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Jubilea									 
******

Květen									(růže)
*******
Grabarčík	Jan				92 let
Petr		František			89 let 
Tvrzká		Emilie				86 let
Poláková	Ludmila				85 let
Hádková	Zdeňka				84 let
Petráková	Anna				83 let 
Jiráčková 	Miloslava			83 let
Kubová		Marie				81 let 
Moravec	Jaroslav				81 let
Čiháková 	Anna				80 let
Feřtrová 	Jindřicha			80 let	
Žišková		Miloslava			75 let
Hromčíková	Miloslava			75 let
Kouřil		Stanislav			75 let
Augustin	Herbert				70 let
Kosková	Anděla				70 let
Trojková	Jana				70 let
Hampl		Antonín				70 let

Čereven
*******
Šmerdová	Marie				85 let
Zigmund	Damián				85 let 
Spoustová	Marie				84 let
Kobrle		Jaroslav				82 let
Pichrtová	Marie				81 let
Schwarz		Miroslav			80 let
Mašek		Jaromír				75 let
Kovalská	Evženie				75 let	
Zeman		Cyril				70 let
Farský		Václav				70 let
Ducháčková	Růžena				70 let



Všem jubilantům přejeme v roce  2005 mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalšího života.


Zprávy z jednání rady města
Rada města jednala 21. 2. 2005 a projednala návrh založení typu organizace, která bude spravovat městské lázně a koupaliště. Na svém zasedání dne 7. 3. 2005 projednala rada města založení příspěvkové organizace k řízení městských lázní, koupaliště, tělocvičny a ubytovny, dále projednala prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v Jindřichovické ulici č. p. 316,  schválila vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor na Mírovém náměstí č.p. 315. Na jednání rady města 31.3.2005 byly projednány žádosti o  granty města a majetkoprávní věci,. Rada města projednala žádosti o udělení státního občanství a projednala žádosti o přidělení bytu v Myslbekově ul. č.p. 3.  Dne 4. 4. 2005 projednala a schválila rada města na svém jednání pronájem nebytových prostor v Jindřichovické ul. č.p. 316, pronájem nebytových prostor na Mírovém náměstí č. p. 315. Dále rada města projednala a schválila žádosti  o granty z rozpočtu města pro jednotlivá sdružení na rok 2005, projednala majetkoprávní věci. Rada města také schválila název příspěvkové organizace na řízení lázní, koupaliště, tělocvičny a ubytovny - Sportovní a relaxační centrum, schválila vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele této příspěvkové organizace. Rada města schválila podepsání smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městěm Nové Město pod Smrkem a Úřadem pro zastupování státu  ve věcech majetkových v Liberci.


Informace z 12. veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 28. února 2005
V připomínkách ze strany občanů se hovořilo o veřejných WC , o položení kabelů telekomunikační firmou na úseku města - jih. O zatopeném přístupu k odběru kyselky, který je nutno vyčistit, o ceně vodného a stočného, stanovené FVS, kdy došlo k 27 nárůstu ceny, o Textilaně, o stavu vozovek .Jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na rok 2005. Příjmová část pro rok 2005 činí 69 190 000,- Kč. Po přečtení  návrhů jednotlivých kapitol a různých finančních přesunech byl rozpočet města pro rok 2005 schválen. Výdajová část rozpočtu činí  69 190 000,- . Zastupitelstvo města také schválilo čerpání úvěru ve výši 5 000 000,- Kč  na rekonstrukci lázní v roce 2005 . 
Zastupitelstvo schválilo  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů na pobyt dítěte v MŠ a ŠD. Byla také  projednána smlouva o dopravní obslužnosti Libereckého kraje; podepsáním smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pověřilo zastupitelstvo  pana starostu Jaroslava Maděru. Zastupitelé se také zabývali typem organizace, která bude spravovat městské lázně a koupaliště. Následovně bylo schváleno zřízení příspěvkové organizace, která bude spravovat městské lázně, koupaliště, tělocvičnu a ubytovnu. Zastupitelstvo uložilo radě města zabývat se názvem této organizace. Zastupitelstvo také schválilo členství města v místní akční skupině Mikroregionu Frýdlantsko ( MASiF). Členy mikroregionu je na 67 subjektů (podnikatelé, státní správa, obecní a městské úřady, právnické osoby). Nové Město bude zastupovat pan Miroslav Kozák. V „Různém“  zastupitelé projednali otázku, zda došlo k porušení zákona u veřejné zakázky “Rekonstrukce lázní”. Pro nejednotnost názorů v této otázce se město obrátilo na poradce pro veřejné zakázky Ing. Blažka v Brně. Na jeho radu byla vypsána nová soutěž na vícepráce a dodávky, vyvolané aktualizací projektu podle nových hygienických norem. Došlo k oddělení dodavatelských prací od stavebních prací dle tohoto nového projektu.  Byl také projednán návrh smlouvy k provedení monitoringu kvality podzemní a povrchové vody v prostoru rekultivované skládky v katastru Nové Město pod Smrkem ( u evangelického kostela). Monitoring se bude provádět ze dvou kontrolních jímek na jaře a na podzim.  Monitoring bývalé benzínové pumpy platí společnost Benzina a.s.. Bude provádět monitoring každých 14 dní nejméně 1 rok, tak dlouho, dokud se budou  objevovat ropné produkty.




U S N E S E N Í

z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 28. února 2005 v Novém Městě pod Smrkem


ZM ukládá:
1. Místostarostovi:
1.1. Odklizení sněhu od DPS.
1.2. Zajistit odklizení autobusu z komunikace u ZŠ.

2. Radě města:
2.1. Učinit potřebné kroky k založení příspěvkové organizace, která bude spravovat městské lázně, koupaliště, tělocvičnu a ubytovnu.
2.2. Zabývat se názvem příspěvkové organizace.

3. Finančnímu odboru:
3.1. Předem projednat s řediteli příspěvkových organizací úpravy rozpočtu.
3.2. Zaslat ZM schválenou konečnou verzi rozpočtu.

