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Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *  červenec - srpen  2005 číslo 4  ročník 11    www.nmps.cz 


V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů

 
Jubilea
******
Červenec

Moravcová		Marie			88 let
Daněčková		Věra			85 let
Coufal			Josef			84 let
Šejblová			Marie			82 let
Dedeciusová		Hedvika			81 let
Machová		Marie			80 let
Maršálková		Miloslava		80 let
Svatková 		Zdena			75 let
Resselová		Evženie			75 let
Kaiserová		Antonia			70 let


Srpen
 
Míčková		Emilie			93 let
Tvrzký			Jan			92 let
Malíková		Božena			87 let
Himmelová		Marie			83 let
Nováková		Jiřina			82 let
Pospíšil			Josef			80 let
Dancsová		Věra			75 let
Hanousková		Bohumila		70 let
Bařáková		Marie			70 let



Zprávy z jednání rady města
Rada města jednala 20. dubna o sběrném dvoře a jeho možném přemístění. Projednala a schválila majetkoprávní věci, schválila žádosti o grant, které si podal Klub seniorů a základní škola. RM vzala na vědomí informaci o čerpání grantů z rozpočtu města pro rok 2005. Rada města projednala návrh na provoz veřejných WC a stanovila jednotnou cenu 3,- Kč a cenu nepřenosné permanentky ve výši 100,- měsíčně. Radní se také zabývali přípravou zasedání zastupitelstva města.  Další jednání rady města bylo 2. května. Také zde se projednaly majetkoprávní věci a výdaj pro ZUŠ Nové Město. Rada města schválila, aby se 8. mistrovství psovodů Celní správy ČR konalo v Novém Městě v termínu 23. 5. – 28. 5. 2005. Radní byli informováni o dotaci na opravy silnic III. třídy. V rámci této dotace by měla být opravena silnice z Frýdlantu do Nového Města. 16. května rada města projednala pronájem bufetu na koupališti a rozpočtovou změnu z důvodu rekonstrukce bazénu. RM schválila smlouvu o provozování energetického zařízení – trafostanice 22/0,4 kV. Na jednání RM dne 6. 6. 2005 byl projednán bytový pořadník, do kterého bylo zařazeno 18 nových žádostí. RM schválila vyvěšení bytového pořádníku na úřední desku k připomínkování. Dále RM projednala majetkoprávní věci, projednala směrnici pro kontrolu a hospodaření příspěvkových organizací. Na svém jednání také RM schválila termín výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum na 27. 6. 2005 s tím, že uchazeči budou na 15. 6. 2005 pozváni k zadání vypracování konceptu, a projednala složení komise pro výběrové řízení. Rada také projednala výsledky výběrového řízení „Malá zakázka“ na rekonstrukci rozvodů ÚT v mateřské škole a bytovém domě č. p. 393–941. RM pověřila ředitelku ZUŠ, aby vypracovala novou zřizovací listinu a předložila ji radě města.  

Informace z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se sešlo na svém jednání 25. května 2005. Z jednání byli omluveni p. Pelant, pí Konečná a pí Husáková. Po schválení programu jednání a volbě návrhové komise a ověřovatele zápisu oznámil pan starosta, že ve smyslu zákona č. 96/2005, kterým se mění zákon o volbách do zastupitelstev obcí, podali pan Mgr. Jindřich Novotný a pí Miloslava Suková rezignaci na funkci zastupitele města. Na základě výsledků komunálních voleb je náhradníkem za pana Mgr. Jindřicha Novotného pan Rostislav Pichrt a za pí Miloslavu Sukovou pan Libor Smola.  Dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích složili noví zastupitelé zákonem předepsaný slib.
Vzhledem k tomu, že pan Mgr. Jindřich Novotný byl členem rady města, po jeho rezignaci bylo nutné zvolit nového člena rady města. Byly předneseny návrhy na nového člena rady města z řady zastupitelů a po volbě se členkou rady města stala pí Mgr. Radoslava Žáková.
V připomínkách občanů přednesl pan starosta žádost, která došla na MÚ o odkoupení pozemku města do soukromého vlastnictví. Pozemky, které chtěl zájemce koupit, zastupitelstvo již dříve schválilo pouze k pronájmu a usnesení ZM je platné. Byl vznesen dotaz ohledně vodovodu v Lesní ulici. Vodovod v Lesní ulici bude ještě tento rok a zastupitelstvo uložilo místostarostovi vypracovat komplexní harmonogram realizace vodovodu a plynofikace v Lesní ulici a písemně jej zaslat ZM a Ing. Woidovi. Také byl vznesen dotaz ohledně garáže v Tylově ulici, která stojí na pronajatém pozemku, je však nevhodně umístěna u domu, kam zatéká, a drží se tam nyní vlhkost.  ZM uložilo vedoucímu správního odboru jednat s nájemníky ohledně pozemku v Tylově ulici a dořešit přemístění garáže u domu č.p. 315 v Tylově ulici. Zastupitelé na svém jednání projednali hospodaření města za rok 2004 a závěrečný účet města. Dále zastupitelé pojednávali majetkoprávní věci (prodeje a pronájmy pozemků a nemovitostí). ZM projednalo a schválilo prodej pohledávky u dlužníka Textilana a. s. Liberec.
Sportovní a relaxační centrum – projednala a schválila se zřizovací listina této příspěvkové organizace s tím, že kontrola ceny nájmů a vstupenek bude zapracována do vnitřní Směrnice pro řízení a kontrolu příspěvkových organizací. Zastupitelé také projednali první rozpočtovou změnu z důvodu úplného dokončení rekonstrukce bazénu. Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit příjmy a výdaje o 567.000.- Kč z prodeje pohledávky u dlužníka Textilana a.s. Liberec na dokončení bazénu. Dále se zastupitelé zabývali otázkou úhrady faktury DDM za pronájem tělocvičny. Shodli se na tom, že projednají rozpočtové změny DDM na srpnovém zasedání zastupitelstva města. V Různém byl vznesen dotaz na koupaliště, čí jsou vodní plochy a jak je ošetřen vstup. Pan starosta odpověděl, že vodní plochy jsou vydraženy a majitelem je pan Šetina. Vstup na koupaliště by neměl být omezen. Dále byl vznesen dotaz ohledně zasílání zápisů z jednání rady města. Také byl vznesen dotaz na přípravu dražby kina.


U s n e s e n í
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 25. května 2005 v Novém Městě pod Smrkem.




ZM schvaluje:
1.	Program jednání tak, jak byl navržen.
2.	Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
3.	Závěrečný účet města a hospodaření města za rok 2004 bez výhrad.
4.	Prodej nemovitých věcí z vlastnictví města (příloha č.1) /u žádosti č. 8 – bezúplatný převod/, směnu parcel mezi městem Nové Město pod Smrkem a pí MUDr. Blankou Rouskovou, směnu parcel mezi městem Nové Město pod Smrkem a pí Blankou Janouškovou (příloha č.3), smlouvu č. 01/2005 o budoucí kupní smlouvě (příloha č.11), úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví města (příloha č.4), úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví města (příloha 5,6,7, 9,10).
5.	Prodej pohledávky u dlužníka Textilana, a.s. Liberec společnosti Linked Investments B.V. za cenu 12%.
6.	Změnu rozpočtu č. 1/2005, navýšení příjmů a navýšení výdajů o částku 567. 000,- Kč z prodeje pohledávky u dlužníka Textilana a.s., Liberec, na dokončení bazénové části městských lázní.
7.	Projednání rozpočtové změny DDM na srpnovém zasedání.
8.	Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum s některými navrženými formálními a faktickými úpravami.

ZM zvolilo paní Mgr. Radoslavu Žákovou členkou rady města.


ZM bere na vědomí:
1.	Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM bez připomínek.
2.	Žádost pana Eigla a odpověď pana starosty s tím, že usnesení ZM neodprodávat pozemky pod okály je platné.


ZM ukládá:
1. Místostarostovi:
1.1. Zajistit opravu schodiště u bytů nad zdravotním střediskem.
1.2. Provést v co nejkratším termínu realizaci vodovodu v Lesní ulici.
1.3. Vypracovat komplexní harmonogram realizace vodovodu a plynofikace (od počátku) v Lesní ulici a písemně ho zaslat ZM a panu Ing. Woidovi.

2. Starostovi:
2.1. Prověřit situaci ohledně přístupu na vodní plochy na koupališti.
2.2. Upozornit pana Jakuba na dodržování jednacího řádu.

3. OVŽP a p. Křepelkovi:
3.1. Jednat s nájemníky ohledně pozemků v Tylově ulici a dořešit přemístění garáže pí Hilmarové od domu pana Režného, Tylova ul. č.p. 315.


4. Paní Ing. Beranové, vedoucí FO:
4.1. Zapracovat do vnitřní směrnice pro řízení a kontrolu příspěvkových organizací bod, který umožní kontrolu a regulaci cen vstupného a nájmů týkající se příspěvkové organizace Sportovní a relaxační centrum.



