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Novoměstské noviny

Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *   září - říjen  2004 číslo 5  ročník 10
V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů

Jubilea					
******
září
****
Neumannová	Anna			90 let
Vich		František		90 let
Kapková	Marie			84 let
Telecký		Josef			80 let
Bahníková	Emilie			75 let
Luňáčková	Zdena			75 let

říjen
****
Chladová	Natalie			88 let
Bulíř		Arnošt			82 let
Lode		Miloslav		82 let
Čihák		František		75 let
Dobiáš		Ladislav			70 let
Kohlová		Marta			70 let
Renčínová	Magdalena;		70 let

Všem jubilantům přejeme mnoho štěstí,zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.

Z  jednání rady města
Rada města se sešla na svém jednání dne 21. 6. a projednala a schválila opatření k výroku auditora, schválila bytový pořadník, investice mateřské školy, ceny odznaků Nového Města pod Smrkem a cenu brožury o našem městě. V době prázdnin a dovolených se rada města sešla  12. 7. , 2. 8. 2004. , 16.8. a 16.8. Na jednání ze dne 12. 7. byla projednána rekonstrukce nebytových prostor, byl schválen provozní řád koupaliště,  schválena hlavní inventarizační komise, bylo projednáno vyhlášení konkurzu na funkci ředitele PO ZUŠ. Na jednání dne 2.8. 2004 rada projednala majetkoprávní věci - nájem pozemků, dále projednala zastupování ředitelky ZUŠ,  schválila a pověřila pí Mgr. Marii Čechovou  zastupováním ředitele ZUŠ, než proběhne konkurzní řízení a bude vybrán nový ředitel ZUŠ. Rada města schválila použití městského znaku u propagace v  materiálech evropských Nových Měst. Další jednání rady města bylo 16. 8. 2004. Zde byl projednán program veřejného zasedání zastupitelstva města , které se konalo 1. 9. 2004. Dále bylo projednáno přidělení bytu nad zdravotním střediskem,majetkoprávní věci.

Informace z 10.  veřejného zasedání  zastupitelstva města
Zastupitelstvo zasedalo 1. září a přítomni byli všichni zastupitelé. Jednáno bylo dle schváleného programu. Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že uložené úkoly, které byly ohraničeny termínem, jsou splněny a  trvalé úkoly jsou průběžně plněny. V připomínkách občanů informoval pan Straka o dokončení akce Novoměstské plynárenské - rekonstrukce plynové kotelny a vybudování 10 předávacích stanic. Stanice jsou dobudovány a plně v provozu. Zároveň poděkoval všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Majetkopravní věci byly předloženy vedoucím správního odboru a zastupitelstvem projednány. Prodej nemovitostí byl schválen tak, jak byl předložen, dle příloh se všemi schválenými změnami. Plán zimní údržby města předložila pí Straková, vedoucí odboru komunálního hospodářství. ZM schválilo plán zimní údržby tak, jak byl schválen v loňském roce.  
ZM schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu mezi Ministerstvem vnitra ČR a městem Nové město pod Smrkem.
Dále ZM schválilo prominutí dluhu TJ Textilana ve výši 21.996,96 Kč s úrokem 15 ročně za období od 01. 03. 1999 až do 1. 9. 2004, z důvodu bezúplatného převodu tělocvičny na město Nové Město pod Smrkem. Místostarosta pan Miroslav Kozák předložil ZM  dvě nabídky na zpracování studie “Sportovní areál Smrk” a to od fy SIAL a TOP Klíma s.r.o..ZM po diskusi schválilo návrh na zpracování studie “Sportovní areál Smrk” firmou SIAL , architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec.
Pan Miroslav Kozák také předložil žádost na dotaci z KÚLK pro Komunitní centrum “Bez rozdílu” v Novém Městě pod Smrkem. Dotace měla být na vybavenost a činnost Komunitního centra a z jednání na KÚKL vyplývá, že tento bod je pouze informativní. Zastupitelé po vyjádření připomínek a názorů  pověřili starostu a místostarostu zadáním projektu na rekonstrukci sociálního zařízení bývalé MŠ pro činnost Komunitního centra “Bez rozdílu”. Rozpočtové  změny ZM  schválilo tak, jak byly předloženy FV, a ZM pověřilo starostu a RM projednáním dalších možností provozu tělocvičny a jednáním s panem Boháčem, předsedou TJ Liberec. ZM vzalo na vědomí navýšení výdajů o 84.000,- Kč u Novoměstské teplárenské - smlouva za poradenství v oblasti teplárenství. V různém ZM schválilo pí Marcelu Pelantovou jako přísedící u okresního soudu Liberec. ZM schválilo přesun finačních prostředků v rámci střediska oprav ve výši 734.000,- Kč na dokončení stavby veřejných WC, pověřilo KV provedením kontroly ve všech třech výběrových řízeních, na rekonstrukci lázní, kotelny a stavby veřejných WC. ZM uložilo místostarostovi prověřit možnosti a právní formu subjektu spravujícího majetek Města, sloužící pro sportovní účely. 


Informace z městského úřadu

Zpráva o realizaci akcí střediska oprav
Do 31.08. 2004 byli realizovány tyto akce

NÁZEV AKCE
ROZPOČET(tis.Kč)
PLNĚNÍ(tis.Kč)
Městský úřad – sociálky + napojení
400
29.240,-
Opravy komunikací a chodníků
1100
897,-   138.344,-    3.175,-     571.545,-
Město – veřejné WC
1100
430.994,-    357.769,-
Jindřichovice – opěrná zeď na základně
70
84.916,-
Opravy střech – Policie, MÚ, Rest.
200
82.226,-        37.864,-
Projekty a studie
200

Energetický audit
190

MŠ - oprava schodiště a střechy  
40
39.362,-
Zdravotní středisko – rozvody
130

Márnice – oprava střechy
100

Zastávka – Husova ul.
30
30.000,-
Vitráž – katolický kostel
35
35.000,-
Správní odbor – oprava podlahy
30
34.403,-
Hřiště AFK – klubovna
100
46.386,-      53.614,-
CELKEM
3725



                                                                                   
                                                                                                               
                                                                                                                         Miroslav Kozák                                                                                                                                                     		                                                                                                    místostarosta                                  






MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
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. 





Odpadové hospodářství


 Papír
·	na výrobu jedné tuny papíru musí být pokáceno 17 vzrostlých stromů 
·	při výrobě recyklovaného papíru se použije jen 10% vody a 50% energie jinak potřebné k výrobě papíru z klasických surovin a znečištění ovzduší je redukováno o 75% 
Sklo
·	základní suroviny pro výrobu skla musí být zahřáty až na 1200°C 
·	při výrobě recyklovaného skla stačí zahřát skleněnou drť pouze na teplotu 800°C, což uspoří kolem 32% energie; takto uspořená energie z jedné recyklované skleněné láhve rozsvítí  100kW na 4 hodiny 
Hliník
·	sběrem a recyklací hliníkových plechovek od nápojů se ušetří až 95% energie nutné k výrobě hliníku z bauxitu 
·	největší světová nerostná naleziště bauxitu se nacházejí v tropických deštných pralesech, které musí být káceny, aby se mohl těžit bauxit 
·	když vyhodíte jednu plechovku od nápoje a nedáte ji do sběru recyklovat, přijdete při výrobě další plechovky z bauxitu o tolik energie, jako byste tuto plechovku do poloviny naplnili benzínem a vylili ji na zem 
·	při recyklaci hliníku je o 95% menší znečištění než při výrobě hliníku z bauxitu 
Plasty
- nahrazují papír, dřevo, kov a jiné materiály, protože jsou daleko levnější, ALE...
·	plasty se nikdy kompletně nerozloží 
·	když je recyklujeme, vytváříme jen další plasty, což problém řeší jen částečně - plastů sice “nepřibývá”, ale také neubývá 
·	i když výrobci plastů tvrdí, že jejich nové plasty jsou biologicky rozložitelné, nejsou rozložitelné kompletně, pouze se rozkládají na malinké částečky 
·	když se plasty spalují při nízkých teplotách, vznikají dioxiny 
·	plasty obsahující vinylchlorid jsou škodlivé samy o sobě. Pokud se zahřívají, vinylchlorid se uvolňuje a může kontaminovat potraviny 
·	jen velmi málo ze všech druhů plastů je dnes možné recyklovat 
·	z PET lahví se recyklací vyrábí umělá vlákna používaná v textilním průmyslu třeba k výrobě koberců 
Použitý olej
·	1 litr použitého motorového oleje může znečistit až 900 000 litrů pitné vody 
·	vylití oleje na půdu je stejné jako vylití oleje přímo do vody díky jeho dokonalé schopnosti vsáknout se 
Odpad
Doba rozkladu
plechovka
5 - 15 let
list papíru
2 - 5 měsíců
krabice od mléka
6 - 10 let
pomerančová kůra
6 měsíců až 1,5 roku
plastikový kelímek
50 - 80 let
kus polystyrenu
nikdy
sklo
nikdy, odhad asi 3000 let
igelitová taška
20 - 30 let
nedopalek cigarety s filtrem
10 - 20 let
ohryzek jablka
týden až 20 dní
vlněná ponožka
1 - 2 roky

Z K U S T E  T Ř Í D I  T    O D P A D   S N Á M I !








