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(ÚZSVM). ÚZSVM nechal udČlat Agenturou ochrany pĜírody a krajiny
posouzení stavu stromĤ, na jehož základČ byly urþeny stromy, které
bylo možné vykácet. Na tomto základČ vydal OVŽP povolení ke kácení
nČkterých stromĤ. ÚZSVM kácení neprovedl a rozhodnutí o povolení
kácení pozbylo na konci vegetaþního klidu (bĜezen 2009) platnost.
MČsto se snažilo již dlouhou dobu tyto pozemky získat. PĜed nČkolika
týdny byly pozemky ÚZSVM pĜevedeny na mČsto. Nový vlastník,
mČsto, zadalo nové posouzení stromĤ. ZávČr zatím není znám, ale
z jednání na místČ vyplynulo, že dendrolog kácení stromĤ
nedoporuþuje, naopak by doporuþil stromoĜadí vyhlásit jako významný
krajinný prvek (VKP). Navrhne pouze provedení odborného oĜezu a
ošetĜení stromĤ, což je otázka finanþních prostĜedkĤ. Pan Pelant se
dotázal, co urþoval první posudek a zda je ještČ platný. Pan starosta
odpovČdČl, že v rozhodnutí OVŽP, platném do konce bĜezna 2009, bylo
urþeno nČkolik stromĤ ke kácení. Sl. Svitiþová, referentka OVŽP,
upozornila ÚZSVM, že se blíží konec platnosti rozhodnutí o povolení
kácení. OdpovČdí byla informace, že pozemky budou brzy pĜevedeny
na mČsto. Pan Pelant se dotázal, jestli vyhlášení aleje významným
krajinným prvkem ovlivní nČjakým zpĤsobem plánovanou výstavbu
hĜištČ. Pan starosta odpovČdČl, že projektová studie na výstavbu hĜištČ
(zveĜejnČna na webových stránkách mČsta) stávající stromy respektuje.
O vyhlášení VKP, na základČ návrhu, rozhoduje zastupitelstvo.
V Novém MČstČ lokality VKP již jsou. Jde o park nad bytovým domem
Frýdlantská 59 a park nad bývalou Textilanou. Pan starosta Ĝekl, že
v úterý (28. dubna) pĜi silném vČtru procházel s paní Strakovou a
sleþnou Svitiþovou nČkteré þásti mČsta, ve kterých se nacházejí vzrostlé
stromy ve vlastnictví mČsta, vþetnČ aleje u sokolovny. U sokolovny
nebyly žádné silné odlámané vČtve, ale napĜ. u katolického kostela
spadly i silné vČtve. Paní Lodeová Ĝekla, že v pĤl jedné v noci se ze
stromu u sokolovny odlomila velká silná vČtev, která byla potom vČtrem
odnesena smČrem ke koupališti. A další vČtve, které spadly, byly ráno
(v 5:00 hodin) paní Heinrichovou posbírány. Dodala, že je má u svého
domu za brankou. Dále se paní Lodeová dotázala, jestli lze pouhým
okem zjistit, zda je strom nepoškozený. ěekla, že si nepamatuje, a to se
tam narodila, že by nČkdy nČkdo stromy ošetĜoval. Pan starosta
odpovČdČl, že to neví, není odborník. Na to byl právČ pozván
dendrolog. Paní Straková odpovČdČla, že pĜed sedmi lety provedlo
mČsto, pĜestože to nebyl majetek mČsta, po schválení RM, na své
náklady odborný proĜez stromĤ, který provádČl pan Jediný. Pan Kozák
Ĝekl, že mČli nízkou plošinu, nedostali se moc vysoko. Dále Ĝekl, že již
byly vypracovány celkem þtyĜi odborné posudky. Podle prvních
posudkĤ mČlo dojít ke kácení, protože byly stromy napadeny, a podle
posledního jsou stromy v poĜádku. ěekl, že odborníka, který dČlal
poslední posudek, by rád vidČl. Pan starosta se dotázal pana Kozáka,
proþ tedy nedošlo již v minulém období k ošetĜení nebo pokácení? Pan
Kozák odpovČdČl, že to nebyl majetek mČsta. Pan starosta sdČlil, že
donedávna to stále nebyl majetek mČsta. Od doby, kdy jsou stromy
majetkem mČsta, bylo zadáno vypracování prvního posudku, a podle nČj
se bude mČsto Ĝídit. Pan KĜepelka upozornil na skuteþnost, že
odvolacím orgánem proti rozhodnutí OVŽP nebude Liberecký kraj, ale
Správa CHKO Jizerské hory. Ta v minulosti nikdy nepovolila kácení
proti posudku dendrologa. Pan starosta dodal, že je jasné, že stromy
bude nutné nČjakým zpĤsobem udržovat, což patrnČ bude uvedeno
v posudku Ing. Wacha (dendrolog). Dle toho bude nutné pĜipravit
finanþní prostĜedky. Ing. Wach, který posouzení provádČl, je jedním
z uznávaných odborníkĤ, který provádí i ošetĜování stromĤ.
Npor. Bc. Dostál, velitel OO Policie ýR Nové MČsto pod Smrkem,
seznámil pĜítomné s bezpeþnostní situací v Novém MČstČ pod Smrkem
za období od ledna do dubna 2009. Na OO PýR v Novém MČstČ pod
Smrkem je v souþasné dobČ plný stav policistĤ, tzn. 14 policistĤ + 2
vedoucí pracovníci. Bylo spácháno 30 trestných þinĤ a 89 pĜestupkĤ,
což je o 1/3 ménČ než v loĖském roce ve stejném období, a to i pĜesto,
že pod OO PýR Nové MČsto pod Smrkem novČ patĜí i obce Horní
ěasnice a Srbská. ěekl, že to pĜisuzuje pravidelné prevenci. Dále uvedl,
že od roku 2010 bude v Liberci zĜízeno Krajské Ĝeditelství PýR
s vlastní právní subjektivitou. Npor. Bc. Dostál se vrátil k pĜedchozímu
tématu a Ĝekl, že v pĜípadČ padnutí nČjakého stromu, pĜi nČmž dojde ke
zranČní, bude celá záležitost šetĜena Policií ýR. Bude zjišĢováno, kdo je

vlastníkem, zda byly stromy náležitČ ošetĜovány a jaké byly
vypracovány posudky. Policie by musela také nechat vypracovat
posudek. Paní Straková Ĝekla, že mČsto má velké množství vzrostlých
stromoĜadí a stromĤ, na které by bylo dobré nechat vypracovat odborné
posudky.
Pan Vojáþek Ĝekl, že se v Novém MČstČ rozmohlo vykrádání domĤ
bČhem dne. Jisté podezĜení na osobu, která to provádí, je. Dotázal se,
jaké jsou možnosti nebo pravomoci k jeho usvČdþení. Npor. Bc. Dostál
odpovČdČl, že vše je o dĤkazní stránce. Je možné jednat pouze podle
zákona. Obvinit z trestného þinu je možné na základČ pĜistižení pĜímo
na místČ, nebo na základČ pĜímého svČdectví. To, že je u podezĜelého po
nČjaké dobČ nČkterá z odcizených vČcí nalezena, ale ke krádeži se
nepĜizná, není bohužel dĤvod ke vznesení obvinČní. PodezĜelý by se
musel pĜiznat
Zastupitelstvo mČsta projednalo dále na svém jednání majetkoprávní
vČci - stanovilo smluvní ceny pozemkĤ pĜi prodeji z vlastnictví
mČsta , projednalo prodej nemovitého majetku mČsta.
•
•
•
•
•
•
•

rodinný domek
109 Kþ/m2
domek na rekreaci
151 Kþ/m2
garáž
87 Kþ/m2
zahrada, ostatní plocha
44 Kþ/m2
ostatní plocha – a) místní komunikace u stavby
105 Kþ/m2
ostatní plocha – b) místní komunikace mimo stavbu 35 Kþ/m2
orná pĤda, travní porost v zastavitelném území
33 Kþ/m2

