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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 3,-Kč * leden - únor 2004 číslo 1  ročník 10
www.nove-mesto-ps.cz ----------------------------------------------------------------- V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů
 
Jubilea
******
leden
Jarkovská	Marie				92 let
Fiuková		Bronislava			89 let
Hejzlar		Josef				85 let
Slámová 	Stanislava			85 let
Faltys		Karel				84 let
Míchalíčková	Anežka				82 let
Nováková	Božena				82 let
Rakoušová	Jindřiška			82 let
Křepelková	Marie				81 let
Štěrbová		Božena				81 let
Hejzlarová	Lydie				80 let
Jelínková	Zdeňka				80 let
Šubertová	Anna				80 let
Táborská 	Vlasta				80 let
Istenáková	Františka			75 let
Jelínek		Karel				70 let

únor
****
Hofmanová	Anna				84 let
Mach		Josef				83 let
Gutbierová	Irmgard				81 let
Maryšková	Albína				81 let
Matysová	Karolína				81 let
Petrušová	Gertruda			81 let
Habartíková	Marie				75 let
Kovalský	Miroslav			75 let
Plíšková		Růžena				70 let

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Upozornění redakce: vzhledem k tomu, že již 10. rok se noviny prodávají za stejnou cenu a náklady na tisk stoupají, oznamujeme, že od dalšího čísla novin činí jejich cena 6,- Kč.


Zápis  z  8. veřejného zasedání ZM
konaného dne 10. prosince 2003

Přítomni: Maděra Jaroslav, Kozák Miroslav, Konečná Ivana, Mgr. Novotný Jindřich, Kotrbatý Milan, Mgr. Žáková Radoslava, Ing. Jeřábek Karel, Ing. Petrovič Vladislav, Ing. Smutný Pavel, Steffan Ludvík, Pelant Jaromír, Vojáček Miloš, Suková Miloslava, Dobřichovská Jana, Husáková Věra, Lukáš Novotný. 
Omluven: tajemník p. Homolka

Starosta města p. Maděra zahájil jednání a konstatoval, že bylo řádně svoláno podle zákona a       je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva. Jednání je tedy usnášení schopné.     


Do návrhové komise  byli navrženi: Ing. Jeřábek a Mgr. Novotný.         Hlasování: 16 – 0 - 0    
Za ověřovatele byli navrženi: pí Husáková a pí Suková.                         Hlasování: 16 –  0 – 0
      
1. Kontrola usnesení

1.1. Starostovi
1.1.1. úkol byl splněn
1.1.2. byl napsán dopis, odpověď byla negativní, neboť v zimním období toto dělá problémy s údržbou silnic
1.1.3. byli vyzváni a osazení sloupků bylo uskutečněno a dělící čáry budou provedeny až v  jarních měsících
1.1.4. bylo vedeno jednání – odpověď zněla, že toto je problém z důvodu podzemních vod. Doporučuje vyvarovat se solení a navrhuje zvolit na posyp invertní materiál
1.1.5. plot ve Frýdlantské ulici je na pozemku města a problém bude řešen až v  jarním období
1.1.6. vyhodnocení grantů obdržel každý zastupitel v materiálech
1.1.7. jakmile bude předložen úplný text návrhu darovací smlouvy, bude předložen zastupitelstvu ke schválení
1.1.8. osvětlení na budově sokolovny bylo provedeno

1.2. Starostovi a RM
1.2.1. rada doporučuje nabídnout budovu bývalé mateřské školky k využití pro činnost komunitního centra “Bez rozdílu” a také DDM. Dle domluvy jednotlivých organizací bude řádně sepsána nájemní smlouva.
  
1.3 RM
1.3.1 Rada tento bod projednala a zároveň je zařazen na program jednání

1.4. OVŽP
1.4.1. stavba v Jindřichovické ul. - dle zpracovatele není v rozporu s ÚP a jedná se o stavbu dočasnou.
1.4.2. značka bude odstraněna
1.4.3. uložení trubek u hřiště – bude provedena oprava
1.4.4. autobusová zastávka v Husově ul. bude nahrazena zastávkou z jiného materiálu
1.4.5. informační skříňky – nová místa nebudou rozšiřována – byly instalovány nové  výlepové plochy.

1.5. Finančnímu odboru
1.5.1. bylo splněno

1.6. Odboru správy majetku
1.6.1. bude předloženo na dalším zasedání ZM.


Doplnění zápisu z veřejného zasedání č. 6  ze dne  24. 9.  2003 
Zastupitelé byli vyzváni, zda mají připomínky ke kontrole usnesení.

- Ing. Smutný vznesl připomínku na pozdě poslaný zápis z  6. veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 09. 2003
- dále žádá doplnit bod č. 9. Různé ohledně konkurzu na pracovníky - pan Homolka odpověděl, že konkurzy doporučovala rada již v minulém volebním období 
- Ing. Smutný – dotaz, zda se konal konkurz na informačního technika, zastupující sekretářku a připravovanou funkci referenta pro granty? – pan Homolka odpověděl, že, konkurzy na tato pracovní místa se nekonaly.

Bylo hlasováno o doplnění zápisu č. 6 z  veřejného zasedání.
          Hlasování: 17 – 0 - 0    

2. Připomínky občanů 
- Pan Prchal  - pobíhající psi po městě – je postupně řešeno s psím útulkem v Hajništi.
- Pan Rabina  - navrhuje projednat se SČVaK akceschopnost požárních hydrantů v městské síti a zanést do požárního plánu města. Možnost  předání PS Raspenava a SDH Nové Město pod Smrkem.   
  
3.Majetkoprávní věci
-  Pan  Křepelka předložil materiály a zastupitelstvo  tyto schvaluje dle příloh.
         									
-  Dále zastupitelstvo ukládá panu Křepelkovi, že pokud nedojde do doby 6 měsíců k uzavření kupní smlouvy - vyzvat kupujícího.						        									          Hlasování: 17 – 0 - 0    

4.Projednání rozpočtových změn
- Předložila Ing. Beranová a navrhuje tyto rozpočtové změny dle předložených příloh. 
Zastupitelstvo tyto změny schvaluje.
     									          Hlasování: 17 – 0 - 0    
5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2004
- Ing. Beranová předložila rozpočtové provizorium na rok 2004 dle přílohy.
Zastupitelstvo toto provizorium schvaluje.

                                                                                                                    Hlasování: 17 – 0 - 0    

6. Projednání doporučení rady ke zprávám z kontrolního výboru
- rada projednala navrhovaná opatření zápisů kontrolního výboru z provedených kontrol  a předložila doporučení rady k těmto zprávám  - viz příloha. K tomuto bodu proběhla diskuse a zastupitelstvo přijalo opatření tak,  jak byla radou předložena.
- Ing. Jeřábek vznesl věcnou připomínku k bodům jednání MZ, že je nutné na pozvánkách na zasedání uvést příslušné body, které budou projednávány nebo schvalovány.

     
7. Zpráva finančního výboru 
Rada byla seznámena se zprávou finančního výboru kontrol č. 1, 2 a 3, kterou předložil ing. Petrovič, a po diskusi ukládá RM projednat na příštím zasedání ZM a navrhnout nápravná opatření. Dále ukládá starostovi p. J. Maděrovi přizvat na jednání RM, kde se budou nápravná opatření projednávat, člena finančního výboru. Zastupitelstvo doporučuje přizvat předsedu finančního výboru  Ing. Petroviče.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zápisy z jednání výborů   MÚ jsou součástí materiálů předkládaných k jednání ZM a jejich zveřejnění podléhá zákonu  o utajovaných skutečnostech.
          Hlasování: 17 – 0 - 0 

Zápis o kontrole finančního výboru je součástí  materiálů zastupitelstva a je k nahlédnutí na městském úřadě, pokud jeho zveřejnění není  v rozporu se zákonem. 
          Hlasování: 17 – 0 - 0 

8. Projednání dodatku ke smlouvě s firmou A.S.A.
Pan Kozák předložil dodatek č.1 k vyhlášce č1/2001, stanovující systém nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem. 
Po diskusi zastupitelé tento dodatek přijali.
          Hlasování: 17 – 0 - 0 

Zastupitelstvo města schválilo dodatek ke smlouvě s firmou A.S.A. pro rok 2004 -  ceník pro svoz a využití separovaného odpadu. 
          Hlasování: 17 – 0 - 0 

 9. Různé
-  pí Věra Husáková se veřejně omlouvá paní Jarchovské za výrok na MZ ze dne 10. 9. 2003 
-  zda je možné navrhnout osobnost roku, v případě,  že ano, navrhuje ing. Milana Novotného.
- Ing Smutný  upozornil, že na osobnost roku nejsou vyhlášena pravidla.
- Pan Vojáček upozornil na špatné formulace v zápisech a doporučuje KV se tímto problémem zabývat.
- Mgr. Žáková – KV bude navrhovat, aby se zastupitel do 14 dnů obrátil na ověřovatele zápisu, a v  případě zjištění chybné formulace dá návrh na dalším zasedání k opravě zápisu.
- Ing. Jeřábek navrhuje, aby anketa osobnost roku byla vyhlášena v  Novoměstských novinách,  a občané zvolí prostřednictvím anketního lístku vítěznou osobnost.
- Pan starosta doporučuje držet se zákona o obcích, který nám ukládá, co zápis musí obsahovat.  Nikde není psáno, že v zápisech musí být doslovné citace diskutujících. Důležité je zachytit to,  co bylo projednáváno a s jakým výsledkem.
- Mgr. Novotný – navrhuje zařadit do rozpočtu města na rok 2004 vybudování víceúčelového hřiště u sokolovny.
- Pí  Konečná  - k připomínkám zastupitelů / bouchání rachejtlí, močení na náměstí atd./ dává opakovaně na zvážení, zda by nebylo dobré mít  v Novém Městě pod Smrkem  zřízenou Městskou policii. Je správný okamžik pro tento návrh, bude se vytvářet rozpočet města pro rok 2004.  Z  toho důvodu by bylo vhodné  o návrhu uvažovat.
Městská policie má již rozšířené pravomoci /zákonem/,  ve Frýdlantě již od 1. 12. 2003 pracují  4 policisté a městu se to vyplatilo. 
- Pan Jakub vznesl připomínky ke   změnám jízdního řádu.           