Třídit odpady je pro občany i podnikatele povinnost
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje občany i podnikatele na povinnost důsledně třídit jejich odpady. Vyplývá to ze zákona o odpadech č. 185/2001. Tříděním nejen plní svou zákonnou povinnost, ale zároveň ušetří místo ve své vlastní  nádobě na komunální odpad. Zneškodnění tříděného odpadu je zdarma a některé komodity se dokonce i nadále vykupují.
Vytříděný odpad lze odevzdat do  sběrného dvora v Žižkově ulici nebo vhodit do kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných všude po městě.
Sběrná místa:
Ludvíkov p.S. : knihovna
Přebytek .S. : u autobusové zastávky
Hajniště :  u potravin
Nové Město pod Smrkem :
internát ul.Frýdlantská,  na okálech,
křižovatka  ul.Frýdlantská a Mánesova,
market,  květinka,  u sokolovny
u hasičské zbrojnice
bývalé ESO – Husova ulice

PET lahve – Žluté kontejnery
Patří sem: PET lahve všech barev – nezapomeňte odšroubovat víčko a sešlápnout. Tolik práce ani času Vás to nestojí, do kontejneru se pak vejde více odpadu a provoz je ekonomičtější.
Nepatří sem: lahve vyrobené z jiných plastů (např.PP, PE, PS, kelímky od jogurtů, kečupů a od domácí drogerie)

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

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








Co sběrné suroviny vykupují
Jelikož mezi veřejností se stále objevují názory, že se některé suroviny neodebírají, či za jejich odevzdání ve sběrných surovinách nedostanou lidé finanční úhradu, předkládáme vám výtah z ceníku Severočeských sběrných surovin. Ceny jsou pouze orientační. Aktuální stav je vždy vyvěšen ve Sběrných surovinách v Žižkově ulici
papír – černobílé noviny (pečlivě vytříděné)
        0,50Kč/kg
papír – časopisy (pečlivě vytříděné)
        0,50Kč/kg
železný šrot v závislosti na druhu
1,50-3,50Kč/kg
hliník
25 - 30,-Kč/kg
mosaz
       25,-Kč/kg
zinek
         7,-Kč/kg
olovo
        6,-Kč/kg



Velkoobjemový odpad z domácností
Patří sem
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany 
Nepatří sem
stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach, směsné obaly, izolační materiály, nebezpečné odpady, kartony a igelity z malování, výkopová zemina, odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky, nárazníky. 
bojlery, pračky, ždímačky, sudy, blatníky, vany a ostatní železo – možno též odevzdat ve výkupnách Severočeských sběrných surovin a.s. 

Kam a kdy odpad odevzdat
sběrný dvůr ul.Žižkova: Po, St, Pá : 9.00-15.00hod,  So: 9.00-12.00hod.  

Stavební suť

Patří sem
cihly, beton, omítka 

Nepatří sem
nežádoucí příměsi - např. dřevo, lepenka, sklo, atd. 

Kam a kdy odpad odevzdat
sběrný dvůr ul.Žižkova: Po, St, Pá : 9.00-15.00hod,  So: 9.00-12.00hod.  

Recyklace
drcením stavební sutě vzniká recykláž

Nebezpečný odpad

Patří sem
fritovací olej, televizory, ledničky, zářivky, zbytky starých barev, obaly od barev, ředidla včetně obalů, akumulátory i s elektrolytem, baterie, upotřebené motorové oleje, olejové filtry, domácí kapalné a tuhé chemikálie - ředidla, kyseliny, louhy,vývojky, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců atd. léky všeho druhu včetně mastí atd. 

Kam a kdy odpad odevzdat
sběrný dvůr ul.Žižkova: Po, St, Pá : 9.00-15.00hod,  So: 9.00-12.00hod.  

Recyklace
neprovádí se 

U P O Z O R N Ě N Í


Správce místního poplatku Městský úřad v Nové Městě pod Smrkem upozorňuje občany Nového Města pod Smrkem, že


dle čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
dne 30. 9. 2004 končí splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2004.

Upozorňujeme  občany, pokud tak ještě neučinili, aby nezapomněli a  poplatek uhradili v tomto termínu.





420 let -  Novoměstské slavnosti 2004

Jako malé připomenutí založení našeho města se 21. srpna konaly Novoměstské slavnosti. Byla krásná slunečná sobota. V celé naší republice bylo zataženo, jen nám osud přál a celý den jsme si vychutnávali teplé sluníčko. Oslavy proběhly v středověkém stylu. Ačkoliv přijela jen malá část řemeslníků, bylo co si prohlédnout a koupit. Velmi krásným bodem programu byli naši profesionální dřevorubci, kteří předvedli své umění v plné síle. Měli nachystány spousty soutěží pro veřejnost a pro vítěze mnoho hodnotných dárků. Další pěkná vložka byla od romské skupiny LOLE RUŽI, která se představila ve svém romském folkloru. Je škoda, že se nemohlo zúčastnit více našich spolků a organizací. Perličkou programu byla jistě poprava nepoctivého lapky, který byl při útěku neplánovaně chycen našimi dětmi. Dovedly ho zpět a nekompromisně žádaly popravu. Účinkujícím se jistě pěkně zapotily hlavinky při vymýšlení, jak z této šlamastiky ven. Celé oslavy zakončil krásný ohňostroj, který nepokazil ani náhlý déšť.
Jak celý den zhodnotit?
Jistě byl krásný. Celé rodiny o  kterých  ani nevíme, že tu s námi bydlí, byly přítomny. Lidé si povídali, pojídali, popíjeli a usmívali se. Tak jak to má být, tak jak jsme se již odvykli vidět. Zkusme si vzpomenout, kdy jsme vlastně naposledy viděli tolik známých, kdy jsme si mohli v klidu popovídat a zapomenout na každodenní starosti. V dnešní uspěchané době to byl jistě příjemný zážitek. A jak to vidíte vy? Má smysl ještě někdy něco takového zopakovat, a třeba i bez výročí? Svoje názory a nápady napište a vhoďte do poštovní schránky na městském úřadě.

Poděkování
**********
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Karlu Nádeníkovi a panu ing. Karlu Jeřábkovi za přípravu a vydání nové publikace o našem městě “ Nové Město pod Smrkem, epizody ze života města a jeho obyvatel.
Kniha má téměř 80 stran a představuje zajímavé okamžiky z historie našeho města a okolí prostřednictvím krátkých textů a bohatou dokumentární fotografií (170 záměrů). Je jí možno zakoupit za 80,- Kč v Městské knihovně.

ZUŠ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ
 

Každý rok měsíc září povolá všechny děti do škol. Letošní začátek školního roku v naší ZUŠ byl pro nás ale velice smutný. Museli jsme začít bez paní ředitelky Mirky Maděrové, které zlá nemoc zabránila pokračovat v práci. Překazila jí radost ze své práce, úspěchů jejich žáků. Bohužel, už nikdy nepodá ruce svým mladým výtvarníkům, nikdy nepoblahopřeje šikovným umělcům.

Umění a dovednosti, které paní ředitelka předávala dlouhá léta svým žákům, dokázali ocenit samotné děti, jejich rodiče, příznivci naší školy i odborníci. Práce žáků, které vznikaly pod jejím vedením a zúčastňovaly se různých soutěží, nezůstaly skoro nikdy bez ocenění. Velice často žáci obsazovali přední místa.

Říká se, že jsme všichni nahraditelní, ale není to pravda. Existují mezi námi lidé, kteří svými schopnostmi, dovednostmi a uměním jsou jedineční, nenahraditelní. K těmto lidem paní  Maděrová bezesporu patřila.

ZUŠ samozřejmě musí pracovat dál. Proto i letos jsme přivítali žáky do hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru, kde se budeme snažit vést děti, stejně jako paní ředitelka, k lásce k umění, kreslení, malování.

Nebude to jako dřív, ale ze strany všech našich vyučujících bude ohromná snaha, aby děti k nám do všech oborů chodily stále rády, a  věříme, že se nám podaří aspoň trochu navázat na její úžasnou započatou práci. 

                                                                             Učitelé ZUŠ


AKCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY


      Začal nový školní rok a s ním zahájila práci i  Základní umělecká škola v Novém  Městě pod Smrkem, a to první akcí konanou v sobotu 11.9. v budově školy.V tento den  zde proběhla výstava výtvarných prací spojená s různými soutěžemi, kterých se mohly   zúčastnit všechny přítomné děti. Zároveň zde proběhlo vyhodnocení žáků naší školy z 32.ročníku Mezinárodní  dětské výstavy Lidice.
      Výstava i soutěž je každoročně pořádána k uctění památky lidických  dětí, zavražděných německými fašisty, a každoročně se jí svými pracemi účastní děti z několika desítek   zemí všech světadílů.České školy letos získaly 34 medailí, z toho jedna připadla naší  škole,  a oceněno bylo 11 našich žákyň:                         
Lucie Prchalová, Lucie Jelínková, Lucie Plíšková, Lenka Němečková, Veronika Jargašová, Eliška Suchánková, Barbora Macháčková, Eliška Dostálová, Iveta Bruská,Veronika    Lázničková a Blanka Jakubcová. Srdečně jim blahopřejeme.
  
