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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *  květen - červen  2004 číslo 3  ročník 10
www.nove-mesto-ps.cz 
V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ, ZŠ,  příspěvky čtenářů
																							
Jubilea
******
květen
Grabarčík Jan				91 let
Petr František				88 let
Tvrzká Emilie				85 let
Poláková Ludmila			84 let
Hádková Zdeňka				83 let
Jiráčková Miloslava			82 let
Petráková Anna				82 let
Cháberová Marie				81 let
Kubová Marie				80 let
Moravec Jaroslav			80 let
Dancsó Eduard				75 let
Olšanský Josef				75 let
Čonková Helena				70 let
Dian Štefan				70 let
Suk Karel				70 let
Zítová Zdeňka				70 let

červen
Šmerdová Marie				84 let
Zigmund Damián			84 let
Spoustová Marie				83 let
Kobrle Jaroslav				81 let
Pichrtová Marie				80 let
Mašek Bohumír				70 let
Olivová Zdenka				70 let
Šulcová Silvia				70 let
Vrabcová Růžena			70 let

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.


Informace z jednání rady města:
Na zasedání rady města 15.3. 2004 byla projednána pravidla pro používání hasičských vozidel, dále rada projednala pronájem nebytových prostor v budově policie, pojištění rozhledny na Smrku. Projednala opatření KV z provedené kontroly č. 3/03. 
Na radě města 29.3. 2004 se projednaly zásady města pro přidělování bytů, majetkoprávní věci, návrhy na granty. Byl projednán zápis FV č.j. FV-4/2004, dále rada projednala nabídku odznaků na oslavy 420 let Nového Města p.S., také rada souhlasila s nabídkou prezentace  v oblasti cestovního ruchu na informačním serveru www.e-cesko.cz
Rada města byla seznámena s novým pilotním projektem Úřadu práce - Fenix.

Zprávy ze zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 3. 3. 2004 projednalo rozpočet města.  Po připomínkách k  jednotlivým kapitolám byl rozpočet města schválen v příjmové části a ve výdajové části ve výši 78 241 045,-Kč . Zastupitelstvo města zrušilo  obecně závaznou vyhlášku č.2/1995 o přidělování bytů. Uložilo radě města vypracovat zásady města pro přidělování bytů do 31.3. 2004, dále byla schválena smlouva o dopravní obslužnosti.  Také bylo schváleno zahájení prací na změnách v územním plánu města,  schválena zřizovací listina SDH v  Novém Městě pod Smrkem o třech družstvech a minimálním počtu 20 členů a v  Ludvíkově sbor o 2 družstvech a minimálním počtu členů 15. Zastupitelstvo města odvolalo pí Oulehlovou z  finančního výboru a místo ní jmenovalo jako člena finančního výboru pí Pavlínu Sommerovou. Na žádost Okresního soudu byl schválen přísedící Okresního soudu v Liberci. Zastupitelé města  znepokojení informacemi o rušení místního oddělení Policie  ČR pověřili pana starostu jednáním ohledně zachování místního oddělení Policie ČR. V Různém zastupitelé vystoupili s  těmito připomínkami: pí Konečná - rušení místního oddělení Policie ČR, školská komise, p. Pelant - parkování vozidel, bránících prohrnování sněhu, obnovit záměr prodeje kina. Pí Suková - nespokojenost s  prohrnováním sněhu v zimním období, seznámit s výsledky měření radonu, spadlý drát v Lesní ulici. Ing. Petrovič -  zahájit jednání ohledně sjezdovky na Smrku, stav internetových  stránek Nového Města, oprava skříněk na náměstí. Ing. Smutný - zápisy  zasedání městského zastupitelstva . P. Steffan - jednání zastupitelstva města. Mgr. Novotný - otázka radiátorů ve sběrných surovinách, vyřazení starých nefunkčních televizorů. Mgr. Žáková - veřejné WC.

Informace městského úřadu:

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OZNAMUJE OBČANŮM

ZAHÁJENÍ PRACÍ NA ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTA NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
SCHVÁLILO ZAHÁJENÍ PRACÍ, 
PROTO UVÍTÁME NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY
A PODNĚTY OBČANŮ, KTERÉ SE BUDOU TÝKAT 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA

UPOZORNĚNÍ :
NÁVRHY MOHOU PODÁVAT POUZE VLASTNÍCI DOTČENÝCH POZEMKŮ

VEŠKERÉ INFORMACE 
TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBDRŽÍTE NA ODBORU VÝSTAVBY 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
TELEFON : 482/360 355 nebo 482/360 356
E-MAIL : nmps.stavebni@volny.cz



Připomínky a podněty k jízdním řádům autobusové a vlakové dopravy

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

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

Novinky z odpadového  hospodářství
 
Ze statistik vyplývá, že průměrná česká čtyřčlenná rodina vyprodukuje ve své domácnosti přes 1 tunu domovního odpadu za rok.Toto množství stále vzrůstá.
Jen v České republice bylo v roce 2000 uvedeno na trh  700 000 000 kusů PET lahví.

PROČ TOLIK ODPADU ?     KAM S NÍM ?

Zkuste  začít s námi recyklovatelné odpady třídit.
Jak jste si již  jistě stačili všimnout, je i v našem městě, tak jako jinde, rozestavěno na několika místech po třech kontejnerech na tříděný odpad. Tato novinka je u nás hned z  několika důvodů, a to:
Ze zákona o odpadech jsou všichni původci povinni předcházet vzniku odpadů a vzniklé odpady třídit, využívat a případně odstraňovat způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a přírodu. 
Aby to znělo ještě trochu složitěji vyplývá nám hned několik dalších povinností:
1.)	odkládat odpad na místa tomu určená (docházková povinnost je 140 m)
2.)	komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle systému stanoveného obcí

Co je tedy možné sbírat a kde?

