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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *   září - říjen  2005 číslo 5 ročník 11
www. nmps.cz -----------------------------------------------------------
V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ,  příspěvky čtenářů

Jubilea
******
Září

Neumannová	Anna			91 let
Vích		František		91 let
Kapková	Marie			85 let
Ing.Telecký	Josef			81 let
Škrdleta		Jaroslav			80 let
Trojan		Jaroslav			80 let
Jersáková	Ljuba			80 let
Čiháková 	Marie			75 let
Vagnerová	Jiřina			70 let
Tchuřová	Soňa			70 let
Kolaříková	Ingeborg		70 let

Říjen

Chladová	Natalie			89 let
Bulíř		Arnošt			83 let
Lode		Miloslav		83 let
Suk		František		80 let
Turská		Wladyslawa		75 let

Zprávy z jednání rady města
Na svém jednání 20. 6. 2005 schválila rada města bytový pořadník s platností od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005  a schválila přidělení bytu nad zdravotním střediskem  pro nastupující učitelku. Dále projednala a schválila smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Nové Město pod Smrkem a Severočeskou plynárenskou, a.s. o odkoupení plynovodu v Lesní ul..Rada města schválila majetkoprávní věci. Rada města také schválila žádost fy SPRINT Olomouc a souhlasí s užitím znaku města na pohlednicích pro Liberecký kraj.
Další jednání měla rada města 4. 7. 2005. Při kontrole usnesení z předchozího jednání informoval pan místostarosta o jednání s firmou A.S.A. o odvozu inertního odpadu od občanů. Firma je povinna ze zákona odpad odvézt a ne odkázat občany na město.  Po jednání bylo dohodnuto, pokud si někdo z řad občanů objedná u firmy A.S.A. odvoz inertního odpadu, bude mu odvezen. Na jednání rady byla pozvána pí Věra Mlejnková, která byla výběrovou komisí vybrána na místo ředitelky příspěvkové organizace „Sportovní a relaxační centrum“. Pan starosta předal pí Mlejnkové jmenovací dekret do funkce ředitelky. Dále rada města projednala majetkoprávní věci, projednala žádosti o pořádání  prodejních trhů. Rada města žádost pana Repyakha o povolení k pořádání prodejních trhů neschválila. Radě města byly předloženy základní informace o činnosti komunitního centra Bez rozdílu a výroční zpráva za rok 2004. Ze zdravotních důvodů se neúčastnil jednání pan Kovačík. Pan Kovačík byl pozván na následné zasedání RM . 18. 7. 2005  rada města projednala a schválila přidělení bytu ve Vaňkově ulici, projednala majetkoprávní věci a žádosti o bezúplatný převod majetku města  Klubu českých turistů.  Jednání rady města se také zúčastnil pan Kovačík a projednávala se nedostatečná činnost komunitního centra Bez rozdílu od 01.01.2005 až do současnosti.

Městský úřad informuje:

Přestupky v Nové Městě a okolí
Prázdniny a léto je již u konce a my bychom  vás chtěli seznámit se situací na úseku přestupků, které se projednávají na správním odboru při MÚ Nové Město pod Smrkem.
V současné době je na přestupkovém oddělení evidováno od začátku letošního roku 126 přestupků. 
Co je vlastně přestupek?
Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně.
Přestupkový a jiné zákony chrání společnost před přestupky, které porušují nebo ohrožují její zájmy, konkrétně pořádek ve státní správě a v územní samosprávě (porušování vyhlášek a zákonů), veřejný pořádek (znečištění veřejného prostranství, vzbuzení veřejného pohoršení, neoprávněné založení skládky atd.).
Občanské soužití ( urážka na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku atd.) a majetek (úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zničením nebo poškozením věci, úmyslné neoprávněné užívání cizí věci, přisvojení  nalezené cizí věci nálezem atd.).
Tyto výše uvedené druhy přestupků se na našem odboru projednávají nejčastěji. 
Je s podivem, že většina přestupků proti občanskému soužití, majetku i veřejnému pořádku je ze strany obviněných způsobena pod vlivem alkoholu. Obviněný se při projednávání jednotlivých případů brání tím, že si nic nepamatuje. 
Zákon však říká: Byl-li stav nepříčetnosti vyvolán požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky, je pachatel za přestupek odpovědný. 
V poslední době se taktéž rozšiřují krádeže ze strany nezletilých. Možná je to tím, že se mnozí domnívají, že za  přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil 15. rok svého věku.
Pokud však zákonný zástupce nezletilého (otec, matka a jiné osoby, do jejichž péče bylo dítě svěřeno) je informován nezletilým o krádeži či jiném deliktu, je za přestupek zodpovědný zákonný zástupce.
Nechceme vás však unavovat složitostí přestupkového zákona, nechceme vás informovat o statistických záznamech, chceme vám pouze sdělit, že přestupků v našem městě stále přibývá, množí se přestupky na úseku hrubého jednání a urážek na cti. Možná, že to je  důvod, proč se my občané bojíme označit viníka. Ale uvědomme si, že je pouze na nás , zda se nám bude v našem městě žít lépe. Možná, že by se podařilo i to, že bychom neměli obavu vyjít si večer na procházku, nestyděli se pozvat své přátele na skleničku a přitom nebyli svědky nějaké bitku. Poseděli bychom rádi na náměstí a nebyli svědky močení do keřů, pobíhání psů, jejichž majitelé bez povšimnutí přejdou znečištění chodníků exkrementy. 



Finále ankety Strom roku České republiky

V regionálním tisku jsme Vás koncem roku 2004 informovali o nově vyhlášeném památném stromu „Pousteckém jilmu vazu“, jehož mimořádnost podtrhuje i skutečnost, že se podle dostupných údajů jedná o nejmohutnější jilm vaz v rámci České republiky. Strom se postupně stává jednou z rarit Frýdlantska, začíná vzbuzovat i zájem turistů. Neobyčejnost a nadprůměrnost jilmu se stala podnětem pro jeho přihlášení do ankety Strom roku. Návrh do ankety zaslal Městský úřad Frýdlant spolu s obcí Višňová.
Anketu Strom roku vyhlašuje již od roku 2002 nadace Partnerství spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR. Anketa si klade za cíl upozornit na význam stromů pro životní prostředí a prostřednictvím stromů přivést lidi k zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Není soutěží o stromovou MISS, jde v ní o to, co stromy znamenají pro dané místo, obec, jednotlivce. Svůj oblíbený strom mohl navrhnout každý - jednotlivec, rodiny, obce, sdružení, školy, firmy a jakékoli další organizace či instituce.
Velmi potěšitelnou zprávou je, že 

Poustecký jilm vaz postoupil do finále

celostátní ankety STROM ROKU. Jde o jediného zástupce Libereckého kraje mezi dvanácti finalisty z celé republiky. 
Hlasování v letošním roce probíhá od 1. srpna do 12. října (poslední platný hlas musí být doručen do nadace Partnerství 12. října do 17 hodin). Průběžné výsledky hlasování budou uveřejňovány na www.stromzivota.cz . Od 3. do 12. října bude hlasování tajné. Lidé mohou jednak posílat dárcovské SMS (za 30,-Kč) na telefonní číslo 87777, dále mohou hlasovat na hromadných hlasovacích arších, které lze objednat v kanceláři Nadace Partnerství (Nadace Partnerství, program Strom života, Panská 7, Brno ,tel. 542 422 781, mob. 608 002 789 strom.zivota@ecn.cz, cena 60,-Kč/1 arch), a třetím způsobem je hlasování prostřednictvím kupónů, které budou vycházet ve vybraných časopisech, místních zpravodajích a novinách. 
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní ankety proběhne v předvečer Dne stromů 19. října 2005 u příležitosti Koncertu pro stromy v Besedním domě v Brně. Odměnou pro vítězný strom bude jeho odborné dendrologické ošetření na jaře 2006. V případě, že strom bude zdráv, bude náhradní odměnou pro danou lokalitu výsadba nových mladých stromků za účasti veřejnosti.
Podpořte i vy svým hlasem Poustecký jilm (největší jilm vaz v Česku) jedním z uvedených způsobů hlasování.
Pokud se rozhodnete pro dárcovskou SMS, pak zašlete na č. 87777 – SMS ve tvaru:
DMS STROM6.
Hromadné hlasovací archy budou též k dispozici na Městském úřadu ve Frýdlantě a Městském informačním centru



Návrh jízdních řádů platných od 10. 12. 2005,
jak je zaslal Krajský úřad v Liberci k připomínkování.

(tabulková příloha není součástí této prezentace novin)




Pozvánka na výstavu

Zveme vás na výstavu fotografií Poetické Krkonoše od pana Radka Drahného. Výstava je umístěna v prvním patře budovy knihovny. Přístupna v době provozu knihovny od 16. září do 15. listopadu

Muzeum

Do našeho muzea přibyl další exponát a to maketa staré rozhledny na Smrku . Přijďte se podívat na starou rozhlednu do muzea. 
Muzeum je přístupné v době provozu knihovny. 



!MATEŘSKÉ CENTRUM INFORMUJE!


