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Jubilea									(Listopadky)
******
Listopad

Zárubová		Bohumila			92 let
Nigrínová		Růžena				84 let
Švorcová		Emilie				84 let
Vokounová		Miluška				83 let
Lodeová			Anna				82 let
Šorm			Josef				82 let
Jirušová			Jiřina				81 let
Jakubová		Mária				70 let


Prosinec

Lammelová		Anna				94 let
Chaloupecká		Anna				84 let
Nováková		Marta				83 let
Vondráček 		Štěpán				83 let
Novák			Jaroslav				82 let
Czerwinská		Jadwiga				81 let
Bulířová			Eleonora			75 let
Knapová		Josefa				75 let
Brožková		Stanislava			70 let
Demetrová		Pavlína				70 let
Veselý 			Zdeněk				70 let

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

Z  jednání rady města
Rada města zasedala v uplynulém období  6.9., 20.9., 4.10., 18.10. a 25.10. 2004.
Na svém jednání 6. 9. rada města projednala přidělení bytu pro učitele ZUŠ, majetkoprávní věci, vyhodnotila Novoměstské slavnosti a prodloužila pronájem nebytových prostor, umístění reklamy Centra Babylon za finační úhradu.  Na jednání 20. 9. rada města projednala nový návrh podmínek na přidělování grantů,  určila dražitele pro dražby prodeje objektu kina, domu v Jiskrově ulici a Stiblikárny. Dále byl doplněn organizační řád MěÚ.  4. 10. rada projednala návrh na likvidaci majetku města v Teplárenské novoměstské s.r.o., projednala výroční zprávu MŠ za rok 2003/2004. Přidělila byt pro učitele ZŠ,  projednala vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor “muniční sklad a vlečka Raspenava” ve vojenském prostoru Hajniště, podnájemní vztah v pronajatých prostorách budovy Dělnický dům, použití znaku města pro potřeby ZŠ. 18. 10 rada města  projednala  náklady na stavbu veřejných WC,  plnění harmonogramu střediska oprav na rok 2004,  zápis z Rady školy, schválila zařazení města Nové Město pod Smrkem do adresáře měst a obcí na internetu.  Schválila smlouvy na zimní údržbu města.  25. 10. rada města projednala  pronájem či případný odkup pozemků ve vlastnictví města, schválila investici MŠ na výměnu termostatických ventilů u radiátorů, pověřila starostu k uzavření  nájemní smlouvy s firmou STV GROUP na celý areál MS Hajniště.





Informace z městského úřadu

Přestupky v Novém  Městě a  okolí
Jako před každým koncem roku, tak i letos bychom Vás chtěli seznámit s činností správního odboru, a to na úseku přestupků.
Jak jistě víte, na správním odboru MěÚ v Novém Městě pod Smrkem se řeší přestupky  Lázní Libverda, Jindřichovic pod Smrkem a Nového Města pod Smrkem.
Do konce října se projednalo celkem 158 přestupků. Jedná se především o přestupky proti  majetku, porušení občanského soužití a přestupků proti pořádku v územní samosprávě, tj. porušení obecně závazných vyhlášek města, které jsou vydané na úseku samostatné působnosti.
Je s podivem, že v letošním  přestupném roce se objevilo tolik přestupků úmyslným způsobením škody na cizím majetku krádeží, a to ze strany mladistvých a nezletilých občanů.
Naše děti se zaměřily na krádeže převážně barevných kovů, které se poté snažily prodat nejen v naší sběrně, ale i ve sběrnách okolních.
K tomuto problému bychom chtěli sdělit, že málokdo se přizná ke krádeži, a pokud nebyl přímo zajištěn , je velmi malá pravděpodobnost prokázání úmyslného poškození cizího majetku krádeží . V tomto případě je však nutné si uvědomit, že dotyčný se dopouští přestupku tím, že věc nalezl a úmyslně si ji ponechal pro svoji potřebu. Občanský zákon jasně říká, že kdo najde nalezenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Pokud není vlastník znám, je povinen ji odevzdat kterémukoli obecnímu úřadu a pozor : neznalost zákona neomlouvá.
Není tedy možné říci, že jsem věc našel, a když nevím, čí je, tak ji mohu používat nebo prodat. Omyl, každý, kdo se takto zachová, dopouští se přestupku proti majetku  tím, že úmyslně užívá cizí majetek nebo si přisvojí věc nálezem, tj. § 50 odst. 1 písm. b) zákona 200/1990 Sb. O přestupcích.
V letošním roce stoupl i počet přestupků drobného ublížení na zdraví, taktéž ze strany mladistvých a nezletilých. Je zřejmé, že agresivita naší mladé generace stoupá. Respekt před staršími občany a pedagogickými pracovníky ze strany naší mladé generace se vytrácí.
Velký počet  přestupků také vzniká pod vlivem alkoholu, ale každý z nás by si měl uvědomit, že pokud se dostane do takového stavu požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky, je za svůj čin odpovědný.
Není možné tolerovat výrok: “  Já jsem byl na oslavě narozenin, trochu jsem to přehnal a tak jsem se asi popral, bohužel moc si toho nepamatuji.”   Pokud byl prokázán úmysl , dopustil se dotyčný přestupku proti občanskému soužití, ať už vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo i jiným hrubým jednáním, a je tedy uznán vinným s  uložením pokuty. 
Mnoho našich spoluobčanů se domnívá, že nemusí respektovat vyhlášky na úseku samostatné působnosti, které vydává městský a obecní úřad.
Pozor, občan musí  respektovat  povinnosti  stanovené  v obecně  závazných  vyhláškách, nelze říci: “  já jsem 
toho psa  pustil  jen  na  chvilku, aby se proběhl a vykonal svoji potřebu, on si udělá to svoje kolečko a zase  se vrátí domů . Tímto výrokem se dopouštíte přestupku dle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích, a to tím, že jste porušil vyhlášku o ochraně veřejného pořádku, čistotě veřejných prostranství a držení psů, koček a jiných zvířat, jelikož volný pohyb zvířat bez dozoru majitele je zakázán.
Věříme, že jsme vám čtenářům poodkryli opět část naší práce a doufáme, že v bilancování příštího roku se budeme moci věnovat i dalším zajímavým přestupkům.
I přesto, že se jedná o odbor, který je méně oblíbený u občanů, přejeme do  Nového roku hodně zdraví, radosti, spokojenosti  a méně stresových situací.

Zapsala:  Dolejší D. 

INFORMACE  Z  ODPADOVÉHO  HOSPODÁŘSTVÍ


V současné době obdržela větší část obyvatel našeho města doporučené obálky s upomínkami o nezaplacení místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu. 
Spousta z Vás se rozčílila, neboť jste již dávno ,,odhlášeni”. Jen málokdo však ví, že měl povinnost, vyplývající jak ze zákona o správě daní a poplatků, tak i z vyhlášky č.2/2001 o místním poplatku za sběr, shromažďování, přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů, tuto změnu trvalého pobytu do 15 dnů nahlásit správci poplatku. 
Z tohoto důvodu něco málo informací, které by měl každý znát.


POPLATNÍKEM  JE:
1)	každá fyzická osoba , která má v obci trvalý pobyt, a to bez ohledu na věk
2)	fyzická osoba , která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci,  ve které není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST:
1)	Poplatník byl povinen dle vyhlášky do 1.4.2002 správci poplatku doručit prohlášení, ve kterém uvede jméno a datum narození osoby (osob),  za kterou poplatek odvádí;
	a)	za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem,
	b)	za rodinný  nebo bytový dům může být  poplatek odváděn vlastníkem  nebo správcem.
2)	V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, musí být uhrazen poplatek  v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu    nebo vlastnictví stavby v příslušném roce.
    Změnu trvalého pobytu ohlásí poplatník nejpozději do 15 dnů od nastalé změny. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

SAZBA  POPLATKU:
1)	dle §10b odst. 3 písm. a) zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  tvoří sazbu poplatku částka 250,-Kč za povinnou osobu a kalendářní rok.
2)	dle §10b odst. 3 písm. b) zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč. 
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 / osobu dle § 10b odst.3 písm. a)  a  150,-- Kč/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.

SPLATNOST POPLATKU:
1)	Poplatník je povinen uhradit poplatek ve dvou splátkách, v 1. pololetí v termínu   do 31. března  daného roku a v druhém pololetí do 30. září daného roku. Pozor, změna pro rok 2005 - druhá splátka pouze do 30.června.

2)	Poplatek se platí:
	a) do pokladny městského úřadu,                                    
	b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku,
	c) bankovním převodem, jehož náležitosti (č.účtu,var.symbol,apod.) určí správce poplatku.
3)	Požádá-li poplatník o vrácení poplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,-Kč, do 30 dnů  ode dne doručení žádosti.