 Sběrný dvůr v Žižkově ulici
1.) PET lahve -  lahve vypláchnout a sešlápnout( uprostřed,u hrdla, u dna)
Jen pro zajímavost:                    
PET lahve se lisují do balíků. Firma a.s. Planá nad Lužnicí je zpracovává na netkané polyesterové textilie( flís), které slouží k výrobě nealergických pokrývek, polštářků a oteplovacích vložek. Vlákno je k  nerozeznání od vlákna vyrobeného tradičním způsobem. Všechny výrobky splňují i přísné limity pro děti do 3 let. Střešní krytina na polyesterovém základu se používá ve stavebnictví.                      

2.) Železo

3.) Sklo – tabulkové sklo, sklenice a lahve bez uzávěrů

4.) Papír – kartony, noviny, časopisy a kancelářský papír


KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ROZMÍSTĚNÉ V OBCI

V současné době je celkem určeno 11 stanovišť po třech kontejnerech. Jedná se o kontejnery na sklo , papír a PET lahve. Tyto kontejnery jsou barevně odlišeny a je na nich podrobný popis, jaký odpad tam lze odkládat.

Jedná se o tato místa:
Hajniště  -  u obchodu
Ludvíkov pod Smrkem      - u knihovny
Přebytek pod Smrkem        - u autobusové zastávky
Nové Město pod Smrkem  - ul. Frýdlantská, bývalý internát
                                            - ul. Textilanská, nad Zvláštní školou
                                            - u  křižovatky ul. Frýdlantská a Mánesova
                                            - u Jizeranu
                                            - ul. Jindřichovická naproti Dělnickému domu
                                            - ul. Husova vedle bývalého ESA
                                            - ul. Revoluční za hasičskou zbrojnicí
                                            - ul. Sokolská u tělocvičny

Pro orientaci jen malé osvěžení paměti:
PET lahve musí být sešlápnuté a bez víčka. 
Sklo – tabulové sklo, sklenice a lahve bez uzávěrů.
Papír -  kartony,noviny, časopisy a kancelářský papír



Zaplacení místního poplatku za sběr , shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem
podle Vyhlášky č.2/2001 – rok 2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sazba poplatku:

1.)	dle § 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích tvoří sazbu poplatku částka 250,-Kč za povinnou osobu a kalendářní rok.
2.)	dle § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích částka stanovená na základě  skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu ve výši 
         250,-Kč za osobu a kalendářní rok.
3.)   celkový místní poplatek za osobu a kalendářní rok činí  500,-Kč.

Snížení poplatku:
V domácnosti  s počtem trvale hlášených obyvatel větším než 3 osoby zaplatí každý poplatník částku 250,-Kč za osobu dle § 10 odst.2 písm. a) a 150,-Kč za  osobu dle § 10b odst.3 písm.b) zákona č.565/1990Sb. o místních poplatcích. Celkem bude místní poplatek za každou osobu a kalendářní rok činit 400,-Kč.

Poplatník je povinen uhradit poplatek ve dvou splátkách , v I. pololetí v termínu do 31.března daného roku a v II. pololetí do 30.září daného roku.Také je možná  dohoda u správce poplatku na splátkovém kalendáři. 

Poplatek se platí:
a)	hotově do pokladny Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem
b)	poštovní poukázkou 
c)	bankovním převodem





Osobnost roku
************
Urna na hlasovací lístky byla umístěna v hale prvního patra budovy knihovny.  Hlasování bylo ukončeno 15. 4. 2004. Volební komise ve složení p. Lukáš Novotný, pí Milada Lošťáková a pí Ilona Vokounová se sešla 29. 4. v 15. hod. . Volební urna byla otevřena a bylo konstatováno: počet odevzdaných hlasů 303, z  toho 4 neplatné hlasy.
Osobností roku se stala Mgr. Yveta Svobodová. Blahopřejeme.
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Novoměstské slavnosti 2004
20. – 21. srpna


Pátek od 20.00 hod.  - Dělnický dům na náměstí
Estrádní pořad

Sobota od  9.00 hod. – Mírové náměstí
Celodenní program ve středověkém stylu
 
Začátek v 9.00 hodin
 příjezd zemského správce se svou družinou
 přivítání panstva a zahájení oslav
 otevření středověkého tržiště
 opékání selat
  preclíky, koláče, medovina, perníky
 výstava výrobků dětí ZUŠ a DDM 
 vystoupení místních hudebních souborů
 šermířský turnaj
 dobové tance
 kejklíři, alchymisté
 veřejná poprava
 přehlídka soutěže dřevorubců
 dobová hudba
 pohádka od našich nejmenších – mateřská školka
vystoupení místních tanečních a pěveckých souborů
 přehlídka dětských hasičů
 dobová řemesla – kovář, šperkář, řezbář….
 vystoupení místních zájmových  skupin
Ukončení denního programu 17.00 hodin

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

Změna programu vyhrazena. Vstup volný. Občerstvení zajištěno.



