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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *    Březen - duben 2005, číslo 2,  ročník 11.
www.nove-mesto-ps.cz -----------------------------------------------------------
 V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů

Březnová a dubnová  životní jubilea v roce 2005
*****************************************
březen
*****
Šedová Valerie					89 let
Vichová Vlasta					86 let
Juhasová Mária					83 let
Hanušová Jana					83 let
Fischerová Irma					83 let
Buráková Anna					82 let
Švarcová Milena					81 let
Bézová Růžena					80 let
Lodeová,Aurelie					75 let 
Gelačák Pavel					70 let

duben
*****
Jelínek Emil					92 let
Havlík Rudolf					91 let
Ondráčková Marie				89 let
Šádková Jiřina					85 let
Bílková Olga					83 let
Hoťová Anna					82 let
Křiklavová Marie				81 let
Wenzová Božena					80 let
Hašek Jiří					75 let
Arendáš Jan					75 let
Kněžáčková Antonie				75 let
Krčil Jiří					70 let


Zprávy z  jednání rady města
Rada města projednala a schválila 10. 1. 2005  pronájem nebytových prostor - víceúčelového sálu v  Dělnickém domě, schválila plán zasedání RM, navrhla zřízení rady školy při základní umělecké  škole o počtu 3 členů. Na svém druhém zasedání 24. 1.  se rada města  věnovala projednávání poplatků za komunální odpad. Schválila přílohu 1/2005 k obecně závazné vyhlášce č. 4/20044 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v  územním obvodu města Nové Město pod Smrkem dle čl. 6. odst. 2 této vyhlášky. Celkový poplatek za svoz netříděného odpadu na rok 2005 činí 500,- Kč na osobu za kalendářní rok. Dále rada města projednala a schválila žádosti MŠ a  ZŠ o čerpání rezervního fondu, projednala žádost o finanční příspěvek na odklizení suti při demolici rekreační chalupy v  Žižkově ulici č. 381. Žádost nebyla schválena, protože se nejedná o veřejný zájem a došlo k  porušení povinností vlastníka stavebního  pozemku, stavba byla před požárem ve značně zdevastovaném stavu. Rada projednala také majetkoprávní věci. Na svém 3. zasedání rada města projednala výběrové řízení “Malá zakázka” - dodávka technologií na rekonstrukci  městských lázní. Zasedání rady města se také účastnil velitel obvodního oddělní PČR v  Novém Městě pod Smrkem  a projednávala se bezpečnost ve městě. Dále rada města provedla kontrolu plnění operativního plánu zimní údržby.Radní byli seznámeni s projektem KÚLK o vybavení sběrného dvora dvěma sklady. Rada také projednala činnost DPS,  zápis z rady školy a určila termín  valné hromady Novoměstské teplárenské. Projednáváním a připomínkováním rozpočtu na rok 2005 se zabývala rada města na svém 4. zasedání dne 14. 2. 2005.


Informace z městského úřadu
**************************

Elektronická podatelna
V souladu s nařízením vlády č. 495/2004 a vyhláškou č. 496/2004, kterými se provádí zákon č. 227/2000 Sb., zřizuje Městský úřad Nové Město pod Smrkem elektronickou podatelnu. 

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv, doručovaných Městskému úřadu Nové Město pod Smrkem. Podotýkáme, že dotazy, stížnosti a náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny. 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@nmps.cz 

Adresa pro osobní a poštovní příjem podání na datových nosičích: 
Podatelna
MÚ Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
Nové Město pod Smrkem 463 65

Pracovní doba podatelny: 
pondělí, středa 7:00 - 11:30, 12:30 -17:00
úterý, čtvrtek 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
pátek 7:00 - 11.30, 12:00 - 13:30


Pravidla přijetí a potvrzování doručení datových zpráv 

Podatelna potvrdí doručení a přijetí zprávy zasláním informativního e-mailu,  podepsaného zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Tato zpráva obsahuje následující sdělení: 

Potvrzení doručení datové zprávy 

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Nové Město pod Smrkem dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS. 

Identifikátor dokumentu:#přidělené číslo jednací 

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance 


Úřad zasílá toto potvrzení první pracovní den, který následuje po dni doručení. Pokud odesilatel výslovně nežádal jinak, je potvrzení odesláno na adresu, ze které byla zpráva odeslána na podatelnu. 

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (např. virus), chybný formát, nebo byla identifikována jako spam, není zpracovávána a není zasláno potvrzení o jejím doručení. Nepoužívejte aplikace poštovních klientů, u nichž nevíte, zda mají správně nastavené parametry pro odeslání pošty (SMTP), např. PC veřejné internetové služby. 

Datové soubory zpráv a jejich příloh je možné zaslat ve formátech html, htm, mht, txt, rtf, doc, pdf, xls. Případné grafické přílohy pak v běžných grafických formátech (jpg, jp2, tif, gif, pcx, wmf ap.). Podání je možné uskutečnit též prostou e-mailovou zprávou (formát S/MIME). 

Podání lze doručit také na technickém nosiči dat (fyzickém médiu). Podatelna přijme 3,5" diskety, CD či ZIP. Doporučujeme však připojit průvodku v listinné podobě s údaji odesílatele a popisem obsahu. Technický nosič dat vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. 

Jiný datový formát či fyzický nosič je možno použít jen po předchozí konzultaci s pracovníky podatelny. 

U podání zaslaných e-mailem uveďte do pole "předmět zprávy" stručně a výstižně, oč se jedná. Pomůže to lépe a rychleji s podáním pracovat a bezpečněji jej odlišit od spamu. 

Jednou e-mailovou zprávou, nebo na jednom technickém nosiči dat, zasílejte pouze jedno podání. 

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. 

Podání zaslané e-mailem by včetně všech příloh nemělo být větší než 2,5 MB. Pokud není možné převést data do úspornějšího formátu nebo je úspěšně komprimovat (nešifrovaný ZIP, RAR), poraďte se na dalším postupu (rozdělení příloh do více mailů či jejich zaslání na fyz. nosiči dat ap.) s pracovníkem podatelny. 


Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát: 

Jméno/Název (CN) Jaroslava Walterová
Platnost od 2. 9. 2004 14:35.  Platnost do 22. 9. 2005 14:35:02.