Od září se budeme scházet v nových prostorách v sokolovně v Jindřichovické ulici. Tím  může být provoz MC i v lépe vyhovujících dopoledních hodinách.
Program a termíny schůzek upřesníme na telefonu 482325120, nebo pro maminky, které již MC navštěvovaly platí známé tel.číslo.
Především také mockrát děkujeme paní ředitelce M.Sukové za poskytnutí prostorů v MŠ a všestrannou pomoc při založení našeho centra.
						Eva Engelmannová, Lenka Meinerová


NABÍDKA KROUŽKŮ
                                                             školní rok 2005 – 2006 
Pondělí 12.9.
     zahájení pravidelné činnosti
 
 
Šachový                            R. Zemanová
Měst. knihovna   13.00 -15.00 h.
bez omezení
200,- kč
Výtvarná dílna                        I.Špálová
DDM                   13.30 -15.00 h.
8 -10 let
450,- kč
Výtvarná dílna                        I.Špálová
DDM                  15.00 - 16.30 h.
10 - 14 let
450,- kč
Taneční Kukačky  I.Knížáková, P Knížáková
Tělocvična         15.00 - 17.00 h.
bez omezení
250,- kč
Basketbal          P. Diškant, B. Svoboda
Tělocvična         17.00 - 18.00 h.
dívky od 5. tř.
250,- kč
Basketbal          P. Diškant, B. Svoboda
Tělocvična         18.00 - 19.00 h.
dívky starší
250,- kč
Basketbal          P. Diškant, B. Svoboda
Tělocvična         19.00 - 20.30 h.
dospělí
350,- kč
Úterý 13.9.
 
 
 
Výtvarná dílna                           I. Špálová
DDM                  13.30 - 15.00 h.
8 - 10 let
450,- kč
Výpočetní technika          B. Svobodová
DDM                  13.00 - 14.30 h.
začátečníci
350,- kč
Výpočetní technika          B. Svobodová
DDM                  14.30 - 16.00 h.
pokročilí
350,- kč
Výtvarná dílna                            I. Špálová
DDM                  16.00 - 17.30 h.
12 - 15 let
450,- kč
Cvičení rodičů s dětmi R.Martínková,B.Bartošová
Tělocvična         16.00 - 17.00 h.
předškolní
150,- kč
Basketbal                               D. Šůs
Tělocvična         16.30 - 18.00 h.
chlapci od 5.tř.
250,- kč
Středa 14.9.
 
 
 
Výpočetní technika         B. Svobodová
DDM                  13.00 - 14.30 h.
začátečníci
350,- kč
Výtvarná dílna                   I. Špálová
DDM                  13.00 - 14.30 h.
1. - 2. třída
450,- kč
Výpočetní technika       B. Svobodová
DDM                  14.30 - 16.00 h.
pokročilí
350,- kč
Sportovní hry                         A. Filipová
Tělocvična          15.00 -16.00 h.
1. - 2. třída
250,- kč
In - klub                                  Y. Svobodová
DDM                  15.00 - 17.00 h.
od 13 let
100,- kč
Výtvarná dílna                           I. Špálová
DDM                   16.00 -17.30 h.
Dojíždějící(18 let)
450,- kč
Sportovní hry                     A. Filipová
Tělocvična         16.00 - 17.00 h.
4. a 5. třída
250,- kč
Čtvrtek 15.9.
 
 
 
Aranžování                   B. Svobodová
DDM                  13.30 - 15.00 h.
bez omezení
300,- kč
Aerobic         L. Barešová, Y. Svobodová
Tělocvična         15.00 - 16.00 h.
bez omezení
250,- kč
Volejbal                              L. Šůsová
Tělocvična         16.00 - 18.00 h.
pokročilí od 6. tř.
350,- kč
Cyklistický                         P. Pitrmuc
dle dohody                     17.00 h.
od 12 let
100,- kč
Pátek 16.9.
 
 
 
Přírodovědně - turistický J. Šmidrkalová
DDM                  14.00 - 16.00 h.
bez omezení
200,- kč
Rybářský                                          V. Bárta
DDM                  16.00 - 18.00 h.
bez omezení
200,- kč
Papírové modelářství             D. Šůs
DDM(1x za 14 dní) 15.00 - 17.00 h.
od 3. třídy
250,- kč

   Jedním z největších nepřátel člověka, zvláště mladého, je nuda. Děti a mládež přes mnohé povinnosti mají stále hodně volného času, se kterým si často neumějí poradit. Naše zařízení jim nabízí řadu zajímavých činností,  hráz proti nudě  a tedy i řadě problémů, jež by mohly vzniknout. O bližší informace můžete požádat přímo v DDM nebo na tel. číslech : 482 325 319, 482 323 399. Při naplnění zájmového útvaru budou přijaty děti podle došlých přihlášek a poplatek je třeba uhradit do 21.10.2005.

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu (též „Edie“) je určen pro mladé lidi ve věku od 14 do 25 let. Jeho cílem je podporovat vyvážený rozvoj osobnosti pomocí aktivního využití volného času. Lze jej proto vnímat též jako vhodný nástroj prevence sociálně patologických jevů a protidrogové prevence.

Historie Programu:
Kořeny Programu položil již v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Vycházel přitom z filozofie duchovního otce zážitkové pedagogiky Kurta Hahna a ze zkušeností Lorda Hunta, vedoucího první úspěšné výpravy na Mount Everest. Myšlenka se z Velké Británie do dnešních dnů rozšířila do více jak sta zemí světa a oslovila přes pět milionů mladých lidí.

Principy Programu:
Princip Edieho spočívá v pozitivním nasměrování a motivování mladých lidí, kteří v rámci daných pravidel usilují o dosažení osobně stanovených cílů. Účastníci tak mají příležitost individuálně se zdokonalovat ve vybraném rekreačním sportu a praktické dovednosti, vykonávají dobrovolnou službu a v týmu naplánují a podniknou dobrodružnou expedici. Oporou a dobrými rádci jsou jim vždy jejich vedoucí. V oblasti expedic navíc často mohou využít výhod mezinárodního zázemí Programu.
Edieho je možné absolvovat ve třech stupních obtížnosti – bronzovém, stříbrném a zlatém. Ty se liší i svou minimální požadovanou dobou plnění, která se pohybuje v rozmezí od šesti měsíců u bronzu po osmnáct měsíců u zlatého stupně.
Individualita cílů umožňuje otevřít Program prakticky všem mladým. Mgr. Tomáš Fajkus, výkonný ředitel Programu, uvedl: „Edie neznevýhodňuje slabší. Hodnoceno je vždy pouze individuální zlepšení jednotlivce. Program se nesnaží účastníky porovnávat – nejde o tvrdou soutěž, spíše o spolupráci mezi přáteli.“

Program v České republice:
V České republice je Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu koordinován stejnojmenným občanským sdružením, které uděluje povolení k jeho provozování a zajišťuje školení vedoucích a další služby pro jednotlivé provozovatele. Od roku 1993 se Edie zabydlel u dvaceti dvou organizací pracujících s mladými lidmi, převážně u středních škol, internátů a domů dětí a mládeže. Díky nim je do něj aktuálně zapojeno okolo 300 mladých lidí. Tyto výsledky pomohly sdružení k zisku statutu prozatímního člena Mezinárodní asociace Ceny vévody z Edinburghu. Stalo se tak 19. října 2003.
 
Program a významné osobnosti:
Program našel své příznivce i mezi významnými osobnostmi našeho společenského i sportovního života. Patrony Programu se stali tehdejší prezident republiky Václav Havel, olympijská medailistka Kateřina Neumannová a člen české fotbalové reprezentace Pavel Kuka. Oba výše jmenovaní sportovci se účastní předávání diplomů úspěšným absolventům.

Motto Programu:
„Bavit se s kamarády při sportu a cestování, to zní líp, než se nudit doma sám!“

Cena vévody z Edinburghu:
Zlatý stupeň : Miluše Bechná,Lenka Němečková,Stáňa Zajícová,Kateřina Svobodová
Stříbrný stupeň: Iva Zounarová,Veronika Dobiášová,Eliška Svobodová,Adriana Žáková, Lenka Havlová, Lucie Barešová
Bronzový stupeň: Zdeňka Němečková






Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem

Školní rok 2005/2006 je teprve na svém začátku. Již nyní ale plánujeme a připravujeme celou řadu akcí, koncertů a vystoupení, kterými se budeme snažit potěšit nejen rodiče našich žáků, ale i ostatní obyvatele Nového Města pod Smrkem. Velice nás těší, že také letos jednotlivé umělecké obory bude navštěvovat téměř 150 dětí. Věříme, že společnou prací se nám opět podaří dosáhnout úspěchů v nejrůznějších soutěžích a šířit tak dobré jméno základní umělecké školy i našeho města.

                                                                                                                 učitelé ZUŠ
                                                                                                                    



Hasiči informují
*************

Další povinnosti uložené fyzickým osobám

Ten, kdo je povinen vykovávat dohled (např. rodič, opatrovník) nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru. 

Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 ha je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru také opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jejich rozšíření pomocí  hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.


Osobní a věcná pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
	Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
Ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení.
Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné k zdolávání požáru. 

Povinnost poskytovat osobní a věcnou pomoc uvedenou se nevztahuje na:
	Útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, bezpečnostní informační služby a vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen zájem služby.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolu v oblasti péče o zdraví lidu.

Fyzická osoba není povinna poskytnou osobní a věcnou pomoc jestliže jí v tom brání důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Vstup na nemovitosti
Vlastník ( popř. správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření  nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popř. k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů.  O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
 
 Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (popř, správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a nevznikly škody, kterým lze zabránit. 

Nesouhlasí-li vlastník (popř. správce, uživatel) nemovitostí se vstupem na nemovitosti, rozhodne hasičský  záchranný sbor kraje nebo obce, kde  jednotky požární ochrany cvičení organizují, o tom,  zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. 
Vstupovat do obydlí je však možné  jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

Náhrada výdajů a odškodnění
Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje,patří tomu,kdo je poskytl,náhrada výdajů.Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne,kdy ho zjistil,nejpozději do dvou let od jeho vzniku-jinak toto právo zanikne.Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl.Hasičský záchranný sbor  kraje  o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.