Informace z odpadového hospodářství

Již dlouhý čas se vedou diskuze o tom, kam a jak ukládat nebezpečný odpad z jaderných elektráren nebo chemických továren. A většina lidí si řekne - Co já s tím mohu udělat? Stejně na tom nic nemohu změnit. OMYL! Odpady přece nejsou jen radioaktivní nebo toxické. Jen si stačí uvědomit, kolikrát za týden musíme vynést odpadkový koš a jak popelnice praskají ve švech každou středu, než přijedou popeláři. A přitom by stačilo, kdybychom všichni začali být jen o trochu méně sobečtí. Na skleněné a plastové láhve máme přece kontejnery, kovový odpad lze zanést do sběrného dvora a listí můžeme lépe upotřebit na kompostu. 
Jenže zde je ta zásadní potíž. Museli bychom takto jednat všichni. Když bude polovina lidí odpady třídit a druhá ne, je to jedno a vyjdeme z toho v podstatě nastejno.
Většina lidí střední a starší generace se na to zkrátka dívá jinak. Proč by měli mít starost s nějakým tříděním odpadu, když platí takové peníze za popelnici? Spousta věcí se dá přeci spálit v kamnech a s ostatním se dá zajet na kraj lesa nebo města a tam to prostě vysypat. O tom, že skládka za městem je protizákonná, že je to jedna z mnoha černých skládek, by takové lidi nepřesvědčila ani stovka cedulí s nápisem "Zákaz skládky". Proč také, když tam chodili házet odpadky už jako malé děti a když to až do roku 1989 bylo každému absolutně jedno? Tyto lidi již pravděpodobně důsledky jejich zacházení s odpady nebudou trápit. Ale naše planeta není nafukovací, aby nám na zvyšující se množství odpadů přibývalo místo. A řeky zamořené olejem, lesy plné odpadků, nedýchatelný smog místo vzduchu - to všechno tu zbude našim dětem a vnoučatům! Ony budou muset brzy řešit důsledky chování předchozích generací. Chceme tu snad nechat našim dětem takovéto dědictví?
Co kdyby každý z nás spolkl kousek sobectví a lenosti a jednou doopravdy zašel ke kontejnerům na třídění odpadů?
Výmluva typu velké donáškové vzdálenosti je neopodstatněná, jelikož při nákupu např. minerálky v PET láhvi jim tuto plnou a těžkou nádobu nedělá problém donést domů. Naproti tomu prázdný obal už je pro ně neřešitelný problém. Jedná se pouze o lenost. Ve většině případů je donášková vzdálenost do barevných kontejnerů menší než vzdálenost do obchodu.
V našem městě máme 14 takovýchto sběrných míst, kam lze odkládat papír, sklo, PET lahve. U každého kontejneru je nálepka s přesným popisem, co do něho patří. Kontejnery jsou umístěny do frekventovanějších částí. Každý z nás má alespoň jednou denně cestu kolem takového sběrného místa. Není tedy žádný problém vzít tu malou jednodenní hromádku a při cestě do školy nebo zaměstnání ji vyhodit.
Pokud by byly odpady důsledně tříděny, pak by celkový objem odpadu, na nějž je nutná nádoba (popelnice), měl postupně klesat. Tím by klesly i vysoké náklady na jejich likvidaci a poplatek na osobu, který je z těchto nákladů vypočítán, by mohl být podstatně nižší. Obecně se tak ale neděje, protože ekologické povědomí občanů je všeobecně příliš nízké. 
Použiji opět již jednou položenou otázku. 
Co kdyby každý z nás spolkl kousek sobectví a lenosti a jednou doopravdy zašel ke kontejnerům na třídění odpadů?
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Něco málo faktů z našeho města v loňském roce:
Celkové množství směsného komunálního odpadu končícího ve spalovně………………….... 887tun
Celkové množství vytříděných složek : papír……………………………………………………43tun
				      PET lahve………………………………………………11tun
			             	      sklo……………………………………………………..23tun
				      kovy…………………………………………..............605tun

Cena popelnice za celý rok 1950,-Kč.
Cena kontejneru za celý rok 17.234,-Kč.
Celkové náklady na systém odpadového hospodářství v loňském roce  2.671.690,-Kč.
Rozdíl mezi příjmy od občanů a náklady je milionový. Tuto částku musí město zaplatit z rozpočtu města. Je velká škoda, že tyto peníze, které by se daly využít daleko lépe, musí padnout na likvidaci odpadů. A přesto se nabízí řešení, které by nás sice stálo malinké úsilí, ale výsledek by za to určitě stál. Kdyby každý občan vytřídil ze svého odpadu alespoň tři základní komodity, celkový objem směsného odpadu by se snížil o značnou část. To by se promítlo v celkové ceně na likvidaci těchto odpadů. Zároveň by město obdrželo za každý vytříděný kilogram od firmy EKO-KOM  finanční odměnu. 
Co nám z toho tedy vyplývá? 
Celkové náklady jdou dolů + příjmy od třetí osoby  =  nižší poplatek pro občany.




PROVOZNÍ  DOBA  SBĚRNÉHO DVORA

PONDĚLÍ	9:00 hod. -  15:00 hod.
STŘEDA	9:00 hod. -  15:00 hod
PÁTEK	9:00 hod. -  15:00 hod
SOBOTA	9:00 hod. -  12:00 hod




Rekonstrukce městských lázní v Novém Městě pod Smrkem

Městské zastupitelstvo již dříve na svém zasedání rozhodlo o zprovoznění plaveckého bazénu, který byl více než deset let z hygienických důvodů uzavřen, a přistoupit k jeho rekonstrukci podle nových hygienických norem. Do tohoto projektu byla posléze zahrnuta i rekonstrukce sauny.
V lednu tohoto roku byla zahájena rekonstrukce mohutným bouráním poškozených a nepotřebných částí. Rekonstrukci provádí firma ADAPTO Hejnice ve spolupráci s dodavatelem technologií, firmou VENTOS Rumburk. Celkové náklady na rekonstrukci bazénu a sauny dosáhnou 9.5 mil. Kč. Rekonstrukce spočívá ve výměně veškerého technologického zařízení na úpravu vody a ve výměně vodovodních rozvodů, ústředního topení, elektroinstalace a osvětlení. Nově bude vybudována klimatizace a vzduchotechnika, také podle nových hygienických norem také dozná velkou změnu sociální zařízení a nově vybudované šatny. Budou provedeny opravy bazénu včetně úpravy dna a jeho obložení keramickým obkladem. Nově zde bude zabudována vířivá vana. Taktéž saunová část dozná změn. Po demontáži sauny bylo zjištěno, v jakém je katastrofálním stavu, proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci, aby mohla bez problémů sloužit svému účelu. Jak jste si jistě všimli, došlo k výměně všech oken z luxferů za dřevěná dle dobových fotografií.  V závěrečné části rekonstrukce dojde k opravě poškozené fasády.  Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je konec srpna, zahájení provozu je plánováno na říjen tohoto roku.  Celá  akce rekonstrukce městských lázní probíhá za spolupráce a dozoru památkového ústavu a odboru kultury, aby byla zachována původní výzdoba a historický ráz budovy, neboť se jedná o kulturní památku.

Informace Celního úřadu Liberec pro veřejnost

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, p r o d l u ž u j e   C e l n í   ú ř a d  Liberec úřední hodiny takto: 1. 7. 2005  od 7.00 do 22.00 hod
				  2. 7. 2005  od 8.00 do 16.00 hod.
				  3. 7. 2005  od 8.00 do 16.00 hod..

Na základě ustanovení §33 odst. 1 zákona č. 676/2004 S., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je určena tato prodloužená pracovní doba k odevzdání a potvrzení inventarizačních seznamů lihovin.



Setkání Nových Měst 2005

Jako každoročně, i letos se konalo setkání Nových Měst . Tentokráte v Sasku v Neustadtu ve dnech 3. - 5. června. Celkem se tohoto setkání účastnilo 34 delegací z různých Nových Měst Německa, Maďarska, České republiky a Slovenska. Byla představena jednotlivá Nová Města a také naše město zastupovala oficiální delegace. Na fóru starostů se projednávaly otázky vzájemné spolupráce a otázky větší propagace Nových Měst, společné internetové stránky a odkazy na jednotlivých stránkách Nových Měst, sloužící k větší propagaci a informovanosti uživatelů Internetu. Bohatý kulturní program byl součástí slavností. Mohli jste zhlédnout různá vystoupení hudebních skupin, vystoupení šermířských skupin, velkou bitvu, také se konala řada sportovních akcí a na jarmarku jste si mohli prohlédnout ukázky starých řemesel (kolářů, kovářů atd.). Prostě krásná atmosféra, při které se setkávali Novoměšťáci z různých koutů Evropy.

Veřejné záchodky v Novém Městě pod Smrkem
Dne 2. května byly otevřeny nové veřejné záchodky v Žižkově ulici nad městskou knihovnou. WC  o rozloze 74 m2  byly vybudovány nákladem 1 700 000,- Kč. Stavbu prováděla firma ADAPTO Hejnice.
V oddělení pro ženy naleznete toaletu pro vozíčkáře a tři kabinky. 
V oddělení pro muže naleznete toaletu pro vozíčkáře, tři pisoáry a dvě kabinky. 
Provozní doba WC je celotýdenní od 8.00 do 19. 00 s polední přestávkou od 12.00 do 13.00. Cena za použití WC je 3,- Kč.


Koupaliště
Je tady čas prázdnin a s ním i doba koupání. Spousty lidí vyráží k vodě někam do ciziny. Jiní raději tráví čas u rybníka, u nás v Čechách. Největší část obyvatel našeho města však tráví léto doma, a to i na našem krásném koupališti. Koupaliště máme nejen pěkné, ale i jedno z nejčistších v naší zemi. Každých čtrnáct dní se provádí odběry vzorků vody a v době, kdy se jiná koupaliště z hygienických důvodů zavírají, naše je vždy na jedničku.
Areál je vždy čistý, uklizený a udržovaný v pěkném stavu. Většina návštěvníků si asi ani neuvědomuje tuto každodenní práci. Nebude-li se město každý den starat o úklid a údržbu, bude tento areál do dvou týdnů k nepoužití. Zaráží mě tedy, že se stále více návštěvníků velice vulgárně a agresivně chová k zaměstnancům koupaliště, když po nich chtějí 5,-Kč nebo 10,-Kč vstupného. Argument, že se nejdou koupat, je dost chabý. Vstupné se neplatí za koupání, ale za služby, které se zde provádí, aby areál vypadal tak, jak vypadá, a mohl být užíván. Celou sezónu se musí sekat tráva, které není zrovna malá plocha. Nebude-li posekáno, těžko si tam někde rozložíte třeba deku na opalování. Denně se uklízí nemalé množství odpadků, jinak bychom měli okamžitě založeno na novou skládku. Návštěvníci bufetu  kteří se dle svého tvrzení nekoupou, zase využívají WC, kde použijí vodu i toaletní papír, které musel taky někdo zaplatit.
V loňském roce bylo schváleno radou města nařízení města č.1/2004 o provozním řádu koupaliště, kde byla mimo jiné schválena povinnost o placení vstupného. V případě nezaplacení se jedná o přestupek, který bude dále řešen podle zákona o přestupcích č.200/1990Sb.. Určitě se vyplatí zaplatit 10,-Kč vstupného, než pak stokoruny na přestupcích. 






