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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *  červenec - srpen  2004 číslo 4  ročník 10
V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů

Jubilea								
******

červenec
*******
Šercl		Jaroslav				90 let
Moravcová	Marie				87 let
Daněčková	Věra				84 let
Coufal		Josef				83 let
Šejblová		Marie				81 let
Dedeciusová	Hedvika				80 let
Boorová		Jarmila				75 let
Bařinová	Anna				70 let
Svobodová	Miroslava			70 let


srpen
*****
Míčková	Emilie				92 let
Tvrzký		Jan				91 let
Malíková	Božena				86 let
Himmelová	Marie				82 let
Nováková	Jiřina				81 let
Jelínková 	Evženie				75 let
Jurica		Štefan				75 let
Gláser		Erich				70 let
Khsová		Věra				70 let
Železný 		Jiří				70 let


	
Společenská kronika.
Uvedené údaje jsou k 9.6.2004
Celkem za první pololetí tohoto roku bylo obyvateli Nového Města uzavřeno 8 manželství (z toho přímo na Městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem 6). Za toto období se narodilo 22 nových občánků našeho města, kteří byli slavnostně přivítáni do života na Městském úřadě. Zároveň za toto období řady obyvatelů našeho města opustilo 37 občanů, z nich  se 26 odstěhovalo a 11 občanů zemřelo. Do našeho města se v uplynulém pololetí přistěhovalo 34 občanů a stav počtu obyvatel ke konci 1. pololetí 2004 činí 3914. 


Pozvánka na kulturní vystoupení 	
									(Prosím foto)
Sbor pro občanské záležitosti při MÚ a Klub seniorů v Novém Městě pod Smrkem si dovolují pozvat všechny občany našeho města i okolních obcí na kulturní vystoupení brněnské ”Moravěnky” se zpěváky Jiřím Helánem, Květou Navrátilovou, Jarkou Kachyňovou a Jožkou Šmukařem
Kdy? V sobotu 4. září 2004	od 16,00 hod. do 21,00 hod.
Kde? Kulturní sál restaurace ”Na náměstí”
Co? Muzika všech žánrů k poslechu i tanci


Zprávy z jednání rady města
19. 4. 2004 projednala rada pronájem nebytových prostor v Jindřichovické ulici č. p. 145 a 316. Zároveň projednala tři návrhy na granty města a majetkoprávní věci. 
3. 5. 2004 na jednání projednala záměr nájmu nemovitého majetku v k. ú. Nové Město pod Smrkem, schválila pronájem bufetu na koupališti a zároveň se rada města usnesla, že vyvěsí Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor v Dělnické ulici č. p. 142. Projednala žádost ZUŠ na nákup klavíru. 
17. 5. 2004  bylo radou města připraveno veřejné zasedání městského zastupitelstva, rada projednala stav placení místních poplatků a hospodářský výsledek za rok 2003, schválila dva granty. Dále se rada zabývala výběrovým řízením na rekonstrukci bazénu v městských lázních a rekonstrukci předávacích stanic. Rada města  nesouhlasí s navrhovanou  změnou kategorie hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdroj, aby přes hraniční přechod přejížděla nákladní vozidla do 3,5t užitečné hmotnosti. 
7. 6. 2004 rada projednala majetkoprávní věci (prodej nemovitého majetku města v k.ú. Nové Město pod Smrkem, schválila rozšíření činnosti nájemní smlouvy nebytových prostor, schválila nájemní smlouvy nebytových prostor v ul. Dělnická č.p. 142. Projednala seznam žádostí na byt, schválila použití znaku města na pohlednici, projednala a schválila výběrové řízení na veřejné WC. 

9. veřejné zasedání zastupitelstva města 
se konalo ve středu 2.6.2004 od 17 hodin v počtu 15 zastupitelů, 2 zastupitelé byli omluveni. Zastupitelstvo města se řídilo schváleným programem a projednalo majetkoprávní věci o prodeji nemovitého majetku obce (pozemky, a to p. č. 700, p. č. 701, p. č. 1612/3, p. č. 1612/2, p. č. 1944, p. č. 1462/2, p. č. 740, prodej domu č. p. 853 na p. č. 740 a prodej  bytu v ulici U Střelnice č. p. 751). Zastupitelstvo schvaluje prodej domu v Jiskrově ulici dražbou. Dále zastupitelé schválili všechny geometrické plány, které předložili žadatelé o prodej pozemků. Po projednání a připomínkách byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem. Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole a školní družině. Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 „Požární řád města Nové Město pod Smrkem“. Po projednání obecně závazné vyhlášky 4/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů v územním obvodu města a po vznesených připomínkách zastupitelů byla vyhláška č. 4/2004 schválena. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem hospodaření a s výrokem auditu za rok 2003 a schválili závěrečný účet města za rok 2003. Bylo projednáno přijetí dotace od ČEA na rekonstrukci plynové kotelny a rozpočtové změny dle přílohy. ZM schválilo přijetí dotace na rekonstrukci kotelny v Novém Městě pod Smrkem a schválilo navýšení příjmů města o 2 800 000 Kč a navýšení výdajů města v kapitole kotelny o 2 800 000 Kč jako rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2004. Veškeré dotační prostředky budou využity výhradně pro novoměstskou kotelnu. ZM bylo seznámeno se závěrečným účtem Mikroregionu Frýdlantsko, který byl projednán na členské schůzi dne 27. 4. 2004, vzalo jej na vědomí a uložilo starostovi aktivněji se zapojovat ve využití získávání dotací ve prospěch města.  ZM vzalo na vědomí informaci o právním stavu FVS, který je v rozporu se stávajícím právním řádem, a pověřilo starostu města jednáním v rámci transformace FVS na jinou právní formu, která bude lépe odpovídat současnému řízení společnosti a zachová i v budoucí právní formě stejný vlastnický i hlasovací poměr jako doposud.  V „Různém“ pan starosta informoval obyvatele o oslavách 420 let založení města, podrobnou zprávu o těchto oslavách přednesla paní Václavková. Mgr. Žáková - informace o projednaném hospodářském výsledku PO, minusové částky u ZŠ. Pan starosta - RM toto projednávala na základě předloženého hospodářského výsledku. Ing. Beranová - tato otázka byla projednána dle § 102 zákona o obcích písm. b odst 2 písm. b. Mgr. Žáková – HV ZŠ, zda došlo k účetní chybě. Paní Beranová – ano, k chybě došlo. Mgr. Žáková – RM by měla více kontrolovat hospodaření příspěvkových organizací. Paní Suková – MŠ jediná vracela peníze. Pan Smutný – zda byla provedena rozpočtová změna příspěvkových organizací a zda byla projednána RM. Ing.,. Beranová – rozpočtová změna příspěvkových organizací byla projednána na RM. Ing. Jeřábek – stanovit pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací. Ing. Beranová – příspěvkové organizace předloží písemný návrh na rozdělení a doplnění fondu při projednávání rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací. Proto rozpočtová změna, kterou schválila a projednala RM. Mgr. Žáková – doporučuje vytvoření směrnice pro hospodaření příspěvkových organizací. Ing. Smutný – kdy byla provedena rozpočtová změna na příspěvkové organizace. Ing. Beranová – rozpočtová změna v příspěvkových organizacích na rok 2004. Při schvalování rozpočtu byly hospodářské výsledky součástí rozpočtu. Ing. Beranová – hospodářský výsledek vyjde k závěru příslušného kalendářního roku a pokud je příliš vysoký, je zřejmé, že při stavbě rozpočtu se stala chyba. Příspěvkové organizace by neměly mít příliš vysoký hospodářský výsledek, ale nesmí mít záporný. Pan Vojáček – oprava Frýdlantské ulice. Pan Kozák – odešel dopis na KSS LK s požadavkem, aby byla komunikace ofrézována od náměstí až po Textilanu. Mgr. Žáková – používání služebních vozidel k soukromému účelu. Pan Homolka – zapůjčení osobního automobilu pracovníkům MÚ bude řešeno v kolektivní smlouvě, v současné době je řešeno vnitřní směrnicí tajemníka. 
Podrobný zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města je možno zhlédnout na internetových stránkách města a na vývěsní desce MÚ Nového Města pod Smrkem.