V říjnu bych vás chtěla pozvat na soutěž “Hraje a tvoří celá rodina”. O termínu konání vás budeme informovat na letácích. V prosinci vás zveme na vánoční koncerty,  pořádané jak v ZUŠ, tak i v sále Dělnického domu.
Těšíme se na vaši účast
Marie  Čechová


Internet do knihoven
Vážení čtenáři,

rád bych Vás seznámil se záměrem Libereckého kraje zavést internet do všech veřejných knihoven v obcích  Libereckého kraje. Podle našich průzkumů jsme zjistili, že dostupnost internetu pro obyvatele zejména v malých obcích Libereckého kraje je nedostatečná a pro mnohé je  to finančně nedostupné. Také ne každá domácnost si může dovolit koupit počítač, a pokud jej už má, je stále poměrně drahé zřídit připojení a hradit z rodinného rozpočtu provoz internetu. Proto jsme přišli s řešením – rádi bychom v každé, i té nejmenší obci zavedli internet ve veřejných obecních knihovnách, a to zdarma.
Projekt je už hotový a počítá se zřízením trvalého širokopásmového vysokorychlostního připojení (512/128 kbit/s) bez omezení, ale i s nákupem počítačů a příslušenství (zjistili jsme, že řada knihoven počítač dosud nemá), a s hrazením provozu.
Celý projekt by stál třináct a půl milionu korun, z toho o polovinu požádáme o příspěvek Evropskou unii, dva miliony by zaplatil stát a přes milion by uhradil ze svého rozpočtu  Liberecký kraj. Od každé obce se očekává, že zajistí kvalifikovanou obsluhu počítačů a přizpůsobí otevírací dobu v knihovnách zvýšenému zájmu návštěvníků o novou službu. Už od příštího roku by si mohli chodit lidé do knihovny prohlížet na internetu nabídky volných míst,  časem se určitě rozšíří elektronické vyřizování úředních záležitostí, malí podnikatelé ocení přehledy veřejných zakázek, které se zveřejňují na internetu, a řadu dalších užitečných informací. 
Jsem přesvědčen, že možnost užívat internet by měli mít všichni stejnou a měla by to být služba veřejná, tudíž zdarma.
Projekt, který počítá se zavedením internetu do všech knihoven v Libereckém kraji počátkem září letošního roku, schválili krajští radní a chceme s ním začít na začátku příštího roku. To už  budou na Libereckém kraji noví zastupitelé a radní. Pokud budu znovu zvolen, rád bych tento projekt uskutečnil.
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Jaroslav Zámečník
radní pro kulturu, památkovou péči,
tělovýchovu, sport a cestovní ruch
Libereckého kraje
jaroslav.zamecnik@kraj-lbc.cz



Centrum vzdělanosti
Vážení přátelé,

jsem nesmírně ráda, že Vás mohu informovat o úspěšném dokončení projektu
CENTRUM VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE.

Resort školství Krajského úřadu Liberec pod metodickým vedením Národního ústavu odborného vzdělávání a za účasti Investorsko inženýrské, a.s. v současné době dokončuje projekt “Centrum vzdělanosti Libereckého kraje”, jako první  v ČR vytváří systém celoživotního vzdělávání.

Vzdělávací nabídka této nové vzdělávací instituce reaguje na potřeby regionálního trhu práce a požadavků zaměstnavatelů. Využívá odborných a materiálových kapacit 24 škol zapojených do projektu. Výsledky studia jsou akreditovány a certifikovány jako celoživotní vzdělávání.

Důležitá je možnost modulové stavby vzdělávacího projektu dospělých s vytvářením profesního profilu dle potřeb zaměstnavatelů a specifik regionů.

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje pracuje na principu tzv. “TRIALOGU” ve smyslu spolupráce škola – občan – zaměstnavatel. Tento systém umožňuje modulové uspořádání programů/kurzů – čili využít distančního vzdělávání dle skutečných znalostí studentů před zahájením kurzů a dle požadavků a potřeb zaměstnavatelů.

Věřím, že centra vzdělanosti Libereckého kraje vám pomohou snáze pracovat s lidskými zdroji a budou jedním z pozitivních vlivů na tvorbu hospodářského výsledku vaší společnosti.

Více informací naleznete na www.cvlk.cz . V případě vašeho zájmu vám rádi poskytnou další informace v centrech  vzdělanosti Libereckého kraje.


S pozdravem

Ing. Eva Bartoňová 
náměstkyně hejtmana 
pověřená vedením resortu
školství a mládeže
 







Základní škola
Letecký den 
V pátek 03.09.2004 se pro žáky 1. stupně základní školy  uskutečnil na louce mezi Novým Městem pod Smrkem a Ludvíkovem  letecký den. Pan  Jura Smutný junior předvedl dětem dálkově ovládaný model malého letadla a létání na motorovém rogalu. Poutavou akci  nepokazil dětem ani krátký déšť. Hlavně proto, že na louku padaly místo dešťových kapek bonbóny! Děkujeme Jurovi Smutnému za zajímavou akci.   
NZ

1.  Organizace školního roku 2004/ 2005

1.1 Organizace školního roku 2004/2005 v základních, středních a speciálních školách
MŠMT ČR, č.j. 27 113/2003-20 ze dne 27. 10. 2003

Období školního vyučování ve školním roce 2004/2005 začalo ve všech základních, středních a speciálních školách ve středu 1. září 2004. 
 Do ZŠ v Novém Městě pod Smrkem nastoupili do dvou prvních tříd celkem 42 žáčci. Do 19 tříd školy celkem 421 žák, z toho 221 dívka. 
  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2005. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2005.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2004.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v neděli 2. ledna 2005. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2005.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2005.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy

21. 2. - 27. 2. 2005
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,  Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,  Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál


Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2005.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července do středy  31. srpna 2005.
Volné dny (vyhláška č. 362/1991 Sb.), organizace školního roku, §4): Za závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel školy vyhlásit pro žáky volné dny, a to v jednom školním roce nejvíce  čtyři. 

1.2 Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku  základní školy proběhne dle § 3 odst. 1 vyhlášky  MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, v pátek 04.02.2005. 
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb. ředitel školy. Podle § 34 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odloží začátek povinné školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce dítěte doložené předložením jednoho odborného posouzení v zákoně citovaných odborných institucí – lékaře, PPP nebo SPC. K odkladům není možné uznat jiný důvod, než nedostatečnou tělesnou nebo psychickou vyspělost.

1.3 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2004/2005 pro školní rok 2005/2006

	Podle ustanovení  § 19 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách, včetně víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří nebo soukromých i církevních škol, konají nejdříve v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna (tzn. od 18. 4. 2005). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do sedmi dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do sedmi dnů po rozhodnutí, nejdříve však v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna. 
	Střední školy zřizované státem a orgány samosprávy se při přijímání žáků a uchazečů i nadále řídí ustanoveními vyhlášky č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhlášky č. 10/1997 Sb.). To znamená, že v rámci přijímacího řízení se uskuteční: 
-	první kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) v pondělí 18. dubna 2005, podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 10/1997 Sb.
-	druhé kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) nejdříve ve čtvrtek 19. května 2005, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 10/1997 Sb.
	Podle § 1 odst. 7 písm. f) vyhlášky č. 10/1997 Sb. se posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče k přihlášce ke studiu přikládá  na žádost ředitele střední školy obdobně jako v  uplynulém školním roce.
	
	Talentové zkoušky v uměleckých oborech budou konány i nadále v termínu od 15. do 31. ledna 2005. Ve školním roce 2004/2005 bude platnost “Opatření k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodělná uměleckořemeslná výroba” (č.j. 28 127/97-71, ze dne 9.10.1997) prodloužena buď rozhodnutím MŠMT, nebo zakotvena přímo v novém školském zákoně. V souvislosti s těmito zkouškami pouze upozorňujeme, že žák základní školy má odevzdat přihlášku ke studiu jen v jedné  umělecké škole řediteli základní školy nejpozději do 15. listopadu 2004, uchazeč podává přihlášku přímo řediteli umělecké školy a ředitel základní školy odešle přihlášku příslušné umělecké škole do 30. listopadu 2004. I nadále přitom platí, že není-li uchazeč v oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodělná uměleckořemeslná výroba přijat na střední školu, nejsou jeho práva podle čl. 4 odst. 1 tohoto opatření účastí na talentové zkoušce dotčena a může se zúčastnit přijímacího řízení konaného na všech středních školách, tzn. včetně škol uměleckých, v souladu s vyhláškou č. 10/1997 Sb., nebo na soukromých a církevních školách. 