Dotazy, týkající se provozu elektronické podatelny,  zasílejte na adresu podatelna@nmps.cz nebo na adresu nmps@volny.cz, případně na poštovní adresu úřadu, nebo se ptejte na telefonu 482 360 320.



Proč máme na náměstí modrou plechovou skříň?

Tato modrá plechová skříň není na náměstí umístěna jen tak, ale slouží jako měřící zařízení kontaminace zeminy ropnými látkami po bývalé, nedávno odstraněné benzínové čerpací stanici PHM. Konečnému odstranění čerpací stanice předcházela velmi dlouhá a náročná jednání mezi podnikem BENZINA, a.s. Praha, městem Nové Město pod Smrkem a Okresním úřadem Liberec.
Tato jednání probíhala již od roku 1995, kdy Okresní úřad Liberec nařídil podniku BENZINA, a.s. Praha odstranění staré ekologické zátěže v centru města Nové Město pod Smrkem. Podnik BENZINA, a.s. Praha poukazoval na vydražitele této čerpací stanice, kterou byla fyzická osoba a po které požadovala BENZINA a.s. vyčištění  podzemních nádrží a odstranění nadzemních staveb tj.  prodejního kiosku, stojanů a nadzemní nádrže. Za těchto předpokladů byl podnik BENZINA a.s. ochoten uvedené asanační práce provést. Jelikož nedošlo k dohodě s fyzickým vydražitelem,  po složitých jednáních podnik BENZINA, a.s. Praha uvedené asanační práce a odstranění podzemních nádrží v roce 2004 provedl na své náklady. Po odstranění staré ekologické zátěže a odtěžení kontaminované zeminy byla v prostoru náměstí instalována měřící stanice – modrá plechová skříň, která monitoruje kontaminaci zeminy v prostoru bývalé čerpací stanice. Monitoring bude probíhat do té doby, dokud výsledky měření nebudou vykazovat přípustné hodnoty obsahu ropných látek v zemině.
									Radim Suk – stavební úřad

	
Spoje

Vážení občané,
zpracovali jsme pro Vás přehled příjezdů a odjezdů autobusů a vlaku. Přehled je zpracován k 14. 2. 2005. Omlouváme se předem za změny jízdních řádů uskutečněné během uvedené platnosti jízdních řádů (platnost od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005).
Upozorňujeme, že tento přehled je pouze informativní, pro Váš přesný odjezd doporučujeme použít vyvěšené jízdní řády. 

Autobus
Nové Město pod Smrkem - ODJEZD
Linka
Odkud – kam
Čas
Poznámky
540280
N. M. – LBC
4,25
6,00
Jede přes Lázně Libverda
721320
N. M. - PRAHA
4,45
7,20
Jede přes Frýdlant a Liberec (pond. – sobota)
540220
N. M. – FRÝDL.
4,50
5,15
Jede přes voj. Prostor, přípoj na vlak do LBC
540220
N. M. – FRÝDL.
5,25
6,10
Jede přes Lázně Libverda
540280
N. M. - LBC
6,05
7,25
Jede přes Frýdlant
540220
N. M. – FRÝDL.
6,43
7,30
Jede přes Lázně Libverda
540270
N. M. – H. ŘASN.
6,45
7,10

540220
N. M. – FRÝDL.
7,03
7,50
Jede přes Lázně Libverda
540280
N. M. – LBC
8,15
9,45
Jede přes L. Libverda (v sobotu a svátek)
540220
N. M. – FRÝDL.
8,55
9,40
Jede přes Lázně Libverda
540280
N. M. – LBC
10,50
12,15
Jede přes L. Libverda (v sobotu a svátek)
540280
N. M. - LBC
11,05
12,40
Jede přes L. Libverda 
540290
N. M. – LBC
12,02
13,15
Jede přes Oldřichov v Hájích
540220
N. M. – FRÝDL.
12,10
12,45
Jede přes Lázně Libverda
540220
N. M. – FRÝDL.
12,50
13,35
Jede přes Lázně Libverda
540270
N. M. – LUDV.
13,45
13,50

540220
N. M. – HAJN.
13,46
13,55

HOTL.
JINDŘ. - PRAHA
14,00
16,55
Jede přes Nové Město p. S. (sobota)
540270
N. M. – FRÝDL.
14,09
14,40
Jede přes Hajniště, Dolní Řasnici
540220
N. M. – FRÝDL.
14,30
15,20
Jede přes Lázně Libverda
721320
N. M. – PRAHA
15,00
17,25
Jede přes Frýdlant a Liberec (pond. – sobota)
540280
N. M. - LBC
15,20
16,50
Jede přes L. Libverda (jen v neděli)  
721320
N. M. - PRAHA
15,20
17,35
Jede přes Frýdlant a Liberec (neděle)
540220
N. M. – FRÝDL.
15,50
16,10
Jede přes Hajniště, Dolní Řasnici 
540220
N. M. – FRÝDL.
16,00
16,40
Jede přes Lázně Libverda
721320
N. M. - PRAHA
17,30
20,15
Jede přes Frýdlant a Liberec (neděle)
540280 
N. M. - LBC
17,40
18,50
Jede přes Frýdlant
HOTL.
JINDŘ. - PRAHA
18,45
21,40
Jede přes Nové Město p. S. (neděle)
540290
N. M. - HEJNICE
19,22
19,40
Jede z Jindřichovic p. S.
540270
N. M. – FRÝDL.
22,09
22,45
Jede přes Hajniště, Dolní Řasnici


Nové Město pod Smrkem – PŘÍJEZD
Linka
Odkud – kam
Čas
Poznámky
540270
D. ŘASN. – N. M.
5,15
5,25