4. Starostovi:
4.1. Zveřejnit zprávu o monitoringu bývalé benzinové pumpy na náměstí.


ZM pověřuje:
Starostu -  publikovat v Novoměstských novinách informace o cenovém vývoji vodného a stočného.
Starostu – podepsáním smlouvy o dílo č. 05/15 monitoring skládky mezi městem Novým Městem pod Smrkem a OP, spol. s r.o., Praha.
Starostu -  podepsáním smlouvy č. SH/1083/2004 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2005.
Místostarostu – jednat s firmou Český Telecom  o uložení telekomunikačních kabelů pod vozovku.
OVŽP – prověřit zatopení přístupu u kyselky a možnosti nápravy.
OVŽP – ověřit stav kanálu u Textilany.
OVŽP – jednat s KSS LK ohledně zlepšení údržby komunikace v Hajništi.


ZM bere na vědomí:
1.	Kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 1. prosince 2004.


ZM schvaluje:
1.	Program jednání.
2.	Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
3.	Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2005, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na pobyt dítěte ve školce.
4.	Zřízení příspěvkové organizace k řízení městských lázní, koupaliště, tělocvičny a ubytovny.
5.	Celkový rozpočet v příjmové části 69.190.000,- Kč včetně čerpání úvěru ve výši 5.000.000,- Kč a ve výdajové části 69.190.000,- Kč, se změnami, tak jak byly doplněny u jednotlivých položek.
6.	Čerpání úvěru ve výši 5.000.000,- Kč na rekonstrukci městských lázní v roce 2005.
7.	Smlouvu č. SH/1083/2004 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2005.
8.	Účast města Nového Města pod Smrkem v MASiF.
9.	Pana Kozáka, místostarostu města, zástupcem města Nového Města pod Smrkem v MASiF.
10.	Smlouvu o dílo č. 15/05 k provedení monitoringu podzemní a povrchové vody v prostoru rekultivované skládky v katastru Nové Město pod Smrkem.









MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM




OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 1/2005,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů za pobyt dítěte
v mateřské škole a ve školní družině.
 
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém 12. veřejném zasedání, konaném dne 28. února 2005, usneslo vydat na základě § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. i)   zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů za pobyt dítěte
v mateřské škole a ve školní družině.

Článek  1
Úvodní ustanovení
Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v mateřské škole a ve školní družině.

Článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Novém Městě pod Smrkem dne 28. února 2005.

 Kozák Miroslav								 Maděra Jaroslav    
zástupce starosty								        starosta


 

Setkání Nových Měst v Evropě
Jako již několik let, i letos se delegace z našeho města účastní setkání Nových Měst v Evropě. Toto setkání se uskutečňuje vždy v některém Novém Městě. Letos to je Neustadt in Sachsen. Setkání se uskuteční ve dnech 3. – 5. června 2005.

MŠ se hlásí

Nyní Vás chceme všechny pozvat na 1. májovou veselici, která se koná 21. května 2005
od 20 hodin v sále restaurace Na Náměstí. Paní učitelky se o Vás postarají s občerstvením, 
hudba pana Kubáta zahraje k tanci i poslechu a my ( děti) něco zatančíme. Určitě se přijďte 
podívat a tím přispět pro děti z MŠ.
Také si chceme odpočinout, proto máme dovolenou od 18. července do 7. srpna 2005.
Po prázdninách se těšíme na nové kamarády.
Děti a učitelky z mateřské školy.




DDM												logo



Basketbalistky DDM opět třetí 
na středoškolských hrách !



	
            V prosinci minulého roku se basketbalový oddíl starších dívek  zúčastnil středoškolských her v Liberci. Děvčata ve složení Míša Potůčková, Zuzka Bukovská, Zuzka Kofroňová, Míla Bechná, Lenka Němečková, Katka Svobodová a Eliška Svobodová obsadila celkové 3. místo, čímž obhájila umístění z roku 2003.
	Soupeřky  měly jak věkovou, tak výškovou převahu, o to větší je však šance dostat se v letošním roce až do finále. Stačí jen  mít pro basketbal stejný zápal jako dosud a možná ještě malilinko povyrůst.
	Ostatně pocity vítěze většina z nich už zažila v roce 2002. Ještě v žákovské kategorii obsadil DDM první dvě místa v libereckém (okresním) kole ve streetballu. V následujícím krajském přeboru pak  jedno družstvo skončilo třetí, druhé díky dodatečné administrativní úpravě mohlo hrát pouze mimo soutěž.
	Basketbal se při DDM v Novém Městě pod Smrkem začal   hrát z podnětu Bedřicha Svobody v roce 1994. Loni tedy basketbalová sekce oslavila 10 let svého trvání. Následující tabulka zahrnuje všechny oddíly, termíny tréninků a vedoucí oddílů. Oddíl starších a pokročilých vznikl přirozeným vývojem – zde hrají ti, kteří již většině věkových kategorií odrostli.


Žákyně
Po 17-18
B.Svoboda, P.Diškant
Starší dívky
Po 18-19
B.Svoboda, P.Diškant
Žáci
Út 16,30 -17,30
D.Šůs
Starší a pokročilí
Po 19-20
B.Svoboda, P.Diškant




Základní škola								(logo)


3 dny – 3 země – 3 pochody

     Již po čtvrté se skupina třiceti sedmi žáků a tří učitelů naší školy zúčastnila mezinárodního setkání turistických nadšenců v Lubani. 
Byli jsme srdečně  přivítáni paní ředitelkou zdejšího gymnázia, která nás odvedla do tříd, kde jsme se ubytovali. Zanedlouho jsme řádili v bazénu patřícím této škole. Potápěli jsme se, závodili jsme spolu, skákali jsme šipky, kufry,…. Bylo to prima. Po bazénu děvčata navštívila kosmetický salón, který měl na dveřích napsáno:Učebna polského jazyka.
     Zkrášlená děvčata a brambůrkami najedení chlapci se vydali vstříc krásné diskotékové budoucnosti. V diskobaru se naše děti seznamovaly se stejně starými dětmi z Německa            i Polska. Na večeři se samozřejmě nikomu nechtělo. Zážitky a jídlo z prvního dne jsme trávili ještě dlouho do noci.
     Druhý den jsme se vydali přes tržnici a město na dlouhou túru za obědem. Cestou jsme se zastavili ve venkovním divadle – amfiteátru, kde nám děti zahrály scénky o rodině,                  o hledajícím princi a o superstar. Ušlapaní jsme dorazili do motelu, ve kterém jsme se naobědvali. Před odjezdem zpět do České republiky jsme si ještě stačili zahrát vybíjenou.               Školní autobus nás posléze odvezl domů. 
     Na tento výlet vzpomínáme plni dojmů a radosti.
JF, KŠ, SA