LHŮTY:
1)	Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku,  ve kterém  ohlašovací povinnost vznikla.
2)	Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v  němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.






Servis Zpráv ze základní školy
Školáci vyčistili říčku Lomnici
Tak zněl název novinového článku z 7.10.2004 v MF Dnes. Žáci zdejší základní školy se totiž zapojili do celosvětového programu Clean Up the World. V rámci tohoto programu se dá uklízet cokoli. Žáci tedy uklízeli odpadky ležící v říčce    a okolo ní. Do akce bylo zapojeno na 70 dětí a 5 dospělých. Odpad děti sbíraly do pytlů, které dodala liberecká ekologická organizace Armillaria. Malé upomínkové předměty věnoval dětem správce říčky, společnost Povodí Labe a.s. V návaznosti na tuto akci se konala malá výstava v přízemí městské knihovny, kde mohli občané našeho města shlédnout, jak akce probíhala a co všechno se v  říčce našlo.(SK)
Vyhráli jsme v televizní soutěži
 V úterý 12.října 2004 se v Ekocentru v Jindřichovicích pod Smrkem uskutečnilo natáčení  dětského televizního soutěžního pořadu Hra na zelenou. Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo chlapců, Ondra  Dedecius, Jirka Jelínek a Jirka Zima. V napínavé soutěži si chlapci vedli velmi dobře a rozdílem jediného bodu v celé soutěži zvítězili. Gratulujeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy. Těšíme se na televizní vysílání. Jeho termín včas oznámíme. Rozhovor s chlapci si budeme moci přečíst v příštím čísle Novoměstských novin. (JN).

Akce žáčků prvních tříd
První třídy mají za sebou celou řadu zajímavých akcí:
*	výlet ke Streitovu obrázku,
*	exkurze v pěstebním středisku Dendria,
*	nocování ve škole 

Hlavním cílem výletu bylo seznámit děti s krásami okolí jejich města  a nenásilnou formou jim vštípit do paměti něco z historie a zeměpisu. Aby se například dozvěděly, podle čeho dostal obrázek své jméno, jak se jmenují některé nejbližší hory, či z čeho vlastně vychází název jejich města. Děti byly z výletu nadšené. Některé i proto, že zde byly vůbec poprvé. 
Cestou domů žáky velmi zaujala činnost v pěstebním středisku Dendria,    a proto  jsme  zamířili na další výlet  právě sem. Paní ing. Machovičová nás celým areálem provedla. Také připojila poutavý komentář, ve kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o významu tohoto zařízení. Na závěr si mohl každý z žáků zasadit svůj vlastní stromek. Paní  ing. Machovičové touto cestou ještě jednou děkujeme.
Na téma – Co by se ti líbilo ve škole? – jsme si s dětmi dlouho povídali. Když najednou se zvedl jeden nesmělý žáček a povídal, že by chtěl spát ve škole. A protože to mezi dětmi vzbudilo veliké nadšení, další akce byla na světě. Děti si přinesly spacáky, karimatky, buřty a také každý trochu dřeva na oheň. Večer jsme si udělali táboráček a pak jsme se všichni vrhli na výrobu Velryby. Dělali jsme kuličky z krepáku a lepili a lepili.Před spaním jsme pak dětem na jejich vlastní speciální přání přečetli pohádku Strašidlo ve školce. Usínalo se dlouho, ale nakonec se to všem podařilo. Ráno se děti nasnídaly, zazpívaly si pár písniček a pokračovaly v práci na Velrybě.
Pro veliký úspěch jsme si akci 22. – 23. října  2004 zopakovali. O milé      a sladké překvapení se postarala maminka Elišky Neumannové, která nám ke snídani přinesla výborný borůvkový a oříškový koláč. Všem  nám opravdu chutnal. 
A proč vyrábíme Velrybu? Protože jsme byli v Naivním divadle na pohádce “Kolíbá se velryba” a dětem se moc líbila.                                  (LŽ)


Děkujeme sponzorům
Velmi rádi děkujeme také touto cestou našim sponzorům, kteří nám pomáhají  se získáváním materiálu nebo pomůcek pro školu:
*	Firma Tardex z Jindřichovic pod Smrkem nám zdarma velmi ochotně poskytla odpadové dřevo na výrobky dětí při pracovních činnostech,
*	Firma Knorr-Bremse z Hejnic nám rovněž zdarma poskytla 6 starších počítačů.                                                                                                (JN)
                                                                                


Šachy									(šachová figurka)


Mistrovství Čech v šachách pro rok 2004 se konalo ve škole v přírodě Sklárna nedaleko Žihle.Turnaj se uskutečnil v termínu 23.10. – 30.10.2004 . Z Nového Města se zúčastnili čtyři hráči. Nejlepšího výsledku dosáhla Šárka Zemanová, hrající za Desko Liberec, když v mistrovské soutěži dívek do 12 let získala bronz.  Michaela Rosenbergová, hrající za Nové Město pod Smrkem, skončila v kategorii dívek do 16 let na 5. místě. Vynikajícího výsledku dosáhl Aleš Pospíšil , hrající též za Desko Liberec, když vyhrál Sklo Bohemia OPEN, kterého se zúčastnilo 58 hráčů.Tohoto turnaje se zúčastnila i Romana Zemanová (Nové Město p.S.), která skončila na 14. místě. 


ZUŠ
Ve výtvarné soutěži,kterou pořádala Liga na ochranu zvířat v Liberci, byla opět oceněna děvčata z naší školy. Pro čestné uznání a věcné ceny si na začátku října  dojely: Romana Králová, Lucie Plíšková, Hana Bartáková a Lenka Němečková. Srdečně jim blahopřejeme.
Dne 2.října se paní Mgr. Soňa Jarošová opět zúčastnila se svými žáky vítání občánků, kde celou akci zpříjemnili svými písničkami .
4.listopadu proběhla v naší škole již tradiční soutěž HRAJE A TVOŘÍ  CELÁ RODINA, kde měli možnost ukázat svou zručnost a nadání nejen žáci naší školy,ale i jejich rodinní příslušníci. Škoda jen, že se přihlásilo tak málo rodin. Přesto však byla nálada a atmosféra vynikající a soutěžící neodešli bez odměny. Doufáme, že se příště přidají i další zájemci. Budeme se těšit.

Co se chystá: Protože čas Vánoc se neúprosně blíží, chtěla by i naše škola jako každoročně přispět k lepší předvánoční náladě. Proto Vás srdečně zveme na naše vánoční koncerty.
1.vánoční koncert bude probíhat v ZUŠ dne 14.12. v 16:30 hod. Společně s ním by měla proběhnout i aukce dětské keramiky. 
2.vánoční koncert, na kterém vystoupí hlavně sbory, se bude konat v "Restauraci  Na náměstí"
dne 21.12. 2004 od 17:00 hod. Srdečně vás všechny zveme.
                   							Učitelka ZUŠ Mgr.  Marie Čechová


Hasiči na soustředění
Od 26. 6. do 3. 7. 2004 jsme se zúčastnili hasičského soustředění  ve Sloupu v Čechách. Byli jsme ubytováni v chatě, která měla několik pokojů, kam jsme se po skupinkách rozdělili. Někteří z nás již měli vysvědčení, a tak odjížděli klidní. Na nás ostatní po návratu čekalo ještě překvapení. Ale všichni do jednoho jsme si to bezvadně užili. Nenudili jsme se ani chvilku, protože nás naši vedoucí neustále něčím zaměstnávali. Mimo to, že jsme hráli nejrůznější hry,  jsme se také podívali do Samuelových jeskyní a Skalního hradu, což jsou místní památky. Dále jsme navštívili zámek v Zákupech, kde chovali i medvědy; také jsme si udělali exkurzi do soukromé sklárny, která se jmenovala podle známého večerníčku “A je to”. I s jídlem jsme byli nadmíru spokojeni. Ráno jsme si došli pro čerstvé rohlíky, koblihy nebo chleba. V poledne jsme poobědvali v malé hospůdce, kde nám vařili přesně podle našeho přání, a večeře jsme si připravovali sami. Mezitím jsme měli i malou svačinku. Náš pobyt byl zakončen pochvalou od správce chaty za vzorný pořádek, který jsme dokázali udržet během celého pobytu. A lákal nás, abychom příští rok opět přijeli. 
Děti ze SDH
Nové Město pod Smrkem


Pozvánka

na výstavu fotografií  rozhleden v Jizerských horách pod názvem Na vysoké noze. 
Vydejte se s námi na pouť po vrcholcích Jizerských hor. Navštívíme spolu několik postarších dam, které si přes svůj požehnaný  věk zachovaly nezaměnitelnou eleganci a půvab. Nikdo z  nás si nemůže pamatovat to, co pamatují ony, a nikdo z  nás se nedívá na svět s takovým nadhledem, s jakým to dokážou ony.
Výstava je umístěna v 1. patře městské knihovny. 
Výstava je otevřena  po 9-11 a 13 - 17, 
    út, čt. 9 -11 a 13.30 - 17 hodin.