Základní škola								
Zahraniční výjezd do Chorvatska.

Na začátku června se uskutečnil zahraniční výjezd žáků do Chorvatska. Zotavovací pobyt žáků ve zdravotně příznivém prostředí byl organizován již podruhé a v letošním roce se ho zúčastnilo celkem 38 žáků a 5 členů pedagogického a zdravotnického doprovodu. Děti cestovaly autobusem cestovní kanceláře WES do Biogradu na moru. Ubytovány byly v bungalovech nedaleko od moře. V průběhu osmidenního pobytu měly děti možnost koupat se v moři, slunit se na pláži, hrát řadu zajímavých her i navštívit zajímavosti ve městě. Velmi se líbil celodenní výlet lodí na nedaleké ostrovy Kornati. Atmosféru dokreslují fotografie z místa pobytu. 

                                                           						ŽV

Strom čarodějnic

	Koncem února letošního roku jsme společně s mateřskou školou vyhlásili akci „Strom plný čarodějnic“. Do celého Frýdlantského výběžku byly rozeslány letáky pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠD s úkolem vyrobit a poslat čarodějnici. Že se nám jich sešlo požehnaně, dokazuje fotografie čarodějnic a dětí naší školy. Při zdobení stromu nám pomohli zaměstnanci městského úřadu. Všem dětem i kolegyním učitelkám za zdařilé výkony děkujeme. 
                                                                                      Za ŠD: SL



Základní umělecká škola						

	Konec školního roku v základní umělecké škole byl spojen s celou řadou vystoupení, koncertů a dalších akcí. Instrumentální soubory Linduška a Píšťalky se zúčastnily flétnového festivalu v Bulovce, flétnový komorní soubor a pěvecký soubor Podsmrkáček si připravily krátké programy ke Dni matek, přivítali jsme zpěvem i nové občánky Nového Města pod Smrkem. Nechyběly koncerty pro žáky základní školy a děti z mateřské školy, tradiční závěrečné koncerty a koncert absolventský. Velice nás těší, že se vydařil i umělecký pobyt na chatě Stará pila, kde děti blíže poznaly náplň všech uměleckých oborů, a vrátily se plné dojmů a zážitků. 


	Pro žáky ze základní školy a děti z mateřské školy jsme připravili na červen výtvarnou soutěž. Sešla se celá řada obrázků a vůbec nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší. 


	V soutěžích se ale dařilo i našim žákům. Uznání za nejlepší kolektivní prostorový objekt v soutěži Piknik u vody přijali v Liberci žáci z výtvarného oboru, Michaela Suková získala ocenění ve výtvarné soutěži Namaluj si svého Čecha, Ludmila Jarošová z literárně-dramatického oboru se umístila na 1. místě a na 2. místě v literárních soutěžích pořádaných Krajskou knihovnou v Liberci. 

Všem novoměstským dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a těšíme se opět na září.

Učitelé ZUŠ


Sport
*****
Šachy
Tak jako každým rokem, účastnili se hráči šachového klubu TJ Nové Město pod Smrkem po skončení sezóny několika turnajů jednotlivců. Umisťovali jsme se převážně v horní polovině startovního pole. Za největší úspěch lze považovat deváté místo Petra Filipa na šachovém turnaji ve Frýdlantě, pořádaném v rámci Valdštejnských slavností.
 Již předtím jsme ale počátkem května uspořádali v hezkém prostředí sálu restaurace Na Náměstí tradiční novoměstský šachový turnaj. Jako vždy s velice kvalitním obsazením a vysokým počtem účastníků. Celkový počet příznivců této královské hry byl 52 hráčů ve všech věkových kategoriích. Přijeli hráči z celého našeho kraje, ale velice silná byla i účast hráčů ze sousedního Německa. Již 37. ročník turnaje v úvodu zahájil a hráčům mnoho sportovního zdaru za šachovnicemi popřál starosta města pan Maděra. Turnaj byl organizačně zvládnut na vysoké úrovni, cenový fond byl bohatý, každý hráč obdržel věcnou cenu. A tak všichni účastníci odcházeli maximálně spokojeni. Vděčíme za to zejména městskému úřadu a firmě CIS, kteří nám pomohli vše zajistit sponzorskými dotacemi. Vítězem letošního ročníku se stal Falko Vindrách z Německa (ELO 2327) se ziskem 8,5 bodů z 9 partií.
Závěrem lze říci, že se nám turnaj po všech stránkách vydařil. Mnozí šachisté se tak již dnes těší na setkání při dalším ročníku, který zcela jistě opět za rok uspořádáme. Do té doby přejeme všem příznivcům šachové hry mnoho sportovních úspěchů.

Dívčí finále
Dívčí finále silového víceboje. Z pověření výkonného výboru AŠSK ČR uspořádalo SOU lesnické a Učiliště Hejnice ve dnech 28.-29. dubna finále Poháru AŠSK v silovém víceboji dívek. Samotný závod probíhal v Novém  Městě pod Smrkem za účasti 11 družstev z celé republiky. Finalistky si účast vybojovaly v krajských kolech. Závodu byli přítomni p. Petera (metodik AŠSK),  p.Olšák (garant sportu), pí Hodbodová (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (Liberec),  pí Dvořáková (ředitelka SOUL a Učiliště  Hejnice), p. Kozák(místostarosta N. Města. Sm.), p. Širc (předseda KR AŠSK Liberec). 
Celkové pořadí:	1. OA Frýdek Místek
		2. SPŠ MV Praha
		3. SOŠ OOM Brno
		4. SPŠ MV Holešov
		5. Gymnázium Bohumín
		6. Gymnázium Omská Praha
		7. Gymnázium Arabská Praha
		8. OA Břeclav
		9. Klasické a španělské gymnázium Brno
 		10. SOU nábytkářské Liberec
     		11. Gymnázium A SG Dr. Randy Jablonec 	


					
Ú S M Ě V :


- NESTOJÍ NIC A PŘINÁŠÍ MNOHO
- OBOHACUJE TOHO, KDO HO PŘIJÍMÁ, ANIŽ BY OCHUZOVAL TOHO, KDO HO DÁVÁ
- TRVÁ JEN CHVILKU, ALE VZPOMÍNKA NA NĚJ JE NĚKDY VĚČNÁ
- NIKDO NENÍ TAK BOHATÝ, ABY SE BEZ NĚHO OBEŠEL,
A NIKDO NENÍ TAK CHUDÝ, ABY HO NEMOHL DAROVAT
- PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ DO DOMU
- VE STAROSTECH A SMUTKU JE OPOROU
- JE CITLIVÝM ZNAKEM PŘÁTELSTVÍ
- JE DOBŘE, ŽE SI HO NEMŮŽEME KOUPIT NEBO UKRÁST, PROTOŽE MÁ HODNOTU VE CHVÍLI, KDY SE DÁVÁ