ZávČreþný úþet mČsta za rok 2008, zprávu auditora pĜedložila ke
schválení vedoucí finanþního odboru pí Ing. Beranová. FV projednal
zprávu auditora a doporuþil ji zastupitelstvu schválit bez výhrad.
Zastupitelstvo mČsta projednalo a schválilo požární Ĝád mČsta na
základČ § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2., § 13 odst. 1 písm. b) zákona þ.
133/1985 Sb., o požární ochranČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Dnem úþinnosti této vyhlášky se ruší OZV þ. 3/2004 – Požární Ĝád
mČsta Nové MČsto pod Smrkem.
Pan starosta Ing. Pavel Smutný pĜedložil návrh na vyĜazení
majetku.
Pan starosta Ĝekl, že dĤvodem projednání je potĜeba provést
vyĜazení dalšího majetku, který byl v užívání Teplárenské novomČstské
s.r.o. (TN). Jedná se o pĜivadČþ páry z bývalé textilanské výtopny, který
zabírá mnoho místa, je nepotĜebný a nefunkþní. Pan starosta dále Ĝekl,
že v loĖském roce byla provedena výmČna nČkterých výmČníkĤ za nové.
Finanþní prostĜedky na výmČnu výmČníkĤ byly poskytnuty z nájmu,
které platí TN mČstu. ÚþetnČ není stále doĜešeno poskytnutí þástky
2.286.008 Kþ z rozpoþtu mČsta TN na výmČnu 7 ks výmČníkĤ.
Z dĤvodu daĖové výhodnosti (odpoþet DPH) je nutné, aby nové
zaĜízení bylo majetkem TN. Navýšení základního jmČní TN penČžitým
vkladem se ukázalo finanþnČ nevýhodné, proto bylo navrženo vrátit se
k pĤvodnímu návrhu a poskytnutá þástka by mČla být dotací mČsta
Modernizace pracovištČ Czech POINT
PĜedložil František Homolka, tajemník MČÚ.
Pan Homolka sdČlil, že Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotaþní titul na
vybavení pracovištČ Czech POINT. Je možné þerpat na zĜízení nového
pracovištČ nebo pro upgrade. Jednalo by se o dotaci na upgrade ve výši
68.540 Kþ s tím, že podíl mČsta by byl 15 % (10.281 Kþ) a vlastní
dotace 58.259 Kþ. PoĜízen by mČl být monitor pro klienta, þteþka pro
obsluhu a klienta a tiskárna. Tím bude vybavena kanceláĜ na matrice.
ZM projednalo na základČ pĜedložených materiálĤ podmínky
rozhodnutí o udČlení dotace na modernizaci pracovištČ Czech POINT ze
strukturálního fondu ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje).
RĤzné
Pan starosta sdČlil, že dochází k razantnímu propadu pĜíjmĤ od
státu – daní sdílených ze státního rozpoþtu. Zatím nebylo vydáno
oficiální sdČlení, pĜesto dle odhadĤ budou na pĜíjmech rozpoþtu mČsta
chybČt 4 mil. Kþ, ale také možná více. V bĜeznu byl propad 9 % oproti
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loĖskému roku. Podle všech pĜedpokladĤ by se mohla situace ještČ
zhoršovat. Bude nutné jednat se zástupci všech organizací napojených
na rozpoþet o možnostech úspor. Zastupitelstvu mČsta budou na
þervnovém zasedání tyto rozpoþtové zmČny pĜedloženy. PĜedpokládá se,
že až v roce 2011 se pĜíjmy dostanou na úroveĖ roku 2008. Ing.
Beranová dodala, že Ministerstvo financí ani Liberecký kraj nevydaly
žádné závazné ani metodické pokyny. Známé jsou pouze pĜedpoklady
(predikce) a na vedení mČsta je situaci s dostupnými znalostmi ustát. Je
jasné, že bude nutné dokonþit rozbČhnuté akce a posoudit, co bude
možné dále ještČ udČlat, kde uspoĜit a které investiþní akce
neuskuteþnit. Ministerstvem ani Libereckým krajem k tomu nebude
vydán žádný pokyn. Dodala, že je to poprvé za dobu, co je ve funkci
vedoucí finanþního odboru, kdy je potĜeba takovou situaci Ĝešit. Pan
starosta ještČ dodal, že faktem je, že mČsto do souþasné doby dostalo
od státu o 631.000 Kþ ménČ oproti minulému roku. K financování je
využíván kontokorentní úvČr. Je zapotĜebí celou situaci Ĝešit. Ing.
Beranová dodala, že kontokorentní úvČr je využíván nepĜetržitČ. Pan
Kozák Ĝekl, že situace se potáhne do srpna. Je nutné dát již na dnešním
jednání všem organizacím závazný pokyn krátit výdaje minimálnČ o 10
%, aby nebylo nutné þerpat finanþní prostĜedky z jiných resortĤ nebo
sortimentĤ. FV to projednával dost peþlivČ a navrhuje snížit jednotlivé
kapitoly rozpoþtu o 10 %. Pan starosta Ĝekl, že by bylo nutné stanovit,
z jakého základu. Pan Kozák Ĝekl, že to urþitČ nepĤjde z energií, tam
jsou ceny jednoznaþnČ dány, ale nebude možné realizovat nČjaké
investiþní akce. Je nutné k tomu pĜistoupit s chladnou hlavou a musí se
to týkat všech složek MČÚ a organizací. Pan starosta Ĝekl, že budou
ihned zahájena jednání se zástupci organizací. Navrhl pĜijmout usnesení
s tím, že bude nutné omezit výdaje na nezbytnČ nutnou míru, neuvádČt
snížení výdajĤ o 10 %. Paní místostarostka doplnila, že bude nutné se
zástupci organizací napojených na rozpoþet jednat. Zaþnou se hledat
rezervy, ale urþitČ nebude možné nČkterým striktnČ naĜídit snížení
rozpoþtu o 10 %. NČkteré organizace jsou tak malé, že by jim zĤstaly
finanþní prostĜedky pouze na energie. Na þervnové zasedání bude
pĜipraveno Ĝešení snížení rozpoþtu. UrþitČ by nebylo dobré pĜijímat
nČjaké závazné usnesení, nebyl to bod jednání, mČlo jít o informaci ke
stávající situaci. Pan starosta Ĝekl, že by bylo dobré mít obecné
usnesení o tom, že byla situace projednána a mít mandát od
zastupitelstva jednat o snížení výdajĤ mČsta v jednotlivých kapitolách.
Paní místostarostka Ĝekla, že je otázka, co je pro každého nutná míra.
Pan Selnekoviþ sdČlil, že by se zastupitelstvo mČlo nČjak k danému
problému vyjádĜit, byĢ jen obecnČ, ale aby bylo zĜejmé, že bylo nČjak
reagováno. Mít usnesení, z nČhož by bylo zĜejmé, že je vedení mČsta
povČĜeno k jednání o snížení výdajĤ rozpoþtu mČsta. Dodal, že souhlasí
s usnesením navrženým panem starostou „Omezit výdaje na nezbytnČ
nutnou míru“. Pan Novotný Ĝekl, že by možná staþilo usnesení o
povČĜení k jednání: „ZM povČĜuje vedení mČsta, na základČ aktuálních
informací, k jednání se všemi organizacemi napojených na rozpoþet o
snížení výdajĤ rozpoþtu mČsta“. Mgr. Smutná Ĝekla, že si myslí, že
Ĝeditelé všech organizací a vedoucí odborĤ jsou natolik šikovní lidé, že