Zprávy ze Senior klubu

S novým školním rokem vstupuje  Seniorklub do dalšího  a věřme, že znovu úspěšného roku svého trvání.
Mimochodem, v roce 2004/2005 již působíme čtyři roky (registrace našeho spolku od 9. ledna 2001). Opět se budeme scházet každou druhou  a poslední středu v měsíci. Jen pro upřesnění, naše nejbližší setkání budou   24.11. a 8.12. 2004.
První akcí většího rozsahu v tomto roce byl autobusový zájezd do ZOO ve Dvoře Králové n. Labem a Hrádku u Nechanic. Počasí bylo velmi  příznivé, a tak se nám výlet líbil nejen svojí náplní, ale i počasím, které nám tak nepřálo v květnu t.r. v Pěnčíně u Jablonce n. Nisou, pod Černostudničním hřebenem.
Pro upamatování účastníků, ale i těch, kteří se zájezdu nemohli zúčastnit: ZOO ve Dvoře Králové patří k našim mladším zoologickým zahradám, ale jako jediná nabízí prohlídky zvěře pro nás exotické ve volné přírodě. Tuto ZOO jako africké safari založil a prvé roky i vedl Ing. Wágner. V sedmdesátých letech min. století podnikl několik cest do rovníkové Afriky a odtud, samozřejmě se svolením místních úřadů, odvezl přes 2 000 exemplářů africké fauny do Čech a právě do Dvora Králové. Z jeho cest (a dnes již vlastního chovu) pochází např. chov žiraf, pakoní, antilop (např. hojné jsou tzv. vodušky), zeber, řady ptáků a pod. Zvláštní pozornosti se ve Dvoře Králové těší nosorožci bílí, v jejichž chovu i rozmnožování drží královédvorská ZOO světový primát. 
Po vstupu do ZOO si návštěvník může, ale i nemusí zaplatit projížďku vyhlídkovým autobusem (stojí tuším 60,-Kč na osobu). Prohlídka z vyhlídkového autobusu trvá přes půl hodiny, a tak návštěvníci mohou vidět řadu ukázek africké zvěře ve volné přírodě se zasvěceným vyprávěním průvodce. Působivá jsou i jezírka, kterých je v areálu zoologické zahrady několik. Zde jsou umístěni ptáci u nás se běžně  nevyskytující, ale  k nim se přidávají i velké kolonie volavek popelavých, pro snazší přístup  k potravě. Je možné tak vidět nejen pelikány, rudonohé plameňáky, ale s nimi i desítky našich volavek. Prohlídka celé ZOO trvá minimálně přes 4 hodiny. V areálu je možné se celkem slušně najíst a navíc v prostoru ředitelství ZOO je umístěna galerie s expozicí známých obrazů ak. malíře Zdeňka Buriana, které všichni dobře známe z dob naší školní docházky. Návštěva této ZOO rozhodně patří k těm vděčným výletům, a nejen pro děti.
Dalším cílem tohoto zájezdu byl neogotický zámek hrabat Harrachů, Hrádek u Nechanic, nedaleko Hradce Králové. Postaven byl v letech 1839-1857. I když jsme měli možnost jen prohlídky tzv. malého okruhu, přesto prohlídka zámku, především komnat hraběcí rodiny, trvala hodinu a půl. I tato prohlídka zámku byla velmi zajímavá. Poslední členové hraběcí rodiny Harrachů dosud dožívají v Rakousku. Hraběcí rodina velmi sympatizovala s domácím českým prostředím. Velkou měrou se podíleli mj. na stavbě Národního muzea v Praze a k častým návštěvníkům hraběcí rodiny patřil i třeba Vojta Náprstek  nebo literát Alois Jirásek. 
Výlet byl velmi zdařilý a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům (a třeba i těm příštím), městskému úřadu a j., s jejichž finanční pomocí budeme moci uskutečnit i další zájezdy po naší republice. Nabízí se např. Kutná Hora a Čáslav, nedaleká Česká Lípa a zámek Zákupy, příp. skalní hrad Sloup. A třeba v letních měsících zájezd do střediska Lužických Srbů, do Budyšína.

Lívie Moláková

Jak také “třídíme” odpady

Jdete-li směrem od náměstí z kopce ke sběrnému dvoru, nejprve vás potěší skoro idylický pohled na stromy lemující potok. Moc pěkně tam prořezali někdejší houští. Jenže stačí přejít můstek – a člověk se nestačí divit. Nalevo už léta rezaví na stromě nápis “Skladka zakázána”, ale zdá se, že to zrovnaa vybízí přičinlivce, aby právě tam uskladňovali co jim doma překáží. Momentálně tam leží hromada shnilých jablek. Že by na přilepšenou pracovníkům, kteří po nich ten chlívek znova a znova neúnavně uklízejí? Naštěstí to trochu skrývá vysoká tráva. Horší je pohled napravo.
Poté, co rabovací party důkladně vybílily opuštěný domeček a vyrvaly i okna, byl zanesen neřádstvem, které se nevešlo do okolí. Plech ze střechy nešlo jen tak snadno urvat a  prodat, ale stačilo ji zapálit a pak už to byla hračka. A tak byl domek milosrdně zbourán. Kdo to zařídil, zaslouží pochvalu – taky to určitě nebylo zadarmo. Trosky celou tu  Hrůzu zakrývaly a vznikla částečně srovnaná plocha, kterou by  jistě bylo možné postupně dále upravit. Ale chyba lávky! Ani týden netrvalo a nejprve cudně v koutě mezi keříky, hned vedle otvoru (studny?) se objevila hromada odpadků. (Od té doby dost poporostla.) Ale další přispěvatelé už vyklopili své náklady hezky na kraj, podél cesty, aby byly dobře vidět. Poslední-zatím-přírůstek je vysloužilá lednička, jejíž izolaci pečlivý exmajitel roztrhal na menší kousky a rozházel kolem.O kousek dál leží hromada  rumu s cáry dehtové lepenky. A nemyslete si, že to snad vysypali tam, kde jsou dosud holé trosky, na jejichž zakrytí se zatím nedostalo zeminy nebo písku. Přece kde je to už zplanýrované, tam se zajede mnohem pohodlněji, to dá rozum.
Čím to je, že tihle “uklízeči” jsou puzeni vyklopit své odpady přesně proti sběrnému dvoru? Že by si neuměli přečíst, kdy je otevřeno? Nebo  že by pro velkou vytíženost mohli ten svůj svinčík odvézt právě jen v té době, kdy je zavřeno? Nejspíš se ale řídí zásadou: nemají otevřeno, když jsem přijel JÁ, tak ať se starají. Doma mají možná naklizeno,ale že kazí, co by mohl být pěkný koutek města pro všechny, to je netrápí. Co s tím?
Možná, že by pomohlo postavit před vrata sběrného dvora kontejner. (I když se předem děsím , co všechno by se v něm třeba objevilo.) Jiná možnost už je snad leda veřejný výprask.                                   		JZ

Připravili jsme pro naše čtenáře povídání o léčivých rostlinách, jejich účincích a využití v péči o naše zdraví. V tomto čísle začínáme s úvodní částí našeho seriálu.  V dalších číslech Novoměstských novin vás seznámíme s jednotlivými přírodními látkami, které se využívají ve farmaceutickém průmyslu, jednotlivými léčivými rostlinami, jejich popisem a léčivými účinky. 