 
2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání 

2.1 Schválené vzdělávací programy

Ve školním roce 2004/2005 se v ZŠ Nové Město pod Smrkem vyučuje podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj. 16847/96-2

3. Státní svátky ČR a jiné významné dny

Státní svátky České republiky

1. leden
Den obnovy samostatného českého státu
8. květen
8. květen - Den vítězství
5. červenec
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa
28. září
Den české státnosti
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii

Významné dny České republiky

8. březen
Mezinárodní den žen
12. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen
Den učitelů
1. květen
Svátek práce (svátek - den pracovního klidu)
5. květen
Květnové povstání českého lidu
27. červen
Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad
Den válečných veteránů 


Další významné dny

Evropský den jazyků - 26. září 
Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti – 27. leden


Významná období a dny vyhlašované valným shromážděním OSN
(převzato z webových stránek Informačního centra OSN v Praze)
KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY 
8. března 
Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír
21. března 
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
od 21. Března 
Týden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci
22. března 
Světový den vody
3. května 
Světový den svobody tisku
15. května 
Mezinárodní den rodiny
22. května 
Mezinárodní den biodiverzity
od 25. Května 
Mezinárodní den solidarity s lidmi z nesamosprávných území
4. června 
Mezinárodní den dětí, které se staly obětmi agrese
5. června 
Světový den životního prostředí
17. června 
Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
20. června 
Světový den uprchlíků
26. června 
Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
26. června 
Mezinárodní den na podporu obětí mučení
první sobota 
v červenci 
Mezinárodní den družstev
11. července 
Světový den populace
9. srpna 
Mezinárodní den původních obyvatel světa
12. srpna 
Mezinárodní den mládeže
16. září 
Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
září 
Mezinárodní den míru (zahajovací den zasedání Valného shromáždění OSN)
1. října 
Mezinárodní den seniorů
první pondělí v říjnu 
Světový den lidských sídel
druhá středa v říjnu 
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
4.-10. října 
Mezinárodní týden vesmíru
16. října 
Světový den výživy
17. října 
Světový den za odstranění chudoby
24. října 
Den Spojených národů
24.-30. Října 
Týden za odzbrojení
16. listopadu 
Mezinárodní den tolerance
20. listopadu 
Den industrializace Afriky
21. listopadu 
Světový den televize
25. listopadu 
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách
29. listopadu 
Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
1. prosince 
Světový den boje proti AIDS
2. prosince 
Mezinárodní den za vymýcení otroctví
3. prosince 
Mezinárodní den osob s postižením
10. prosince 
Den lidských práv
18. prosince 
Mezinárodní den migrantů

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ DNY 
21. února 
Mezinárodní den mateřského jazyka
23. března 
Světový meteorologický den
7. dubna 
Světový den zdraví
23. dubna 
Světový den knihy a vydavatelských práv
17. května 
Světový den telekomunikací
31. května 
Světový den bez tabáku
23. srpna 
Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
8. září 
Mezinárodní den gramotnosti
poslední týden v září 
Světový den námořnictva
5. října 
Světový den učitelů
9. října 
Světový den pošty
10. října 
Světový den duševního zdraví
24. října
Světový den informací o rozvoji
20. listopadu (různí se)
Světový den dětí
5. prosince 
Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
7. prosince 
Mezinárodní den civilního letectví

Den dětí se v České republice slaví 1. června.

Mateřská škola se hlásí.
Opět jsme se všichni sešli 1. září, uvítali jsme nové děti a začali pracovat v pěti třídách. Ve školce se o nás stará devět učitelek a tři uklízečky. Ve školní kuchyni pracuje šest kuchařek, které připravují jídlo i pro děti ze základní školy, cizí strávníky a učitele.Už se těšíme na kroužky: výtvarný a pěvecký. V naší školce také pracuje CENTRUM pro maminky s malými dětmi, které ještě nemohou chodit do MŠ.  Toto centrum vede paní učitelka Engelmannová Eva.
Těšíme se na všechny děti, které k nám přijdou,  a na nové vědomosti, kterých nám paní učitelky  dodávájí moc a moc.

Děti a zaměstnanci MŠ
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Základní informace o o.s. „Bez rozdílu“ a projektu „Multifunkční  komunitní  centrum 
Bez rozdílu“

Ę	O.s. „BEZ ROZDÍLU“ (dále jen Sdružení) vzniklo v roce 2002. Zakládajícími (i současnými) členy jsou tři zaměstnanci společnosti při ČT, o.p.s. - Člověk v tísni (dále jen spol. Člověk v tísni).
Ř	Michal Karala – terénní pracovník (Nové Město p/S)
Ř	Michal Kováčik – terénní pracovník (Nové Město p/S)
Ř	Michal Kojan – koordinátor „Terénních programů“ (Praha)
Sdružení vzniklo z důvodu „nutnosti“ posunutí práce v lokalitě s návazností na „Terénní programy“ spol. Člověk v tísni do dalších souvisejících oblastí, které „Terénní programy“ nezahrnují – především cílená, intenzivní a koncepční práce s dětmi a mládeží. Sdružení je tedy úzce spjato se spol. Člověk v tísni. Spol. Člověk v tísni projekt podporuje materiálně i finančně, propůjčila například Sdružení jeden počítač s monitorem a tiskárnu a podílí se na úhradě služeb a energií (plyn, elektrika, popelnice, voda). 
Další partneři, aktivně spolupracující nebo jinak pomáhající organizace a instituce:  
-	MÚ v Novém Městě pod Smrkem – poskytl - mimo jiné -  Sdružení vhodný objekt na realizaci projektu za velmi výhodných podmínek – jedná se o budovu bývalé mateřské školy u katolického kostela,  Myslbekova 804 – celé spodní patro. (Celé vrchní patro bylo radními nabídnuto „Domečku“ /DDM/, který by měl v budoucnu rozšířit své aktivity do tohoto objektu).
-	Všechny školy v Novém Městě p/Sm  (ZŠ, ZvŠ, MŠ) - mimo jiné propůjčily nebo darovaly Sdružení nejnutnější vybavení – židle, lavice, tabule,… ZvŠ navíc propůjčila Centru ping-pongový stůl.
-	Sbor Jednota bratrská v Novém Městě p/Sm – jednotliví členové církve (dobrovolnickou činností i finančně).  
-	Krajský úřad (pan Holek - odbor sociálních věcí a problematiky menšin). 
-	Nadace Euronisa, MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Ę	ZÁMĚR A STRUKTURA PROJEKTU –STRUČNĚ
     - Multifunkční komunitní centrum Bez rozdílu (dále jen Centrum) je „nástrojem“, který se zabývá problematikou soužití (české) majority s romskou minoritou, problematikou prevence kriminality, romskou „slabinou“ – vzděláním, dále volným časem dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a kulturou v Novém Městě pod Smrkem.
     - Centrum bude rozděleno do tzv. klubů (hudební, taneční, pracovní, rodinný, počítačový, „otevřený“, sportovní, dětský předškolní (školička), doučovací, duchovní, kulturní).
     -  Do role vedoucích jednotlivých klubů je plánovaná dvojice koordinátorů složená (pokud možno)  z Roma a „neroma“ – což je jedním z hlavních pilířů projektu v oblasti soužití majority s minoritou (pro veřejnou demonstraci a nenásilný výchovný faktor nejen pro účastníky klubů, ale i pro širokou veřejnost „bez rozdílu“ – je to o sblížení, o poznání, o příkladu, …).
     -  Centrum pojalo svou činnost široce a zdánlivě „spasitelsky“ z důvodu řešení uvedených problematik s ohledem na široký kontext a provázanost příčin současných „problematických“ důsledků.
Projekt je to dlouhodobý (toto je velmi podstatný faktor pro případná nedorozumění, plynoucí z mylné domněnky, že se uvedené problémy v našem městě mohou změnit v krátké či dokonce brzké době – i když na zázraky autoři projektu věří, jsou realisté) – Projekt má vizi, dlouhodobé i krátkodobé cíle, má definovaný systém účetní kontroly, systém osobnostního růstu účastníků projektu, systém vytipování a „výchovného budování dalších pomocníků“ z řad účastníků klubů, …. a svého ředitele)


Kontakty:
Karala Michal – 606 34 15 69, Kováčik Michal – 777 33 88 32
e-mail: bezrozdilu@fdlnet.cz

 





AKTUALITY 

Ę	Dveře Centra se veřejnosti prvně otevřely v posledním červencovém týdnu – 30 skautů z celé ČR zde mělo základnu pro svou akci GEMINI, zaměřenou na děti a mládež v N.M.p.S. - akce s prázdninovými dětskými aktivitami (různé hry, ruční práce, výlety, sportovní soutěže a pěvecká soutěž o novoměstskou superstar) se skautům povedla a jim se u nás také líbilo, takže mají v plánu zase přijet.

Ę	Taneční soubor LOLE RÚŽI, který má i svou kapelu, trénoval s vypětím všech svých dostupných sil na vystoupení, které mělo pro soubor výjimečný význam, protože bylo pro naše město a ještě ke všemu bylo součástí finále oslav 420. výročí vzniku města – (bezvadně zatancovat se souboru podařilo ještě před slejvákem „a ohňostroj, i když do něho lilo, byl také príma, že?“ :-).

