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Novoměstské noviny
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem * cena 6,-Kč *    listopad - prosinec  2005 číslo 6 ročník 11

V dnešním čísle najdete: Zprávy z radnice, informace z radnice, ZUŠ, ZŠ,  příspěvky čtenářů

JUBILEA

listopad
*******
Zárubová		Emilie				93 let
Nigrínová		Růžena			85 let
Švorcová		Emilie				85 let
Chýšková		Erika				84 let
Vokounová 		Miluška			84 let
Lodeová		Anna				83 let
Jirušová		Jiřina				82 let
Pastorková		Helena				80 let
Bubelová		Irena				75 let
Horálek		Miroslav			75 let
Kasalová		Jaroslava			75 let
Olšanská		Marie				75 let
Zounarová		Růžena			70 let


Prosinec
********
Chaloupecká		Anna				85 let
Nováková		Marta				84 let
Vondráček		Štěpán				84 let
Novák			Jaroslav			83 let
Czerwinská		Jadwiga			82 let
Veselovská		Božena			80 let
Kotláriková		Jiřina				75 let


Informace z jednání rady města
Rada města jednala 29. srpna a projednala stav přestupků ke dni 30. 6. 2005, projednala a schválila zveřejnění záměru výběrového řízení na firmu provádějící zimní údržbu.Radě města byla poskytnuta informace o akci „ Dny mikroregionu Frýdlantska v Praze“, které proběhly ve dnech 5. -7. října 2005. Rada města vzala na vědomí zprávy o rekonstrukci městského rozhlasu,  o průběhu rekonstrukce městských lázní, o výsledcích kontroly přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, dále schválila žádost o použití motivu rozhledny na Smrku k výrobě turistických odznaků na hole. Na svém zasedání 19.9. 2005 rada města projednala  a schválila smlouvu o provádění zimní údržby města, bezúplatný převod infoboxu do vlastnictví města a projednala majetkoprávní věci. 3.10.2005 rada města projednala přidělení bytu mimo pořadník, schválila zveřejnění oznámení záměru nájmu nemovitého majetku obce. Dále projednala a schválila zabezpečení převodu majetku města na příspěvkovou organizaci Sportovní a relaxační centrum s tím, že převod majetku proběhne do schválených termínů. Dále rada města schválila možnost dočerpání částky 1403,50 Kč z grantu města přiděleného ZUŠ. RM projednala majetkoprávní věci a doporučila ZM schválit finanční prostředky na opravu střechy mateřské školy, která je v havarijním stavu. RM vzala na vědomí oznámení o přípravě nové vyhlášky stanovující systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem, vzala na vědomí informaci o konání valné hromady Novoměstské teplárenské. Dne 17.10. 2005 projednala rada přílohu č. 1 ke smlouvě na zajištění zimní údržby a schválila návrh cen za provedení zimní údržby, o kterých se bude jednat s firmou Dendria. Na svém jednání projednávala RM také majetkoprávní věci a projednala možnosti získání dotace pro soubor Veselost. 

Zprávy z jednání 14. schůze zastupitelstva města, která se konala 7. září 2005.

 Z jednání zastupitelstva byli omluveni dva zastupitelé. Po schválení  návrhové komise a ověřovatelů zápisu byla provedena kontrola úkolů z minulého zastupitelstva a bylo konstatováno, že úkoly byly splněny. Zastupitelstvo schválilo program svého jednání a program byl doplněn o bod „Projednání a schválení smlouvy o partnerství v grantovém schématu SROP“. V připomínkách občanů pan ing. Woide požadoval harmonogram prací na vodovodu a plynovodu v Lesní ulici – město Nové Město pod Smrkem zajišťuje pouze páteřní rozvod a veškeré přípojky si  každý odběratel musí řešit sám.  Pí Hutlová vznesla dotaz, zda se počítá s budováním kanalizace plynovodu do Frýdlantské ulice u domků v Hajništi – zatím není v plánu, zastupitelstvo uložilo prověřit možnost provedení kanalizace a plynofikace v Hajništi. Pí Suková upozornila na odkryté rozvody fy Telecom v Nádražní ulici . Vedoucí příspěvkových  organizací se ptali, zda bylo zjištěno něco o možnosti půjčování služebního vozidla pro potřeby příspěvkových organizací.  Na dotaz u auditora  bylo řečeno, že nelze půjčovat služební auta pro jiné (jakoby cizí) organizace. Zastupitelstvo uložilo  prověřit možnosti používání služebních automobilů pro potřeby příspěvkových organizací. Pí Dobřichovská vznesla dotaz, jak je to se sekáním trávy na pozemcích , které nejsou v majetku města, konkrétně u katolického kostela směrem na Komunitní centrum. – Jedná se o církevní pozemek a pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, by měly být sekány 2x do roka, jsou kontrolovány a jsou zasílány výzvy. Dále se   zeptala, jak to je s obsazováním míst v městských lázních a kolik bude pracovních dnů. ZM schválilo zřízení  příspěvkové organizace „ Sportovní a relaxační centrum“, bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace a obsazení míst je již na zvolené ředitelce. Předpoklad je 5 lidí (ředitelka, účetní, dva plavčíci a uklizečka). Plavčíci musí mít kurz plavčíka se zkouškami a ostatní, jak to ukládá živnostenský zákon. Pí Pelantová – zda se něco udělalo ohledně  pískoviště na okálech, aby bylo funkční a splňovalo hygienické podmínky provozu - O jeho zrušení se neuvažovalo. Pozemek je v majetku města a navrhuje se za dodržení hygienických podmínek pískoviště zachovat. P. Bareš – komu patří tenisové kurty, kdo se o ně stará a jak se udržují, a jak se financuje jejich údržba.  – Pozemek kolem sokolovny je majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Už  rok a půl se neustále jedná o převodu těchto pozemků na město. Po  provedení převodu bude zpracována studie na sportovní areál. Další věcí je problém stromů, které jsou okolo celého areálu. Buď jsou napadeny houbou, nebo je porušena jejich stabilita. Kurty obhospodařuje oddíl odbíjenkářů. 
V majetkoprávních věcech zastupitelstvo města projednalo prodej nemovitého majetku města, schválilo zřízení věcného břemene dle zák. č.l 128/2000 Sb., schválilo neúplatné nabytí nemovitosti dle zákona 128/2000 Sb.  do vlastnictví města, schválilo úplatné nabytí nemovitostí dle zákona č. 128/2000 Sb. do vlastnictví města. Zastupitelé byli informováni o dražbách objektů ve vlastnictví města, které proběhly 5.9.2005. Byl vydražen objekt v Jiskrově ulici za vyvolávací cenu a v druhé a třetí dražbě se dražby nikdo neúčastnil. Zastupitelstvo města rozhodlo o vyjmutí objektu „Stiblíkárny“ (Dělnická čp. 142.) z prodeje. Zastupitelstvo města neschválilo vyjmutí objektu kina z prodeje nemovitostí obce, ale schválilo jeho odprodej za minimální cenu 650.000 Kč včetně pozemků a garáže, a to výběrovým řízením. Zastupitelstvo města dále projednalo a schválilo rozpočtové změny,  které připravila a přednesla pí Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru. Zastupitelé projednali a schválili navržené rozpočtové změny a zároveň schválili zrušení usnesení ze zasedání ZM č. 13 ze dne 25.5.2005 o prodeji pohledávky za dlužníkem Textilana společnosti Linked Investments B.V. Dalším bodem jednání bylo schválení plánu zimní údržby města na období 2005/2006 se změnami v některých článcích vyhlášky č. 3/2001. Starosta města vysvětlil zastupitelům smlouvu o partnerství v grantovém schématu SROP, kde by se jednalo o spolupráci na tvorbě městského informačního systému, naučné stezky Smrk a na účasti prezentace Mikroregionu „Dny Frýdlantska“ v Praze, kde budou prezentovány všechny obce. 
V Různém pan starosta všechny pozval na veřejné projednání změny územního plánu města Nové Město pod Smrkem. Byly vzneseny připomínky k chování občanů na veřejných prostranstvích – od června je na OO PČR nový velitel, byl povolen další nábor policistů a počítá se s naplněním stavu na 9+1. Dále byl vznesen dotaz ohledně projednávání činnosti komunitního centra. Na prosincovém zasedání ZM se bude projednávat činnost komunitního centra „Bez rozdílu“. Pan Kozák poskytl vysvětlení ohledně rekonstrukce městských lázní a jednání s památkovou péčí. Dále byly vzneseny připomínky na odkryté části lamp pouličního osvětlení v ulicích Jindřichovická a Žižkova, na staré telefonní sloupy, na alarmující havarijní stav obchodního centra Jizeran, na propadlou vozovku v Revoluční ulici. 