Léčení přírodou
Říkávalo se, a stále to platí, že jedním způsobem člověk na svět přichází a sty, tisícerými způsoby ze světa odchází. Platí to zvláště dnes. Dnešní, moderní člověk se vzdaluje svému přirozenému způsobu života a stává se řekněme “rozmazlenějším”, ale i náchylnějším k nejrůznějším zdravotním potížím a nemocem. A nemoc - ta je stejně stará jako člověk sám, jako jeden z živočišných druhů.
Člověk hledal proti svým zdravotním neduhům pomoc. Tu záhy nalezl v řadě rostlin, které, vhodně a včas podané, jeho potíže a problémy zmírňovaly, nebo dokonce úplně odstraňovaly. V rostlinách, které lidské potíže mírnily, začíná člověk tušit mocnou a tajemnou sílu.
V Africe a Asii nacházíme doklady o praktickém používání některých rostlin více jak před 4. 000 lety. Stejně tomu bylo u některých národů Střední a Jižní Ameriky i tzv. Dálného východu. Např. staří Číňané běžně užívali výtažku z kořene rostliny Čang-šan již před 3.000 lety. Zaschlá šťáva z makovic, surové opium a jeho omamné účinky byly známy ve starověkém Egyptě. Jihoameričtí Indiáni velice dobře znali a používali rozdrcenou kůru stromu chinovníku (Cinchona) ještě před příchodem prvních Evropanů (Španělů v r. 1492). Touto drogou úspěšně léčili malárii, kterou pravidelně provází opakující se vysoké horečky, které nemilosrdně kosily dobyvatele nově objevených zemí tropického pásma (conquistadory).
Zřejmě nejstarší písemné záznamy o rostlinných léčivech jsou z čínského herbáře z období vlády císaře Shen-nunga, asi z r. 2.700 př. naším letopočtem. První zemí, která vyvážela nejen koření, ale i léčivky, byla zřejmě Indie. A např. staří Féničané, obyvatelé starověkého Kartága, byli znamenitými obchodníky, kteří dováželi a nabízeli široký sortiment různých rostlinných materiálů, včetně již upravených, připravených drog (POZOR! Jedná se zde o sušené části léčivých rostlin!).
Ve středověku bychom nalezli znalce léčivých rostlin a jejich účinků na lidský organizmus v klášterech. Právě ve středověkých klášterech nalézáme i první, samozřejmě velmi jednoduché lékárny, tzv. “h e r b a r i a”, asi od 13. století. Např. v gotickém klášteře Porte Coelli v Tišnově u Brna a další.
Středověk mnoho nového do způsobů léčby nepřinesl. Postačil s vědomostmi z antiky. Citoval se např. Hippokrates,  později Aristoteles, Theophrast a jejich myšlenky byly opakované, neměnné a jedině správné. Kladem však je, že v této době vznikaly i první herbáře, které mj.  podchytily i znalosti starých lidových léčitelů a jejich poznatků o účincích řady léčivých rostlin.
Naším nejstarším herbářem byla a je tzv. “Kniha lékařská”, dílo litomyšlského městského lékaře Jana  
Č e r n é h o. Je datována rokem 1517 a pojednává cca o 380 bylinách a jejich použití v lékařské praxi - tady v terapii. Ale nejzajímavějším bezesporu je M a t t h i o l i h o herbář, který do češtiny brzy přeložil Tadeáš Hájek z Hájku (1525-1600). Tento herbář v českém překladu poprvé vyšel v r. 1562 v Praze. Tadeáš Hájek z Hájku bezesporu byl velmi významnou postavou našeho středověku a doby rudolfínské. Na svou dobu to byl velice učený a moudrý člověk. Zabýval se mj. astronomií, matematikou, geometrií, astrologií a byl to právě on, kdo do Prahy přivedl významného německého matematika, astronoma (i astrologa) Jana Keplera a dánského hvězdáře Tychona de Brahe. Hájek byl jeden čas i osobním lékařem císaře Rudolfa II. Habsburského, než ho v této jistě ne právě záviděníhodné “funkci” vystřídal  Jan J e s e n i u s (zemřel v r. 1621).
Naopak, tzv. novověk byl dobou, který přinesla mnoho nového, pozoruhodného. Novověk obvykle počítáme od tzv. buržoazních revolucí, které v Evropě, středu tehdejšího dění, lze počítat od konce 18. století (ale kupř. parní stroj byl sestrojen a v chod uveden už v r. 1769 - Jamesem Wattem).
Ale k našemu tématu:
Tak jen namátkou: např. první alkaloidy (složité organické látky vznikající v rostlinných tkáních, mnohdy s významným, výrazným účinkem na lidský organismus), byly objeveny počátkem 19. stol. Prvním objeveným alkaloidem byl m o r f i n, izolovaný ze zaschlé šťávy makovic. Objevitelem tohoto prvního alkaloidu byl německý lékárník Sertrner (1805). Ovšem omamný účinek morfinu (ale i samotné makoviny) byl známý daleko, daleko dříve. Zajímavé však je, že některé látky, např. právě alkaloidy z makoviny a jejich mimořádný fyziologický účinek, znali a používali lidé v zemích od sebe velmi vzdálených. Nezávisle na sobě poznávali, že některé rostliny, jejich obsahové látky, významnou měrou působí naprosto stejně na tytéž neduhy a zdravotní potíže - v tomto případě na bolest. 
Koncem 19. století a počátku století 20. začíná i průmyslová výroba léčiv. Např. a s p i r i n u, zavedeného německou firmou B a y e r (Friedrich Bayer) už v roce 1899. Bouřlivý, prudký rozvoj průmyslu a průmyslové výroby některých léčivých látek a léků samotných  na čas zarazil zájem o přírodní léčiva. Zdálo se, že syntetická, tzv. chemická léčiva jsou mocným všelékem, který člověka zbaví každé potíže, každé bolesti - i té největší! Záhy se ukázalo, že nadměrné a namnoze snad až neuvážené používání řady různých chemických léčiv má mnohdy i mnoho negativních účinků. Např. časté používání tzv. kortikosteroidů sice velice rychle odstraní různé zánětlivé procesy, zvláště kožní, ale samotnou příčinu, podstatu problému nevyléčí a stejné problémy, stejné potíže se později znovu objevují. 
Tento poznatek, např. v Japonsku koncem 70. let minulého století a postupně i v ostatních vysoce průmyslově rozvinutých zemích, přinesl pozvolný odklon od jednostranného a častého používání právě kortikosteroidů (např. dexamethazonu), ale i některých sulfonamidů a dalších léčiv a návrat, sice pomalý, zpočátku řekněme až nesmělý, k takovým látkám a sloučeninám, které se běžně a hojně užívaly již dříve. Totiž - stále se na tzv. přírodní léčiva pohlíželo jako na  přežitek. Dnešek znamená  n o v ý   n á v r a t   k   o s v ě d č e n ý m   p ř í r o d n í m   l é k ů m  a potravinovým doplňkům.  (Pokračování příště)
Josef Molák



