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Statutární mûsto Liberec zve vefiejnost do prostor Radniãního sklípku
na v˘stavu fotografií s názvem „Ohlédnutí aneb Liberec 2005“, která
potrvá od 20. února do 10. bfiezna 2006. V˘stava je otevfiena kaÏd˘
den v úfiední dobû magistrátu. Autorem snímkÛ je Karel âtveráãek,
kter˘ zachytil v˘znamné stavby a události ve mûstû pod Je‰tûdem.
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Zastupitelé odmítli partnera na rozvoj
Je‰tûdu, ale jednání pokraãují

Ocenûní zakladatele
Severáãku

O jeden jedin˘ hlas zastupitelé na svém mimofiádném zasedání 17. ledna 2006
neschválili pronájem Sportovního areálu Je‰tûd strategickému partnerovi, a to
spoleãnosti Snowhill. Návrh podpofiilo 19 zastupitelÛ, zatímco proti bylo 9 a 6
zastupitelÛ se zdrÏelo hlasování. K pfiijetí usnesení bylo zapotfiebí nadpoloviãní
vût‰iny z celkového poãtu 39 ãlenÛ zastupitelského sboru.

JiÏ v diskusní ãásti primátor Jifií Kittner uvedl, Ïe se jedná o sloÏitou smlouvu,
jíÏ pfiedcházela fiada jednání. Spoleãnost Snowhill vze‰la z interního v˘bûrového
fiízení, které v fiíjnu loÀského roku vyhlásila mûstská spoleãnost Sportovní areál
Je‰tûd. „Pfii‰la pouze jedna nabídka. Nebylo totiÏ vÛbec jednoduché splnit pod-
mínky, které jsme poÏadovali. StûÏejním poÏadavkem byl napfiíklad závazek, Ïe
strategick˘ partner proinvestuje na Je‰tûdu minimálnû 120 milionÛ korun,“
doplnil primátor. PfiestoÏe nabídka spoleãnosti Snowhill obsahovala investice
v mnohem vût‰ím rozsahu – pfies 300 milionÛ korun a navíc mûla mûstu po dobu

Zakladatel a dlouholet˘ sbormistr
proslaveného dûtského pûveckého
sboru Severáãek, Milan Uherek, pfie-
vzal 26. ledna v obfiadní síni liberecké
radnice Medaili mûsta Liberec. „Oce-
nûní pfiidûlili zastupitelé panu Uherko-
vi za mimofiádnou a dlouholetou repre-
zentaci na‰eho mûsta v oblasti kultury
a rozvoje dûtského sborového zpûvu,“
komentoval událost primátor Jifií Kitt-
ner. Medaile byla osmdesátiletému
Milanu Uherkovi pfiedána za úãasti
ãelních pfiedstavitelÛ mûsta a osob-
ností kulturního a spoleãenského Ïivo-
ta stotisícového Liberce.

Pokraãování na str. 7

LyÏafisk˘ areál Je‰tûd pro vefiejnost stále funguje, o jeho dal‰ím rozvoji mûsto
pokraãuje v jednáních se strategick˘m partnerem

Pokraãování na str. 3



■ Rada mûsta schválila uplatnûní
Ïádosti na Státní fond dopravní infra-
struktury ohlednû poskytnutí dotace na
projekt „Rekonstrukce chodníkÛ ul.
Generála Svobody“, jímÏ by se zv˘‰ila
bezpeãnost dopravy i pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu a orientace.
Celkové odhadované náklady na inves-
tiãní akci jsou stanoveny na cca 7 milio-
nÛ korun. Státní fond dopravní infra-
struktury by mohl v pfiípadû pfiidûlení
dotace pfiispût ãástkou do v˘‰e 5,25 mili-
onu korun. Pfiesná v˘‰e rozpoãtu v‰ak
bude známa aÏ po v˘bûrovém fiízení.
■ Zaãátkem záfií loÀského roku roz-
hodli radní o vypsání otevfieného zadá-
vacího fiízení na v˘bûr dodavatele sluÏ-

by na údrÏbu vefiejné zelenû v ãásti,
která nebude zaji‰tûna bûÏnou údrÏ-
bou v rámci správy vefiejné zelenû,
nebo která nebude zaji‰tûna v rámci
údrÏby a ãi‰tûní komunikací. V prosinci
2005 vybrala hodnotící komise nejv˘-
hodnûj‰í nabídku, a to Technick˘ch slu-
Ïeb mûsta Liberec, a. s. Nabídková
cena spoleãnosti je cca 8,5 milionu
korun vãetnû DPH za jeden rok plnûní.
V období ãtyfi let tedy mûsto za údrÏbu
zelenû zaplatí 34,12 milionu korun.
■ Vzhledem k tomu, Ïe Zvlá‰tní ‰kola
v Sázavské ulici v Liberci ukonãila svÛj
provoz, statutární mûsto Liberec zve-
fiejnilo nabídku na vyuÏití volného
objektu pro neziskové organizace

a vzdûlávací instituce. Na oznámení
reagovaly dvû organizace: Stfiední
odborné uãili‰tû umûleckofiemeslné
a Uãili‰tû textilní s. r. o. a Obãanské
sdruÏení Integra. ·kolní objekt nakonec
získalo Stfiední odborné uãili‰tû umû-
leckofiemeslné a Uãili‰tû textilní s. r. o.
■ Zastupitelé mûsta souhlasili s pfieroz-
dûlením finanãních prostfiedkÛ v prvním
ze tfií pro leto‰ní rok vyhlá‰en˘ch kol
kulturního fondu. Pro v‰echna tfii kola
budou mít ãlenové správní rady v leto‰-
ním roce k pfierozdûlení 2,27 milionu
korun. Na akce zahájené v období od
1. února do 31. ãervence 2006 bylo navr-
Ïeno k pfierozdûlení celkem 1 097 200
korun, a to mezi 42 ÏadatelÛ. (dav)
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Rada mûsta na svém prvním zasedá-
ní v roce 2006 schválila i postup pfii rea-
lizaci akce „Rekonstrukce Z· Broumov-
ská“. První etapa rekonstrukce ‰koly se
uskuteãnila v roce 2004 a t˘kala se pavi-
lonu S3. V loÀském roce mûly b˘t
v rámci II. etapy realizovány rekonstruk-
ce pavilonu T, spojovací chodby, nové
‰atny a pavilon uãeben. Celkové ná-
klady na tuto etapu mûly ãinit

45 612 253 Kã. Ministerstvo financí loni
poskytlo systémovou dotaci 6 750 000 Kã
a mûsto ze svého rozpoãtu uvolnilo pro-
stfiedky ve v˘‰i 6 160 000 Kã. V prÛbûhu
v˘stavby v‰ak do‰lo ke zmûnám, a tím
k nav˘‰ení ceny díla o 253 905 korun.
Tato etapa byla zkolaudována. Na roky
2006/2007 zafiadilo ministerstvo financí
do státního rozpoãtu ãástku 69 125 000 Kã
na rekonstrukci Z· Broumovská. Vzhle-

dem ke zku‰enostem z pfiedcházející
etapy, kdy je potfieba doplnit dílo o proti-
poÏární opatfiení, rekonstrukci tûles
ústfiedního topení a elektroinstalace, se
uskuteãnilo jednací fiízení o nav˘‰ení
ceny díla etap IIb, IIc a III o ãástku
4 250 269 Kã. Celková cena díla se tak
zv˘‰í a ãiní 139 225 017 Kã. Dotace ze
státního rozpoãtu pokryjí realizaci etap
IIb, IIc a III. (rz)

Radní se zab˘vali nelichotivou
dopravní situací v ulicích Pilínkovská
a V Cihelnû. Obû ulice byly do nedáv-
na pouze pfiíjezdov˘mi komunikacemi
k nûkolika bytov˘m jednotkám. V sou-
ãasné dobû se na nich zv˘‰il provoz
aÏ na témûfi ‰est tisíc vozidel za den,
a to z dÛvodu v˘stavby nákupního
areálu. Tato skuteãnost pfiiná‰í pro-
blémy bezpeãnosti provozu a má vliv
i na obyvatele okolních domÛ. Rada

mûsta proto souhlasila se zámûrem
realizovat rekonstrukci a roz‰ífiení
nejkritiãtûj‰ího úseku stávající komu-
nikace. Konkrétnû se jedná o ãást od
kfiiÏovatky ulice Pilínkovská–Doubská
aÏ po kfiiÏovatku ulic Pilínkovská–
V Cihelnû.