540220
FRÝDL. – N. M.
5,02
5,45
Jede přes L. Libverda
540280
FRÝDL. – N. M.
5,30
5,50
 
540270
H. ŘASN. – N. M.
6,20
6,40

540220
FRÝDL. – N. M.
6,10
6,55
Jede přes L. Libverda
540220
FRÝDL. – N. M. 
7,35
8,15
Jede přes L. Libverda
721320
PRAHA – N. M.
6,30
9,00
Jede přes Frýdlant a Liberec (neděle)
540290
LBC – N. M. 
8,20
9,28
Pokračuje do Jindřichovic p. S.
HOTL.
PRAHA – JINDŘ.
7,15
10,10
Jede přes Nové Město p. S. (sobota)
540280
LBC – N. M.
9,00
10,35
Jede přes L. Libverda (v sobotu a svátek)
540280
LBC – N. M.
9,15
10,50
Jede přes L. Libverda
721320
PRAHA – N. M.
9,00
11,30
Jede pondělí až sobota
540220
FRÝDL. – N. M.
11,45
12,05
Jede přes Hajniště
540220
FRÝDL. – N. M.
11,55
12,38
Jede přes L. Libverda
540290
LBC – L. Libverda 
12,20
13,28
Návaznost z Hejnic do N. M. v 13,30 hodin
540270
D. ŘASN. – N. M.
13,35
13,45

540220
HEJNICE – N. M.
13,30
13,46
Návaznost na spoj z LBC ve 12,20 hodin
540270
LUDV. – N. M.
14,05
14,09
Pokračuje do Frýdlantu přes D. Řasnici
540220
Hajniště – N. M.
14,20
14,27
Pokračuje dál do L. Libverdy a Frýdlantu
540280
FRÝDL. – N. M.
14,50
15,10

540220
HEJNICE – N. M.
15,30
15,49
Pokračuje do Frýdlantu 
540280
LBC – N. M. 
14,40
15,55
Jede přes Frýdlant
540290
JINDŘ. – N. M. 
16,15
16,30

540280
LBC – N. M.
16,00
17,25
Jede přes Frýdlant
HOTL. 
PRAHA – JINDŘ.
14,45
17,40
Jede přes Nové Město p. S. (neděle)
540290
LBC – N. M.
17,30
18,47
Pokračuje do Jindřichovic p. S.
540290
JINDŘ. – N. M.
19,05
19,22

721320
PRAHA – N. M.
17,50
20,20

540280
FRÝDL – N. M.
21,35
22,09
Jede přes L. Libverda



VLAK
Nové Město pod Smrkem - ODJEZD
SPOJ
Odkud – kam
Čas
Poznámky
039
N. M. – FRÝDL.
3,56
4,24
Jede v pracovní dny a v sobotu
039
N. M. – FRÝDL.
5,01
5,29
Jede v pracovní dny
039
N. M. – FRÝDL. 
5,50
6,25
Nejede od 25.12. do 1. 1.
039
N. M. – FRÝDL.
6,57
7,25
Jede v pracovní dny
039
N. M. – FRÝDL.
7,27
7,55
Jede v pracovní dny
039
N. M. – FRÝDL.
9,17
9,45

039
N. M. – FRÝDL. 
12,02
12,30

039
N. M. – FRÝDL.
14,19
14,52

039
N. M. – FRÝDL.
15,24
15,52

039
N. M. – FRÝDL.
16,28
16,56

039
N. M. – FRÝDL.
18,57
19,25
Nejede 24.12. – 31.12.
039
N. M. – FRÝDL.
21,03
21,45
Jede v pracovní dny, nejede 27.12.-31.12.




VLAK
Nové Město pod Smrkem – PŘÍJEZD
SPOJ
Odkud - kam
Čas
Poznámky
039
FRÝDL. – N. M.
4,29
4,58
Jede v pracovní dny a v sobotu
039
FRÝDL. – N. M.
5,50
6,21

039
FRÝDL. – N. M.
6,28
6,56
Jede v pracovní dny a v sobotu
039
FRÝDL. – N. M.
7,59
8,27
Jede v pracovní dny
039
FRÝDL. – N. M.
8,19
8,47
Jede v sobotu a ve svátek
039
FRÝDL. – N. M.
10,11
10,39

039
FRÝDL. – N. M.
12,56
13,24

039
FRÝDL. – N. M.
14,16
14,48

039
FRÝDL. – N. M.
15,14
15,48

039
FRÝDL. – N. M.
17,21
17,48
Nejede 24.12-31.12.
039
FRÝDL. – N. M.
19,51
20,19

039
FRÝDL. – N. M.
22,24
22,52
Jede v pracovní dny


 Připomínky a podněty k jízdním řádům 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. 


Vážení spoluobčané,
každý z nás ročně vyprodukuje průměrně  150-200 kg odpadů. Z toho je asi 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Tyto materiály lze z velké části využít. K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba zapojit domácnosti do třídění. 
Možná jste si již mnozí všimli, že se v ulicích našeho města  objevily nové kontejnery.  Jedná se o kontejnery na tříděný odpad, které se od těch klasických, na směsný odpad, barevně liší. Zelený je určen pro sběr skla, modrý pro sběr papíru a žlutý pro sběr PET lahví. 

Proč třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění  ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že  poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Náklady v našem městě na tento netříděný odpad  v současné době činí bezmála dva a půl milionu. A kde je částka na nebezpečný, inertní, biologický a separovaný odpad? Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohlo město a  následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Město má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů z části  finančně přispívá. Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz město obdrží.

Svoz v našem městě probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem v případě papíru a PET lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčištění i z kontejnerů na tříděný odpad !!  Proto nepodléhejte panice v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelářského vozu!! Tímto způsobem se šetří provozní náklady !!

Papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení  Severočeských sběrných surovin v Liberci, kde se papír po přetřídění předává do papíren v Pasekách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem či na Moravu do Žimrovic. 
Sklo se skladuje na překladišti v Liberci,  jeho dalším odběratelem je firma AMT Příbram, jeden z největších dodavatelů skla pro sklárny v ČR. 
PET láhve se na třídičce  Severočeských sběrných surovin v Liberci ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky a nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny. 

JAK kontejnery správně používat?

Do kontejneru na papír (modrý) patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.
Do kontejneru rozhodně NEPATŘÍ papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové kartony.
V kontejnerech by měl skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.

Do kontejnerů na sklo (zelený) lze odkládat veškeré obalové sklo a tabulové sklo. Nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.Zatím není třeba třídit sklo na čiré a barevné.


    Do kontejnerů na PET láhve (žlutý) patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů. Do kontejnerů NEPATŔÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty.