Již 420 let uplynulo od vzniku našeho malebného městečka. Je to jistě  úctyhodné číslo, které zasluhuje oslavit, a tak po dvacetileté pauze znovu obnovíme slavnosti k tomu náležející.
Tato velká událost začne již v pátek večer estrádním představením od 20.00 hodin v Dělnickém domě na náměstí. O příjemnou zábavu se  postará jeden z našich známých představitelů popmusic. Hlavní program oslav bude probíhat v sobotu, a to po  celý den .  V devět hodin ráno vyjde od knihovny dobový průvod v čele se zemským správcem, který obejde náměstí a dojde na hlavní tribunu. Zde již bude  očekáván dnešními zástupci města. Po zahájení oslav a předání pověřovací listiny trhu bude prohlídka prací dobových řemeslníků. Málokdo si ještě dnes umí představit, jak těžké živobytí měl cech kovářský, pekařský nebo tkalcovský. Za zkoušku také stojí ochutnat sladkou medovinu nebo lahodné selátko. U perníků a preclíků si přijdou jistě na své všichni mlsálkové.  Celý den bude probíhat ve středověkém stylu a o zábavu nebude nouze. Představí se nám všechny naše zájmové organizace.  Zpěv, tanec a divadelní představení, to bude doména dne. Uvidíme děti z mateřské školky, ze Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. Překvapením pro spoustu z nás jistě bude vystoupení dřevorubců s motorovými pilami,  kteří  nás velmi dobře reprezentují i v zahraničí.
Pro zvýšení adrenalinu v žilách si nenechte ujít skvělý, strhující šermířský souboj. Pro citlivější povahy je připraven tanec a hudba z dávné minulosti. Hlavní a nejzajímavější částí  programu budou jistě  popravy nepoctivců. Popravy proběhnou dvě. Jedna v  dopoledních a druhá v odpoledních hodinách. Celý program je proložen  vystoupeními veselých kejklířů a alchymistů.
Denní program skončí v 17.00 hodin. Po tříhodinové pauze začne večer plný ohňů, magie a tance. Tuto část zahájí naše romská skupina  LOLE RUŽI příjezdem na voze plném muzikantů a tanečníků. Po tanečním představení ve stylu romského folklóru nastoupí  fakíři a tanečnice. Účinkující zde ve zkratce zopakují nejlepší denní vstupy. Vše je podbarveno magií a ohněm. Na závěr je jako bonbónek na dortu  připraven dobový ohňostroj, který si určitě nenecháte ujít.


ZUŠ											
Informace ze ZUŠ

Co bylo v ZUŠ
V březnu proběhlo v základní umělecké škole školní kolo soutěže ve hře na kytaru. Nejlepšími žáky jsou Babcová Jitka, Žáková Adriana a Bušinová Marcela. Blahopřejeme.
Pro žáky 1. stupně základní školy připravil vystoupení literárně dramatický obor ZUŠ. Všem se líbilo. Děkujeme a těšíme se na další vystoupení.

Přehlídka pěveckých sborů “Zpívání pod Smrkem”
Základní umělecká škola uspořádala již 2. ročník přehlídky pěveckých sborů pro školy z oblasti Frýdlantska. V pátek 2. 4. se sešlo téměř 200 děti. Všichni účinkující zpívali s velkou chutí. Poděkování patří dětem z Bulovky, “Hlásku” z Raspenavy, “Klíčku” z Višňové, “Ptáčatům” z Jindřichovic, “Zvonečku” z Hejnic,”Vlaštovkám” z Frýdlantu, MŠ z Libverdy, “Smrčku” z Nového Města,”Podsmrkáčku” ze sborů mladších i starších žáků ZUŠ Nové Město pod Smrkem. Těšíme se na společné zpívání na jaře 2005.

V květnu si naši žáci připravili k Svátku matek pro své maminky a babičky koncert.
Opět tradičně 1. května základní umělecká škola připravila pro novoměstskou veřejnost v restauraci Na náměstí májový koncert, na kterém vystoupili: flétnový komorní sbor, literárně-dramatický soubor, instrumentální soubory Píšťalky a Linduška, soubor Smrček z mateřské školy, pěvecké soubory Podsmrkáček I a Podsmrkáček II.
Našim německým sponzorům zahrály žákyně ZUŠ na flétny v hotelu Měděnec na jejich květnovém slavnostním setkání.

Co ZUŠ připravuje:
- 3. a 8. června v 16.30 v koncertním sále ZUŠ vystoupí žáci hudebního oboru na závěrečných koncertech. Všechny srdečně zveme.
- Všem žákům budeme držet palce na postupových zkouškách 10. - 16. června.
- Zájemci o výuku v hudebním, dramatickém a výtvarném oboru, nezapomeňte: 21. 6. A 22. 6. probíhá v ZUŠ od 15.00 - 17. 00 zápis pro příští školní rok.
 - Se školním rokem se v ZUŠ rozloučíme 23. 6. na posezení s hudbou.


Zprávy ze základní školy
										
Velikonoční burza

Už tradičně pořádají žáci V.C třídy v době Velikonoc burzu svých “výrobků”, kterými chtějí potěšit své nejbližší, ale i kohokoliv jiného, kdo přijal jejich pozvání  a přišel ve středu před Velikonocemi do jejich třídy. Bylo z čeho vybírat: malovaná vajíčka, pomlázky, drobné dárky z keramiky a dalších přírodních materiálů pokryly řadu školních lavic a dokládaly,  jak dobré mají děti nápady a šikovné ruce. 

V. třídy v Národním technickém muzeu a v Planetáriu v Praze

V úterý 13.04.2004 se V. třídy vydaly na výlet do Prahy. Autobus nestačil, takže několik dětí cestovalo mikrobusem. Jejich cílem byla návštěva Národního technického muzea  a  Planetária. V muzeu  si děti prohlédly expozici dopravní techniky, auta, lokomotivy, jízdní kola, ale i letadla, vrtulníky a balóny, všechno velmi zajímavé výrobky z minulého století.  Každý si mohl vybrat podle svého zájmu mezi trvalými expozicemi nebo aktuálními výstavami z historie vědy a techniky.  Odtud jsme společně přešli do Planetária, kde pro nás připravili poutavý program o pohybech Země a hvězdné obloze. Domů se děti vrátily plné nových dojmů. 

Finále zdatnosti v  silovém víceboji

     Dne 16.04.2004 se v tělocvičně u základní školy uskutečnilo republikové finále v silovém víceboji žákyň středních škol. Hlavním pořadatelem bylo SOUL a  U Hejnice, škola poskytla pro konání soutěže prostory a technické zázemí. Mimo soutěž absolvovalo spolu s dalšími jedenácti družstvy jednotlivé discipliny (šplh na tyči, trojskok z místa, hod medicinbalem a leh-sed) také družstvo dívek ze základní školy,  L. Dedeciusová, D. Lodeová, J. Kotláriková a A. Žáková. I když naše děvčata byla o několik let mladší než většina ostatních soutěžících a neumístila se proto na medailových místech, dosáhla v některých disciplínách velmi dobrých výsledků. Získala tak i zkušenosti z významné sportovní soutěže. Rádi jim děkujeme za příkladnou reprezentaci. 								