Zámûr poãítá s roz‰ífiením useku
smûrem k rychlostní komunikaci I/35,
s v˘stavbou protihlukov˘ch clon
a vybudováním dva metry ‰irokého

chodníku. U objektÛ vystaven˘ch zv˘-
‰enému dopravnímu hluku se rovnûÏ
poãítá s v˘mûnou oken.

Celkové náklady na realizaci (vãet-
nû v˘kupu ãástí nûkter˘ch pfiilehl˘ch
pozemkÛ) jsou pfiedpokládány ve v˘‰i
pfiibliÏnû jedenáct milionÛ korun. Na
realizaci této akce mûstu poskytne
finanãní dar spoleãnost ING Real
Estate Development CR, kter˘ pokryje
náklady. (dv)

Vznikne digitální fotoarchiv

Na ‰kole Broumovská pokraãují opravy

Pilínkovskou ulici ãekají zmûny

KaÏdodenní práce magistrátních
úfiedníkÛ se neobejde bez moderních
technologií. Digitalizace dat probíhá
na magistrátu jiÏ fiadu let. Dal‰í novin-
kou v tomto smûru bude systém pro
správu dokumentÛ tzv. elektronick˘
archiv, kter˘ podstatnû zlep‰í evidenci
a uspofiádání elektronické dokumenta-
ce mûsta.

Vedení mûsta v‰ak pfied ãasem vyslo-
vilo také zájem o vytvofiení archivu digi-
tálních fotografií. „Projekt nyní vstupuje
do dal‰í fáze. Radní rozhodli o variantû
technického fie‰ení tohoto zámûru. To

by mûlo pfiímo souviset s jiÏ zmínûn˘m
elektronick˘m archivem, konkrétnû jde
o jeho nadstavbu. Pfiedstava je taková,
Ïe digitální fotoarchiv bude moÏné ,nav-
‰tívit’ prostfiednictvím webov˘ch strá-
nek mûsta a bude se dûlit na dvû hlavní
sekce: Fotoarchiv vefiejn˘ a Archiv pra-
covních fotografií,“ uvedl mluvãí magis-
trátu Martin Korych.

„Se zfiízením fotoarchivu poãítáme
je‰tû letos, investice do pofiízení by mûla
b˘t pfiibliÏnû 400 tisíc korun,“ podotkl
primátor s tím, Ïe projekt bude mít na
starosti odbor rozvojov˘ch projektÛ.

Radnice má k dispozici fiadu unikátních
snímkÛ zajímav˘ch vûcí vãetnû v˘znam-
n˘ch staveb, z nichÏ nûkteré uÏ neexis-
tují. Fotografie budou vkládány v rÛz-
n˘ch formátech a systém umoÏní i lépe
ochránit autorská práva. Snímky bez
autorsk˘ch práv si lidé stáhnou libovol-
nû. „Na fotografie s autorsk˘mi právy se
budou moci podívat, ale pokud by si je
chtûli stáhnout,  budou muset podat
Ïádost na základû zákona o poskytování
informací a za tuto sluÏbu zaplatit,“
dodal na závûr primátor Jifií Kittner.

(vod)
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Zastupitelé odmítli partnera na rozvoj Je‰tûdu

Benefice ve prospûch dobré vûci

Dal‰í startovací byty pfiidûleny

V hlavním sále Severoãeského
muzea v Liberci se 8. ledna uskuteãnil
v pofiadí jiÏ sedm˘ Benefiãní koncert
primátora, na kterém vystoupil symfo-
nick˘ orchestr Euroregionu Nisa Euro-
pera Jugendorchester. Jeho v˘tûÏek je
urãen na konto obãanského sdruÏení
S(c)hody, které se snaÏí integrovat lidi
s kombinovan˘m postiÏením do zdravé
spoleãnosti.

„Prodalo se celkem 131 vstupenek.
Myslím, Ïe v˘tûÏek vy‰‰í neÏ 65 tisíc je
velmi povzbudiv˘ a jasnû hovofií o tom,
o ãem jsem jiÏ dlouhou fiadu let pfie-
svûdãen; v Liberci stále Ïijí lidé, ktefií
umûjí a chtûjí pomáhat,“ fiekl libereck˘
primátor Jifií Kittner. V porovnání s loÀ-
sk˘m roãníkem je leto‰ní v˘tûÏek sice
o nûkolik tisíc niÏ‰í, pfiesto se pofiada-
telÛm podafiilo velk˘ sál zaplnit.

KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ pfiispûl zakoupe-
ním vstupenky pûti sty korunami na pro-
voz a dal‰í rozvoj zmiÀovaného obãan-
ského sdruÏení. „Velmi pravdûpodobnû

v‰ak nezÛstane pouze u pûta‰edesáti
tisíc korun vybran˘ch na koncertu. Tuto
sumu totiÏ pfiipojíme k v˘tûÏku z Plesu
primátora a rozdûlíme rovn˘m dílem
mezi S(c)hody a libereckou Léãebnu
dlouhodobû nemocn˘ch. Tu jsme se roz-

hodli podpofiit, protoÏe jsou zde hospita-
lizováni pacienti, ktefií musí v nemocnici
trávit dlouhou dobu. Podle mne je tedy
tfieba jim tento mnohdy stresující pobyt
v cizím prostfiedí maximálnû zpfiíjemnit,“
doplnil Kittner. (mk)

25 let platit roãnû osmimilionov˘
nájem, nena‰la mezi zastupiteli oporu.

„Je mi trochu líto, Ïe snaha má
a m˘ch kolegÛ pfii‰la na zmar. SnaÏili
jsme se vyjednat podmínky co nejv˘-
hodnûj‰í pro mûsto. Samozfiejmû ná‰
partner také hájil své zájmy a pfiedloÏe-
n˘ návrh byl v˘sledkem kompromisu,
na kterém se nám podafiilo shodnout.
Na druhou stranu mne potû‰ilo, Ïe
zastupitelstvo neprojevilo zásadní
nesouhlas se získáním strategického
partnera pro tak v˘znamné sportovní
stfiedisko ve mûstû, jak˘m areál na Je‰-
tûdu bezesporu je,“ uvedl po zasedání
zastupitelstva primátor Jifií Kittner.

„Rozhodování bylo na kaÏdém z nás.
Nûkdo se moÏná pfiiklonil k odbornému
názoru, kter˘ doporuãoval vyhlá‰ení
klasické vefiejné soutûÏe podle zákona
o vefiejn˘ch zakázkách, jin˘ dal za prav-
du opaãnému stanovisku. Dal‰í zastupi-
telé moÏná více vûfií managementu,
kter˘ se najde pfiímo u nás ve mûstû.

O konkrétních názorech m˘ch kolegÛ
v‰ak nechci v Ïádném pfiípadû spekulo-
vat,“ odpovûdûl primátor na otázku,
proã se domnívá, Ïe smluvní vztah
mûstské spoleãnosti a soukromého
partnera zastupitelé odmítli.

„Domnívám se, Ïe je‰tûdsk˘ areál se
bez silného strategického partnera neo-
bejde. Nejsme totiÏ schopni do jeho roz-
voje investovat takové prostfiedky
v období nûkolika málo let, které by
byly tfieba. Uvûdomme si, Ïe jiÏ poãát-
kem roku 2009 se zde uskuteãní mist-
rovství svûta v klasick˘ch lyÏafisk˘ch
disciplínách,“ fiekla pfii jednání zastupi-
telstva námûstkynû primátora Eva
Koãárková.

Zastupitelé se na fiádném zasedání
shodli na tom, aby jednání se Snowhil-
lem pokraãovala. Na konci ledna je
zahájil primátor Jifií Kittner a jednatel
spoleãnosti Karel Vacek. Mûsto od
upravené smlouvy oãekává napfiíklad
zkrácení doby nájmu na 20 let.