   
       Jaroslav Maděra 					            	Miroslav Kozák
         starosta města	             				            	   místostarosta
       

        Miloslava Suková			                                                   Věra Husáková   
             ověřovatel					                                         ověřovatel


U S N E S E N Í
z 8. zasedání Zastupitelstva města Nového  Město pod Smrkem, konaného dne 10. prosince 2003 

ZM schvaluje
1. 	Návrh pana starosty na návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.  
2. 	Majetkoprávní věci dle příloh.
3. 	Rozpočtové změny
4. 	Rozpočtové provizorium na  rok 2004.
5. 	Doplnění zápisu z jednání č.6 ZM podle připomínek ing. Smutného.              
6. 	Bezúplatné nabytí tělocvičny do majetku města.
7. 	Dodatek č.1 k vyhlášce č.1/201 stanovující systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
8. 	Ceník za svoz separovaného odpadu pro rok 2004 a cenovou přílohu pro rok 2004 ke smlouvě o dílo č. SO 2 F 20 048     
     
ZM bere na vědomí:
1. Doporučení rady ke zprávám kontrolního výboru.
2. Zprávu finančního výboru.
      3. Zápisy z 1.,2. a 3. kontroly finančního výboru.
      4. Že zápisy z jednání výborů a komisí  jsou součástí materiálů  předkládaných k  jednání
      ZM a jejich zveřejnění podléhá zákonům č. 101/2000 Sb. a 106/1999 Sb.  

ZM ukládá:
Správnímu odboru - pokud nedojde do doby 6 měsíců k uzavření kupní smlouvy – vyzvat kupujícího.
Správnímu odboru – zveřejnit v Novoměstských novinách a městským rozhlasem možné způsoby plateb místních poplatků. 
Starostovi – pozvat na jednání RM předsedu finančního výboru Ing. Petroviče.
OVŽP – nalézt kolaudační protokoly k tělocvičně v Tylově ulici.     
Místostarostovi – jednat s  FVS o funkčnosti vodovodního požárního systému.
OVŽP – vyzvat stavebníky při vydávání stavebního povolení o možnostech ukládání stavebního odpadu.
OVŽP -  jednat s ČSAD a ČD o vhodném prostoru pro parkování autobusů ČSAD.
Starostovi – jednat s ČD o změnách jízdních řádů.
Starostovi – informovat občany,  dokdy je možné podávat připomínky  k  jízdním řádům.
OVŽP – zajistit statické posouzení budovy MŠ v Mánesově ul.         
      

      Jaroslav  Maděra							          Miroslav Kozák
       starosta města								místostarosta



Reakce na zápis zastupitelstva ze dne 24. 9. 2003
Vážení,
dostal se mi do rukou zápis z jednání městského zastupitelstva našeho města ze dne 24. 9. 2003, kde v bodě 9/různé/ se pí Husáková vyjadřuje k výběrovému řízení na pracovníky DPS v tomto  smyslu: (cituji) “ z DPS odešli ti, kteří málo pracovali”. Protože jsem nebyla vybrána komisí pro další práci v DPS, hluboce se mě tento výrok pí Husákové dotkl. Dále nechápu, jak si někdo ze zastupitelů může dovolit hodnotit moji práci v DPS, když ani MÚ nebyl mým zaměstnavatelem, ale celých 13 let mého působení v DPS byl zaměstnavatelem OÚSS  Liberec a navíc mi nikdo za celých 13 let zaměstnání pod OÚSS nevytkl ani jeden nedostatek v  mé práci.
Tímto vás tedy žádám, aby se pí Husáková mojí osobě omluvila veřejně, na nejbližším zasedání městského zastupitelstva našeho města. 
Děkuji za pochopení.				
S pozdravem Jana  Jarchovská.

V podobném duchu reagovala na zápis zastupitelstva ze dne 24.9.2003 i pí Babuková.  


Dne 19. 11. 2003 se konala schůzka u pana starosty, které se účastnila také pí Husáková, pí  Jarchovská a pan Křepelka Miroslav jako vedoucí správního odboru. Zmíněná citace zápisu byla na schůzce probrána a pí Husáková se na zastupitelstvu  konaném dne 10. 12. 2003  veřejně omluvila.


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. 								

Informace MÚ
************
Upozorňujeme  organizace a spolky našeho města, že mohou  propagovat svou činnost také prostřednictvím   Informačního  centra ve  Frýdlantě.

Jak platit poplatky ?
Většina občanů Nového Města pod Smrkem platí především poplatky za psa a za služby odpadového hospodářství – popelnice.

Možnosti úhrady poplatků:
1.Vždy, a kdykoliv v pokladně  Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem jakýkoliv poplatek nebo platbu
( ušetříte za převody peněžních ústavů , poštovné)

2.	peněžním převodem z účtu poplatníka (platící osoby)  na účet města 
č. 19-7000025461 /0100  a musíte uvést  VS ( variabilní symbol)
VS popelnice  : 1337 ……
VS psi              : 1341 …..  
+ pořadové číslo poplatníka z jednotlivé evidence psů, nebo popelnic.

3.	jakoukoliv peněžní poštovní poukázkou  odeslat na účet města 
č.19- 7000025461 /0100  a musíte uvést VS ( variabilní symbol)
VS popelnice  : 1337…..
VS psi              : 1341….
+ pořadové číslo poplatníka z jednotlivé evidence


Doporučení :   
Každý poplatník, který se rozhodne platit peněžní poukázkou nebo peněžním převodem, si musí sám dopředu zjistit na městském úřadě  číslo pořadí jemu přidělené v jednotlivých evidencích , a toto dopsat za číselnou kombinaci variabilního symbolu.

Např.  poplatek za psa : 1341211 – poslední trojčíslí je přidělené číslo z evidence psů
            Poplatek za popelnici: 13371054 – poslední čtyřčíslí je přidělené číslo z evidence popelnic


Osobnost roku

V řadě měst a v různých časopisech se volí osobnost roku. Proto na podnět zastupitelů města bychom rádi zvolili i osobnost roku v našem městě. 
Obracíme se na vás, občany města a čtenáře novin ,  s nabídkou volby osobnosti roku.  O osobnosti roku budete rozhodovat vy, čtenáři a  občané Nového Města, v anketě, která bude zveřejněna  v našich  novinách. Návrhy  na osobnosti roku předejte  písemně redakci novin  či osobně v knihovně pí Vokounové.  Návrhy jmen  na osobnost roku budou zveřejněny  s anketním lístkem v dalším čísle novin. 
Vyplněním anketního lístku určíte  sami pořadí osobností roku. V případě, že bude méně než dva návrhy na osobnost roku, anketa  se neuskuteční. O výsledku budete samozřejmě informováni.


***********************************************************************************************

Návrh na osobnost roku 2003

Jméno.......................................................                          Příjmení......................................................................

Bydliště....................................................................................................................................................

Zdůvodnění návrhu:.................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


ZUŠ											
Informace ze ZUŠ

Předvánoční čas v Základní umělecké škole byl naplněn koncerty, vystoupeními a soutěžemi. První vánoční koncert byl již 9. prosince v koncertním sále Zušky, vystoupení  dětí bylo odměněno spokojeností a potleskem diváků. Za výtvarné úspěchy v mezinárodní soutěži byli oceněni  žáci výtvarného oboru. Nezapomněli jsme na vystoupení pro seniory, zahráli jsme i našim německým spoluobčanům a v  domě pečovatelské služby zazpívaly babičkám a dědečkům děti z Podsmrkáčku.
Náš flétnový sbor  vystoupil i v katolickém kostele.

Velký vánoční koncert pro novoměstskou veřejnost uspořádala  Zuška 18. prosince v restauraci Na náměstí.. Jistě přispěl k vánoční pohodě a těšení se dětí i nás dospělých na Štědrý večer v kruhu svých nejbližších.
Slavnostní atmosféru zimních svátku jistě přiblížila i výstava výtvarných prací ze soutěže “Půjdem spolu do Betléma”, kterou vyhlásila a zorganizovala naše ZUŠ pro školy Frýdlantského výběžku.  Vedle oceněných dětí z Frýdlantu, Hejnic a Raspenavy  byly oceněny i naše děti: Jana Bendlová,Vojta Kos, Veronika Prchalová,Tomáš Turský a betlém dětí z novoměstské mateřské školy.  Jejich práce jste mohli vidět v prostorách ZUŠ a muzea. 
Poděkování našim sponzorům za dárky pro naše děti - paní Pavle Jelínkové a Alici Prchalové. Jsme rádi, že si na naše děti vzpomenou milým dárkem.