pochopí, že je nutné rozpoþty snížit, a není nutné dávat do usnesení
omezení rozpoþtu nČjakými procenty. Pan Vojáþek doplnil, že souhlasí
s tím, co bylo Ĝeþeno, a bylo by dobré vše pĜipravit jako bod jednání
ZM. Paní Suková Ĝekla, že u MŠ bude pravdČpodobnČ snížen rozpoþet
o 91.000 Kþ, a navrhla jako možnost úspory vzdát se odmČny
zastupitelĤm. Pan tajemník Ĝekl, že vyplácení odmČn za práci
zastupitele je dáno zákonem. Paní místostarostka sdČlila, že by muselo
být také zmČnČno usnesení zastupitelstva k odmČnám. Navrhla, aby bylo
do usnesení naformulováno povČĜení starosty a místostarostky k jednání
se všemi subjekty napojenými na rozpoþet mČsta o snížení rozpoþtu.
Mgr. Svobodová pozvala pĜítomné na oslavu 30 let DDM. Táborová
základna byla založena 1977 a DDM byl panem Václavem
Skoþdopolem založen v roce 1979. Akce probČhne dne 23. kvČtna 2009
od 19:30 h v sále DČlnického domu. Pan Skoþdopole pĜislíbil úþast.
ýást akce bude hrazena z dotace.
Pan Malý se dotázal na obsazení místa zubního lékaĜe. Pan starosta
Ĝekl, že se nic nezmČnilo. Již bylo ukonþeno þtvrté kolo výbČrového
Ĝízení. Nebyl žádný zájemce. Jsou zveĜejnČny seznamy zubaĜĤ, kteĜí
pĜijímají pacienty, mezi nimi je i MUDr. Gürlich z ýernous. Ve
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Frýdlantu bude nový zubní lékaĜ pan Janþáry. Dle VZP ýR je pro naše
obþany stomatologická péþe dostateþnČ dostupná i napĜ. v Liberci.
Pan Malý vznesl stížnost na jednání Ing. Pánka, správce obecních lesĤ.
ěekl, že SDH Ludvíkov pod Smrkem mČl domluvené dĜevo na stavbu
vatry. Když Ing. Pánkovi volali, aby se domluvili, tak jim sdČlil, že
nemá þas. Není to poprvé, co si na jeho jednání nČkdo stČžoval. Pan
starosta Ĝekl, že s Ing. Pánkem bylo dĜevo pro hasiþe na vatru
domluveno. Dále sdČlil, že s Ing. Pánkem hovoĜil a ten mu vysvČtlil, že
když mu hasiþi volali, odjíždČl na dovolenou. ěekl jim, že na nČ teć
nemá þas, aĢ pĜijdou až v pondČlí (27.04.). ěekl, že nemĤže za to, že se
neozvali dĜíve. Paní místostarostka Ĝekla, že s Ing. Pánkem bylo vše
domluveno dlouho dopĜedu. Hasiþi mČli možnost se s ním dohodnout
dĜíve. Mohl jim ukázat, kde mohou dĜevo vzít, a pak by již bylo jedno,
jestli je na dovolené. Hasiþi mČli na domluvení dostateþnČ dlouhé
þasové rozpČtí. Je pravda, že kdyby šli pro dĜevo v pondČlí (27.04.), tak
by vatru postavit nestihli, protože chodí do zamČstnání a stavČní vatry je
þasovČ nároþná záležitost.
Pan Vojáþek se dotázal na to, jak se vyvíjí story Penny Market a jak
bude probíhat sezona na koupališti. Pan starosta odpovČdČl, že zámČr
výstavby je ve vedení þeské poboþky schválen. Probíhá pĜíprava
projektové studie a pak musí být celý zámČr schválen vedením
v NČmecku. Po jeho schválení bude probíhat projektová pĜíprava.
MČsto bude muset zaĜadit pozemky do zmČn v územním plánu (ÚP).
ZároveĖ jsme již obdrželi žádost o odkoupení pozemkĤ. Pan Vojáþek
se dotázal, zda se bude budovat kruhový objezd. Pan starosta
odpovČdČl, že kruhový objezd je v ÚP v rámci obchvatu mČsta. Ze
strany zástupcĤ potravinového ĜetČzce Penny Market byl vznesen dotaz,
zda bude mČsto chtít kruhový objezd v ÚP zachovat, aby tomu mohli
pĜizpĤsobit projekt. Ze strany mČsta bylo sdČleno, že obchvat vþetnČ
kruhového objezdu by bylo dobré v ÚP zachovat. Výstavbu Penny
Marketu by to nemČlo podstatnČ omezit. Pan Vojáþek Ĝekl, zda by
nestálo za to se obchvatem v ÚP zabývat a navrhnout jeho umístČní
v jiném místČ, mimo mČsto. Pan starosta Ĝekl, že dle obecného
stanoviska urbanistĤ není doporuþováno stavČt obchvaty úplnČ mimo
mČsta. Z tČchto mČst se vytrácí život. Urbanisté si cení více tČchto
variant Ĝešení obchvatĤ mČst. Dále pan starosta odpovČdČl na otázku
týkající se koupalištČ. ěekl, že majitel opravuje plot okolo spodního
rybníka. Má své webové stránky. Odkaz je na webových stránkách
mČsta. Jsou na nich zveĜejnČny ceny za chytání ryb. V letních mČsících
bude zákaz chytání ryb z pláže. Koupání by nemČlo být omezeno, pouze
šlapadla by nemČla zajíždČt až ke bĜehĤm, kde budou sedČt rybáĜi.
Majitel má stále podanou žádost o pronájem celého areálu.
Mgr. Himmelová se dotázala, jak se vyvíjí situace kolem MUDr.
Hubáþka. Pan starosta odpovČdČl, že MUDr. Vacková je pĜipravena
pĜevzít ordinaci a pĜipravit si ji k provozu. Problém je, že
MUDr. Hubáþek stále nedal písemnou výpovČć z pronájmu nebytových
prostor a nepožádal kraj o zrušení registrace. Dodal, že MUDr.
Hubáþkovi bude pĜipravena dohoda o ukonþení pronájmu NP. Snahou
bude zajistit, aby MUDr. Vacková mohla na zaþátku þervna pĜevzít
ordinaci a po nezbytných úpravách zahájit þinnost. Pan starosta ještČ
sdČlil informaci týkající se provozu lékárny. ěekl, že stávající lékárník
dal výpovČć z pracovního pomČru. Provoz lékárny bude pokraþovat.
Firma, která lékárnu provozuje, hledá náhradu. Dokud nového lékárníka
nenajde, bude zajišĢovat provoz výpomocí z jiných svých provozoven.
Paní místostarostka dodala, že s panem lékárníkem hovoĜila. SdČlil jí,
že již mají náhradu a provoz nebude pĜerušen.
Paní Husáková se dotázala na možnosti oprav veĜejného osvČtlení
(VO). ěekla, že již tĜi dny nesvítí VO v ulici Husova. Paní
místostarostka Ĝekla, že poruchu VO je nutné oznámit na BS a pan
Smola provede opravu. Pan starosta dodal, že je potĜeba VO pouze
znovu zapnout. PĜi vČtru dochází ke zkratu vedení VO. Pan Smola již
na nČkterých místech umístil rozpČrky, aby se dráty nedotýkaly a
nedocházelo tak ke zkratu.
Paní Suková se dotázala, v jaké fázi se nachází rekonstrukce
kanalizace. Byla oslovena obþanem, který by chtČl sázet stromy a ptal
se, jestli to má význam. Paní místostarostka odpovČdČla, že sázet
stromy v místech, kde se bude kopat, význam nemá. V srpnu by mČla
být vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace, ale realizace by byla