Toto prosím dát do rámečku!
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Novoměstské slavnosti 2004
20. – 21. srpna


Pátek – estrádní pořad

 Sobota od  9.00 hod. – Mírové náměstí
Celodenní program ve středověkém stylu:
 
příjezd zemského správce s jeho družinou
 přivítání panstva a zahájení oslav
 otevření středověkého tržiště
 opékání selat
  preclíky, koláče, medovina, perníky
 výstava výrobků dětí ZUŠ a DDM 
 vystoupení místních hudebních souborů
 šermířský turnaj
 dobové tance
 kejklíři, alchymisté
 veřejná poprava
 přehlídka soutěže dřevorubců
 dobová hudba
 pohádka od našich nejmenších  z  mateřské školky
vystoupení místních tanečních a pěveckých souborů
 přehlídka dětských hasičů
 dobová řemesla – kovář, šperkář, řezbář….
 vystoupení místních zájmových  skupin

Začátek v 9.00 hodin
Ukončení denního programu v 17.00 hodin

Začátek večerního představení ve 20.00 hodin
 ohnivé romské tance 
 přehlídka nejlepších denních vstupů
 večer magie a ohňů
21:30 hodin
DOBOVÝ OHŇOSTROJ  

Změna programu vyhrazena. Vstup volný. Občerstvení zajištěno.







 




Nespalujte odpad doma!
Často láteříme na komíny průmyslových podniků, výfuky automobilů – a mnohdy oprávněně. Je však kouř vycházející z našich vlastních komínů o tolik neškodnější ? Možná, že právě z toho vašeho komínu vesele unikají látky podobné nebezpečným bojovým plynům. V tomto článku vás chceme informovat o tom, co byste do kamen či kotle dávat neměli, nechcete-li sobě, svým dětem a sousedům otravovat vzduch a život.
Při spalování v kamnech, kotli či na otevřeném ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně či průmyslovém podniku. Hlavní příčiny jsou dvě:
·	teploty spalování jsou nízké 
·	palivo je nedostatečně okysličováno. 
Výsledkem je nedokonalé spalování, při němž vzniká mnoho zdraví i životu nebezpečných látek, jako např. čpavek, fenoly, kyanidy, dehet, …. Tyto látky nejen nepříjemně zapáchají a dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy, ale mohou způsobit i trvalé zdravotní potíže a v určitých případech i smrt. Např. u polyaromatických uhlovodíků, které jsou obsaženy v dehtu, byl prokazatelně zjištěn rakovinotvorný účinek. Ještě nebezpečnějšími produkty nedokonalého spalování jsou dioxiny. Tato skupina látek patří k nejprudším jedům na této planetě. Dioxiny způsobují mimo jiné vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. 
Věcí, které do kamen nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji. Pokud doma přiložíte do kamen kousek plastu, starou dřevotřísku, překližku, gumu nebo staré oblečení z umělých vláken, vězte, že to, co poté vychází z vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř.
Plasty. 
Plasty jsou obohaceny různými látkami, jako jsou např. změkčovadla, barviva a stabilizátory. Ty často obsahují těžké kovy (zinek, kadmium), které se po spálení nejen uvolňují do ovzduší, ale zůstávají i v popelu, takže dochází nejen k otravování ovzduší, ale i půdy. Dále při nedokonalém spalování plastů, tj. při relativně nízké teplotě a malém množství kyslíku, dochází ke vzniku oxidu uhelnatého, který se váže na krevní barvivo hemoglobin, čímž zabraňuje okysličování krve a způsobuje ”vnitřní” udušení. Dalšími látkami, které vznikají při nedokonalém spalování plastů, jsou ftaláty. Tyto látky jsou velmi zákeřné, hromadí se postupně v lidském těle a jsou dle Světové zdravotnické organizace nebezpečnější než obávané polychlorované bifenyly.
Nejhorší je PVC.

PVC je z hlediska kouřových zplodin asi nejnebezpečnější z plastů. I při dokonalém a řízeném spalování při vysokých teplotách ve spalovnách vzniká velké množství škodlivých látek a jedů, jako např. kyselina chlorovodíková, vinylchlorid, dioxiny, plynný chlor a fosgen. Jedná se o značně nebezpečné látky, u mnohých byl jednoznačně prokázán karcinogenní účinek. Některé byly používány jako bojové plyny, které ve vyšších koncentracích způsobují poleptání plic a okamžitou smrt, nižší koncentrace vedou k závažným nemocem dýchacích cest.
Z PVC se vyrábějí např. novodurové trubky, podlahové krytiny, pláštěnky, ubrusy, hadice, některé obalové materiály atp. Výrobky z PVC jsou značeny tříšipkovým symbolem s číslicí 3 uvnitř.
Guma.
Spalováním gumy vzniká jednak oxid síry, který dráždí horní cesty dýchací, jednak saze. Ty obsahují již zmíněné polyaromatické uhlovodíky, které jsou jedovaté a rakovinotvorné.
Umělé textilie.