Naše přání
Žáci i učitelé ze Základní umělecké školy v Novém Městě pod Smrkem přejí všem lidem dobré vůle v novém roce 2004 hodně zdraví, pohody a radosti.
(Prosím vložit obrázky a oddělit od ostatního textu.)

Regiotram NISA

Základní rámec projektu
Cíl
Vytvoření systému pro provozování moderní veřejné dopravy v regionu, založené na páteřní síti kolejové dopravy. Tento systém bude realizován jako dílčí naplnění Integrovaného dopravního systému v podobě konkrétního technicko - organizačního systému zajištění veřejné kolejové dopravy včetně kolejového dopravního systému. REGIOTRAM NISA je propojení železniční i tramvajové infrastruktury, umožňující prostřednictvím provozu Tram Train vozidel zavedení smíšeného provozu na železničních tratích. Umožněno tak bude bezpřestupové dopravní spojení mezi příměstskými oblastmi a centry spádových měst regionu.
Nositel  projektu:
Liberecký kraj
Partneři projektu:
Ministerstvo dopravy ČR
České dráhy a.s.
Statutární město Liberec
Město Jablonec nad Nisou

Koordinátor projektu:
Investorsko Inženýrská a.s.
Územní vymezení projektu:
Řešení připravované v tomto materiálu zahrnuje pás osídlení podél řeky Nisy, tj. osu Zittau - Hrádek nad Nisou - Liberec- Jablonec nad Nisou - Tanvald- Harrachov - Jelenia Gora, s odbočnými větvemi Tanvald - Železný Brod, Smržovka - Josefův Důl, Liberec - Frýdlant, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem a s budoucím napojením České Lípy, Turnova a dalších blízkých regionálních center.

Vážení přátelé,
občané se mě často ptají na různé věci, o kterých nemají dostatek informací. Překvapuje mě ale , když například odpovídám na otázky, co to je Regiotram. Byl jsem přesvědčen, že informací o dopravním integrovaném systému, který chceme v Libereckém kraji vybudovat, je zveřejňováno dostatek. Jak je vidět, mýlil jsem se. Chybu vidím v ne úplně funkční komunikaci mezi krajským úřadem, obcemi a občany.
Vaše dotazy při našich přímých setkáních jsou pro mě výzvou, abych se snažil zlepšit  informace z Krajského úřadu Libereckého kraje směrem k veřejnosti. Nedostatek informací vede často ke zkresleným závěrům, nedorozuměním a zbytečně vyhroceným situacím. V našem kraji to byla například pověstná silnice R35 z Liberce do Hradce Králové, kdy se krajským úředníkům vkládaly do úst úplně jiné závěry, než jaké připravovali. Na druhé straně ale díky vzájemné komunikaci a informacím o grantové politice kraje se nám povedlo převést na obce peníze na konkrétní akce. Možná by se ale dalo dělat ještě více, kdyby si organizace i jednotlivci podali na krajský úřad vypracované projekty. I to je ovšem o vzájemné komunikaci.
Rozhodl jsem se proto na prahu nového roku, že se pokusím tuto chybu napravit. Rád bych zavedl přímou informační linku mezi Vámi a mnou. Nabízím Vám odpovědi na Vaše otázky na své e-mailové adrese. Budu rád, když se na mě budete obracet s  dotazy na konkrétní problémy, týkající se Vašeho města i celého Libereckého kraje. Pokud nebudu umět odpovědět sám, předám Váš dotaz některému z odborných pracovníků. Zároveň Vám ale připomínám, že poměrně dost informací můžete získat na  webové stránce Libereckého kraje .
Věřím, že se naše komunikace v nastávajícím roce zlepší a že z toho budeme mít prospěch my všichni. Přeji Vám v roce 2004 hodně zdraví a úspěchů v práci i v soukromém životě.

Váš 
Luděk Suchomel,
Statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje.
ludek.suchomel@kraj-lbc.cz





Zprávy z Domečku								logo



Cena vévody z Edinburghu
Program Cena byl poprvé představen ve Spojeném království v roce 1956.

Cena předkládá mladým lidem vyvážený nesoutěžní program dobrovolných aktivit, které podporují jejich osobní růst, povzbuzují je k objevování, ke spoléhání na sebe sama, k vytrvalosti, zodpovědnosti a ke službě společnosti.
·	Kritériem pro získání Ceny je zbudování osobnosti prostřednictvím vytrvalého úsilí o 
              dosažení lepších osobních výsledků. Přitom  se vychází pouze z  počátečních     
               schopností  účastníka. Mezi sebou se jednotliví účastníci nesrovnávají.
·	Účast je zcela dobrovolná a každý jednotlivec si může naprosto svobodně vybrat, jaké  
       z dostupných činností v rámci čtyř níže uvedených oborů se bude věnovat.
·	Účastnit se mohou lidé bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství či politickou příslušnost.

Cena je určena mladým lidem ve věku 14 - 25 let.
Základní strukturu  programu tvoří 4 povinné obory:
·	služba
·	praktické dovednosti
·	rekreační sport
·	expedice
Program má 3 stupně náročnosti:
·	bronzová cena 
·	stříbrná cena
·	zlatá cena
Minimální požadovaná délka nasazení pro uchazeče o přímé získání Ceny je 6 měsíců na bronzovém stupni,
12 měsíců na stříbrném stupni a 18 měsíců na zlatém stupni.

BRONZOVOU CENU v našem městě získaly:
Lenka Němečková
Ivana Zounarová
Adriana Žáková
Eliška Svobodová
Lucie Barešová
Malý krůček schází Veronice Dobiášové  ( z důvodu nemoci) -  už jen expedice. 

V únoru dokončí  STŘÍBRNÝ STUPEŇ  Míla Bechná, Eva Zatloukalová, Stáňa Zajícová a Kateřina Svobodová. 

Expedice stříbrného i bronzového stupně  proběhla v říjnových prázdninových dnech. 
Vážení rodiče, musím konstatovat, že máte báječné děti, které dokázaly zdolat řadu překážek, nepřízeň počasí, orientovat se v terénu jak za světla, tak i za tmy. Velmi pěkně spolupracovaly ve skupině a vzájemně si vycházely vstříc. Jsem pyšná na to ,že máme  v našem městě samostatné, šikovné a vstřícné mladé lidi.

Budu ráda, když se do programu zapojí i další šikovná novoměstská mládež.
Podrobnější informace najdete na  www. edice. cz.



Projekt  § 11/55
Projekt s názvem § 11/55 ( za pět minut dvanáct) probíhá v naší republice od roku 2000.
Cílem projektu má být větší povědomí o nutnosti a užitečnosti dodržování zákonů každým jednotlivcem. Děti by si měly zábavnou a soutěžní formou rozšířit obzor v otázkách práva. Prvním úkolem je zvýšit povědomí o zákoně omezujícím prodej cigaret mladistvým. Vedle toho se soutěžící i diváci dozvídají i o lidských právech, právech menšin a zákonech jako takových.
Do soutěže se mohou zapojit skupiny dětí od pátých do devátých tříd.
Podařilo se nám získat zajímavé materiály pro 6 škol z našeho výběžku, teď už bude záležet na nich, jak se do celého projektu zapojí a zda vítězné  družstvo z oblastního  kola, které by mělo proběhnout v Novém Městě pod Smrkem, obstojí v krajském kole a postoupí do finále v Praze.
Držte nám palce, ať všechno dobře dopadne a děti z našeho výběžku v soutěži obstojí.



KROUŽKY
Vážení rodiče, pokud máte zájem zapojit své dítě do pravidelné činnosti, informujte se přímo v Domě dětí nebo na telefonu 482 325 319. Je možné, že na vás bude hovořit záznamník- nebojte se ho.
Není nutné kupovat dětem drahé dárky. Daleko důležitější je zapojit děti do činnosti, která je baví a bude přínosem pro kvalitní rozvoj jejich osobnosti. 

Výlety
Veškeré výlety a sportovní akce jsme pořádali za finančního přispění odboru školství a mládeže Libereckého kraje, proto vaše děti vždy platily jen příspěvek, nikoli celé náklady na akci. 
Kulturní vystoupení a realizace projektu Pointilismus podpořil Liberecký kraj, odbor kultury. Díla z výtvarné dílny Ivony Špálové budou vystavena v místní knihovně a poté poputují na veletrh dětské knihy do Liberce.


RAUT V DDM
V pondělí 15.12.2003 uspořádala výtvarná dílna Ivony Špálové raut. Ve výtvarném ateliéru se za vřískotu a potlesku dětí i dospělých otevřela keramická pec s krásnými glazovanými dětskými výrobky. Na pec jsme získali dotaci od Nadace Euronisa a Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.
Rodiče a přátelé DDM si se zájmem prohlédli výstavu a vystavené fotografie z  činnosti.

Včelařství
Projekt Včelařství byl podpořen odborem školství a mládeže Libereckého kraje. Děti z Libereckého kraje se seznamovaly s životem včel a činnostmi včelaře. Točily a odlévaly si svíčky z včelího vosku. Pletly košíky z proutí. 

Veselost
Pěvecký sbor Veselost se rozrostl na 22 členů. V letošním roce vystupovali v Lázních Libverda a v hejnickém kostele. Schází se každé úterý od 18 hod. v DDM pod odborným vedením pana Havránka.
Chcete-li se přidat, přijďte nebo zavolejte na tel. 728849991.