Ę	Občanské sdružení „Bez rozdílu“ získalo první peníze: od nadace Euronisa a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybavení a provoz Centra, celkem 210.000,-Kč…
a začalo nakupovat: 
·	pro kancelář – počítač a podobné „stroje potřebné k provozu této dílny“ (jako například rychlovarná konvice na výrobu důležitého kafe), a zavedl se vzduchem lítající internet
·	pro „domovskou“ kapelu tanečního souboru – nutné části aparatury (mikrofony, kytaru, varhany – samozřejmě ty na elektrický proud, reprobedny a různé kabely,….)
·	pro „otevřený“ klub a pro „aerobické“ cvičení slečen a dam – audiotechniku
a plánovat: 
·	potřebujeme účetní, a tak musíme oddělit trochu penízek na tuto nezbytnost 
·	poměrně velkou investicí budou legálně pořízené programy (pro odborníky – „software“ :-) do počítačů – základní (kterému se odborně říká Windows :-), dále pak účetní, antivirový, kancelářský (office),… 
·	a pokud ještě něco peněz zbude, tak se určitě nedostaneme do slepé uličky (že bychom nevěděli co s nimi :-)
·	a to ještě máme v plánu zaměstnat  jednoho pracovníka na plný úvazek, jednoho na částečný a tři na dohodu o provedené práci – uvidíme, jak to všechno spočítáme.


Těsně před začátkem školního roku (30.8.) uspořádalo Centrum pro děti a mládež den plný sportování a zábavy (hlavními koordinátory a „dříči“ této akce byli Dana a Roman Karalovi a s nimi Ilona Karalová a Soňa Demeterová – oba Michalové, „šéfové“ Centra, jen s údivem sledovali samostatnost, nápaditost a organizační schopnosti svých spolupracovníků). Na tomto místě není možné vynechat poděkování několika soukromým podnikatelům našeho města, kteří sponzorsky podpořili tento den, a proto: „Centrum děkuje panu Pěknému (koloniál Na růžku), panu Tho Nguyen (herna-bar Jindřichovická), panu Ernestu Karalovi (restaurace Hvězda) a panu Němcovi (drogerie na náměstí) za sladkosti a dobrůtky, jež se staly hlavními  vedlejšími cenami pro všechny soutěžící a hrající, kterých bylo bratru kolem padesáti“. 

Ę	A kdože v Centru v současné době pracuje?
·	Za peníze - Karala Michal a Michal Kováčik (mzdy zatím – do března 2005 – platí společnost Člověk v tísni).
·	Zadarmo (zatím) - Karala Roman s manželkou, Ilona - manželka Michala Karaly, Soňa a Dyny Demeterovi a nárazově velmi potřební a šikovní „odsouzenci“, kteří si takto užitečně odpykávají svůj „alternativní výkon trestu na veřejně prospěšných pracích“.

Ę	Jak to funguje po stránce organizační, by mohlo také někoho zajímat
·	Ředitelem Centra je Michal Kováčik  a jeho zástupcem je Michal Karala.
·	Centrum je otevřené 5 dní v týdnu od 9:00 hod. a „zavíračku“ má v 17:30 hod.
·	V současné době (začátek září) funguje: 
-	2x týdně taneční klub – zkoušky tanečního souboru LOLE RÚŽI 
-	3x týdně zkoušky hudební skupiny G-FORCE (doprovodná sk. tanečního souboru)
-	2x týdně zkoušky jedné hostující kapely z hejnického kraje
-	5x týdně různé aktivity pro děti a mládež (malování, sport, ping-pong,...) v dětském klubu zvaném „školička“ a otevřeném klubu, který nazýváme „otevřeňák“. 

Ę	S čím máme teď největší „honičku“ (trable, lámání hlavy,…)? 
(to je především pro ty, kteří by chtěli jakkoli pomoci - třeba i radou)
·	Tlačí nás nutné stavební úpravy uvnitř objektu, které musí vyhovovat hygienickým normám evropského formátu – záchody, umyvadla, kachlíky,…dále potřebuje objekt nutně vyčištění a opravu okapů, opravu vlhkých stěn,…
·	Bojíme se vykradení – na pojistku proti vykradení nemáme, mříže na oknech by byly otřesné a elektronické zabezpečení objektu je v jednání (i když na něj zatím nemáme korunky).
·	Vyhlížíme dobrovolníky z majority (Čechy neboli gádže), kteří by nám pomohli s „Bezrozdílností“ v „Pracovním“, „Otevřeném“, Dětském (ve školičce) a Sportovním klubu, do budoucna také v Počítačovém a Kulturním klubu. 
·	Postavení a zavedení nutných pravidel a „mantinelů“ provázejí nedorozumění a ne vždy jasné vyjasňování.  Centrum je BEZ ROZDÍLU, ale nemůže fungovat na principu „každý bez rozdílu si dělá co zrovínka chce a kdy chce“ – bez řádu je totiž neřád a nepořádek a neřád a nepořádek jsou „škoďáci“ a „fuj na ně“!
·	…a málem bych zapomněl na penízky – ty budem potřebovat asi až do konce věků. 

Ę	Závěrem (pro „neromské“ Novoměšťáky) – pokud žijete v Novém Městě pod Smrkem, tak jste jistě někdy slyšeli („a možná nejen slyšeli“), že by se nám zde žilo lépe bez těch „cigánů“ (mírně řečeno). Pokorně a s úctou k Vám, kteří sdílíte tento názor (do jisté míry Vám rozumím), Vás prosím – „zkuste mi věřit, že to není tak černobílé, zkuste mi věřit, že může být líp“. 

Michal Kováčik


 

SPORT
Šachy 

Šachový klub TJ Textilana Nové Město pod Smrkem zaznamenal po svém velikém úspěchu v letošním ročníku Regionálního přeboru družstev, který vyhrál bez jediné prohry a zajistil si tak postup do vyšší soutěže, další úspěch na poli jednotlivců. Tentokrát se jeho hráči zúčastnili 1. května 2004 turnaje v Habarticích. Turnaj ve hře královské byl uspořádán ve spolupráci s polským příhraničním partnerem městem Zawidów u příležitosti oslav vstupu obou zemí do Evropské unie. Hráči Textilany zde v kategorii dospělých obsadili vynikající druhé až šesté místo.
Týden poté 8. května šachisté uspořádali v pěkném prostředí sálu restaurace “Na náměstí” tradiční šachový turnaj “O pohár Textilany”. Jelikož se jednalo o již 36. ročník, má tento turnaj mezi šachisty velmi dobrý zvuk. To se také odrazilo v počtu účastníků, ale zejména v jejich kvalitě. Celkem se k nám sjelo 56 příznivců této nádherné hry ve všech věkových kategoriích. Přijeli hráči z celého našeho regionu, ale i ze sousedního Německa a Polska. Vlastní turnaj zahájil a hráčům mnoho sportovního štěstí popřál starosta města pan Maděra. Turnaj se opravdu vyvedl. A to i díky městskému úřadu a firmám CIS a Textilana, jež nám pomohly vše zajistit sponzorskými dotacemi. Díky nim odešel každý z účastníků turnaje s věcnou cenou, což je u takovýchto turnajů zcela ojedinělé. Vítězem letošního ročníku se stal Jan Prokop z Jablonce se ziskem 7,5 bodů, na dalších místech pak se 6,5 body v následujícím pořadí Jochen Schmidt (SRN), Evžen Blaháček (Liberec), Christian Noack a Gerd Bihan (oba SRN). Nejlepším z novoměstských byl na 16. místě Jaroslav Markovský.
A tak po sportovních úspěších jsme sezónu zakončili i úspěchem pořadatelským. Všichni šachisté se již dnes těší na rozehrání příští šachové sezóny. Na bitevních polích jejich šachových armád  jim chceme popřát mnoho sportovních úspěchů.
Za šachový klub TJ Textilana Nové Město pod Smrkem
Ladislav Krch


Prosím na disketě je článek s obrázkem a barevným logem komunitní centrum. Prosím otisknout.