TRADICE JE TRADICE
 To páteční odpoledne bylo jako z cukru. Slunce na vymetené obloze hýřilo svými paprsky. Daleké obzory do Česka, Polska i Německa. A kdeže takové obzory je možno spatřit? No samozřejmě hlavně na Smrku!
  Západ slunce tam nahoře je také zážitek. Navíc se objevily kýčovité červánky, slunce pomalu zalézalo jako špuntíček do lahvičky. Začal se zvedat vítr.
  Tma milosrdně zalehla okolí s torzy suchých kmenů a dosud mírně vzrostlými stromy, vítr zesílil, až nabyl síly mezi sedmým a osmým stupněm Beaufortovy stupnice.
  Tma jako v pytli, vítr lomcuje stanem velkým i malým, volné konce šňůrek rytmicky bouchají do celtoviny, až má člověk dojem, že někdo ťuká. No tak konečně vstupte! Konstrukce rozhledny se třese a hvízdá nesčetnými zvuky.
  Druhá hodina noční. Venku se do větru rozléhá milý řev několika chlapeckých či mužských hrdel, které spíše než hlasem zpěvným hulákají jakási slova, snad k táboráku. Já bych je tipoval k požáru nějaké ratejny. Vzápětí je vystřídá strašlivá angličtina v písni nehynoucích Queen, myslím, že šlo o "A Day at the Races", tedy česky Den na dostizích (jak příhodné) a celek je zakončen slátaninou na motiv slovenské hymny. To se opakovalo v kruzích okolo stanu v neurčité vzdálenosti a pak byl konečně klid. Byli to asi první výstupci na Smrk.
  Šedavé ráno, na západním obzoru tak temno, že by i Mistr Alois Jirásek bledl závistí. Cáry šedých až černých mraků klesaly rychle k zemi.
  Okolo sedmé hodiny ranní se konečně protrhla obloha a provazce vody začaly v poryvech větru padat na plachtovinu stanů. Objevili se první promoklí turisté od Bílého Potoka, optimisticky krátké kalhoty, deštník. Rozpalujeme pánve s olejem a první zkušební vzorky bramboráků a vdolečků kolují od úst k ústům. Docela to ujde, je to jedlé. 
  Vítr se mírně ztišil, déšť zmírnil. Šolícháme na třech pánvích bramboráky a na "čtyřce" vdolečky, ohříváme vodu na čaj. Pípy jsou nasazeny, pivo v sudech nedočkavě brouká svoji opileckou písničku. Lidí sporadicky. Parta nočních "zpěváčků" dosud chrní pod podlahovým roštem rozhledny a padá na ně blátíčko z turistických bot těch, kteří se nahoře zaregistrovávají u cílové kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Pro změnu se vítr rozfoukal a začalo víc pršet. Vypínáme dvě z třech pánví, čaj je uvařen, pánové mají kravaty na krku, i motýlek se objevil.
  Další změna, vítr fouká, ale méně prší a pozor, nejméně deset turistů se nahrnulo do prostor oranžového stanu. Hořáky vařičů se rozhučely, pánve našich žen-kuchařek se rozvlnily, pánve s bramboráky začaly svůj obřad, pípy se roztočily, první hrdla se svlažila a alkoholové molekuly našly svůj cíl v organismu poutníků.
  Stánek s dršťkovkou, párky, klobásami a sladkostmi se oživuje koupěchtivými, lávový gril ošlehává klobásky a šíří okolo vůni. Rohlíčky jsou dnes obzvláště vypečené.
  Stan je zaplněn až ke vchodu, všechny pánve teflonové, litinové a jiné jedou naplno. Začínáme nestíhat. Vdolečkový král předvádí japonské divadlo, kterému říká Fudžijama,(Fudžijama, jinak také Fudžisan nebo Fuji-San - 3776 metrů vysoký sopečný kužel na ostrově Honšú, posvátná hora, od r.1707 nečinná, v jeho podání vdoleček s kopečkem šlehačkové pěny, zasypaný cukrem se skořicí, pět korun za kus). Ty naše bramboráky jsou jen bramboráky, zato však ze sedmdesáti kil brambor. A za dvanáct káčé. Taky máme bramboračku. A čaj. A grog.
  Podmračené obličeje zmoklých turistů se mírně rozjasňují s krátící se řadou čekatelů na pochoutky a nápoje, umocněno nezavírající se hubou nejmenovaného pečiče bramboráků. Děti v němém úžasu hledí na zručnost obsluh a jako ve snách si kráčejí pro nášup, přičemž v ruce žmoulají rodiči přidělený drobný obnos. Dospělí jako uhranutí pozorují tempo a množství nalévaných alkoholických nápojů různých barev a síly a kráčejí si pro nášup. Drobný obnos mají vlastní.
  Ženy na cílové kontrole zvyšují tempo psaní pamětních listů, z novoměstského náměstí hlásí přes dvě stě vydaných startovních lístků.
  Je dlouho po poledni. Z velkého vojenského stanu se ozývají písně nikoliv militantní, ale oslavující dobytí kóty 1124 metrů nad mořem za ztížených povětrnostních podmínek a bez kyslíkových přístrojů. Okolo stanů pobíhá několik poblouzněných psů, hledajících své majitele. Asi je nemohou poznat.
  Vítr trochu fouká, občas se dokonce v mlze objeví kus rozhledny. Mezitím pro změnu trochu zaprší. Lidský proud pomalinku řídne a vysychá. A na zdraví a Na tykání a Ještě jednou a na mě a Kterejpak ty seš a Berg heil a Ahoj. 
  Těsto na lívanečky došlo, bramborákové prakticky také, piva zůstalo mnoho. Honem balit věci a stany, než to všechno zmokne.
  Změna - začíná strašně lít. Honem všechno zakrýt a schovat a schovat se. Za půl hodiny je skoro po všem, tedy po lijáku. Takže honem všechno a všichni na podvalník a honem traktorovou rychlostí 10 km za hodinu do údolí.
  To byl 32. ročník výstupu na Smrk.
Šmi-dra©


Máte zájem o předplatné Novoměstských novin?
     Rada města nabízí všem zájemcům možnost předplatného Novoměstských novin. Svou objednávku se jménem, příjmením a adresou, na kterou mají být Novoměstské noviny doručovány, předejte redakci novin. Po zaplacení ročního předplatného 30,- Kč v pokladně městského úřadu  budou  vám noviny pravidelně rezervovány v knihovně, kde si je můžete vyzvednout, nebo vám budou  doručovány  na uvedenou adresu. 								




Sršání rojení

28. května 2005 se po dlouhém roce triatleti opět dočkali. Nastal den nejslavnějšího hmyzího závodu ve střední Evropě, pomineme-li závody červů v klubovně HKNMPSM, den, kdy se konal Novoměstský Sršáň.

Pod záštitou HKNMPSM a s podporou MÚ v Novém Městě pod Smrkem se na novoměstské koupaliště sjelo na šedesát sportovců nejrůznějších pohlaví…Osud a pravidla tomu chtěly, a tak 59 sportovců a sportovkyň vytvořilo 29 párů. Po letos pozměněných náročných, ale přesto romantických projížďkách na kánoích došlo pro některé k nejhoršímu…. ke startu. Ale všichni sportovci podali nadlidský výkon, živí a zdraví dokázali dovláčet svá zmožená těla až do cíle, kde na ně čekalo občerstvení… Ceny, které si většina sportsmanů a sportswomanů odnesla, byly hodnotné a krásné. 

Počasí, objednané na příslušný víkend, splnilo jako každý rok požadavky pro zdárný let, bez zmoklých křídel, a tak závodníci nedokázali najít nejmenší pochybnost o smysluplnosti celé akce. 

Co dodat? Bylo to krásné, děkuji Pepovi, Ségrošce, Péťovi, Jurovi, Smunymu, Lukášovi…prostě všem za pomoc…

S pozdravem Haribo se zase za rok těší
                                                               Saloš 


Hasiči informují!
Současná právní úprava na úseku požární ochrany.

Základní právní normou, která platí na úseku požární ochrany, je zákon o požární ochraně. Tento zákon byl již sedmkrát novelizován, přičemž nejdůležitější jsou velké novely z roku 1994 a 2000, které podstatně měnily způsob zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob. Organizace státní správy na úseku požární ochrany doznala podobně velkých změn. Méně se úpravy dotkly požární ochrany občanů.
V současné době platí tedy zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou zákon ČNR číslo 425/1990 Sb., zákon č. 40/1994 Sb., zákon číslo 203/1994 Sb.,(úplné znění 91/1995 Sb.,) zákon číslo 163/1 9 98Sb., zákon číslo 71/2000Sb., zákon č. 237/2000 Sb., a zákon číslo 320/2002 Sb. Zákon o požární ochraně má osm částí.

Základní povinnosti fyzických osob

Každá fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru – to je základní postulát chování občanů. Zákon o požární ochraně s prováděcí vyhláškou výše uvedené rozvíjí do následujících okruhů:
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů; při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob,
-počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při manipulaci s hořlavými látkami nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- obstarat požárně bezpečné zařízení (např. požární hydranty, nouzové osvětlení, požární dveře, elektrická požární signalizace, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla) a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem –tj. konkrétně v požární bezpečnosti řešení stavby,
- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany na jejich včasné použití,
- udržovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu,
- vytvářet v prostorách, které mají ve svém vlastnictví nebo užívání, podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
- umožnit státním orgánům požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru,
- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, 
- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Činnosti zakázané fyzickým osobám

Fyzická osoba nesmí:
- Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany.
- Zneužít linku tísňového volání.
- Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
- Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasičských přístrojů.
- Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku.
- Používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany.
- Provádět vypalování porostů.