Dagmar Vodvárková

Pokraãování ze str. 1 

Radní na svém prvním zasedání
v roce 2006 pfiidûlili dal‰í startovací byty
v novû dokonãeném domû v Liberci-Vra-
tislavicích. Jedná se o dal‰í ãást z celko-
v˘ch 192 bytov˘ch jednotek, postave-
n˘ch se státní investiãní dotací.

„Patnáct bytÛ 1+kk, osm dvoupokojo-
v˘ch a pût tfiípokojov˘ch bylo pfiedáno
do konce ledna. Jinak tomu ov‰em je
v pfiípadû bytÛ upraven˘ch pro imobilní
obãany. Zde neevidujeme prozatím Ïád-
nou Ïádost ze strany handicapovan˘ch

spoluobãanÛ, i kdyÏ víme o zájemcích,
ktefií v souãasné dobû vyfiizují potfiebné
administrativní úkony pfiedcházející
samotnému podání Ïádosti,“ uvedla
Zuzana Nûmeãková z oddûlení bytÛ
libereckého magistrátu. (mk)
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Za ãtyfii mûsíce skonãí rekonstrukce knihovny
JiÏ jen pouhé ãtyfii mûsíce zb˘vají do

ukonãení rekonstrukce b˘valé vûdecké
knihovny. „Objekt by se mûl pfiedávat
30. ãervna a poté se následnû uskuteã-
ní jeho kolaudace,“ uvedl Ing. Jaroslav
âech, vedoucí odboru vnitfiního fiízení
magistrátu.

S rekonstrukãními pracemi se zaãalo
1. dubna loÀského roku a od té doby se
pravidelnû kaÏd˘ t˘den konají na stav-
bû kontrolní dny. V souãasnosti práce
pokroãily natolik, Ïe hrubé stavby jsou
hotovy a cel˘ objekt je zastfie‰en.
Zb˘vá je‰tû poloÏit krytinu, na kterou
pfiijde fiada jakmile to dovolí klimatické
podmínky. Ze tfií moÏností zvítûzil eter-
nit a po dohodû s památkáfii byla zvole-
na i jeho barva, a to tmavû ãernomodrá.
„Ve ãtvrtém nadzemním podlaÏí se jiÏ
osazují pÛvodní vik˘fie a v ostatních
patrech intenzivnû pokraãují práce
elektrikáfiÛ a také zedníkÛ na omít-
kách.,“ upfiesnil âech. Pomalu se zaãí-
ná r˘sovat i vstupní hala, která je
zastfie‰ena a zaãíná se s upfiesÀováním
rozmístûní jednotliv˘ch pfiepáÏek pro

odbavování klientÛ. V této souvislosti
Jaroslav âech uvedl, Ïe brzy bude
ukonãeno i v˘bûrové fiízení na dodávky
rotaãních a zakladaãov˘ch kartoték.
Dokonãen byl také návrh pfiepáÏek pro
správní odbor, kter˘ musí odpovídat
novému zákonu ohlednû zpracování
dokladÛ s biometrick˘mi parametry.

SvÛj vzhled mûní také novû postave-
né ochozy, na které se od druhého nad-
zemního podlaÏí instaluje zábradlí.
Objekt b˘valé vûdecké knihovny má za
sebou i restaurátorsk˘ prÛzkum vnûj-
‰ích omítek a na jeho základû se
dohodne koneãné barevné ladûní fasá-
dy. PfiestoÏe do kolaudace zb˘vají je‰tû
ãtyfii mûsíce, jiÏ nyní se podle slov Jaro-
slava âecha zpracovává tzv. klíãov˘
systém na dvefie.

Projekt rekonstrukce b˘valé knihov-
ny je dílem projektového ateliéru
David, kter˘ realizuje stavební spoleã-
nost Integra. Finanãní ãást rekonstruk-
ce zaji‰Èuje statutární mûsto Liberec,
a to v objemu 275 376 361 korun.

Dagmar Vodvárková

Vstup âeské republiky do EU s sebou
pfiinesl nûkteré zmûny, z nichÏ drtivou
vût‰inu pociÈují ãe‰tí obãané na vlastní
kÛÏi. Po euforické v˘mûnû obãansk˘ch
prÛkazÛ následují termíny v˘mûny fiidiã-
sk˘ch prÛkazÛ.

Nov˘ typ fiidiãáku tedy nahradí
v nûkolika vlnách v‰echny své pfied-
chÛdce vydané pfied 1. kvûtnem 2004.
„Nejprve by si o v˘mûnu mûli zaÏádat
lidé vlastnící fiidiãské prÛkazy vydané
v období 1. 7. 1964 aÏ 31. 12. 1993. Uklá-
dá jim to zákon ã. 361/2000 Sb. o provo-
zu na pozemních komunikacích. Tuto
povinnost mají do konce roku 2007. Jeli-
koÏ se ale v celé republice jedná o 1,7
milionu v˘mûn, není pfiíli‰ vhodné
náv‰tûvu úfiadu odkládat,“ fiekl Roman
Lipsk˘ z odboru dopravy libereckého
magistrátu.

Druhá vlna v˘mûn fiidiãsk˘ch prÛka-
zÛ se bude t˘kat dokladÛ vydan˘ch
v období od 1. 1. 1994 do konce roku
2000, jejichÏ platnost vypr‰í se závûrem
roku 2010. Ostatní fiidiãské prÛkazy
s datem vydání pfied 1. kvûtnem 2004
zÛstávají v platnosti aÏ do posledního
prosince 2013. Platnost nového fiidiãské-
ho prÛkazu je dána fyzickou Ïivotností
tûla plastové karty, která je 10 let.

Martin Korych

Nové fiidiãské 
prÛkazy

âas, um a energie dobrovolníkÛ 
jsou k nezaplacení 

Dobrovolník je ãlovûk, kter˘ bez
nároku na odmûnu vûnuje svÛj ãas, um
a energii ve prospûch jin˘ch lidí. Tako-
v˘ch sdruÏuje Regionální dobrovolnic-
ké centrum Je‰tûd osmatfiicet a právû
oni napomáhají lidem pfii jejich uzdra-
vovacím procesu na nûkter˘ch oddûle-
ních Krajské nemocnice Liberec (KNL),
která s nimi vÏdy sepí‰e dohodu
a vystaví registraãní list s fotografií.
Na rozdíl od zdravotníkÛ se souãástí
jejich odûvu staly  ÏlutooranÏové vesty
s nápisem dobrovolník. Jsou fiádnû
pro‰kolení a nejãastûji pomáhají imo-
bilním pacientÛm spinální jednotky,
docházejí za dûtmi do Pavilonu péãe
o matku a dítû, nesãetnûkrát nav‰tívili
onkologicky nemocné pacienty a znají
je také ti lidé, ktefií byli hospitalizováni
na jednom z chirurgick˘ch oddûlení.
Tito lidé se tak stali neodmyslitelnou
souãástí oddûlení Léãebny dlouhodobû
nemocn˘ch. 

Kromû v‰ech vyjmenovan˘ch aktivit
v KNL se lidé odhodlaní nezi‰tnû
pomáhat zapojují do Ïivota star˘ch
a osamocen˘ch lidí, s nimiÏ napfiíklad
absolvují v˘tvarné, hudební, ale i pohy-
bové aktivity.  

Dobrovolníkem v nemocnici se mÛÏe
stát kaÏd˘, kdo má zájem o smyslu-
plnou práci v rámci nemocniãního pro-
stfiedí bez nároku na finanãní odmûnu.
Dal‰ím kritériem je dovr‰ení vûku
18 let (resp. 15) a bezúhonnost. Pokud
chtûjí dobrovolníci pomáhat jinde neÏ
v nemocnici, mají moÏnost nav‰tûvovat
napfiíklad domovy dÛchodcÛ, kde se
vût‰inou podílejí na organizaci kultur-
ních programÛ.  