Došlo-li  u občana k poškození na zdraví  nebo k jeho smrti při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce,v požární hlídce nebo v souvislosti s pomocí,kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování  jeho následků anebo  při cvičení  jednotky požární ochrany,uhradí škodu tím vzniklou stát,obdobně podle  předpisů o odškodnění pracovních úrazů,pokud  nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu.Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu  k poškození na zdraví nebo k smrti poškozeného došlo.

Poskytne-li fyzická osoba,která podniká nebo je samostatně výdělečně činná,osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu,velitele  jednotky požární ochrany nebo obce,náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.




Nové Město pod Smrkem: Náměstí v průběhu let
(Při svém založení dostalo město od svého zakladatele, Melchiora z Redernu, jméno Böhmisch Neustatt (České Nové Město), které bylo po třicetileté válce zkráceno na Böhmisch Neustadtl nebo jen Neustadtl. Na základě výnosu ministerstva vnitra č. 25.995 ze dne 17. října 1901 a na zákl. rozhodnutí pražského místodržitelství č. 204.498 ze 30. října 1901 bylo město přejmenováno na Neustadt an der Tafelfichte (o tomto přejmenování rozhodlo městské zastupitelstvo již 20.února 1900). České označení Nové Město pod Smrkem se poprvé objevilo již roku 1921, ale začalo se používat až po druhé světové válce).

V polovině 16. století se začala v okolí kopců Měděnec (777 m) a Rapická hora (707 m) těžit cínová ruda. První horníci se usídlili v blízkosti cínových dolů a v nedalekém Ludvíkově, ale později začali svá obydlí budovat blíže ke štolám u Nového Města pod Smrkem. Je tedy možné, že již před samotným založením města zde bylo "městečko" havířů. Někteří prý odešli z Ludvíkova kvůli sporům s rolníky. Rolníci, jejichž plat byl menší než havířský, přešli k havířům a na obdělávání půdy zůstalo jen pár lidí. Úroda nebyla tak veliká jako dřív, což se projevilo nedostatkem chleba. Aby tomu vrchnost zabránila, zvala do hor horníky z jiných zemí - např. Bavorsko, Tyroly, Duryňsko, a další.) Doly se postupně rozšiřovaly, a tak majitel frýdlantského panství Melchior z Redernu založil r. 1584 pro horníky nové sídlo s názvem Böhmisch Neustatt (České Nové Město). 
Město bylo postaveno v krátké době a podle jednotného plánu. Důkazem jsou pravoúhlé ulice i náměstí o velikosti 100×100m. Směr os náměstí je SSV-JJZ a VSV-ZJZ. Zajímavé je také to, že osy radnice měly směr S-J a V-Z. Náměstí není vodorovné, ale svažuje se k západu. Jeho nejvyšší bod je SV roh (ulice Palackého a Žižkova) a nejnižší bod je JZ roh (ulice Frýdlantská a Švermova). První stavení byla postavena na náměstí v Redernovské (dnes Revoluční) a Horní (dnes Dělnické) ulici. Svým půdorysem se podobá jiným horním městečkům, např. v Krušných nebo Lužických horách. 
V průběhu let obdrželo město různé výsady (horní a hrdelní právo, právo týdenního trhu,…) a městský znak (modrý štít, na něm stříbrné kolo s osmi paprsky, pod kterým je kladívko zkřížené s mlátkem; jako štítonoši bývají zobrazováni 2 horníci ve svátečních stejnokrojích, nesoucí přes rameno kladivo a perlík). Za třicetileté války bylo zdejší území zpustošeno průchody císařských a švédských vojsk a za vlády Albrechta z Valdštejna odcházelo protestantské obyvatelstvo do Lužice,  mnoho havířů padlo za války nebo zemřelo na epidemie, které válku provázely. Tak  začalo hornictví upadat, těžba téměř zanikla a v r. 1651 zůstalo v městečku z původních 258 osob jen 56. Obyvatelé se začali živit prací na pilách, předením lnu, bavlny a tkaním plátna a bavlněných látek. Na staletou tradici ruční domácí výroby navázala v druhé polovině 19. století strojová textilní výroba. Za její největší rozmach vděčíme Ignáci Klingerovi, který nechal postupně vybudovat největší továrnu v širokém okolí. Důležitým zdrojem obživy místních obyvatel byla výroba porcelánu, pasířství (výroba kování k dýmkám, součástek pro sklo a porcelán) a malování dýmkových hlaviček. 
Hospodářský rozmach v druhé polovině 19. století a prvních letech 20. století ovlivnil výstavbu města. Byla provedena rekonstrukce radnice, postaveny dvě školní budovy, kostelní věž, sokolovna, starobinec, spořitelna, městské lázně s bazénem, evangelický kostel a byl zahájen provoz na železnici. Zajímavostí je i výstavba plynárny, která s 15 km rozvodem patřila ve své době k největším zařízením tohoto druhu.
Kulturní život se soustřeďoval ve spolcích a veřejnost mohla navštívit knihovnu nebo muzeum a o nějakou dobu později i kino "Apollo".
První světová válka rozvoj města ukončila. Po vytvoření Československé republiky přicházeli do dosud německých oblastí ve větší míře Češi, kteří zastávali místa především ve státní správě. V 30. letech nastala i zde veliká nezaměstnanost a bída. Poslední vážnější krizi zažilo město během druhé světové války. Po osvobození byla část německého obyvatelstva odsunuta, část odešla dobrovolně a do uvolněných domů se stěhovali noví obyvatelé z Čech i z Polska. V roce 1948 vyhořela renesanční radnice na náměstí a to bylo později upraveno do současné podoby. Zbylé domy byly zbourány a v 60. a 70. letech došlo k větší bytové výstavbě a modernizaci, která vzhled města viditelně změnila.

Nejstarší vyobrazení Nového Města pod Smrkem - tedy náměstí - můžeme vidět na Globicově mapě frýdlantského panství ze 4. října 1660, která je v dnešní době součástí expozice na zámku ve Frýdlantu. Z mapy je zřejmé, že první městská zástavba se soustředila zejména kolem radnice a katolického kostela sv. Kateřiny. Původní domky na náměstí, kterých je na mapě zachyceno přesně třicet, byly většinou dřevěné s malými okny a šindelovou střechou. Na čtvercovém náměstí byla stavení zdobena podloubím. Ulice byly dlouhou dobu ve špatném stavu, nedlážděné (na náměstí dokonce poměrně dlouhou dobu rostla tráva).

Frýdlantsko bylo plné lesů, a tak bylo nejdostupnějším materiálem na stavbu domů dřevo. Přízemní obytná část domu se světnicí se stavěla kvůli teplu vždy roubená a z kvalitního dřeva. Srub měl stěny z trámů kladených vodorovně na sebe, se spárami vyplněnými mechem a hadry, omazanými jílovitou hlínou smíšenou s řezankou a obílenými. Ale nejenom hrázděné, ale i roubené stěny se omítaly na ochranu proti větru a ohni vápennou omítkou. Pro stavbu pater nad roubené přízemky byla ideální hrázděná konstrukce (hrázděné zdivo je obvykle cihlové zdivo vyplňující dřevěnou nebo ocelovou konstrukci stěny), jež pronikla do Čech ze severozápadní Evropy a od konce 15. stol. se uplatňovala i v menších městech a na venkově.
Podsíňové domy na náměstí, jejichž hrázděné patro spočívalo na dřevěných sloupech, předsazených úzkému podloubí, byly pro městskou architekturu typické. Podsíně tvořily souvislý krytý veřejný prostor kolem náměstí, který využívali lidé k řemeslným činnostem, k prodeji, besedám i kořalečnímu provozu. Za nepříznivého počasí byl dobrým úkrytem nejen pro místní občany. Moje babička, tehdy ještě mladá dívka, pár let bydlela ve staré hospodě na západní straně. Dům, který musela původní obyvatelka, jakási paní Anna Teuktová, po válce opustit (jelikož byla německého původu), neskýtal mnoho pohodlí, zejména z toho důvodu, že místnosti byly tmavé a v zimě nepomáhala proti chladu ani kachlová kamna, která byla v každé místnosti.
Zajímavé je také to, že střechy domů nebyly "nakloněny" na stejnou stranu. Kolem roku 1800 tvořily střechy na jižní straně souvislou plochu, kdežto na východní straně byly domy natočeny štítem do náměstí. Možná je to dáno tím, že když docházelo k parcelaci pozemků, byly stavební parcely poměrně úzké (což je typické pro období baroka). Majitelům proto nezbývalo nic jiného, než postavit dlouhé úzké domy, které měly štít do náměstí. Naopak domy, jejichž parcela byla širší, nebyly stavěny do délky, ale do šířky, a tak mohly být postaveny štíty k sobě (střechy tudíž tvořily souvislou plochu). K parcelaci tohoto území došlo pravděpodobně o něco později. Dnes jsou všechny domy na náměstí postaveny "štíty k sobě".
Dřevěná stavení ale často podléhala ohni. 20. října 1653 vypukl požár, který během dvou hodin zničil 43 domů včetně radnice a 14 stodol. Následkem blesku vypukl 16. srpna 1708 požár, který zničil 14 domů na východní a severní straně náměstí. 14. srpna 1753 zničil dosud největší požár 117 domů včetně radnice, fary a kostela. 
10. října 1809 shořelo při dalším požáru 30 domů na jižní straně náměstí a v Ludvíkovské ulici. Patrně poslední 
z velkých požárů vypukl 10. června 1856 v truhlářské dílně. Během jedné hodiny vyhořelo 22 domů a 7 stodol. Po tomto požáru se podsíňové domky s podloubím zbouraly a místo nich se začaly stavět domy kamenné (ale 
i v kamenných či cihlových domech hořelo, a v důsledku požáru v továrně Ignáce Klingera roku 1876 vznikl tovární hasičský sbor a nakonec byl založen hasičský sbor i v Novém Městě).
Hrázděné domy se špičatými lomenicemi a podloubím se právě kvůli častým požárům postupně bouraly 
a nahrazovaly bytelnějšími kamennými a později i cihlovými domy. Po požáru roku 1809 byly první kamenné domy postaveny na jižní straně, od roku 1839 začaly mizet domy z východní strany, po požáru roku 1856 byla postavena severní strana a nakonec byla zbourána i strana západní. Podle vyprávění mé babičky se lidé z domů na západní straně museli postupně vystěhovávat již po roce 1948 a je možné, že postupně docházelo k bourání a následné stavbě tzv. vojenské novostavby, která stála již v roce 1961. Domy nejsou postaveny v jednotném architektonickém slohu, protože na vesnicích či menších městech si stavitel jednotlivé znaky upravoval podle sebe.
Důležitým a velmi opomíjeným prvkem (přiznám se, že i já jsem na to byla upozorněna a sama bych si toho asi nevšimla) je označení domů. V současné době se používá číselné značení, ale dříve byly důležité stavby označeny mimo jiné domovním znamením. Na náměstí má takovéto značení budova pošty (poštovní razítko), Restaurace u Zlaté Hvězdy (hvězda), bývalé lékárny (hlava nejspíš nějakého Boha, který měl co do činění  s lékařstvím) a spořitelny (včelí úl se dvěma včelkami).