Léto 2004
Rodiče, děti, POZOR, POZOR!
Tábor v Jindřichovicích pod Smrkem bude v termínu 11.07.-25.07.
Podrobnější informace budou v únoru v DDM. Loňským účastníkům budou informace rozeslány koncem ledna.
Na červenec připravujeme česko - německé setkání mládeže s Magdeburgem.

Děkujeme všem rodičů a prarodičům, kteří podporují své děti v mimoškolních aktivitách a vedou je k smysluplnému životu.

                                                                                                     Mgr. Yveta Svobodová
                                                                                                          Ředitelka DDM

šachová figura	

Mistrovství České republiky v Rapid šachu- Liberec 26.9.-28.9.

První velká akce šachového kroužku v letošním roce bylo mistrovství republiky v rapid šachu, konané v Liberci.Zúčastnili se Michaela Rosenbergová,Šárka Zemanová,Ivana Grasslová.Michaela Rosenbergová hrála v kategorii D 14  - dívky do 14 let, kde skončila ve finálovém turnaji na 9. místě.Šárka Zemanová a Ivana Grasslová hrály kategorii D10. Šárka skončila krásném 5. místě a Ivana na 13. místě.Děkujeme Domu dětí a mládeže za finanační příspěvek na dopravu.

Hasiči
******
Sbor dobrovolných hasičů Nové Město pod Smrkem v uplynulém roce oslavil dne 18. 10. 2003  130. výročí svého založení. Oslavy proběhly na náměstí za účasti pozvaných hostů a SDH  včetně PS Raspenava a kolegů z Polska a Německa. Celkem se jich  zúčastnilo na 1000 dětí a 1500 dospělých Oslav se také účastnili hasiči z Tunaně.  Vše začalo průjezdem hasičské techniky městem. V průběhu oslav byly ukázky hasičské techniky, které se setkaly s velkou odezvou u diváků. Také soutěže hasičů měly velkou podporu diváků. Na závěr oslav se konala taneční zábava. Hasiči by touto cestou rádi poděkovali všem, kteří jim pomáhali, a MÚ Nové Město a KU LK za grantovou podporu. Jistě vás  bude zajímat, že  hasičský sbor ke konci roku měl  64 členů, z toho 4 ženy a 28 mužů. Dále má sbor 32 mladých hasičů, z toho 10 jich chodí do mateřské školy, zbytek jsou školáci.  V úseku  represe, kam patří výjezdy k požárům, záplavám, technické pomoci, autonehodám, zasahovali naši hasiči takto:   požáry - 18x z toho 8x mimo Nové Město, technické výjezdy 5x, dovoz vody na základnu mládeže 3x. Dále se hasiči účastnili dvou námětových cvičení. 1x Lázně Libverda a 1x na horu Smrk. Další z důležitých činností je výcvik členů. V uplynulém roce se sbor účastnil 10 hasičských soutěží . V našem okrsku se členové  účastnili 7 soutěží, na kterých obsadili 3x 1. místo, 2x  2.místo, 1x 3.místo, 1x 7. místo. Mimo okrsek se členové účastnili tří soutěží, z toho se umístili 1x na 1.místě, 1x 2.na  místě a 1x 5.na místě. 
Také kroužek mladých hasičů si vede dobře. V roce 2003 se účastnili dvanácti soutěží, na kterých  získali 21 míst. Z toho obsadili 5x 1.místo. 3x 2.místo, 8x 3. místo, 2x 4 místo, 1x 6 místo, 1x 9. místo a 1x 10.  místo. V zahraničí obsadili v požárním útoku a štafetě 1. místo.Je vidět, že hasičská mládež má velkou snahu. Za to jim patří dík, ale ne jenom jim, ale také jejich vedoucím, p. Martinu Gažimu, p. Václavu Škaredovi, p. Luďkovi Královi a také manželům Janě a Romanovi Královým, p. Karlovi Zelenkovi a pí Žanetě Gažiové.
Chtěli bychom poděkovat všem členům hasičského sboru za dobrou práci, ale poděkování patří i jejich rodinným příslušníkům, kteří měli pochopení pro práci ve sboru, vykonané z  velké většiny  na úkor rodinného volna.

Čtenáři
******			


”Fámy a fakta o Evropské unii ”- pokračování !

Navazuji tímto na vysvětlené fámy a fakta o EU uvedené v minulém čísle a uvádím další:

1/	Pomoc na lince 112
I u nás byla zavedena mezinárodní integrovaná linka tísňového volání 112. Operátoři na ní rozhodují, zda mají na ohlášené místo vyrazit hasiči, lékař nebo policie. V Česku zůstávají dále v platnosti i čísla, na kterých jsou lidé zvyklí vyhledávat pomoc: tedy 150 hasiči, 155 záchranná služba a 158 policie. Číslo 112 platí ve všech zemích EU.

2/	Rychlost zůstane omezena
I po vstupu do EU bude na našich dálnicích dále platit omezená rychlost. Úprava předpisů, které se týkají rychlosti na dálnicích a silnicích, je plně v kompetenci jednotlivých států. Ty se ale snaží předpisy vzájemně sbližovat. I proto, že přejezd vnitřních hranic Unie a změnu pravidel nemusí řidič mnohdy ani zaregistrovat.

3/	Zemědělci dostanou méně
V prvním roce členství v Unii dostanou naši zemědělci v přímých platbách jen 25 procent toho, co dostávají zemědělci současných členských států. Až do roku 2013 se bude částka každoročně zvyšovat o pět procent. Naši vyjednavači dosáhli toho, že přímé platby je ještě možné zvýšit z národních zdrojů a prostředků určených pro  rozvoj venkova o dalších 30 procent. Tedy první rok dostanou čeští zemědělci 55 procent částky, kterou mají jejich kolegové z členských států.

4/	Zmizí ojetiny?
Budou naše dříve vyrobená auta po vstupu do EU vyřazena z provozu? Ne. To, že postupně mizí staré vozy z našich silnic,  nemá spojitost se vstupem do Unie. Přijímané předpisy, které se týkají například technických i ekologických parametrů, mají zajistit, aby se Česko nestalo skladištěm ojetých aut.


5/	Hvězdička nebude
Přibude po našem vstupu do Evropské unie další hvězdička na unijní vlajku? Většinu lidí napadne, že je to se symbolem Unie stejné jako s vlajkou Spojených států – tedy nový stát = nová hvězdička – v Unii to neplatí. Počet hvězdiček se ustálil v roce 1995. Tehdy do ní vstoupily tři nové země, ale hvězdiček zůstalo dvanáct. 

6/	Násilí v televizi
Krev stříkající z televizních obrazovek některých stanic je námětem častých diskusí. Zastánci akčních filmů zámořské provenience na tom nevidí nic špatného, ale někteří psychologové varují před dopadem těchto děl především na děti. Směrnice Televize bez hranic podporuje evropskou tvorbu, a ve svém důsledku reguluje podíl pořadů “neevropského původu”. Divák se ovšem nemusí bát, že by po našem vstupu trpěl nedostatkem pořadů například s vizitkou Made in USA. I těm zajišťuje tato směrnice dostatečný prostor.

7/	Zmatení jazyků
Budou po našem vstupu na všech úřadech povinně vícejazyčné nápisy? Ovšem že ne, Unie nic podobného nenařizuje. Občané se nemusí bát, že budou na různých institucích hledat české označení ve spleti všech jazyků Unie. Jestli tedy majitelé restaurací, kin, či bank opatří objekty vícejazyčným označením třeba proto, aby přilákali zahraniční návštěvníky, záleží jen a jen na nich.

8/	Rum nám zůstane
Rum je po pivu naším druhým národním nápojem. “Šuškanda”, že EU zakáže u nás jeho výrobu, vyvolávala u milovníků temně jantarového moku hrůzu ve tváři. Zůstane po našem vstupu do EU na trhu alkoholický nápoj, který se dosud prodával pod názvem “tuzemský rum” ? Ano, zůstane. Nápoj  známý pod názvem rum skutečně z domácího trhu nezmizí. Pouze se bude muset přejmenovat. Název rum se totiž podle regulí EU může používat pouze pro lihovinu vyráběnou z cukrové třtiny (např. Bacardi, Malibu,  ), zatímco náš rum je z bramborového lihu. Takže pod jiným názvem, např. tuzemák, v obchodech a restauracích skutečně zůstane.


9/	Budou tekuté švestky?
Slivovici lze bez nadsázky označit za moravský národní nápoj. Kolem její další existence se vyrojily otazníky. Bude u nás po vstupu do EU zakázaná výroba slivovice? Odpověď je jednoznačná - Ne. O charakteristickou chuť “zkapalněných švestek” nepřijdeme. Pouze se změní označení. Nebude se moci na etiketě nazývat “ovocný destilát”, ale “alkoholický nápoj”. Změna je nutná kvůli technologii výroby u velkoproducentů. Ti totiž do slivovice přidávají malé množství čistého alkoholu pro zjemnění chuti. Ale čistý ovocný destilát nesmí být podle nařízení Unie dále upravován. Slivovice tedy na našem trhu zůstane, a změna označení asi nebude jejím milovníkům vadit.

									Tomáš Málek

										


POLIBEK 
Definice polibku: Anatomická juxtapozice dvou orbiculus muscles ve stadiu                                                                                                                                                          
                  kontrakce.
  