Kde hledat kontejnery?
2 stanoviště na okálech
internát ve Frýdlantské ulici
u mateřské školky
u Marketu                                                                                
naproti Dělnickému domu
u Sokolovny
u hasičské zbrojnice
Husova ulice 
Vaňkova ulice
u městského  úřadu
Hajniště – naproti obchodu
Ludvíkov – u knihovny
Přebytek – autobusová zastávka

Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění nebude k ničemu, odpad se bude muset spálit ve spalovně a nakonec se ještě prodraží.


upozornění:

Změna  splatnosti  místního  poplatku  za  sběr  a  svoz komunálního odpadu:

1. splátka  do 31. března 2005
2. splátka  do 30. června 2005





Nebuďte  líní,  třiďte  odpad !!




ZUŠ 				zasláno e-mailem


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA


	Druhé pololetí tohoto školního roku bude v základní umělecké škole opět plné koncertů, soutěží, výstav  a dalších akcí. 
	Malé koncerty v sále umělecké školy jsou určeny zejména pro rodiče našich žáků. Dne 17. února se konal již jeden z nich a další budou následovat. 
	V březnu proběhne klavírní soutěž  a samozřejmě všem klavíristům přejeme, aby se jim jejich nacvičené skladby povedlo zahrát co nejlépe. Výtvarníci se s chutí zapojili  do výtvarné soutěže „Největší Čech“, vyhlášené  Českou televizí. Soutěž poprvé připravujeme i pro žáky dramatického oboru. 
	Na duben se těší zejména zpěváci z Podsmrkáčku, neboť naše škola vyhlásila další ročník přehlídky pěveckých souborů „Zpívání pod Smrkem“. Letos se přihlásilo deset souborů z mateřských, základních  i základních uměleckých škol z  Frýdlantska. Takový zájem nám udělal velkou radost a všichni se těšíme na dopoledne plné písniček.
	Již v těchto dnech se pečlivě připravujeme na tradiční „Májový koncert“, který se bude tentokrát konat 3. května v 17:00 hod. v sále restaurace Na Náměstí. Srdečně zveme nejen rodiče vystupujících dětí, ale i všechny občany našeho města. Představí se vám soubory základní umělecké školy, děti z mateřské školy   a pěvecký soubor dospělých „Veselost“. V květnu také pojedeme s žáky na třídenní umělecký pobyt, kde se společně budeme věnovat výtvarným, hudebním i dramatickým činnostem. 
	V červnu proběhnou opět závěrečné koncerty a absolventský koncert žáků, kteří ukončili II. cyklus základního studia nebo se letos s naší školou loučí, protože je čeká studium na středních školách. Koncem června se bude konat i zápis nových žáků. Přesný termín se včas dozvíte z městského rozhlasu a plakátů.
	
                                                                                                        Učitelé a žáci 
                                                                                              základní umělecké školy.



LEDNOVÉ ZDRAŽENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO

V lednu přistoupilo Frýdlantské vodárenské sdružení k výraznému zdražení vodného a stočného v součtu o necelých 25%. Protože toto zdražení samozřejmě vyvolalo řadu otázek, proč se tak děje, rád bych se pokusil na ty nejčastější odpověď.        

Jak byla cena vodného a stočného stanovena?
Cena vody pitné (vodné) a odkanalizované (stočné) je formou věcného usměrňování.          Do takto regulované ceny lze zahrnout jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštních předpisů. Tímto předpisem je každoročně výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen za jednotku objemu, kterou je v tomto případě 1 m3 (tj. 1000 l). 

Proč dochází k takovému růstu ceny vodného a stočného v roce 2005?
1.	Frýdlantské vodárenské sdružení musí do roku 2010 investovat přes 100 mil. Kč, tak aby byly naplněny závazné směrnice stanovené pro členské státy Evropské unie v oblasti kvality dodávané pitné vody. Mezi největší investice patří rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok a vodního zdroje Dětřichov.
2.	Oproti předchozím rokům došlo k poklesu množství odebrané pitné vody a vypouštěných odpadních vod, kde k výraznému snížení o více než 50 000 m3  odpadních vod došlo v souvislosti s ukončením výroby některých průmyslových podniků.
3.	Dále došlo k navýšení poplatků za odebranou surovou povrchovou vodu a ke zvýšení ceny elektrické energie a to o více než 15%.      

Jak vypadá srovnání ceny s jinými vodárenskými společnostmi a zahraničím?
V součtu nová cena nijak nevybočuje z celorepublikového průměru. Především srovnání s nejbližším konkurentem, tj. Severočeskou vodárenskou společností, vychází příznivě. Suma vodného a stočného je o 0,31 Kč/m3 nižší než u Severočeské vodárenské společnosti, a.s.. U samotného vodného je cena nižší dokonce o více než 5 Kč/m3. Co se týče ceny vodného a stočného v zahraničí, je nutné konstatovat, že např. v Německu je cena v součtu cca. 4 EUR/m3, což je asi 3-krát více než náš celorepublikový průměr.  

Vývoj ceny vodného a stočného v dalších letech
Bohužel i v následujících letech se Frýdlantské vodárenské sdružení, především s ohledem na výše uvedené investice, nevyhne zdražování ceny vodného a stočného. Další zdražování však bude mnohem a mnohem pozvolnější než v letošním roce. Navíc rozdíl koncové ceny mezi Frýdlantským vodárenským sdružením a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. by se měl nadále zvětšovat a v roce 2010 dosáhnout více než 6 Kč/m3 ve prospěch naší ceny.