Postupně se ve městě začalo objevovat veřejné osvětlení. V roce 1868 byly na náměstí umístěny první čtyři petrolejové lampy, kterých bylo o dvacet dva let později v celém městě již 31. Počátkem 20. stol. byly zavedeny acetylénové lampy a síť veřejného osvětlení dosáhla patnácti kilometrů. V roce 1921 se ve městě zavedlo elektrické osvětlení a nakonec bylo v roce 1968 zavedeno osvětlení výbojkové.

Konec 19. století je období, kdy se v celé zemi začaly zakládat spolky (např. Sokol), vydávat české knihy, noviny a časopisy, a to vše mělo zdůraznit kulturní povznesení národa (byla to doba vzniku Národního divadla 
v Praze, či doba významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany). A jinak tomu nebylo ani v Novém Městě pod Smrkem. Roku 1890 vznikl mimo jiné Okrasný a zkrášlovací spolek, který se nejvíce zasloužil o rozkvět města. Kromě vyhlídkové věže na Smrku a dalších pro město velmi význačných památek nechal roku 1893 zasadit stromy kolem radnice. O rok později vysázel jednu řadu lip nejprve na severní straně a nakonec kolem celého náměstí, ale lípy na jižní straně musely být vykáceny. V roce 1897 byla vysázena druhá řada lip. Další vysazování stromů proběhlo ve 30. letech 20. století. 

Na počátku bylo náměstí pokryto hlínou a trávou. Roku 1833 se vydláždila východní strana náměstí, protože bylo potřeba nějakým způsobem odvádět dešťovou vodu, kdežto západní část byla ještě v roce 1840 zatravněná a pásly se na ní husy. Celá plocha byla vydlážděna teprve na počátku 20. století,  jedna část byla r. 1930 znovu vydlážděna a upravena.


Radnice
Radnice, jedna z nejvýznamnějších budov, byla postavena brzy po založení Nového Města, ale přesné datum výstavby není nikde zaznamenán. Původní radnice byla dřevěná s hrázděným patrem a vysokou střechou a roku 1619 měla i věžičku s hodinami a zvonem. 
Za dobu své existence radnice několikrát vyhořela. Poprvé 20. října 1653 kolem osmé hodiny. V domku na náměstí vypukl požár, který se během dvou hodin rozšířil na všechna okolní stavení. Po tomto požáru bylo přízemí radnice postaveno z kamene. 14. (16.?) srpna 1753 ve čtyři hodiny odpoledne začalo hořet v domě domácího tkalce. Oheň se šířil velkou rychlostí a téměř celé město shořelo - ze 150 obydlí jich zůstalo pouze 33. Radnici se podařilo zčásti zachránit a po roce stála na náměstí nová. Na kamenné přízemí, postavené po požáru roku 1653, bylo vztyčeno hrázděné patro. 
V přízemí radnice byl výčep s pivnicí, místnost určená k destilaci kořalky (palírna), krám a stáj. V prvním patře byly úřední místnosti, komory a taneční sál. Mansardovou střechu korunovala věžička s hodinami a zvonem, jenž prý vyzváněl vždy, když nastal čas platit daně. Později byl zvon přemístěn na hřbitov. Za radnicí byla až do roku 1832 hasičská zbrojnice.
V roce 1858 vystřídal Ignáce Klingera ve funkci starosty Franz Neumann. Rozvoj místních samosprávných sborů, obecních výborů a městských rad posiloval úlohu středních vrstev (měšťané a podnikatelé s volebním právem). Zvyšovala se také úroveň a váha místních úřadů. Tomu musely odpovídat veřejné budovy. Proto došlo roku 1861 k přestavbě staré radnice, situované jako ve většině měst německých oblastí Čech do středu náměstí. Původní hrázdění prvního patra (jež stavěl Jakob König) bylo strženo a během 4,5 měsíce bylo postaveno kamenné patro, sedlová střecha a polygonální (polygon = mnohoúhelník) věž.
Koncem dvacátých let (1926) byla zavedena pravidelná autobusová linka do Raspenavy. Pan Kubík, který autobus vlastnil, vyzvedl cestující na vlakovém nádraží v Raspenavě a odvezl je do Nového Města. Cesta z Liberce tak byla mnohem kratší a rychlejší. Autobusová zastávka byla před radnicí - možná z toho důvodu, že cestující (a nejen oni), kteří nebydleli v Novém Městě, se mohli v restauraci "Radniční sklep" osvěžit, najíst, nebo ubytovat. 
Restaurace Radniční sklep byla nejstarším výčepem v Novém Městě pod Smrkem. Fungovala od samotného postavení radnice až do jejího opuštění roku 1946.
Po druhé světové válce - roku 1946 - přesídlil Městský národní výbor do budovy bývalého okresního soudu, kde sídlí dodnes. 30.listopadu 1946 se ve všech dříve užívaných prostorách konal "večer na rozloučenou". V budově byla nějaký čas sběrna starého papíru a odkládalo se sem vše nepotřebné. Ze soboty na neděli 31.března 1948 byla stará radnice úmyslně zapálena. Zůstalo jen obvodové zdivo a shořely i mnohé knihy a listiny dokumentující historii města. 
Na bourání a odklízení trosek staré radnice v letech 1949-52 se podílelo mnoho tehdejších obyvatel. Nakonec byly kolem náměstí vysázeny stromy a náměstí získalo dnešní podobu. Při této příležitosti byly vydlážděny chodníky a některé ulice. Práce byly dokončeny roku 1953. Na přelomu 50. a 60. let bylo na Mírovém náměstí postaveno 27 bytových jednotek, mnohé jiné domy byly přestavěny, opraveny nebo zcela zbourány.

Jiří Žalman - Vzpomínky na Nové Město pod Smrkem 
(Nejstarší vzpomínky na velký požár)
První, co si ve svém životě zcela zřetelně pamatuji, byl požár novoměstské radnice. Stála uprostřed čtvercového náměstí, byla bachratá a nevzhledná. Zaplňovala náměstí takřka úplně. A pak se jedné noci proměnila v děsivou vatru. Dům, v němž jsme bydleli, stál pár desítek metrů od ní a hrozivé plameny téměř olizovaly okna. Několik tabulek nevydrželo žár a prasklo. Táta pobíhal po půdě, kam vítr hnal hořící papíry, kterých byla radnice plná, a mokrými hadry dusil ty, které pronikaly děravou střechou. Maminka svázala peřiny a nejnutnější šaty. Tu noc nikdo z nás nespal. Byli jsme připraveni utíkat před ohněm. Z okna jsme sledovali pobíhající hasiče, marně zápasící s živlem. 
Ráno zbyla na náměstí jen doutnající obrovská hromada popela a ohořelých trámů, z které ještě po několika dnech tu a tam vyšlehl plamen, aby byl vzápětí zkropen hlídkujícími hasiči. Náš dům to přečkal, ale dodnes vidím tu apokalypsu a vyděšené maminčiny oči. Říkalo se, že požár byl objednán a hasiči dostali úkol pouze zabránit rozšíření ohně na jiné domy. Kdoví. Pro mne však už napořád bude vzpomínka na něj tou první vzpomínkou na tento svět.




Sochy, studny, kašny
Na severní straně náměstí stála dřevěná káď, kam byla přiváděna pitná voda. Menší káď stála také na rohu Dělnické a Jindřichovické ulice a v 19. století jí podobná na rohu ulic Husovy a Nádražní. 
V roce 1836 byla vedle sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 vybudována velká kašna, napájená pitnou vodou z dřevěného vodovodu z počátku 17. stol. 
Poslední kašna, která stála na náměstí jen nepatrnou chvíli, byla na náměstí vybudována po odklizení trosek staré radnice. Kašna již nesloužila jako zdroj pitné vody, ale měla dekorativní účel. Jelikož součástí kašny byl vodotrysk, byla kašna kvůli nedostatku vody zrušena a místo ní je dnes uprostřed náměstí záhon.