  Letošní léto zářilo sluncem. Pařák i ve stínu, rtuť teploměru olizovala tropickou třicítku. Vzduch byl nehybný, květy jasmínu z nedalekého parku šířily pronikavou omamnou vůni po okolí. Po chodníku se netečně míjeli napolo svlečení chodci. Míjeli i restauraci U modré koule, která je neúspěšně zvala do svých klimatizovaných prostor. Není to totiž žádná lidovka, ale velmi solidní podnik, samozřejmě se solidními cenami.
  Uvnitř do modra laděné místnosti bylo příjemné klima. Reprodukovaná hudba vytvářela decentní atmosféru. Obsluhující personál se neslyšně pohyboval po kobercích a s vybraným chováním splňoval nečetným hostům jejich přání s obdivuhodnou rychlostí. Bylo co nabízet. Zvěřinová terina s brusinkovou omáčkou a bylinkovým salátem za 270, hovězí filé v houbovém soté s kroketami z modrého sýra, k tomu vařená zelenina, vše za pouhých 760, na závěr třeba ořechové placičky s marinovanými jahodami na smetanovém lůžku za 125, káva za 100, minerálka za 100. Na příjemné zakončení je libo sedmičku vína Chateau Teysson Pomerol Controlee za 1550 či snad 0,5 litru Frankovka barrigue od Patria Kobylí ročník 1998 pozdní sběr, za 490?
  U stolu pro tři s výhledem do ulice seděl intelektuálský týpek: střední věk, opálená, hladce vyholená tvář, tmavěhnědé vlasy poněkud na ústupu. Pomalu míchal lžičkou černou kávu (za 100) ve stylovém modrém hrníčku a občas přečetl pár řádek z jednoho nejmenovaného deníku. Přitom občas po očku mrknul z okna, zdali o něco nepřišel. Zrovna si nesl hrníček k ústům, když jeho pozornost upoutal nevídaný zjev. Po protějším chodníku šla pomalu žena. Byl to výstavní kus. Takovou poznáte i podle odhodlaného výrazu, který všem kolemjdoucím naznačuje, že ona by vlastně neměla jít pěšky, ale jet v otevřeném červeném žihadle typu BMW Z4. Její tvář byla přesně tak nezávislá a tajuplná, jak to radili v posledním čísle Cosmopolitanu na straně 23. Dá se z ní vyčíst i poselství "Podívejte se, něco jsem v životě dokázala, mám doma italské lodičky a půlku katalogu Ikea." Přes rameno měla tašku šikovně natočenou tak, aby bylo vidět písmena ZARA. Lenka, neboť tak se dívka jmenovala, šla pomalu po ulici, přičemž se jemňounce chvěla skla výkladních skříní. Občas pohodila hlavou s hřívou černých vlasů, až to přerušilo na deset či patnáct vteřin dodávku elektrického proudu. Zastavila se naproti před restaurací, rozhlédla se a přešla ke vchodu. Na chvilku zmizela ze zorného pole našeho intelektuála. Ten trochu zklamaně začal upíjet svou kávu. Vtom se otevřely dveře do místnosti a v nich stála ona! Pomalu se rozhlížela, kde by zakotvila. Její lehce zúžené oči se na sekundu zastavily u stolku pro tři a vyslaly signál. Pak se pomalu rozvlnila směrem k němu. Bílé kraťasy od Tommyho Hilfigera v kontrastu k opáleným nohám byly úžasné, modrým proužkem lemované tílko od firmy ZARA s nenápadným logem s hlubokým výstřihem doplňovalo zjev. Pohled nejen na holou opálenou kůži šokoval užaslého Petra,(neboť tak se náš kávový hrdina jmenuje). Dívka se zastavila před stolkem, upřela své tmavé oči na Petra a zeptala se: "Mohu si přisednout?" Šok číslo dvě, ale rychle se ovládl. Vstal, lehce kývl hlavou a pravil relativně bez vzrušení: "Ano, jistě, samozřejmě." Přistoupil k židli naproti a odsunul ji. Přitom nenápadně vypnul prsa do výbojného postoje a navíc dal na odiv hrstku svalů na pažích, aby bylo vidět, že občas použil činky, jinak složené pod postelí. "Prosím, sedněte si," vyzval krásku. Poděkovala a nenuceně se posadila. Z tašky vyňala mobil značky Nokia 3410 s tmavomodrým obalem. Podívala se, zdali jí nepíše kámoška, i když se viděly asi před dvaceti minutami, ale co kdyby. Pak se na Petra zářivě usmála. Vzápětí tu byl číšník, přes loket měl ubrousek, v ruce jídelní lístek vázaný v tmavomodré kůži. Podal jej s lehkou úklonou Lence. Otevřela jej a chvilku v něm listovala. Výběr byl opravdu znamenitý. 
"Vzhledem k nastalým teplotním poměrům bych doporučoval nugátovou zmrzlinu v malinovém culis s ovocem a s mátou," decentně polohlasem nabídl číšník. Dívka s ulehčením pohlédla vzhůru a pokývla: "A prosím ještě kávu instant a minerálku," rozšířila svoji objednávku a očkem hodila po Petrovi. Ten jen pozoroval střídavě svoji kávičku a to zjevení naproti a v duchu si připravoval slovní šrouby do její hlavinky. Což třeba takhle? "Cítila jste venku tu nádhernou pronikavou vůni jasmínu?" položil základní rozjížděcí otázku. Lenka vzhlédla od mobilu (co kdyby někdo poslal SMS) s otázkou v očích. "Například v Tunisku, když kvete jasmín, se z něj pletou věnce na krk. Zastrčí-li si muž větvičku jasmínu za levé ucho, značí to, že je volný pro ženy a dívky," pokračoval. Ale už tu byl číšník a nesl zmrzlinu ve skleněném poháru s perfektní oblohou. Tím poněkud narušil rozvíjející se debatu, i když zatím byla vedena jen jedním směrem. "A vy jste byl v Tunisku?" zeptala se. "Ne," odpověděl Petr, "ale hodně a rád čtu, a také se pokouším psát," dodal skromně. Lenka mlčky zabořila lžičku do zmrzliny, strčila ji do pusy a smyslně olízla. Číšník tiše odplul, asi pro kávu.
"A co čtete nyní?" odrýpla kus zmrzliny a dialogu. "Teď například Dějiny sexuality a chtěl bych o této problematice něco napsat." Lenka úkosem pohlédla na Petra: "Od toho brilantního francouzského esejisty, filozofa a myslitele Michela Foucaulta?" ledabyle prohodila. Šok číslo tři: ona ví, o čem je řeč! Za Lenkou se vynořila ruka s modrým (jak jinak) hrníčkem kávy a přistála po její levici. Vzápětí se objevila malá lahvinka minerální vody Mattoni se sklínkou (čirou, jak jinak). Sklínka se částečně naplnila, ruka zmizela, číšník také. "Víte, že podle statistik Světové zdravotnické organizace myslí žena na sex v průměru třicetkrát denně, a to i v přechodu, kdežto muž, bez ohledu na věk, v průměru každých osm minut?" pokračoval Petr. Zmrzlina už tiše roztávala v Lenčině žaludku, její roztomilá ručka míchala zvolna kávu. Pak medovým hlasem načala dialog: "Muži si často vysvětlují sebemenší známky zájmu od žen jako výzvu k milostnému výpadu. Ale ono je to jinak," zchladila otazník v jeho očích. "To je jen instinktivní chování žen, protože muže bleskově vyhodnocují a provokují, aby on sám ukázal, o co mu jde." Petr usrkl trochu studené kávy a zpozorněl ještě více. Hlavou se mu honily smíšené pocity, že asi narazil na zajímavou osobnost, alespoň z této stránky věci. Vždyť to, co mu tady vypráví, je vlastně tak zvaný Próteův efekt. Četl to v jedné zajímavé stati. Námluvy druhu Homo sapiens recens začínají přece hlubokým pohledem, kontaktem očí, kopulačním civěním. Má jí to říci, není to příliš tenký led, na který se pouští? "Myslíte Proteův efekt s tak zvaným kopulačním civěním?" slyšel se říkat. A je to venku. Lenka lehce kývla hlavinkou, krásné černé vlasy se eroticky rozvlnily. Petrovi začal pumpovat ohryzek rychlostí dvaceti litrů za minutu. Pomalu se zalíbením na každém slově spustila: "Ano, přerušovaný pohled očí vzhůru a dolů. Následují úsměvy, synchronizace pohybů těla. Ženy často pohazují hlavou, muži zase vypínají hruď jako opice." Petr mimoděk sklopil oči ke kávě a zatáhl hruď. Rychle se ovládl a vzal dialog zase do svých rukou, vlastně úst. "Ve dvou třetinách případů ale zahajují námluvy ženy. Jsou v tom podobné samičkám šimpanzů, ale jsou rafinovanější a lstivé," dokončil chabou obranu mužského pohlaví. Lenka dopila kávu, usrkla si minerálky, pohlédla zpříma na Petra a řekla: "Muži jsou vlastně zmutované ženské zárodky. Kdyby neexistoval chromozom Y, vymřeli by. A to ještě část mužských genů v chromozomu Y dodává zástupcům silnějšího pohlaví vlastnosti Homera Simpsona. To je to známé pospávání na pohovce, pití piva a čtení novin, vysedávání u televizoru. Rozklad chromozomu Y, pokud bude následovat, bude mít za následek vyhynutí mužů už za 50 nebo 60 milionů let," ukončila chmurné vyhlídky eventuálních Petrových mužských následníků. Pak se otočila dozadu a mírným zvednutím ručky přivolala číšníka. Ten neslyšně připlul, lehce se nachýlil k Lence. "Platím, prosím," ukončila debatu, tak slibně se vyvíjející. Vytáhla z tašky peněženku, zaplatila číšníkovi útratu (275) a dala štědré (25) spropitné. Pak vstala, přistoupila k Petrovi, shýbla se k němu a vtiskla mu středně dlouhý (3 vteřiny), velmi příjemný (pro Petra) polibek. Zkoprnělý Petr jen němě zíral na Lenku. Seděl u své dávno studené kávy, novin a horečně přemítal, zdali pusa se eventuelně doplní i o polibky vášnivější. Tedy jinde a jindy. "Nashledanou a někdy příště," ukončila Lenka myšlenkový pochod Petra, lehce mu pokynula prsty a odkráčela. 
  Petrovi v tu chvíli bylo najednou smutno jako kosmonautu Pelčákovi, když mu řekli, že do vesmíru s definitivní platností poletí Remek. "Mohl to být začátek krásného přátelství," vzpomněl si na slavný citát Humphreyho Bogarta z filmu Casablanca. Lehounce se mu zhroutil svět a chtěl se zdunět jako klokan. Přesunul se k baru a poručil si dvojitou whisky s ledem. Po nějakém čase se otočil ke vchodu a svým krhavým zrakem zaregistroval u dveří stojící nádhernou blondýnu. Její tvář i přes jeho lihový opar vypadala přesně tak, jak radili v posledním čísle Cosmopolitanu na straně 23. Na sobě měla minisukni s nařasenými záhyby, tričko od Benettona s číslem 72, nádherně opálená kůže kontrastovala se světlým oblečením. Zvědavě pokukovala po místnosti, pak okem zavadila o Petra a pomalu se k němu vlnila. "Je zde volno?" zeptala se medovým hlasem. Petr jen němě přikývl.       
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Sport
*****