Postřehy dětí: 
	Líbil se nám bazén, diskotéka, pochod… prostě všechno. (anonym)

Líbila se mi diskotéka, na které byla zábava a bazén. Skvělá byla i nerozbitná okna. (MJ)
Diskotéka, bazén, skvělí kantoři, no prostě všechno! Skvělá atmosféra. Super! Vyrazila bych znova. (HJ)
Diskotéka, protože tam bylo moc hezkých kluků. (KL)
Mně se nejvíce líbila diskotéka, nakupování a bazén a také mají hezkou školu!.(OR)
Mně se líbila diskotéka, trhy a jak hezky se k nám chovali učitelé a hlavně kluci. (SB)
Nejvíce se mi líbila diskotéka a bazén. V bazéně jsme mohli skákat šipky, ale většinou z toho dopadly placáky. Odpoledne na trzích jsme si nakoupili, co jsme chtěli, a tak jsme utráceli. (BL)
…V Polsku se mi nejvíce líbili kluci a diskotéka. Večer jsme si s nimi povídali. Bylo to tam supr. (BB)
Líbilo se mi vše, ale nejvíc diskotéka, jak jsme tancovali s Poláky, jak tancují a jak voní. (LM)
V Polsku se mi líbilo: diskotéka, bazén, trh, kluci, město, sopka, divadlo, kluci, kostel vedle trhu a prostě úplně všechno (DD)
 


                                               Školní karnevaly

  18. února 2005 se konal karneval pro děti 1. stupně. Po první vyučovací hodině se žáci převlékli do masek a přesunuli se do sokolovny. Tam pro ně byla připravena diskotéka a vyhodnocování nejlepších masek. Zábava byla zpočátku rozpačitá, ale postupně se rozproudila a děti se s chutí pustily do tance. Průběžně, během karnevalu, docházelo k vyhodnocování masek podle jednotlivých ročníků. Porota, složená z pí učitelek, měla opravdu těžkou práci, protože masky byly velmi pěkné a vybrat tu nej-  nebylo jednoduché. Vítězné masky pak byly odměněny sladkostmi      a ani ostatní nepřišli zkrátka. Během tancování se na ně snesl déšť bonbónů. 
V 11 hod. byl karneval ukončen a žáci se rozcházeli do svých tříd a potom domů s představou týdenního volna v podobě jarních prázdnin. 				SJ

    Pozadu nezůstaly ani děti ze druhého stupně. 1. dubna 2005, a to není apríl, se uskutečnil karneval v tělocvičně v Tylově ulici. Děti si všechno samy připravily – masky, diskotéku, vybraly porotu pro hodnocení soutěží, zorganizovaly pořadatelskou službu. Většinu času pak protančily a prosoutěžily, a tak jim 3 hodiny, které na karneval měly naplánované, velmi rychle utekly. 

     Atmosféru obou karnevalů jistě přiblíží pár fotografií.                                    NJ, SA


Výsledky přijímacích zkoušek

V pondělí 18. dubna 2005  se na všech středních školách a v učilištích v České republice uskutečnilo první kolo přijímacích zkoušek. V letošním roce bylo podle zcela nových pravidel, a tak si v něm  mohli žáci podat pouze jednu přihlášku. Výsledky našich žáků jsou velmi příznivé: ze 33 žáků IX. třídy bylo na střední školy přijato do 26.04.2005 celkem 15 žáků, 13 žáků bylo přijato na odborná učiliště. Zbývajících 5 žáků zatím na výsledky přijímacích zkoušek čeká. 

Velmi pěkných výsledků  dosáhli i žáci V. tříd, kteří se hlásili  ke studiu na gymnáziu ve Frýdlantu. Ze tří žáků byli přijati dva žáci. 
											      NJ



Základní umělecká škola						(logo)		


V měsíci dubnu uspořádala naše škola  přehlídku pěveckých souborů „Zpívání pod Smrkem“. Již od rána se sjížděly děti z mateřských, základních a základních uměleckých škol z Hejnic, Dolní Řasnice, Jindřichovic pod Smrkem, Frýdlantu, Višňové ....... Nové Město pod Smrkem zastupoval soubor „Smrček“ z mateřské školy a „Podsmrkáček I a II“ ze základní umělecké školy.  Vystoupení se všem dětem vydařilo a s chutí si společně zazpívaly i písničku Blecha.  Městskému úřadu v Novém Městě pod Smrkem děkujeme za finanční podporu této akce.  
                                                                      


Flétnový komorní soubor ( Ebermannová Adéla, Jarošová Ludmila, Jelínková Lucie, Sedláčková Jana, Zemanová Šárka), který vede pí uč. Mgr. Marie Čechová, se zúčastnil krajské flétnové soutěže v  České Lípě. 
Ve své kategorii získal skvělé 2. místo.

Zápis do základní umělecké školy

Dne 15.6. – 17.6. v 15:00 – 17:00 hod.  proběhne zápis nových žáků  
do hudebního, výtvarného a dramatického oboru 
Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem.



Těšíme se na Vás,
učitelé ZUŠ




Školní rok 2004/2005 ve zvláštní škole				(logo)		
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 39 žáků, z nichž 2 žákyně jsou integrované (s tělesným postižením).
Žáci navštěvují 1. – 9. p. r. a jsou rozděleni do 4 tříd. Ve škole působí osm pedagogů včetně ředitelky a asistentky pedagoga.