Odborn˘m garantem a lektorem
Regionálního dobrovolnického centra
je MUDr. Ivana Kofiínková, koordinátor-
kou dobrovolníkÛ je Dagmar Hajflero-
vá, právû ona se jako první setkává se
zájemci o dobrovolnictví. (sa‰)

Máte chuÈ, energii a ãas pomáhat druh˘m? Jako dobrovolník mÛÏete pomoci
nemocnému ãlovûku vyplnit voln˘ ãas a zpfiíjemnit mu pobyt v nemocnici.

Pokud vás na‰e nabídka zaujala, bliÏ‰í informace vám poskytneme 
na níÏe uveden˘ch kontaktech: 
tel.:  485 172 386 a 737 259 737.

Regionální dobrovolnické centrum Je‰tûd, o. s.
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Mezi nejlep‰í a nejlevnûj‰í zpÛsob
likvidace odpadu ze zelenû patfií likvi-
dace pfiímo u pÛvodce odpadu. Na
základû této provûfiené zku‰enosti se
rozhodlo statutární mûsto Liberec pod-
porovat domácí kompostování. Roz‰ífie-
ní domácího kompostování je i jedním
z cílÛ schváleného plánu odpadového
hospodáfiství mûsta Liberec. V minu-
l˘ch letech magistrát pfiidûlil obãanÛm
150 kusÛ kompostérÛ. V této praxi chce
pokraãovat i letos a proto také v roce
2006 nakoupí dal‰ích 150 kusÛ kompo-
stérÛ o obsahu 400 litrÛ.

Kompostéry jsou vyrobeny z recyklo-
vaného plastu. Nádoba nemá dno
z dÛvodu volného styku s pÛdou, naho-
fie je opatfiena víkem s otoãn˘m venti-
lem pro regulaci vzduchu, dále má
boãní dvífika pro vyjímání kompostu
a otvory slouÏící k provzdu‰Àování.

Kompostéry lze získat pfii splnûní
následujících podmínek: Obãan musí
mít trvalé bydli‰tû v Liberci a musí mít
zaplacen˘ poplatek za nakládání

s komunálním odpadem. Dal‰í podmín-
kou je, Ïe kompostér bude vyuÏíván na
území mûsta Liberce – na pozemku
Ïadatele (oplocená zahrada), kompo-
stér nesmí b˘t vyuÏíván pro komerãní
úãely. Pro získání kompostéru je zapo-
tfiebí vylu‰tit níÏe uvedenou tajenku
kfiíÏovky a tu odeslat po‰tou nebo
osobnû doruãit do 28. února 2006 na
podatelnu v budovû radnice. Obálku
oznaãte „SOUTùÎ – KOMPOSTÉR“
a nezapomeÀte uvést své jméno, adre-
su a telefon. Pfii splnûní v˘‰e uvede-
n˘ch podmínek bude pfii pfiidûlování
kompostéru pfiihlíÏeno k pofiadí (razítko
podatelny), ve kterém budou Ïádosti
doruãeny na podatelnu radnice.

Kompostéry budou poskytnuty bez-
platnû po celou dobu jejich Ïivotnosti.
Se Ïadatelem bude sepsána smlouva
o v˘pÛjãce, kde bude mimo jiné sou-
hlas Ïadatele ke kontrole vyuÏívání
kompostéru. V pfiípadû potfieby získáte
dal‰í informace na tel. ã. 485 243 456,
485 243 458.

Projekt kompostování pokraãuje

V soutûÏní tajence se skr˘vá Ïivoãich Ïijící pod zemí.

Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v lednu 2006 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.  
90 let – AneÏka Krausová,  Anna Bok-
rová
91 let – ZdeÀka Hamralová, Emilie VaÀ-
ková, Vûra Kubíãková, Irma Ch˘lová,
Jaroslava Fialová, Jaroslav Vlasák,
Bohumil ·ámal, Ludmila Syrovátková,
Jan Verl
92 let – AneÏka Poláková, Zdenûk Lupí-
nek, Anna Hájková, Vlasta Andrová,
Marie Tomsová
93 let – Josef Proke‰, BlaÏena Hrabaã-
ková, Jarmila Pavlová, Eduard Budsk˘
94 let – Marie Snûtivá, Franti‰ka Stra-
ková
95 let – Anna Pohofialová, Marie Kara-
sová, Franti‰ka Nûmcová
102 let – Antonie Koìousková

OslavencÛm k jejich v˘znamné-
mu Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí . . .

Ani letos zaãátkem ledna nechybûl
fotbalov˘ t˘m Romského komunitního
centra Liberec (RKC) na halovém tur-
naji v malé kopané, pofiádané Jiskrou
Tanvald. V silné konkurenci muÏstev
se libereck˘ t˘m RKC umístil na hez-
kém III. místû. Trenérem muÏstva
mládeÏe je Ing. J. Holek. Tyto aktivity
finanãnû podporuje Magistrát mûsta
Liberec a organizaãnû zaji‰Èuje vedou-
cí komunitního centra Miroslav Kotlár.

1. co vzniká vrstvením organického materiálu
2. Ïivoãich rodu Formica, Ïijící ve velk˘ch spoleãenstvech
3. základní proces kompostování pfii dostatku kyslíku
4. ãerná pÛda s velk˘m mnoÏstvím humusu 
5. pÛda, která se musí vápnit je …

Je‰tûd má statut národní kulturní památky
Horsk˘ hotel a televizní vysílaã Je‰-

tûd se stal s platností od 1. ledna 2006
národní kulturní památkou. Jedná se
o jednu z nejmlad‰ích staveb u nás,
které se dostalo tohoto ocenûní. „Pro
samotnou stavbu to znamená mnoho
dobrého. Pfiedev‰ím se je‰tû více po-
zvedne její kredit. Na druhou stranu se

tím ale dostane pod drobnohled památ-
káfiÛ, a tak je docela moÏné, Ïe se údrÏ-
ba a pfiípadné úpravy jejím majitelÛm
trochu prodraÏí,“ komentoval událost
libereck˘ primátor Jifií Kittner. Prohlá‰e-
ní za národní kulturní památku pfii‰lo
v dobû, kdy má Je‰tûd koneãnû ucele-
nou fiadu propagaãních materiálÛ. V loÀ-

ském roce se podafiilo vydat publikaci
s názvem Fenomén Je‰tûd, která je celá
vûnována této monumentální stavbû.
Vy‰el i prÛvodce Marka ¤eháãka Je‰tûd
a Podje‰tûdí a v neposlední fiadû je na
trhu k dostání i nejlevnûj‰í tiskovina
plná fotografií, map i textÛ s pfiíznaãn˘m
pojmenováním Panorama Je‰tûd. (mk)



BûÏeck˘ areál ve Vesci, jenÏ bude za
tfii roky dûji‰tûm FIS Mistrovství svûta
v klasickém lyÏování Liberec 2009, roz-
‰ífiil uÏ v polovinû ledna svou nabídku
pro vefiejnost. BûÏkafii zde mají k dispo-
zici dva okruhy.

„VyuÏili jsme ideálních zimních
podmínek, které nám umoÏnily v rámci
testovacího provozu ve Vesci pfiipravit
dÛstojn˘ bûÏeck˘ okruh pro rekreaãní
lyÏafie,“ fiíká Jakub VodráÏka, manaÏer
bûÏecké ãásti MS 2009 a autor tratí.

Areál ve Vesci tímto roz‰ífiením
kapacity získal podobu, jakou organi-
zaãní v˘bor MS 2009 pfied sezonou
zam˘‰lel.

Zájemci mohou vyuÏívat dva okruhy
upravované pro klasiku i bruslení:
modr˘ – dva kilometry dlouh˘ nenároã-
n˘ okruh, a ãerven˘ – tfii kilometry mûfií-
cí nároãnûj‰í okruh se dvûma stoupání-
mi. „Abychom vyhovûli co nejvût‰ímu
poãtu náv‰tûvníkÛ, pfiipravili jsme dvû
tratû. První je vyloÏenû rekreaãní, druhá
uÏ vyÏaduje pfiece jen urãit˘ stupeÀ tré-
novanosti,“ vysvûtluje Ale‰ Pauly, kter˘
zabezpeãuje zasnûÏování okruhÛ tech-
nick˘m snûhem i úpravy stop.