Z historie oddílu kopané, aneb jak jsme hráli před dvaceti lety.
(Soutěžní ročník 1983/1984, oddíl kopané TJ TEXTILANA, soutěž : Okresní přebor – podzim 1983)
I. kolo				Rozstání 		–	Nové Město 		4 : 0 	(1:0)	
Sestava : Nulíček ,  Suk Vl..,  Cyrus, Suk Sl.. Jalovičár,	Bruský Jar., Lode Z., Marhoul, Sláma, Kulhánek, Lode J.

“V prvním mistrovském utkání jsme v prvém poločase zahráli vcelku dobře. Měli jsme několik gólových šancí, ale střelba je u nás na štíru. Domácím se před odchodem do kabin podařil dát vedoucí gól. Druhá půle začala opět naším náporem, ale nešťastná chyba obránce Cyruse, kterému spadl míč na ruku a penalta, ze které jsme inkasovali druhou branku, rozhodly o naší porážce. Po této brance jsme rezignovali a domácí využili našich chyb ke vstřelení dalších dvou branek.”

									
II. kolo			Machnín 		–	Nové Město		0 : 0 	(0:0)	

Sestava : Nulíček, Suk Vl., Suk J.,Cyrus, Jalovičár, Bruský, Marhoul, Lode  Z., Sláma, Kulhánek, Kouba

rozhodčí : Coufal, 20 diváků

	“Ve druhém kole jsme opět podali nedůrazný výkon hlavně v útočné fázi. Nedokázali jsme si poradit s dosti tvrdě hrajícím soupeřem a také domácí neměli střeleckou mušku dobrou. Přesto se musel dvakrát brankář Nulíček vyznamenat, aby zabránil brance. Utkání skončilo po zásluze nerozhodně dělbou bodů.”

Z tisku : “V Machníně skončilo mistrovské utkání bez fotbalového koření, v celkem vyrovnaném souboji měli sice domácí více střeleckých příležitostí, ale nedokázali překonat výborného Nulíčka v brance soupeře, který své mužstvo zachránil od porážky.” 


III. kolo 			Frýdlant “B”		-	Nové Město		1 : 2 	(1:0)	
Sestava : Nulíček, Kouba,  Suk J., Suk S., Cyrus. Bruský, Marhoul, Lode, Sláma, Kulhánek, Suk Vl.

branky :  Závěta – Marhoul, Kulhánek
rozhodčí : Cinibulk, 100 diváků

	“Šlágrem třetího kola bylo toto utkání. Domácí v prvních dvou kolech plný bodový zisk, naši s jediným. Domácí nastoupili s několika hráči prvého mužstva a v prvém poločase to bylo hodně znát. Ujali se vedení 1:0 po hrubé chybě našich obránců. Ve druhé půli jsme začali dobře a po pěkném centru vyrovnal Marhoul. Po této brance jsme zatlačili soupeře na jeho polovinu, ale domácí bránili velice dobře. Rozhodnutí padlo 15 min. před koncem, kdy unikl Suk Vl. a z jeho centru dal Kulhánek vítěznou branku.”

Z tisku : “Poslední výsledek třetího kola je možno považovat za nečekaný, neboť domácí s ohledem na druhé místo nastupovali proti předposlednímu jako favorit. V neurovnaném utkání domácí plnili předpoklady jen do poločasu, kdy byli lepší a mohli jít do kabin i s větším náskokem, po změně stran se však karta obrátila a hosté z několika sporadických protiútoků nakonec odjeli s oběma body.”


IV. kolo  			Nové Město		–	Vesec			3 : 3 	(1:1)	
Sestava : Nulíček, Kouba, Suk S., Cyrus, Suk Vl., Bruský, Lode, Marhoul, Suk J., Kulhánek, Sláma
branky : Sláma, 2x Suk J. - ?

 	“Utkání s nováčkem soutěže naši podcenili a zaplatili za to ztrátou bodu. Hned v úvodu jsme sice vedli brankou Slámy, ale hosté do poločasu srovnali na 1:1. Ve druhé půli po našich chybách hosté vedli už 3:1 a vypadalo to na prohru. Posledních dvacet minut jsme však začali hrát a byl to J.Suk., který stačil vyrovnat na 3:3.  Několik minut před koncem měl ještě vyloženou šanci Sláma, ale nedal do prázdné branky.”

 V. kolo			Pěnčín	 		-	Nové Město		5 : 1 	(2:1)	
	
Sestava : Nulíček, Kouba,  Suk S., Cyrus, Suk Vl., Bruský Jar., Lode, Marhoul, Sláma, Kulhánek, Suk J.

branky :  3x Urbánek, Bartoš, Matouš – Bruský Jar.
rozhodčí : Filipi, 40 diváků

“Mužstvo Pěnčína bylo na samém konci tabulky. Naši hráči začali vcelku velice dobře, měli jsme hru v poli a domácí se zpočátku jen bránili. Stačila však jedna chyba a vedli 1:0. Do poločasu jsme stačili vyrovnat Jar. Bruským, ale to bylo vše. Ve druhém poločase jsme soupeři dovolili vše a po brankách, které jsme vlastně vypracovali domácím sami, jsme inkasovali a tvrdě, čtyři branky za sebou.”

Z tisku : “Až do čtvrtého kola poslední Pěnčín konečně zabral a po dobrém výkonu všech řad dosáhl svého prvního vítězství – a rázem opustil poslední příčku. Vítězové měli, zejména ve druhém poločase, velkou převahu, které také konečný výsledek odpovídá.”

VI. kolo  			Nové Město		–	Český Dub		3 : 1 	(1:0)	

Sestava : Nulíček, Kouba, Suk S., Marhoul, Suk Vl., Bruský, Lode Z., Sláma, Suk J., Kulhánek, Lode J.

branky : Sláma, Marhoul, Suk J. - Ruta
rozhodčí : Chaloupka, 70 diváků

“V šestém kole jsme hostili vedoucí tým tabulky a zde se ukázalo, že když mužstvo bojuje jako celek, má na to, aby hrálo čelo tabulky. Vedení 1:0 zařídil Sláma, hosté stačili brzo vyrovnat, ale hned z protiútoku dal Marhoul, po ideální přihrávce S.Suka, vedoucí branku a ta hosty položila. Útok za útokem se valil na branku soupeře a jeden z nich proměnil ve třetí a konečnou branku J.Suk. Hostům byli v závěru vyloučeni tři hráči za urážku rozhodčího.” 

Z tisku : “Poslední ze šesti zápasů skončil nejen překvapující prohrou vedoucího mužstva, ale i nečekaným závěrem zápasu. Jinak z normy slušnosti nevybočující hra dostala obrat tři minuty před koncem, kdy dva z hostujících hráčů za opakovaný faul, předtím již potrestaní žlutí, vyfasovali červenou kartu a za nemístný komentář k nim přibyl ještě třetí. Bohužel novoměstský zpravodaj našeho listu nebyl schopen prozradit jména viníků, ta se objeví až v zápise rozhodčího Chaloupky.”

VII. 	kolo			Rapid Liberec 	-	Nové Město		1 : 0 		(0:0)
	Sestava : Nulíček, Kouba, Suk S., Marhoul, Cyrus, Bruský Jar., Lode,  Sláma, Suk J., Kulhánek,  Suk Vl.

branky : Fejfar
rozhodčí : Coufal, 20 diváků

	“Na hřišti dalšího silného celku jsme nepodali tak dobrý výkon jako v utkání s Českým Dubem. Hra byla vcelku vyrovnaná, měli jsme i několik velice dobrých šancí, ale střelba opět byla naší slabinou. Domácí rovněž neohrozili vážně našeho brankáře, a tak zůstal stav po půli 0:0. Ve druhém poločase jsme dali regulérní branku z hlavy Kulhánka, ale rozhodčí Coufal ji neuznal, aniž hráči věděli proč. V samém závěru, kdy už to vypadalo na dělbu bodů, domácí kopali trestný kop, který tečoval někdo z hráčů, a dva body byly v kapse domácích .”