Frýdlant, 1. března 2005

Zprávy z MŠ

O významu mateřských škol toho bylo již napsáno i řečeno mnoho. Dnes snad všichni chápou, že dítě od čtvrtého roku výš za normálních okolností překračuje i psychickou hranici rodiny a přidává k vědomí vlastního “já” ( k své identitě) vztah ke “své generaci”, tj. druhým dětem, k jedincům s týmiž potřebami, zájmy a nároky. Jen v takovém vztahu se kladou základy vlastnostem, které přijdou ke cti sice až za nějakou dobu, ale které jsou vysoce žádoucí, ba nezbytné. A proto i v naší školičce se tyto zájmy dále rozvíjejí. 
Děti se zapojují do výtvarných kroužků, ve kterých pracují nejmladší i nejstarší děti. Seznamují se s různými výtvarnými technikami a jejich výtvory zdobí mateřskou školu. Máme i hudební kroužek, se kterým děti vystupují na veřejnosti. 31. ledna proběhl zápis do mateřské školy, celkem se přišlo zapsat 20 dětí i s rodiči. Starší děti pro ně vyrobily drobné dárečky a překvapení. Také našich 58 předškoláků se šlo zapsat do velké školy. Děti se s radostí chlubily, že jsou zapsány a těší se do základní školy.
Velké poděkování patří sponzorům; firmám CIS a KNORR, za pěkné a hodnotné dárky, kterými potěšily děti a obohatily dětské hry v jednotlivých třídách.
Každou středu se scházejí maminky s dětmi v takzvaném CENTRU. Děti si zde hrají, seznamují se s prostředím, společně vyrábějí různé věci. Maminky si vyměňují své zkušenosti s  výchovou a pod.
Na závěr bychom chtěli pozvat maminky, ale i babičky na akci školy .
22. března od 15.00 hodin se uskuteční v jídelně MŠ    “ VELIKONOČNÍ  DÍLNIČKY”.
 Pod vedením učitelek si rodiče s dětmi mohou vyrobit a ozdobit velikonoční kraslice a vytvořit i jiné velikonoční dekorace. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast.

Školní družina a  Mateřská škola

Nové Město pod Smrkem
vyhlašují akci
Strom plný Čarodějnic




                                                         Vytvořené čarodějnice, které mohou být z různých materiálů,
zasílejte do 25. dubna 2005 na adresu:
Mateřská škola
Mánesova 952
463 65 Nové Město pod Smrkem





Dům pečovatelské služby (DPS)  Švermova 300,301

Prosím vložit přiložené grafy
Počet bytů - 24+7    obsazeno 24+6 (1 volný byt v budově 300)

počet klientů - 32 bydlících v DPS, 14 v terénu

 Noví klienti v roce 2004

          DPS- 6
          terén-4

Odchozí klienti (odchod do DD, k rodině, nucené vystěhování, úmrtí)
         DPS-5
         terén-1

       V roce 2003 byla průměrná cena provedené péče v DPS  4500,-Kč. Od 1.10.2003 došlo ke změně ve vyuívání slueb poskytovaných pečovatelkami. Jak vyplývá z názvu zařízení, jedná se o bydlení v domě s pečovatelskou slubou a předpokládá se, e zde bydlí občané potřebující pomoc druhé osoby. Naši klienti čerpají sluby ve výši minimálně 400,-Kč a cena provedené péče nyní činí zhruba 14500,- Kč měsíčně.Nejvíce vyuívanou slubou je dováka obědů a praní prádla.
Obědy jsou přepravovány ve speciálních termonosičích, čím je zajištěna teplota rozváené stravy po celou dobu transportu.
Mezi další druhy poskytovaných slueb patří malý a velký úklid domácnosti, nákupy nebo různé pochzky, podávání léků,  koupání v bytě klienta a v hygienickém středisku, pomoc při podávání jídla a další.
           V roce 2004 bylo našim klientům vypráno a vyehleno 2 811 kg prádla, dovezeno 2 239 obědů do DPS a 1 691 obědů do terénu, nakoupeno 678 nákupů a 349x uklizeno v bytě.
Naši klienti mají ve svých bytech zajištěno naprosté soukromí. Společně se mohou scházet v knihovně umístěné v budově, nebo v kulturní místnosti,  kde probíhají různé aktivity (cvičení s pečovatelkou, individuální posilování na rotopedu, společenské hry atd.)
Pravidelně k nám té dochází farář p.Pospíšil na bohosluby.
Veškeré pečovatelské sluby a úkony jsou zahrnuty v ceníku slueb a záleí na kadém z klientů, pro jaký druh pomoci se rozhodne. Existují však sluby, které se nezařadí do žádné tabulky, ani statistiky. Těmito slubami myslím vlídné slovo, pomocnou ruku, podanou v těké ivotní situaci, mnohdy i radu nebo lidskou účast při bolesti a smutku.
S našimi klienty  trávíme mnohdy  více času ne jejich rodina a někdy  jsme jediní  gratulanti, kteří v den narozenin  přijdou  popřát s kytičkou nebo drobným dárkem.Toto nevnímáme jako povinnost, nýbr jako projev lidskosti a úcty ke stáří. Zeptá-li se mne někdo, zda si v budoucnu podám ádost do pečovatelského domu,odpovím: ,,Ano, protoe chci proít klidné a spokojené stáří tam,kde se budu cítit dobře."
                                                                                                 Plíšková  Míla,vedoucí DPS


MATEŘSKÉ  CENTRUM 

Mateřské centrum funguje při zdejší mateřské škole již od začátku školního roku. Navštěvují ho maminky na mateřské dovolené, a to každou středu v odpoledních hodinách. 
Společně se těší se svými ratolestmi, ať už s miminky , batolaty nebo těmi co brzy budou navštěvovat naši školku, na hry ve třídě , ale i  na  zahradě a okolí.
Maminky tu “odpočívají” , ale zároveň si i vyrábí  nejrůznější věci. Například si tiskly veselé obrázky na textil, vyráběly svíčky, adventní věnce, přáníčka, zkoušely ubrouskovou techniku……
Také jsme měly vánoční besídku . Poslouchaly se koledy, pil se voňavý čaj a ochutnávalo se cukroví, které si maminky samy donesly.
Záměr byl takový ,  aby děti přišly do kolektivu a seznámily se s prostředím MŠ a maminky vyšly z domácího kolotoče,  něco si vyrobily z materiálů,  které by si jinak nekoupily. A  především, aby se poznaly navzájem a třeba se spřátelily a navštěvovaly se i mimo centrum.
Těší mě, že maminek, které vždy přijdou a udělají si čas , je mnoho a také si někdy přivedou tatínka či babičku. Tatínek alespoň vidí, že se tu maminky jen tak “neulejvají”.
Doufám, že jsou všichni spokojeni a především i naši nejmenší občánci našeho města, protože nezapomeňte: “KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.”
						S pozdravem Eva Engelmannová

Hasiči

S používáním topidel se pojí riziko četných nebezpečí.
Musí se s nimi  správně nakládat.