Příspěvky čtenářů
Historie novoměstského kostela sv. Kateřiny – 2. část

 Od Kateřiny po Menzela
25. listopadu 1607, na svátek svaté Kateřiny, byl vysvěcen nově postavený dřevěný kostelík, který teprve vzdáleně připomínal dnešní, nikoliv majestátní, přesto však vzhledný, kostel. Jistě, na rozdíl ode dneška nebyl katolický, neboť Kateřina z Redernu, vládkyně Frýdlantského panství, náležela k luteránům. První zdejší pastor byl tedy luterán. To se změnilo roku 1624, čtyři roky po bitvě na Bílé hoře, kdy byli luteráni z panství vyhnáni nebo donuceni ke konvertování ke katolické víře (v rámci Obnoveného zřízení zemského císaře Ferdinanda II.). Kostel byl přesvěcen na katolický a stal se filiálním kostelem Frýdlantu, přičemž oba kostely spadaly pod pražskou diecézi. Mše zde tudíž sloužil katolický (jaký ostatně jiný) děkan z Frýdlantu; vlastního faráře dostalo Nové Město teprve roku 1683 a byl jím farář Kleinert.
Roku 1708 byl na novoměstské faře ustaven úřad kaplana, jakéhosi výpomocného kněze. Prvním kaplanem byl pan Saubner, ovšem dělat seznam kaplanů (který jsem udělal v případě farářů) by bylo příliš rozsáhlé a zbytečné, neboť někteří kaplani v Novém Městě vydrželi jeden nebo dva roky a pak odešli jinam, na výměnu nebo za jinou prací, například dělat faráře nebo katechety – učitele náboženství.
Roku 1775 doznala novoměstská farnost změny. Ačkoliv sama spadala pod frýdlantský děkanát, měla pod sebou hejnickou, libverdskou, ludvíkovskou, řasnickou a jindřichovickou farnost. Tohoto roku se však hejnická farnost odtrhla a utvořila samosprávný celek, taktéž spadající pod Frýdlant. Roku 1786 se od nás odtrhla i Libverda a zařadila se pod hejnickou farnost, která je přece jenom o něco blíž než Nové Město. Pokud bych měl o době před rokem 1775 mluvit jako o době „největšího územního rozmachu“ novoměstské farnosti (mám téměř chuť velmi nadneseně dodat „impéria“), pak tato doba končí právě tímto rokem, odkdy má farář na starosti jen zbylé čtyři farnosti. Ovšem nejradikálnější církevní změnou, jakou kostel od přesvěcení prošel, byla změna diecéze v roce 1784, kdy jsme přešli z pražské diecéze pod diecézi litoměřickou, kde jsme zůstali dodnes. Roku 1785 přijel samotný biskup, pročež se ten den konala slavnostní mše a on sám uděloval svátosti. Tabulku návštěv biskupů uvádím v Dodatku.
Od Menzela po zlatou svatbu
Roku 1834 se novoměstským farářem stal Gottfried Menzel, jeden z nejvýznamnějších občanů Nového Města, co jich během více než čtyř set let jeho existence bylo. Menzel odjel do Ameriky a pak se vrátil zpět, aby lidem sdělil, jestli má smysl stěhovat se tam nebo ne. To však nebylo tím jediným, co vykonal: on zároveň sestavil i vzácné herbáře, které byly bohužel později, ve dvacátém století, následkem válek a režimu rozkradeny. Roku 1851 se Menzel stal prvním novoměstským děkanem, ovšem tři roky nato zemřel. Roku 1852 byl za jeho přispění zřízen nový,  postranní oltář, jenž byl zasvěcen Panně Marii. Rok před svou smrtí ještě Menzel zastihl velkou mši, konanou v roce 1853 a vedenou pány Wohlmanem, Broschkem, Nemetzem, Drinkem a Bröcklem. Velikost této mše je patrná na těchto číslech: svátost byla udělena 900 dětem, 1200 dívkám, 800 mladíkům, 1000 manželům, 1500 manželkám, jak je psáno ve farní kronice.
Pravé oslavy a veselice ovšem nastaly až roku 1856, kdy se konalo 200. výročí založení litoměřického biskupství. V onen den probíhaly po celé diecézi bujaré oslavy a konaly se slavnostní průvody. A protože nic nevydrží krásné příliš dlouho, ještě téhož roku v Novém Městě vyhořela fara.
Další velkou slavností byla zlatá svatba Antona a Theresy Noseových roku 1883, což bylo tenkrát považováno za tak výjimečnou událost, že hrabě Clam-Gallas jim věnoval 50 stříbrných guldenů a samotný litoměřický biskup Schöbel jim písemně požehnal a věnoval modlitební knížku s požehnáním. Ačkoliv dnes zlaté svatby rovněž nezůstávají bez povšimnutí, biskupové se v nich rozhodně většinou neangažují.
20. století
Jak probíhal církevní život ve dvacátém století? „Padesátá léta zasáhla rušivě do klidného života farníků i v Novém Městě. To bylo několik měsíců poté, co farnost převzal mladý kněz z Veselí nad Moravou, páter Jaroslav Huslík. Věnoval se nejen duchovní činnosti, ale hodně času trávil s dětmi. Chodil s nimi hrát kopanou, hrál velmi dobře volejbal a našel si i čas na výlety do Jizerek. Tehdejší mocenské struktury tomu nemohly nečinně přihlížet, patrně z obavy, aby nekazil mládež. Byl zatčen, vězněn a více jsme ho v Novém Městě nespatřili. Půlnoční mše byly hojně navštěvovány (nejen věřícími). Kostel byl často plný. Z řad občanů se podařilo sestavit asi patnáctičlenný orchestr, pěvecký soubor se sólisty a k oslavě Vánoc nacvičit Marhulovu vánoční mši.“*
To je dnes pouze už jen minulost. Když jsem 12. prosince 2004 byl na nedělní mši, bylo tam kromě mě (nezaujatého pozorovatele), faráře a správce fary ještě asi osm věřících, z toho šest lidí v důchodovém věku. Pokud má smysl těch osm přítomných věřících dělit na mužské a ženské osazenstvo, byl tam všeho všudy jeden muž.
Co kdo kdy dal
Seznam darovaných věcí je dlouhý a je zbytečné si ho připomínat celý. Obecné lze konstatovat, že největší „smršť“ darů se strhla ke konci 19. století, v době, kdy byla Klingerova rodina textilních průmyslníků na vrcholu. Lidé ovšem ani dříve svůj kostel nezanedbávali. Už roku 1722 byla do sakristie věnována nová komoda a zpovědnice, což bylo ovšem vykompenzováno rokem 1789, kdy byla sakristie pro změnu vykradena. Zloději mimo jiné sebrali 2 pozlacené měděné kalichy, 2 cingula a 15 mešních kalichů. Zloději byli později dopadeni a většina ukradených cenností navrácena.
Roku 1884 neznámý dobrodinec věnoval dvě sady sošek malého Ježíše a Panny Marie pro zdejší skvost: ručně vyřezávaný betlém z tyrolské vesničky St. Christina v údolí Gröden. Jsem rád, že mohu konstatovat, že se nám tento betlém dochoval do dnešních dnů.
Proud darů, který mezitím stále probíhal, zatím ani v nejmenším neutichal. Roku 1887, za finanční podpory Clotildy a Františka z Clam-Gallasu a Klingerovy firmy a za nemalého přispění Spolku pro nové varhany, byly kostelu zakoupeny, jak již jistě tušíte, varhany, které si zde můžeme prohlédnout i dnes.
Další výčet mnoha liturgických předmětů, jimiž byl kostel v druhé polovině dvacátého století obdarován, by byl příliš dlouhý a příliš zbytečný. Dovolil jsem si proto uvést příklady dvou rodin, které byly mezi dárci. Tou první byli již výše vzpomínaní Klingerovi, největší mecenáši našeho kostela. Tou druhou byli Sommerovi, které nezmiňuji ani tak kvůli počtu darů, jimiž přispěli, ale proto, že to jsou mí opravdu velmi vzdálení předci. Snad tedy pochopíte, proč se chlubím cizím peřím.
Sommerovi
Roku 1876 věnoval Anna, manželka jemnického mlynáře Franze Sommera, velum, tj. plachetku přes misku na hostie, tzv. ciborium. Tatáž Anna o tři roky později věnovala 2 černé sametové dalmatiky, obřadní roucha symbolizující radost. Sommerovi ještě roku 1882 věnovali 2 půl metru vysoké oltářní svíce (velmi častý artikl k věnování), čímž se prozatím odmlčeli.
Klingerovi
Klingerovi byli mnohem štědřejší, ale samozřejmě zároveň i mnohem bohatší. Největšími dárci byli otec a dcera Klingerovi, Ignác a Rosa. Baron Ignác Klinger začal kostel podporovat už v roce 1868, kdy věnoval jemné červené sukno na oltář. Pokračoval v tom i roku 1889, kdy zaplatil vídeňskou renovaci oltáře svaté Kateřiny. Ovšem jeho nejvýznamnějším činem, pokud jde o kostel, je určitě ona výše zmíněná oprava a navýšení kostelní věže v letech 1890 až 1892. Ale ani potom se svým mecenášstvím nepřestal. Už roku 1892 věnoval 2 barevná glazurovaná okna u presbytáře s vyobrazením svatého Ignáce (shoda jmen?...) a svaté Antonie; dále se projevil roku 1897, kdy nechal kostel nově vydláždit. Jeho dcera, Rosa, kromě toho, že věnovala několik obligátních oltářních svící a antipedium (zdobnou oponu na ochranu přední strany mariánského oltáře), pořídila kostelu roku 1894 i onen velký a nádherný lustr.
Od Klingerů dál
Ke konci předminulého století byl zároveň pořízen vzácný obraz „Svatá Kateřina“ od hejnického malíře Josefa Rittera von Führicha, který byl později oceněn na 50 000 rakouských korun. Svou hodnotu si tato akademická malba ponechala i nadále, protože byla jedním z mála Ritterových děl, která se dochovala. Toho si jistě byl vědom i člověk, pro nějž na začátku devadesátých let minulého století obraz kdosi ukradl.

Legenda o svaté Kateřině
Jelikož je kostel zasvěcen právě sv. Kateřině, bylo by vhodné si povědět, co o ní vypráví legenda.
„Za onoho času, když měl císař Maximinus na jistou dobu svou rezidenci v Alexandrii v Egyptě, vyhlásil slavnostní díkuvzdání pohanským bohům. Nakázal, aby každý z obyvatel města při náležitém vzdávání úcty bohům přinesl i oběti. V této době již mnozí obyvatelé Alexandrie byli křesťany, takže se tento akt s jejich vírou neslučoval. Proti této císařské svatokrádežné zvůli se rozhodla postavit ušlechtilá dívka jménem Kateřina. Byla knížecího původu, mimochodem i mimořádně krásná, a disponovala úžasnými znalostmi z různých oborů. Rozhořčeně a s velkou odvahou vytkla císaři nesmyslnost toho, že se modlí k neživým obrazům a nutí k tomu i celá společenství lidí. Hovořila s takovou myšlenkovou hloubkou a půvabem o nutnosti křesťanské víry, že sám císař obdivoval její krásu, výřečnost a ducha. Cítil, že nemá na to, aby mohl této dívce oponovat. Proto pozval mnohé věhlasné učence z celého světa a slíbil jim bohatou odměnu, když vyvrátí Kateřině její náboženské přesvědčení a obrátí ji zpět na pohanství. Stal se  však opak, neboť Kateřina dokázala hovořit o křesťanství s takovou přesvědčivostí a moudrostí, že je pozvaní filozofové přijali. Císař je za to odsoudil k trestu smrti upálením. Posléze dal císař Kateřinu na 11 dní uvěznit, týrat ji ranami bičem, hlady a žízní, aby její víru zlomil. Výsledkem však bylo, že císařova žena a vojevůdce, kteří Kateřinu navštívili ve  vězení, se stali spolu s dvěma sty vojáky křesťany. V bezmezném vzteku nechal císař na doporučení vysokého úředníka dovézt jakýsi mechanismus na 4 kolech, osázených noži a ostrými bodci. Rozkázal přivázat Kateřinu na kola a takto ji usmrtit. Tu zcela sám od sebe se stroj roztříštil. Kateřina zůstala nezraněná, takže mnozí pohané volali „Veliký je Bůh křesťanů“ a sami se stali křesťany. Kateřině byla za trest sťata hlava a andělé posléze odnesli její tělo na horu Sinaj, kde se v klášteře uchovávají její relikvie.“

Církevní rok v kostele
Církevní kalendář nekoresponduje plně s tím naším, občanským. Tak předně, končí na svátek Krista Krále, tj. dva týdny před začátkem adventu. Po svátku Krista Krále následuje týdenní pauza, po níž okamžitě následuje advent.
Advent a Vánoce
„Advent je kající doba, ale jiným způsobem než doba postní.“ Křesťané čekají na Spasitele a připravují mu cestu „ke svému srdci“. „Z vnějšku se tento ráz projeví skromnou výzdobou v kostele a fialovou liturgickou barvou. Typickým symbolem je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně rozsvěcují - každý týden o svíci více. To znamená: čím blíže ke Kristu, tím více světla.“
Vánoce jsou vyvrcholením adventu, kdy skromná výzdoba mizí a střídají ji betlémy, svíce, vánoční stromky, vše v bílé a zlaté, vznešených církevních barvách. Půlnoční mši snad ani připomínat nemusím.
Po Vánocích tak, jak je známe my, stále ještě pokračuje tak zvaná Doba vánoční, se svými svátky Matky boží 1. ledna, Zjevení Páně 6. ledna a končící svátkem Křtu Páně. Po něm následuje tak zvané liturgické mezidobí.