Přijímací zkoušky na Gymnázium Frýdlant

V pondělí 19.04.2004 se konaly přijímací zkoušky na Gymnázium Frýdlant. Z V. tříd se zúčastnilo celkem 7 žáků, 6 z nich bylo ke studiu přijato: J. Babcová,  K. Václavková, D. Heroutová, T.P.Trung, D. Nitra a K. Petrovičová. Velmi dobrými výsledky, kterých při přijímacích zkouškách dosáhli, se zařadili na první, třetí, sedmé, dvanácté, šestnácté a 25. místo celkového pořadí. Všem jim srdečně gratulujeme a přejeme jim úspěšná studia !
      
Mušketýrky bojovaly o postup

V úterý 20.4.2004 se uskutečnilo oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55 v sále restaurace “Na náměstí”. Oblastního kola se zúčastnilo šest barevných soutěžních týmů ze škol Frýdlantského výběžku, mezi nimi soutěžní tým černých Mušketýrek reprezentující naší školu. Soutěž, jejímž cílem bylo prověřit znalosti dětí o paragrafech souvisejících s prodejem tabákových výrobků a alkoholu mladistvým,  zapojit děti do tvorby životního prostředí, ale i dobře je pobavit, byla připravená po všech stránkách na té nejlepší úrovni.  
V hledišti podporovali naše družstvo žáci osmých tříd a nechyběl ani zvučný skandující hlas pana starosty a našeho pana ředitele. Ve vědomostních soutěžních kolech jsme se pohybovali na medailových místech, ale v kolech, jejichž výsledky byly spíše otázkou štěstí, nám trocha toho štěstí chyběla. Nic se už nedalo zvrátit na konečném šestém místě. Alespoň malou útěchou pro náš soutěžní tým bylo pozvání pana starosty na návštěvu k němu na radnici.
I přes to, že jsme neuspěli, byla pro nás účast v této soutěži inspirující a motivující. Máme chuť soutěžit dál v jiných soutěžích a pro vítězství udělat maximum.
											
Wir waren in Dresden!
Byli jsme v Drážďanech!
…tak se bude jmenovat připravovaná dia-show, která se uskuteční v základní škole v polovině června. Skupinka žáků, kteří se učí německy, jede v červnu na třídenní exkurzi do německých Drážďan. O své zážitky se s vámi rádi podělí. Přesný termín konání dia-show bude včas zveřejněn. Jste srdečně zváni!

3 dny, 3 země, 3 pochody

U příležitosti mezinárodní turistické akce 3d, 3z, 3p navštívily děti naší školy nedalekou polskou Lubaň, kde v péči tamní základní školy prožily čtvrteční večer a  pátek. Svoje zážitky popsaly některé z  nich takto:
22. dubna v 15:30 jsme odjížděli od naší školy v Novém Městě p. Sm. na 4. mezinárodní pochod tří zemí, který začínal v Polsku ve městě Lubaň. Pochodu se zúčastnily dvě třídy, VI.A a VI.B. Po příjezdu jsme se ubytovali na zdejším gymnáziu, vybalili jsme si oblečení  a odešli na diskotéku, kde jsme se pěkně vyřádili.    /Nikola Záhorová/
Nejvíce se mi líbilo na diskotéce, všecko to tam blikalo a byl tam stroboskop a dostal nás  do varu.   /Lucie Skálová/
Všude byli lidi a moc blýskajících světel, a ta atmosféra! To víte, do tance se připojil i pan školník Jarchovský. Byl to můj nejlepší zážitek.   /Bára Slováčková/
Z diskotéky jsme šli na večeři a pak spát. Kluci už dávno spali, a holky vyváděly a zlobily. Paní Dedeciusová nemohla usnout a pan Diškant si přišel každou chvilku na nás stěžovat. Ráno v 6 hodin jsme vstali a šli běhat.   /Jana Sedláčková/
Z výletu si pamatuji hlavně to klidné spaní- všichni byli potichu a hned spali, jen já jsem se nudil /neměl jsem signál na telefonu/. A bylo tam také výborné jídlo. Oběd jsme dostali i s předkrmem. Bylo to tak dobré, že mi z  toho potom bylo špatně.   /Boris Ha/
K snídani byla houska s marmeládou, pomazánka, listový salát. Pak jsme šli pochod, ušli jsme 10km.   /Nikola Karalová/
Vydali jsme se na vyhaslou sopku, nejhezčí byl však kráter. Na vrcholku jsme se všichni vyfotili. A na konci jsme dostali diplom.   /Hana Dobrovičová/
 Byli jsme také na tržnici a la bazar, kde bylo možno zakoupit nové věci, ale i onošené. Po návratu do haly jsme šli do bazénu. Bylo to super, hlavně že bylo krásné počasí. Moc se mi tam líbilo. Chtěla bych tam zase někdy jet.   /Lucie Skálová/
Poslední část výletu byl bazén a tam jsme prožila nejvíce zážitků z celého výletu. Neumím moc skákat šipku, tohle byla příležitost se to naučit.   /Michaela Bártová/
Nejvíce nás zaujal krytý bazén. Moc se mi tam líbilo.   /Tomáš Vobejda/
Můj největší zážitek byl druhý den, kdy jsme šli do polského obchodu, protože tam je to vše levnější než tady. Koupila jsem si plno sladkostí a ještě mi zbylo.   /Hana Říhová/
Výlet do Polska se mi moc líbil, byly tam moc krásné holky i šeredy. Mám na Polsko hezké vzpomínky.   /Ondřej Král/
Za oba dva dny byli všichni tak utahaní, že na cestě domů téměř všichni usnuli.   / Nicol Golmanová /

Polské děti byly na oplátku ubytovány a  také se stravovaly v táboře cestovní kanceláře Sázava v Novém Městě pod Smrkem. I ony měly v pátek večer diskotéku a v sobotu prošly jednu z tras pochodu. Také od nich jsme získali hodnocení:  Pierwsza klasa !( První třída!). Nepříznivé počasí jim tedy nepokazilo příjemné zážitky a těší se, že se sem budou moci někdy opět podívat. 																                                                                                                                               
                                                                                                                      	(AD,ŠK, JN)



Co bych ve městě změnil, kdybych byl starostou?