  



stejnČ až v roce 2010. Pan starosta dodal, že pokud bude v srpnu
výzva, tak mČsto obdrží rozhodnutí o tom, zda dotaci získalo, až
v pĜíštím roce.
Pan Novotný se dotázal na aktuální informaci kolem realizace
singltrekĤ. Pan Suk odpovČdČl, že bylo zahájeno územní Ĝízení. Dne
19. kvČtna probČhne ústní jednání o územním Ĝízení. Pan starosta

dodal, že Lesy ýeské republiky s. p. vyhlásily výbČrové Ĝízení na
stavební firmu, která celou stavbu provede. Akci financují v rámci
svého rozpoþtu, kde mají prostĜedky na výstavbu komunikací. ZámČrem
je investice do rekreaþní funkce lesa. První etapa mezi obcí LáznČ
Libverda a mČstem Nové MČsto pod Smrkem by mČla být dokonþena na
podzim 2009.

Úplný zápis ZM najdete na internetových stránkách www.nmps.cz

POVODNċ 2009
Vážení obþané, nČkteĜí z Vás se na nás obracíte s dotazem, jak mĤžete pomoci lidem z oblastí zasažených letošními
povodnČmi. Informace jsou takové, že nejžádanČjší forma pomoci je finanþní.
Humanitární spoleþnost ýlovČk v tísni spoleþnČ s ýeskou televizí vyhlásila veĜejnou sbírku na pomoc obČtem záplav.
MĤžete-li i Vy, pĜispČjte.
þ. ú. : 7202 7202 /0300 u ýSOB
DMS POVODNE09 na þíslo 87777
Tyto informace jsou každodennČ zobrazovány v podobČ vysílacích spotĤ v ýeské televizi.

ZávČreþný koncert
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Informace ze Senior klubu
V soboru 13. þervna jsme uspoĜádali zájezd do Prahy, kde byla
v trojské ZOO otevĜena nová rozhledna – kopie staré rozhledny ze
Smrku. Je vysoká 18,5 m a má 85 schodĤ. NovomČstští mohli na
rozhlednu ještČ pĜed oficiálním otevĜením!!
ěeditel ZOO pan Petr Fejk slavnostnČ otevĜel rozhlednu, pronesl Ĝeþ, byl
vtipný a srdeþný. Celé slavnostní otevĜení rozhledny bylo v dobovém
obleþení. Starosta pan Ing. Pavel Smutný také pronesl Ĝeþ, kterou nás
pČknČ reprezentoval. Byli jsme opravdu hrdí!!
Odpoledne jsme navštívili skanzen v KouĜimi. PĜi zpáteþní cestČ jsme
se ještČ stavČli u
Památníku bitvy u Lipan.
Den byl pČkný, perný … ale stál za to. Máme tu další výlet, na který
se tČšíme. Informace jsou v naší skĜíĖce na námČstí.
Za Senior klub J. Bondarová
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Možnosti pĜíjmu digitálního televizního vysílání na území Nového MČsta pod Smrkem (pokraþování z minulého þísla)
STA – pĜíjem v bytových domech (panelových) vybavených systémem STA (spoleþná tel. anténa). Zde se nabízí nČkolik možností. Jednotlivé
možnosti a jejich realizace je závislá na stávajících rozvodech a jejich stáĜí v tČchto domech. Jde pĜedevším o koaxiální kabely natažené ve zdech a
úþastnické zásuvky v tČchto bytech. Jde vždy o finanþnČ velmi nákladné zaĜízení, které v této dobČ musí Ĝešit majitel bytového domu (bytové správy,
družstva, soukromí majitelé).
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

DVB-T
DVB-S
DVB-T
DVB-S
DVB-S

-

pozemní digitální pĜíjem
satelitní digitální pĜíjem
pozemní digitální pĜíjem s pĜevodem do televizního systému PAL
satelitní digitální pĜíjem s pĜevodem do televizního systému PAL
satelitní digitální pĜíjem s pĜevodem do televizního systému DVB-T

1. DVB-T pĜíjem
ZaĜízení k pĜíjmu:do každého bytu set top box, podle poþtu standardních televizorĤ v bytČ, ke každé televizi jeden,nebo nový televizní pĜijímaþ,
tímto set top boxem vybavený (televizor LCD nebo PLAZMOVÝ). Anténa a elektronické zaĜízení je spoleþné pro celý dĤm. Odpadnou samostatné
antény na balkónech, hyzdící dĤm. VýmČna kabelĤ ve zdech a výmČna úþastnických zásuvek je podmínČna stavem a jejich typem. PĜíjem vysílaþĤ
DVB-T a skladba TV programĤ a rozhlasových stanic je jako u individuálního pĜíjmu DVB -T. Do televizoru se dostává kvalitní digitální signál
(odpovídá zpĤsobu propojení a kvalitČ set top boxu).
2. DVB-S pĜíjem
ZaĜízení k pĜíjmu: Receiver s dekódovací kartou,podle poþtu standardních televizorĤ v bytČ. Tento receiver se dodává pouze samostatnČ (není jim
vybaven LCD ani PLAZMOVÝ televizor). Podle poþtu televizorĤ musí být v bytČ i stejný poþet pĜípojných zásuvek pro tyto receivery. Nelze na jednu
zásuvku pĜipojit více receiverĤ. Satelitní anténa a elektronické zaĜízení je spoleþné pro celý dĤm. Odpadnou samostatné talíĜe na balkónech, hyzdící
dĤm. VýmČna kabelĤ a zásuvek je nezbytná. Bohužel, u vČtšiny domĤ je nutné zhotovit nový tzv. hvČzdicový rozvod, lištami na chodbách do bytĤ.
Možnosti pĜíjmĤ družic a programĤ jsou jako u individuálního pĜíjmu DVB-S (bez radiových stanic). Do televizorĤ se dostává kvalitní digitální signál
(odpovídá zpĤsobu propojení a kvalitČ receiveru).
3. DVB-T pĜíjem s pĜevodem do TV systému PAL
ZaĜízení k pĜíjmu: Standardní televizní pĜijímaþ nebo nový (LCD nebo PLAZMOVÝ). Poþet televizorĤ v bytČ není omezen. Anténa a elektronické
zaĜízení je spoleþné pro celý dĤm. Odpadnou samostatné antény na balkónech. VýmČna kabelĤ ve zdech a výmČna úþastnických zásuvek je
podmínČna stavem a jejich typem. pĜíjem vysílaþĤ DVB-T a skladba programĤ(bez radiových stanic) je jako u individuálního pĜíjmu DVB-T. Do
televizoru se dostává sice kvalitní, ale ne digitální signál. Kvalitní digitální signál je pouze pĜijímán elektronickým zaĜízením a pak pĜeveden do
systému PAL. Výhodou je,že odpadá nutnost poĜizovat ke každé televizi set top box a programy lze pĜijímat na standardních televizorech které máte
doma. PĜesto jde o velmi kvalitní pĜíjem, bez nutnosti dalších investic k stávajícím televizorĤm.
4. DVB-S pĜíjem s pĜevodem do TV systému PAL
ZaĜízení k pĜíjmu: stejné jako u varianty 3. i vše ostatní popisované i s výmČnami.
5. DVB-S pĜíjem s pĜevodem do systému DVB-T
ZaĜízení k pĜíjmu: stejné jako u varianty 1. Jedná se o maximální využití rozvodu co se týþe poþtu programĤ. Jde o pĜevod digitálního pĜíjmu ze
satelitního vysílání do systému DVB-T. Programy se v bytech pĜijímají jako u varianty 1. set top boxem a i ostatní popisované je shodné i s
výmČnami. Elektronické zaĜízení (transmodulátor) vytváĜí balíþky programĤ, tzv. multiplexy, které obsahují až 5 programĤ. To znamená,že s 5
multiplexy mĤžeme pĜijímat až 25 programĤ v digitální kvalitČ pĜenášených pĜímo do televizorĤ. Skladba programĤ se vytváĜí ze škály satelitních
programĤ dle požadavkĤ.
STA – pĜíjem v bytových domech (panelových) vybavených systémem STA (spoleþná tel. anténa)
Zde se nabízí nČkolik možností. Jednotlivé možnosti a jejich realizace jsou závislé na stávajících rozvodech a jejich stáĜí v tČchto domech. Jde
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pĜedevším o koaxiální kabely natažené ve zdech a úþastnické zásuvky v tČchto bytech. Jde vždy o finanþnČ velmi nákladné zaĜízení, které v této dobČ
musí Ĝešit majitel bytového domu (bytové správy, družstva, soukromí majitelé).
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