V roce 1905 byla socha sv. Jana Nepomuckého na náklady Okrasného a zkrášlovacího spolku přemístěna na současné místo ke katolickému kostelu sv. Kateřiny. Místo něj byl umístěn pomník Josefa II., krále českého a uherského, syna Marie Terezie. Pomník měl připomenout jeho návštěvu v Novém Městě 16. září 1779. Do Nového Města přijel po návštěvě Liberce. Na náměstí byl přivítán občany, horníky a místními střelci. Odtud pak přešel ke kostelu, kde ho přivítal místní farář a skupina novoměstských dětí se svým učitelem. 
K odhalení pomníku na náměstí došlo právě 16. září 1906 v den výroční jeho návštěvy. Podnět ke stavbě pomníku dal opět Zvelebovací spolek a cena tehdy činila 10 300K.
Socha císaře tam vydržela pouhých 18 let. Na pokyn československých úřadů byly pomníky, připomínající rakouskou monarchii, zrušeny. Roku 1923 byla socha z podstavce sundána a umístěna na dobu 15 let do jinak veřejnosti nepřístupného parku Ignáce Klingera (dnes firma CIS). 
V roce 1938 byla socha opět vrácena na původní místo. Ale již 27. dubna 1940 se ve Frýdlantských novinách (Friedlander Zeitung) psalo, že „požadavkem dne je obětovat umělecké dílo prof. Emanuela Gerharda Vůdci“. Zbrojní průmysl totiž potřeboval suroviny na výrobu munice a zbraní a těch bylo málo. Začalo se tedy mimo jiné s roztavováním kostelních zvonů a kovových soch. Sochu Josefa II. údajně darovalo město Hitlerovi k narozeninám na roztavení.
???
LÉKÁRNA
Lékárna byla ve městě již v 18. stol., ale kde byla její první budova, to bohužel nevím. Avšak v únoru roku 1893 byla otevřena lékárna (čp. 311) na východní straně náměstí, na rohu ulic Husova a Nádražní. Prvním lékárníkem byl pan Josef Doms. Po výstavbě zdravotního střediska ve Vaňkově ulici (začátek 90. let 20. stol.) provoz této lékárny skončil a v současné době je v této budově naproti České spořitelně řeznictví a uzenářství. 
ČESKÁ SPOŘITELNA
Budova byla otevřena roku 1911. 
BENZÍNOVÁ PUMPA
Na západní straně stály dvě benzínové pumpy. Zbytky jedné z nich byly na náměstí zhruba do poloviny září 2004.
ČESKÁ JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLA
Škola (1.-5.třída) stála na rohu severní strany náměstí a  Frýdlantské ulice. (Dnes slouží jako obytný dům).
POŠTA A TELEGRAFNÍ STANICE - domovní znamení razítko
Dne 1.listopadu 1842 byla ve městě zřízena sběrna dopisů. Wenzel Pochmann, který měl sběrnu pronajatou, provozoval i kurýrní službu - dvakrát týdně jezdil do Frýdlantu. 19.června 1850 se ze sběrny stala expedice s balíkovým zasilatelstvím a 1.listopadu 1852 byla zavedena denní listovní přeprava do Frýdlantu, kterou se mohly přepravovat i  osoby. 
Jelikož bylo stále více poštovních styků, stal se 1.července 1873 z expedice poštovní úřad, ke kterému 
15. prosince 1874 přibyla i telegrafní stanice a r. 1905 také telefonní ústředna.
Během dělnického hnutí obsadili v prosinci roku 1920 dělníci hlídkami kromě policejní stanice i poštu a telegraf.
MUZEUM A KNIHOVNA
Městské muzeum bylo založeno 28. července 1912 ve stejné budově, ve které sídlí i dnes. Roku 1972 bylo rozhodnuto, že se muzeum zruší, a tak přešla větší část sbírek do muzea ve Frýdlantě a muzea v Liberci a zbylá část se vyhodila, nebo ztratila. Současné muzeum bylo otevřeno ke konci 20. stol. 
Knihovna  byla ve městě od r. 1897 a založila ji baronka Rosa Klingerová.
ZUŠ
Na místě dnešní základní umělecké školy stála budova závodního klubu. 
DĚLNICKÝ DŮM
Restaurace Na Náměstí, dříve nazývaná "Zum König von Preußen" - U krále pruského - byla druhým nejstarším hostincem ve městě. V období hospodářské krize(??30.léta 19. stol.??) dostávali na dvoře tohoto domu nezaměstnaní dělníci a jejich rodiny teplou polévku. Roku 1922 byl hostinec Touristenheim zakoupen dělnickým spolkem. Jelikož dům sloužil jako bašta dělníkům, byl přejmenován na "Dělnický dům". V tomto domě promlouval roku 1926 dokonce i Klement Gottwald. Po druhé světové válce, kolem roku 1946, se dům na nějaký čas jmenoval Leninův dům. 

Roku 1960 byl na počest osvobození naší země slavnostně otevřen Dělnický dům.
Roku 1995 byla zahájena oprava Dělnického domu. Havarijní stav, který hrozil zřícením budovy, vznikl neodbornými zásahy dřívějších majitelů. V budově Dělnického domu byly v polovině roku 1996 dokončeny práce na statickém zajištění prvního patra. Poté pokračovaly stavební úpravy přízemí. Nejvýznamnější byla změna v pohledu od náměstí. Výkladní skříň byla nahrazena klasickými okny, jejichž rozměry korespondují s okny v prvním patře. Následovalo vybudování vstupu z náměstí místo širšího okna vlevo. 
Několik desetiletí byla též pamětní deska na budově kdysi Dělnického domu, dnes Restaurace Na Náměstí. Deska byla věnována pracovníkům dělnického hnutí, kteří se zasloužili o založení organizace KSČ v NMpS. Deska byla odhalena u příležitosti 40.výročí založení KSČ a po sametové revoluci byla odstraněna. 
HVĚZDA - domovní znamení hvězda
Do roku 1862 se pivo prodávalo pouze ve čtyřech zařízeních. Jedním z nich byla i restaurace"Zum Stern" - Hvězda (dalším zařízením byla radnice, hostinec "Zum König von Preußen" a  střelnice). V hostinci byla možnost se ubytovat a najíst a pro koně nebo dobytek zde byl přístřešek. Ubytovat se zde mohl každý, kromě nemocných. 
(K roku 1910 byly na náměstí ještě další dva hostince - "Zum Hirsch" a "Zur Laube")
obchodnÍ  Středisko JIZERAN
Budova obchodního domu byla otevřena roku 1976. 
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Co se děje na náměstí
TRHY
Již kolem roku 1600 obdrželo město právo pořádat jednou týdně svobodný trh se zbožím potřebným k dolování. V roce 1619 mělo město právo pořádat kromě týdenního trhu i jeden roční, který se konal vždy na posvícení. Od 1.června 1688 mělo město tři roční trhy a jeden týdenní, který se konal vždy v sobotu. První týdenní trh se pořádal 11.května 1695 a první roční trh se pořádal 5.června 1695.
Na trhu ze dne 21.března 1889 zničil vítr (spíše vichřice) boudy a odnesl poměrně velké množství zboží. 
V současné době jsou v Novém Město pořádány trhy jeden pátek v měsíci od konce jara do podzimu.


Novoměstské slavnosti

6. října 1938 projížděl městem Hitler, který se zde údajně zdržel 5 min. 
Koncem války (1. března 1945) procházel městem transport vězňů z koncentračních táborů - tzv. pochod smrti.
20. srpna 1968 projížděla městem okupační vojska.
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Dopisy čtenářů 
BOLI SME NA SLOVENSKU aneb TATRY 2005
   Tak nevím, zdali jezdí po výletech a dovolených jenom turisté, nebo je to tím, že tuto skutečnost  dáváme více na vědomí. Ano, je to tak, strávili jsme týden dovolené na Slovensku, téměř v lůně Vysokých Tater. To hezké místo se jmenovalo Tatranská Lomnica.           