Při jejich nedokonalém spalování vzniká zejména čpavek, který dráždí oči, sliznice, působí nevolnost a bolesti hlavy. V menším množství vzniká kyanovodík, který v malých koncentracích způsobuje škrábání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě. 
Dřevotříska, lakované, barvené či jinak povrchově upravené dřevo.
Veškeré dřevo, které obsahuje příměsi (lepidla, barvy, laky, polyetylén), je nevhodné ke spalování v kamnech. Opět se jedná o syntetické látky, při jejichž nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý, ftaláty, čpavek, polyaromatické uhlovodíky atp.
Organický odpad.
Spadané listí a trávu sice nespalujeme v kamnech, ale zejména na jaře a na podzim lze vidět a hlavně cítit dusivý kouř stoupající ze zahrad. Tento kouř obsahuje zejména oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky. Spálením těchto látek se navíc zbavujeme skvělého hnojiva. Ideálním zpracováním všech organických látek je jejich kompostování. A pokud je např. listí napadené strupovitostí či je z jiných důvodů nevhodné ke kompostování, pak je nechejte odvézt s dalším odpadem na skládku či spalte po vysušení spolu se suchým dřevem, které zajistí vyšší teplotu spalování a lepší okysličení.
Do vašich kamen či kotle tedy nepatří žádné plasty, guma, dřevotříska či umělá vlákna. Nepatří tam ani jiný odpad. U každých kamen či kotle je v návodu přesně stanoveno, jaký druh paliva lze použít a za jakých podmínek. Při nedokonalém spalování odpadu vzniká zbytečně velké množství škodlivých látek a výhřevnost odpadu je malá. Předcházejte vzniku odpadů. Omezte nákup zbytečností. Třiďte odpady.
Nejlepší je suché dřevo. 
Teď tedy už víte, co do vašich kamen či kotle nepatří. Zbývá jen dodat, co tam vlastně patří. Pro přírodu, čistotu ovzduší, půdu, zdraví vaše, vašich dětí i sousedů, dokonce i pro ”vaši kapsu” je nejvýhodnější vytápění dřevem či dřevěným odpadem (štěpky, piliny atp.). Při topení dřevem se nadělá ve vašem domě málo špíny a málo jí vyletí i z vašeho komína. Dřevo lépe hoří i při nižších teplotách a při jeho spalování, na rozdíl od uhlí, vzniká málo oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku. To však neplatí, topíme-li dřevem vlhkým. Takové spalování je neefektivní jak z hlediska výhřevnosti, tak i vzniku velkého množství dehtových látek. 
Uhlí? Proč ne.
V dnešní době mnoho lidí přechází z finančních důvodů zpět na vytápění uhlím. Bohužel je tento přechod často realizován nešťastným způsobem, tzn. že je k vytápění použit starý kotel, který má velmi špatné parametry spalování a účinnosti s použitím málo kvalitního uhlí. Z tohoto důvodu vzniká velké množství zdraví škodlivých látek.
Takže pokud chcete přejít na vytápění uhlím, pak je nutno začít investicí do kotle. Kotel musí být řádně dimenzován vzhledem k velikosti domu, který má vytápět. Uhlí je nutno používat takové, jaké předepisuje výrobce kotle. Jen tak lze dosáhnout toho, že kotel bude pracovat v optimálním režimu, což se v konečném důsledku projeví nejen na úspoře vaší peněženky, ale i na minimálním množství spalin, které znečišťují ovzduší.

Z K U S T E  T Ř Í D I  T    O D P A D   S  N Á M I !
   KAM S NIMI?  ŽE TO NEJDE?
A CO TAKHLE ?
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PET lahve  -  Žluté kontejnery
Patří sem: PET lahve všech barev – nezapomeňte odšroubovat víčko a sešlápnout. Tolik práce ani času Vás to nestojí, do kontejneru se pak vejde více odpadu a provoz je ekonomičtější. 
Nepatří sem: lahve vyrobené z jiných plastů (např.PP,PE,PS), kelímky od jogurtů, kečupů a od domácí drogerie.

Papír – Modré kontejnery
Patří sem: noviny, časopisy, karton, kancelářský papír
Nepatří sem: znečištěný papír, kopíráky, tvrdá vazba z knih

Sklo – Zelené kontejnery
Patří sem: skleněné lahve, tabulové sklo
Nepatří sem: drátěné sklo, automobilové sklo

Rada školy
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s prací rady školy za její půlroční působení. Členové rady se scházeli na pravidelných schůzkách každý měsíc. Na svých jednáních schválili rozpočet školy, iniciovalo se zřízení dětského parlamentu, který má 21 zástupců z 5. - 9. ročníků, a umístění schránky na základní škole, kam mohou žáci dávat své dotazy nebo připomínky. Rada školy dále projevila zájem, aby učebna výpočetní techniky byla využívána i mimo vyučování, což vedení školy přislíbilo. 
Zástupce školy naopak informoval radu školy o výsledcích přijímacího řízení na střední školy a učební obory a o úspěšném umístění žáků 5. ročníků na Gymnáziu ve Frýdlantě. 
Blíží se ukončení školního roku a také rada školy začne pracovat opět po prázdninách, kdy se od září bude opět pravidelně každý měsíc scházet. Chtěla bych vám všem popřát krásné prázdniny a příjemnou dovolenou. 
Za radu školy Mgr. Jitka Stará, předsedkyně

ZUŠ											logo
Informace ze ZUŠ
Na konci školního roku opět v naší základní umělecké škole proběhlo několik akcí a koncertů. Návštěvníky byli nejen rodiče, příbuzní a příznivci ZUŠ, ale i nejmenší děti z mateřské a základní školy, pro které si naši žáci připravili hudební i dramatické vystoupení.
Na jednom ze závěrečných koncertů byli oceněni i  nejlepší žáci ZUŠ v tomto školním roce. Pochvalu a odměnu si letos zasloužili: Kateřina Václavková, Vivienne Makumbirofa, Stanislav Pulchart, Michal Funtán, Jitka Babcová, Andulka Sedláčková, Jana Bendlová, Lucie Prchalová, Lenka Němečková, Kateřina Jargašová, Marcela Václavů, Klára Funtánová. 
Studium v tomto školním roce úspěšně ukončila děvčata: Kristýna Beranová, Adriana Žáková, Kateřina Kalová, Marika Vlodarczyková, Lucie Šabouková, Petra Mikulcová, Iveta Lodeová. Přejeme jim mnoho úspěchů ve studiu na středních školách.

ZUŠ tradičně pořádala výlet do ZOO, který byl spojen s výtvarnou soutěží. I když děti marně přemlouvaly opice nebo tygry, aby se aspoň chvíli nehýbali, chodili stejně jako lvi v  kleci, obrázky se vydařily a na každého z účastníků soutěže čekala malá odměna.
 
Naši žáci z hudebního oboru vystupují i na vernisážích. Tentokrát zahajovali výstavu fotografií pana Miloše Kirchnera v našem muzeu a vystoupili v Raspenavě na setkání řezbářů. 

”Úplně nejmenší festival zobcových fléten”
Přehlídka flétnových souborů ze základních a mateřských škol a ze ZUŠ z Nového Města pod Smrkem se poprvé konal na hřišti v Bulovce 10. června. Příjemné prostředí, počasí také ještě přálo, dobrá nálada. Našim dětem se dařilo, jejich vystoupení se moc líbilo. Všichni se těšíme na další ročník Bulovské flétny. 