Škola sídlí v budově města Nové Město pod Smrkem, ale jejím zřizovatelem je Liberecký kraj. To v praxi znamená, že Liberecký kraj hradí provozní náklady školy, která je zřízena jako příspěvková organizace. Platí provoz, opravy a údržbu budovy. V uplynulém školním roce zaplatil rovněž kompletní vymalování školy, v letošním roce uhradí částečnou výměnu školního nábytku. 
Náš zřizovatel také do 31. 03. 2006 rozhodne v souvislosti s novým školským zákonem o změně názvu naší školy.
(Pozn.: zvláštní školy nejsou v zákoně 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), definovány. Jsou v něm druhy škol – mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem jazykové zkoušky. Jsme tedy od 01. 01. 2005 základní škola (zatím se vzdělávacím programem zvláštní školy, během pravděpodobně dvou let se vzdělávacím programem pro základní vzdělávání upraveným pro žáky s lehkým mentálním postižením). Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb.,  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zmiňuje v § 5 Typy speciálních škol pod písmenem f) název základní škola praktická. Z tohoto názvu bude pravděpodobně vycházet i náš zřizovatel při změně názvu naší školy.) 

Díky finančnímu příspěvku našeho města se mohou žáci školy zúčastňovat oblastních kol různých soutěží, pořádat školní kola soutěží a jezdit na výlety.
V právě končícím školním roce jsme se zúčastnili Chrastavské sloky – soutěže v přednesu, Barevné pastelky – výtvarné soutěže, ze které žáci pod vedením paní učitelky Svobodové přivezli dvě první, jedno druhé a dvě třetí místa, oblastních závodů v přespolním běhu, turnaje v nohejbalu a ve floorballu. Někteří žáci se zúčastnili i Mistrovství České republiky v přespolním běhu, kde se jedna žákyně umístila na 2. místě. Pravidelně se zúčastňujeme různých výtvarných soutěží.  
Paní učitelka Resselová uspořádala pro žáky školní kolo soutěže v přednesu, paní učitelka Mrázková navštívila se svými žáky kino ve Frýdlantě a zorganizovala ukázku stolování v hotelu Měděnec, pan učitel Hanko s paní Karalovou ve spolupráci s Komunitním centrem zorganizovali turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnily i jiné školy z frýdlantského mikroregionu,  získali jsme grant a uskutečnili divadelní představení s následnou besedou k protidrogové problematice, na podzim jsme byli všichni na výletě v okolí Nového Města pod Smrkem a uspořádali jsme mikulášskou nadílku. 
Do konce školního roku se ještě zúčastníme oblastních závodů v atletice, oblastního kola sportovních her mládeže a turnaje v kopané. Doufám, že také ještě uspořádáme školní soutěž  DOREMI, soutěže k Mezinárodnímu dni dětí, některé další akce a pěkné školní výlety. 
Kulturní a sportovní činnost školy je každoročně velmi bohatá. V předcházejícím školním roce jsme pro žáky uspořádali 31 akcí, zúčastnili se 8 akcí oblastního charakteru a 3 akcí celostátního charakteru. 

Podrobnosti z činnosti školy se můžete dozvědět z výroční zprávy, která je veřejným dokumentem a může do ní kdokoliv v případě zájmu nahlédnout. Výroční zpráva se vydává každým rokem, její součástí je zpráva o hospodaření školy.
Obsahem výroční zprávy za rok 2004/2005 bude i inspekční  zpráva České školní inspekce, která nás v letošním roce navštívila. Inspekce byla zaměřena na zjištění a zhodnocení: 
·	Personálních a materiálně-technických podmínek ve zvláštní škole.
·	Průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v předmětech český jazyk, společenská výchova, matematika, rýsování, fyzika, přírodopis a pracovní vyučování.
·	Sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních.

Závěry ČŠI jsou:
·	Personální podmínky vzdělávání jsou dobré.
·	Materiálně-technické podmínky vzdělávání jsou velmi dobré.
·	Průběh a výsledky vzdělávání v přírodovědných předmětech (matematika, rýsování, fyzika, chemie, přírodopis) byly na velmi dobré úrovni.
·	Průběh a výsledky vzdělávání v pracovním vyučování byly na velmi dobré úrovni.
·	Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání v předmětech český jazyk a společenská výchova bylo vynikající.
·	Celkové hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání:  Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve sledovaných předmětech byly hodnoceny jako velmi dobré.
·	Škola se problematikou prevence sociálněpatologických jevů zabývá. Přijatý systém je příkladný a účinný.
Závěr:
Ve škole pracuje pouze jeden pedagogický pracovník s požadovanou odbornou kvalifikací. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, způsob organizace činnosti a systematičnost vedení zaměstnanců ředitelkou školy však zmíněný nedostatek do značné míry vyvažuje.
Prostorové podmínky vyhovují stávajícímu počtu žáků. Budova školy a jednotlivé třídy působily úpravným dojmem a byly nápaditě vyzdobené. Školu obklopuje zajímavý sportovně odpočinkový areál. Školní pomůcky jsou žákům k dispozici v odpovídajícím množství a jsou plánovitě doplňovány.
Pedagogická dokumentace je vedena průkazným způsobem. Výuka probíhala v souladu se schválenými vzdělávacími programy. Příkladně funguje systém prevence sociálně patologických jevů. 
Ve sledovaných hodinách probíhala kvalitní výuka, která byla v souladu s obecnými cíli vzdělávání. Hodiny českého jazyka a společenské výchovy byly hodnoceny jako vynikající. Žáci přijímali působení učitelů a aktivně se zapojovali do výuky. Hodnocení probíhalo průběžně i v závěru hodin a stávalo se účinným motivačním nástrojem.
Inspekce zaznamenala vstřícný a přátelský způsob komunikace se žáky založený na vzájemné důvěře, pozitivních vztazích a nestresující atmosféře. Učitelé plně zohledňovali individuální dispozice žáků a respektovali jejich osobnost. Ve škole bylo jasně patrné pozitivní klima.   

Celá inspekční zpráva bude zpřístupněna na internetových stránkách ČŠI a je veřejně přístupná i ve škole. 