Udeřily mrazy a občané mají po předčasném jaru znovu starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát.  S používáním topných těles a topidel obecně se však pojí četná nebezpečí a může dojít nejen k újmám na zdraví nebo značným škodám na majetku, ale dokonce k úmrtí.
Požáry způsobené topidly tvoří zhruba  2 z celkového počtu požárů za rok; když připočteme požáry zapříčiněné komíny, jedná se o podíl zhruba 3,5. Přestože se z hlediska celkových statistik nejedná o velký podíl, není to zanedbatelné číslo. Každý rok díky technickým závadám či nedbalosti dojde k několika stovkám požárů způsobených topidly, kouřovody či komínovými tělesy.
Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří nesprávná obsluha topidel, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek příliš blízko topidla nebo špatné umístění či instalace topidla. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách topidel, které způsobují požáry nebo únik zplodin. Lidé také často zapomínají na nutnost umístění ochranných podložek pod topidly nebo praktikují nesprávný způsob roztápění, například pomocí benzínu či jiných vysoce hořlavých látek.
Při používání topidel je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich instalaci a údržbě. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy je ve vlastním zájmu řídit se striktně návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. Z návodu se  spotřebitel dozví, kdo a jak může topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak provádět údržbu a v  jakých intervalech,  a konečně kdo může revizi provádět. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Také pravidelná kontrola stavu topidel odborníkem může zabránit mnoha neštěstím.
Při samostatném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečných zásad:
* Vždy je třeba dodržovat bezpečné vzdálenosti. Na ni pamatujte již při instalaci nového tepelného spotřebiče. Jakékoliv hořlavé látky  a předměty, které se mohou vznítit, skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy a laky!!!
	* V případě topidel na tuhá paliva je nutno dávat bedlivý pozor na žhavý popel. Necháte jej zcela vychladnout a pak uložte do nádoby z  nehořlavého materiálu.
	* Topné těleso na tuhá paliva bychom měli zabezpečit ochrannou podložkou pod topidlem, která znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka musí u všech spotřebičů na pevná paliva (kromě krbu) přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60 krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka 80 krát 40 cm).
	* U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na často používané infrazářiče v koupelnách. Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály  by se proto v jejich blízkosti (cca1 metr) neměly vůbec vyskytovat.
	*Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě.
										Rabina Ladislav
										technik CHTS HZS LK

Vypalování porostů

	Zákon č. 133/1985 Sb.  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů( dále jen “zákon o požární ochraně”), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení  17 odst. 3 písm. f.)  tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak  se dopustí přestupku podle  78 odst.1 písm.s) citovaného zákova a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč. Podle  5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.	
Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle  76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt  jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o  lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/191 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.
Jak je to se spalováním hořlavých látek na volném prostranství u právnických a fyzických osob?
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.  Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinni předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanoví zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. ( 5 odst. 2 zákona 133/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)
										Rabina Ladislav


								(čtenáři)

CO MNE JEN TAK NAPADLO
 Je opět jeden z těch protivných podzimních dnů měsíce listopadu. Slunce už dávno zapadlo, šero se rozlilo po místnosti. V koutě září televizní obrazovka. Sedám k počítači a zapínám jej. Nabíhá program, přemýšlím, jak začít. Hledím na monitor, široko daleko žádné slovo. Hezky to začíná. V televizi běží reklama. Bezzubý dědek závistivě kouká po zbytku rodiny, všichni si pochutnávají na extra velkých kouscích čehosi na talíři. To svědčí buď o špatném stavu našeho zdravotnictví, jmenovitě stomatologie, nebo o výborných výsledcích ve vývoji pytlíkové stravy. Posléze i děda je uspokojen po krátkém zavytí mixéru a já opět hledím do monitoru počítače. Nic, zhola nic. Říká se, že psaní je jako vylučování pryskyřic, není to čin, nýbrž pomalé, přirozené utváření. Takže zkusím vylučovat. Teď nemyslím samozřejmě zbavování se zplodin metabolismu z organismu, tedy látek nepotřebných a škodlivých, nýbrž ve smyslu tvořivém, potřebném. Tak vida, úvod bych měl. Ale pozor, múza nelíbá lidi, kteří jsou nepřipraveni. Například dobrá literární práce prý často vznikne tak, že nejdřív přijde na svět NÁPAD a k němu se domyslí rámující "obloha", zkrátka řečeno začátek a konec. Jak jednoduché, že?                                                         
 Z televizní obrazovky na mne vykukuje láhev s lákavou vinětou a obsahem. Že by inspirace? Ovšem láhev, mihnuvší se příběhem, může naznačovat, že celý ten příběh vznikl v povznesené náladičce a ráno s bolavou hlavou ho už nikdo nepřečetl kritickým okem. Pryč s lahví!                                                                                                                                                              
 V papírové krabici spí můj obézní kocour. Hlavu má položenou přes hranu, krk má přiškrcený, což způsobuje, že hlasitě chrápe. Venku je tma tmoucí, chladno a začíná pršet. Přivírám oči a představuji si ulici, spalovanou letním sluncem, po kočičích hlavách kráčí vlnivou chůzí žena. Lehce se pohupuje v bocích, 90-60-90...Ne, to není telefonní číslo. Pod okny se rozeřve znělka Family frost. Vezeme vám zmrzlé potěšení. Ulice zmizela, letní slunce s vlnivými boky také, ochladilo se. Na televizní obrazovce si jakási ženština olepuje pupík náplastí a vemlouvavý hlas mi oznamuje, že složení náplasti je strašně jednoduché a superúčinné. Obsahuje chaluhu měchýřnatou, extrakt z vinné révy, pupečníku (tak asi proto ten pupík!) a co já vím ještě. Účinek zaručen, jen měníte flastříčky. Teď ještě, na co nebo proti čemu to vlastně je.
 Kočičí chrápání pokračuje. Přepínám televizní kanál. Plešatý moderátor s náušnicí v uchu a ozlacenýma rukama šrotuje v multiextranano přístroji se sítky a noži a gigamega sílou vše od mrkve po beton. Rychle, výhodně, skvěle, dva v jednom, ani korunu navíc. Opět přepínám. S ekologickou naléhavostí znějící hlas oznamoval, že po Evropě, najmě střední, žhnou reaktory a doutnají komíny. Několik postav ve žlutých kombinézách rozvinuje transparenty.
 Ozval se domovní zvonek. Vstávám neochotně od prázdné obrazovky počítače a jdu otevřít."Dobrý večer, pane," promlouvá jedna z dvou žen, stojící u vchodu. Nad sebou má deštník, hlavu zahalenou do šálu. I tak je vidět její hezkou tvářičku. "Jaký je váš názor na vlastnictví a potřebu peněz?" "Vás bych si přivlastnil a s vámi bych je dovedl spotřebovat," odpovídám. "Já myslím jejich nutnost v životě oproti jiným hodnotám," mírně mi odporuje hezký obličejík. Druhá žena mne zvědavě pozoruje a přitom nakukuje dovnitř domu. "Tak tedy, jsou i jiné hodnoty, které jsou mnohdy nad penězi," zafilosofuji. "A byl byste nám ochoten věnovat vaši pozornost, kdybychom vás někdy navštívili a učinili váš život šťastnějším?" "Promiňte, nemám teď moc času, právě tvořím," omlouvám se, "až někdy jindy". Zavírám dveře a jdu zpátky. Doufám, že ony dámy si nemyslely, že se jim dvořím. Pokus o vtip se slovesem tvořiti. Vařím si silnou kávu, do sklenice nalévám minerálku. Pak do ní vhazuji šumivý celaskon. To jsou šlupky! 
 Koucour se zavrtěl, přestal chrápat. Monitor svítí dále prázdnotou. Jak je to vlastně s tím vylučováním? Což takhle využít...ve dne v noci lítají cizí myšlenky vzduchem a já bych je jako anténa mohl přijímat. Vždyť tvorba je také přivlastňování cizích životů, dějů. S trochou nadsázky lze říci, že je to vykrádání, zcizování.
 Kocour se probudil, počal se olizovat a mýt. Na monitoru naběhl spořič obrazovky. V mé hlavě nenaběhlo nic. Na televizní obrazovce další reklamní spot. Všimli jste si, že většinou jsou všichni mladí a spokojení, a pokud jsou staří, jde o reklamu na důchodové pojištění nebo na přípravek se zaručeným omlazujícím účinkem? Ti jsou pak taky spokojení. A dětičky si nejraději hrají v kdejakém sajrajtu a pak se dívají se zájmem, jak to maminka se zářícím úsměvem vypere dočista do čista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Mimochodem, nevíte o nějakém NÁPADU? Nevysávám vás ňák? Kdyby něco, dejte mi vědět. V obojím případě. Viewegha ode mne neočekávejte. 