U s n e s e n í
z 14. veřejného zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 7. září  2005 v Novém Městě pod Smrkem.


ZM schvaluje:
Program jednání s tím, že byl doplněn do programu  bod „Projednání a schválení smlouvy o partnerství v grantovém schématu SROP“.
Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
	Kupní cenu pozemku pod balkony rodinných domů „Okal“ při každém prodeji  - do 11m2 bude za 0,00 Kč a nad 11m2 za každý další m2 bude kupní cena ve výši ceny stavební parcely platné v daném roce, kdy bude prodej schvalován, a ruší usnesení ze zasedání ZM ze dne 25. 05. 2005 o odprodeji pozemků pod balkonem manželům Tutzkým a Mauerovým v té části, kde se jednalo o ceny.
	ZM schvaluje odprodej pozemků pod balkony rodinného domku „Okal“  část p.č. 1996/1, díl f o výměře 11m2 manželům Kopeckým za cenu 0,00 Kč.
Oznámení  č. 13/2005 ze dne 20. 06. 2005 o prodeji nemovitého majetku obce  parcela p.č. 438 - zahrada o výměře 43m2 žadatelům: pan Jan Selnekovič , manž. Rostislav a Věra Dankaničovi a manž. Petr a Zdeňka Jersákovi.
Zřízení věcného břemene na nemovitosti ve vlastnictví města na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Českým TELECOMEM a městem Nové Město pod Smrkem. 
Neúplatné nabytí nemovitostí pozemkové parcely p.č. 192 – zahrada o výměře 971m2, která je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. 
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví města dle přílohy č. 4. 
	Zrušení usnesení ze zasedání ZM č. 13 ze dne 25. 05. 2005 o prodeji pohledávky u dlužníka Textilana, a.s. společnosti Linked Investments B.V. .
	Vyjmutí objektu „Stiblíkárny“ z prodeje nemovitostí obce.
Odprodej kina za minimální cenu 650.000,- Kč včetně pozemků a garáže, a to výběrovým řízením. 
Po projednání navržené rozpočtové změny II/2005 při navýšení příjmů  o 1.327.331,- Kč a při navýšení výdajů o 1.245.676,- Kč.
Po obdržení převod 500.000,- Kč, části vydražené částky, z vydražené nemovitosti v Jiskrově ul., na fond údržby bytové správy.
Operační  plán zimní údržby na období 2005/2006  se změnami v čl. 4,5,9, a znění čl. 7, s tím, že do čl. č. 7 bude doplněno vyhlášení kalamitního stavu rozhlasem.
Uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Nové Město pod Smrkem, zastoupeným starostou p. Jaroslavem Maděrou, a obcí Lázně Libverda, zastoupenou starostou p. Ing. Janem Pospíšilem. 


ZM neschvaluje:
Vyjmutí objektu kina z prodeje nemovitostí obce. 


ZM ukládá:
1. Místostarostovi 
	 Zajistit opravu schodiště u bytů nad zdravotním střediskem.
 Prověřit možnost provedení kanalizace a plynofikace v Hajništi.

 Prověřit možnost užívání pískoviště na okálech, včetně vyčíslení finančních nákladů. 



	Starostovi
	Prověřit možnost používání služebních aut MěÚ pro potřeby příspěvkových organizací.

Podat žádost obce na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod  tohoto zemědělského pozemku - parcely p.č. 192 – zahrada o výměře 971m2.
Jednat s PČR OO v Novém Městě pod Smrkem ohledně pořádku na veřejném prostranství města.

	OVŽP
	Zkontrolovat stav komunikace v ul. B. Němcové.

Řešit odstranění plotu pana Hofírka.
Jednat s firmou Telecom o možnosti odstranění nepotřebných telefonních sloupů.

	Radě města

4.1. Jako úkol trvalý, zabývat se řízením příspěvkových organizací s tím, že mimo jiné budou ředitelé příspěvkových organizací zváni 2x za rok na jednání Rady města.