       Na schůzce děvčat ze soutěžního družstva §11/55 (viz samostatný článek) s panem starostou se mimo jiné hovořilo o tom, co by děvčata ve městě změnila, kdyby byla starostou.  Jako první se tématu ujala V. A třída pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Žabkové. Jejich nápady vidíme na připojené fotografii. 



HKNMPSM

čili Horolezecký Klub Nové Město pod Smrkem
s podporou 

MÚ v Novém Městě pod Smrkem

POŘÁDÁ  
PRVNí oficiální ROČNíK
NOVOMĚSTSKÉHO SRŠÁNĚ
http://hknmpsm.wz.cz
a tedy triatlonu smíšených párů

O co jde?
Asi 300 metrů jízdy na kanoi ve dvojici, formou několika rozjížděk (není třeba vozit vlastní kanoi, vše Vám bude zapůjčeno), časy změříme. A podle nich, s časovými rozestupy, odstartují děvčata, manželky, přítelkyně či milenky…., a to nejlépe s horským kolem, k  10 kilometrům dlouhé, nenáročné cyklistické části, převážně po lesních cestách…; poté se vystřídají  se svým chlapcem, manželem,  přítelem či milencem, ten  pojede krásných 20 km, čili 2 x více než jeho partnerka. Po dojezdu převezme štafetový kolík opět žena a  prožije krásné chvíle štěstí a pohody na dvoukilometrovém běhu  v  areálu novoměstského koupaliště, chlapce čeká to samé štěstí,  ale 2 x delší čili 4 km…..Kdo je první  v cíli, vyhrává…..

Kdy a kde to je?
29.května 2004  na koupališti  v  Novém Městě pod Smrkem - od 9:00 prezentace, v  11:00 začínají rozjížďky na kánoích….
     
Jak je to těžký?
Skoro vůbec, tratě jsou nastaveny, obzvláště pro holky, velmi lidsky - strachu netřeba. Skončením závodu a předáním cen akce nekončí…. Hudba, pivo,  limo a něco k zakousnutí zajištěno….

           
Jakej je v tom háček? 
Závod se jede za plného silničního provozu=>kategorie 15 let a výše. No a ještě zaplacení startovného, a to činí 100Kč za pár.  

 Jak se přihlásit?
E - mailem na adresu martin.salak@post.cz 
                      

Pozvánka
********
Město  Nové Město pod Smrkem a městské muzeum pořádají od 1. 6. 2004 do 30. 6. 2004 výstavu fotografií Miloše Kirchnera pod názvem “Jizerské hory objektivem Miloše Kirchnera”. Výstava otevřena denně dle provozní doby knihovny a také o sobotách a nedělích od  9.00 - 11.00 a od 13.00 - 16.00. 


Sport
Šachový klub TJ Textilana Nové Město pod Smrkem

V ročníku 2003/04 se šachovému družstvu Textilana Nové Město pod Smrkem podařilo v regionálním přeboru osmičlenných družstev vyhrát tuto soutěž a postoupit do celokrajského přeboru. Této soutěže se zúčastnila i družstva s lepší hráčskou základnou a finančním zabezpečením, než jaké má Nové Město, jako například Bižuterie Jablonec, Desko Liberec a Lokomotiva Liberec. Denní tisk  Liberecký den mylně informoval čtenáře o vítězství v této soutěži, když uvedl, že soutěž vyhrálo družstvo Bižuterie Jablonec.
K vítězství v této soutěži přispělo to, že Nové Město 7 zápasů vyhrálo, ve 3 remizovalo a ani jednou neprohrálo.
Dne 8. května pořádá šachový klub TJ Textilana již 36. ročník šachového turnaje s mezinárodní účastí “ O pohár Textilany”. Na finančním zabezpečení tohoto turnaje se podílí majitel Textilany Nové Město pod Smrkem doc. Vladimír Tichý a Městský úřad Nové Město pod Smrkem. Loňského turnaje se zúčastnilo 54 hráčů, na prvních třech místech se umístili p. Schuffenhauer (SRN), p.Boreš (Česká Lípa), p. Blaháček (Liberec).
						Za šachový klub N.M.p.S. Ing. P. Filip, předseda klubu

Výsledná tabulka
1.	Textilana N. Město p.S.		10	7	3	0	50	17
2.	Bižuterie Jablonec n.N. B		10	7	2	1	49,5	16
3.	Desko Liberec D			10	7	1	2	50	15
4.	Lokomotiva Liberec A		10	6	3	1	46	15
5.	Desko Liberec E			10	6	1	3	46,5	9
6.	Jiskra Tanvald B			10	4	1	5	42	9
7.	LIAZ Jablonec n. N.		10	4	1	5	33	9
8.	NISA Proseč			10	4	0	6	40	8
9.	TJ Koberovy			10	1	1	8	31,5	3
10.	Lokomotiva Liberec B		10	1	1	8	23,5	3
11. 	         Lokomotiva Liberec C		10	1	0	9	25	2


(prosím oscanovat tabulku)



Jizerská 50 na kolech							
Jizerské hory mají svůj známý lyžařský závod “Jizerskou padesátku”, ale pod tímto názvem probíhá také v červnu závod  na kolech. Červnová “Jizerská padesátka” na kolech  má dvě tratě o délce 50 km a 100 km. A právě 100 km trať povede letos přes Smědavu, Bártlovu boudu, Kyselku do Nového Města, dále na Jindřichovice a zpět přes Ludvíkov  a dál do cíle. V tento den se koná také tradiční výstup na Smrk, ale přesto si nenechte ujít tuto příležitost, spatřit velký závod na kolech, kterého se účastní  na 450 závodníků. 