Šmi-dra©


CHCETE HRÁT DIVADLO?

Chcete si vyzkoušet, zdali byste byli schopni předvést, co
ve vás dříme, zahrát roli, zkrátka zkusit být hercem, byť  
jen amatérským? Neváhejte a kontaktujte mne na uvedené
adrese. Zkusíme spolu dostat z vás jiskru talentu.
Zajímají mne všichni, co si myslí, že mají odvahu 
k exhibicionismu,pružný mozek, zodpovědnost, ale
i čas pro společnou práci a její výsledek pak    
předvést a zálibně se pokochat úspěchem,   
ale i potleskem zajisté zaslouženým.
Pavel Šmidrkal, volejte mě domů
482 325 021,nebo osobně. 
Dík za důvěru, těším
se na vás a budoucí
spolupráci.
Zlomte
vaz!
 


Křesťané v Novém Městě se sešli ke společným modlitbám

Ve dnech 2.-9.1.2005 se v Novém Městě pod Smrkem uskutečnil další ročník Aliančního týdne modliteb. Během něho se po celý týden scházeli zdejší křesťané na různých místech našeho města. Náplní těchto setkání byly především společné modlitby za témata, která se dotýkají problémů tohoto světa i nás všech.
Letos se tento týden v celé Evropě uskutečnil po sto čtyřicáté čtvrté. Poprvé se ATM na začátku ledna konal v roce 1861. Scházíme se společně s lidmi z různých denominací ve městech a metropolích napříč celým kontinentem. Pokaždé společný celoevropský program modliteb připraví křesťané z jiné země. Letos to byli křesťané z Norska. Generální tajemník Evropské evangelikální aliance Gordon Showell-Rogers jej tento rok uvedl slovy: “Naší modlitbou je, aby nám všem, mladým i starým, mužům i ženám, lidem různých ras a národů i mnoha různých církevních tradic, pomohl tento modlitební průvodce očekávat od Boha víc v nadcházejícím roce 2005.”Letos se modlitebního týdne v našem městě zúčastnily církev československá husitská, církev římskokatolická, českobratrská církev evangelická, jednota bratrská a církev bratrská. V celém týdnu jsme se společně sešli pětkrát, vždy v 18 hodin. Každé setkání bylo ve sborovém domě jedné z církví. Závěrečná neděle se pak odehrála v římskokatolickém kostele, kde jsme se za mohutného zvuku varhan rozešli.
Modlitby k Bohu směřovaly za různé duchovní, etické a sociální problémy, se kterými se současný svět potýká. Modlili jsme se za náš parlament, za soudy, policii, sociální menšiny v našem státě, za opatření proti šíření filmů a reklamy plných násilí a sexu, za práci socio-politického reprezentanta Evropské evangelikální aliance při Evropské unii. Modlili jsme se za křesťany, kteří slouží v oblasti sociálních služeb, rozvojové pomoci, péče o nemocné, vězeňské služby a projektech diakonie.
Ale modlili jsme se také za jednotu všech, kteří se hlásí ke křesťanské víře, modlili jsme se za náš kraj, za náš národ, za návrat původních křesťanských hodnot do společnosti.
Aktuálně jsme se modlili za situaci v jihovýchodní Asii. Za ty, kteří byli přírodní katastrofou bezprostředně zasaženi. Za týmy záchranářů a všech sil, které jsou v dané oblasti nasazeny. Modlili jsme se také za ty, kteří prokazují svou štědrost a neváhají poslat svůj příspěvek těmto trpícím. Některé církve pak uspořádaly své vlastní finanční sbírky, které se prostřednictvím nadnárodních křesťanských organizací a místních asijských církví poslaly přímo do postižených oblastí.
Všechna setkání provázela přátelská a uvolněná atmosféra. Mohli jsme společně navazovat nové kontakty, přátelství, porozumění. Těšíme se na naše další společné setkání, které se odehraje 1.-8.1.2006. Každý, kdo by se chtěl k této aktivitě připojit, je vítán.