ZM pověřuje:
Starostu - Jaroslava Maděru, aby jednal (dle přílohy č.4) se správci konkurzní podstaty KOPPA o koupi označených pozemků, za kupní cenu ve výši  61.194,-- Kč, a následně uzavřel  a podepsal kupní smlouvu. 
Starostu - Jaroslava Maděru podpisem smlouvy o partnerství mezi městem Nové Město pod Smrkem, zastoupeným starostou p. Jaroslavem Maděrou, a obcí Lázně Libverda, zastoupenou starostou p. Ing. Janem Pospíšilem.
Starostu -  jednat s vlastníkem nemovitosti „Jizeran“ o opravě objektu.
RM -  k dalšímu jednání se zástupcem komunitního centra „Bez rozdílu“ a připravit k projednání činnost komunitního centra na prosincové zasedání ZM.
Místostarostu -  zapracovat do rozpočtu příštího roku opravu komunikací v Hajništi.
Místostarostu -  zajištěním opravy veřejného osvětlení především v ul. Jindřichovická a Žižkova.



ZM bere na vědomí:
Připomínku manželů Woidových k realizaci akce prodloužení vodovodu a plynovodu v Lesní ul.. 
ZM bere na vědomí dotaz paní Hutlové k budování kanalizace a plynovodu ve Frýdlantské ul.(domky v Hajništi). 
Dotaz paní Dobřichovské k sekání trávy u katolického kostela. 
Dotaz pana Bareše na stav tenisových kurtů a volejbalového hřiště.
Informaci o možné realizaci sportovního areálu na pozemcích u sokolovny.
Projednání záměru návrhu změny ÚP -  sjezdovky na Smrku.
Informaci o opravě Infoboxu.
Informaci o dobudování rozhlasu v Hajništi, Ludvíkově a Přebytku.
Informace o dokončení rekonstrukce městských lázní.


Maděra Jaroslav                                                                                        Kozák Miroslav
starosta města                                                                                         místostarosta města



Pichrt Rostislav                                                                                       Dobřichovská Jana
   ověřovatel                                                                                                  ověřovatelka 


Přemysl Sobotka v Novém Městě pod Smrkem

Dne 21. října 2005 předseda senátu ČR pan Mudr. Přemysl Sobotka při návštěvě  Frýdlantska navštívil také Nové Město.  Při své návštěvě si prohlédl ČOV (čistírna odpadních vod), nově zrekonstruované městské lázně a na závěr návštěvy se setkal se zastupiteli města. . Na setkání se nejvíce  diskutovalo nad záměrem vybudovat sportovní areál Smrk. Pan Mudr. Sobotka ho ze své pozice předsedy senátu podpořil a odpověděl na  řadu dalších otázek zastupitelů.



Nové „Poradenské centrum pro venkov“

V polovině září 2005 vzniklo ve Frýdlantu v ul. K. H. Borovského č. 46 „Poradenské centrum pro venkov“ jako jedno ze sedmi pracovišť v Libereckém kraji. Všechna střediska mají po dvou zaměstnancích a jsou řízena hlavní manažerkou projektu. Ptáte-li se, k čemu to bude dobré, rádi se vám představíme.

Tak nejdříve něco o nás. 
Jsme tu samozřejmě pro všechny, kdo hledají informace a poradenství zejména v oblasti péče o krajinu, zemědělství, ekologického zemědělství, místní a regionální produkce a zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. Od vás čekáme nejen vaše starosti, ale i radosti a nápady i rady. Naše kancelář pro vás bude otevřena od ledna 2006. Do té doby nás najdete na internetových stránkách www.prvo.cz, kde jsou uvedeny i naše e-mailové adresy.
V současné době dovybavujeme kancelář, dále se vzděláváme a mapujeme zájmové území.
A proč to děláme? Rádi bychom, abyste u nás nalézali podporu, informace a poradenství, obecně řečeno, aby se nám tady na severu lépe žilo.

A teď něco o celém projektu.
Na konci června byla v Liberci podepsána smlouva o financování projektu Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji. Projekt byl vybrán ze  43 žádostí, ucházejících se o finanční prostředky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MŽP. Finanční prostředky poskytnou společně Evropský sociální fond (75%) a státní rozpočet České republiky – MŽP (25%). Nositelem projektu je Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., která spolupracuje s vybranými obcemi v Libereckém kraji, Správou KRNAP, Libereckým krajem a Správou ochrany přírody Praha. Projekt byl sestavován s cílem posílit pracovní příležitosti na venkově tak, aby zde jeho obyvatelé zůstávali a aby se jim na venkově dobře žilo. V rámci projektu vzniklo sedm pracovišť (v České Lípě, Dubé, Frýdlantu, Jilemnici, Smržovce a Turnově a řídící pracoviště v Liberci). 
Na konečné podobě projektu se podíleli nejen nejrůznější specialisté, ale i ti, jimž má projekt sloužit: obyvatelé venkova.

Iva Andrová, Kancelář PRVO Frýdlant





			


Bazén, vířivá vana a sauna v Novém Městě pod Smrkem opět v provozu!
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, IČ 75048817
Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65 

PLAVECKÝ  BAZÉN

Provozní doba :
					dopoledne			odpoledne
											
      Pondělí			volný den

	Úterý							14hod.  -  21hod.

	Středa		        9hod.  -  12hod.			14hod.  -  21hod.
				        výuka plavání

	Čtvrtek							14hod.  -  21hod.

	Pátek		       9hod.  -  12hod.			14hod.  -  22hod.
				       výuka plavání

	Sobota		       9hod.  -  12hod.         		14hod.  -  22hod.

	Neděle		       9hod.  -  12hod.		            14hod.  -  21hod.	

Dále dle potřeby a dle dohody!

S A  U  N  A 		

	Čtvrtek  /ženy/	           dle potřeby     	 	            16hod.  -  21hod.

	Pátek     /muži/	           dle potřeby			16hod.  – 22hod.

	Sobota   /rodiny/	           dle potřeby			16hod.  -  22hod.	


P O H O S T I N S T V Í

	Úterý -  čtvrtek						16hod.  -  21hod.

	Pátek  - sobota						16hod.  -  22hod.

	Neděle							 Zavřeno
	

	
Ostatní otevírací dobu bazénu se návštěvníci občerství v nápojových automatech /prostory před pokladnou/

Výuka plavání pro školy – na objednávku min. 1 den předem!



C  E  N  Í  K:


Plavecký bazén :

				1h 30min.		2hod.

Dospělí				    50Kč		 60Kč

Děti, ZTP			                 30			 40




Záloha na klíč a překročení času: dospělí 50Kč,děti a ZTP 30Kč!
Příplatek za překročení času 10Kč za každých započatých 30 min!
Děti od 1roku do 3let vstup zdarma!

