalu odešel z arény jako vítězný torero. Přitom rozšlapával bramborové lupínky na jemnou kaši. Ozval se řídký potlesk, jako když se sype hrách. Druhý se těžkopádně zvedal ze země. Pak si oba bijci sedli na svá místa a svorně si spolu ťukli.  
 Jeden z Hočiminových vyděděnců seděl v koutku u stolu, cumlal pivo a neustále se lehce usmíval. Asi mu šly dobře kšefty v tržnici. O kus dál pod televizí seděl místní divňouš, před sebou měl pivo a noviny a na jejich okraj si neustále něco psal. Občas se podíval v hlubokém záklonu na obrazovku, zakroutil nevěřícně hlavou a zapsal si to.
 Oba kamarádi chvilku pozorovali okolí, a když se nic nedělo, ten menší pokračoval v započatém hovoru: "Manželství je buď posvátnej svazek nebo smlouva z rozumu. Nic mezi tím." Silnější podumal o slovech kamaráda a zhluboka se napil. "A to ten Franta nerespektoval a jak dopad," zakončil doušek. Menší se napil pivka a pravil: "Těšíš se na stáří? Já teda ne. To ti začnou padat vlasy, zuby, ve vlaku tě z ženskejch osloví akorát revizorka. Stane se s tebe vzteklej stařík, kterej všechno, co se přiblíží na vzdálenost půl metru, praští holí, protože blbě vidíš. A taky se ti začne měnit fyziognomie...z chlastu. Dostaneš takovou úvozama zbrázděnou tvář ze zážitků a vášní. Ženský, ty majáky dní, tě opouštějí jako zhasínající svíčku. Jo dneska, když se mi nějaká ženská líbí, tak mě to pálí tak, že jsem vtipnej, poutám pozornost a jsem si toho vědomej." Druhý souhlasně pokyvoval hlavou: "Prej, když chlap hezky stárne, tak vypadá jako Sean Connery. Horší je, když ženská vypadá na starý kolena jako Sean Connery," doplnil.
 Do lokálu vešla docela pěkná štramanda. Sebevědomým pohledem sjela okolí, okolí sjelo ji, takže to bylo půl na půl. Tvářila se jako ta drzá lékařka z televizní reklamy, zkoumající čistotu toalety svých pacientů. Pro zvýšení efektu si založila ručku toporně v bok, jako by ji někdo vyztužil vteřinovým lepidlem. Pak uviděla známou tvář a ústa se jí rozzářila v úsměvu. Bohužel byla bez zubů. Došla ke kamarádovi a sedla si. Vzápětí před ní přistálo pivo.
Od hracích automatů se ozval známý zvuk strojového bušení a cinkajících mincí. Zase jeden šťastlivec dostane dvě tři kila za naházený táce. Oba kamarádi pobaveně sledovali výherce a věděli dopředu, že tam ty penízky zase nacpe zpátky. Ucucli svorně piva a menší načal z jiného soudku: "Máš taky někdy chuť zkroutit svýmu šéfovi ruce za záda do svěrací kazajky a poslat ho s houkačkou do Bohnic? Ten můj je ze svý podstaty pomatenej. Někomu šíbne v palici a následně provádí věci nevídaný. To je teď pořád samý: zakázat, nakázat, vyřadit, přeřadit, zkontrolovat, desinfikovat, zabalit, sterilizovat, vykastrovat, koblihy zaletovat, plastikový špalky do kuchyně. Chce to trochu přibrzdit." Jak se rozjel, vyschla mu slina v puse a loknul si až do dna. Podíval se na kamaráda a zeptal se: "Dáme si eště jedno nebo dem?" "Dem," pravil ten druhý. Servírka zinkasovala útratu a kamarádi odkráčeli ke vchodu. U dveří stál mladík v kožené bundě s vlasy na ramena. V obličeji měl tvrdý výraz, byl neodolatelný od lemu ponožek až po poslední chloupek na obočí. Rozhlížel se, kam si dřepne. Kamarádi se na chvilku zastavili, pak vykročili ven. Před vchodem stálo potemnělé auto. Pojednou se ozvalo šílené troubení. Za předním sklem bylo vidět dvé bílých dámských botiček, zapřených o volant. Veškeré rytmické pohyby vášnivého páru se měnily ve zvuk klaksonu. Pár lidí vyběhlo z restaurace, jeden z nich si dokonce přinesl židli. Občas se ozval tlumený chechtot. Po závěrečném crescendu si všichni popřáli dobrou noc a začali se rozcházet k domovům. Naši přátelé na sebe beze slov pohlédli a vykročili. Pak oba pohltila tma.

Šmi-dra   
  

Inzerce 
Evropská majetkově poradenská společnost vyhledává vhodné kandidáty na
pozice ve svých kancelářích v Libereckém kraji. 
Požadujeme komunikativnost, příjemné vystupování, dostatek sebevědomí 
a min. středoškolské vzdělání. Kontakt: Petr Praus, tel.: 602 496 917

prosím otisknout přiložený inzerát Uhelné sklady




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 kopírování pro občany během výpůjční doby.
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.
Poplatky: 30 min. provozu 	dospělí 30,- Kč
              studenti 20,- Kč
Beletrie pro dospělé
 Brabcová,E.			Baculky jsou prima
Bukowski,Ch.			Těžký časy
Cole,M.				Špinavá hra
Deaver,J.			Iluze
Deaver,J.			Manhattan je můj život
Deforges,R.			Modrý bicykl
Deforges,R.			Modrý bicykl II.
Deforges,R.			Modrý bicykl III.
Delinsky,B.			Smyslná červeň
Doyle,E.				Evelyn
Fendrych,M.			Samcologie
Gaffney,P.			A teď už navždy
Gordon,N.			Rabi
Grisham,J.			Malovaný dům
Haasse,H.S.			Páni čajových plantáží
Hendricks,J.			Vůně chleba
Herbert,J.			Krysy
Humpreys,J.			Tichý společník
Kesey,K.			Námořníkova píseň
Konsalik,H.G.			Divoká země
Lawrence,R.			Dům pro panenky
Lustig,A.			Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Matthews,C.			Setkání na osmém nástupišti
Monyová,S.			Tchyně a uzený....
Nguyen,K.			Srdce motýla
Palmer,M.			Smrtelná infekce
Salivarová,Z.			Setkání v Bílé dámě  s vraždou
Soucy,G.			O holčičce, co ráda hrála se sirkama
Stern,D.				Lara Croft
Vizinczey,S.			Chvála zralých žen
WallerR.J.			Prach tisíce cest
Zikmund,P.			Nemocnice na kraji města po dvaceti letech

naučná dospělí
Keene,M.			Světová náboženství
Mujiva,B.L.			Frida
Satinský,J.			Momentálně jsem mrtvý, zavolejte později
Suchý,O.			Ljuba Hermanová
Tychler,M.			Rybářské triky a kouzla
Ulrichová,L.			Obsahy z děl světové literatury

mládež beletrie
Bernardinová,E.			Blanka a Jirka
Blyton,E.			Vzhůru na kouzelný strom
Bryant,B.			Dívky v sedle
Bryant,B.			Dívky v sedle
Francková,Z.			Bibi, opravdová princezna
Gohl,Ch.			Julie a španělský hřebec
Svobodová,V.			Prázdninové okouzlení

mládež naučná
Buleer, L.			Indiáni
Daldry,J.			Nebuď takovej balvan!




