Všem žákům i jejich rodičům, také učitelům, přeji hezké prázdniny se sluníčkem a odpočinkem. Čeká nás opět plno práce, nových nápadů a akcí v dalším školním roce. Proto již nyní připomínám: nezapomeň přijít první týden v září do ZUŠ domluvit se s vyučujícím na rozvrhu roku. 
Mgr. Mirka Maděrová
ředitelka ZUŠ 

Mladí hasiči
V lednu 2004 měly naše děti ”výroční valnou schůzi”. Je to vlastně takové zhodnocení předešlého roku, které slavíme dobrým jídlem a rovněž malou diskotékou. Tuto akci jsme měli v  hasičské zbrojnici v  klubovně. 
V letošní jarní sezóně se mládež SDH zúčastnila několika soutěží. Tradičně jsme byli v Jeřmanicích u Liberce, kde se uskutečnil branný závod, dále pak v Krásném Lese, poté ve Vratislavicích a ve Frýdlantě. V každém případě musím zmínit soutěže v Novém Městě, protože tam již začali soutěžit i nejmladší členové sboru, a to Hasíci. Jsou to děti předškolního věku a myslím, že jsou velice zapálení. Ohlas u veřejnosti byl obrovský. V současné době má mládež SDH asi 30 členů a rády by se přihlásily i další děti. Bohužel je naše kapacita naplněná a nevíme, zdali budeme moci nové děti od září vzít. Největší problém je samozřejmě s  dopravou na soutěže. Začátkem měsíce června byl SDH uspořádán ”dětský den” - ještě jednou velké díky novoměstským podnikatelům za věcné i finanční příspěvky. Koncem měsíce června se chystáme s  dětmi na hasičské soustředění do Sloupu v Čechách. Touto cestou musím poděkovat MÚ, protože nemalou částkou přispěl k uskutečnění této akce. Dále pak děkuji panu Rabinovi, který sehnal i další peníze. Hasiči na prázdniny chystají: ”Hasíkovy prázdniny” - kreslení, malování, vyrábění s hasičskou tématikou (bude upřesněno na plakátech i městským rozhlasem), dále pak ”Kreslení na asfaltu” a na konec prázdnin ”Pálení ohýnků na Spálence”, kde budou vyhlášeni vítězové soutěže ”Hasíkovy prázdniny”. V závěru bychom rádi popřáli všem krásné léto, nádhernou dovolenou a dětem hezké prázdninové zážitky. 
Za SDH Nové Město pod Smrkem
vedoucí mládeže

Sport
TO BYL TEDA SMRK!!
  Hned v úvodu musím podotknout, že nejde o stížnost na nevyvinutý strom pro účely vánoční, nýbrž o způsob vydařenosti letošního 31.ročníku Výstupu na Smrk. 
V pátek čtvrtého června to od rána vypadalo na slibný den. Ale podle jedné z našich bývalých aktivních členek jejich "meteorologický panáček" ukazoval na zkaženost všech zkažeností, co se týče vývoje počasí na další den. Přesto bylo dopoledne oloupáno, rozmixováno a ochuceno 70 kg brambor na bramboráky.                                                                                                                                                                                     
Jako vždy, vše bylo připraveno a naloženo na vlek, traktor s "šibičákem" nás vyvezl na známé místo. Stany byly postaveny, stánek řeznicko-uzenářský rovněž. Večer pak při sklence piva nebo vína a za zvuků kytary, trochu si zazpívat. Občas přišel nový návštěvník, aby zde s námi přespal nebo se ráno pokusil o činnost fotografickou, například známý fotograf Miloš Kirchner z Jablonce, jehož výstavu máte nyní možnost vidět v novoměstském muzeu. Okolo jedenácté večer pojednou kap, kap, posléze pak kapkapkap...Zkrátka, začalo pršet až lilo. Tak to vydrželo až do rána. Pak ještě trochu déle. Ale to je jiná pohádka.
Ráno kalné, mlha až k zemi, rozhledna se dala jen tušit,  kde asi tak stojí (pokud náhodou nespadla, jak jazykové zlí stále tvrdí). Déšť vytrvale bubnoval do plachet stanů a přístřešků. Okolo sedmé hukot auta, optimismem, dršťkovou polévkou, párky atd. naložená rodina Prchalova nedbala deště a přijela oživit svůj stánek. I my se pustili do příprav na "zaručenou tlačenici" návštěvníků našeho výstupu. A skutečně, okolo osmé hodiny první promoklí účastníci byli zde. Jako vždy, čekala je cílová kontrola s diplomem, drobnými dárky, dále pivo jednoho nejmenovaného pivovaru, čaj, káva, limonáda, voda, lívanečky,  bramboráky. I tvrdý etanol se našel. Ve stánku Prchalových pak párky, dršťková polévka, rohlíky, chléb, hořčice, klobásy. Vše pro zmlsaného  zákazníka. V prostoru útulny rozhledny byla nainstalována krásná výstava historie rozhledny ve fotografiích a textech p.Nádeníka (převážně). Jen kdyby ten déšť... Jak se měnil v přeháňky, návštěvníků přibývalo. A tak jsme postupně přivítali děti různého věku i pohlaví, nejstarší účastnici (80 let), chodce nejvzdálenějšího (ze Ždiaru, ale pracuje ve Frýdlantě), cyklisty z Polska, výpravu členů KČT z České Lípy, Desné, Jablonce nad Nisou, i z Nového Města pod Smrkem. Ti všichni a mnoho dalších překonalo špatné počasí i sebe a absolvovali letošní namáhavý výstup na Smrk. A bylo jich nakonec okolo dvou set! Dokonce i my jsme pobyli na Smrku o hodinu déle než jindy a nabízeli jsme do poslední chvíle návštěvníkům své výrobky. Doufám, že i přes drobné nedostatky jsme vyhověli všem v rámci našich možností a že všichni zvítězili nad sebou i nad počasím. A za to jim všem patří dík a uznání. Příště za rok nashledanou!

EDICE Jen tak na okraj                          Šmi-dra©

Jizerská padesátka na kolech
5. června se díky cyklistickému závodu ”Jizerské 50” mnoho závodníků seznámilo s Frýdlantskem a hlavně s Novým Městem pod Smrkem, kam se prý určitě vrátí. Poděkování patří všem Novoměšťákům, kteří pomáhali na kontrolách a  při občerstvení. 