Pronájem :	2hod. = 1.000,-Kč 		


Permanentka přenosná s 20 vstupy na 2hod., platná na 2 měsíce 700Kč /platí i pro saunu/   
Permanentka děti a ZTP 500,-Kč /stejné podmínky jako dospělí/

Možnost zapůjčení ručníku, vysoušeče vlasů : 20Kč



S A  U  N  A 	

Na 2 hod.			60Kč	

Permanentka přenosná s 20 vstupy na 2hod., platná na 2 měsíce 700Kč !!!   
Permanentka děti a ZTP 500,-Kč /stejné podmínky jako dospělí /    

Záloha na klíč a překročení času : 50Kč

Možnost zapůjčení prostěradla, osušky, ručníku : 20,-Kč /ks


Všechny zájemce srdečně zvou zaměstnanci Sportovního a relaxačního centra!             tel.: 482325482     776098911				






  



Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem

	Hned začátkem školního roku se žáci výtvarného oboru zapojili do několika soutěží. Mezi nejvýznamnější patří určitě 3. mezinárodní výtvarná soutěž a výstava na téma ochrany vodních zdrojů, vyhlášená v Teheránu. Dále můžeme jmenovat například soutěž „Strom z mého okolí“, jejíž hodnocení proběhne v listopadu ve Frýdlantu.  Před odesláním prací do soutěže si je mohli rodiče prohlédnout v prostorách školy. Další výtvory na téma „Pošli pohled krajině“ byly vystaveny v Oblastní galerii  v Liberci.
	Žáci hudebního oboru, kteří se učí hře na zobcovou flétnu, se velmi pilně připravují na soutěž vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Školní kolo proběhne v měsíci lednu. Nejlepší žáci postoupí do kola okresního, kde budou reprezentovat naši školu. 



 Pro všechny novoměstské občany připravujeme na 15. prosince v 17:00 hod. „Vánoční koncert“ v restauraci Na Náměstí, kde se Vám opět představí zejména pěvecké a instrumentální soubory naší školy. Kromě tohoto koncertu chystáme i malý vánoční koncert v sále základní umělecké školy. Na listopad se těší zejména žáci přípravného oddělení hudebního oboru, neboť na svém prvním vystoupení předvedou rodičům, co všechno už se dokázali naučit.

O konaných akcích a koncertech se vždy včas dozvíte z plakátů a městského rozhlasu.
Těšíme se na Vás.

                                                                                                                       Učitelé a žáci.

Příspěvky do „Novoměstských novin“ ze ZŠ

Dravci lovili nad hlavami žáků
Nové Město p.S. (sk) – V říjnu měli žáci zdejší základní školy příležitost poznat létající dravce a sovy nejen na vlastní oči, ale skoro i na vlastní kůži. 
Pracovníci moravské obecně prospěšné společnosti Zayferus seznámili děti s 25 druhy kriticky ohrožených dravých ptáků. Děti si mohly dravce prohlédnout a pohladit, ze zajímavého výkladu se dozvěděly o tom, čím je dravec zajímavý. Nakonec byly děti přezkoušeny a nejlepší z nich oceněny. Největším zážitkem pro všechny v hledišti byly útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem. Ve volné přírodě totiž málokdy zahlédnete dravce řítícího se na svou kořist tak zblízka. Nejlegračnějším dravcem byl zajisté poskakující a běhající jihoamerický karančo, připomínající našeho krkavce.
Přivoněli jsme si ke kousku divoké přírody a volnost v oblacích jsme ptákům mohli jen závidět. (Více na www.zayferus.cz)

http://www.zayferus.cz/foto-karanco-jizni.htm                                                 
 	               

                        
 


Putování za jilmem
Poustka (sk) -  Před několika dny byly v Brně slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Strom roku České republiky 2005. Do ankety byl přihlášen – jako jediný z našeho okolí! - i poustecký 200 let starý jilm. Tento jilm vaz je největším jilmem v republice. Vyrostl do výšky 32 metrů a kmen nad zemí má 482 centimetrů.
 Nelenili jsme a vyšli jsme s anketními lístky do ulic našeho města, abychom pro poustecký jilm získali co nejvíce hlasů. Za jedno všední odpoledne jsme jich sesbírali 210. Bohužel ani naše hlasy nestačily na to, aby „náš strom“ v anketě zvítězil. Umístil se na 5.místě s 3 691 hlasy. 
Nakonec jsem se rozhodli vydat se jilm najít. Vlakem jsem dorazili do Višňové a po svých jsem došli do Poustky, kde jsme strom začali hledat. Jenže pro člověka, který ani pořádně neví, jak jilm vypadá, je takové hledání obtížné. Děti přesto velký jilm nepřehlédly, a tak jsme zanedlouho stáli u kmene majestátního stromu. Okoukali jsme si ho, ohmatali a doufáme, že i zapamatovali, jak takový jilm vypadá.
V našem městě bychom chtěli v rámci Dne stromů vysadit několik stromů, jen ať se naše město zelená. Vždyť co může být hezčího než město plné zeleně.

javascript: OpenJSLWindow('strom_roku_fotogalerie.php?title=Největší%20jilm&folder=6&pos=0','FOTO',267,400);              http://www.stromzivota.cz/cestina/?folder=6&pos=1&title=Největší%20jilm                                      
 
			
 

     

    Mateřské centrum „MAMIKLUB“
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	MC zřídily maminky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy
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	umožňují matkám s předškolními dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí mohou dostat.
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 je založ8

	eno na principu rodinné svépomoci
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	poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím
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	e místem, kde jsou děti vítány a mohou si spolu pohrát. Zde nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí  svoji matku v jiné roli než v domácnosti
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	posiluje mateřskou roli ženy
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setkávání mají neformální charakter:8

	 buď něco tvoříme nebo třeba jenom pijeme kafe
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	pomáhá nalézat nové přátele.
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     Mateřské centrum nabízí:
     - pomoc svépomocí , laické poradenství
     - vzájemné naslouchání
     - výměna zkušeností, dávání a přijímání
Další podstatné informace: scházíme se v klubovně Sokolovny zatím (!) každý čtvrtek od 15 do 17h. Podle zájmu a dohody se můžeme scházet i v jiné dny. Přijít  s dítětem je možné kdykoli během otevírací doby a přijít může kdokoli – maminka, tatínek, prarodiče…Vítáme speciálně aktivní maminky, které mají chuť se s námi podělit o své dovednosti nebo nápady!!
Pro ty, kteří chtějí, je možnost si i něco utvořit vlastníma rukama… během listopadových a prosincových setkání máme v plánu lití svíček do forem, svíček z včelího vosku, ubrouskovou techniku, sítotisk na textil, adventní věnce a tak podobně…
Časem podle zájmu uspořádáme samostatnou výtvarnou dílnu ( bez dětí) pro širokou veřejnost, kde bude možnost si zkusit další techniky ( pletení z pedigu, drátkování, sleněná mozaika, výroba ručního papíru..)
Za každý pobyt přispíváme 20,- Kč na pronájem, nápoje a výtvarné potřeby.
Za uvedení našeho mateřského centra  do stávající podoby bychom rády poděkovaly: MUDr. Edsonu Makumbirofovi, panu řediteli ZŠ Mgr. J. Novotnému, jeho pomocníkům školníkům a školnicím, podniku Interbyt Kapek, Bílkovým..
Uvítáme sponzorské dary - ať už finanční nebo věcné – například: funkční vysavač, dvouplotýnkový starší elektrický vařič, věšák, poličku, skříňky, korkovou nástěnku nebo zbytky obkladového korku…
Další aktuální informace budou vyvěšovány ve výloze drogerie Teta na náměstí.. 
Za mateřské centrum „Mamiklub“  Meinerová Lenka 604629005 , Kováčiková Lída 777162992