DVB-T
DVB-S
DVB-T
DVB-S
DVB-S

-

pozemní digitální pĜíjem
satelitní digitální pĜíjem
pozemní digitální pĜíjem s pĜevodem do televizního systému PAL
satelitní digitální pĜíjem s pĜevodem do televizního systému PAL
satelitní digitální pĜíjem s pĜevodem do televizního systému DVB-T

1. DVB-T pĜíjem
ZaĜízení k pĜíjmu: do každého bytu set top box, podle poþtu standardních televizorĤ v bytČ, ke každé televizi jeden, nebo nový televizní pĜijímaþ,
tímto set top boxem vybavený (televizor LCD nebo PLAZMOVÝ). Anténa a elektronické zaĜízení je spoleþné pro celý dĤm. Odpadnou samostatné
antény na balkónech, hyzdící dĤm. VýmČna kabelĤ ve zdech a výmČna úþastnických zásuvek je podmínČna stavem a jejich typem. PĜíjem vysílaþĤ
DVB-T a skladba TV programĤ a rozhlasových stanic je jako u individuálního pĜíjmu DVB -T. Do televizoru se dostává kvalitní digitální signál
(odpovídá zpĤsobu propojení a kvalitČ set top boxu).
2. DVB-S pĜíjem
ZaĜízení k pĜíjmu: Receiver s dekódovací kartou, podle poþtu standardních televizorĤ v bytČ. Tento receiver se dodává pouze samostatnČ (není jim
vybaven LCD ani PLAZMOVÝ televizor). Podle poþtu televizorĤ musí být v bytČ i stejný poþet pĜípojných zásuvek pro tyto receivery. Nelze na
jednu zásuvku pĜipojit více receiverĤ. Satelitní anténa a elektronické zaĜízení jsou spoleþné pro celý dĤm. Odpadnou samostatné talíĜe na balkónech,
hyzdící dĤm. VýmČna kabelĤ a zásuvek je nezbytná. Bohužel, u vČtšiny domĤ je nutné zhotovit nový, tzv. hvČzdicový rozvod, lištami na chodbách do
bytĤ. Možnosti pĜíjmĤ družic a programĤ jsou jako u individuálního pĜíjmu DVB-S (bez radiových stanic). Do televizorĤ se dostává kvalitní digitální
signál (odpovídá zpĤsobu propojení a kvalitČ receiveru).
3. DVB-T pĜíjem s pĜevodem do TV systému PAL
ZaĜízení k pĜíjmu: Standardní televizní pĜijímaþ nebo nový (LCD nebo PLAZMOVÝ). Poþet televizorĤ v bytČ není omezen. Anténa a elektronické
zaĜízení jsou spoleþné pro celý dĤm. Odpadnou samostatné antény na balkónech.VýmČna kabelĤ ve zdech a výmČna úþastnických zásuvek je
podmínČna stavem a jejich typem. PĜíjem vysílaþĤ DVB-T a skladba programĤ (bez radiových stanic) je jako u individuálního pĜíjmu DVB-T. Do
televizoru se dostává sice kvalitní, ale ne digitální signál. Kvalitní digitální signál je pouze pĜijímán elektronickým zaĜízením a pak pĜeveden do
systému PAL. Výhodou je, že odpadá nutnost poĜizovat ke každé televizi set top box a programy lze pĜijímat na standardních televizorech, které máte
doma. PĜesto jde o velmi kvalitní pĜíjem, bez nutnosti dalších investic k stávajícím televizorĤm.
4. DVB-S pĜíjem s pĜevodem do TV systému PAL
ZaĜízení k pĜíjmu: stejné jako u varianty 3. I vše ostatní popisované i s výmČnami.
5. DVB-S pĜíjem s pĜevodem do systému DVB-T
ZaĜízení k pĜíjmu: stejné jako u varianty 1. Jedná se o maximální využití rozvodu, co se týþe poþtu programĤ. Jde o pĜevod digitálního pĜíjmu ze
satelitního vysílání do systému DVB-T. Programy se v bytech pĜijímají jako u varianty 1. set top boxem a i ostatní popisované je shodné i s
výmČnami. Elektronické zaĜízení (transmodulátor) vytváĜí balíþky programĤ, tzv. multiplexy, které obsahují až 5 programĤ. To znamená, že s 5
multiplexy mĤžeme pĜijímat až 25 programĤ v digitální kvalitČ pĜenášené pĜímo do televizorĤ. Skladba programĤ se vytváĜí ze škály satelitních
programĤ dle požadavkĤ.
ZávČrem musíme sdČlit, že digitální pĜíjem pĜinesl kvalitní pĜíjem, ale není bez problémĤ. Jak finanþních, tak technických. Co se týþe tČch
technických, pĜipomeneme ty nejþastČjší, které nás budou obtČžovat.
PĜíjem digitálního pozemního vysílání je ovlivĖován inverzním poþasím, které je obzvlášĢ v zimních mČsících, a to i nČkolik dní. PĜi tČchto
podmínkách i nČkolik dní nemusí fungovat nČkteré programy, a to tak, že na obrazovce bude þerno nebo se budou objevovat rĤzná hlášení systému
(není signál, obraz kódován, audio-video nepĜítomno atd). U satelitního digitálního pĜíjmu jsou to zase silné bouĜky v místČ pĜíjmu nebo v místČ
vysílacího zaĜízení (PRAHA), silný vítr nebo napadaná velká vrstva snČhu nebo námrazy na talíĜ satelitní antény v zimních mČsících. Satelitní pĜíjem
je naopak neteþný k inverzi.
Bohužel, co se týþe nedostatkĤ, které zpĤsobuje poþasí, nČkteré se nedají Ĝešit. U bývalého analogového pĜíjmu se pĜi bouĜkách, snČžení, mrazu a
inverzi dala televize, sice se sníženou kvalitu obrazu sledovat, ale u digitálního pĜíjmu za tČchto podmínek nebude bohužel obraz žádný. Výpadky
digitálního pĜíjmu jsou znaþnČ ovlivnČny i umístČním antény, jak pro digitální pozemní, tak i pro digitální satelitní pĜíjem. Cena zjištČní místa pĜíjmu
je oproti poĜizovací hodnotČ zaĜízení zanedbatelná. Proto je dobré si pĜed vlastní koupí tČchto pĜístrojĤ nechat provČĜit místo pĜíjmu. Vyhnete se tím
problémĤm s nevhodným zaĜízením, které nebude fungovat a zĤstane Vám tak doma bez užitku.
autoĜi: www.FOTO-ELEKTRO.com
Petr Poštolka
Frýdlantská 613 - Nové MČsto pod Smrkem
tel.: 608 330 331

 
17. 7.
14. 8.
22. 8.
8

SATELITNÍ A ANTÉNNÍ TECHNIKA
Jaromír Pelant
Na Výsluní 1007 – Nové MČsto pod Smrkem
tel.: 604 258 732
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Informujeme obþany, dne 19. þervna 2009 byla firmou VRV a. s., Praha pĜedána projektová dokumentace kanalizaþních pĜípojek pro
jednotlivé domy.
TČm, kteĜí již zaplatili 3 000,– Kþ za projektovou dokumentaci, bude jedno paré této dokumentace vydáno.
Vydávání bude probíhat na stavebním odboru u pana Fryce v úĜedních dnech (pondČlí a stĜeda: 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin).
V souþasné dobČ naše mČsto þeká na výzvu z ESF, aby mohlo podat žádost o finanþní prostĜedky. K vyhlášení výzvy dojde pravdČpodobnČ
v srpnu.
Mgr. Radoslava Žáková, místostarostka mČsta