Ondřej Kyml, vikář církve bratrské v Novém Městě pod Smrkem


Léčivé rostliny - pokračování

Břečťan popínavý -  Hedera helix       (obrázek)

Břečťan je stále zeleným keřem, plazící se po zemi, domovních zdech a často obrůstá i stromy. Jeho kmen s bohatým větvením je až 20 m dlouhý. Nápadné je husté listí. Listy jsou vstřícné, dlouze řapíkaté, dlanité až pětilaločnaté a lesklé. Kvete v září až říjnu a plodem je černá bobulka, velikosti přibližně hrachu.
Užívanou částí z břečťanu jsou listy (Folium hederae helicis). Listy obsahují celou řadu látek - terapeuticky významný je např. glykosid hedecin (helixin) a dále saponiny, třísloviny a m. j. i kyselina chloragenová, a dokonce i nepatrné množství jodu.  Původní používání břečťanu bylo jako  kardiotonikum. V malých dávkách působí rozšíření cév, a v dávkách poněkud větších  naopak zúžení cév se současným zpomalením srdečního tepu (rytmu). Dnes se používá spíše jako sekretolytikum a expektorans, a  to ve formě odvaru  -  1/2 čajové lžičky drogy na šálek vody. Doporučuje se pít ob den. 
Přibližně před  20 - 30 lety se tato rostlina téměř nepoužívala a jako sušená droga se neužívá dodnes. V poslední době se však používá břečťanový výtažek, který je podstatnou součástí sirupu i  kapek, vyráběných pod názvem H e d e l i x .

Vratič obecný - tanacetum vulgare        (obrázek)
Vratič obecný je u nás poměrně hojná, vytrvalá, aromatická bylina, vysoká až 1,5 m  s bohatě rozvětveným, téměř dřevnatým hnědým oddenkem. Listy jsou podlouhlé, 1 - 2 x peřenosečné. Kvete od července až do září. Květy jsou drobné, žluté úbory, široké asi 10 mm. Květy vratiče jsou oboupohlavní. V květním terči ( ve středu) po obvodu jsou však jen pestíky, které se někdy ani nevytvoří. Plodem je nažka.
Dříve se sušená nať (Herba tanaceti), příp. květy (Flos tanaceti) používaly jako stomachikum a vermifugum (protihlísťový účinek). Dnes se této rostliny n e p o u ž í v á  a její užití v jakékoliv podobě je velmi nebezpečné! Hlavní účinnou látkou u vratiče je silice (její průměrný obsah bývá 0,2 - 0,6) V květech ale silice bývá až 1,5. Hlavní složkou silice je thujon a ten je značně jedovatý. Kromě nebezpečné silice ještě obsahuje hořčiny. Ty dávají droze, tedy usušené a upravené rostlině hořkou, kořenitou chuť. A další obsahovou látkou je tříslovina.
Příznaky  o t r a v y  vratičem: Větší dávky způsobují závratě, křeče a silné bolesti, zvláště v  podbřišku.


Inzerce
*******
Železářsví Jiří Svoboda zve občany na akci:    Berte své hobby vážně.
Prodej elektronářadí, vodovodních  baterií, hobby nářadí  za  příznivé ceny.  Akce od 11. 03 2005 do 31.03.  2005


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

Beletrie dospělí
*************
Boučková,Z.			Jen tak si trochu snít
Brycz,P.				Patriarchátu dávno zašlá sláva
Červenková,J.			Pozdní láska
Elphistone,M.			Plavci
Elton,B.				Lepší společnost
Falconer,C.			Anastázie
Fell,A.				Milostný život lady Onogoro
Filip,O.				Sousedé a ti ostatní 
Fischl,V.			Apokryfy
Fuchsová,I.			Když mě divadlo svléklo do naha
Hayder,M.			Tokio
Hemmerechts,K.			Čtvrtek odpoledne Půl páté
Chabon,M.			Úžasná dobrodružství Kavaliera
Chandler,R.			Prosté umění vraždy
Chochola, V.			Třísky do masa
Jansa,P.				Gaudeamus
Levy,R.				Bezstarostný spánek
Obermannová,I.			Matky to chtěj taky
Orwell,G.			Farma zvířat 
Pelc, J.				 - a vyberte si
Poštulka,V.			Půdorys harému
Rašek,A.			Femme fatale
Reinerová,L.			Vůně mandlí 
Rowland,L.			Černý lotos 
Rut, P.				Strašlivé Čechy děsná Morava 
Smetanová,J.			Koncert pod platanem
Shaw,P.				Záliv orchidejí 
Tondern,H.			Bílý anděl
Vanderziel,J.			Vinnetou tady nebydlí 
Vincenzi,P.			Dilema


Naučná dospělí
*************
Augustová,Z.			Thomas Bernhard
Beneš,Z.			Rozumět dějinám
Bittnerová,M.			Odsun Němců z Liberecka 
Jančar,V.			Na lodi křížem krážem po Čechách
Olič,J.				Josef Lada
Olšová,A.			Osudy  žen
Pelán,J.				Slovník italských spisovatel
Remešová,M.			Posel dobrých zpráv, aneb, Já žil 
Slabihoudová,N.			Slovník pobaltských spisovatel
Zadina,J.			Chov králíků


Mládež beletrie
*************
Fiedrich,J.			Klobása 007  a SMS
Havlová,K.			Maminko, prosím tě, nepij
Holasová,Z.			Strašidelné město
Jumoto,K.			Stíny strašidel
Kahoun,J.			Ustrašená strašidla
				Tralala-tralala	
Lindgran,A.			Kluci darebáci a pes
MacDonald,G.			Princezna a skřítci		
Niňaj,J.				Prométheus a stvoření člověka
Preussler,O.			Strašidýlko
Rodda,E.			Deltora
Rodda,E.			Deltora
Rowling,J.			Harry Potter 
Řeháčková,V.			Adamovy a Erikovy zážitky
Řeháčková,V.			Adam a Erik - kluci z hor
Středa,L. 			Příhody pany Hvězdičky
Tumanov,V.			Záchrana smaragdové královny
Ullrich,H.			Nebuď přece blond!

Mládež naučná
*************
Heinst,M.			Moje první kniha o číslech
Owen,Ch.			Ozdobná přání	


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.
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