(Pozn.: pro vysvětlení k personálním podmínkám bych chtěla dodat, že tři učitelé ze šesti mají vysokoškolské vzdělání magisterského směru, ale jen ředitelka školy s úplným zaměřením na speciální pedagogiku. Částečné zaměření se státní zkouškou není podle současné legislativy uznáváno. Není uznáváno ani šestisemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky další učitelky, ani doplňkové pedagogické studium.)

Jsem velmi ráda, že ČŠI práci naší školy zhodnotila velmi pozitivně. 
Není tomu tak vždy ze strany rodičů a veřejnosti právě proto, že naši žáci jsou jiní, s různými více či méně závažnými problémy, za které nemůže škola, ale velmi často rodina a dispozice, se kterými se dítě narodilo. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému učitelskému sboru školy za jeho velmi těžkou, psychicky náročnou a společností nedoceňovanou práci, jejíž výsledky jsou málo patrné a dostavují se  až po několika letech tvrdé práce. V naší práci jsou bohužel i věci, které nemůžeme ani při sebevětší snaze změnit.
„Vážení pedagogové i nepedagogové naší školy, děkuji.“


Mgr. Radoslava Žáková
											Ředitelka školy


Sport
*****

TŘI ZEMĚ - TŘI DNY - TŘI POCHODY
  Celkem lapidární titulek, ale copak se pod ním skrývá? Tak tedy jinak: Polsko - Česko - Německo. Euroregion? To ano, ale není to ono. Tak ještě přidám: 21.4. - 22.4. - 23.4.2005. Pořád nic? Tak já to řeknu. To všechno dohromady tvoří již pátý ročník turistických pochodů, pořádaných výše jmenovanými zeměmi, přesněji řečeno jejich turistickými a jinými složkami a ještě pod záštitou IVV. V našem případě jde o město Nové Město pod Smrkem, Klub českých turistů N.Město a přátele z hejnického KČT. Dopředu avizovaná akce nabídla letos nové trasy pochodů v délkách 12, 20 a 26 km. Každý si mohl vybrat podle svých schopností a fyzických možností. Trasy vesměs probíhaly po atraktivních místech našich krásných Jizerek. Vždyť takový výhled do kraje z Paličníku nebo romantické prostředí vodopádu Černého potoka nenechá nikoho vlažným, natož chladným, alespoň doufám. 
  Od odpoledne se sjížděli turisté různými dopravními prostředky z Polska, kde proběhla první část pochodů v okolí Lubaně. Prezentace, ubytování, večeře, společný večírek s hudbou, to byla náplň pátečního odpoledne a večera v Česku. Vše se odehrávalo, jak jinak, v prostorách Juniorcampu ve Městě. Samozřejmě byly i možnosti ubytovat se v lepším, hotelovém prostředí. Objevují se staří známí z minulých pochodů, změť jazyků a národností, věku i pohlaví. Němčina se prolíná s holandštinou, polský jazyk střídá maďarština s angličtinou, malá Číňanka s dvěma dětmi s šikmýma očima a perfektní němčinou a německým dlouhým tatínkem, zrzavý Holanďan se strašnou kulometnou vyřídilkou, vybitými baterkami ve foťáku a ohromnou vitalitou se družit, polské dětičky mezi pubertou a touhou se lehce opít, turističtí kmeti úctyhodného věku, alespoň podle vizáže. Někdy mi připadalo, že pamatují ještě německé horské spolky. Také pět stálých přátel z Krásné Lípy s dárkem pro nás v podobě skleněného obalu s červeným obsahem se znakem draka. Ruce a ústa našich žen u stolků evidence a pokladny kmitají, vyplňují formuláře a hovoří několika jazyky nebo rukama, vybírají Kč i eura za startovné, ubytování a stravování. Slavnostní projevy místostarosty, překlad do němčiny, stříhání pomyslné pásky starostou města - zahájeno!  Během pozdního odpoledne mumraj pomalu utichá, začíná čas na zábavu s tancem, pivem a jinými nápoji. Ale i tato činnost pomalu ustává, je čas jít na kutě, zítra se bude kráčet, rychle se přesouvat, jít jen tak volně, kochat se, zkrátka absolvovat trasy.
  Je okolo sedmé hodiny ranní, sobota. Ospalé zmuchlané obličeje, natěšené obličeje, obličeje bez výrazu, obličeje dětské, mužské, ženské, hezké i hodně pamatující. Jejich majitelé snídají a pomalu odcházejí na své trasy, když naše určené kontroly jsou již na svých stanovištích po cestách, kopcích, obcích, na Bártlovce, na krajích sněhových polí vysoko v horách, na Smrku. V jedné ruce většinou razítko kontroly, v druhé polštářek. Razítkovací. První chodci vyfuní do výšin našich hor. Razítko do účastnického listu, do vandrbuchu. Německé, holandské a jiné cizojazyčné úsměvy kontrolorů je vyprovázejí na další kilometry. Počasí docela ujde, mraky se občas protrhnou, slunce vykukuje, rozhledy slušné, teplota přiměřená, nálada dobrá, poslední opozdilci se ještě kochají rozhledy, návrat do cíle. Akce končí i pro pořadatele, kteří slézají z hor i nížin ze svých kontrolních stanovišť spolu s uzavírači tras (uklízeči odpadků, padlých turistů apod.). V cíli: gulášová polévka - pro všechny, pamětní list - pro všechny, "placka" (buton) s emblémem akce - pro všechny. Večeře - jen pro ty, co si ji zaplatili, tekuté občerstvení dtto. Většina balí a leze do přistaveného autobusu, který onu většinu odváží do Německa. Ne na nucené práce, ale na další trasy pochodů v neděli. Pořadatelé provedli velmi krátké, asi pětihodinové hodnocení akce, poděkovali si vzájemně za to, že přežili, poděkování za výborné služby majitelce Juniorcampu paní Semerádové a jejímu muži. Takže příští rok nashledanou? Ale ano, jistě!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  Dále chci sdělit, že nikomu se skoro nic nestalo, jen paní vedoucí utrpěla lehké luxatio articulus humeralis nalevo v důsledku poněkud bujařejšího frojndšaftu jednoho německého turisty. Zranění po několika barevných změnách a týdenním klidu bylo zlikvidováno k oboustranné spokojenosti humeralis i majitele. Jen nevím, zdali to ví ten turista. Každopádně příští rok přijede zase. 
  Závěrem chci ujistit čtenáře i přátele němé tváře, že nebylo zraněno ani utraceno žádné zvíře.  
Šmi-dra©
  