KTERAK HORA SMRK KE SVÉMU NÁZVU PŘIŠLA

           Smrk, hora, pýcha novoměstských obyvatel. Její vrchol se zvedá z podhůří Jizerských hor až do úctyhodné výšky 1124 m nad mořem. Byla to odjakživa "jejich" hora. 
           Pomněme však na ty doby, kdy z temnot věků se pomalu vynořovaly obrysy našich předků, když přišli do těchto končin naší drahé vlasti a posléze se v ní usadili. Na počátku nebylo však nic, nebylo měst, nebylo ani mnoho vesnic. Ani červená světla elektráren větrných v hlubokém údolu směrem jindřichovickým nebylo lze spatřiti.  Rozsáhlé lesy táhly se po horách najmě v pohraničních oblastech, třasoviska v horních partiích hor těchto neposkytovala  jistý krok zvěři či ptákům. Všude však bylo sdostatek zvěře lovné, ptactva vodního i jiného, trav vysokých a vonných, rybami se hemžící vody bystré i stojaté. Lidská stopa však žádná. V útrobách hor bylo uzavřeno množství stříbra, mědi, cínu, nikdo je však netěžil. Jako by vše čekalo na člověka, jenž by svým umem a schopnostmi dobyl dary země a využíval je k prospěchu svému. 
           V ten čas procházel končinami těmito staršina jménem Jizer (německy der Izer, polsky Izer) se svou početnou družinou. Prodírali se mlázím, hlubokými hvozdy, občas stanuli ke krátkému odpočinku. Staršina rodu nabádal je ke spěchu, by zavčasu byli na bezpečném místě, neboť hrozilo jim napadení od četné zvěře, brtníky a divoké kance nevyjímaje. A byl také  podzim, čas plískanic a studených větrů a nemoce a prochlazení hrozily statečným předkům našim, že zdárně nedokonají dílo to, co si předsevzali. Dokonce i sám velký staršina Jizer potahoval mocně nosem, neboť rýma se o něj pokoušela. I když velení, to si hovělo na koních, kápi přes hlavu a plece majíc  přehozenu, ale obyčejný lid se lopotil cestou necestou povětšině pěšky, majetek veškerý svůj na hřbetě táhna. Zlá byla někdy cesta, když pustým krajem se vlekli a staršina stále nerozhodl, kde se usadí. A tak kráčeli a jeli a pod vousy i holými tvářemi svého stařešinu občas proklínajíce, kam je to vleče, dorazili na místo, jež dnes zove se Předěl ( německy die Wasserscheide, polsky Rozdroźe). Utrmácení a prokřehlí, neboť zrovna zase pršelo, se choulili pod houněmi, chřipka (německy die Grippe, polsky grypa) na ně zle dotírala, neboť už tenkrát to byla choroba akutní horečnatá virová s převládajícím postižením dýchacích cest a výraznou tendencí k epidemickému šíření. Když tu pojednou, zrovna v přestávce mezi kýchnutím a potahováním nosem, stařešina vzhlédl směrem půlnočním, kde rovněž v ten okamžik se mraky nízko letící na krátkou chvíli rozevřely, i spatřil mohutný masiv horský lesem tenkráte obrostlý, nahoře mírně zploštělý, ale přesto daleko široko, co mraky se trhající dovolily, nejvyšší byl. Tu zvolal  hlasem silným nosovým staršina ten, a současně rukou ukazuje, pravil: "Přibližme se pod horu tu, kde sobě spočineme a údům svým trochu klidu dopřejeme. Pak ráno se na horu  vydáme, bychom shlédli do okolí a moudře pak usoudili, co dále." Tím se mu podařilo zlikvidovat vzpouru v zárodku, neboť pohár trpělivosti lidu jeho málem přetekl, i když v dobách dobrých stařešinu mile nazývali Jíza. I doplazili se s posledními silami v čele se stařešinou (on na koni, kýchající a potahující-tedy stařešina, nikoliv kůň) na místo, jež dnes sluje Nebeský žebřík (německy die Himmelsleiter, polsky Drabina niebiańska). Tam nějak přečkali studenou noc, na vzpouru stále pomýšlejíce, přitom pokašlávajíce a posmrkujíce.
            Už tenkráte platilo, že ráno  moudřejší večera bývá. Toho rána tedy vstal stařešina za první zoře, vzal si teleskopickou svoji cestovní hůl a vydal se vzhůru cestou strmou tichým lesem. Déšť ustal jako rázem, první paprsky sluneční začaly probleskovat na východě. Když vystoupil na horu a vyšplhal na strom bukový zhruba v těch místech, co dnes jest místo pro stan KČT s občerstvením při výstupech na Smrk, široširý kraj směrem na východ a jih se mu otevřel až na obzor. A když pak se obrátil směrem půlnočním z míst, kde dnes se nachyluje k zemi rozhledna ocelová (jak jazykové zlí občas tvrdí), uviděl dole mírnou pahorkatinu, doširoka se zelenající. Teprve až daleko na obzoru spatřil kouříky a šmoudíky jakési kolmo stoupající, jakoby předvídající budoucí elektrárny národů spřátelených. Ale to je jiná historie. I zaradoval se stařešina Jizer nad utěšeným výhledem, mocně z rýmy i dojetím posmrkával a zvolna se vracel ke svému kmeni. Tam jim zvěstoval, co viděl. I vydali se všichni v ten úsek as čtyři sta sáhů dlouhý vzhůru všichni a uznali, že stařešina jejich pravdu měl. I provolali jemu slávu nehynoucí a na poctu stařešinovy rýmy i jeho samotného nazvali horu tu  Smrk (německy die Tafelfichte, polsky Smrek, ale i "sich schneuzen" a "wycierać nos") a hory okolní pak Jizerskými (německy Isergebirge, polsky Góry Izerskie) a později založili pod úpatím jejím město naše milované, rovněž tak  "pod Smrkem" pojmenované.... 
Šmi-dra®

Vážení čtenáři, 
nebude-li redakce proti a mé příspěvky vám přijdou alespoň trochu vhod, rád bych, obrazně řečeno, podnikl “malou sondu do novoměstské historie”. Témat by se našlo víc než dost a domnívám se, že opravdu zajímavých. Velká část  vás, předpokládám, zřejmě četla útlou knížku Marka Řeháčka “Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech”. Myslím, že existují i starší pověsti sebrané autorem Hermannem Blumrichem, které se ovšem také Novoměstska dotýkají, pojednávají, a bude-li možnost, rád bych je znovu převyprávěl.
Zajímavou osobností, dosud ne plně doceněnou,  byl novoměstský farář a významný botanik Gottfried Menzel. I jemu bych chtěl věnovat krátký životopisný článek. 
Ale nejdříve snad, co se o Novém Městě pod Smrkem psalo zhruba před 100 (jedno sto) lety, v našem, zatím stále nejrozsáhlejším a nejúplnějším,  Ottově slovníku naučném. Budu citovat:
NEUSTADT
(tedy ne Nové Město pod Smrkem, naše městečko bylo v  roce 1902 zcela německé...). 
ad 2) Neustadt, město v Čechách , v hejt. a okr. friedlandském. Má 614 d. (domů), 36 obč., 4.345 (1890). Farní kostel sv. Kateřiny z r. 1607, 6 tř. školu klášt. chudých škol. sester s vyuč. ústavem. Pošta, telegraf, nižší celní úřad, vrch. komisařství finanč. stráže, četn. stanice. Továrny na zboží porculánové, vlněné a bavlněné, přádelna lnu, čtyři mlýny, dvě pily a čilý obchod s bavlněnými, lněn. a vlněnými látkami. 
Viz: 
OTTV slovník naučný
Hesla: Navary - oživnutí
Praha 1902, str. 251