Za uplynulé období kvČten a þerven se opČt událo mnoho vČcí.
Poslední den v dubnu se konalo pálení vatry a stavČní májky. To vše
nám dalo dost zabrat pĜi pĜípravČ dĜíví, stavČní vatry, zajištČní
obþerstvení, stavČní vojenského stanu a dalšího potĜebného. Veþer
zaþal prĤvodem dČtí s lampióny, také naše skupina Mrsochmel
v maskách þarodČjĤ a þarodČjnic pĜispČla k veselé náladČ a
þarodČjnice, nesená v þele prĤvodu, byla hned usazena na hranici.
Celý veþer pĜálo poþasí, a tak po zapálení hranice se všichni
návštČvníci, bylo jich dost, dobĜe bavili. Po osmé hodinČ byla
slavnostnČ postavena pČknČ vyzdobená májka, která mČla být naší
chloubou až do posledního kvČtna, kdy se mČlo konat kácení máje.
Jenže rozdíl mezi lidmi je opravdu veliký. Jedni si váží dobrovolné
práce hasiþĤ, a pak jsou darebáci, kteĜí si jí neváží. V ranních
hodinách chlapci, kteĜí dojíždí z Liberce, které jsme hostili a
považovali za své každoroþní kamarády, zlomili a spálili tuto májku
na ohni. Víme, jak se máme pĜíštČ zaĜídit. UrþitČ je budeme již z dálky
vítat. /Ale klackem/. Podle vyjádĜení zúþastnČných byla akce opČt
dobrá. Jenže hned druhý den jsme se dozvČdČli velmi smutnou zprávu:
zemĜel dlouholetý þlen a kamarád p. Karel Kadera. Na jeho poslední
cestČ jsme ho doprovodili
a rozlouþili se s ním v Novém MČstČ pod Smrkem v KlingerovČ
mauzoleu.
9. kvČtna se konala soutČž o Pohár velitele okrsku, ve které se naše
družstvo obsadilo tĜetí místo ze šesti soutČžících ; také družstvo žen
obsadilo 3. místo. Byla to první letošní soutČž, ale i tak bylo vidČt, že
všechna zúþastnČná družstva jsou pĜipravena. Brzy potom byl
nahlášen požár lesa v JindĜichovicích, kam byly pĜes záchranný
integrovaný systém sezvány všechny výjezdové jednotky okrsku. Další
aktivita byla v pĜípravČ na kácení nové májky a pĜípravČ DČtského
dne. Bohužel, poþasí nám nedovolilo tuto tradiþní akci uspoĜádat.
Veškerou snahu a vynaložený þas nám i dČtem zkazilo špatné poþasí.
V prázdninovém období nás ale þeká další program, a tak si všechno
vynahradíme.
Koncem kvČtna byla þinnost pracovní pĜi svaĜování plotu u hĜištČ,
pĜípravČ vozidla na technickou prohlídku, stČhování boudy z Avie,
údržbČ a opravČ výstroje a výzbroje, þištČní nádrže v LudvíkovČ a
ostatních pracích, které souvisí s hasiþskou þinností.
22. þervna se v LudvíkovČ konala tradiþní soutČž v požárním sportu o

Pohár starosty sboru dobrovolných hasiþĤ Ludvíkov. Tentokrát nám
poþasí pĜálo, a tak za úþasti více družstev než kdykoli pĜedtím od
ranních hodin probíhala soutČž napĜed dČtí a potom žen a mužĤ.
V kategorii dČtí starších i mladších vyhrála družstva Nového MČsta.
V kategorii žen vyhrály starší ženy z Ludvíkova pĜed družstvem
mladších žen z Ludvíkova a tĜetí místo obsadily ženy z Habartic.
V mužích vyhrálo s velkým náskokem favorizované družstvo
Raspenavy, druhý byl Ludvíkov, tĜetí JindĜichovice, þtvrté Nové
MČsto smíšené, páté Nová Ves a poslední bylo pro malou poruchu
Nové MČsto pod Smrkem. Hlavní rozhodþí a velitel okrsku p. Rabina
se starostou hasiþĤ Ludvíkova Andrejem Babukou na závČr pĜedali
všem vítČzĤm poháry, podČkovali za sportovní výkony a zároveĖ
pozvali všechny sbory na další soutČže jak v našem okrsku, tak i mimo
nČj. Další velmi zdaĜilá konfrontace pĜípravy družstva byla na pozvání
z Lázní Libverda, kde naše soutČžní družstvo obsadilo z 12 soutČžních
sborĤ v silné konkurenci pČkné tĜetí místo shodnČ s ženským
družstvem. Poslední soutČž v mČsíci þervnu se konala v Kunraticích,
kde ženy obsadily 3. místo a muži 5. místo. Myslím, že i tak dobĜe
reprezentovali Ludvíkov, respektive Nové MČsto.
4. þervence se koná v Novém MČstČ noþní útok v požárním sportu,
který opČt slibuje velkou úþast družstev z celého kraje a také velmi
dobré sportovní výkony.
Výbor SDH Ludvíkov také na svých pravidelných schĤzích
projednával þerpání z rozpoþtu u mČstského úĜadu, dále snížení
rozpoþtu o 60 000,- Kþ po pĜedchozích jednáních s mČstským úĜadem
v rámci úspor, také þerpání grantĤ od krajského úĜadu, kde rovnČž
byly tyto granty sníženy.
Co nás þeká v nejbližší dobČ? Další soutČže v okrsku Bulovka,
Frýdlant, Raspenava, Habartice a již zmínČný noþní útok v Novém
MČstČ. Z kulturních akcí pro dČti a ostatní veĜejnost pĜipravujeme
tzv. „Ludvíkov v Karibiku“ opČt v kostýmech.
Termín je urþený na prázdniny, 25. 7.. Na konec prázdnin, 29. 8., je
plánovaný tradiþní „Poslední prázdninový táborák aneb sjezd
v maskách“. Rád bych Vás tímto pozval na naše aktivity. PĜejeme
dČtem pČkné prázdniny a všem dospČlákĤm pČkné léto, pĜípadnČ
dovolenou.
Jednatel SDH Ludvíkov Malý Pavel st.
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SMRKOVÁ OHLÉDNUTÍ
Narodil jsem se pĜed šestatĜiceti lety. Mým duchovním otcem i matkou byl Klub þeských turistĤ, i když tenkrát se tak nejmenoval. Prvotním
cílem bylo, aby se o mne zaþali zajímat všichni, kdo mají rádi Jizerské hory a jmenovitČ horu Smrk. Vznikl jsem ve skromných podmínkách a do
rodného listu mi dali jméno Výstup na Smrk. Obþerstvení bylo vynášeno na zádech v batozích mých zploditelĤ, dokonce i malá kamínka na
peþení. Jak jsem dospíval, rostly i nároky mých pĜíznivcĤ. PĜicházely celé rodiny i jednotlivci, staĜí i mladí, hubení i tlustí. Z poþátku známí z
MČsta, pozdČji i z rĤzných konþin republiky. Za odmČnu jsem jim pĜipravoval rĤzná pĜekvapení, která se pak stala legendou. Byly to a jsou dnes
už proslavené lívaneþky nebo bramboráky, pivo þi nČjaké to tvrdší pití, þaj nebo grog, známou se stala ona krosnová skĜíĖka, která sloužila jako
likérník i bar zároveĖ. Chodili na mne všichni ti známí i bezejmenní, aĢ se dČlo cokoliv. AĢ padaly z nebe trakaĜe þi jen pršelo, aĢ slunce pražilo
jako na SahaĜe, v oranžovém stanu bylo vždycky bájeþnČ a vešlo se do nČj neuvČĜitelné množství turistických lidiþek. A co se nevešlo do stanu, to
oblehlo nejbližší okolí. Památnou se stala fotografie poþetné skupiny nadšencĤ v krásném sluneþném dni a jako stĜedobod snímku byla maketa
staré rozhledny, kterou tĜímal vysoko nad hlavou jeden z úþastníkĤ Výstupu (Voloća MadČra).
Pak najednou ten oranžový stan nestaþil. PĜibyl hnČdozelený, který byl vzápČtí vystĜídán ohromným
vojenským. To už v té dobČ stála i dominanta Smrku – nová parádní rozhledna, a tak jsem se pĜestČhoval
pod ni. Letos už nabíhá šestý rok dokonþení její stavby.
Byly i doby, kdy vážnČ uvažovali o mé budoucnosti, protože se zdálo, že rodiþe a jejich nástupci
ponČkud zestárli a noví nepĜicházejí. Ale krize byla zažehnána a v souþasné dobČ mám stabilní kádr lidí,
kteĜí o mne peþují a hýþkají i mé úþastníky. Moje sláva se roznesla i do okolních zemí - Polska a NČmecka,
takže na vrcholu nezĜídka znČjí obČ Ĝeþi, blýskají fleše fotoaparátĤ þi nehluþnČ vrní kamery.
Letošní roþník mČl tedy poĜadové þíslo 36. OpČt bylo na vrchol Smrku dopraveno množství všelijakých
dobrot, pochutin a kapalin. Poþasí mi po delší dobČ pĜálo, nebylo ani vedro, ale ani nepršelo, jak se stávalo
v posledních letech. Ve stanech se prostĜídalo úctyhodné množství zájemcĤ o nevšední zážitky z
nekoneþné fronty na bramboráky a lívaneþky, plynové vaĜiþe a pánviþky na nich opČt nestíhaly nasytit
nedoþkavé lidiþky, pípy byly roztoþeny na plné obrátky, v hrncích se ohĜívaly klobásky a párky a nástupci
mých rodiþĤ mČli plné ruce práce, aby vyhovČli všem. Venku se tvoĜily družné skupinky kamarádĤ a
pĜíznivcĤ této turistické akce, které si sdČlovaly své i cizí dojmy.
Mohu Ĝíci, že jsem se zase vydaĜil, a jen doufám, že to mohou potvrdit i moji úþastníci. Však to bylo
vidČt i na obliþejích þekajících zájemcĤ o obþerstvení, jak se jim líce rozjasnily, když koneþnČ dostali
žádané. Jen kdyby ty fronty byly kratší a ty bramboráky se pekly rychleji!
V závČru mého krátkého vzpomínání musím podČkovat všem, kteĜí se na pĜípravách a vlastním konání
letošního roþníku podíleli, a rovnČž musím podČkovat našim sponzorĤm: prodejna potravin Van Tan, s.r.o.
("Luboš"), Uhelné sklady Hana Stará, zámeþnictví Jaroslav Kala, PekaĜství Šumava s.r.o., Autodíly autoservis JiĜí Kult, ýeskomoravská stavební spoĜitelna Dagmar a JiĜí Láskovi, pan BedĜich Záruba
(brambory) a Maso uzeniny Doležal (vynikající Babiþþiny klobásy).
Šmi-dra©