Čtenáři nám píší
Zeptali jsme se za vás …

Firma AUTO VOJÁČEK s.r.o. se sídlem v Krásném Lese byla založena v roce 2000. S jakým záměrem byla firma založena a na činnost firmy jsem se zeptala pana Bedřicha Vojáčka, jednatele firmy:
Před založením firmy jsem podnikal sám v malé dílně vybavené jedním stáním pro opravy vozidel. O služby v oblasti oprav vozidel, pneuservisu a prodej autodílů byl velký zájem ze strany zákazníků. Proto jsem se rozhodl rozšířit svoji činnost a nabídnout tak zákazníkům širší možnosti služeb autoservisu.
Jak rozšířit? 
Důležité bylo najít vhodné prostory a abychom byli v centru města Frýdlantu. 
To se Vám podařilo. Zajišťujete dál činnost sám?
V současné době pracují ve firmě čtyři zaměstnanci. Servis disponuje kapacitou osmi stání pro opravy vozidel, je vybaven zvedacími zařízeními, diagnostickým zařízením, digitální stolicí na seřízení geometrie a zkušebnou brzd, vyvažovacím strojem na osobní i nákladní automobily.
Takže se dá říct, že se Vám záměr vydařil. Jaké služby můžete dnes zákazníkům nabídnout?
Provádíme opravy všech typů vozidel, klempířské práce, opravy karoserií, montáž autoskel, tažných zařízení, pneuservis, měření geometrie, inspekční prohlídky, přípravu a zajištění STK. 
Zajišťujete komplexní služby autoservisu. A může si u Vás zákazník také koupit náhradní díly?
Ano, kromě oprav vozidel a pneu prodáváme náhradní díly pro všechny typy osobních a dodávkových vozidel včetně pneumatik.
Můžou ještě něco Vaši zákazníci očekávat?
V brzké době budeme vybaveni plnícím zařízením klimatizace.
Co “akce”?
Máme pro naše zákazníky připraveny zákaznické karty na slevu náhradních dílů.
Připravujeme akci na prodej výfuků a pneumatik.
Co byste ještě rád Vašim zákazníkům sdělil?
Hlavním záměrem nadále zůstává nabízet zákazníkům kvalitní zboží a služby k jejich maximální spokojenosti.

Děkuji za poskytnuté informace a přeji hodně spokojených zákazníků.
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  Alena Housová
Křesťanské letnice – událost seslání Ducha svatého na Ježíšovy učedníky v Jeruzalémě Letos je křesťanským letnicím věnována zvláště 3.neděle v květnu (15.5.). O co tehdy v Jeruzalémě šlo a o co jde dnes? Zprávu o této události nacházíme v biblické knize Skutky apoštolské ve 2.kapitole. Duchem, který tehdy Ježíšovy učedníky naplnil, potvrdil Bůh, že veškerá moc na nebi i na zemi je nyní dána Ježíši Nazaretskému. Vzkříšený Ježíš tohoto Ducha seslal na své učedníky. Dnes tedy skrze tohoto Ducha působí i na zemi a vládne mocí, která je bez konce, mocí Božího království.  „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“ (Ž 118,24)

Sbor Českobratrské církve evangelické  v Novém Městě pod Smrkem,   sídlící v Blahoslavově ulici, nově otevřel pro děti školního věku (6-14 let) setkání nad „biblickou dějepravou“, která se konají vždy ve čtvrtek od 15:00 na faře. Hravou formou spolu sdílíme biblické příběhy, zpíváme si a nacházíme cestu k modlitbě. Rodiče, kteří by měli pro své děti o tato veřejná setkání zájem, nechť se obrátí přímo na nového bratra faráře Adama Balcara. Dále nově otevíráme setkání  „konfirmačního cvičení“, která se konají ve čtvrtek od 17:00 taktéž na faře  pro  mládež (od 14 let). Seznamujeme se se základy víry a hledáme odpovědi na otázky s vírou spojené. Hledáme svůj vlastní  světonázor a dotváříme si jej. Taktéž i zde nacházíme cestu k modlitbě a zpíváme (zvláště písně z nového evangelického zpěvníku  Svítá). I na tato setkání je zvána širší veřejnost. I tato setkání vede nový bratr farář.
(tel.: 482 325 176, mobil faráře: 736 22 32 17)
Zároveň připomínáme, že nedělní bohoslužby se nyní pravidelně konají už  od 9:30. Srdečně jste na ně  zváni.


Historie  kostela  sv. Kateřiny  (první část)