SETKÁNÍ

	Držím v ruce psaní, o jehož obsahu ale pranic netuším. Roztrhnu nedočkavě obálku a ejhle, ona to je pozvánka na setkání.  Ovšem na setkání ne tak ledasjaké, je to pozvánka na Setkání spolužáků ze základní školy. Řeknete mi, to je toho, setkání se spolužáky. Ale ono se vše mění. Člověk stárne,  stává se melancholickým a počnou se mu vybavovat vzpomínky dávno zasuté, jak tenkrát, když mu bylo  -náct, pamatuješ přece... Zkrátka, začne se na to setkání těšit, pošle určitou finanční částku na refundaci vzniklých nákladů a pak už nedočkavě čeká na den S. Obyčejně je to na podzim, kdy žáčci už nastoupili do školy, léto je nenávratně pryč, podzimní deště a plískanice se střídají s občasnými záblesky málo hřejivého slunka, zkrátka nostalgicky vzpomínkové počasí. 
	Den S nastal. Věci na cestu připraveny, doufám, že nic nezapomenu. Ale vždyť je to na dva dny, tak jaképak starosti. Naházím vše do auta a vyrážím. Den pošmourný, stěrače rytmicky odvádějí čůrky vody z čelního skla. Přesto cesta ubíhá v pohodě, jedu silnicemi málo frekventovanými. Projíždím přes vesničky a městečka úrodného Polabí, vjíždím do Poděbrad. Krátká zastávka, projdu se po náměstí. Přestalo pršet a začíná vykukovat slunce. Náměstí je plné lidí místních i lázeňských, ale pohled na hodinky mne usměrňuje zpátky k autu. Ještě zbývá asi třicet kilometrů. Na obzoru se tyčí dva obrovité stožáry antény liblického vysílače. Jsou to impozantní stavby, jakýsi maják, určující směr i polohu místa. Křižovatka pod anténami, odbočit doleva, silnice jako pravítko, na jejím konci jakoby vyrůstá ze silnice věž zámecké kaple. Je to však optický klam, silnice byla takto vybudována záměrně. Několik prudkých klesání a serpentin a kaple se stáčí doprava, zámek se čtyřmi válcovitými věžemi také. Město K. je co by kamenem dohodil.  Mezi stromy vidím prosvítat zámeckou...proboha, to snad ne - modrou střechu! Ale je to jen obrovská plachta, kryjící opravovanou střechu budov zámeckého nádvoří. Zbývá pár set metrů a jsem na náměstí. Kočičí hlavy rozvibrují pneumatiky i celé auto. Zaparkuji před hotelem, jehož služby hodlám využít. Je to stará stavba, pamatující léta 1570-80, sloužila jako špitál. Pak byla dlouho využita po různých stavebních úpravách jako obytný dům a k provozování živnosti holičské, v letech osmdesátých minulého století byl opuštěn, začal chátrat a málem byl zbořen. V poslední chvíli byla ruina odkoupena a nákladně přestavěna na příjemný hotýlek. Vejdu do recepce a ptám se majitelky po volném pokoji. Dostávám malý pokojík s dvojlůžkem, staré historické postele s vysokými vyřezávanými čely, v historizujícím stylu noční stolky, na nich lampičky s romantickými filigránskými stínidly. V rohu na zdi satelitní televize, dnes nic pro mne. Rychle vybalím svoje propriety, převléknu se do společenského, a protože mám asi půl hodiny času do setkání na náměstí, vyrážím na prohlídku města.  Připadá mi, že se tu skoro zastavil čas. Tatáž kočičí dlažba, domy na mnoha místech oprýskané a neudržované, ale také pár nových obchodů. Náměstí je rozlehlé, vždyť patří k největším v celém okrese. Staré historické budovy se střídají se stavbami, které si pamatuji ze svých dětských let. Vysoká budova školy, barokní budovy na západní straně náměstí, hrnčířské muzeum a na konci náměstí klenutý most s bránou do zámku. Před školou, kde se máme sejít, se prochází muž a pokukuje po mě. Známe se, neznáme? Teprve po dokončení exkurze na náměstí se ke mě hlásí. Chvíli rokujeme o všem možném, co by nás alespoň vzdáleně spojilo. Mezitím přijíždí dvě auta s pražskou poznávací značkou a vystupují dvě ženy. Asi tu mají důchodci nějakou slezinu. Jdou ke školním vratům, jsou načinčané a já poznávám mlhavě, že jde o moje spolužačky z béčka. V duchu se jim omlouvám, vždyť už také nejsem žádný mladík. Mezitím z různých koutů náměstí přicházejí různě vyfintěné postavy žen a mužů, v tuto chvíli je nás už třináct. Trochu nešťastné číslo, ale to se určitě změní.  Postupně je nás jedenatřicet, odcházíme do zamluvené restaurace. Přípitek, stručná statistika. Bylo nás pozváno 108, přišlo 31, na prvním setkání, to nám bylo o osmnáct let méně, nás bylo 128, takže dvacet kamarádů a kamarádek již nežije. Tichá vzpomínka za zemřelé, život jde dále. 
	Pozdnější oběd, klasika - dvojí knedlík a dvojí maso se zelím, pak káva, zákusek, debatní hloučky, staré zažloutlé fotografie. Vzpomínky se vynořují z hloubky paměti, občas zajímavé současné postřehy: "To je legrace, všichni jsou tady takoví tlustý a plešatý, že mě nemohl nikdo poznat!" Pan vedoucí v domnění, že jsme dechovkoví, pustí cédéčko a hudba duní prostorem za mihotavého blýskání barevných reflektorů, zajímavá kombinace.  " Zdeňko, smím prosit?" a první osamocený pár se počne otáčet v rytmu polky. "Zatáhni to břicho!" "Ale já už to udělal!" "Prosím vás, abyste vyšli ven, tam se vyfotíme," vyzývá nás organizátorka této sleziny, Lída. Venku už dávno neprší, mraky se protrhaly a slunce probleskuje na rozjařenou společnost, tvoříme skupinku a - sýýýr.  A zase dovnitř. "Copak paměť, tu mám výbornou - jenomže krátkou. Můžu vás, dámy, pozvat na panáka, než to zapomenu?" Drobné střípky zážitků z minulosti, příběhy by se vešly napsané na účtenku, ale co je v nich skryto dalších drobností, které se postupně odhalují. Zdeňka, od ukončení školy se s ní život nemazlil, chodila do lesa loupat kůru z klád, dělala na statku hrubou práci, pak šila dlouhá léta sukně za pár korun. Příběhy někdy černé jako pivo značky Guinness. Velmi miluje cestování, sjíždění vody. "Poraď mi, prosím tě, nějakou zajímavou turistickou trasu, kde jsem ještě nebyla." Hanka, další dobrá duše tohoto setkání, živá kronika naší minulosti i současnosti města K.  Vašek, známý srandista už tenkrát, chrchlí vtípky jeden za druhým, dnes řidič kamionu. Lída, distingovaná dáma, ředitelka školy. Čtu jí přes rameno náš současný seznam, píšeme pozdravné dopisy s podpisy pro spolužáky, kteří se nemohli dostavit ze zdravotních důvodů. Nenápadně se vytratí uprostřed zábavy, jde za svou téměř devadesátiletou maminkou. Láďa, další z hlavních aktérů této sešlosti, před čtrnácti dny mu umřela žena, přesto přišel. Sedíme spolu u baru a mlčíme, víme každý své. Hudba změnila styl, ozývají se nádherné "vykopávky", Tom Jones, Bee Gees, hudba probouzí vzpomínky. Prudký střih jako ve filmu. Na stůl se přinášejí párky s hořčicí. "Pamatuješ, Mileno, jak jsme byli na lyžařském výcviku v Krkonoších a ty jsi randila s jedním místním hezounem, co uměl dobře lyžovat?"  "Vážně? To mě mrzí, já se ti omlouvám."  "Teda lidi, tohle já nemůžu sníst," ozve se poněkud vyhublá spolužačka.  "Ještě bude obložený talíř," hlásí Láďa. Občas se ve dveřích objeví hlava, očima vyhledá svou maminku, babičku či dědu nebo otce, a " kluci a holky, naschle, ale to se musíme sejít už za dva roky, a ne později, abychom vůbec dožili do tý doby," propuká sled loučení, krátký polibek na rozloučenou. "Tak za dva, ahóóój." Zůstává pár osamělých, sklenici před sebou, zadumaný pohled do desky stolu, pro změnu hudba v diskotékovém rytmu, bláznivý rej světel, ale pro koho? Konec, finito, šmytec. 
	Venku chladný vzduch, hodiny na kostelní věži odbíjejí půldruhou. Pomalá chůze k hotelu, není to daleko, jen dvě křivolaké uličky. Zazvoním na službu, rozpačitě se omluvím, "to je v pořádku, pane."  Sprcha, pyžamo, hlavou víří zážitky. Postel, matrace vysoko, leze se tam jak na trůn. Možná spím v místnosti, kde se narodil a žil jeden z mých spolužáků. To jsme si řekli těsně před rozloučením. Těkám očima po ztemnělém pokoji. Pod okny projede osamělý automobil. Usínám. Tak tedy za dva, ahoj.

												Šmi-dra©


			“Několik možností, jak ušetřit II - pokračování”

Následující možnosti jsou:

12/	Nejčastější problémy: datum použitelnosti bývá přelepeno cenovkou nebo je nečitelné  (tvarohy ve staniolové fólii nebo výrobky v tzv. salámovém balení s kovovou sponou, jako paštiky, tavené sýry apod.).
13/	Nekupujte podezřele laciné potraviny. Většinou jsou prošlé nebo poškozené. Stejně je tak jako tak asi vyhodíte.
14/	Trvanlivé potraviny a drogistické zboží jsou levnější, pokud je koupíte ve větším balení (např. instantní káva, prášky na praní apod.).
15/	Při nákupu domácích spotřebičů si pečlivě ověřte, jak jsou náročné na spotřebu energie. K rozhodnutí pomůže především tzv. energetický štítek-nejlepší (ale také nejdražší) jsou výrobky označené písmenem A.
16/	Moderní spotřebiče jsou vybaveny řadou nejrůznějších funkcí. Ne všechny ale využijete. Každá funkce navíc samozřejmě výrobek prodražuje.
17/	Sleva není zadarmo! Prodejci často zlevňují spotřebiče, které jsou nepraktické. Například pračky s rozměry, které se nevejdou do panelákové koupelny, rychlovarné konvice, které nemají parní pojistku, příliš hlučné fény apod..
18/	Rychlovarné konvice vyrobené z nerezu bývají obvykle až o třetinu dražší než plastové. A přitom právě plast má řadu výhod-konvice se především méně zahřívají a lépe udržují.
19/	Nabídkové letáky si prostudujte doma v klidu. Jen tak si správně vyberete a nekoupíte bez rozmyslu zbytečnosti pouze proto, že jsou právě teď relativně výhodné.
20/	Využijte internet. Řada webových stránek vás upozorní na slevy a akční ceny v celé ČR. Například:
 www.nejlepe.cz, www.bezvacena.cz, www.seznam-slev.cz,
 www.slevy.cz nebo www.vyhodneji.cz  apod..
21/	Pohlednice zdarma. V mnoha restauracích nabízejí komiksy, reklamy nebo romantické fotografie k poslání.
22/	Pokud si chcete objednat zboží z katalogu, domluvte se s přáteli-ušetříte za poštovné.