Liturgické mezidobí
„Tzv. liturgické mezidobí je nejdelší období církevního roku: jedna jeho část vyplňuje mezeru od konce vánoční doby do začátku doby postní a druhá, delší, pokračuje po svatodušních svátcích, tj. od konce velikonoční doby do adventu následujícího roku.
Není to období obyčejné, nedůležité, nebo dokonce bezvýznamné,“ jak křesťané říkají, „je to doba setby a dlouhé trpělivosti, v níž slyšíme Kristova podobenství a rozjímáme stránku za stránkou Písmo svaté. Je to doba každodenní lásky a růstu, který se den po dni uskutečňuje v dobré půdě.
Mezidobí je proloženo několika svátky: slavností Nejsvětější Trojice, potom slavnostmi Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a na konci slavností Všech svatých (1. 11.) a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. 11. - tzv. Dušičky). Poslední neděle v liturgickém roce je slavnost Ježíše Krista Krále. Další nedělí pak začíná nový církevní rok. Liturgická barva je zelená,“ barva naděje, související s blížícími se stěžejními svátky katolické víry, tj. Velikonocemi a později i Vánoci.

Velikonoce
Postní doba
Velikonoční období začíná tak zvanou „postní dobou,“ která sama o sobě začíná svátkem jménem Popeleční středa. V tento den se věřícím při bohoslužbě sype na hlavu troška popela nebo se jím dělají křížky na čelo. A to proto, aby si lidé připomněli, že prach jsou a v prach se obrátí. Popel k tomuto účelu použitý se získává o rok dříve spálením ratolestí posvěcených na Květnou neděli.
Po celou postní dobu se také každý pátek koná tak zvaná Křížová cesta, což je procesí v kostele, kdy jeden z věřících nese symbolický křížek a zastaví se u každého ze čtrnácti výjevů z Ježíšovy křížové cesty a u každého se čtou příslušné pasáže z Bible nebo se vypráví příhodné poučení. Postní doba trvá šest neděl a končí Květnou (Pašijovou) nedělí, kdy se světí ratolesti, jenž budou za rok spáleny pro příští Popeleční středu. Následuje Velký týden, se svými známými svátky Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou.
Velký týden
Zelený čtvrtek je den, kdy Kristus ustanovil svátost eucharistie a kněžství. Bohoslužby tohoto dne jsou proto zaměřeny tímto směrem. Dopoledne slaví každý sídelní biskup se svými kněžími mši, při níž kněží obnovují své kněžské sliby: ochotu sloužit Kristu i lidem, poslušnost biskupovi a celibát. Biskup při této mši posvětí tři druhy svatých olejů, které se používají při udílení - slavení svátostí. Ve večerních hodinách se pak slaví mše svatá na památku Poslední večeře Páně. Eucharistie je svátost Kristovy lásky ke všem lidem. Mimořádně silným vyjádřením této skutečnosti je obřad umývání nohou: jako Kristus umyl učedníkům nohy (Jan 13), tak si máme navzájem činit i my - odpouštět, sloužit druhým. Podobně pozdravení pokoje, obvyklé při každé mši, stává se zde výrazem odpuštění a ochoty obnovit narušené vztahy. Po této mši následuje eucharistická adorace.
Liturgická barva Zeleného čtvrtku je bílá. Jméno "Zelený čtvrtek" pochází ze starých dob, kdy to byl den přísného půstu a bylo dovoleno jíst (kromě chleba) jen zeleninu.
Velký pátek je den, kdy zemřel Kristus za spásu celého světa. Církev v tento den neslaví žádnou mši. V odpoledních hodinách se věřící scházejí ke slavení památky Umučení Páně: při bohoslužbě slova nasloucháme starozákonnímu proroctví o trpícím Božím služebníku a pašijím podle sv. Jana. Vrcholem velkopáteční liturgie je uctívání kříže - symbolu vykoupení. Je to den, kdy se věřící přísně postí.
Na Bílou sobotu církev nekoná žádnou bohoslužbu, ale setrvává na modlitbách u Kristova hrobu a rozjímá o tajemství Kristova života a smrti.
Velikonoční vigilie už nepatří k Bílé sobotě, ale k neděli Zmrtvýchvstání Páně. Proto se slaví po setmění. Nesmírně bohatá liturgie se svými symboly a kontrasty nás vtahuje do centra posvátného dění: vigilie (z lat. vigilare - bdít) začíná liturgií světla. Od posvěceného ohně se rozsvítí paškál, velikonoční svíce, jako symbol vzkříšeného Krista. Věřící si od ní rozsvítí svoje svíce a vedeni jáhnem (popř. knězem), který nese paškál, potmě vstupují do kostela. Jáhen zpívá velikonoční chvalozpěv Exsultet. Následuje 7 čtení ze Starého zákona a 2 čtení z Nového zákona. Po promluvě kněze pokračuje vigilie křestní liturgií: posvěcení křestní vody, křest katechumenů a obnova křestního slibu, na kterou se věřící připravovali 40 dní. Zde je vrchol celého postu i Velikonoc: vše, co předcházelo, byla příprava - vše, co bude následovat, je rozvedení a prožívání vlastního křtu. Třetí část velikonoční vigilie je slavení eucharistie.
O Veliké noci a na Boží hod velikonoční propuká radost pokřtěných ve chvalozpěv Bohu. Radost a jásot zní ze stále se opakujícího "aleluja" (hebrejsky "chvalte Boha!"), které trvá nejen o velikonočním oktávu, ale po 50 dní: tajemství naší spásy je tak bohaté, že církev rozšířila jeho slavení na celých sedm týdnů.
Čtyřicet dní po Vzkříšení oslavujeme Nanebevstoupení Páně. Deset dní nato dovršuje velikonoční dobu slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. Letnice.
Svátky Velikonoc, Nanebevstoupení a Letnic jsou tři fáze jediného velikonočního tajemství, na němž máme účast: Ježíš Kristus zemřel pro spásu světa, vstal z mrtvých, s oslaveným lidským tělem vstoupil do Otcovy slávy a dává nám svého Ducha, který nás posílá do světa.
Liturgická barva v době velikonoční je bílá.**
Od konce Velikonoc po konec roku
Čtyřicet dní po Vzkříšení oslavují křesťané Nanebevstoupení Páně. Deset dní nato dovršuje velikonoční dobu slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. Letnice, čímž končí velikonoční doba a opět začíná liturgické mezidobí, které skončí až na svátek Krista Krále, na konci církevního roku.

Závěrem toho nelze mnoho říci. Doufám že jsem podal zevrubný obraz našeho kostela a minimálně já jsem si udělal jakousi představu o tom, co takový kostel vůbec obnáší. Alespoň pro mě už není vzdálenou stavbou kdesi na kopečku, pouze dalším doplňkem  krajiny, ale budovou s vlastní historií, dobrými i zlými časy, jež stojí za připomenutí.
Na tomto místě je vhodné poděkovat dvěma osobám, které mi při sestavování této práce pomohly. Jsou to pan učitel Karel Nádeník, který mi poskytl cenné informace a staré fotografie kostela, a dále pak pan farář, jemuž vděčím za celou kapitolu Církevní rok v kostele.