Kostel byl založen roku 1607, během vlády Kateřiny z Redernu na Frýdlantském panství. Redernové, kteří město roku 1584 založili, ho i nadále podporovali, jak je vidno už ze samotného založení kostela. Základní kámen byl položen 13. 6., za přítomnosti lokálních významných osobností, například ludvíkovského faráře Kristopha Puatznera, zástupce Redernů Jakoba Schindlera a jemnického faráře Wenzesla Nöslera. Kostel byl vysvěcen už 26. listopadu symbolicky na svátek svaté Kateřiny, patronky kostela, a proběhlo i první kázání. Zde je třeba opravit jeden chybný předsudek. Kostel těsně po svém dokončení v roce 1607 nevypadal tak, jak ho vidíme dnes. Tenkrát to byl roubený kostelík, takže pouze s jistou dávkou odvahy můžeme říct, že byl postaven v seriózním a krásném renesančním slohu.
Roku 1610 byly přivezeny první železné zvony, které měly být roztaveny během první světové války, naštěstí se tak nestalo a roku 1926 byly vráceny. Dožily se tedy téměř čtyř staletí. O těchto zvonech víme, že na nich je nápis:
„O Christ, mein König, ich ermanne dich frei, dass du wochest und bendit.“
Jakob Girgenfal Schnerzel
Charakteristickým znakem našeho kostela je, že má neustálou tendenci při chronickém nedostatku peněz chátrat. To není příliš neobvyklé, nicméně, onen kostel byl během své existence několikrát doslova na zhroucení. První taková hrozba se ukázala už roku 1693, v důsledku čehož byl už v srpnu položen základní kámen nové, zděné věže, tehdy ještě o deset metrů nižší než dnes.
Když roku 1722 nechal farář Hinde postavit u kostela hřbitovní kapli, na níž bylo napsáno:
Vergiess nicht, gedencke unser mit beten, Vater unser,
zdálo se, že se kostelu daří. Navíc bylo roku 1735 zhotoven poslední, prostřední zvon, na němž bylo psáno:
Ab omni, malo libera noc domine
Nicméně, kostel dál úspěšně chátral a roku 1797, i přes svou opravu, hrozil zhroucením a věřící místo něj raději používali blízký provizorní dřevěný kostelík.
Stav kostela se nadále prudce zhoršoval, nicméně několik světlých momentů přece jenom nastalo, a to v letech 1806-7, kdy byla opravena fara a když samotný frýdlantský zámecký zahradník, Rudolf Sedseber, navrhl farní zahradu, jež byla ve výše zmíněných letech skutečně zhotovena a svým způsobem stojí dodnes. Že tato zlepšení vůbec proběhla , je vlastně malý zázrak, neboť roku 1805 byla taková drahota, že lidé stěží jedli vařené zelí.
To však nic nezměnilo na faktu, že v roce 1821 byla situace kostela natolik kritická, že hrozilo jeho konečné zhroucení. Městští radní tudíž tohoto roku přistoupili k zásadnímu kroku: za přispění hraběte Kristiána Krištofa z Clam-Gallasu a jeho choti Josefiny, manželů vládnoucích na Frýdlantském panství, nechali původní kostel strhnout a na jeho místě postavit nový, kamenný. Ze starého domu božího zůstala pouze zděná věž z roku 1693. Střecha byla ještě roku 1839 pokryta železnými plechy a byla na ní umístěna makovice.
Během následujících desetiletí docházelo pouze k občasným a příležitostným opravám, například roku 1857 došlo k opravě   vyhořelé fary, přesto však již nebylo možno zrekonstruovat maštal, o kterou náš kostel tehdy tudíž přišel. Z dalších drobných oprav mohu jmenovat kompletní renovaci a přemístění svatého hrobu roku 1885 a opravu dětského hřiště a zahradního altánku na farní zahradě roku 1887, přičemž obojí zařídil zdejší farář Jomrich. Dřívějšímu významnému faráři, Gottfriedu Menzelovi, lidé roku 1881 nechali před kostelem postavit pomník Tyto drobné události předznamenávaly dramatické změny, jimiž musel kostel zanedlouho projít.
V devadesátých letech 19. století se zjistilo, že trámoví věže napadla houba natolik, že oprava nabyla myslitelná. Tudíž roku 1890, při slavnostní příležitosti sňatku vévodkyně Marie Valerie a vévody Salvátora (24. července 1890), poskytl baron Klinger, majitel série prosperujících textilních závodů, peníze na opravu věže. Ta byla navýšena o deset metrů, takže nyní měří 42 m. Následujícího roku byla dokončena oprava fasády kostela, který tím získal téměř dnešní vzhled.
K dnešku chybí už jen krůček. Roku 1892 byl totiž za městem zřízen nový hřbitov, jelikož ten původní, který se podle dřívějších zvyklostí rozprostíral za kostelem, už pomalu přestával stačit. Tento původní hřbitov byl roku 1902 zrušen a na jeho místě vysázeny stromy a trávník, jak je tomu dnes. Taktéž byl na tuto novou zahradu přemístěn Menzelův pomník; ten, obrostlý keři, na svém místě stojí dodnes.
 
Ve dvacátém století došlo k několika opravám jak fary, tak kostela, ovšem farní zahrada, kdysi pěkná, pěstěná a udržovaná, pomalu zarostla a zpustla do dnešního ubohého stavu. Je sice obestavěna zídkou, ovšem dnes tomu tak je spíše proto, aby si ji nikdo příliš neprohlížel, než aby se v ní něco snažil zcizit (stejně není co). Patrně nejvýznamnější událostí v minulém století (pokud pominu zrušení hřbitova) byla oprava střechy věže na začátku devadesátých let. Tehdy byla z makovice věže vyjmuta kovová pouzdra se sto let starými novinovými články a dalšími informacemi o tehdejším městě a kostele, jež byly zaznamenány a spolu se současnými čerstvými příspěvky pět vráceny do pouzder, zapečetěny a vráceny do opravené makovice.
Ke kostelu dnes lze říci asi tolik, že jeho omítka pomalu stárne a malby v hlavní lodi jsou poněkud pobledlé, nicméně stále viditelné. Překvapila mě barevná sytost některých oken, opravených, jako ostatně mnoho jiného v osmdesátých letech za faráře Pelouška. Hlavní loď kostela působí upraveným, pěkným dojmem, postranní oltáře poněkud zaprášeně. Hodiny na věži, pokud vím, nefungují a dostat se na věž samotnou je poněkud problém, protože její schody jsou v desolátním stavu.  (Pokračování v dalším čísle.)

 
Ondřej Švorc

Seriál o léčivých rostlinách  - Léčení přírodou 
( pokračování z minulého čísla)
Brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus L.)

Borůvky zná každý z nás jako letní, lahodné, modře ojíněné až černé, mnohosemenné bobule. Je to však také velmi ceněná léčivka, používána jako  adstringens (to jsou takové látky, mající trpkou až svíravou chuť, srážející roztoky bílkovin apod.), obstipans (prostředek protiprůjmový) a zvláště – jako podpůrné antidiabetikum.
Listy borůvky (Folium myrtilli) obsahují velké množství tříslovin (7 – 11 %), dále různé organické kyseliny, barviva, cukry a glukokininy, které napomáhají snižovat hladinu krevního cukru (tzv. glykemii). Mimo listů se používá i borůvkových plodů, sušených bobulí (Fructus myrtilli).
Odvar z opatrně usušených plodů tohoto hojného drobného keříku jehličnatých lesů se užíval a dosud užívá při průjmových onemocněních, chronických střevních katarech apod. (účinek tříslovin!).