										Tomáš Málek
										
DOPIS
Ahoj Pavle,
manželka je teď na noční, tak místo televize píšu večer dopisy. Napíšu ti něco o své práci. Dělat faráře je docela fuška, ale je to taky príma. Člověk pozná spoustu lidí a míst, je fajn vidět, že lidem můžu udělat něčím radost. To je moje odměna. Kromě té v nebi. 
Je to fajn, když v tom všem shonu a kvapu si můžu zalízt někam do kouta a pobejt si jenom s Bohem. Říct mu o tom, co mě trápí, s čím bych potřeboval pomoct a čekat na jeho odpověď. On mi neodpoví jako nějaký hlas. Ale třeba mi naskočí nějaký verš z Bible, který jsem někdy četl, nebo jenom vím, že mě slyšel a vyslyšel. A mám v srdci takovej klid, že on má můj život ve svých rukách a že se nemusím ničeho bát. Protože on je ten nejlepší řidič lidského života, jaký může být. Proč? Protože je dokonalý. 
Vím, že to není nějaká autosugesce, jako že bych se modlil a sám si odpověděl, protože úplně cítím, že můj život někam směřuje, že to není jen takový náhodný dění, co se v mým životě děje. To přece nemůže být náhoda, že mi mnoho věcí jen tak samo od sebe vychází, co jsem si přál. Já mám někdy pocit, jako bych to sám jenom packal. Říkám si: "No tohle nemůže přece vyjít." Ale potom se to nějak podivně všechno vyvine a ukáže, že si říkám, že to dopadlo líp, než jsem předpokládal. To nebyla náhoda, nebo osud. Za tím někdo musí stát. Nějaká mysl, která to vymyslela a ruka, která to uskutečnila. Ten někdo je Bůh. Lidé tak tomu odjakživa říkali. "To musel být jedině Bůh." Člověk udělá potom nejlépe, když ve svém životě uzná Boha, jako tvůrce všeho. Celého světa i jediného (mého i jiného) lidského života. A vím, že ten Bůh, kterého v životě cítím a Bůh, jak o něm mluví Bible, je jeden a ten samý Bůh. Proč? Protože s ním mám v životě stejné zkušenosti, jako měli lidé, kteří napsali Bibli. Naprosto stejné. 
Mnoho lidí řekne, že pomáhat druhým se moc nevyplácí, že člověk v životě o mnoho přichází. Ale autoři Bible tvrdí, že pomáhat druhým se vyplácí. No a já mám v životě stejné zkušenosti. Opravdu se to vyplácí. Občas toho sice někdo zneužije, ale to bývá jeden z deseti. Ta pomoc je přemáhající. Největší radost mám potom z toho, když i ten člověk, kterému jsem pomohl, začne sám pomáhat druhým. To se pak člověk cítí jako článek obrovského řetězu, kterému se říká láska, nebo dobrota, nebo tak nějak. Takže ty zkušenosti v životě mám. 
Je ale pravda, že dneska většina lidí v Boha nevěří. A radši věří na osud, nebo na náhodu. To je ten neovlivnitelný prvek v našem životě. Všichni se řídíme svou myslí. To máme společné. Ale potom jsou věci, které ovlivnit nedokážeme. Jako třeba nemoc, smrt, přírodu (do určité míry - třeba různá tornáda apod.). A jeden řekne - "to je osud" nebo "to je náhoda". A druhý řekne - "to tak Bůh řídí, je to jeho vůle". Jeden čte horoskopy, aby věděl, co ho čeká, jako by na to pasivně čekal, co se stane. A druhý čte Bibli, aby věděl, co má dělat, aby se s ním dělo to a to dobré. Jeden nemyslí na smrt, protože je to nepříjemné a neznámé a prostě to k životu patří a je lepší na to nemyslet. Druhý ví, že smrt je pouze přechod z jednoho světa do druhého. Návrat někam, odkud jsem přišel, návrat ke svému otci, k tátovi - k Bohu. Někdo se ale nemá kam vrátit, protože neví, odkud vyšel. Bůh ho zkrátka nezajímá. A když, tak pro něj není otcem, tátou, ale nějakým cosi, vznášejícím se na obláčku. Ježíš Boha v Bibli nazývá Abba, což aramejsky znamená "tatínku, táto", to je úplně nové, revoluční pochopení toho, jaký má Bůh k člověku vztah. A když se ho lidé v Bibli ptají, jak se mají k Bohu modlit, on jim na to odpoví: modlete se takto: "Otče náš, jenž jsi na nebesích..." Prostě chce, abychom Boha vnímali jako svého tátu. 
I dneska psychologové to potvrzují tím, jak je pro člověka nesmírně důležitý vztah k tátovi, k otci. Většinou ten, kdo v životě tátu neměl, nebo měl, ale neměli spolu nějaký dobrý vztah, tak je v životě takový nejistý. Jeho psychika je tím nějak poznamenaná. Nějak mu stále chybí takové pevné zázemí, stálost, vyrovnanost, vyváženost. Lidé, kteří měli skvělého tátu, jsou většinou úspěšní, zdravě sebevědomí, prostě si ví v životě rady. Protože měli v důležitém období v životě (dětství, dospívání) v tátovi oporu. Je to takový mužský prvek, který je ničím nenahraditelný. Jenže mnoho lidí to v životě nezažije. Žijí třeba jenom s mámou, protože jsou rodiče rozvedení, a tak podobně. Tak kde potom toho tátu vzít? Myslím, že nejlepším řešením je přijmout jako svého tátu Boha. 
Podle kalendáře jsem už dávno dospělý člověk. Ale až budu umírat, tak zase budu hodně malinkej. Říká se, že mnoho lidí před smrtí volá svoje rodiče. Nechce se jim tam někam do neznáma, a tak prosí o pomoc. Těm lidem totiž v tuhle chvíli chybí někdo, kdo by je vzal za ruku a vedl je "údolím stínu smrti" (tak to nazývá autor žalmu, asi 2500 let starého). Toho je však schopen jedině Bůh. 
Někdy tak stojím nad babičkou v domově pro seniory a říkám si, jak strašně rád bych jí nějak pomohl. Ale zároveň cítím, jak to není možné. Nemám k tomu žádné prostředky. Můžu se o ni starat, co mi budou síly stačit, ale ona si asi uvědomuje, že přichází něco, v čem jí žádný člověk pomoci nemůže. Bude procházet "údolím stínu smrti", jako to dělají všichni lidé po tisíce let. Lidské vědomí prožije něco, co za svých osmdesát let ještě neprožilo. Něco naprosto neznámého. A to vědomí z toho má strach. Co se mnou bude? Kam se to dostanu? Smrt je totiž našemu vědomí naprosto cizí a nepochopitelná. Jaký smysl má naše vědomí, pakliže jednoho dne skončí? Proč tedy vzniklo? Aby jednoho dne zase skončilo? To přece stojí mnoho bolesti a utrpení.... Ne, to nemůže být pravda. Naše vědomí je něco tak vzácného a v přírodě ojedinělého a neopakovatelného. Naše vědomí je tak nepřipravené trpět a zemřít, že to nemůže takto skončit. Proto věřím, že moje vědomí neskončí smrtí, ale bude dál pokračovat, pouze v jiné podobě, než na zemi. A možná že mnohem důležitější než to, že si uvědomuju existenci sama sebe, je to, že si uvědomuju existenci Boha. Protože vědomí sama sebe mi nepomůže, až se bude blížit smrt, to bych se jen musel trápit, protože bych věděl, že já skončím i s mým vědomím. Ale pokud budu mít vědomí Boha, potom mám pevnou naději, přímo jistotu, že moje vědomí Boha neskončí, protože Bůh neskončí. Bůh neskončí tím, že já umřu. Proto umírám s pocitem, že i když přicházím o své hmatatelné tělo, přece jenom mám ještě vědomí Boha, a to není závislé na mé tělesnosti. 
Nedávno jsme slyšeli o jednom pánovi, kterému je už skoro devadesát let. Samozřejmě už nikam nechodí, pomalu už ani neví, kde je. Jeho mysl už pracuje na málo procent. Většinu ze svého života už zapomněl. Svým dětem klade takové podivné otázky, jako kde to je, kdo jsou oni, a tak podobně. Ale když se ten člověk modlí, tak úplně jasně dokáže formulovat myšlenky, mluví naprosto zřetelně, jako by to ani nebyl on. On pomalu ztrácí vědomí sebe sama, ztrácí vědomí o své rodině, o světě okolo něj. Ale vědomí o Bohu má stále naprosto jasné. Jednoho dne se rozloučí s tímto světem, opustí ho, i své tělo. Ale vědomí o Bohu ho bude provázet dál. To nezemře. To je naše jediná naděje na věčnost. Bez Boha je lidský život krátký a smutný. Trvá pouhých osmdesát let, jar, nebo zim, nebo osmdesát podzimů a je tu konec. Představ si to. Osmdesátkrát prožiješ léto a je tu konec. Na druhou stranu vědomí Boha nekončí, protože Bůh je nekonečný. Věčnost nám není vlastní, ale je vlastní Bohu, a my když se na Boha napojíme, staneme se součástí Boha a Bůh se stane součástí naší mysli. Prostě nám Bůh něco daruje, kus sebe, a to s námi bude věčně. Těžko se o tom mluví, protože to naše mysl není schopná úplně pochopit. Ale to, co chápeme, nám úplně stačí. Důležitý je Bohu věřit, spolehnout se na něj, jako se malý dítě spolehne na svýho tátu. 
Trošku jsem se rozepsal, ale jsem rád, že jsem ti to mohl napsat. Jsou to ty nejzákladnější otázky v našem životě. Na ně potřebujeme znát nějaké odpovědi, dřív, než se samy stanou aktuálními v našich životech. Když nám umírá někdo blízký, můžeme přitom myslet na to, že za pár let budeme na jeho místě ležet my se stejným problémem, jako má nyní ten dotyčný. Nedokážeme se sami vypořádat se svou smrtí. Nakonec nezbyde nic jiného, než před smrtí rezignovat. Tento zápas člověk nemůže vyhrát. Toho je schopen jedině Bůh. Naše výhra je v tom, když se postavíme pod jeho prapor a budeme se ho držet. 
Tak se měj pěkně a napiš něco o vás, nebo co si myslíš o tom, co ti píšu.
Ondřej Kyml