Senioři

Novoměstští důchodci na cestách 
28. 	května t. r. jsme spolu s dalšími 42 důchodci (ale i řadou nedůchodců) podnikli jednodenní autobusový výlet do Pěnčína blízko Jablonce nad Nisou. Cestovali jsme přes Liberec, Vratislavice nad Nisou a Jablonec do obce Pěnčín, asi 10 km od Železného Brodu. Atmosféra v autobusu i po celý čas našeho výletu byla příjemná, kamarádská, řekla bych mile sousedská.
V Pěnčíně je dnes jakési zábavní centrum, vzniklé v areálu (prý) bývalého teletníku. Zaměřeno je na bývalá řemesla (činnosti), ještě za tzv. první republiky v této části Čech běžné a typické pro zdejší kraj. Především sklářství a domácí ”mačkání” skleněných korálků ze skleněné tyčoviny a domácí chov - především koz. V areálu je zahrnuta prohlídka kozí farmy a řekněme  ”poloprovoz” výroby kozího sýra. Ta je následující: čerstvě nadojené kozí mléko se zahřeje asi na 70°C (pasterizace). Po následném chlazení na cca 7-8°C se přidá tzv. sýřidlo. Mléko se vysráží a vzniklá tvarohovitá hmota se nechává odkapat. Tak vzniká kozí sýr, který se také v malé místní prodejně (s možností ochutnávky) prodává. Sýry jsou dochucovány červenou paprikou, bazalkou, česnekem a dalšími přírodními dochucovadly. Zájem o pěnčínské kozí sýry byl  z naší strany mimořádný a téměř každý si z prodejny odnášel alespoň jeden kousek vakuově balený. 
Následovala prohlídka výroby tzv. ”perel” - tedy skleněných korálků. Kdysi to bývávalo časté a běžné domácké zaměstnání místních obyvatel vlastně po celém Jablonecku. Ještě dnes lze bývalé ”mačkárny”, domácké skleněné hutě, snadno rozpoznat. Bývávaly to malé domky s nepoměrně vysokým čtyřhranným komínem od pece, kde se při teplotě asi 700-750°C natavovala barevná skleněná tyčovina a ze změklé skleněné hmoty se mačkaly tzv. ”perle”, skleněné korálky. Dnes jsou samozřejmě pece plynové a celý provoz mačkárny je zmodernizován. Po namačkání ”perel” následuje jejich obrušování (někdy se tomuto procesu říkává tromlování) a jejich leštění za pomoci křídy. Celá prohlídka trvala asi 45 minut a nepostrádala zajímavosti. 
Snad jediným kazem dobře organizovaného výletu bylo počasí. Chvílemi v Pěnčíně doslova lilo. Právě pro nestálé, deštivé počasí se neuskutečnila jízda tzv. ”vláčkem” na Černostudniční hřeben a návštěva jedné z kamenných rozhleden, kterých je na Jablonecku hned několik - Černé studnice. Rozhledna byla postavena v roce 1905.
Lívie Moláková

Stáří? No a co ….

Je-li člověk mladý, má jiná měřítka. Mládí a zdraví bere jako samozřejmost. Život běží, přicházejí děti, rostou, stále ale pohoda. Jsme mladí, nemoci takřka neznáme. Mateřskou dovolenou jsme neměly 3 roky, jako mají mladé ženy dnes. Po pěti měsících jsme chodily do práce a děti do jesliček. To už  patřilo k době. 
Ale …. velice, velice pomalu přichází změna. Je nám najednou 40 let, ani se nenadějeme a je tu padesátka. Už se necítíme tak mladí, sem tam přijde nějaké dloubnutí a křupnutí.
Pak najednou je tu důchod!!!! Nejdřív si hovíme, můžeme si pospat., nic nás nehoní. Radujeme se z vnoučat, snažíme se jim porozumět, porozumět celému dění u nás doma i ve světě. Někdy se nám to zdá opravdu nepochopitelné.
To vše ale jen do času. Něco nám chybí, chybí nám společnost lidí. Chceme něco dělat, ještě se učit, poznávat, být prospěšní. 
No a je tu SENIOR KLUB. Jsou to již 4 roky, co se scházíme a stále plánujeme činnost, povídáme si, vzpomínáme.
Člověk přehodnocuje život. Vždyť jsme vlastně žili pěkný život! Věnovali jsme se dětem, rodině, chodili do práce. V obchodech nebylo tolik pěkných věcí, jako dnes. Proto jsme hodně šily a pletly. Ještě jsme stihly cvičit v tělocvičně i cvičit jógu.Vždyť vlastně dnešní důchodci založili turistický oddíl a zahájili první výstupy na Smrk. Bylo spousta kulturních akcí v Klubu na náměstí. Bylo také kino. 
Myslíme, že jsme žili plnohodnotný život za mládí a chceme v  tom pokračovat i dnes. Jen aby zdraví vydrželo.
Ještě na závěr: Bude-li vám někdy smutno, přijďte mezi nás. Ono jen to, že se musíte obléci, učesat a jít – je velmi důležité. Řídíme se heslem: STÁŘÍ? CO TO JE? TO NEZNÁME!!!

Za SENIOR KLUB Bondarová Jarmila.

Čtenáři
******
Můj den 
Když začíná den,
tak obléknu se a jdu ven.
Když ve škole sedím,
tak z okna ven hledím.
Když přijdu domů ze školy,
tak napíšu si úkoly.
Když odpoledne jím,
tak po jídle spím.
Když po večeři jsem,
tak zdá se mi v posteli sen.
Tomáš Čeleda 3. A
JIZERSKÉ HORY OBJEKTIVEM MILOŠE KIRCHNERA
  O Jizerských horách bylo napsáno mnoho více či méně zdařilých publikací, opatřených mnoha fotografiemi více či méně povedenými. Není třeba je jmenovat, zběhlý čtenář a znalec této problematiky je zná dozajista. Musím se však zmínit o jedné pozoruhodné výstavě, která je v současnosti instalována v novoměstském muzeu. Jde o výstavu nazvanou přesně tak, jak zní titulek tohoto příspěvku. Autorem je zkušený fotograf, cestovatel, turista, nadšený lezec po různých krajích a místech naší země i světa, pan Miloš Kirchner. Rodák z Českých Budějovic, žijící však dlouhá léta v Jablonci nad Nisou. Prošmejdil se svým fotoaparátem všechny kouty Jizerek, fotil za mlhy, za deště, v létě, v zimě, za ranních mlh i za podvečerního šera. Výsledek je pak na této nádherné výstavě.
  Komplet výstavy obsahuje výběr toho nej- včetně cen z výstav. Ve vstupní části muzea je vystaveno 20 rámovaných fotografií, v patře pak dalších 25. Najdeme zde všechny barvy přírody, nálady, prostředí, živly. Nádherné jsou snímky, oceněné v Celostátní soutěži Klubu přátel PENTAXU z roku 2003, ale i ostatní.
  Vernisáž pro pozvané a fajnšmekry fotografie a turistiky byla v pátek 28.května 2004. Sešlo se značné množství příznivců, úvodní projev pronesla vedoucí knihovny a muzea paní Vokounová, dále pak starosta města pan Maděra, pan Nádeník, zazpíval a zahrál soubor Linduška pod vedením paní učitelky Funtánové. Po slavnostním přípitku se pak přidal i folklorní soubor ŠAFRÁN z Jablonce nad Nisou a nakonec se svým mohutným hlasovým projevem a s kytarou přidal i sám autor výstavy. A zapadající slunce svým odrazem v oknech budovy muzea a protější budovy pozlatilo jinak potemnělý vstupní prostor, jako by i ono chtělo vnést něco poetiky k těm nádherným snímkům.
  Zbývá dodat, že zájemci mají možnost zhlédnout tuto pozoruhodnou výstavu až do 31.8.2004.

Šmi-dra®
    
O Evropské unii

1/	Evropská  zastupitelství

Jednou z výhod, které přinese naše členství v Unii, je, že se budeme moci obracet na zastupitelství členských zemí, když budeme potřebovat pomoc ve státě, kde Česko nemá zastoupení. Občan kteréhokoli členského státu má právo na konzulární nebo diplomatickou ochranu v zemích, které nejsou členy EU, a může využívat velvyslanectví jiných členských států. Staneme se vlastně jakýmisi euroobčany s  diplomatickou euroochranou.	