Tratû ve Vesci vznikly v rámci dlou-
hodobého testování rÛzn˘ch technolo-
gií umûlého zasnûÏování a monitorová-
ní klimatick˘ch podmínek. V mnohdy

znaãnû provizorních podmínkách, ale
o to s vût‰ím úsilím, se o nû stará ãtyfi-
ãlenn˘ t˘m. Poloha areálu v tûsném
sousedství rychlostní komunikace na
Prahu i provizorní umûlé osvûtlení,
které je v provozu celou noc, nabízejí
rekreaãním bûÏkafiÛm ideální pfiíleÏi-
tost pro kondiãní lyÏování napfiíklad
v podveãerních hodinách. U areálu je
k dispozici zdarma parkovi‰tû, mobilní
toaleta i jednoduché obãerstvení.

Henning Holmberg je b˘val˘ lyÏafi
a nyní novináfi pÛsobící ve ·védské tele-
vizi. Bûhem svûtového ‰ampionátu kla-
sikÛ 1993 ve Falunu pracoval v media
servisu. Po ‰estnácti letech by si rád
tuhle práci zopakoval i pfii MS 2009
v Liberci, a proto nabídl organizaãnímu
v˘boru své sluÏby. Ty se budou urãitû
hodit, neboÈ v Uppsale a Praze studoval
ãe‰tinu a plynnû jí komunikuje!
KdyÏ se fiekne âeská republika – co
jako první napadne ·védy?
Myslím, Ïe hokej, ale také fotbal, auta
·koda a samozfiejmû dobré pivo. Mnozí

·védové nav‰tívili Prahu a také Václav
Havel je u nás velmi znám˘.
Vûdí nûco ·védové o Liberci?
Upfiímnû, málo ·védÛ zná Liberec, a uÏ
vÛbec ne Je‰tûd nebo Vesec. Vût‰ina
tyto názvy usly‰í poprvé! 
Vysvûtlujte jim, Ïe fotbalisté Slovanu
Liberec suverénnû vedou I. ligu, mohou
získat titul a Ïe také hokejisté Bíl˘ch
TygrÛ Liberec se drÏí ve ‰pici tabulky.
Já sleduji zápasy Slovanu i Bíl˘ch
TygrÛ na internetu a pfiiznám se, Ïe
dosavadní úspûchy mû moc potû‰ily!
Sledujete informace o tom, co je nové-
ho v Liberci a jak postupují pfiípravy
na MS 2009?
Na www.liberec2009.com sleduji infor-
mace a pravidelnû dostávám mûsíãní
newsletter.
Vidûl jste uÏ nûkde v novinách nebo
na webu ve ·védsku informace o MS
Liberec 2009? UÏ se nûjaká informace
nûkde objevila?
Zatím je‰tû ne.

V âesku je tfieba populární Gunde
Svan. Znají naopak ·védové nûkteré
ãeské lyÏafie-klasiky?
Nejznámûj‰í jsou Katefiina Neumanno-
vá, Martin Koukal a Luká‰ Bauer.
Pamatuji se také na Václava Korunku,
kter˘ závodil se Svanem, Wassbergem
a Mogrenem. Gunde Svan je nyní popu-
lárním moderátorem.
Myslíte, Ïe na zimní olympiádû
v Turínû získají ãe‰tí lyÏafii medaili?
Myslím, Ïe Neumannová, Koukal
a Bauer mají dobré ‰ance nûjaké me-
daile získat.
Mimochodem,  proã jste si vybral ke
studiu právû ãe‰tinu? VÏdyÈ je to nej-
tûÏ‰í slovansk˘ jazyk!
Nav‰tívil jsem Prahu, kterou jsem byl
okouzlen. Zajímal jsem se také o ães-
kou literaturu a ãeské filmy. Na univer-
zitû ve ·védsku nás uãil velmi dobr˘
ãesk˘ docent. S manÏelkou Jenny jsme
strávili rok v Praze a také ona se uãila
ãe‰tinu. (zm)
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FIS Mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Areál ve Vesci roz‰ífiil svou nabídku pro vefiejnost

Zajímavou novinku pfiipravily oficiální
internetové stránky FIS Mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec
2009 – www.liberec2009.com. Od
poãátku leto‰ního roku nabízejí na
hlavní stránce pravidelné zpravodaj-
ství o venkovní teplotû, síle vûtru,
v˘‰ce snûhové pokr˘vky i délce upra-
ven˘ch tratí v bûÏeckém areálu ve
Vesci.
„Tento servis aktualizujeme dvakrát
dennû. Navíc dal‰í informace – napfií-

klad o pfiístupov˘ch cestách do areálu
ãi mapkách okruhÛ – naleznou zájemci
v sekci Servis/BûÏeck˘ areál Vesec,“
upfiesÀuje Ale‰ Máslo z organizaãního
v˘boru MS 2009. Nad rámec klasické-
ho zpravodajství o stavu pfiíprav MS
figuruje na www.liberec2009.com také
sekce Fanou‰ci. PfiitaÏlivû v ní pÛsobí
rubrika Dûtsk˘ svût, v níÏ si malí
náv‰tûvníci mohou zahrát on-line
pexeso ãi puzzle, pfiípadnû si stáhnout
obrázky k omalování.

Dospûl˘m je naopak urãena sekce
Region v obrazech, kam mohou vloÏit
vlastní fotografii a zafiadit se tak mezi
ty, ktefií chtûjí ukázat krásu regionu
ostatním náv‰tûvníkÛm tûchto strá-
nek. NejdÛleÏitûj‰í informace o aktivi-
tách organizaãního v˘boru obsahuje
mûsíãní newsletter Liberec 2009 info
a zapojit se lze i do diskusního fóra.

Aktuální adresa: www.liberec2009.com

Je‰tûd? Vesec? Liberec? To ·védové (zatím) neznají!



Dagmar Hel‰usové, námûstkynû
primátora pro vzdûlání, kulturu, sport
a cestovní ruch a zároveÀ pfiedsedky-
nû SdruÏení pro veletrhy dûtské knihy:

Pfií‰tí mûsíc se brány libereckého
v˘stavi‰tû otevfiou náv‰tûvníkÛm jiÏ
4. roãníku Veletrhu dûtské knihy,
kter˘ je u vefiejnosti velmi populární.
Jaké je hlavní motto leto‰ního veletr-
hu a mÛÏete jiÏ dnes prozradit nûkte-
ré jeho zajímavosti? 

Veletrh dûtské knihy, kter˘ je nej-
vût‰ím svátkem dûtské knihy v na‰í
zemi, pfiivítá první náv‰tûvníky ve
ãtvrtek 16. bfiezna. Svátkem je proto,
Ïe to není pouhá nabídka a prodej
knih, ale pfiedev‰ím festival pro pod-
poru a rozvoj dûtského ãtenáfiství.
Svûdãí o tom desítky doprovodn˘ch
akcí, které jsou vÏdy beze zbytku zapl-
nûné náv‰tûvníky. Leto‰ní jiÏ 4. roãník
veletrhu je pofiádán pod heslem
„Kniha – nedílná souãást rozvoje dût-

ské fantazie“. Také letos se budou
opût kfitít nové dûtské knihy a svûtlo
svûta spatfií v pofiadí jiÏ ãtvrtá zvuková
kniha z projektu „Dûti ãtou nevido-
m˘m dûtem“ realizovaného Krajskou
vûdeckou knihovnou. Václav „Upír“
Krejãí bude po tfii dny pracovat s dûtmi
na „oÏivl˘ch novinách“, Fedor Gál pfii-
veze do Liberce Lískulku s jejími
autorkami, ale i veãerníkovou podo-
bou. Velkou samostatnou sekcí veletr-
hu budou komiksy nebo lépe fieãeno
kreslené seriály. Na ãasopisu âtyfilís-
tek vyrÛstala celá generace dne‰ních
rodiãÛ a ãtou jej i jejich dûti, a proto
pfiivezeme do Liberce také autora zná-
m˘ch kreslen˘ch postaviãek Jaroslava
Nûmeãka. V sobotu 18. bfiezna umoÏ-
níme na velké burze âtyfilístkÛ setkání
sbûratelÛm tohoto ãasopisu. Zkrátka
nepfiijdou ani milovníci kreslen˘ch
seriálÛ ãasopisu ABC, neboÈ do Liber-
ce pfiijede také skupina jejich autorÛ.