Fritschova rozhledna opět v muzeu

O tom, že naše „domácí hora“ Smrk vděčí za svou velkou návštěvnost oběma rozhlednám, již bylo napsáno mnoho. Ta dřevěná rozhledna, postavená Franzem Fritschem, vydržela díky pravidelným nátěrům a včasným opravám neuvěřitelných 50 let. Model tohoto symbolu Nového Města vytvořil ve 20. letech  expedient zdejší textilky Adolf Ehrlich a  věnoval jej s dalšími modely starých domů místnímu muzeu. Koncem šedesátých let bylo muzeum bez správce, budova potřebovala nutnou rekonstrukci, a tak MěNV rozhodl, že se muzeum zruší. Část exponátů byla převezena do Severočeského muzea v Liberci, mnohé se pro neznalost a nezájem vyhodilo a ledaco také „našlo“ nového majitele. Např. historické herbáře tolik známého G. Menzla se daly koupit ve starožitnictví v Jablonci n. N. Model staré rozhledny na Smrku s turistickou chatou (viz snímek) nebyl pro Severočeské muzeum přitažlivým exponátem. Při likvidaci věcí ho někdo, alespoň však nepoškozený, oddělil od podstavců a pak se dostal do rukou občana našeho města, u něhož přečkal další desítky let.
Z iniciativy MÚ v Novém Městě byla v roce 1999 otevřena skromná expozice přírodních zajímavostí Frýdlantska. Dozrála tak doba, kdy by se model rozhledny mohl vrátit tam, kde byl po několik desítek let obdivován návštěvníky. Kdo ale provede nutnou a pracnou opravu modelu rozhledny? Na přímý dotaz souhlasil s opravou  restaurátor Jirka Čech z Nového Města. Byly to desítky hodin mravenčí práce, strávené při opravě modelu, do kterého se už v několika místech dostal červotoč. Po několika týdnech se dnes již 80 let starý model  zaskvěl opět v plné kráse. Jen ten, kdo má vztah ke starým věcem a rozumí takové práci, umí ocenit výsledek Jirkova snažení. Model stojí na komolém jehlanu, na jehož stranách jsou podle světových stran umístěné fotografie panoramatického výhledu, který se naskytne turistovi na nejvyšším místě v Jizerských horách – na rozhledně na Smrku. Uvidí rovněž kresbu vášnivého turisty a popularizátora Jizerských hor, Ernesta Beckera. Ta práce mu trvala plné 3 roky, neboť na Smrk mohl  chodit jen o nedělích. Svůj kruhový výhled o průměru 44 cm věnoval Okrašlovacímu a zalesňovacímu spolku v Novém Městě, který ho nechal v místní tiskárně ve dvou vydáních vytisknout. Tento provedený náčrt elektronicky „narovnal“ a k němu nafotil  současný pohled na krajinu z nové rozhledny Ing. Karel Jeřábek. Návštěvníkovi muzea se tedy naskytne možnost srovnat kresbu vytvořenou před téměř 100 lety s novými panoramatickými záběry. 
Přijďte se, vážení čtenáři, na model staré rozhledny do muzea  podívat. 
Závěrem využívám příležitosti veřejně poděkovat Jirkovi Čechovi za kvalitní práci a nezištnost, s kterou zachránil kdysi tolik obdivovaný exponát muzea. Poděkování zaslouží i pan J. Kapek za poskytnutý podstavec a ing. Jeřábek za mistrné skloubení starého kruhového výhledu se současným pohledem na okolní krajinu. Jeho umně vytvořená panoramata můžete vidět v mnohem větším zvětšení v útulně na Smrku. Díky sponzorským darům Rich. Czerwinského a paní Merlin von Oosten z New Yorku, fotografovi Milošovi Kirchnerovi a firmě STV Group z Hajniště  podařilo se fotografie vkusně zarámovat a umístit k potěšení a poučení návštěvníkům na vrcholu Smrku,.




 PŘIJEDEME ZA VÁMI, tak využijte skvělých cen povinného ručení !!!


Roční sazby pojistného platné pro obce do 30 000 obyvatel
vozidla s motorem
akční cena
Bonus


12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
48 měsíců
60 měsíců
72 měsíců
do 1000 cm3                      (Š 100, Wartburg…)
2160
2052
1944
1836
1728
1620
1512
1001-1350 cm3 (Š 120, Škoda Favorit, Felicia…)
2880
2736
2592
2448
2304
2160
2016
1351-1850 cm3    (Lada 1500, Golf 1.6…)
4240
4028
3816
3604
3392
3180
2968
1850-2500 cm3         (Renault 1.9…)
6720
6384
6048
5712
5376
5040
4704
nad 2500 cm3                  (Opel Omega 3.0….)
9920
9424
8928
8432
7936
7440
6944

Volejte nebo pošlete SMS na 777 611 472, můžete také poslat e-mail na ourednik_jiri@seznam.cz nebo nás navštivte v městské knihovně v přízemí každé pondělí mezi 15 a 17 hodinou.