2/	Cizinci do komunálních voleb

Když vstoupíme do EU, budou moci občané ostatních členských států volit i být voleni do našich komunálních orgánů. Jedinou podmínkou, kromě dosažení volebního věku, bude trvalý pobyt v dané obci či městě. Znamená to, že občané jiných členských států, kteří se u nás usídlí, budou moci zasednout třeba i v městských a obecních radách a magistrátech.

3/	Co s korupcí?

Korupce u nás stále bují. Každoročně to kritizuje v hodnotících zprávách Evropská komise. Pomůže nám EU v boji proti tomuto nešvaru? Odpověď zní ANO. Postupné sbližování našeho práva s právem EU bude zárukou účinných právních předpisů a fungujícího systému kontroly. Úplatnost či neúplatnost úředníků se nezmění s naším vstupem do Unie, bude ale záležet na celkovém ozdravění společnosti.

4/	Hurá do cizí armády

Budou se naši mladí muži po vstupu do EU moci stát příslušníky armády kteréhokoli státu Unie? Odpověď je NE. Pokud si někteří branci mysleli, že si vojnu budou moci odkroutit v některé jiné zemi Unie, mýlili se. Vojenskou službu mohou v národní armádě vykonávat pouze občané dané země. Není tedy možné, aby český synek třeba z Jablonce šel sloužit někam do Nizozemí. Stejně tak ani cizinci nemohou vykonávat vojenskou službu v naší armádě.
  

5/	Kdo je výkonnější?

Muž je pánem tvorstva, je výkonnější než žena, proto si zaslouží vyšší plat. Takový patriarchální názor si už nikdo nedovolí otevřeně hlásat, přesto diskriminace žen v zaměstnání stále existuje. Proto je na místě otázka: Může se po našem vstupu do EU česká občanka obrátit na instituce Unie v případě, že má při stejné kvalifikaci, délce praxe a na stejném pracovišti nižší mzdu než muži? ANO - může se obrátit na Evropský soudní dvůr. Ale už nyní může podat žalobu k našemu soudu. Členství v Unii ale váhu jejího podání ještě posílí.

6/	Jednotná prkénka nebudou

Povinnost unifikovaných záchodových prkének patří k mýtům, které u nás kolují o údajných příkazech Evropské unie. Žádný celoevropský předpis, který by nařizoval, že prkénka mají mít takovou a takovou šířku a otvor má mít určitý průměr, ale neexistuje. EU se sice snaží sjednotit technické předpisy a normy a klade důraz především na bezpečnostní parametry výrobků. Je to proto, aby se produkty z jedné členské země mohly prodávat ve všech dalších členských státech. I tato unifikace má ovšem své meze.

7/	Kondomy podle potřeb

Existuje v EU norma, která určuje velikost kondomů? I tato otázka se objevila mezi fámami o Unii. Nic podobného ale neexistuje. Evropský výbor pro standardizaci vyhlásil pouze bezpečnostní normy pro pánskou ochranu. I ty jsou však jen orientační, a tedy nepovinné.

8/	Křivítko na banány NE

O údajné existenci evropské normy, která určuje zakřivení banánů, kolovaly legendy. Ale EU nic podobného nenařizuje. Unie pouze sjednotila normy, které se týkají kvality, velikosti a hmotnosti banánů, zjednodušeně - malé patří do jiné kategorie než velké.

9/	Piva nám zůstanou

Bude nám Evropská unie nařizovat, jakou chuť mají mít naše piva? Unie nám pochopitelně nic podobného nařizovat nebude. Při výrobě potravinářských produktů, tedy i piva, se budou muset dodržovat některé technické a především hygienické normy. Ty však chuť pěnivého moku nijak neovlivní. Českým pivům zůstane ona, řečeno slovy umělce, jazykolahoda, která je proslavila po celém světě.

10/	Syrečky zůstanou

Fáma o tom, že EU zakáže výrobu naší kulinářské pochoutky - olomouckých syrečků, vyděsila jejich milovníky. Naštěstí je nepravdivá. Předpisy Unie se soustředí na kvalitu a bezpečnost potravin, hygienu při výrobě a distribuci. Normy umožňují i produkci různých krajových specialit, například právě sýrů.
										Tomáš Málek



”Sponzorovala i paní Marilyn z New Yorku....”
Zprávy z tisku a televize mě utvrzují v tom, že se dnes spíše bere než dává. Jsou ovšem i výjimky.
Před Vánocemi vyšlo mimořádné číslo Novoměstských novin věnované nové rozhledně na Smrku. V jednom z článků byla i věta, že přístřešek - podle tmavé barvy uvnitř připomínající spíše noru - potřebuje poněkud zútulnit. Firma ADAPO Hejnice sice opravila na devíti místech vyboulující se dřevěné obložení, ale k odstranění hnědočerného nátěru se neměla. Že by i dnes bylo možné mávnout rukou a říci ” to je dobrýýý.....”? Něco mi  to připomíná. 
Vrchol Smrku se stal v posledních měsících malým poutním místem. Chodí tam stále více turistů a ve svých zápisech nešetří  (většinou) slovy chvály. Mnozí jsou z velké dálky a především jim jsou určeny informace, které jsme tam umístili  na skleněných panelech. Mohou se seznámit s historií hory, s výstavbou nové rozhledny a s jejím slavnostním předáním veřejnosti.
Využívám možnosti poděkovat několika ochotným a vstřícným lidem, kteří svou prací či jinak pomohli uvažovaný záměr realizovat. Pan ing. Rostislav Jelínek poskytl vzácné snímky z historie Smrku, pan František Mrva snímky z  otevření rozhledny, pan Mirek Ketner bukové fošny, paní Marilyn V. van Oosten, Rego Park, New York  - USA, rodačka z našeho města dala 100 dolarů pro úpravy na Smrku, paní Mirka Maděrová se podílela na výtvarném řešení úsloví a pan František Petranyi umně vyfrézoval do zmíněných fošen toto motto, jež by mělo být i na Smrku naplněno: Co láska k horám vytvořila, to dobrá vůle nechť zachová. Pan Vladislav Huryta, náčelník místní cizinecké policie, ochotně pomohl odvézt tyto věci na samý vrchol Smrku. Vám všem, milí lidé, kteří jste jakkoli pomohli, ještě jednou upřímný dík!
 Lze si nadále přát, aby všichni návštěvníci hor dodržovali základní zásadu ”co si do hor vyneseš, to opět sneseš”. Pravidlo má mezinárodní platnost a je úplně jedno, odkud přicházím a jakou řečí mluvím.
 Ještě několik slov k uplynulé  zimě. Vy, kteří si rádi vyjedete na běžkách, jste si jistě všimli, že v minulých dvou zimních sezónách zajížděla rolba až k Červenému buku, aby upravila běžkařům trať, jak to bývá běžné ve větších zimních střediscích. Jen ten, kdo si třeba sjede do Tišiny v takto upravené stopě, ví, jaké potěšení to lyžařům přináší. Škoda jen, že právě po tak krátkou dobu, kdy je možné si tak hezky zalyžovat, se najde dost lidí bez lyží, kteří rozdupou lyžařské stopy, přestože uprostřed cesty je dostatek místa. Je to z  nevědomosti, nebo schválně?
												KN