Vyhlásíme nominace dûtsk˘ch knih
na ocenûní Zlatou stuhou za nejlep‰í
dûtskou knihu loÀského roku. Budou
pofiádány i autogramiády autorÛ. Za
v‰echny jmenujme alespoÀ Ivonu Bfie-
zinovou, Dá‰u Bláhovou, Ludvíka Stfie-
du a Jifiího Îáãka.

Samozfiejmû bude i letos otevfien
pavilon pro aktivní úãast dûtí na tvor-
bû knihy a moÏnosti vstupování do pfií-
bûhÛ dûtsk˘ch knih.

Cel˘ program veletrhu bude zvefiej-
nûn od 1. bfiezna na internetov˘ch
stránkách www.veletrhdetskeknihy.cz

V loÀském roce nav‰tívilo tento fes-
tival sedm tisíc dûtsk˘ch náv‰tûvníkÛ
a vûfiíme, Ïe ani leto‰ní roãník si dûti
nenechají ujít. Srdeãnû zveme v‰ech-
ny dospûláky, ktefií nezapomnûli na to,
jaká je to krása schovat se s knihou
pod pefiinu, aby vzali své dûti, vnou-
ãata, pravnouãata a pfii‰li pob˘t do
svûta knih. (vod)
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„Jsem rád, Ïe jsem získal dÛvûru
a lásku mlad˘ch lidí. Pracovat v tak
dynamickém a krásném mûstû jako je

Liberec, byla pro mû Ïivotní v˘hra.
Pfieji si, aby to, co jsme padesát let
budovali, Ïilo dál,“ fiekl Milan Uherek,
kter˘ si v obfiadní síni zadirigoval pfied
Severáãkem, jenÏ mu pfii‰el k této osla-
vû zazpívat.

Milan Uherek se narodil v Bzenci na
Slovácku. V roce 1954 ode‰el do libe-
reckého divadla, kde pfies 40 let praco-
val jako operní sbormistr, dirigent, pia-
nista a autor scénické hudby. V roce
1958 zaloÏil se svou Ïenou Jifiinou dût-
sk˘ sbor Severáãek. Ten se brzy stal
znám˘m nejen u nás, ale i za hranice-
mi. Ve 22 zemích 3 svûtadílÛ sbor zís-
kal mnohá soutûÏní vítûzství a vysoká
hodnocení objevné dramaturgie a pro-
fesionální interpretace. Uherkovi se
sv˘m sborem natoãili desítky hodin
hudby v rozhlase, na deskách ãi v tele-
vizi. Na jejich práci v‰ak byla nejcen-
nûj‰í v˘chova dnes jiÏ poãetn˘ch gene-
rací Severáãku a také péãe, kterou
vûnovali dal‰ím sborov˘m tûlesÛm
i hudbû na ‰kolách vÛbec. Milan Uhe-
rek je nûkolikanásobn˘m nositelem
ceny nejlep‰ího sbormistra. Kromû
spí‰e pfiíleÏitostné kompoziãní ãinnosti
se vûnuje publicistice, vedení hudeb-
ních semináfiÛ, pfiedná‰kám a ãlenství
v porotách na‰ich a mezinárodních
soutûÏí. Od roku 1997 pfiedal vedení
Severáãku do mlad‰ích rukou a tomuto
„svému“ sboru dále slouÏí jako umû-
leck˘ poradce. (dv)

Ocenûní zakladatele Severáãku

Z E P T A L I  J S M E  S E

Galerie jubilantÛ
Pokraãování ze str. 1 

O dvacet let ménû by hádal kaÏd˘,
kdo pfii‰el 25. ledna 2006 popfiát k naro-
zeninám paní Antonii Koìouskové
do vratislavického Domova dÛchodcÛ.
Ani se nechce vûfiit, Ïe tato svûÏe vyhlí-
Ïející dáma má v kfiestním listû datum
25. ledna 1904 a tudíÏ slavila své 102.
narozeniny. Stejnû jako pfied dvûma
lety pfii stém jubileu i nyní zastává
názor, Ïe ãlovûku více pomÛÏe dobré
slovo neÏ peníze. „Mnû to pomáhá cel˘
Ïivot,“ fiekla. I pfies svÛj vûk Antonie
Koìousková stále je‰tû ráda vy‰ívá,
v‰ak také její v˘tvory dotváfiejí interiér
zdej‰ího domova. Mezi gratulanty, ktefií
pfii‰li oslavenkyni popfiát hodnû pevné-
ho zdraví a vitality, byla i námûstkynû
primátora Ing. Eva Koãárková. (dav)
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Tûsnû pfied koncem roku se podafiilo
náv‰tûvníkÛm liberecké Tipsport areny
pokofiit dal‰í rekord. V prÛbûhu utkání
extraligy ve stfiedu 28. prosince 2005 se
poãet divákÛ pfiehoupl pfies magickou
hranici sto tisíc. Od zahájení oficiálního
provozu loni v záfií nav‰tívilo Tipsport
arenu 107 112 lidí.

Z tohoto poãtu divákÛ se 89 261 bylo
podívat na hokejová utkání. Zbyl˘ch
17 851 lidí nav‰tívilo nûkterou z deseti
jin˘ch akcí v Tipsport arenû. Doposud
nejúspû‰nûj‰í mimohokejovou akcí se
z hlediska náv‰tûvnosti stalo slavnost-
ní otevfiení Tipsport areny a koncert
skupiny Chinaski.

„Domníváme se, Ïe hranice dvû stû
tisíc divákÛ na sebe nenechá dlouho
ãekat. Kromû toho, Ïe se oproti loÀské-
mu roku zv˘‰il prÛmûrn˘ poãet hostÛ
na hokejov˘ch utkáních, tak se stále
zvy‰uje i poãet náv‰tûvníkÛ na bas-
ketbalov˘ch zápasech,“ uvedl Luká‰
Pfiinda, tiskov˘ mluvãí spoleãnosti Sta-
dion, která arénu provozuje. Jeho
slova se naplnila pfii prvním basketba-
lovém utkání letos v lednu, kdy na
zápas mezi Libercem a âesk˘mi Budû-
jovicemi pfii‰lo pfies 1 500 divákÛ. Jen
o 500 ménû fanou‰kÛ pak povzbuzova-
lo basketbalisty Liberce a Jindfiichova
Hradce. (dv)

V liberecké mûstské hromadné
dopravû se od 1. ledna 2006 zmûnily
nûkteré podmínky pro pouÏití urãit˘ch
druhÛ jízdenek. V pfiípadû jízdenek pro
jednotlivou jízdu s moÏností pfiestupu
se mûní doba jejich platnosti o víken-
dech a ve dnech státem uznan˘ch svát-
kÛ. Platnost jízdenek od jejich oznaãení
se v tûchto dnech prodluÏuje:
u základní jízdenky za 10 Kã z 20 na
30 minut a u jízdenky za 16 Kã se
v tûchto dnech prodluÏuje její plat-
nost z 45 na 60 minut. U zlevnûn˘ch
jízdenek je postup obdobn˘.

U fiidiãe je k dispozici stejn˘ sorti-
ment jízdenek, doplnûn˘ o jízdenky
jednodenní jak základní, tak zlevnûné.
Navíc dosud fiidiãem prodávané jízden-
ky za 16 Kã (zlevnûné za 8 Kã) jsou 

nyní prodávány novû jako pfiestupní
s dobou platnosti 45 minut od oznaãe-
ní (o víkendech a ve svátcích s dobou
platnosti 60 minut). V˘hody se t˘kají
i drÏitelÛ ãasov˘ch pfiedplatních kupo-
nÛ, a to v pfiípadû základních jízdenek
tfiicetidenních, ãtvrtletních a roãních.
Cestující s tûmito jízdenkami mají
moÏnost o sobotách, nedûlích a ve
dnech státem uznan˘ch svátkÛ pfiibrat
k bezplatné pfiepravû dal‰í dospûlou
osobu a aÏ tfii dûti ve vûku do 15 let.
Tûmito jízdenkami se musí cestující
samozfiejmû prokázat pfiímo pfii pfiepra-
vû. Uvedené v˘hody nejsou poskytová-
ny v pfiípadû zlevnûn˘ch tfiicetidenních
jízdenek, ãi „SeniorpasÛ“. 