Dodatky
Zajímavosti
Našeho kostela se příliš mnoho zajímavostí netýká, což je možná jedním z důvodů, proč o něm nikdo nic obsáhlejšího nenapsal. Nicméně přesto i zde se několik zajímavých událostí odehrálo.Bohužel, jsou o nich pouze zmínky.
Roku 1778 se na faře konalo setkání rakouských a pruských generálů, z farní kroniky však nemám záznamy říkající, z jakého důvodu se toto setkání konalo. Je však jisté, že za pruskou stranu se setkání zúčastnili generálové Bossi a Rasenbach, za Rakousko Dalthon, Kaunitz a Blankenstein.
Roku 1866, během prusko-rakouské války, Novým Městem v rámci invaze prošly 1. pruský husarský regiment, 60. pěchotní regiment, 2. dragounský regiment a 6 kanónů.
8.2. Slovník neznámých pojmů
biskup- nejvyšší kněz v diecézi. Může udílet svěcení nižší i vyšší, biřmování, světí oleje, oltáře, kalichy, koná pontifikálie, vydává příkazy pro diecézi, má moc soudní ve věcech duchovních, vydává církevní poplatky. Jeho odznaky: prsten, berla, mitra, kříž na hrdle, fialový kolár, trůn o 3 stupních. Pokud slouží mši, na oltáři má hořet 7 svící, a pokud mu nižší kněží cokoliv podávají nebo si od něj cokoliv berou, musí mu políbit prsten na ruce. 
děkan- kněz, představitel několika důležitějších kostelů v kraji, farářův nadřízený
farář- kněz, kterému dal biskup beneficium ("rentu") a lidi ke správě duchovní. Má právo udělovat křest a svátosti jakožto biskupův zástupce. Učí. Uděluje svátost při křtu, pokání, během nedělí a svátků slouží mši, vykonává svatební ohlášky, uzavírá manželství, vede pohřby, řídí procesí, žehná, vyhlašuje sváteční a postní dny, dbá na katolickou výchovu ve školách (tedy, když se ještě katolicky vychovávalo), účastní se na synodu diecéze, stará se o chudé, je hlava kostela, o nedělích hlásá evangelium a učení církve, popř. vyučuje náboženství, může zapovědět působení cizímu duchovnímu v jeho jurisdikci 
velum- viz ciborium
pluviál (plášť pro duchovní)
dalmatika (obřadní roucha symbolizující radost)
antipedium pro mariánský oltář (antipedium= zdobená "opona" k ochraně zdobené přední strany oltáře.
ciborium (= biskupem nebo jím pověřeným knězem vysvěcený zlato-stříbrný pohár na hostie. Je přikryt plachetkou= velum)
katecheta (učitel náboženství) 
presbytář (=místo jen pro kněze u hlavního oltáře) 
štola (část kněžského roucha)
patena (= stříbrná/zlacená miska na hostie)
kaplan- kněz, pomocník faráře

Tabulky
Přehled farářů do začátku 20 století
Farář
Od
Do
Farář
Od
Do
Kleinert
1683
1690
Wittmesser
1804
1816
Genta
1690
1704
Titze
1816
1834
Walter
1704
1718
Menzel
1834
1854
Hinde
1718
1762
Ulrich
1854
1866
Zebisch
1762
1766
Ressel
1866
1867
Wolf
1766
1785
Krug
1867
1885
Fistra
1785
1803
Jomrich
1885
1911
Maukisch
1803
1804
Össer
1911
?

Návštěvy biskupů do počátku 20. století
Keiser
1761
Wahala
1870
Schöbel
189, 1901

Zdroje a prameny
Farní kronika (Liberecký okresní archiv, Františkov)
Kronika Firstschaft, 1910
Novoměstské noviny, srpen 1998

Citovaná literatura:
* Novoměstské noviny, srpen 1998
** textové informace


PRVNÍ NOVOMĚSTSKÁ SUPERSTAR
	Na začátku měsíce dubna jsem procházela kolem restaurace U Zlaté hvězdy, kde jsem si všimla plakátku, který vybízel k účasti v pěvecké soutěži, kterou mnozí známe z televize.  Ve dveřích jmenované restaurace stál pan Ernest a hned se mě ptal, jestli se jdu přihlásit… To jsem tedy opravdu nešla, ale jeho nabídku na místo v porotě jsem přijala. Uplynul měsíc a dne 22. května 2005 se opravdu konalo odpoledne plné výborných pěveckých osobností našeho města a okolí. Společně se mnou v porotě zasedly Maruška Čechová a Pavla Novotná, čestným hostem byl i samotný starosta města. Úžasná konferenciérka soutěže Ivana Haová postupně vybízela všechny přihlášené, aby předvedli, co schovávají v hrdle. Upřímně musím říct, že ještě ráno jsem se domnívala, že to bude jen taková recese. Omyl. Zpěváci byli připravení se vším všudy. Mnozí z nich opravdu vypadali, jako by prošli rukama vizážistů a stylistů. Někteří měli samozřejmě i trému, protože je jedno, jestli zpíváte před vyprodanou pražskou halou nebo vyprodanou novoměstskou Hvězdou, tréma prostě je….  
	Každý ze zpěváků zazpíval ve více kolech 2 - 3 písničky dle svého výběru s doprovodem „hrací skříňky“  nebo bez něj. Slyšeli jsme většinou české hity současného i minulého století. Zazněly kdysi slavné Holky z naší školky v podání dobrovolného hasiče Pavla Malého, píseň Nebe perfektně zazpívala a odtančila temperamentní Eva Chovancová, pohodářský Tomáš Bruský vystřihl (a to dost dobře) Pohodu od skupiny Kabát, slečna Veronika Grunzová by mohla konkurovat muzikálovým hvězdám, skladba Jsi můj pán sklidila úžasný aplaus. Usměvavá paní Iveta Olachová si pro první kolo soutěže zvolila Dvě malá křídla, která známe v podání H. Vondráčkové a zazpívala je – podle mého – výborně. Jestli se domníváte, že nezazněly písně Mistra Karla Gotta, mýlíte se, zazněly… Pohádkovou skladbu Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš opět bezchybně předvedl pan Michal Klimsa. Z mateřské dovolené si s písničkou Lenky Filipové „Prý se tomu říká Láska…“ odběhla zasoutěžit Pavlína Kafková. Další ze soutěžících – Angelika Kučerová – vstoupila do boje s písní Trouba… a to tedy musím říct, že úžasná Lucie Bílá má v úžasné Angelice konkurenci. Dalším překvapením bylo vystoupení paní Marcely Pelantové. Věřte tomu, že tato paní, která nám mnohým vyřizuje sociální dávky, zazpívá krásně skladby Marie Rottrové nebo i Aleše Brychty. Mladí pánové Kamil Čonka  a David „Špička“ Sivák potěšili také porotu i diváky písněmi Voda, čo ma drží nad vodou nebo Nedvědovým Podvodem. 
	A přestože všichni byli výborní, Superstar může být jen jedna a tou se stala paní Angelika Kučerová. Asi se jí nedostane takové slávy jako neméně sympatickému Vlastíku Horváthovi, ale na tom přece nezáleží…
	Byla to moje nejlepší květnová neděle, i přesto, že jsem celé odpoledne strávila v hospodě. Vím, že i když jsme jako na konci světa a do velkoměst máme cestu dalekou, jsem ráda, že tu jsem, protože v Praze Superstar na ulici potkáte málokdy - skoro vůbec, a já mám to štěstí, že tu naši SUPERSTAR potkávám několikrát do týdne.
Věřím, že pořadatelé – manželé Karalovi, J. a M. Pelantovi - se příští rok zase rozhodnou najít novou Novoměstskou superstar. A kdyby náhodou bylo už v porotě obsazeno, nevadí, přijdu jako divák. (Ale radši bych do poroty – Osvaldová byla letos také podruhé).  
					M. Smutná

BEZDOMOVEC
  Stál ve spodní části Václaváku, tam, kde stojí obchodní dům Baťa. Na sobě měl rozedranou a špinavou zimní bundu neurčité barvy, plandavé kalhoty, roztrhané tenisky. Neupravené, rozcuchané prošedivělé vlasy vytvářely na hlavě huňatou kouli, obličej porostlý šedivým strniskem vousů. Prázdné oči, upřené před sebe jako v tranzu. V pravé ruce držel u úst foukací harmoniku. V levé natažené držel pytlík, prázdný plastový pytlík. Z harmoničky se linuly tóny jednoduché melodie. Okolo něj procházely skoro bez povšimnutí davy lidí. Voňaví, dobře oblečení, smějící se, hovořící spolu, míjeli jej chodci. Jen občas někdo zpomalil a ohlédl se.
  Dál hrál svoje melodie stále dokolečka. Pravou nohou si lehce poťukával do taktu. Občas se zachvěl zimou, vždyť byl únor, sychravo, foukal nepříjemný studený vítr. V levačce držel ten prázdný plastikový sáček, který se ve větru zachumlával do beztvaré hmoty.
  Bylo kdysi jaro, vlaštovky poletovaly vzduchem, vál teplý větřík. Na stráňce, kde vyrůstala čerstvá jarní tráva, seděl drobný chlapec. Byl bos, v tričku s krátkými rukávy. V pravačce držel malou harmoničku. Přitiskl ji ke rtům a začal hrát. Jednoduché melodie, jen tak pro radost, vždyť je jaro. Zaklonil hlavu a pozoroval vysoko na obloze jásajícího skřivana. Lehký teplý větřík mu povíval vlasy. Opět foukl do harmoniky a opakoval si ty své známé melodie. Odněkud z dálky se ozvalo volání. Chlapec přestal hrát a zvedl se z trávy. Odcházel pomalým krokem za tím hlasem. Vždyť bylo tak hezky, jaro.
  Přestal hrát, otřel si vousy hřbetem ruky a rozmotal plastový sáček tak, aby do něj mohla padnout drobná almužna. Přitiskl si harmoniku ke rtům a spustil. Jednoduchá melodie se opět rozezněla. Okolo něj nezúčastněně procházely davy lidí, usmívaly se, brebentily mnoha jazyky. Občas někteří jednotlivci zpomalili, účastně pohlédli na hrajícího otrhance a pak zase přidali do kroku. Vždyť je tak vlezlo a sychravo, je přece únor. 

Šmi-dra©
                          

Příjemný zážitek chalupáře . . .