Ušetřete své peníze s pojišťovnou Generali				

JIŘÍ  OUŘEDNÍK - vedoucí agentury 




Příspěvky čtenářů:

ZNÁTE JELENIU GÓRU?
  Jsem tady s pozvánkou na výlet. Tentokrát zabrousíme do Polska. Začneme v Novém Městě pod Smrkem. Jako dopravní prostředek jsem si vybral kolo a spolehlivou dávku tekutin. Úspěšně přejedeme hraniční přechod Nové Město pod Smrkem-Czerniawa Zdrój a zvesela prošlápneme pedály kola do malých, ale hezkých lázní Swieradów-Zdrój. Tentokrát je lehce podjedeme na křižovatce u hřbitova a vyrážíme do pozvolna se zvedající krajiny podhůřím Jizerek po takzvané Sudetské cestě. Vydrápeme se až na Rozdroźe Izerskie (Předěl), napravo vidíme uříznutou horu. Je to lom Stanislaw, kde se těží křemen, surovina pro výrobu sklářského písku. Máme před sebou ještě asi deset kilometrů do dalšího půvabného městečka, Szklarske Poreby. Těsně před vjezdem do městečka  se vyvrtíme Zatáčkou smrti (téměř 360°), vlevo na obzoru si letmo všimneme prudce se zvedajících polských Krkonoš, přes 1300 m vysokou Szrenicu s lanovkou a budovou na vrcholku. Nalevo od ní je o něco vyšší Labski Szczyt, zaujmou Sněžné jámy. Čeká nás rychlý a prudký sešup se zatáčkami přímo do rušného městečka, svou architekturou připomínajícího švýcarská horská letoviska.  Opatrně se propleteme mezi stovkami turistů a desítkami automobilů a autobusů a pak už sjíždíme po nově vybudované silnici s kompletní úpravou okolí. Napravo stéká mezi změtí žulových balvanů  divoká Kamienna. Nalevo míjíme různé horské hotely a ubytovací zařízení, převážně nově opravená. Do našeho cíle zbývá ještě asi dvacet kilometrů. Projíždíme zvlněnou krajinou, napravo panorama Krkonoš, je vidět i Sněžka. Po levé straně jsou mezi obcemi a vesničkami volné stavební parcely, sporadicky osazené nově vybudovanými honosnými sídly. Občas se objeví cedule s nápisem Na prodej. Majitel poněkud přecenil svoje možnosti. Projedeme Piechowice, Pakoszów, na obzoru napravo se objevují siluety našeho cíle-Jelenia Góra.
  Vjezd do města je přes kruhovou křižovatku. Byl jsem v tomto městě před několika lety; mnoho se za tu dobu změnilo. Ani tato křižovatka zde nebyla. To však nejsou všechny změny, které zde nastaly. Projedeme složitou křižovatku se světelnou signalizací a šipky nás zavedou do centra.   
 Jelenia Góra, česky Jelení Hora, německy Hirschberg, je město v jihozápadním Polsku v podhůří Krkonoš, Dolnoslezské vojvodství.  Má skoro 100 000 obyvatel, je zde průmysl textilní, papírenský, strojírenský, sklářský, farmaceutický. Nesmíme zapomenout na jeho historickou část, místo bylo založeno okolo roku 1108-11 králem Boleslavem Křivoústým. Z té doby pochází zachované hradiště a valy, městská práva od roku 1288, od 14.století většina dalších zachovaných pamětihodných budov. Město postupně přecházelo od polských slezských Piastowců k českým králům-Jagelloncům až k pruskému králi Fridrichu II. V té době nastal hospodářský úpadek, který zastavilo vybudování železnice a rozvoj turistiky. Město si zachovalo středověké uspořádání půdorysu. Kolem náměstí jsou štítové domy s podloubími, klasicistní radnice je uprostřed. Před ní pak kašna s Neptunem. 
  Své vozidlo odstavíte na jednom z četných parkovišť - nebo jako já slezete z kola a vedete jej mezi hustými davy lidí. Já jsem totiž město navštívil zrovna v době konání obrovitého blešího trhu. Už na prostranství po zbořených budovách před vstupem do historické části města byly desítky a desítky rozložených plachet, kusů látek, papírových kartonů a na  nich nejnemožnější směs všeho, co by mnoho lidí vyhodilo jako veteš: staré klíče, kliky, skleničky, hrníčky, vodovodní kohoutky, rezavá kola, pamatující ústup Němců z fronty, knihy. Čím blíže k vstupu do staré historické části, tím hustší obsazení, ale i kvalitnější cennosti. Jejich majitelé stojí nebo sedí u svých pokladů, pozorují potenciální kupující, tipují jejich peněženku, poskytují informace, dohadují se o ceně. V okolí stojí stánky s občerstvením buď v typickém polském duchu, obrovité pecny chleba a jednotlivé krajíce čímsi namazané nebo hamburgery, pitivo všeho druhu, zmrzlina. Šumící dav se pomalu proplétá všemi těmi poklady a zvědavě kouká, kupuje, znalecky odhaduje nebo jen lelkuje. Na malém koberečku sedí dívenka asi dvanáctiletá, před sebou na kusu látky různé drobné hračky, několik dětských knížek, korálky. Pátravým pohledem zespodu hodnotí zvědavce. Koupí, nekoupí? Jedna žena bere hračku, panáčka, do rukou, prohlíží si ji. Dívenka zpozorní a dychtivě čeká na výsledek. Dáma však hračku odkládá zpět. V očičkách holčičky pohasne plamínek, snad někdo jiný jí dá vydělat pár zlotůvek. Opodál kluci pubertálního věku nabízejí cédéčka, svázané časopisy, o kus dále celá přehlídka chladných zbraní, ocel se blyští v odpoledním slunci, staré palné zbraně nebo třeba jen pažba od pušky. Na šňůrách visí množství krajek, deček, přehozů, záclonek, prostírání, na skládací židličce sedí elegantní dáma celá v černém a zadumaně s bradou podepřenou dlaní hledí na proudící davy. Staré knihy, obrazy, křesla, skříně, komody, fotely, hodiny bicí i nebicí, bratru za 750 zlotých, medaile, řády, známky. Prodávající  vousáč jako vystřižený od táboráku. Busty, torza náhrobků, domovní znamení, kříže, křížky, medailony. Na rohu u kostela zní peruánské melodie. Elektrický proud do přehrávače dodává agregát Honda, který si tichounce pobrukuje poblíž malého Peruánce (asi), oblečeného do kůží. Je pomalován v obličeji jako válečník, na hlavě čelenku jako Apač, na sobě množství píšťalek a doprovází se do hudby z magneťáku. Okolo stojí několik desítek čumilů, hlavně rodičů s dětmi. Na zemi krabička na žold. Ulice pokračuje dál, lidí ubývá. Dva žebráci, jeden je slepý, sedí na skládací židličce, na slepecké holi malá tabulka a tiše cosi mumlá, druhý, mladý, klečí na zemi a pomalu se kýve dopředu a dozadu. Téměř na konci této bezmála kilometr dlouhé uličky se otevírá prostranství s mřížovou zdí a vraty. Hned na kraji mezi vysokými stromy se zdvíhá k nebi mohutná stavba barokního kostela Pozdvižení sv.Kříže, patřícího původně vojenské posádce města. Z věže se ozývá zvon, svolávající na podvečerní mši. Poslední opozdilci dobíhají do bran kostela. Samotný kostel je uvnitř  impozantní. Objekt je rozdělen do tvaru kříže, v postranních ramenech a ve středu jsou lavice, v jednom z ramen nádherný obrovský barokní oltář s mohutnými varhanami. Uprostřed na stropě jsou netradičně umístěny hodiny ciferníkem dolů. Každý rok v polovině září se zde konají varhanní koncerty. Budova je obklopena starým hřbitovem s mnoha značně zdevastovanými hrobkami, které jsou alespoň provizorně uzavřeny mřížemi a opatřeny novými střechami. Jinak jsou uvnitř vybrakované a zdevastované. Na cestičkách korzují lidé, je přece neděle, den sváteční. Pomalu se prodírám stejnou cestou zpět, ale první boční uličkou mizím na výpadovku. Byl to nevšední zážitek a rád se sem znovu vrátím. Nad hlavou mi krouží několik bezmotorových kluzáků, doprovázených pomalou "andulou". Vzlétají z letiště Szybowisko.
  Cesta zpět tentokrát vede na Lubań a Zgorzelec. Je to asi o čtyři kilometry kratší, ale o to ani tak nejde. Nechce se mi jet stejnou trasu, chci ještě něco vidět. Silnice střídavě klesá a stoupá v delších či kratších úsecích, povrch je místy velmi špatný. Někde mezi obcí Chmieleń a Radoniow se dokončuje zbrusu nová silnice se vším vybavením, dokonce i se směrníky, což v Polsku nebývá zvykem a pokud nějaké jsou, nevíte, kolik kilometrů do nějakého cíle zbývá. Pár kilometrů před Gryfówem Ślaskim odbočuji na Mirsk. Ve vísce Proszówka na kopci, který je viditelný i od našich hranic, stojí ruiny zámku Gryf. Další námět na prohlídku, pokud je čas. Já jej neměl, ale kdysi jsem si je prohlédl. Ale stejně se sem vrátím, časy se mění, za posledních několik let i v tomto zapomenutém pohraničí. Abych nezapomněl, příští rok v srpnu bude na letišti v Jelení Hoře ukázka legendárních dvojplošníků sovětské výroby, více jak 60 let starých letadel typu AN-2,  "andul", včetně letecké akrobacie, i od nás. 
  Tak vidíte, nakonec by se z jednoho výletu do Jelení Hory dalo sestavit výletů několik a všechny by byly zajímavé. Najel jsem sice přes 100 km, ale stálo to za to. Zkuste to také. Šmi-dra