Od února 2006 byly posíleny o víken-
dech autobusové spoje na linkách ã. 22

a 31. DÛvodem pro jejich posílení je pfie-
dev‰ím zaji‰tûní pfiepravy cestujících
v oblasti prÛmyslové zóny – jih. Na lince
ã. 31 jezdí v sobotu nov˘ spoj s odjez-
dem z prÛmyslové zóny v 6.16 a 14.16
hodin. Jejich zavedením se odstraní pfie-
tûÏování linky ã. 22. V nedûli pak odjíÏdí
z Fügnerovy ul. linka ã. 31 s odjezdem
ve 21.20 h. Pro zlep‰ení dopravní obslu-
hy Domova dÛchodcÛ v DomaÏlické ulici
byl pfiidán nov˘ spoj linky ã. 22 s odjez-
dem v sobotu a nedûli v 6.29 z terminá-
lu Fügnerova. Pouze v nedûli je pak
zaveden spoj z Fügnerovy do Americké
s odjezdem v 7.20 h. V opaãném smûru
jezdí nedûlní spoje v 7.07 a v 7.37 h.
Podrobnûj‰í informace získáte v Info-
centru MHD ve Fügnerovû ulici, nebo na
www.dpml.cz. (dav)

Bûhem ãtyfi mûsícÛ zavítalo 
do arény sto tisíc lidí 

Zmûny jízdného v MHD

SluÏba pro lyÏafie
-motoristy

Vzhledem k ãetn˘m dotazÛm ohlednû v˘mûny obãan-
sk˘ch prÛkazÛ vám pfiedkládáme pfiehled o platnosti
a potfiebné v˘mûnû tûchto dokladÛ, jakoÏ i dal‰í informace,
které se v˘mûny prÛkazÛ t˘kají.

Rok vydání v˘mûna nejpozdûji do konce roku
1995 31. 12. 2006
1996 31. 12. 2006
1997 31. 12. 2007
1998 31. 12. 2007
1999 31. 12. 2008
2000 31. 12. 2008
2001 31. 12. 2008
2002 31. 12. 2008
2003 31. 12. 2008

Datum podání Ïádosti je ve v‰ech uveden˘ch pfiípadech
nejpozdûji do 30. listopadu pfiíslu‰ného roku, z dÛvodu
zákonem stanovené 30denní lhÛty na v˘robu obãanského
prÛkazu.

Tato v˘mûna se nevztahuje na obãany, ktefií jsou narozeni
pfied 1. lednem 1936 (obãané star‰í 70 let), pokud mají
v obãanském prÛkazu vyznaãenou platnost bez omezení.
Obãané, ktefií mají obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãiteln˘mi
údaji = nejnovûj‰í obãansk˘ prÛkaz zelené barvy s ãíslem
prÛkazu uveden˘m pod fotografií, si nemusí obãansk˘ prÛ-
kaz vymûnit.
Magistrát mûsta Liberce nebude od obãanÛ vybírat v médi-
ích uvádûnou pokutu 10 000 Kã.

Jitka ·tíchová, vedoucí správního odboru

LHÒTY PRO V¯MùNU OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ

Motorizovan˘m náv‰tûvníkÛm je‰-
tûdského areálu vy‰el vstfiíc Sportovní
areál Je‰tûd. Spoleãnû s Dopravním
podnikem mûsta Liberce lyÏafiÛm
usnadnil od 31. prosince 2005 cestu
do skiareálu. Náv‰tûvníci, ktefií zapar-
kují vozidla na plo‰e fotbalového hfii‰-
tû v Horním Hanychovû, jsou pfiepra-
vováni zdarma. LyÏafii mohou bezplat-
nû cestovat na trase linky ãíslo 3 ze
Spáleni‰tû na koneãnou stanici a zpût.
Tato sluÏba je poskytována po celou
zimní sezonu 2005/2006. Skiareál Je‰-
tûd má pro motorizované náv‰tûvníky
aÏ 500 parkovacích míst. ¤idiãi je rov-
nûÏ vyuÏívají bezplatnû. (dav)



Statutární mûsto Liberec pfiipravuje
na jaro leto‰ního roku nov˘ projekt na
svoz a vyuÏití smûsn˘ch plastÛ.

V souãasné dobû je na území mûsta
Liberec zaveden systém sbûru vyuÏi-
teln˘ch surovin – papíru, skla a PET
lahví. Tento systém bude roz‰ífien
o sbûr smûsn˘ch plastÛ a kompozitních
obalÛ (Tetrapac). Stávající stanovi‰tû
budou doplnûna o samostatnou nádo-
bu ãervené barvy a o obsahu 360 litrÛ,
která bude urãena na separaci smûs-
n˘ch plastÛ.

Do skupiny smûsn˘ch plastÛ patfií
napfiíklad plastové sáãky od potravin,
folie, duté obaly (mimo obalÛ zneãi‰tû-
n˘ch nebezpeãn˘mi látkami), kelímky,
polystyrénové obaly.

O novém systému separace budou
obãané informováni prostfiednictvím

letáku, kter˘ obdrÏí kaÏdá domácnost
v mûsíci dubnu leto‰ního roku, dále
prostfiednictvím informaãní kampanû,
jeÏ se uskuteãní bûhem února aÏ dubna
2006. Souãástí kampanû bude i soutûÏ
o ceny.

Zajímavostí nového projektu je, Ïe
bude z velké ãásti samofinancovateln˘,
a to díky pfiíspûvku od spoleãnosti Eko-
kom a v˘nosÛm z prodeje druhotné
suroviny.

Také stávající systém separace
(papír, sklo, PET lahve) se bude postup-
nû roz‰ifiovat. Podle schváleného plánu
odpadového hospodáfiství mûsta Libe-
rec se do roku 2010 poãet sbûrn˘ch
míst roz‰ífií ze souãasn˘ch 260 stano-
vi‰È na 400 sbûrn˘ch míst.

Oddûlení zelenû, odpadÛ a ekolo-
gické v˘chovy MML
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Roz‰ífiení separace odpadÛ ¤ádky, které
potû‰í

„Velk˘“ koncert  

Pomozte dûtem v Pákistánu
Organizace Hand for help, o. p. s. je

pfiipravena vyslat mobilní pediatrickou
jednotku na pomoc lidem, postiÏen˘m
Ïivelnou katastrofou, tentokrát do
Pákistánu. Na tuto humanitární akci
v‰ak stále chybûjí finanãní prostfiedky
pro zaji‰tûní dvanáctimûsíãního pobytu
lékafiÛ, zdravotníkÛ a technikÛ na
místû. Organizace se proto obrací na
vefiejnost o pomoc a poskytnutí finanã-
ních prostfiedkÛ, kter˘ch je zapotfiebí na
dostavbu a provozování mobilní dûtské
ambulance. Peníze lze zasílat na ãíslo
konta 986 986 389/0800 nebo zaslat

DMS ve tvaru DMS HFH a odeslat ze
svého mobilního telefonu na ãíslo
87777. Jednou DMS pfiispûjete ãástkou
27 korun.