PO SCHODOCH
  Nejprve jsem si myslel, že sním. Proti mě po chodníku kráčela způsobně dvě děvčátka. Byla stejně oblečena ve slušivých zelených šatičkách, botičky naleštěny, světle hnědé vlásky vzadu staženy do malého ocásku. Když mne míjela, dvojhlasně a najednou pozdravila: "Dobrý den, pane!" Byl jsem mírně vyjeven, protože v dnešní době, když někdo pozdraví, protější strana utrpí mírný šok. Rád a s chutí jsem pozdrav opětoval a odbočil k nejbližšímu vchodu do sídlištního paneláku. Na chodníku přímo před vchodem byl barevnými křídami vyveden nápis:
                         
                Svět se mění. Lidé kolem najednou začnou spěchat,
                zimy jsou chladnější a léta nesnesitelnější,
                schody vyšší, v knihách jsou menší písmenka,
                polévky jsou kyselejší a láska bez chuti.
                Je to spiknutí okolí. Vždyť uvnitř se NIC NEZMĚNILO!

Přečetl jsem si ten mírně filosofující výlev několikrát a uvědomil jsem si, jak ten čas utíká. Ale já tady v tom domě mám poslání, takže žádná filosofie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  Dům to byl úctyhodně vysoký, patra se škrabala k oblakům. Určitě uvnitř jezdí výtah. Musím se přiznat, že nemám výtahy v lásce. Mají časté poruchy a pak, když jsem někoho hledal a nevěděl, kde přesně bydlí, tak jsem radši chodil pěšky od patra k patru. Proto ani teď jsem neporušil svou zásadu a vydal jsem se ke schodišti. 
  Patro, krátká chodbička, tři vchody do bytů, střední šachta pro výtah. První dveře, vizitka žádná, zato však úryvek rozhovoru, spíše monologu: "Jo táák, ty si šel z hospody domů! Ale to bylo jen jednou, protože ty tam normálně přespáváš, ty etanolovej opičáku! A když jsi vyjimečně doma, tak furt šátráš roztřesenou rukou po flašce." Do toho se ozývá hlas, cezený přes zuby: "Já nesnáším to tvoje měšťácký prostředí, přežírání bábovkou a idylický večery, ve kterých se nic neděje!" Ne, tady to nebude. Střední dveře, asi garsonka. Vizitka na dveřích mi nic neříká. Jdu dále. Dveře u schodů do dalšího patra. Dveře bytelně vypadající, dveře upravené majitelem bytu, bezpečnostní zámek, na vnitřní straně určitě protihlukový potah, ticho, nic. Tady to taky nebude. Jenom na zemi se povaluje krabička od cigaret. Upoutal mne však nápis na ní, zabírající dolní třetinu: "Ministerstvo zemědělství varuje: Bůček poškozuje zdraví a způsobuje impotenci! Moderní je nežrat!" Chvilku dumám nad textem, pak krabičku zase odhodím. Vzhůru do dalšího patra. Opět troje vchody do bytu. Dívám se na jmenovku. Jakýsi MUDr Vokura. Než stačím poodejít od dveří, dveře se rozletí a v nich stojí rozcuchané individuum v uváleném županu plném děr, na nose staromódní brejličky, za nimi mžourající očka. "Co si račte přát?"  Škvírou dveří se line na chodbu pach připáleného oleje, jak někdo provádí transformaci syrového masa na jedlou záležitost. Ucuknu od dveří a omluvně zvedám ruce. "Nic, u vás nic." MUDr posune brejličky po nose, otočí se a zabouchne dveře. Další dveře, tentokrát do garsonky, na vizitce úhledným písmem školáka z druhé bé napsáno SOUBSKÍ-ZDE. Nachýlím ucho ke dveřím. Uvnitř mužský hlas si stěžuje neznámému: "Vona nikdy nevaří, u ní má veškerý jídlo základ v konzervách nebo v mražených polotovarech. Všichni jsme jako mutanti. Až si jednou vezmeme do huby plátek masa nebo lupen salátu, budou nás muset urychleně dopravit na ÁRO, jinak to nepřežijeme." Místo odpovědi se ozval huronský smích. Tak tady taky nejsem dobře. Třetí dveře, opět u schodů. Pojednou slyším jakési slabé bzučení. Nějak jsem se neopatrně naklonil a zmáčkl tlačítko zvonku. Dveře se vzápětí pomalu otevírají a za nimi stojí malý klouček, v ruce jakési ovládání s páčkami a za ním pochoduje, co pochoduje, sune se cosi, co ještě svítí a vrní, otáčí to robotickou kebulí. "Dobrý den, pane," odvětí ovladač toho vrnícího monstra výšky skoro jako on. Odskočím od dveří, pozdravím a prchám o patro výš. Klouček za mnou hledí spolu s tím robotem, nebo co to je, a oba na mne mávají. 
  Druhé patro mne vítá. Hned u krajního bytu slyším rozčílený ženský hlas: "Ježíšikriste, mně vypadnul ten umělej zub, musíš ho nalézt, jak budu vypadal bez tý jedničky!" "A kde jsi ho ztratila?" táže se mužský hlas. "Co já vím, asi tady v předsíni v tom huňatým koberci," odpovídá ta bez jedničky. "A ty nemáš náhradní?" ptá se opět muž. "Copak jsem auto, abych měla všechno jako náhradní díly?" posykává bez zubu. Opět jsem bez úspěchu. Druhé a třetí dveře už jen sjíždím očima na vizitkách a ženu se do třetího. 
  Krajové dveře, pod kukátkem je nalepen jakýsi papír. Čtu: "Pattinsa a tartályt a kosárba. Akassza a terméket a WC-kagylo pereme alá. Szem-és börizgáto hatásu." * Vypadá to jako maďarsky. Že by tady měli veřejné WC? Asi těžko. A prádelna, to asi také ne.  Jdu dále. Odněkud svrchu je slyšet rytmický několikanásobný krok, jako když po schodech kráčí taková malá četička v malých okovaných botičkách. Už to vidím. Sedm dětiček, na ramenou mají dětské nářadíčko, hrabičky, lopatky, cupkají v rytmu po schodech, mašírují jako trpaslíci, vracející se z dolů ke Sněhurce. S tím rozdílem, že tito jdou směrem dolů. Že by maminka byla Sněhurka? Tisknu se ke zdi, dětičky-trpaslíci mne v pravidelném rytmu míjejí a mizí kdesi dole v přízemí. Uff! Honem do vyššího patra, než si to rozmyslí a vezmou to zpátky nahoru. Další dveře a za nimi křik: "Vražda, sprostá vražda!" Druhý hlas lísavým tónem: "Deš do toho se mnou nebo ne?" Pak prudké rány jako na dveře! Fuj! Vždyť je přece televize. Pojednou se ozývá jakési zvonění, čím dál více pronikavější...
  Pomalu otevírám oči do lehkého šera. Rukou zamačkávám budík. To byl zase sen! Ztěžka jsem vstal a šel se umýt. Když jsem si vyčistil zuby a posnídal, cítil jsem se mnohem lépe. Dnes to musím tutově vyřídit. Venku se mezitím rozednilo.
  Vyšel jsem na ulici. Proti mě po chodníku kráčela způsobně dvě děvčátka. Byla stejně oblečena ve slušivých zelených šatičkách, botičky naleštěny, světle hnědé vlásky vzadu staženy do malého ocásku. Když mne míjela, dvojhlasně a najednou pozdravila: "Dobrý den, pane!"..... 
 