Mgr. Josef Molák

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH  I
  Strašně rád jsem jezdil k babičce na prázdniny, to bylo už od mých deseti let,  protože tam prázdninovej život dostal úplně jiný rozměry, babička s dědou žili v přízemním domku se štítem do silnice, nad oknem byl malej smaltovanej štítek Pojištěno u pojišťovny Slavie, založeno 1869, ta měla reservy a fondy Kč 260 milionů, pojištění proti škodám z ohně, krupobití, rozbití skla, přežití, úmrtí či věna, jak zněla smlouva, chodili jsme na houby do krásných smíšených lesů, občas nás babička pustila vykoupat se do doliku, tak se říkalo obecnímu rybníku, kterej byl obložený žulovýma kamenama a při kraji byl takový mělký vydlážděný pruh na plavení koní,  a jednou nás babička nepustila, protože byla neděle a ani nebylo hezky, ale my jsme se Zdenkem, to je můj bratranec, utekli a koupali jsme se jediný dva a nahatý a babička se přiřítila na ten vydlážděnej břeh a okamžitě z vody ven! a my jsme vylézali po kamennejch schůdkách a drželi jsme si ruku na přirození, aby jsme byli mravní a babička každýmu z nás dala vochlamec, což byla v jejím pojetí herda do zad, no spíš dvě, nebo jsme jezdili pracovat na zahradu, byla dost daleko za vsí a byla strašně rozlehlá a plná všech možnej stromů v řadách a odrůd a keřů a zeleniny a jinejch dobrot a hodně práce a byl u ní kus lesa a museli jsme trhat červený rybíz, ale dělali jsme to rádi, protože jsme za  rybíz prodanej do výkupu dostávali peníze, který nám babička nechala, a taky jsme mezi sebou závodili, kdo natrhá víc, a já jsem byl druhej po bratrancovi, kterej byl o dva roky starší než já, a nejlínější byla moje sestřenice Alena, co byla stará jako já, o který babička prohlašovala, že je líná jako kobyla a že se strašně češe a má vlasy jako chrouny a vypadá jako vydrmoun, což jsem nevěděl, co to znamená, a nevím to ani dneska, asi jako sestřenice, a ty kila natrhanýho rybízu jsme si zapisovali tužkou ořezanou zahradnickou žabkou na starej papírovej pytlík  a babička to v zájmu spravedlnosti osobně odvažovala na kuchyňskejch váhách s mosaznejma miskama,  co byly schovaný v zahradnický chatě, která byla natřena na světle zeleno a měla verendu se stolkem a dvěma křesílkama a střecha byla térová,  to tak zvláštně vonělo dovnitř, když byla rozpálená od slunce, a byl tam takovej přístěnek vedle ní a v tom bylo veškerý zahradnický nářadí a babička byla známá svou občas nesnesitelnou rejpavostí a pořád porypovala do dědy, že je línej a nepřeloží křížem stýblo, až dědovi zmizel věčnej úsměv na kulaťoučký tváři a vlítnul do toho přístěnku a popad tam sekyru a hnal babičku  k lesu a babička volala o pomoc  a soused pan hajnej, protože tam jinak nikdo nebydlel, volal na dědu přes plot, ať  toho nechá, že si něco užene a není už žádnej mladík, ale děda po dvaceti metrech stejně už nemoh běžet, a tak kráčel za babičkou a sekyru už netřímal výhrůžně nad hlavou, nýbrž jen volně podle těla, a babička už taky moc nekřičela, a tak nakonec obešli celou zahradu okolo plotu a zase se v klidu vrátili k zahradní chatce a děda uložil sekyru do přístěnku, když předtím palcem odborně přejel po ostří a pravil, že potřebuje nabrousit, a soused zašel do hájenky a babička potom dědovi říkala, že tam vzadu u lesa je díra v plotě a mělo by se to spravit, aby nám zajíci nechodili okusovat stromky v zimě, a ty brambory už začínají žloutnout a polehávat, a šla trochu vyplet jahody, zatímco my všechny čtyři děti jsme využili volný chvilky mezi trháním rybízu a šli jsme si načesat poslední zbytky tmavě červenejch třešní a ze stromu vyletělo hejno špačků a bratranec, jak to viděl, tak hned vytáhl z kapsy kaťana, tak se říkalo gumovýmu praku, a zamířil do hejna špačků a jednoho trefil, on padnul na zem a já k němu běžel a přitom jsem Zdenkovi, tak se můj bratranec jmenuje, nadával, že je nelida a necita, ale Zdenek měl úplně jiný myšlenky a vypadal jako uhranutej a honem sbíral další kamínky a střílel do těch špačků a vždycky si za každýho trefenýho ptáka dělal  malý zářezy na praku a ke konci prázdnin pak ten prak byl celej obřezanej jako Židi někde dole na těle a ten prak měl takový kulatý gumy, co se špatně sháněly,  ale on měl známý v modelářským kroužku a já jsem mu,  když jsme chodili na houby, nosil vybraný kulatý kamínky v malý lýkový mošničce na řemínku přes rameno, co jsme měli na svačinu, když jsem byl malej a chodil jsem se sestřenicí Alenou chvíli v zimě do školky tady ve vsi, vždycky pro oba dva chleby s máslem a na tom domácí jahodová zavařenina, to já měl strašně rád, a nad tabulí vysoko na stěně byl zavěšený obraz prezidenta Gottwalda a paní učitelka nám vždycky říkala, abysme nezlobili, že se na nás bude pan prezident mračit, ale on se tak pořád tvářil zamračeně, a hráli jsme hru na domeček plný zviřátek a já jsem se styděl, a tak jsem dostal roli medvěda, kterej přijde nakonec k baráčku, což byl stůl, a já na tu desku zabouchal a silným hlasem jsem zvolal Boudo, budko, kdo v tobě přebývá, a nakonec jsem ho jako rozbil a ty zvířátka děti se všechny jako rozutekly a paní učitelka nám zatleskala, a ten Zdenek pro samý koukání do korun stromů po ptákách neviděl takovýho obrovskýho křemenáče, až jsem na něj musel zakřičet, aby ho nerozšlápnul, a doma pak děda všechny ty houby pečlivě očistil starým hadrem a nakrájel je na tenké plátky a dal je sušit na papír a něco se udělalo k večeři nebo třeba byly rozmačkaný jahody s cukrem a mlíkem a k tomu chleba namazanej máslem, a večer v posteli mě před spaním učil Zdenek slova a melodii písničky Voskovce a Wericha o Davidovi a Goliášovi, jak lidi na lidi jsou jako saně, když začínáš, no tak tumáš, a jakej byl Goliáš, až na nás vlítla babička, abychom kušovali, že ráno je taky čas a jakýsme byli my, jo a taky říkala, že když budem málo spát, tak já budu hubenej jako luňák, protože babička si vždycky psala na začátku prázdnin naše váhy, to jsme se vážili na decimálce a psali jsme si svoje váhy na pytlík od mouky a ten hřebíkem na futro a taky jsme se měřili, kdo o kolik vyroste, to se zase dělaly čárky na futrech špejcharu a babička nás ubezpečovala, že si nás tady vykrmí, že nás rodiče nepoznají, to jednou před naším barákem začali prohlubovat příkop, že do něj položej betonový trubky, aby ty škarpy zmizely, aby to po vesnici vypadalo líp, a děda tam pořád asistoval a mluvil s těma chlapama od toho rypadla a radil jim a babička na něj volala, ať je nechá na pokoji, to když Němci utíkali před Rusama, tak děda, kterej uměl mluvit německy, tak seděl na škarpě a němcoval s nima, jak říkala babička, a děda jednou našel dřevěnou bednu plnou říšskejch marek, co už neplatily a děda je všechny spálil a to byla chyba, protože ještě pár měsíců platily, a babička mu lála, že je budižkničemu a necába a nemrava, a když pak začali tu strouhu po položení betonovej trubek zahrabávat, tak děda se tam nějak nešikovně přimotal a sjel po hromadě hlíny do výkopu a ten chlap od bagru ho neviděl a málem ho zasypal a babička pak musela řvát na toho řidiče, aby přestal, že tam je děda, on rád žvejkal tabák, kdysi se to naučil v Jižní Americe, kde byl a taky se naučil španělsky, odtamtud si přivezl svitkovej tabák, ale pak už došel, tak to nahrazoval Tarasem Bulbou, on měl pořád v hubě žvanec, jak říkávala babička, ten vyplil jen před jídlem, to vždycky mu z pusy vyletěla taková hnědá slina  a já se ho ptal, dědo, proč ten tabák žvejkáš, a on pravil, to máš, chlapče, tak, jako když dáváš koňovi arzén, aby vypadal líp, než ho prodají, maminka vždycky, když přijela, tak říkávala, otče, vy vypadáte dobře, tváře kulatý jako melounek a bez vrásek, a děda se mlčky usmíval, okolo hlavy vzadu měl takovej věneček černých vlasů nakrátko ostříhaných mašinkou, jak ho stříhala babička, uchoval si je do hlubokýho stáří a vždycky v sobotu si ty zbytky nakrátko ostříhanejch vlasů myl práškem na praní, Sam se jmenoval ten prášek, Sam  pere sám byla reklama na ten prášek a pak voněl jak dětský plínky, a když jsme se všichni začátkem prázdnin sjeli u babičky, tak jsme se museli všichni povinně nechat vyfotit ve městě, tam byl ateliér v takovým vysokým baráku a na štítě ještě prosvítala reklama Nehera dělá šaty dobře a dole byl fotograf se starým dřevěným aparátem s černou plachtou před matnicí a ten mi říkal, zasměj se, a  já nic a on vytáhl odněkud takovýho maňáska Kašpárka a nad tím černým hadrem dělal s ním psí kusy a já se zasmál a babička, když pak viděla tu fotku, tak řekla, že se na ní tvářím jako jeliman, a taky jsme rádi jezdili s babičkou jednou za týden do města, který se jmenovalo Nový Bydžov, a tam vždycky babička pro všechny koupila tence nakrájený gothajský salám a k tomu housky a  sama měla trochu vlašáku a my to jedli na lavičce z toho mastnýho papíru a okolo chodili lidi, i od nás z vesnice, ti se poznali hned podle oblečení, ale taky proto, že jsme je znali a jeden mě říkal, že ty seš Jarčin, jako mý mámy, a máš po ní voči a nedaleko naší lavičky spravoval nějakej kluk Pionýra, co se mu říkalo pařez a nějak mu to nešlo, tak  popadnul vymontovanou svíčku a vzteky ji zahodil doprostřed náměstí mezi kytky k morovýmu sloupu, ale pak si to rozmyslel a šel ji zase hledat a namontoval ji zpátky a chtěl toho Pionýra roztlačit, ale ono to nějak nechtělo chytit, a to náměstí má čtvercovej půdorys a je hezky upravený kytičkama a javorama s kulovýma korunama s takovým žíhaným listím a cesty lemovaly obvod náměstí taky do čtverce a jsou přerušovaný do náměstí vyústěnýma silnicema, a on běhal s tím Pionýrem po těch bočních cestách do čtverce a vždycky před každou křižovatkou se musel zastavit a dát přednost ostatním vozidlům zprava postupně od Chlumce, Hradce, Jičína a od nemocnice a tam ani snad nechtěl a zase to tlačil a Pionýr škytal, až nakonec chytil, ale on nestihnul vypnout rukou spojku a motorka mu vyskočila z rukou a oba se váleli na těch hrbolatejch kostkách a ten kluk vzteky praštil rádiovkou o zem a otíral si zkrvavenou ruku o  kalhoty, a pak jsme jeli domů a protože bylo pozdě k vaření pořádnýho oběda, babička uvařila hrozně dobrou bramboračku se spoustou zeleniny ze zahrady a s houbama,  a ve studni byla strašně tvrdá voda, stačilo ji dát vařit do hrnce a už se na stěnách vytvořil sanytr, jak říkala babička, ale pak stačilo dát prázdnej hrnec na rozpálenou plotnu a už to lítalo všude po kuchyni a hrnec byl čistej, a uvařit si kafe z takový vody byla nechutná záležitost, táta vždycky říkal, že nebude, že ho nepije, my jsme jedli venku u kulatýho proutěnýho stolu buď na záhrobci, což je výraz pro chodník před barákem, nebo pod stromem, hruškou, Boscova lahvice to byla, ta je původem z Belgie a je pojmenovaná po pomologovi Boscovi z roku 1826, v září jsem si vždycky nosil po jedný do školy ke svačině a je strašně dobrá,  trpěla kaménkovitostí, to je příznak těžký jílovitý hlíny ,a u plotu babička měla šnytlík a petrželku do tý dobrý polívky a my tam k těm plotovejm plaňkám chodili se Zdenkem před usnutím čůrat a koukali jsme vzhůru na nebe a Mars byl tenkrát strašně blízko Země a byl tak zvláštně načervenalej a my čůrali a vedli vážné řeči o vesmíru a pak jsme ráno šli na protější kopec, ona to byla jenom taková stráňka a tam hrabaly sousedovy slepice a my jsme jednu trefili šípem z luku, až z ní vylítaly péra, a ty jsme pak použili na výrobu indiánské čelenky, to se vzaly dva pruhy hnědý lepenkový pásky, musela se oblíznout a bylo to nedobrý a mezi to se vložily ty péra od slepic a husí a vylepšilo se to kohoutím ocasním brkem a slepilo se to k sobě a čelenka byla hotová a ještě se obarvily ty brka vodovkama, ale špatně to chytalo, protože ty péra byly mastný, a k tomu nám děda nechal vyrobit u jednoho souseda nádhernou dřevěnou sekyrku jako tomahavk, jenže bratranec si ji pak vzal domů do Liberce a používal ji prej na odělování hřbetů knížek v knihovně, aby je mohl snadněji vyndat z knihovny, a já jsem je utřel a náš soused, taky kluk, co bydlel přes plot, sušil na stříšce kůlny na taškách doutníky, jak se říkalo orobinci, a my mu je chodili krást a pak jsme je žmoulali v puse a byly takový nasládlý a jako jsme je kouřili, vony s takovým tichým praskáním žhnuly a zvlášť ve tmě to bylo hezký, to děda, když šel v neděli po obědě do krámku, to byla taková malá hospoda pro dvacet lidí a bylo narváno, tak se oblíknul do černých kalhot a vestičky a saka a z vestičky mu visel řetízek od hodinek, na hlavu si dal černej klobouk a Zdenek mu chtěl zapálit viržinko, aby vypadal jako frajer, a ono nechtělo chytnout a pak zjistili, že se nevytáhla taková slámka , aby to drželo tvar, a proto to nešlo tahat a děda se tam opil, stál tam na stole a politikoval a babičce to donesli hodný sousedi a babička si vzala na hlavu šátek na dva uzle pod bradou a letěla tam a my potají letěli za ní, a ona tahala dědu, ať jde domů, a sousedi ho snesli ze stolu a děda přišel domů, voněl kouřem a  pivem, usmíval se, rozhazoval rukama, v bezzubý  puse žvejkal Tarase Bulbu, to byl lulkový tabák a děda ho rád bagoval, pak se svlíknul, vyplivnul ten hnědej žvanec a šel si lehnout a to bylo teprve okolo pátý odpoledne, babička brečela a říkala, co z toho života má, že dědek se ožere v krámku a politikuje a stojí přitom na stole a všichni se mu smějou a nakonec ho za to eště zavřou, vždyť byl konec padesátejch let, i takový bylo moje mládí a prázdniny.
Šmi-dra©