Tímto článkem bych se chtěl s Vámi, milí čtenáři, podělit o malý, ale na dojmy velmi bohatý prožitek. Jsem z Prahy, a jak už to u většiny z nás bývá, máme každý pro chvíle odpočinku nějakou tu chaloupku.
Minulý víkend v sobotu jsem se tedy i já vypravil do severních Čech na tu naši, do vísky Jindřichovice pod Smrkem. Počasí nám přálo. Nedaleko našeho cíle se ale přidala nepříjemnost – totiž píchli jsme. Vyměnil jsem tedy kolo a jaké bylo moje překvapení, když jsem po několika kilometrech uviděl ceduli AUTOSERVIS.
Ukazatel směřoval do středu města Frýdlantu. Byl jsem rád, že nebudu muset do servisu až do vzdáleného Liberce, ale po pravdě řečeno se mi tam moc nechtělo, určitě víte, o čem mluvím. Když se řekne autoservis na malém městě, je většinou místem zmíněného podnikání garáž nebo kolna. Ale pak jsem to jel přeci zkusit. 
Dočkal jsem se dalšího velmi milého překvapení. Velký prostorný dvůr a dílna s prodejnou náhradních dílů. Dílna vybavená moderními stroji, plnička klimatizace, automobilová diagnostika, pneuservis, měření geometrie a kontrola brzdového účinku. Šel jsem se ještě trochu projít okolo, než na mě přišla řada. Všiml jsem si rovněž v prodejně velkého výběru náhradních dílů, nových pneumatik a disků všeho druhu pro všechny typy osobních a dodávkových motorových vozidel. Jak jsem se později při rozhovoru s majitelem autoservisu panem Vojáčkem dozvěděl, stále v opravně rozšiřují nabídku. Letos je to plnění a čištění klimatizací. Protože mám v autě klimatizaci, pan Vojáček mi poskytl zajímavé informace: 
Autoservis provádí plnění  a údržbu klimatizací všech typů vozů. 
U každého vozu s klimatizací se projevuje nepatrný únik chladiva, to způsobuje slábnoucí účinek klimatizace. Proto je zapotřebí nejméně jednou za rok (doporučuje se před letní sezónou) překontrolovat v systému množství chladiva a dle potřeby doplnit. Při používání klimatizace vzniká kondenzát, ve kterém najdou živou půdu bakterie, které mohou poškodit zdraví posádky vozu. Proto je třeba alespoň jednou za rok těleso klimatizace vyčistit. 
Po krátké opravě pneumatiky jsem byl opět mile udiven velmi nízkou cenou. 
Přeji Vám šťastnou cestu a neméně šťastný návrat domů.
Kdyby Vás ale náhodou potkala nějaká nepříjemnost s Vaším autem, mohu vám autoservis AUTO VOJÁČEK opravdu doporučit. Já sám, až pojedu příště na chalupu, opět se rád zastavím a dopřeji svému autu kvalitní servis.

                                                                                            Jan, chalupář z Prahy 


Naučná dřevěná deska z Tišiny
	Naše generace (je mi 59 let)si zajisté pamatuje mnoho dřevěných desek, které byly umístěny po našich horách někdy v 70. letech minulého století na podnět horské služby CHKO JH. Podle sdělení dlouholetých dobrovolných pracovníků HS – Jirky Polmy a Ládi Klímy z Nového Města pod Smrkem - jich tenkrát po Jizerkách viselo snad třicet kusů. Údajně je vyrobili v Hejnicích v Dřevařských závodech nebo na objednávku někdo z Hejnic. Budu rád, když mi někdo sdělí, jak to vlastně bylo, pamětníci určitě jsou.
Desky byly jednotné o rozměrech 350 x 240 mm, z kvalitního smrkového dřeva, slepené ze dvou kusů. Text na nich byl zhotoven vypalováním a konzervovány byly snad bezbarvým luxolem. Trvanlivost byla závislá na umístění desky v drsných podmínkách Jizerek.  Začátkem kůrovcové kalamity v 80. letech jich už mnoho nezbylo a já  jsem si té „tišinské“ všiml až v roce 1989, jak je zašlá a skoro rozpadlá, přitom několikrát do roka člověk prošel kolem, až jsem ji sundal (vlastně jedno prkénko už hledal v trávě) a za pomoci syna, tenkrát čerstvě vyučeného truhláře, jsme ji dali do původního stavu. Text vypalovala paní Renata Cermanová z Jindřichovic (zemřela před 3 lety), která to uměla moc dobře, ještě teď jsem luštil text po bodech po vypalování. V roce 1989 jsme tabuli opatřili stříškou a rámečkem proti povětrnostním vlivům a nalakovali acet. lakem.
	Neuběhlo mnoho let, to už bylo mé bydlo na Jizerce na Staré pile, a v roce 1995, když jsem více či méně jezdil jen kolem „Nivou“, zašedlou, téměř nečitelnou desku jsem znovu odšrouboval a opravil technologií, která byla použita na štítě „Stará pila“. Písmena obnovena akrylem a celý povrch důkladně přelakován epoxydovým lakem, jen stříška a boky byly kryty luxolem palisandr. Zdálo se, že to vydrží sto let, ale fukeřice v Jizerkách a hlavně na Tišině (kdo zažil, ví) má svoji pravdu.
	V r. 2003 se slavnostně otvírala vytoužená a dlouho očekávaná rozhledna na Smrku. Šel jsem nahoru svými cestičkami a deska smutně osleplá mě přitáhla, pomalu už jen to „ renovace J. Smutný“ bylo řádně čitelné. Jenže nářadí jsem neměl a jen tak to utrhnout mi bylo líto;  řekl jsem, že se vrátím, sundám, opravím.
	Rok trvalo, než jsem požádal mladé, ať mi to přinesou (čím to, že teď máme tak málo času?) a Káťa Sedláčková s Mírou Tymešem z našeho oddílu desku přinesli 22.10. 2004 v hodně zuboženém stavu.
	Teď to začalo – text nečitelný, naštěstí staré fotky a lupa, trochu kolombovského pátrání mé paní, která stejně všechno ví a vyluští,  a text byl na světě v původním znění.
	Teď jak to obnovit – staré prkno s textem nahrazeno novým, text už vytvořil počítač, na desku je přilakován epoxylakem, stará stříška upevněna moderním lepidlem a křížovými šrouby, ale aby se to starým ochráncům Jizerek nezdálo příliš moderní, zatmelil jsem je akryl. tmelem a přelakoval luxolem. Možná to vydrží trochu déle, ale spíš ne, babo raď.
	V květnu 2005 desku Káťa s Mírou opět instalovali na původní místo, někomu pro informaci, jiným pro vzpomínku, že tam třicet let byla…..




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				
******
Ali, M.				Ve čtvrti Brick Lane
Asimov,I.			Ocelové jeskyně
Bednaříková,J.			Podzimní čas mocné říše
Condon,R.			Mandžuský kandidát
Craig,M.			Brány světů
Dűckers,T.			Zóna Berlín
Fante,J.				Sny o kopci Bunker Hill
Fielding,H.			Bujná fantazie Olivie Joulesové
Funke,C.			Inkoustové srdce
Gordimer,N.			Poutníci
Harrison,H.			Druhá planeta smrti
Heinlein,R. A.			Dveře do léta
Koubková,Z.			Kníže Václav
Kubátová,T.			Samota pro dva
Loo Tessa de			Postel  na nebesích
Marias, J.			Srdce tak bílé
Martin,S.			Potěšení ze své společnosti
Mayle,P.			Hotel Pastis
Monyová,S.			Deník citového vyděrače
Monyová,S.			Ženu ani květinou..
Niffenegger,A.			Žena cestovatele časem
Noll,I.				Lékarnice
Núr				Skok vír
Phoolan,D.			Já, Phúlan Déví, královna banditů
Pohanka,M.			Kdo seje květák, sklízí karfiól
Potok,Ch.			Já hlína jsem
Puluh-Pilstein,J.			Se srpem v zádech, aneb, Malé dějiny poddanosti
Rankin,Ch.			Super trička
Semprun,J.			Bílá hora
Serno,W.			Ranhojičova pouť
Suzuki,K.			Kruh
Švabach,P.			Ramon
Taylot,G.P.			Pán přeludů
Vaňková,L.			Pán stříbrné růže
Váňová,M.			Sestra a sestřička
Wiśniewski,J.			S@mota na síti
Wood,B.			Hvězda Babylonu

Naučná dospělí
*************	
				Malujeme na sklo
Bin Ladin,C.			Temné království
Blackburn,V.			David Beckham
Glancem,J.			Moderní architektura
Höfler,H.			Cviky k uvolnění šíje
Hora-Hořejš,P.			Toulky českou minulostí 	10.díl
Kaplan,K.			Gottwaldovi muži
Marhounová,J.			Žitý život
Moore,M.			Hloupí bílí muži
Nyč,M.				Sádrokarton
Pávek,P.				Mám vizi
Pikous,J.			Jizerské hory včera a dnes – Druhá kniha
Rankin,Ch.			Super trička
Reid,L.				Zddraví v našich rukou
Schöder,N.			Slavní filmoví režiséři
Šmejdová,I.			Odleť mě domů
Špaňhelová,I.			Dítě
Vranka,M.			Za výzvou velehor
Warner,P.			160 her a cvičení pro první tři roky života
Weissenstein,F.			Rakouští císařové
Zázvorková,S.			Stella o sobě - II.
Zeman,M.			Jak jsem se mýlil v politice

Mládež beletrie
************
				Artur a minimojvé
Cabot,M.				Mediátor – 3
Funke,C.				Inkoustové srdce
Garfield, L.			Případ ukradeného medailonu
Honaker,M.			Paličák a hraběnčin duch
Lanczová,L.			Kapky rosy
Němeček,J.			Poklad kapitána Kida
Středa.L.				Medvěd na plovárně
Zmatlám,I.			Táňa a tři mědvědi

Mládež naučná
*************
Benm Jelloun Tahar		Tati, co je rasismus?
Blažková,M.			12 pokladů Čech a Moravy
Gravelle,K.			Co se to tam dole děje?
Iparraquerre de las Casas		Působiníé dekorace z windowcolor
Jansen,K.			Gelové svíčky
Knotková,B.			Angličtina z kouzelného sluchátka
Lucas,G.			Ekologie
Moprscheck,K.			Kreslíme zvířata
Pedevilla,P.			Veselá zvířátka z kolíčků na prádlo
Robins,P.			Johanka z Arku a její pochodující šiky
Acholl, K.			Draci
Verstraete,L.			Věda v nebezpečí - 1		
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