Klub českých turistů Nové Město pod Smrkem
pořádá 31. ročník

VÝSTUPU NA  SMRK

Dne: 		5. června 2004
Start:		Mírové náměstí, Nové Město pod Smrkem, 7.00 - 9. 00
Startovné:	10,- Kč
Délka trasy:	15 km
Cíl:		Rozhledna na Smrku - 1124 m.n.m.
Po modré turistické značce z Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem na vrchol Smrku. Na vrcholu je možné občerstvení. Dále po modré turistické značce ze Smrku na Nebeský žebřík - rozcestí. Z rozcestí po červené značce přes Tišinu na Hubertovu budu. Po zelené turistické značce z Hubertovy boudy do Nového Města pod Smrkem.
Upozornění:  Doporučujeme vhodné oblečení a obutí, pláštěnku a mapu Jizerských hor. Na       Smrku lze přejít do Polska - je však nutný cestovní pas, nikoliv občanský průkaz.
Celá trasa pochodu se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
										Přejeme pěkné zážitky. 



 3 dny - 3 země - 3 pochody
 
Motto: VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ, VEĎ MĚ DÁL...
BYLO NÁS ....
  "Už nám to nastává, pane Bajza". Kdo by neznal tuto lakonickou větičku ze známé knihy K.Poláčka Bylo nás pět! V podobném duchu jsme zahájili organizační a jinou činnost v rámci letos již třetího (prvý byl nultý, to je matematika, že?) ročníku Tři dny, tři země, tři pochody.
  Začalo to již o několik dnů dříve, než vypukl vlastní závod. Po městě a na trasách se objevilo značení pro účastníky pochodů. V pátek 23.04.2004 jsme se dostavili v hojném počtu do Juniorcampu (dříve Sázava, ještě dříve tábor Poldi Kladno), abychom pomohli při organizaci, přihlašování, ubytování a jiných činnostech sjíždějících se turistů. Po večeři a slavnostních řečech se utvořily debatní kroužky, probírající zítřek i zcela jiné prozaické věci. Přítomná hudební skupina doplňovala atmosféru a vybízela k tanci, což mnozí využili. Venku začalo pravé dubnové počasí, přeháňky se změnily v souvislý déšť, teplota utěšeně klesala k nule. Skupinky řídly a chodci se odebírali ke spánku. Druhý den je čekají tři trasy podle vlastního výběru a schopností po našich krásných Jizerkách.
  Sobota 24.04.2004, počasí pod psa, nízko se prohánějící mračna s občasnými přeháňkami nevěštily nic dobrého. Po snídani formou švédských stolů se jednotlivci přihlašovali na vybrané trasy 11, 18 a 24 km a vyráželi, vyzbrojeni kontrolními lístky a patřičně vystrojeni do terénu. To je pohled té turistické strany. A teď ze strany druhé. Dvojice dobrovolných turistů nafasovaly várnice s teplým čajem, krabicemi Tatranek, banány, razítky, cedulemi, teplým oblečením, pokud možno voduvzdornými botami, placatkami s energií, deštníky, stolečky a co já vím ještě. Dvě osobní auta je pak rozvezla na určená stanoviště. Byla to zejména Smědava, Předěl, ale i Smrk (bez dopravy), Streitův obrázek, Červený buk, Libverda, Žďárek, Hejnice, mám-li jmenovat alespoň některá. A protože bez spojení není velení, mobily byly připraveny, kde to dovolovala dostupnost signálu. 
  Stanoviště Předěl nedaleko Smědavy. V mlze, v dešti a poryvovém větru se začaly ukazovat postavičky turistických nadšenců, zkřehlýma rukama vytahovaly své startovní lístky a vandrbuchy a my neméně zkřehlýma rukama do nich dávali kontrolní razítka a polsky, německy, anglicky, maďarsky, silnými hlasy, rukama i nohama přáli šťastné doražení do cíle. Nadšenci mizeli v mlze a noví přicházeli. V jednom okamžiku se dokonce na dvacet vteřin objevily sluneční paprsky. Postupně davy chodců řídly, až se ukázalo naše auto ze Smědavy, znamení, že závod končí. Bylo zhruba půl třetí odpoledne. Počkali jsme, až se objeví závěr závodu, uzavírající trať, a vyjeli jsme zpět do základního tábora. Převléknout se do suchého, dát si teplou gulášovku a pak pozorovat docházející účastníky jednotlivých tras, jak prochlazení, zmoklí a unavení se registrují v cíli, dostanou diplom a odznak za zdárné ukončení tras. V podvečer pak večeře, balení a rozvozy turistů autobusem nebo po vlastní ose do další země, Německa, do okolí Žitavy, kde pokračuje závod na dalších trasách. 
  Den se chýlí ke konci, sedíme pospolu, debatujeme na téma závod i nezávod, těšíme se do vany i na další akce. Někteří z nás vydrží i dlouho do pozdního večera. Mezinárodní turistický pochod 3-3-3 je za námi.

EDICE Jen tak na okraj... 								                     Šmi-dra      
                                      
NĚCO STATISTIKY ...

Přihlášených účastníků celkem                          277 osob
na 11 km	                                              123 osob
na 18 km              	                                 56 osob
na 24 km                              	                 98 osob
národnosti:      Češi, Poláci, Němci, Maďaři, Holanďani, 1 Nor
bylo připraveno:           50 l čaje, 277 Tatranek, 277 banánů

Organizační zázemí:                             celkem 31 lidi, včetně našich přátel z KČT Hejnice 

O stravování a ubytování se jako vždy vzorně postaral kolektiv pracovníků ubytovacího zařízení  Juniorcamp s vedoucí paní Blankou Semerádovou.