Několik možností, jak ušetřit.

Rád bych se v následujících několika číslech věnoval možnostem a tipům, jak ušetřit (čerpal jsem z různých zdrojů, které jsem měl v posledních několika měsících k dispozici).

A nyní k tématu: Nabídka potravin a spotřebního zboží na našem trhu je v posledních letech více než bohatá. Nabízí se vám možnost, jak se dá s rozmyslem nakupovat, a tak zbytečně neutratit. 
Následující možnosti jsou:
1/	než se vydáte do obchodu, napište si seznam potravin, nápojů a spotřebního zboží, které opravdu potřebujete, a držte se toho.
2/	pokud chodíte nakupovat každý den, většinou podstatně více utratíte. Mnohem úspornější je velký a dobře promyšlený nákup.
3/	v supermarketech jsou drahé výrobky umístěny ve výšce očí, naopak levnější a výhodnější jsou úplně dole.
4/	zboží, které se musí často, takřka denně kupovat čerstvé (např. pečivo), najdete zpravidla až v zadních prostorách prodejny. Chcete-li odolat jinému zboží, musíte rychle projít a nerozhlížet se.
5/	když čekáte ve frontě na zaplacení, nenechte se zlákat nabídkou drobností, které jsou umístěny na stojanech v okolí pokladen.
6/	super-hypermarkety často zhruba hodinu před uzavírací dobou zlevňují až o polovinu některé potraviny (např. chlazené výrobky).
7/	nekupujte nikdy ovoce a zeleninu, které jsou plesnivé či nahnilé. Lhůta k  uplatnění reklamace je jen osm dnů a navíc se těžko prokazuje, že v době nákupu bylo nekvalitní.
8/	obal slouží nejen jako ochrana před znehodnocením, ale je rovněž důležitým zdrojem informací o složení a o množství výrobku (u pevných potravin v  g či  v  kg, u  tekutých v  ml, cl nebo v  l). U potravin v nálevu musí být uvedena i hmotnost pevné části.
9/	datum použitelnosti se uvádí slovy “Spotřebujte do…”. Následuje den, měsíc a rok. Rok nemusí být uveden u potravin, které mají dobu použitelnosti kratší než 3 měsíce.
10/	minimální trvanlivost se uvádí slovy “Minimální trvanlivost do…” a následuje uvedení dne, měsíce a roku. Označují se tak potraviny, které se rychle kazí.
11/	zajímavostí je, že slovenské “Spotrebujte do…” znamená dobu minimální trvanlivosti,  nikoliv české “Spotřebujte do…”.
										Tomáš Málek”


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
										 
Mládež beletrie
*************

Blyton,E.			Dobrodružství na ostrově 
Blyton,E.			Příběhy kouzelného stromu	
Braunová,P.			Česká služka, aneb, Byla jsem...
Brezina,T.			Kletba Černého rytíře
Bujor,F.				Kameny osudu
Cabot,M.			Krajina plná stínů
Douyle,D.			Kruhy magie 1 - 6
Francková,Z.			Právo na lásku
Freund,P.			Laura a dobrodružství Aventerry
Hrnčíř,S.			Klub dobrodruhů
Molloy,M.			Čarodění
Řeháčková,V.			Sbalit kluka za každou  cenu
Řeháčková,V.			Pětka povedených pacientů
Řeháčková,V.			Trojka správných kamarádů

Mládež naučná liter.
*****************
Adams,S.			Šifry a kódy

Beletrie
******
Adamec,M.			Teprve v nebi jde o život
Atoda,T.			Blázen do Napoleona
Follet,K.			Kavky
Frýbová,z.			Dvě dámy v tísni
Grisham,J.			Král advokátů
Grisham,J.			Bratrstvo
Harrod-Eagleys,C.		Dynastie Morlandů
Hejcman,P.			Nebožtíkům věnce
Indridason,A.			Severní blata
Štorkán,K.			Katova vinice
Papathanasopoulou,		Toxická spojení mužského rodu
Petříček,P.			O ženách, mobilech,  broucích ...
Pittnerová,V.			Paničky
Sachau,U.			Kacíř Lucas Cranach
Townsend,S.			Inkognito
Větvička,V.			Moje květinová dobrá jitra 
Viewegh,M.			Vybíjená
Werber,B.			Konečné tajemství
Wilder,T.			Devět měst
Wood,B.			Kletba svitků
				Velká kniha egyptských detektivek

Naučná literatura
***************
Bauer,J.				Magická místa  Čech a Moravy
Bednarz,K.			Na východ od slunce 
Hammond,B.			Největší milostný příběh na ...
Hladík,J.			Izraelská mozaika
KovaříkJ.			Korsika
Koudelka,V.			Vietnam
Modrý,M.			Maloplošná chráněná území Liberecka
Procházková,J.			Nový Zéland
Ryvolová,S.			Indonésie, batoh a já
Schulz,B.			Ovocné dřeviny
Vondruška,V.			Adventní kletba, aneb, Tři...
Toufar,P.			Český rok na vsi a ve městě
Součastní čeští spisovatelé knih


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