  Sobota. Po dvanáctihodinové jízdě autobusem s několika nezbytnými přestávkami jsme tam dorazili okolo 17. hodiny. První překvapení bylo, že jsme proti původnímu ujednání byli ubytováni v hotelu Slovakia. Dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC, vybalujeme si osobní věci a hurá na večeři. Rýže s kuřecím stehnem. Pak první seznamovačka s okolím a místními podniky. Zaujal Grill pub, vše ve dřevě, stoly a židle z masivních prken či spíše fošen tloušťky 10 cm. Špatně se kradou. Ale byly i jiné podniky, třeba Lavina.
  Neděle, první trasa: Starý Smokovec, Slezský dom ve výši 1670 m, pak Hrebienok, vodopády Studeného potoka a peši do Tatranské Lomnice. Trasa cca 17 km, počasí více méně zataženo. A také hned první nedorozumění. Část výpravy se vydala na jinou trasu a pak nastalo vzájemné dohadování, kdo porušil stanovené zásady. Při večeři se to urovnalo, nohy nebolí, dojmy se hromadí. První kamínek, vápenec jako upomínka na dnešek. Objev: slovenské koruny mají stejnou vlastnost jako české: rozkutálejí se. Například 210 Sk jako lázeňský poplatek mizí na recepci hotelu, Smädný mních - pivo 0,5 litru za 25 - 35 Sk. Ten zase mizel v našich hrdlech. Sprchy v hotelu mají takový tlak, že by mohly krájet skalní stěnu, světla na chodbách se rozsvěcí vám v ústrety, k večeři vyprážaný rezeň a bramborová kaše. Jako příloha zelenina.
  Pondělí, trasa druhá, Slovenský raj. To znamenalo autobusem na Čingov, Čiertova diera, Tomašovský výhĺad, Podlesok, chůze proti toku řeky Hornádu, někdy visíte na lanech či řetězech nad hladinou kalné řeky, kráčíte po "grilovacích" roštech, zabudovaných do skalnatých stěn, překračujete tok po pohupujících se řetězových mostech.  Škobrtáme přes odhalené kořeny stromů, umně se vyhýbáme protijdoucím turistům po uzounkých stezičkách. V jednom úseku cesty proti nám kráčí rozvážně jeptiška v tmavém hábitu a bílém čepci. Trasa měřila 11 km, kamínek z cest byl travertin. Kolínka s hovězím a omáčkou, samozřejmě k večeři.
    Úterý, trasa č.3 autobus směr Ždiar, nalevo lízneme Belanské Tatry a vystupujeme v Tatranské Javorině. Pak mezi loukami a remízky až do Kopského sedla, výška 1750 m, svačinka, pak sestup, cíl Tatranské Matliare pro ty, kdo pak jeli asi tři kilometry do Tatranské Lomnice autobusovou linkou za 10 Sk. Od Matliar začíná tatranská apokalypsa lesních vývratů po loňské vichřici. Ušli jsme 18 km. Večeři si nepamatuji. Že by karbanátek podle receptu páně ředitele? Večer v Grill pubu neplánované setkání s mohutnou skupinou Lotyšů teenagerského věku a jejich pěkných písniček (dvoj - i trojhlasně)  zpívaných na profesionální bázi, končili jsme s nimi písněmi z repertoáru Abba, Beatles, Queen, samozřejmě (jak jinak!) anglicky. Taky taneček byl. Kamínek - tatranská žula.
   Středa, den to oddychový, v podstatě však také turistický, například električkou za 30 Sk do stanice Popradské Pleso, pěšky - pohodovka - na Popradské Pleso. Podíváme se na symbolický cintorín, místo fiktivního odpočinku mnoha mladých i starších turistů, horolezců, ale i školáků, kteří se stali obětmi různých neštěstí v horách. Procházíte trochu posvátně mezi těmi nesčetnými destičkami se jmény. Odtud na Štrbské Pleso, mumraj turistů, stánků s košíkářskými výrobky, píšťalkami, korálky, pivem, hamburgery, zkrátka civilizace v plném rozpuku. Honem pryč a na električku, za 40 Sk do Lomnice, přestup ve Smokovci. Ve fungl nové soupravě hlava na hlavě, zdecimovaný německý vlčák německých majitelů ihned uléhá zničeně pod sedačku a bez hlesu čumí, páníčkové brebentí a ukazují si asi stovku fotek. Týden se láme do druhé poloviny, tělíčka mnohých z nás také. Děržis, pioněr! Kamínek žádný, kilometrů asi 8. Ovšem jiní přátelé se drápali na štíty, například na Slavkovský - 2452 m! Celý den vedro, ve stínu i 29°C, večer v místním hotelovém  baru, hrají se žolíky, jedí se sušenky a pije se pivo, které ovšem není zadarmo. Jo, k večeři knedlíky s bramborem, křenovou omáčkou a hovězím masem. 
  Čtvrtek. Tentokrát na Pieniny. Z autobusu vystoupíme v Červeném Kláštore,  k řece Dunajec, kde je přístaviště pltí. Ty tvoří pět svázaných "maňásků", unese to dvanáct pasažérů a dva plťaře, kteří bidly řídí toto soulodí po proudu. Točí se tu několik desítek pltí slovenských i polských, protože řeka tvoří hraniční tok. Plťné 230 Sk, doba asi 90 minut. Na konci vodní pouti se pltě rozeberou a naloží na nákladní auta. Ta je odvezou zase na start. Několik našich dam se poveze, zbytek půjde po pobřežní Pieninské cestě asi 2,5 hodiny chůze ke státní hranici s Polskem. V řece velmi čisté - vápenec v okolí - množství ryb. Dorážíme k hraničnímu přechodu, v ruce připraveny průkazy nebo pasy. Cpu do okénka občanku. Orgán ji obrací a praví: "Toto je vodičský preukaz, máte občanský nebo pas?" Nemám, takže čelem vzad a na parkoviště, svědomitý orgán ještě vybíhá před budku a dívá se, zdali jsem ho nepodfoukl. Nepodfoukl, navíc není mi volno, vedro přes třicet stupnů udělalo své. A aby toho nebylo všemu konec, vlezu si do autobusu na parkovišti, kde je asi čtyřicet. Kolem třetí hodiny odjíždíme na smluvené místo, Lesnické sedlo - 720 m, nabereme "polské" a do hotýlku. Kamínek tentokrát oválný, žíhaný černě, z břehu řeky. Vzdálenost 19 km. Knedlovepřozelo. 
Pátek, den poslední. Spišská Magura. Vystoupíme v Magurském sedle. Tady snad nikdo od loňska nešel, takže po modré a asi první. Vedro nastupuje s námi. Jdeme chvíli po značce. V lese zmizela, popadané stromy, kopřivy, borůvky, ale jaké! palec od nohy je malý. Najednou je nás o jednoho méně. Karel se ztratil! Po hodině bloudění on našel nás a my jeho. Vysvětleno jako záměrný tah. Konečně zase značky a hned tři najednou na stromě. Pak zase trochu bloudění. Tam někde na jihovýchodě jsou Vyšné Ružbachy. Už jdeme zase dobře. Dole probleskují jakési budovy. Po levé straně vyvěrá silný vlažný pramen uhličité minerálky. Pít se dá, následky nebyly žádné ani po několika hodinách. Obrovské masy lidí za plotem termálního koupaliště, obloha zatažená, padá pár kapek, dunění hromu. Chvilku okouníme před vchodem na koupaliště, vlezné 80 Sk mi připadá poněkud vysoké. Jdeme na smluvené parkoviště, spustí se prudký liják. Čekáme v plavkách, až se to přežene, a pak jen nalehko do travertinového kráteru s termální vodou. Zadarmo. Voda okolo pětadvaceti, kráter o průměru 12 m, hloubka 17 m, vyvěrá to uprostřed. Břehy tvoří vyvýšený vápenec jako mísa, nádherné osvěžení po upocených kilometrech bloudění a nalézání trasy. Poslední kamínek, asi břidlice. Ulezli jsme asi 16 km. Rýže s masem. Večer rozlučkový dýchánek v hotelovém baru při kytarách a nápojích. Konec dovolené, ráno po snídani odjezd.
  Sobota. Den balící, den rozlučkový. Batožiny do autobusu, skupinka před něj, fotografování i s panem ředitelem. Horské štíty v blankytném nebi, poslední pohledy vzhůru, odjezd. Začíná parný den. Za hraničním přechodem mezi Slovenskem a Čechami v dosahu mobilních sítí se zběsile rozpípají mobily těch, kteří nebyli přesměrováni. Čteme si zprávy, co se odehrálo v naší zemičce v době naší nepřítomnosti. Po úmorné cestě jsme v podvečer zase doma, vzpomínky a fotografie zůstávají.  
            CO SE NEVEŠLO DO ZPRÁVY aneb DROBNOSTI
         - jízda na bobech za 50 Sk v Tatranské Lomnici 
           - borovička 0,7 l za 158 Sk
           - mladý a převážně ženský (a pěkný) personál hotelu
           - termální koupaliště Vrbov za 100 Sk, nejteplejší voda s podvodními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             tryskami měla 37,9°C, bylo to 25.7.2005
           - horská květena v horních partiích, jaro v plném rozpuku
           - mnoho sněhu ve žlabech a stinných partiích
           - neskutečně čisté nebe a horské štíty bez mraků - dost často
           - kilometry vyvrácených stromů, kmeny, pahýly a hromady větví, desítky aut, 
             svážejících kmeny do údolí, řev motorových pil
           - zárodky požáru polomů v Tatranské Poliance (nedávno lokalizován)
           - ničím nezacloněné výhledy přes odlesněné stráně, ne nepodobné Jizerkám před lety
           - houbaři s napřaženou rukou a v ní křemeňák (košík za 500 Sk, dali se ukecat, prý!)
           - čučoriedky u silnic, cena neznámá
           - ředitel hotelu ing. Daniel Pasiar, řidič pan Miroslav Růžička, oběma děkujeme za 
             odvedenou práci
           - pochvala pro několik účastnic za příkladnou výdrž, jmenovitě pro třetí, pátou
             a šestou turistku
           - bylo nás 35
           - ušli jsme asi 108 km