9 :1 ;##
(<  
'    0  #+U"".% 
 -        '       
       20$    #   
$   0  $    $  $     $ 
0$ B  ;  $  $       $ 
    0  $  2
)      ,0   6   0  0
0  #  J  K   +    
      B2 %   $   $
 # 2 0 #  $  2         #
0 0    $   $  2 5U  0  
       #   4>   4==F
:           8    ,  B
0     0 2      8 
    %$             
)#0 0 $ $
.    2   #  ,0     #
+U"".6    4W #4==F+$   ,0 
 6    #  : $    -    . 
@# $  *  $  :  *  B     
 ,  $ ,0  # ,   -    .$
%   -  G  # 0      ;
   \   $$  
 00 ) 0$  #+U $
$ 2    $
 0            #    
 $ $   $ $  #       
#$  +U""    #
   # &       0    
+$ 6  ( $  $ U #   

12
10

5  MU 6 # #    # #   
   A#+U    #   
.$%   #     $  
- 0! J G K  #       '  
 $    B# $         
  $8# P]% J%) K
 $   2 ^_ G $  2 #  
  ;         ;    $   
  $    $        # +U ""  $   
  0 $  +  0 $    # 
$       3     0 #
0    #LB #+U""
B#       #      ! 2 .#
!  ;X  ,  5  #     J K   #
Z $#B#   #   #.%   
 $  #`  ; 5@#
 $ *0   $@   ]A# _J` K   
   6    $ $ G     ;0  
    $  $0  A$  B$  A&1 .
$   4= #  # +U "" # 5 # $  30 $   
+0B  6  0 
B#    .$ %   -  0    2
#     0  0 .$ %   *!X
J$ * K          *!X  $0 
A$  B$ A&1      4=D= *0
A&1 $ #    ?C!2J! $K 
4>  2<U 

  %! +U %     0   5  B$5
:U3 ]6  L%   
8  +   $ $_  0   ,  (    '  $
;!]- #    $  6  _ 0  
% .$   ])   2  +   $_ 
 H.



  



3%1(
B$ $0 # 0   )     B0   
    0 $0 $  U V   # 8      0  V
      .    $$   $    $  $   $#$ 
    # ;    0   #       ;  
B  #  $$$0$   $  #  00  $  $  0
    5 #           $ 0
  #: $ $   #       #     #  $   
 '   # .  $#    
; B    0   0  0  + $  0 $  $ 
#$0B   0      0G     $0
 $ A 0aG  0  0 $    
  B   $#0     5$ $   #$            
G 0 5 a
. 0) %  0  0       bV   0 
2 $   8$ #   0  0   $  $%  0 
    $0   $  #  (   #      0  #    #   
     #      0  B   U 2     
 0   @0     $      #   # 8   2  0        5 $ 
  $ #   (   B  #             '   $ $ $  $
0   $      $* #           0 
 $ $Z   #/  $0       $ 0 )     $ $  5     
#   %    $     B  #   0  5 $  
  $  c%c3  0 0   $0c. 0   $ $  $   #
$  0c -    $ 0       $      \             
   U#   $0'\   %B$    + $  
       $ 5) d5$d5 d3B   2#
3     $ $0$  
B        %     2 * #           #  B    
     -      #  0 B     0 U  $ 8  @ #    6 
  $     $ $  % *         ` $ 0d - -      2 @  2
:  $ #    #;      $+       0    $
  B  $0 #\  $ #   #          $  $  $ 
  5# 5  $  U     #
'     $   $     # $         #$   ,     0   
   B     '      ' #    0
# 2 # $2)   0      $ 0       $       8 

. $0      # 8    $  $  $0      
 #   #   /)#    0A       
V&e

%   $0   #20$ 0    0      0 B#Z #&
  /   #   $($ 0 ##   00  00$&
20   

%   $2P  P  <4>PCC&4=PCC$ :4>PCC&4?PCC$
         P <FPCC&44PCC$ =>FPCC&44P>C$E4>P>C&4=PCC$
         FPCC&44P>C$E4>P>C&4=PCC$
?2  <
Amis M.
Baddiel D.
Barbery M.
Beverley J.
Brody J.
Cartland B
Connolly J.
Davis L.
Donegan G.
Donohue K.
Eisner P.
Erskine B.
Foenkines D.

VČnováno Ráchel
AĢ už je láska cokoliv
S elegancí ježka
Tajemství dámy
Zkouška vČrnosti, neprošel!
Polibek v poušti
Neodpoþívej v pokoji
Óda na bankéĜe
Atlantida
Ukradené dítČ
Obranný reflex
Údolí havranĤ
Erotický potenciál mé ženy

Fuchsová I.
Gottlieb E.
Heller R.
Hercíková I.
Hohlbein W.
Hosseini K.
Jones L.
Keleová-Vasilková T.
Koontz D.
Kubátová T.
Kubíková K.
Kürthy I.
Lette K.
Nydahl O.

Když Anna utekla
Okamžik prozĜení
TĜináctý apoštol
Dám si to ještČ jednou aneb Ind
Kronika nesmrtelných
Tisíce planoucích sluncí
Pan Pip
Pozlátko
Intenzita
V pondČlí a ve þtvrtek
Samoživitelka
VzhĤru k výšinám
Silikonové blues
Moje cesta k lamĤm
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Obermannová I.
Palahniuk Ch.
Roth P.
Rottová I.
Ryan Ch.
ěeháþková V.
Schmidt J.
Sixx N.
Smith W.
Smith T.
Stínil L.
Uri H.
Von Ziegesar C.