  Pozvánka
Pěvecký sbor Veselost zve občany na vánoční koncert, který se koná 18. prosince od 17. hod. v katolickém kostele.







Přehled vánočních bohoslužeb v římskokatolickém kostele sv. Kateřiny  



24.12
sobota
Štědrý den - Půlnoční
0001
25.12
neděle
Slavnost Narození Páně
930
26.12
pondělí
SV. štěpÁna, prvomučedníka
930
24.12		ŠTĚDRÝ DEN - PŮLNOČNÍ		00.01
sobota

25.12.		SLAVNOST  NAROZENÍ  PÁNĚ	 9.30
neděle

26.12.		SV. ŠTĚPÁNA,PRVOMUČEDNÍK    9.30
pondělí






 







	








Všechny, kteří v křesťanském duchu chtějí prožít Vánoční svátky srdečně zvu na tyto bohoslužby
 do našeho novoměstského kostela. 
	Všem obyvatelům Nového Města přeji příjemné prožití Vánoc,klid , sváteční pohodu a mnoho radosti ze setkání se svými nejbližšími u rozsvíceného vánočního  stromečku .

Váš farář Mgr. Marcin Saj



Plyn podražil - jak snížit jeho spotřebu 
Z různých zdrojů na internetu jsem zpracoval přehled nejdůležitějších účinných možností, jak hospodárně nakládat s plynovým vytápěním v domácnostech.

Následující možnosti jsou:
1/	Nepřetápějte místnosti
Snížit vytápění místnosti o jeden stupeň znamená pokles spotřeby o tři až šest procent.V obýváku stačí topit na 22oC až 24oC, v ložnici je optimálních 18 oC. Vyšší teploty navíc neprospívají ani vašemu zdraví.
2/	Regulujte teplotu
Podle odborníků se vyplatí týdenní i denní režim regulace teploty pro jednotlivé pokoje. Instalací termostatických hlavic na radiátory v kombinaci s vhodným regulátorem výkonu kotle se dá ušetřit až 15% tepla.
3/	Vařte úsporně
Pečlivě zvažte, co vaříte a jak dlouho to bude trvat. Na krátký ohřev je šetrnější použít tenkostěnné hrnce, na delší vaření pak tlustostěnné hrnce s akumulačním dnem. Zvažte také poměr velikosti hořáku a dna hrnce. Plamen by neměl být větší, než je dno hrnce.
4/	Nezakrývejte radiátory
Když odstraníte dlouhé záclony či závěsy, které visí před radiátory, nebo nábytek, který je před nimi postaven, můžete ušetřit až 10% nákladů na topení. Efektivnější jsou moderní ocelové deskové radiátory než staré litinové. Deskové mají pružnější tepelnou reakci, snadno se regulují a navíc oproti litinovým pracují jen s třetinovým objemem vody.
5/	Vyberte vhodný kotel a dobře ho umístěte
Další peníze můžete ušetřit vhodnou volbou plynového kotle. Při jeho nákupu byste měli zvažovat nejen velikost domácnosti, ale také, k čemu kotel slouží. Důležité pro spotřebu je také umístění zdroje tepla co nejblíže k místu odběru. To znamená, že umístit kotel do sklepa je nerozumné, protože cestou do koupelny či kuchyně voda vychladne, dochází k velkým tepelným ztrátám a odběr tepla i vody se tak zvyšuje.
6/	Zateplete dům, utěsněte okna
Zateplením venkovního zdiva se dají náklady na topení výrazně snížit. Výměnou starých oken za nová či jejich utěsněním se dají ušetřit další nemalé peníze. Zateplení domu je vhodné konzultovat s odborníky, kteří by měli bezplatně poradit, kde se dají získat největší úspory tepla při přijatelných nákladech.
7/	Větrejte krátce	
Při intenzivním, ale krátkém větrání stačí jen vyměnit vzduch, ale stěny přitom neprochladnou. Pozor na větrání v zateplených prostorách. Když se v nich dostatečně nevětrá, hrozí nebezpečí plísní.
										Tomáš Málek“
										 
 