*  OMLUVA A VYSVĚTLENÍ
Omlouvám se všem znalcům maďarštiny za to, že na zmíněný text byl použit Návod pro použití čističe WC. Překlad zní: Zasuňte náplň do košíčku, dokud nezapadne. Výrobek umístěte pod okraj  WC mísy. Dráždí oči a kůži.


                                                                                                                  Šmi-dra®
Žijeme mezi vámi

Mnoho let uplynulo od konce války. Po odsunu Němců z  pohraničí zůstalo v  našem městě 200 starousedlíků. Jejich kulturní aktivity začaly v  roce 1948 a v  letech 1950-1960 se konaly bezplatné brigády německých občanů: byla budována nová cesta na Kyselku (okolo dětského tábora), upraveno náměstí do dnešní podoby, upravován hřbitov. Snaha obnovit chatu ”Na kyselce” (tzv. Spálenka) byla marná - v pohraničí bylo zakázáno stavět - materiál byl rozkraden.
Od roku 1969 jsme členy Kulturního sdružení německých občanů v  ČR. Pořádali jsme i zájezdy do okolí i do zahraničí. Velmi dobře nám vychází vstříc vedení ZUŠ, jejíž děti nám svými vystoupeními zpestřují naše besídky, např. o Vánocích nebo ke Dni matek apod. Bohužel zůstalo už je 39 členů z  původních 150. Tím více si vážíme každého setkání a hlavně účasti malých hudebníků na  nich. 

JEL. - AU.



Inzerce
Spojte pojištění se spořením a nastavte si je přesně podle potřeby.

Jste častými účastníky silničního provozu? Žijete v rušném prostředí městské zástavby? Pravidelně aktivně sportujete nebo provozujete rizikové povolání? ......Nebo prostě jen myslíte na své blízké?  
V případě, že jste kladně odpověděli alespoň na jednu z uvedených otázek, a věříme, že na tu poslední tomu tak jistě bylo, doporučujeme Vám využít všech výhod pojistné ochrany, které nabízí Flexibilní životní pojištění Pojišťovny České spořitelny. Život s sebou přináší různé situace a ne vždy se jedná pouze o ty, které si přejeme či plánujeme. Křehkost života poznáme v případě ztráty blízkého člověka, trvalým následkem úrazu či v případě onemocnění vážnou nemocí. Vyrovnat se   s  takovouto nenadálou životní realitou není nikdy snadné. Ochránit se lze různými způsoby, jedním z  nich je i životní pojištění. 
Flexibilní životní pojištění nabízí komplexní pojistné krytí všech nenadálých životních situací. Na standardní část každé pojistky, kterou je pojištění smrti nebo dožití, je možno navázat pojištění velmi vážných onemocnění (např. infarkt, rakovina, mozková mrtvice, slepota, hluchota aj.), plné invalidity, úrazové a nemocenské pojištění dospělých, úrazové pojištění dětí a mnoho dalších výhod. K jiným přednostem pak patří umožnění průběžných vkladů a výběrů vložených peněžních prostředků, možnost dočasného přerušení placení pojistného bez rizika zániku pojistné smlouvy, sjednání příspěvku zaměstnavatele či uplatnění daňových odpočtů. 
Více informací o konkrétních možnostech řešení Vaší situace Flexibilním životním pojištěním získáte v pobočce České spořitelny v Novém Městě pod Smrkem, Nádražní 208, telefon: 482 325 260. 

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 dospělí

Fredikson,M.			Když se Bůh smál
Ollivier,M.			Tři slepé myši
Coben,H.			Nadobro ztracený
Hessová,A.			Oidipův návrat
Chiel,D.				Úsměv Mony Lisy
Dyke,T. H.			Mraky nad rájem
Cornwell,P.			Ohnisko požáru
Kardašová,B.			Šíleně milovaná
Hearn,L.			Slavík věští smrt
Casati Modignati,Sv.		Tango
Crichton,M.			Kořist
Oates,J.C.			Sníh po Velikonocích
Pargeter,E.			Pán ticha
Muecklich,B.			Nomádi moře
Montefiore,S.			Rodinné tajemství
Kroban,E.			Dál než východ slunce
Berg,N.I.			Proudy z červené země
Saylor,S.			Mlhavá věštba
Connoly,J.			Mizerové
Smith,W.			Zlatokopové
Robinson,L.			Třináctý učedník
Courtney,B.			Hlavou a srdcem
Vańková,L.			Vězení pro krále
Haran,E.			Sluncem spálená země
Mitchard,J.			Území ztrát
Barton,B.			Jsem i v patách
Neff,O.				Pravda o pekle
Schröder,R.			Řeka snů
Denver,H.			Domov pro Kathy
Daniel,A.			Inkové
Gordon,N.			Ranhojič
Cheng,F.			Věčnost není příliš dlouhá
Min,A.				Divoký zázvor
Malinda,J.			Polopravdy, čtvrtpravdy a …
Čechura,R.			Pestrý život
McDermid,V.			Vzdálená ozvěna
Thiery,A.			Podivný osud doktora Tillaka

Naučná dospělí

Stingl,M.			Indiáni stříbrné Luny
Besserová,M.			Soukromý život Rudolfa Hrušínského
Hambrecht,K.			Bodytrainer – overball
Holcová,M.			Za humny nejsou lvi
Levine,K.			Hanin kufřík
Spencer,J.			Země – svět záhad a mysterií
				Instituce Evropské unie
Evropská unie			Glosář

Naučná mládež

Neubacher-Fesser,M.		100 nápadů z papíru
Burnie,D.			Mikrosvět
Allaby,M.			Tornáda a jiné extrémní projevy

Beletrie mládež

Středa,L.			Duhový most = Le Devleskeri …
Lanczová,L.			Postel plná růží
Kopietz,G.			Nebezpečný tygr
				Pohádky o zvířátkách


Za věcnou správnost příspěvků od občanů redakce neručí. Anonymy se házejí do koše.
Vychází jednou za dva měsíce. Uzávěrka vždy 25. den měsíce předcházejícího měsíci vydání. Vydává MěÚ Nové Město pod Smrkem, odpovědný redaktor : Ilona Vokounová, redakční rada: Ing. Karel Jeřábek,  I. Vokounová, J. Zelenková, J. Maděra.
E-mail nmps@volny.cz
Schváleno pod číslem MK ČR E 11812
Sazba: fa Design studio RECo Chrastava. Tisk: Tiskárna Horáček Chrastava. Náklad: 400 ks Novoměstské noviny