Z tisku : “I když nejtěsnější výhra postrčila “rapiďáky” do čela tabulky, kde by jistě rádi vydrželi až do konce, ale ten je ještě daleko. V zápase samém měli domácí po celý zápas převahu, jenže s jedinou výjimkou neplodnou, takže o všem vlastně rozhodla jediná přesná trefa z kopačky Fejfara.”


VIII. kolo			Nové Město  		-	Raspenava		0 : 3 	(0:3)	
Sestava : Nulíček, Kouba,  Suk S., Marhoul, Cyrus, Bruský, Lode Z., Sláma, Suk Vl., Kulhánek , Lode J.

branky : Mařan, Uhliarik, Berko
střídal : Opatovský – Bruského 
rozhodčí : Mlejnek, 10 diváků

	“V tomto utkání jsme převedli výkon, který se nedá nazvat kopaná. Naši hráči byli na hřišti nemohoucí a hosté, rovněž velice slabé úrovně, však dokázali z hrubých chyb trestat, a tak za pomoci větru nám v prvé půli dali tři branky a rozhodli o nečekané, ale kruté porážce našeho mužstva. Naši hráči ve druhé půli sice útočili, ale před brankou soupeře byli úplně neschopní.”

Z tisku : “ O výsledku rozhodl vítr – a schopnost střelců na obou stranách. Zatímco hosté dokázali silné podpory větru využít třikrát, po změně stran se sice hrálo za převahy celkem slabě hrající Textilany, ovšem ta zůstala jen a jen neplodnou.”

IX. kolo			Bílý Kostel 	 	-	Nové Město		1 : 1 	(0:0)	

Sestava : Nulíček, Kouba,  Suk S., Marhoul,  Suk Vl., Bruský Jar.,Lode Z.,  Opatovský, Sláma, Kulhánek, Lode J.

branky : Čížek – Opatovský 
střídal : Bruský Jan - Slámu
rozhodčí : Coufal, 40 diváků

	“K dalšímu utkání jsme odjížděli bez dvou hráčů základní sestavy, a tak byly obavy z výsledku s tímto soupeřem. Přestože domácí prvou půli stále útočili, našeho brankáře nepřekonali. Ve druhé části jsme hru vyrovnali a měli i více ze hry. Z jedné pěkné akce se snesl centr před branku domácích a Opatovský dal naši vedoucí branku. Pak měl ještě 2x vyloženou šanci J.Lode, ale neproměnil. Už se zdálo, že oba body budou doma, ale dvě minuty před koncem domácí po nedorozumění obrany vyrovnali.”

Z tisku : “Na góly chudý zápas skončil další ztrátou domácích, kteří s výjimkou boje s Machnínem stále zápolí s problémem střelby a úspěšným zakončováním svých akcí. Také v sobotním utkání měli v prvním poločase více ze hry, ale všechna snaha a um končily před velkým vápnem. Nakonec šli do vedení hosté – a do porážky chyběly tři minuty.”


X. kolo 			Nové Město	 	-	Višňová “B”		5 : 0 	(0:0)	

Sestava : Nulíček, Kouba,  Suk S., Cyrus, Suk Vl., Bruský Jar., Kulhánek, Opatovský, Suk J., Lode Z., Bruský Jan 

branky : 4x J.Suk, Bruský Jan, 
rozhodčí : Mlejnek, 40 diváků

	“V tomto utkání jsme se konečně dočkali hry, jak jsme naše hráče dříve znali. V prvém poločase sice soupeř ještě stačil, ale po obdržené brance, kterou dal J.Suk,  se naši hráči dostali do patřičné pohody. Dařila se hra a hlavně střelecky vyšel den J.Sukovi, který dal čtyři branky. Hosté se prakticky nezmohli na žádnou protiakci. Pátou branku přidal po akci J.Suka Jan Bruský. V závěru už hráli naši v poklidu, ale skóre mohlo značit výsledek nejméně 9:0, jenže výsledek 5:0 už se nezměnil.”

Z tisku : “Dva zcela rozdílné poločasy přineslo utkání v Novém Městě. Zatímco v tom prvním zůstala značná převaha Textilany bez číselného vyjádření, po přestávce si její kanonýři jaksepatří zastříleli. I když se hosté museli víceméně jen bránit, nedokázali uhlídat střelecky disponovaného J.Suka, který jim ve velkém vápně nenechal vydechnout a čtyřikrát poslal míč za záda zoufalého brankáře, pátý gól připojil J.Bruský. A je zajímavým poznatkem, že za stavu 5:0 a poté vyloučení višňovského Mládka již domácí gól nedali.”


XI. kolo			Habartice		-	Nové Město		2 : 1 	(2:1)	

Sestava : Nulíček, Kouba, Suk S., Cyrus, Suk Vl., Bruský Jar., Kulhánek, Opatovský, Suk J., Lode Z., Bruský Jan 

branky :      ?	- J.Suk 

	“Utkání s vedoucím mužstvem tabulky bylo z počátku vyrovnané, ale po hrubé chybě obránce Cyruse šli domácí do vedení. Pak se rozehráli naši hráči a byl to J.Suk, který se postaral o vyrovnání. Těsně před koncem poločasu však opět chyba obrany a stav byl 2:1. Ve druhém poločase jsme měli velkou převahu, ale branku jsme již nedokázali dát. Domácí v devíti hráčích bránili svoje trestné území, a tak se naši útočníci už neprosadili. Nerozhodný výsledek by byl spravedlivý pro obě mužstva.”

	Po podzimní části okresního přeboru soutěžního ročníku 1983/1984 nakonec naše mužstvo dospělých skončilo ze dvanácti účastníků  na devátém místě se ziskem 9 bodů a dalo 16 branek, přičemž 21 inkasovalo (skóre 16:21). 


 (podle zápisů Vl. Suka z kroniky oddílu kopané a dobových článků z deníku “Vpřed” - přepsal V.Petrovič )

Současnost oddílu kopané AFK – podzim 2003.

	Z fotbalové historie se krátce vrátíme k současnosti, která má s minulostí hodně společného. V soutěžním ročníku 2003/2004 je naše áčko také účastníkem okresního přeboru, protože po posledním místě v krajské soutěži “Západ” v minulém ročníku  sestoupilo z této soutěže do okresního přeboru. Našim hráčům se v okresní soutěži nedaří a v současné době jsme na jedenáctém místě s 15 body za čtyři výhry, tři remízy a pět porážek.
	Věříme ovšem, že kvalitní zimní příprava bude základem pro to, aby naši hráči do okresního přeboru v jarní části  vstoupili s odhodláním probojovat se do první poloviny tabulky.    

“A” mužstvo

Tabulka okresního přeboru dospělých 2003/2004 po podzimní části
1.
Vratislavice 
13
10
3
0
44:17
33
2.
Frýdlant “A”
13
10
1
2
49:12
31
3.
VTJ Ještěd “A”
13
7
1
5
24:22
22
4.
Bílý Kostel
13
7
0
6
21:27
21
5.
Ruprechtice “B”
13
6
2
5
26:21
20
6.
Stráž “B”
13
6
2
5
33:30
20
7.
Osečná
13
6
1
6
29:26
19
8.
Raspenava “A”
13
6
1
6
23:31
19
9.
Pěnčín “B”
13
5
1
7
32:32
16
10.
Hejnice “B”
13
4
4
5
21:25
16
11.
Nové Město “A” 
13
4
3
6
27:31
15
12.
Bulovka “A”
13
3
1
9
20:48
10
13.
Nová Ves “B”
13
2
3
8
22:35
9
14.
Habartice
13
2
3
8
14:28
9

	Umístění “B” mužstva na devátém místě není žádným překvapením, ale pokud by byl kádr stabilnější a početnější, získalo by “béčko” určitě o nějaký ten bod více. Snad se mu v  jarní části bude dařit také více.

“B” mužstvo

Tabulka okresní soutěže dospělých 2003/2004 po podzimní části
1.
Frýdlant “B” 
13
9
2
2
55:17
29
2.
Pertoltice
13
9
2
2
32:14
29
3.
Dolní Řasnice
13
9
0
4
48:25
27
4.
Kunratice
13
7
4
2
42:28
25
5.
Horní Řasnice
13
6
6
1
47:21
24
6.
Raspenava “B”
13
7
2
4
27:29
23
7.
Krásný Les
13
5
6
2
29:19
21
8.
Višňová “B”
13
5
3
5
28:27
18
9.
Nové Město “B”
13
4
3
6
34:41
15
10.
Bulovka “B”
13
4
2
7
29:41
14
11.
Víska
13
3
4
6
20:30
13
12.
Jindřichovice “B”
13
2
2
9
24:49
8
13.
Jokers
13
2
2
9
20:45
8
14.
Oldřichov
13
0
0
13
14:63
0

	Dorostenci se nedokázali vyrovnat s odchodem několika hráčů, kteří již pro svůj věk nemohou nastupovat v dorostenecké kategorii, a v podzimní části získali pouze tři body za jedno vítězství. Musíme doufat, že mladší hráči získají více zkušeností, čímž se tento kádr ještě sehraje a  v jarní části bude dorost podávat lepší výkony.   