NEKONEČNÝ PŘÍBĚH  II
  To jsem dostal za vysvědčení parašutistu,  byl ze dřeva s hedvábným padákem a do vzduchu se vystřeloval prakem, tak jsem si jej přibalil do kufírku a hurá na prázdniny k babičce a ze silnice na střechu vedly čtyři dráty s proudem a já jsem si vystřeloval toho parašutistu do výšky a on se tak pěkně snášel dolů a najednou zůstal viset na těch drátech a já jsem se snažil trefit ho kamenem, aby spadl, ale nešlo to a tatínek, když to viděl, tak si přinesl z přístodolku  bambusový bidlo, na konci mělo kovovou špičku a tatínek tím bambusem rozmotával nitky a najednou vzkřiknul, pustil ten bambus a prudce si sedl na zem a já jsem se strašně lekl a zakřičel jsem taky a babička s dědou to pozorovali ze záhrobce, tak se u nás říká chodníku okolo baráku, a honem mu šli na pomoc, tatínek, bambus a padáček leželi na zemi, ale tatínek se oklepal a vstával a děda z krásnýho vyřezávanýho příborníku vytáhl flašku s rumem a dali si panáka, což normálně táta nedělal, ale asi to potřeboval, protože to do něj padlo, že to dobře dopadlo, a děda honem si dal, aby to babička neviděla, ještě druhýho, že to dobře dopadlo, a já jsem si pak chodil vystřelovat padáček na kopeček proti nám a tam u škarpy stál sloup s amplionem a každej večer se ozvaly slavnostní fanfáry a paní soudružka předsedová jézedé ohlašovala, kam kterej družstevník má jít ráno pracovat, a babička s dědou hodnotili její stylizační i hlasatelský výkon a většinou ji chválili,  jak to pěkně přednesla, i mě to bavilo a taky mě bavila chemie, tak jsem si pro radost vyráběl chemický smrady, který jsem lapal do skleněnejch tubiček od léků, a pak jsem to pouštěl babičce pod oknama a byl to přenáramnej puch a babička mě spílala, že jí zasmradím cukroví, ona pekla skoro pro celej okres cukroví a dorty a rolády a žloutkový věnečky a jiné pochutiny a děda jí říkal, ať si nechá vyvěsit ceduli s nápisem Bäckerei, to vždycky přijeli pro mě úplně neznámý lidi a přivezli s sebou někdy syna nebo dceru a vždycky máslo, mouku, cukr a papírek, co chtějí upéct, a babička se jich ptala, z kolika poměrů to chtějí a zbytek ingrediencí že si dodá sama a to už máte holku na vdávání, aha, teď se žení syn a mocli pak si kluk vydělává, no, to není moc a pak se do toho pustila a všude bylo ulepeno od cukrovejch dobrot a ve vzduchu se vznášel takovej voňavej odér a mouchy a babička to pekla ve sporáku na uhlí, v kuchyni bylo vedro na padnutí a jenom maličký okýnko u stropu, ona měla šátek pořád na hlavě a pod bradou na dva uzly a říkala, že je zpocená jako žmoch,  nejhorší byly krémrole, to ségra vždycky musela pomáhat navinovat pruhy těsta na ty kónický trubičky, to na posvícení se dělaly malý kulatý koláčky, babička si sedla na zem zády k otomanu, roztáhla zeširoka nohy a mezi nima svírala obrovskou kameninovou mísu a oběma rukama dřevěným trdlem třela spařený mák s mlíkem, to já měl raději povidla, těch koláčů bylo pak celej škopek, všechny ručně vázaný, a do vesnice přijely houpačky, střelnice, řetízák a trhovci s cukrovím a jinejma pouťovejma věcma a byli roztažený po spodku vesnice mezi lípama a všude z amplionů vyhrávala dechovka a ampliony se přeřvávaly, kdo víc a každej měl jinou písničku a taky tam byl smích Vlasty Buriana, to se musel smát každej, já asi nejvíc a kluci mi řekli, vlez pod podlahovej rošt před střelnicí a podívej se tý holce pod sukně, schválně, jestli má gaťky, a já jsem tam vlez a měl jsem nějaký vidění a protože jsem pořádně přes ty laťky neviděl nahoru, tak jsem nic neuviděl, ale nějakej chlap od střelnice uviděl mne a nakonec nás všechny hnal až za hospodu a pak jsem šel na řetízák za 3 koruny jedna jízda  a to jsem věděl, že mi to nečiní dobře a taky jo, musel jsem jít za sběrnu mléka, to jsme jednou se sestřenicí zkoušeli, jaké to je kouřit makovou slámu a trochu se nám motala hlava, hlavně, když se dokuřoval ten vajgl, Alena byla bledá a babička jí říkala, že to má z těch nezralejch jablek, co se s nima pořád cpe a ona ji raději nechala při tom, babička nám dávala po každým obědě malou skleničku jabkovýho nebo rybízovýho vína na vytrávení, nazývá se to digestiv, děda si dával potajmu panáka rumu, panečku, to byl digestiv! a měl rád okurkovej salát, ale okurky musely bejt nakrájený na kolečka centimetr tlustý a s mlíkem, babička říkala, že to neukouše, když nemá zuby, ale děda si trval na svým, pak měl takovej obrovskej rozkmit čelistí, jak to drtil těma dásněma, to pravidelně každej večer okolo devátý zapnul rádio a naladil střední vlny Svobodnou Evropu a ta strašně vrčela a bručela, rušička byla pár kilometrů od nás a děda měl nalepený ucho na reproduktoru a vždycky při nějakým komentáři  pohrozil zaťatou pěstí směrem na východ a něco hodně srozumitelnýho pronesl a pak to vypnul a šel spát, ale předtím byl takovej obřad, děda seděl v posteli v čistejch podvlíkačkách a košili a sestra do něj žďuchla, až se překulil na záda a přikryla ho peřinou, to k snídani jsme měli teplý mlíko a babička do něj vždycky přidala špetku soli a já to nechtěl a ona mi odvětila kuš, kluku pitomá a už tam ta sůl byla a k tomu metýnku, to byl koláč s drobenkou, taky byla trochu osolená, buchty, taky přisolený nebo chleba s jahodovou marmeládou, to se už nesolilo, akorát Zdenek měl s medem, taky nesoleným a ráno si pajcoval vlasy světlým lopuchovým olejem, aby mu nestály, a babička to na mě vyžadovala taky a já že ne, to bych se lesknul jako jitrnice a ona říkala, že všichni pořádní hoši to tak nosí, to sousedovic kluk měl vlasy jako hřebíky a jmenoval se úplně stejně jako já, ale nebyl s náma příbuzný, on s náma jen kamarádil,  v mládí měl nějakou nemoc a tím pádem nevyrost a byl asi metr deset vysokej a nohy měl do ó a ručičky krátký a velkou hlavu a občas bral Hysteps, ale měli jsme ho rádi, protože s námi vyváděl všechna alotria, já jsem napsal scénář k pohádce a obsadil jsem se do role prince a sestřenice byla princezna a sestra měla připomínky,  náš kamarád tam hrál taky, ale musel převážně sedět a opona byla na bidle a babičce jsme vybrali odložený šaty, akorát nebyli žádný diváci, protože jsme všichni hráli, a pak jednou si všiml našeho malýho kámoše pan režisér Juraj Herz a obsadil ho do filmu, Kulhavý ďábel se ten film jmenoval a v Bydžově, co má jedenašedesát ulic a náměstí, byla v kině slavnostní premiéra, aby věděli, co mají v sousední vesnici za slavnýho rodáka a tleskali mu a on vstal, ale musel mít pod sebou bedýnku a rád zpíval, tenkrát to bylo Plují lodi do Triany, plují lodi do Malagy, plují lodi na vše strany a nenese mě žádná z nich, to já jsem rád poslouchal v sobotu večer divadelní hry z rádia a ono svítilo stupnicí žlutě a magickým okem zeleně a podle operety Bratránek z Batávie mi pak sestřenice říkala taky tak a mně se to strašně líbilo a lezla na mě puberta, a taky mi říkala, jestli jsem už byl na elvété, což jsem nevěděl, co to je, ale byly to LVT v Liberci, museli jsme mít to rádio potichu, jinak babička na nás vlítla v noční košili s rozpuštěnýma šedivýma vlasama, vypadala jako Hejkal a koukejte už chrápat! a ráno zase vlítla k nám do pokojíčku, to je už měla stočený do drdolu a vstávat ! zavelela a ustrojte se, nasnídat a pojedeme na zahradu, zahrada byla strašně veliká, babička ji kdysi pořídila spolu se svým bratrem, kterýmu neříkala jinak než notář, protože byl JUDr, juris utriusque doctor, tedy doktor obojího práva, a on napsal pro děti pohádky a taky povídky do novin, třeba První setba, což byl vyznamenaný román na pokračování do Zemědělských novin o životě na vesnici, autobiografickej o babičce, a byl činnej v divadle, amatérským a  občas přijel jako za starejch časů se svým řidičem černou tatrou k babičce, jako sestře, na návštěvu a kouřil cigára a pořád bubnoval dlouhýma kostnatýma prstama o desku stolu a měl záduchu, hlavu měl tak hezky plešatou jako Masaryk a někdy přijel s paní Tončou Janovskou, to byla majitelka pražského ateliéru proslulých uměleckých výšivek a krajek, měla přes ramena pléd a přivezla nám americkou plátkovou žvejkačku v zeleným obalu, to děda chodil ve štruksovejch kalhotech a ty měl opásaný starým německým vojenským opaskem s hliníkovou přezkou, na který stálo Gott mit uns, což jednoho večera vypiloval do ztracena, převážně seděl na verandě chatky na zahradě a dumal, jak říkala babička, a když nadešel čas, tak si zavázal rukávy montérek na zápěstí provázkem, aby mu neplandaly, a nasekal trávu králíkům a jelo se domů a na špejchaře byly starý rodokapsy a ty jsme rádi s bratrancem četli a táta vždycky říkal, že je to brak a pak si to čet taky a ještě tam byl Biggles od Velbloudích stíhaček, to byl taky brak a táta to taky čet, aby věděl, co nemáme číst, a nejraději jsem měl do knihy svázaný  přílohy Českého slova, Slovíčko se to jmenovalo, bylo to z roku 1935 a 1936 a byly tam velezajímavé věci, to jsme se přetahovali se Zdenkem, Alenou a mojí sestrou, kdo bude číst první, a dělali jsme to pravidelně několik let po sobě a neočetlo se nám to, na konci léta v  bydžovský sokolovně, co před jejíma oknama z ulice stojí busta Miroslava Tyrše a mezi třema oknama na soklech tři sokoli s rozepjatými křídly, se konaly pravidelné chovatelské a zahrádkářské výstavy a byly tam kytky a ovoce  a cedulka, kdo to vypěstoval, taky tam byli králíci i drůbež a jiné a mezi tím se rojili lidi z blízkého i dalekého okolí a smlouvali o prodeji i v protější hospodě U Stolinů, založeno v roce 1872, bylo tam nabito lidma, venku stálo množství bicyklů, neboť ten kraj je skoro bez kopců a tím cyklisticky vhodný a občas vyšel podroušený chovatel a nebyl cyklisticky vhodný, tak se vzájemně vedli, to děda měl kolo, na řidítkách světlo značky Palaba, a mělo velký nosič vzadu a jednou vezl ukradenej pytel cementu ze stavby za vesnicí, teda on ho prej neukrad, nýbrž ho vyhandloval svejma řečma se známým hlídačem, a to mu bylo přes sedmdesát let a pak s ním opravil trochu záhrobec, aby do příštího roku se tento rozpadnul, protože cement byl nějakej prošlej, a jeden soused ze vsi dělal na zakázku cementový trpaslíky, co trpaslík, to půl pytle cementu, a jezdili si pro ně lidi až z Hradce, platili dvě stovky, to děda si přivydělával brigádně v mlíkárně u čpavkovejch kompresorů na chlazení mléka a jednou jsem se byl za ním podívat a on mi natočil litr smetany ke svačině v domění, že to je normální mlíko, a já jsem to pak musel vypít, i když jsem očekával neblahé důsledky, ale ony se nekonaly, i takový byly moje vzpomínky na prázdniny.
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Inzerce

       HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY
      nyní odhad zdarma!!!
     HOTOVOSTNÍ  PUJČKY
     bez poplatku, bez ručitele
     pro důchodce, pro podnikatele
    ÚVĚRY  NA DRUŽSTEVNÍ  BYTY
     i bez zástavy nemovitosti
    Kontakt:Úvěry a finance Liberec
            Jánská 864,
    Tel.485105001, 731481401


Dobře prosperující společnost nabízí uplatnění pro několik
ambiciózních lidí na hlavní i vedlejší příjem v oboru Wellness.
Zajímavé výdělky. Nejedná se nám o dealerství. 
Volejte: PO - PÁ, 10 -16 h. 
Telefon: 605 102 996 


Pozvánka do knihovny								 logo čtenář
****************************
Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři městské knihovny.
Knihovna dále nabízí kopírování pro občany během výpůjční doby.
Městská knihovna půjčuje:
pro děti: pondělí 13 - 17 hod.
středa 13 - 15 hod.
pro dospělé: pondělí 9.00 - 11.00 hod. 
        úterý     9.00 - 11.30 hod.       13.30 - 17.00 hod.
        čtvrtek  9.00 - 11.30 hod.        13.30 - 17 hod.
Městská knihovna upozorňuje občany na novou službu - veřejně přístupný internet. Možnost využití této služby má každý občan města. Internet je přístupný ve výpůjční době knihovny.
Poplatky: 30 min. provozu 	dospělí 30,- Kč
              studenti 20,- Kč

Beletrie dospělí
*************
Bradbury, R.			Zbavme se Constance
Cookson, C.			Tajné schůzky
Davis, L.			Želená ruka
Deaver, J.			Lekce smrti
Fleischhauer,W.			Královský purpur 
Fotová, V.			Odpusť jim jejich viny
Hejkalová, M.			Vždycky jedna noc
Hill, S.				Zamžené zrcadlo
Johnston, J.			Opuštěná nádraží
Kubátová, M.			Jak roztancovat babičky
Kubátová, T.			Dlouhán do naproti
Khnl, D.			Milenci 88
Lawhead, S.			Patrik, syn Iska
Martini, M.			Smrt v buši
Mason, D.			Ladič pian
Murukami, H.			Najih od hranic, na západ od ...
Nothomb, A.			Nepláče, zpívá
Plzák, M.			Pozor, padání skal
Stibral, J.			Střela proti růži
Tan, A.				Sen na prodej
Váňová, M.			Zapomeň na minulost 
Zeh, J.				Orli a andělé 
Zákopčaník, J.			Od záplav k zatmění

Naučná dospělí
*************
Dolejší, P.			Školní slovník českých spisovatelů 
Engelmann, I.			Návrat pod zelenou střechu
Francková, Z. 			Evropa samá legrace
Gawin, I.			Slovinsko
Komárek, V.			Slušně i neslušně 
Lancaster, R.			Oblíbené stromy a keře
Nytrová, O.			Děti slavných
Rohál, R.			Trapasy slavných
Shan, T.				Křídla nad džunglí
Ulrichová, L.			Obsahy z děl české literatury


Beletrie mládež
*************
Bobková,M.			Divokraj
Bryant, B.			Dívky v sedle  11
Bryant, B.			Dívky v sedle  12
Friedrich, J.			Klobása 007 a internet
Kopietz, G.			Černý rytíř 
Rooda, E.			Deltora
Rooda, E.			Deltora
Smetanová, J.			Kámošky
Wilson, J.			Dítě do kufru
Závadová, K.			Pohádková abeceda z Albatrosu
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