Čtenáři

Když má město narozeniny
***********************
V letošním roce uběhlo právě 420 let, kdy na Velikonoce založil panovník Frýdlantska Melchior z Redernu sídlo pro havíře, zvané Horní České Nové Město.
Mimo jarmarku na náměstí v srpnu t.r. bude součástí, byť skromných oslav, také výstava fotografií “Jizerské hory očima Miloše Kirchnera”. Tento vynikající jablonecký fotograf navštívil se svým PENTAXEM Izrael, Skandinávii, Řecko, Slovinsko.
Fotografoval v rumunských Karpatech, v Tatrách, kouzelných Dolomitech a jinde. V poslední době fotografuje nejen v Českém ráji a Krkonoších, ale zejména v horách, které jsou mnohým z nás nejbližší - v Jizerkách. Tyto malé hory nabízejí tomu, kdo se umí dívat kolem sebe a “číst přírodu”, velké množství krásných námětů. Snímky Miloše Kirchnera získaly přední ocenění na mnoha výstavách a také jeho publikační činnost není zanedbatelná.
Jeho nádherné fotografie jsem poprvé zhlédl v měsíčníku Krkonoše - Jizerské hory. Loni  nám přispěl i několika záběry do brožurky o Smrku, která vyšla u příležitosti otevření rozhledny. Jeho snímky mě vždy zaujaly pro svou zvláštnost, jak a  kdy dovede svůj objekt zvěčnit. S tímto přátelským a vstřícným člověkem jsem se setkal - kde jinde - než v horách. Svému koníčku věnuje nejen hodně času, ale nelituje námahy, aby pořídil neobvyklý záběr. Není  ojedinělé, že dokáže v mrazu bivakovat na hřebenech hor, aby byl v pravý čas tam, odkud je vidět svět podle jeho představ.
Věnujte svůj čas a přijďte se v červnu podívat do muzea v Novém Městě pod Smrkem na jeho krásné fotografie pořízené v Jizerských horách. Nebudete litovat a mnohý si odnesete i nápad, kam se letos do našich hor vypravit.
										KN



ZÁJMENA

Ty je jak tečka morseovky,
když se ji učí děti psát.
Tebe chci vídat třeba z dálky,
a nektar sladký z Tvých úst sát.

Tobě chci říkat vše, i nesmysly,
když budeš chtít mi naslouchat.
Ty je tak krátké, však nemysli,
že lehké je mít Tebe rád.

Ty zní jak rozkaz i zvolání,
když pro sebe si "Ty" říkám.
O Tobě mluvit je jak rouhání,
však rád Tobě naslouchám.

S Tebou bych žil i umíral,
ale život jde dál a dál.