 100 let Církve bratrské v Novém Městě pod Smrkem

Dne 9. října 2005 proběhla v budově Církve bratrské v Havlíčkově ulici oslava stoletého výročí vzniku sboru. Sjela se celá řádka pozvaných, kromě jiných i kazatel Bratrské jednoty baptistů z Brna a spisovatel Vlastimil Pospíšil za sdružení Exulant, náš pan starosta Jaroslav Maděra   a kazatel Církve bratrské, bývalý armádní kaplan a nynější poradce ministra obrany, kapitán Miloslav Kloubek.
Oslavy začaly shromážděním v 10 hodin dopoledne, ve kterém zazněly mnohé pozdravy a příspěvky od pozvaných. Po obědě pokračovalo druhé shromáždění, které se neslo v duchu vzpomínek na počátky v Polsku a končilo okolo páté hodiny odpoledne společným občerstvením na prosluněné zahradě za domem.
K vidění byla výstava fotografií v chodbě sboru a zájemci si mohli zakoupit sborníček s fotografiemi a texty, které se dotýkají naší historie. Výstava bude i nadále pokračovat pro případné další zájemce o zhlédnutí.
Jen krátce připomenu, že tento sbor vznikl mezi Čechy v polském městečku Zelově v roce 1905, odkud se po čtyřiceti letech po druhé světové válce přestěhoval do Nového Města pod Smrkem.
Ondřej Kyml



Účastníci slavnosti před sborovým domem v Havlíčkově ulici


Smrk a senioři
************
V sobotu 17. září za nepříznivého počasí se uskutečnil u příležitosti 2. výročí postavení rozhledny na nejvyšší hoře Jizerských hor Smrku  společný náročný výstup. 
Příští den, v neděli, za krásného slunného počasí, umožnil návštěvu rozhledny svým členům a příznivcům Klub seniorů v Novém Městě pod Smrkem tak, že byli postupně vyvezeni na vrchol Smrku. Krása nádherného výhledu do dalekého kraje nás všechny obohatila. Nebýt možnosti, kterou nám Klub seniorů poskytl, byli bychom o to ochuzeni. Poděkování zaslouží obětaví lidé, které paní Bondarová, předsedkyně Klubu seniorů,  dovede pro správnou věc získat. O dobrou pohodu se i po celou neděli starali muži, kteří vzdor větru a dešti vytrvali ve stanech naa vrcholu Smrku v soboru, a každému,  kdo  se přišel občerstvit,  přidali přání dobré chuti i vlídné slovo. Když nadešel čas rozloučit se a obsadit po nových příchozích uvolněná místa v Avii, byli tu další, kteří se starali, aby se zase každý bezpečně, včas a v pořádku dostal zpět. Opomenout nelze ani řidiče, který v prudkých kopcích podal výkon hodný mistra.
 Všem, kteří pomohli při přípravě, organizaci a celém průběhu této akce, patří náš upřímný dík.								Účastnice výletu Olga Žáková




VÁNOCE:
Stres? Horečné nákupy? 
Deprese? Bankrot rodinného rozpočtu?

Přijďte s námi prožít tajemství pravých Vánoc!





Štědrovečerní bohoslužba 
Sobota 24.12. v 16 hod.

O Vánocích nemusíte zůstat sami!

Boží hod vánoční, 25.10. v 10 hod.
Shromáždění na Štěpána, 26.10. v 10 hod.

Církev bratrská 
Havlíčkova 787 
NMPS






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  černobílé a barevné kopírování pro občany během výpůjční doby,  možnost scanovat, v dohledné době bude knihovna nabízet  faxovací službu.
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
			Antologie nové české literatury
			Na lovu teroristů
Abdi, N.		Slzy v písku
Ajvaz,M.		Prázdné ulice
Alaux, J.		Záhada v Haut-Brion
Andres, A.		Wetemaa, Rytíři kněžny Rhowen
Berg, E.		Nikdy nezapomeň
Boulle, P.		Planeta opic
Brown, D		Šifra mistra Leoparda
Burgess, M.		Chci to!
Denver, H.		Léčitelé
Deveraux, J.		Navždycky a věrně
Dousková,I.		Čím se liší tato noc
Erml,R.		Bez lítosti
Farská, H.		Maryša naruby
Grohola, k.		Já vám ukážu
Hodrová,D.		Komedie
Husajní, S.		A zemřeš ukamenováním
Janečková, K.		Osudová posedlost
Japrisot, S.		Příliš dlouhé zásnuby
Jelinek, E. 		Pianistka
Kamen,J.		Hugo
Karlíčková, j.		Přechodné bydliště Hatteras
Köster- Lösche, K.	Návrat Haliny
Marai, S.		Země, země
Matthews, C.		Kompromitující situace
Moon, E.		Rychlost temnoty
Nezval, M.		Únos zpěvačky
Oates, 	J.C.		Tetované děvče
Read, P.P.		Láska a revoluce
Sparks, N		Svatba
Sparrow, M.		Další příhody venkovského lékaře
Ströbinger, R.		Tak to vidím já
Szpilman,W.		Pianista
Šabatová,A.		Pokus o skoročlověka
Wassmo, H.		Kniha Dinina
Žilák, K.		Pusinka


Naučná dospělí
Definice a vysvětlivky
Bauer, J.		Kdo je největší Čech?
Brown. R.		Encyklopedie motocyklů
Green, C.		Malujeme keramiku
Hoffmeister,A.	Kaleidoskop
Hutařová, I.		Současní čeští ilustrátoři
Jóža, M.		Jizerskohorská rašeliniště
Kosatík,P.		Ferdinand Peroutka
McGavin, G.		Hmyz
Moore, M 		Kde domov tvůj..?	
Palata, J.		Poudačky strejce Petra
Palmer, J.		Psí plemena
Pokorný, P.		Liberec, Jizerské hory 
Poledne, A.		Největší moderní války
Řeháček, M.		Daleké obzory
Šimonová, A.		Výtvarná dílna
Toufar, P.		Kruté příběhy z české historie
Vítovský,A.		Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník internetu
Wenzl,J.E.		Hrdinové Ledového moře
Wich,F.		Rock & Pop I.
Wich,F.		Rock & Pop II.


Mládež beletrie

Blyton, E.		Dobrodružství u Tajné hory
Brezina, T.		Záhada starého mlýna
Brožíková,H.		Terezka a bublinková víla
Freund, P.		Laura a Pečeť sedmi měsíců
Košinová, M.		Kateřina v zemi Ásů
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.		Věda v nebezpečí
Iparraruirre,de L.	Plastické dekorace z ubrousků
Verstraete,L.		Fantastické filmové triky
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.
		