                                                                                                                  Šmi-dra©


Z P R Á V Y    ze     S E N I O R K L U B U

     Snad tyto řádky, které čtenářům Novoměstských novin předkládám, budou milou vzpomínkou pro účastníky obou níže vzpomenutých výletů a pro další trochou poučení.
Ale dnes bych ráda psala hlavně o výletech a také o lidech, skupinách lidí obětavých, kteří mají své město rádi a jsou ochotni mu něco obětovat, udělat. Takoví lidé by měli být pýchou města, obce a to velké i té docela malé. Bohužel ne všichni takoví lidé bývají  doceněni.
Vrátím se však ke dvěma (2) posledním výletům našeho Seniorklubu. Domnívám se, že se oba výlety, jak ten červnový tak i ten poslední, z 13. srpna,  mimořádně vydařily. A vidět něco pěkného, co oblaží zrak i duši většiny z nás, to je přeci k nezaplacení.
     První z našich letošních výletů se konal tuším 11. června a směřoval na východní stranu Čech. Výlet byl naplánován na zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, dále lázeňské Poděbrady a konečně posledním bodem zájezdu byl skanzen (muzeum v přírodě) v Přerově nad Labem.
Z Nového Města jsme odjížděli brzy ráno v 6,30 hod směrem na Ml.Boleslav a Nymburk do Chlumce. Krásný barokní zámek byl zdaleka viditelný. Historie tohoto zámku je úzce spjata s rodinou Kinských.(Pozor – existují dvě větve této rodiny!). Tento rod prošel peripetiemi osudu, stejně jako zámek sám. Zámek byl postavený v letech 1721 – 1723. Na konci padesátých let 20. století úplně vyhořel. Zůstaly jen obvodové zdi. Zámek se začal opravovat podle původních plánů G. Santiniho. Nelze při tom nevzpomenout českého stavitele, který tuto stavbu vrcholného baroka vedl, Fr. Kaňky.
Prohlídka zámku trvala přibližně hodinu a výklad se týkal stavby, obnovy vyhořelého zámku i jednotlivých členů rodiny Kinských. Téměř všichni  byli velcí milovníci koní a dostihového sportu. Nejen to že byli úspěšní jezdci, ale proslulí byli i koně z jejich stájí.
      Další zastávkou byly  Poděbrady. Jsou specializované na léčení srdečních chorob. Prohlédli jsme si především lázeňskou čtvrť, tj. lázeňskou kolonádu prof. Libenského, park s proslulými květinovými hodinami, které se staly téměř symbolem tohoto lázeňského místa. V Poděbradech byl i oběd a krátká chvilka u odpolední kávy. A odtud do tzv. Polabského muzea – skanzenu v Přerově nad Labem. Přerov je typická zemědělská obec v úrodném a trochu teplejším Polabí. Skanzen – muzeum v přírodě zde v 70. letech 19. století založil arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Nejen že obnovil zchátralý zámek, ale navíc pověřil lesního Míška, aby v okolí vyhledával lidové stavby – architektonické památky. Základem skanzenu se stala tzv. Staročeská chalupa, která pochází právě z Přerova n. Lab. Na tomto místě stávala už v 18. století. Je to  fortelně opravená chalupa, která původně bývala přerovskou rychtou. Celé muzeum pod širým nebem dnes představuje asi 25 objektů, které návštěvníkům přibližují nejen bydlení, ale i práci na polích (především), ale i zemědělské stroje, které mnozí z nás ještě pamatují.  Přibližují také běžný denní život,  i řemesla a lidové obyčeje, např. oslavy velikonoc, adventních svátků, narození dítěte, jak se vařilo a co se jedlo. Prohlídka skanzenu trvá dobré dvě  hodiny, ale za zhlédnutí jistě stojí.

     Druhý z našich výletů směřoval na oblíbené Litoměřicko a konal se dne 13, srpna. Myslím, že tento výlet byl velmi úspěšný a většině zúčastněných se líbil. Zde bych rád vzpomenul  podpory a peněžního příspěvku Městského úřadu v Novém Městě. Právě díky jim jsme mohli tento pěkný výlet podniknout.
Opět jsme odjížděli v 6,30 hod. na Nový Bor, Českou Lípu, Zahrádky a Litoměřic. Naší první zastávkou byla městská památková rezervace (zóna) v Ú š t ě k u. Není to velké město, spíše městečko, kde je však plno historických památek a zajímavostí. Navíc se v tento den konal i tzv. staročeský jarmark. Celý střed města byl uzavřený. Každý si zaplatil vstupné (40,- Kč) a to mu umožňovalo prohlídku celého městského areálu i jarmareční atrakce. Co lze v Úštěku vidět ! Není toho málo.  Samotné náměstí s obnovenými měšťanskými domy, kostel sv. Petra a Pavla. Ten byl původně gotický. V letech 1764 – 1772 dostal dnešní barokní podobu. Za zmínku stojí, že v kostele najdeme obraz sv. Petra a Pavla od Karla Škréty. Na konci náměstí je odbočka k jiné úštěcké pamětihodnosti, a tou jsou tzv. Ptačí domky.Postavili si je italští dělníci pracující na stavbě železniční trati. Jsou to malebné přízemní domečky, doslova přitisknuté ke skále jako  vlaštovčí hnízda, stojící na krakorcích a dřevěných vzpěrách. Zde musím pochválit - nevím zda jednotlivce, kteří sami o tuto památku pečují, nebo je akcí městského úřadu, že tyto jedinečné stavby vrací životu i lidem? Za návštěvu stojí i tzv. Pikhardská věž, kde je dnes jakási minigalerie a hned proti věži jsou vstupy do podzemních prostor, sklepů, vysekaných v pískovcové skále. Jsou třípatrové a probíhají prakticky pod celým náměstím. Ve sklepích byla také jedna z četných jarmarečních atrakcí, mladí lidé převlečení za strašidla (mimochodem, dobrý nápad!). Celé městečko je velice malebné, přímo kouzelné, a také ta jarmareční atmosféra dojmy jen umocňovala. Také na jarmarku bylo  na co se dívat, na různé kejklíře, cítit vůni pečeného selátka či vynikajících paprikových klobás, perníku, medoviny nebo prohlížet řady výrobků lidové tvořivosti a starých krásných řemesel. Myslím, že mohu mluvit za všechny, nebo velkou většinu Úštěk nás nadchl a budeme zvažovat, zdali bychom podobný zájezd i v roce následujícím znovu podnikli. Středověký jarmark má již v Úštěku  pěknou tradici a také prohlídka města a jeho proměn rozhodně stojí za vidění. Samozřejmě, zájezd by byl spojen s prohlídkou jiných míst, ale dopolední jarmark  bychom asi nevynechali.
     Zde mi dovolte  letmou myšlenku. Kdo stojí za organizací celého jarmarku a jaký má z toho město užitek ? Myslím, že  značný , a nejen vítaným přínosem do městské pokladny. Přibližuje město Úštěk, které láká k dalším návštěvám . Ale za vším hledej člověka! Člověka, který má své město rád a je ochoten mu něco obětovat. Třeba – trochu svého času.
     O zámku v Libochovicích se rozepisovat nebudu. Je to pěkná památka, vždyť patří k nejnavštěvovanějším v celých severních Čechách. Spíše bych se chtěla zmínit o Budyni nad Ohří, která mnohé příjemně překvapila. Památkou č.1  je původní lovecký hrádek, později pozdně gotický hrad,  posléze v 16. století přebudovaný na renesanční zámek. Celý zámek je dnes citlivě obnoven a zrestaurován. Zpřístupnily se tak nové, pěkné prostory, které jsou využívány k nejrůznějším kulturním akcím, a ovšem i návštěvníkům. Tyto prostory však také lákají filmaře, a nejen ty naše. Zpřístupněno je i tzv. Jandovo muzeum své sbírky městu věnoval bankovní ředitel Janda, ale i jiní lidé. Budyně je neodmyslitelně spojená se jménem Jana Zbyňka Zajíce, který stejně jako řada jiných bohatých lidí se „zakoukal“ do alchymie, transmutací a jiných čar a kouzel. Na tuto zálibu také doplatil celým svým majetkem. Dnes je část prostor využita jako alchymistická laboratoř s kruhovou alchymistickou pecí, hmoždíři, křivulemi a dalšími rozličnými pomůckami, které alchymisté užívali. Jedinečnou průvodkyní nám byla pí Marie  Č í ž k o v á. Hodně zajímavého o hradu ví a z jejího vyprávění je zřejmé, že má své městečko a celé tzv.Dolní Poohří velice ráda. Nejen muzeum, alchymistická dílna apod. nás příjemně překvapily. Vše bylo umocněné i pěkným výkladem pí Čížkové.
Kéž by takových lidí bylo v tomto státě více !

21. srpna 2005
                                                                                                             Lívie  Moláková 







60 let občanem města.
V září 2005 to bude 60 let, kdy jsme s rodiči přijeli do Nového Města pod Smrkem. Od té doby mám zde trvalé bydliště. Tehdy se psal rok 1945 a bylo krátce po druhé světové válce. Narodil jsem se ve válečné době a mé místo narození a první bydliště je městečko Zelow v Polsku.Občanství ale mám od narození české. Rodný list byl ovšem psán na německém podkladě, jelikož i toto území tehdy ovládali Němci. Zelow byla jedna z mnohých českých obcí, které vznikaly podle potřeby a možností v okolních zemích, jak přibývalo českých potomků, kteří pro způsob života víry nebyli v českých zemích od 15. století  žádáni. Když se spojí vládní moc s církevní, je to vždy pro národ nebezpečné a velká škoda. To vidíme na různých místech světa i dnes. Největší tlak přišel po roce 1620, po porážce na Bílé hoře, jak to známe z dějin. Tehdy mnozí, kteří mohli zemi velice prospět, mezi nimi Jan Ámos Komenský, raději zemi opustili. Mnozí z nich se této doby již nedožili, mezi nimi také Jan Ámos Komenský, učitel národů. Pro mne a mnoho jiných tato možnost návratu do země otců přišla. Nebyl to však návrat jednoduchý, když si mohli vzít s sebou jen to, co unesli, pokud o to cestou nepřišli. Šli ale s odvahou víry v Boha, v kterého věřili, na kterého spoléhali, že jim pomůže překonat všechny potíže. Jelikož zde bylo mnoho prázdných domů k bydlení a také dost pracovních příležitostí v textilním průmyslu, tak se zde sešlo opět mnoho rodin ze Zelowa.  Většinou to byli také textilní dělníci. Návratem českých exulantů se také naplnil evangelický kostel, přistěhovalo se sem také celé, i když malé, společenství církve svobodné reformované, dnes církev bratrská, která svou službu být svědkem  o Bohu zjeveném v pánu Ježíši Kristu započala tehdy v Zelowě roku 1905. Patřím také k tomuto společenství. Letos, v neděli 9. října 2005, si budeme s vděčností připomínat stoleté výročí. Dům, kde se doposud scházíme, máme v ulici Havlíčkova 787. Je smutné, jak mnozí z těch, jejichž mnozí předkové pro víru všechno opustili, aby neztratili občanství nebeské, naopak vyměnili víru za hodnoty dočasné a pomíjivé. 			(redakčně zkráceno)
Vás spoluobčan Drahomír Pospíšil 