Tabulka okresního přeboru dorostu - 2003/2004 po podzimní části
1.
Habartice
10
9
0
1
41:12
27
2.
Rynoltice
10
6
1
3
33:17
19
3.
Ruprechtice
10
6
1
3
33:20
19
4.
Osečná
10
6
1
3
28:22
19
5.
Doubí
10
6
0
4
39:25
18
6.
Nová Ves
10
5
1
4
24:24
16
7.
Frýdlant
10
5
0
5
34:35
15
8.
Gasservis
10
4
0
6
14:26
12
9.
Vesec
10
3
0
7
14:39
9
10.
Hejnice
10
1
2
7
15:26
5
11.
Nové Město
10
1
0
9
19:48
3


Největší radost našemu městu ovšem dělají nejmenší členové fotbalového klubu, kteří bojují v  okresním přeboru starší přípravky. Po všech odehraných utkáních podzimní části naši “elévové” neztratili ani bod a všechna svá utkání vyhráli. Vzhledem ke konkurenci v této soutěži je tento výsledek velkým úspěchem novoměstského fotbalu a za tento stav vděčíme především kvalitní práci trenérů, kteří se svým svěřencům maximálně věnují.
   
Tabulka okresního přeboru starší přípravky -  2003/2004 po podzimní části
1.
Nové Město
13
13
0
0
88:17
39
2.
Stráž n. Nisou “A”
13
11
0
2
93:9
33
3.
VTJ Ještěd
13
10
1
2
72:15
31
4.
Višňová
11
9
0
2
53:14
27
5.
Doubí
13
7
1
5
57:15
22
6.
Hejnice
11
5
1
5
24:31
16
7.
Bílý Kostel
12
5
1
6
22:42
16
8.
Pertoltice
13
4
0
9
34:55
12
9.
Jdřichovice
13
4
0
9
32:32
12
10.
Chrastava “B”
10
3
0
7
20:64
9
11.
Stráž n.Nisou “B” 
13
3
0
10
11:60
9
12.
Chrastava “A”
10
2
1
7
22:40
7
13.
Krásná Studánka
10
3
1
6
26:46
7
14.
Oldřichov
9
0
0
9
3:89
0

	Posledním mužstvem našeho klubu, který hraje registrovanou soutěž, jsou mladší žáci, kteří hrají okresní přebor mladších žáků, ale bohužel přes některá neodehraná utkání nebylo možné zajistit konečnou tabulku této soutěže. 

Poděkování sponzorům

Českomoravská stavební spořitelna – manželé Láskovi
Potraviny Marcela – manželé Houserkovi
Drogerie, barvy, laky – manželé Němcovi
Domácí potřeby, železářství - manželé Svobodovi
Restaurace Na náměstí – manželé Bruských
Denní tisk, drogerie - manželé Svobodovi
Potraviny Market, Kouba – Pěkný
Drobné zboží – manželé Čengrovi
AVANT v.o.s.,  Vojáček – Pelant
Propona – manželé Popovičovi
Pekařství – manželé Jelínkovi
Autotrend, Salaba – Kavalír
Autodoprava - Jiří Kult
M.Bušinová - solárium
M.Šmídová – masáže
D.Pichrtová - kadeřnictví 
D.Marelová – kadeřnictví
Restaurace Bártlova bouda
Textil – manželé Slováčkovi
Nápoje – manželé Janákovi
Maso, uzeniny - Prošek
Pekárna BONNER
¨                       Ing. M.Kulhánek
Ivan 	Garčic
Prodejce – Pham
AFK Novém Městě pod Smrkem děkuje všem sponzorům
za poskytnuté dary do tomboly taneční zábavy dne 22.11.2003 


Bolí vás záda?!
Doneste je každou středu v 19.00 do ZvŠ (Zvláštní školy). Ukážeme jim, co je protahování, správné dýchání, cviky na krční páteř, gynekologické cviky, relaxaci a dobrou náladu. Věřte, že to pochopí, cvičíme totiž úplně pomalu.
Všem cvičenkám současným i budoucím přeji mnoho zdraví a elánu do nového roku 2004. Ilona
Dále připomínáme  že aerobic pro ženy je každé Po 18.00 a každou St 18.00. Opět s radostí z pohybu vesele do nového roku 2004 všem přeje Radka a Ilona.


prosím  vložit přiloženou stránku informačního centra  Frýdlant a inzerát Hledáte zaměstnání


Pozvánka do knihovny								 logo čtenář
****************************
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti: pondělí 13 - 17 hod.
středa 13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod. 
        úterý     9.00 - 11.30 hod.       13.30 - 17.00 hod.
        čtvrtek  9.00 - 11.30 hod.        13.30 - 17 hod.
Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.
Poplatky: 30 min. provozu 	dospělí 30,- Kč
              studenti 20,- Kč
Beletrie pro dospělé
*****************
Bláha,V.						Vraždy v Čechách
Cates,K.						Leť domů
Michaels,F.					Píseň pro Sáru
Patterson,J.					Spirála zločinu
Levy Mossanen,D.				Harém
Smith,W,.					Volání ďábla
Grochola,K.					Už nikdy
Fiallo,D.						Zamilovaná
Crombie,D.					A odpočívej v pokoji
Curtiss,U					Zapovězená zahrada
Irving,J.						Hotel New Hampshire
Cartland,B.					Pravá láska
MacDougal,B.					Zklamaná důvěra
Diehl,W.					Žena bez minulosti
Brown,A.					Večeře v horách
Bradshaw,G.					Kruhy v písku
Hercíková,I.					Pět holek na krku po třiceti letech
Kubátová,M.					Sny pod kloboukem
Garwood,J.					Slitování
Wodehouse,P.					Láska mezi slepicemi
Birkner-Mahler,F.				Melodie srdce
Waugh, E.					Sólokapr
Jícha,J.						Prevít v tajných službách
Bradford Taylor,B.				Tři týdny v Paříži
Lescroart,J.					Přísaha
Shapiro, J.					Nebezpečný manžel
Šimková,B.					Svatba bez příbuzenstva
Brasme,A.					Dýchej
Harrod-Eagles,C.					Dynastie Morlandů
Obermannová,I.					Divnovlásky
Burgess,M.					Lady
Roberts,N.					Tři osudy
Crusie,J.						Říkej mi lži
Nunn,J.						Pod Jižním křížem
Hauptmann,G.					Mrtvý muž dobrý muž
Clark,C.						Červené oči
Lewis,S.						Odvaha riskovat
Papathanasopoulou				Jidáš líbal skvěle
Falconer,C.					Soumrak bohů
Davis,L.						Měděná Venuše
Calmel,M.					Lože královny Eleanory
Rivers,A.					Bavlníkový květ
Proctor,C.					Dům neřesti
Steel,D.						Štěstí na úvěr
Koubková,Z.					Rytíř zelené růže
Harvey,K.					Nespoutané sny
Deveraux,J.					Navždycky
Dexter,C.					Dcery Kainovy
McCourt,F.					Andělin popel
Daniel,A.					Inkové
Cimický,J.					Záhada počátkem léta
Hahn,R.						Počítačoví špioni


Dospělí naučná
*************
						Průvodce bezpečnou domácností
Zounar,M.					Druhý život, aneb, Jak mne neznáte
Miles,T.						Průvodce rybáře
Donutil,M.					Miroslav Donutil o sobě
Červenka,J.					14 a půl stupně cestovní horečky
Fernau, J.					Země pod sochou Svobody
Ulrichová, L. 					Obsahy z děl světové literatury
Stingl,M.					Indiáni zlatého slunce
Doyon-Richard,L.				Hry pro všestranný rozvoj dítěte
Edwards,A.					Maria Callasová
Bílek,J.						Hádanky naší minulosti  3.
Bauer,J.						Podivuhodné osudy v českých dějinách
Thoma,H.					Zločiny ve státním zájmu
Dvorská,M.					Liberec,Jablonec nad Nisou
Kretzkamp,D.					Kouzlo Austrálie
Rahimi,M.					Potápění beze strachu
Bhm,Č.					Zahrádka jako dlaň
Saunders,T.					Pekelná dálnice
Halada,A.					Na kole křížem krážem po Čechách
						Renovujeme, stavíme, zařizujeme


Mládež beletrie
**************
Hrnčíř,S.					Osada na konci světa
Wolf,K.						Vražedná třídní schůzka a další
Kárník,Z.					Bílá ruka
Cahour,Ch.					Můj pes jde do školy
Ibbotson,E.					Nevěsta pro čaroděje
Gogela,E.					Hříchy nezletilých, aneb, Důtka....
Wilson,J.					Narozeniny
Lanczová,S.					Balírna
De Cesco,F.					Hinani - dcera pouště
Cabot,M.					Hrdinkou snadno a rychle
Štíplová,L.					Pojď si hrát s koťaty
Lanczová,L.					Pár minut lásky
Stein-Fischer,E.					Křídla pro nás dva
Pol,A.						Taneční střevíčky 1, 2
Šimková,J.					Velryba Bambule


Mládež naučná
*************
Barnett,A.					Černé díry a další vesmírné zajímavosti
Meamont,E.					Mytologie
						Velká kniha malého školáka
Lambert,D.					Průvodce světem dinosaurů
Few,R.						Zvířata
Smidt,D.					Atlas vesmíru pro děti
Masoput, J.					Fotbal
Panfil,T.						Evropská unie
Sulzenbacher,G.					Zapomenutá řemesla a život na venkově