	A jak si připravit chutný, osvěžující čaj, vhodný zvláště pro nemocné cukrovkou (diabetes mellitus) … . Velmi jednoduše !

½	váhového množství borůvkového listí – měl by být používán
				    výhradně jarní list, trhaný a usušený v květnu.

¼	váhového množství lipového květu – obsahuje silici fernesol, sliz, 
				    glykosidy a látky příbuzné vitaminu E (tj. alfa    
- tokoferolu).

¼	váhového množství jahodového či malinového listí – ale používat 
				     výhradně lesní, divoce rostoucí jahodník příp. 
			              maliník. Jejich podíl obsahuje velké množství 
			              různých minerálních látek, kyselinu jablečnou, 
		                       kys. salicylovou, sliz, ale především množství 
			              silic s příjemnou, citronovou vůní.

Nezkusíte?

Dub letní
(Quercus robur L.)

Dub letní je listnatý, statný strom s nepravidelnou, rozložitou korunou. Dorůstá výšky až 40 metrů. Na dubu jsou nápadné především hluboce vykrojené listy (peřenolaločnaté). Plodem je jednosemenná nažka – žalud, uložený ve zdřevnatělé číšce. Rozšířený je po celé Evropě. Hromadně se vyskytuje v doubravách. Nalezneme ho i v okolí Nového Města pod Smrkem, i když daleko hojnější je v nížinách.
	
Užívanou částí tohoto stromu je kůra (Cortex quercus). Zprvu je dubová kůra hladká, u starých stromů bývá kůra vrásčitá, silně rozpraskaná. Sbírá se mladá kůra, hladká a lesklá, nejvýše 20 let stará. Nejlepší (i z hlediska obsahových látek – tříslovin) bývá kůra jemně seřezávaná z jara. Stará, rozpraskaná kůra je méně účinná. Suší se intenzívně na slunci, dosušuje se při teplotách 40 - 50ºC.
	
Účinnou látkou je především tříslovina. Její obsah bývá 7 – 20%. Dále obsahuje kyselinu kvercetinovou a další látky (např. pyrogalolové).

	Dnes se používá výhradně zevně. Svým adstringentním účinkem staví krvácení. Používají se hlavně koupele (k její přípravě použijeme 500gr dubové kůry na 4 litry vody). Lze ji použít při omrzlinách, popáleninách, také při nadměrném pocení, ale především při hemoroidech.


Výstavy

V měsíci dubnu a až do poloviny května měli občané možnost zhlédnout v 1. patře knihovny výstavu fotografií z Jižní Ameriky, nazvanou Patagonie.
 Od 15. května bude  občanům nabídnuta ke zhlédnutí nová výstava fotografií. Budou zde vystaveny fotografie našich savců, netopýrů. Autorem fotografií je pan Anděra z Národního muzea v Praze. Jste srdečně zváni.



  
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.
											
Beletrie
*******
											
Beletrie
*******
Anderson,P.			Kosmičtí křižáci
Assouline,P.			Dvojí život
Bčeigbeder,F.			Windows on the world 
Brzáková,P.			Až odejdu za horu
Herbert,F.			Kapitula 
Hůlová,P.			Přes matný sklo
Chao,R.				Vášeň Caroline Otero 
Jecelín,Z.			Tři sta panen pro říši 
Jessup,D.			Pes, který hovořil z bohy
Kerouac,J.			Zjevení Orfea 
Lehane,D.			Tajemná řeka
Myers,R.			Žena, která spolkla zubní kartáček
Nunn,J.				Bouřlivá země
Procházková,P.			Frišta
Rottová,I.			Pozor na milující vědmy
Salivarová,Z.			Setkání v Praze
Sasson,J.			Majáda, dcera Iráku
Shields,C.			Ledaže
Smith,W.			Modrý horizont
Smith,W.			Oko tygra
Stropnický,M.			Klídek, nerve!
Stropnický,M.			Pánové prominou, dámy
Šmíd,Z.				Jak se mají Mayové, aneb, Proč..
Tichá, J.				Dospělí milenci nemlčí
Torch,P.				Zvláštní význam palačinek
Toussaint,J.			Milovat se
Wilde,O.			Jak je důležité míti Filipa

Naučná dospělí
***************
 
				Ztracený deník sovětské školačky
Altman,H.			Jedovaté rostliny
Arm Armstrong,L.		Každá vteřina se počítá 
De Angelis,V.			Hon na čarodějnice
Haškovec, V.			Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo	
Holloway,D.			Renovace interiéru
Jarrett,P.			Letadla
Lín,Z.				Krajiny Jizerských hor
Růžičková,H.			Deník mezi životem a smrtí
Strbinger,R.			Matahari	
Šenfeldová,H.			Pletení ze slámy
Toselli,L.			Make - up a péče o pleť
Toufar,P.			Český rok na vsi a ve městě
Toufat,P.			Magická místa Čech a Moravy
Viklát,P.			Kronika trampingu v Jizerských horách
Wpper,E.			Koně


Mládež beletrie
**************
Bagdasarin,A.			První francouzák	
Belbin,D.			Poslední panna	
Březinová I.			Jak to bylo dál
Čechura,R.			Eldorádo kreslených příběhů 
Frischer,C.			Konečně sám doma
Gaader,J.			Dívky s pomeranči
Hlavatá,T.			Drak
Kopietz,G.			Únos vlaku
Kopietz,G.			Chyťte zloděje!
Koudelková,E.			Pověsti z kraje sklářů 
Němeček,J.			Keltský král
Paolini,Ch.			Odkaz Dračích jezdců
Pol,A.				Taneční střevíčky
Pol,A.				Taneční střevíčky
Svěrák,Z.			Když se zamiluje kůň

Mládež naučná
*************
				Fantasy
Lamb,K.			Holky jsou ze Saturnu, kluci z ...
Sedláková,R.			Stavební slohy v Česku
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