Láska jako ěím
Zalknutí
Duch odchází
ZábČr na klidnou tváĜ
Operace Fénix
Hra o Elišku
Život v závorce aneb PrvobytnČ
Heroinové deníky
Zlatá liška
DítČ þíslo 44
StĜípky lásek, vášnČ a sexu
Ti nejlepší z nás
Okouzlující

Walló O.
Zweig S.



Jak jsem zabila maminku
DĤm v RothschildovČ aleji

Nauþná literatura pro dospČlé
Bacus A.
Corsi E.
Iburg A.
Janáþ M.
Jínová Š.
Kern A.
Mára J.
Toušlová I.
Trabacchini G.

Mé dítČ si vČĜí
Automasáže
Lexikon koĜení
Divnopis
Obejmi mČ, lásko
Rady našich babiþek
Na vozíku na rovníku
Toulavá kamera
Umíte Ĝíct ne?

Pod názvem IDOL se skrývá integrovaný dopravní systém
Libereckého kraje. Díky tomuto systému bude cestující moci pĜi své
cestČ po Libereckém kraji s jednou elektronickou jízdenkou kombinovat
libovolné veĜejné hromadné dopravní prostĜedky na zvolené trase.
Integrovaný tarif IDOL obsahuje nejen jednotlivou jízdenku, ale i celou
škálu þasových jízdenek, které budou využívat obþané k pravidelným
cestám do školy a do zamČstnání.
Dopravci zapojení do systému jsou ýSAD Semily, ýSAD Jablonec
nad Nisou, ýSAD Liberec, ýSAD ýeská Lípa, DPML Liberec a ýD.
Pro využití všech výhod IDOL je tĜeba OPUSCARD - bezkontaktní
þipová karta, na kterou se nahrává integrovaný jízdní doklad. Ten
umožĖuje cestujícím využívat všechny spoje zahrnutých dopravcĤ. S
OPUSCARD si mĤžete zakoupit výhodné sedmidenní a tĜicetidenní
integrované jízdné nebo jednotlivou integrovanou jízdenku. Získáte
elektronickou penČženku, ze které mĤžete zaplatit jízdní doklady. Navíc
získáte další výhody (BENEFIT program, Rezervaþní systém
eVstupenka a další).
OPUSCARD si mĤžete poĜídit tak, že podáte žádost s fotografií na
kontaktním místČ. Jejich seznam je na www.opuscard.cz. K podání
žádosti potĜebujete platný obþanský prĤkaz, pĜípadnČ pas a doklad o
trvalém bydlišti. Požádáte o aktivaci dopravní aplikace IDOL, vložíte na
OPUSCARD peníze a mĤžete cestovat.

poþet jízd mezi zvolenými zónami dopravními prostĜedky linkové
pĜímČstské dopravy a regionální železniþní dopravy. Jízdenka Vás také
opravĖuje k libovolnému množství jízd prostĜedky MHD, pokud zóna
s MHD leží na Vaší relaci. PĜi pĜikládání OPUSCARD k odbavovacímu
zaĜízení se Vám z Vaší elektronické penČženky neodeþítá žádná
hotovost. PĜikládání OPUSCARD k odbavovacímu zaĜízení slouží ke
sbČru statistických dat pro pĜepravní prĤzkumy a je povinné pro držitele
všech relaþních jízdenek i v prostĜedcích DPML a.s.
TĜicetidenní jízdenka – tĜicetidenní relaþní jízdenku je možné
zakoupit pouze jako elektronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro Vámi
zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu tĜiceti kalendáĜních dnĤ
dopravními prostĜedky linkové pĜímČstské dopravy a regionální
železniþní dopravy. V tČchto tĜiceti dnech je možné absolvovat
libovolný poþet jízd mezi zvolenými zónami. Jízdenka Vás také
opravĖuje k libovolnému množství jízd prostĜedky MHD, pokud zóna
s MHD leží na Vaší relaci. PĜi pĜikládání OPUSCARD k odbavovacímu
zaĜízení se Vám z Vaší elektronické penČženky neodeþítá žádná
hotovost. PĜikládání OPUSCARD k odbavovacímu zaĜízení slouží ke
sbČru statistických dat pro pĜepravní prĤzkumy a je povinné pro držitele
všech relaþních jízdenek i v prostĜedcích DPML a.s.

Druhy jízdenek v IDOL
V integrovaném dopravním systému IDOL LK jsou rozlišovány dva
základní typy jízdenek. Elektronická jízdenka nahraná na OPUSCARD a
papírová jízdenka. Papírová jízdenka je nepĜestupní pro jednotlivou
jízdu. Elektronická jízdenka IDOL nahraná na OPUSCARD je mezi
zapojenými dopravci v rámci relaþní a þasové platnosti pĜestupní.
Výhodné sedmidenní a tĜicetidenní jízdenky je možné zakoupit jen jako
elektronické jízdenky nahrané na OPUSCARD (pĜípadnČ rozšíĜené
Liberecké mČstské karty).

Papírové jízdenky IDOL
Pro Vaši obþasnou cestu z Turnova do Liberce. Cena jízdenky je 36
Kþ a její platnost je omezena pouze na spoj, kde si jízdenku zakoupíte.
Papírová jízdenka není platná v MHD Liberec!
TIP: PoĜićte si OPUSCARD a cestujte i v MHD na jednu
elektronickou jízdenku.

Papírové jízdenky IDOL
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – papírová jízdenka pro jednotlivou
jízdu platí pouze na spoji, ve kterém byla vydána, je nepĜestupní.
Výjimku tvoĜí pouze papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu vydávané
v MHD, které jsou pĜestupní v systému MHD, pokud tak stanoví tarif
MHD.
Elektronické jízdenky IDOL
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – elektronická jízdenka pro jednotlivou
jízdu je pĜestupní a platná na zakoupenou relaci, platnost jízdenky je
omezena þasem, který je ale vždy dostateþný pro Vaši cestu. Na
jednotlivou elektronickou jízdenku je možné využívat autobusy
pĜímČstské linkové dopravy, regionální drážní dopravu a dopravní
prostĜedky MHD.
Sedmidenní jízdenka – sedmidenní relaþní jízdenku je možné zakoupit
pouze jako elektronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro Vámi
zvolenou relaci a jízdenka je platná po dobu sedmi po sobČ jdoucích
kalendáĜních dnĤ. V tČchto sedmi dnech je možné absolvovat libovolný
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PĜíklady cestování na jízdenky IDOL

Elektronické jízdenky IDOL
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – elektronická jízdenka je pĜestupní.
Cena jízdenky z Turnova do Liberce je také 36 Kþ, ale je pĜestupní, to
znamená platná nejen na pĜímČstské autobusy a osobní a spČšné vlaky na
relaci Turnov – Liberec, ale i na MHD v Liberci.
Sedmidenní jízdenka – sedmidenní jízdenka je výhodnou variantou
pro cestování do zamČstnání, nebo do školy. Cena sedmidenní jízdenky
z Turnova do Liberce je pro dospČlého cestujícího 288 Kþ. Po
zakoupení této jízdenky mĤžete po dobu sedmi dnĤ absolvovat
libovolné množství cest mezi Turnovem a Libercem (pĜímČstskými
autobusy, osobními a spČšnými vlaky) a zároveĖ je možné po dobu
sedmi dnĤ využívat také MHD v Liberci a v TurnovČ.
TIP: Sedmidenní jízdenku si mĤžete koupit v kterýkoliv den v týdnu
a platí Vám po dobu sedmi kalendáĜních dnĤ, napĜ. jízdenka zakoupená
ve stĜedu Vám platí sedm dní, tj. do úterý následujícího týdne.
TĜicetidenní jízdenka – tĜicetidenní jízdenka je výhodnou variantou pro
cestování do zamČstnání nebo školy. Cena tĜicetidenní jízdenky
z Turnova do Liberce je pro dospČlého cestujícího 1 080 Kþ.
Po zakoupení této jízdenky mĤžete po dobu tĜiceti dnĤ absolvovat
libovolné množství cest mezi Turnovem a Libercem (pĜímČstskými
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