											Šmi-dra

BAZÉN
  Každý pořádný mužský má ve svém životě postavit dům, zasadit strom a zplodit mužského pokračovatele rodu. Náš koumák Josef (pamatujete stavbu foliovníku loni-Novoměstský zpravodaj duben-květen r.2003) se opět probudil po dlouhém zimním období a zatím v teple domova začal přemýšlet. Dům stojí, pár zbylých stromů taky a potomek-pokračovatel je na světě už více jak dvacet let. Dům je něco, co tu bude déle než my sami. Tedy, pokud se o něj budeme starat. Stromy lze porazit, syna vydědit. Chtělo by to něco...Ááá, už to mám! Bazén! Učiníme přítrž krutým vedrům, jaká byla vloni. A potom, stoupni si před zrcadlo v plavkách a podívej se na sebe. Takový kus oděvu a barokní kypré tvary v něm by s jistotou zabily sex-appeal i DiCapria. Žádný rybník nebo plovárna. Trocha intimity neškodí. Rozmyšleno, vzhůru do díla. Vlastně nejprve trocha teorie. Bazény jsou různé, některé i hrůzné. Lze je postavit z hotových prvků, utopit do země, utopit v nich hodně peněz, což není žádoucí, nebo vybudovat svépomocí. Asi zvítězí poslední varianta. A do země. A  basta! A je to!
  Na zahradě u rodinné vilky se něco stalo. Na trávníku dosud nacucaném vodou se najednou objevily stopy. Co stopy, tady snad chodil yetti. Tlápoty křižovaly celý prostor za vilkou a končily v prazvláštních kruzích. V rohu zahrady za plotem stojí dva sousedi, brady podepřené na pletivu a dumají. "Ty poslouchej Karle, co to má znamenat, ty stopy?" ptá se soused Milan souseda Zdeňka. "Voni si koupili medvěda?", dodal. "Co blbneš, dyť tady byl cirkus naposledy před dvouma rokama," povídá Zdeněk. "Nemají bernardýna, takovýho dvoukýblovýho?" ptá se Milan. "Jakýho dvoukýblovýho?" opáčí Zdeněk. "No, jako že zblajzne na posezení dva kýble žrádla," vysvětlí Milan. "Ale to by se poznalo eště z jinejch znamení." Míní tím pravděpodobně vylučovací schopnosti psího cvalíka. Jelikož nedošli k žádnému resumé a obřadní domorodý tanec v kruhu předem zamítli, Milan si chlapsky uplivne, přičemž si pobryndá bradu. Pak se sousedi rozejdou každý po svém a Milan si potají utírá slinku.
  V okně vilky se pohnula záclona. To Josef s tichým zadostiučiněním pozoroval tápání sousedů. Zamnul si radostí ruce. To bude překvapení! To on minulý podvečer chodil po zahradě a hledal vhodné místo pro budoucí bazén. Bohužel, začíná hustě pršet na beztak napitou půdu, takže realizace plánu se odkládá.
  Den se probudil do sluníčka. Od rána zesiluje víc a víc a nesmělými jarními paprsky vytahuje přebytky vláhy. U zadního vchodu vilky se objevují oba Josefové, jeden má v rukách krumpáč a lopatu, druhý tlačí kolečko. Dojdou doprostřed yetti stop. Pak Josef st. zarazí ve středu ťápot kolík s provázkem, odměří asi tři metry a obtočí kružnici. "To bude obvod," praví na vysvětlenou Josefovi ml. "Takže ty teď budeš kopat a já nabírat a pak zase já budu nabírat a ty kopat," rozdělí úkoly. Za chvíli jsou oba v pilné práci. Potvora hlína, má tu nepříjemnou vlastnost, že nabývá třikrát víc na objemu po vykopání. Za dvě hodiny je v koutě zahrady hromada, že není ani vidět k sousedovi, hlína těžká a nehybná jako bedna kytu. Dovedete si představit něco méně pohyblivého? Takže pro dnešek dost. Dva páry tlap (rozumějte, holinky poněkud obalené hlínou) kráčejí k vilce, váží, no do půl metráku se vejdeme. Sousedi asi měli pravdu s tím yettim.
  Je druhý den, slunko opakuje svoji včerejší činnost. Pepíci stojí nad vykopaným dílem, brady opřené o násady lopat a Pepa ml. dí: "Nebude to malý?", pustí lopatu a rukama znázorňuje cvičně tempa. "Tak budeš plavat do kolečka," praví Pepa st. "Jo, jako pes za vocasem," opětuje Pepa ml. "No, tak to teda rozšíříme, přidáme asi metr do strany," svoluje Pepa st. Chopí se vercajku a začíná nabírat hlínu do připraveného kolečka. Do večera přibudou další kubíky zeminy. Před plotem je navršeno malé lepkavé pohoří.
  Další den. V noci drobátko sprchlo. Nepropustný jílový podklad vykopané jámy způsobil, že dílo je zaplaveno  do výše půl metru bohužel poněkud špinavé vody naprosto nevhodné k plavecké relaxaci. Chlapci stojí v holinkách nad koupalištěm. Vtom se s lehkým šplouchnutím oddrolí kus stěny a sesune se pod hladinu. A zase pro změnu z druhé strany. A zas z jiné, hlína se rozmělňuje do vody, celkem tak dva, tři kubíky. Chlapci na sebe němě pohlédnou jako ze seriálu A je to. "Až zítra," přeruší živý obraz Pepa st. Odcházejí do domu. U plotu zahrady stojí dva sousedi, další protagonisté večerníčku A je to. Stojí však na štaflích, aby vůbec viděli přes hromady hlíny. Charakteristické gesto loktem do strany..a jde se domů taky. Milan radši neuplivuje, poučen z minula, zato však sklouzl po špryclích žebříku a narazil si bradu o poslední.
  Uplynulo několik týdnů. V koutě zahrady, hned před ohromnou hromadou hlíny stojí jakási konstrukce z latí, umně vypletená proutky, aby nebylo skrz vidět. Na jedné z tyčí je přidrátována hadice se sprchovou růžicí na konci, pod ní malý nafukovací bazének. Kdo by to vydržel, plavat pořád dokolečka. A intimita je taky. A je to!


Šmi-dra

  
Pozvánka do knihovny								
****************************
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti: pondělí 13 - 17 hod.
středa 13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod. 
        úterý     9.00 - 11.30 hod.       13.30 - 17.00 hod.
        čtvrtek  9.00 - 11.30 hod.        13.30 - 17 hod.
Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný Internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.
Poplatky: 30 min. provozu 	dospělí 30,- Kč
              studenti 20,- Kč
												
Beletrie dospělí:
*************
Andrews,V.C.			Zásah blesku
Beauman,S.			Rebečin příběh
Coelho,P.			Jedenáct minut
Denker,H.			Sestřička
Devátá,I.			Jen jednou mladá
Fabian,P.			Moji čtyřnozí pacienti
Fry,S.				Hroch
Jacq,Ch.				Mnich a mistr
Straub,P.			Tajemství
Tan,A.				Dračí kosti
Viewegh,M.			Na dvou židlích
Wels.H.				Superaktivátor
Amis,M.			Šíp času
Šebelka,J.			Perpetum mobile
Legátová,K.			Pro každého nebe
King,S.				Z Buicku 8
Roberts,N.			Srdcová dáma
Swift,G.				Světlo dne
Ruark,R.			Safari
Sullivan,M.			Ozvěna duchů
Andrews,V.			Úder hromu
Mielke,T.			Attila, bič Boží
Smith,Z.				Sběratel autogramů
Sussman,P.			Kambysova ztracená armáda
Harrod-Eagles,C.			Dynastie Morlandů
Harrod-Eagles,C.			Dynastie Morlandů


naučná dospělí
************
Hanotel,V.			Má krásná Lily
Bauer,J.				Podivuhodné soudy v českých dějinách
Kumprecht,K.			Česko-německý a německo-český slovník
Štaidl,L.				Víno z  hroznů
Fialová,k.			Květa Fialová o sobě II.
Černocká,P.			Co mě maminky ...
Escohotado,A.			Dějiny drog
Markov,P.			Co ve zlatíčkách nebylo
Soraja				Palác osamění


mládež beletrie
Pol,A.M.			Taneční střevíčky
Pol,A.M.			Taneční střevíčky
Rowling,J.K.			Harry Potter a Fénixův řád
Rowling,J.K.			Harry Potter a Fénixův řád
Auel,J.				Děti země
Faltová,V.			Olympiáda kocoura Vavřince
Brashares,A.			Druhé léto sesterstva	
Motlová,M.			Usměvavý svět
Wagnerová,M.			Proto!

mládež naučná
Steel,P.				Atlas světa
Wagnerová,A.			České ženy	
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