DŮCHODCI
 Pojem důchodce nebo penzista pro někoho může znamenat traumatizující ukončení pracovního procesu v životní pouti. Je však dost jedinců, kteří v tomto stavu jsou a docela jim to vyhovuje. Potom je skupina lidí, nazývaná rentiéři. Když se řekne rentiér, tak si většina z nás představuje jakéhosi decentně vypadajícího pána v letech, který má nový domeček z kreditních karet. Ve volných chvílích, tedy stále, sedí v nějaké solidní kavárně nebo jiném slušném podniku, je vybraně oblečen a vybraně papá a pije. Okolo něj se to hemží slečnami a ty uzobávají, co spadne z pomyslného talíře. Třídu rentiérů popsal poměrně kritickým pérem na přelomu století americký ekonom Thorstein Veblen ve své knize Teorie zahálčivé třídy z roku 1899. Docela zajímavé čtení. Ovšem tato skupina lidí není prozatím v našem raně kapitalistickém světě četněji zastoupena, natož na malém městě. Takže zůstaneme u důchodců. Ti mohou rovněž vypadat solidně, mohou vysedávat po kavárnách nebo restauracích, ale většinou jen vysedávají a okolo nich se mohou hemžit maximálně kamarádi nebo hostinský. S ženami to bude asi slabší. Takový důchodce se schází se svými druhy převážně v odpoledních hodinách. Však tam mají už svá skoro vysezená místa, ale použijeme raději slovo rezervovaná. 
  Jsou z různých krajů republiky, dokonce i ze světa. Tím pádem si zachovali typické prvky mluvy z daného regionu. Tak můžeme slyšet dialekt nymburský s obzvláštním zaměřením na Mcely, moravské nářečí z kraje lišky Bystroušky, melodická francouzská slova se mísí s jadrnou češtinou, třešťská slovíčka a výrazy začínají být později srozumitelné všem okolo stolu. Jestlipak víte, že významný ekonom I.poloviny 20.století Joseph A. Schumpeter, považovaný za tvůrce japonského hospodářského zázraku, je rodák z Třeště? No a Jičínsko, to jsou jazykové lahůdky. I sám Rumcajs by měl radost, kam až se jeho slovní zásoba dostala.
  I jejich bývalé a současné zájmy jsou velmi pestré, od zcela běžných a banálních až po kuriozitky. Třeba poradce pohřební služby. Že sám chodí v černém i do hospody, je pochopitelné, ale že jeho firma místo nějakého zavedeného sloganu, třeba Světlu vstříc, má logo Vaše smrt - naše radost, to je docela zajímavé, že? Občas chodí okolo hostů, znaleckým okem je okukuje a prohodí  třeba: "Tebe si obléknu sám. To si vychutnám." 
  Zasedací pořádek má svá pravidla, která je radno dodržovat. Několik emeritů už sedí na svých místech, obřadně si podávají ruce na znamení, že přežili minulý den a těší se z dnešního. Přichází usměvavý hostinský, plné ruce piv, neboť správný hostinský zná své hosty a ví, co kdo chce. Na rozdíl od jiných spolků se zde nepřiťukává, takže důstojní pánové se méně či více hned podívají na dno své sklenice. Počet sklenic je většinou omezen na dvě, tři, co snese host nebo jeho kapsa. Nastolí se první téma, dejme tomu dnešní pojetí hudby. Stojí to za... vlastně nestojí to za nic. Takže popojedem. Nejsou mezi nimi tací jedinci, kteří by se chovali jako jistý důchodce, který týral manželku hasičskou sirénou. Vždycky ji spustil, když chtěl donutit svou ženu, aby přestala mluvit. Bohužel, efektivnost této metody se nijak nezamlouvala sousedům, kteří zoufalí z neustálého houkání nakonec zavolali policii.     
  Témata se protřepávají různá, téměř všichni jsou k sobě skoro vždycky tolerantní. Ale pokud se objeví nějaký užvaněný host, který by byl schopen kolovrátkem svých nesmyslných historek z rodu myslivecké latiny otrávit celé okolí, je nemilosrdně vypuzen buď k jinému stolu nebo ven. Rovněž se nenosí somrování typu Dej mi cigáro, půjč mi deset korun na pivo.
  Občas se zabrousí k tématu zdravotního stavu. Chlapi, to jste věděli, že olej z eijchuchu v kombinaci s Bio-litem umí zastavit čas? Klinicky ověřeno. Už po třech lžičkách - kávových! - se stárnutí zastaví na celých dvacetšest minut!   
  Jukebox, ale s nevhodnou hudbou byl na požádání ztlumen. Právě probíhá fotbalový zápas. Tedy ne na televizní obrazovce, ale v myslích našich důchodců, kteří si vzpomínky promítají živě do hovoru, jak tenkrát... Jiná skupinka poslouchá zapálený projev o působení divadla na lidské vědomí, jmenovitě českých klasiků . 
  Na stole se objevují malé panáčky čehosi průzračného a lihového. Pomenší chlapík tázavě koukne na sklínku, přímo bytostně je na rozpacích: "Alkohol mým játrům dobře nedělá, ale mně dobře dělá," vyřeší dilema a přiťukne si se spolustolovníky. Tak na zdraví, páni důchodci, ať tady ještě dlouho zůstanete.
Šmi-dra©





Inzerce

Hotovostní půjčky
Snadno a rychle
Vhodné i pro důchodce do 75 let
Tel.: 482325688
Mobil.:604688365

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
****** 				
Na lovu teroristů
Abdi,N.					Slzy v písku
Alaux,J.P.				Záhada v Haut-Brion
Andres,A.				Weremaa, Rytíři kněžny Rhovwen
Berg,E.					Nikdy nezapomeň
Boulle,P.				Planeta opic
Brown,D.				Šifra mistra Leoparda
Burgess,M.				Chci to!
Denver,H.				Léčitelé
Deveraux,J.				Navždy a věrně 
Farská,K-				Maryša naruby
Grohola,K.				Já vám ukážu
Husajní,S.				A zemřeš ukamenováním
Janečková,K.				Osudová posedlost
Japrisot,S.				Příliš dlouhé zásnuby
Jelínek,E.				Pianistka
Karlíčková,J.				Přechodné bydliště Hatteras
Koster-Lösche,K				Návrat Haliny
Kraus, J.					Ta to vidím já
Marai,S.					Země, země -!
Matthews,C.				Kompromitující situace
Moon,E.					Rychlost temnoty
Moore,M				Kde domov tvůj….?
Nezval,M.				Únos zpěvačky!
Oates,J					Tetované děvče
Palata,J.					Poudačky strejce Petra
Read,P.P.				Láska a revoluce
Spárks,N				Svatba
Sparrow,M.				Další příhody venkovského lékaře
Ströbinger,R.				Smrt Šípkové Růženky
Szpilman,W				Pianista
Wassmo,H				Kniha Dinina
Žilák, K.				Pusinka

Naučná dospělí
*************
Bauer,J.					Kdo je největší Čech?
Brown,R.				Encyklopedie motocyklů
Green,C.				Malujeme keramiku
Hutařová,I.				Současní čeští ilustrátoři
Joža,M.					Jizerskohorská rašeliniště
McGavin,G.				Hmyz
Palmer,J.				Psí plemena
Pokorný,P.				Liberec,Jizerské hory, Západní Krkonoše
Poledne,A.				Největší moderní války
Řeháček,M.				Daleké obzory
Šimonová,A.				Výtvarná dílna  
Toufar,P.				Kruté příběhy z české historie
					Definice a vysvětlivky
Mládež beletrie
****************
Blyton,E.				Dobrodružství u Tajné hory
Brezina,T.				Záhada starého mlýna
Brožíková,H.				Terezka a bublinková víla
Freund,P.				Laura a Pečeti sedmi měsíců
Košinová,M.				Kateřina v zemi Asů
Lanczová,L.				Lásky a nálezy
Nimo,J.					Charlie a kouzelný kuličas
Palmenfelt,U.				Požíračka mrtvol a jiné …
Rouer,B.				Pfffff – rodiče!
Štíplová,L.				Mezi námi koťaty
Ullrich,H.				Poprask v Lunaparku


Mládež naučná
*************
Bestajovský,M.				Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - jaro	
Bestajovský,M.				Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - léto
Bestajovský,M.				Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - podzim	
Bestajovský,M.				Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce – zima
Ferstl,R.					Brutální třicetiletá válka	
Ganeri,A.				Výbušné sopky
Iparraruirre,D.				Plastické dekorace z ubrousků
Kimpton,D.				Fantastické filmové triky
Verstraete,L.				Věda v nebezpečí
Žáček ,J.				Já a můj svět





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.