Dal‰í informace naleznete na:
www.handforhelp.cz,
www.katastrofy.com,

www.pakistan.tiscali.cz,
www.darcovskasms.cz,

http://pakistan.alzasoft.cz

Do redakce Zpravodaje liberecké
radnice pfii‰la v prÛbûhu ledna podûko-
vání, která rádi zvefiejÀujeme. V prvním
z nich dûkuje fieditelka liberecké Matefi-
ské ‰koly „Kamarád“ z Dûlnické ulice
Milena Choutková spoleãnû s kolekti-
vem zástupcÛm statutárního mûsta
Liberec, Krajského úfiadu Libereckého
kraje i v‰em ostatním, ktefií nav‰tívili
„matefiinku“ u pfiíleÏitosti prosincové
oslavy 25. v˘roãí vzniku ‰kolky. „Spo-
leãnû s hosty proÏily dûti pûkné pfied-
vánoãní odpoledne,“ pí‰e v dopise paní
fieditelka. Její druhé podûkování patfií
novû fungující mûstské spoleãnosti
Vefiejnû prospû‰né práce Liberec. „Díky
pracovníkÛm, ktefií byli spoleãností do
na‰í matefiské ‰koly vysláni, se pro dûti
podafiilo vytvofiit krásné, barevné pro-
stfiedí, spoãívající v úpravû nábytku
a vymalování. Poskytnutí této sluÏby
nám u‰etfiilo finanãní prostfiedky, které
mÛÏeme pouÏít na jiné potfiebné opravy
a úpravy. Jsme velmi spokojeni,“ konãí
dopis fieditelky Choutkové.

Odesílatelem dal‰ích mil˘ch fiádkÛ
jsou Ïáci a zamûstnanci Speciálních
‰kol pro tûlesnû postiÏené z liberecké
LuÏické ulice. Své podûkování za pfiízeÀ
a finanãní pomoc v roce 2005 adresují
statutárnímu mûstu Liberec, nadacím
Euronisa, Syner, ·kola hrou, Preciosa,
spoleãnostem Peguform, Stavbám sil-
nic a Ïeleznic, ale také liberecké proti-
chemické jednotce a dal‰ím sponzo-
rÛm. (vod)

Libereckou Tipsport arenu ãeká
jeden z prvních velk˘ch koncertÛ. Do
krajského mûsta zavítají 23. února
legendární DEEP PURPLE, ktefií tak
zaãnou psát novou historii v pofiádání
koncertÛ na severu âech.  

Liberec je jedním ze dvou mûst
v âeské republice, kde známá hardroc-
ková  kapela koncertuje. Nejdfiíve vy-
stoupí DEEP PURPLE v Brnû, den na to
pfiedstoupí pfied liberecké publikum.
„Stavba pódia a aparatury je otázkou
pouze nûkolika hodin. Dnes uÏ víme, Ïe
na pfiestavbu haly potfiebujeme pouze
ãtyfii hodiny,“ fiekl Ing. Jaroslav Mej-
stfiík, jednatel spoleãnosti Stadion,
která Tipsport arenu provozuje.

Pofiadatelé hlásí, Ïe zájem o lístky  je
obrovsk˘. „Nyní je prodáno pfies ãtyfii
a pÛl tisíce vstupenek,“ prozradil Mej-
stfiík. (lp)

vyhla‰uje 3. a 4. kolo pro poskytnutí dotací
ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2006.
Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu mÛÏe b˘t fyzická i právnická osoba,
nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace.
Dotace 3. kola jsou zamûfieny na podporu úspû‰né reprezentace mûsta a vztahují
se na tituly získané v roce 2005. Podmínkou pro získání finanãního pfiíspûvku je
dosaÏení titulu Mistr âR v mládeÏnick˘ch kategoriích, medailové umístûní na Mist-
rovství Evropy juniorÛ nebo Mistrovství svûta juniorÛ. Finanãní prostfiedky lze
poskytnout na dal‰í sportovní ãinnost nebo vybavení úspû‰ného sportovce.
Dotace 4. kola jsou zamûfieny na ãásteãné pokrytí investiãních nákladÛ sportovních
organizací v roce 2006. Finanãní pfiíspûvek je poskytnut na projekty:

– stavebního charakteru (novou v˘stavbu, modernizaci apod.), na které byla
poskytnuta dotace také z jiného vefiejného zdroje

– technického a technologického charakteru
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení kultury
a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b),
v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury
a sportu do úter˘ 28. února 2006 do 16 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel.
ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, referent oddûlení kultury a sportu).

Statutární mûsto Liberec
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Informace pro provozovatele mal˘ch spalovacích zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í

Nemocnice postavila nadzemní koridor

Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í v platném znûní (dále jen
zákon o ochranû ovzdu‰í) definuje malé
spalovací zdroje jako zafiízení spalova-
cího procesu o jmenovitém tepelném
v˘konu niÏ‰ím neÏ 200 kW. Na provo-
zovatele tûchto zdrojÛ se pak vztahují
povinnosti podle § 12 tohoto zákona.

Zmínûn˘ zákon nabyl úãinnosti dne
1. ãervna 2002 a od té doby byl jiÏ nûko-
likrát novelizován, naposledy zákonem
ã. 385/2005 Sb., kter˘ nabyl úãinnosti
teprve nedávno, a to dne 1. fiíjna 2005.
Ten mimo jiné s sebou pfiiná‰í i nûkteré
legislativní zmûny v˘‰e zmínûného § 12
zákona o ochranû ovzdu‰í.

Nejprve si v‰ak ale pfiipomeÀme
nûkteré povinnosti, vypl˘vající z dosa-
vadní právní úpravy:

1) Jednou z povinností provozovate-
lÛ mal˘ch spalovacích zdrojÛ je zaji‰Èo-
vat prostfiednictvím oprávnûné osoby
mûfiení úãinnosti spalování, mûfiení
mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontro-
lu stavu spalinov˘ch cest u spalovacích
zdrojÛ provozovan˘ch pfii podnikatel-
ské ãinnosti provozovatele, a to nejmé-
nû jedenkrát za dva roky, a odstraÀovat
zji‰tûné závady; tuto povinnost plní
provozovatelé u zdrojÛ spalujících tuhá
paliva od jmenovitého teleného v˘konu
15 kW a u zdrojÛ spalujících plynná
nebo kapalná paliva od jmenovitého
tepelného v˘konu 11 kW; za oprávnû-
nou osobu se povaÏuje drÏitel Ïivnos-
tenského oprávnûní v oboru kominictví
(viz. § 12 odst. 1 písm. f).

2) V˘‰e uvedené povinnosti se
nevztahují na provozovatele mal˘ch
stacionárních zdrojÛ umístûn˘ch
v rodinn˘ch domech, bytech a stav-
bách pro individuální rekreaci s v˘jim-
kou pfiípadÛ, kdy jsou provozovány
v˘hradnû pro podnikatelskou ãinnost
(viz. § 12 odst. 2).

3) Provozovatel je povinen na poÏá-
dání osob povûfien˘ch obcí prokázat
záznamem oprávnûné osoby ne star‰ím
neÏ 2 roky plnûní tûchto povinností
(viz. § 12 odst. 3).

4) Osoba, která provádí mûfiení úãin-
nosti spalování, mûfiení mnoÏství
vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu
spalinov˘ch cest musí mít rozhodnutí
o autorizaci, které vydává Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí na dobu urãitou
(podle § 15). Seznam tûchto osob je
zpfiístupnûn ve Vûstníku MÎP nebo téÏ
na internetov˘ch stránkách MÎP.

5) V˘sledky z povinného mûfiení
a kontroly podle § 12 odst. 1 písm. f) je
provozovatel povinen oznámit obecní-
mu úfiadu do 30 dnÛ od data jejich
uskuteãnûní (viz. § 12 odst. 1 písm. g).

6) Provozovateli, kter˘ nesplní
povinnost kontroly a mûfiení u mal˘ch
zdrojÛ nebo neoznámí tyto v˘sledky
obecnímu úfiadu do 30 dnÛ od data
jejich uskuteãnûní, uloÏí obecní úfiad
pokutu ve v˘‰i od 500 do 150 000 Kã
(viz. § 40 odst. 4).

Nová právní úprava roz‰ifiuje povin-
né mûfiení mal˘ch spalovacích zdrojÛ od
stanoveného v˘konu i na nûkteré pro-
vozovatele mal˘ch spalovacích zdrojÛ
provozovan˘ch pfii nepodnikatelské ãin-
nosti. Jedná se napfi. o státní ‰koly,
nemocnice, domovy dÛchodcÛ, bytová
druÏstva, neziskové organizace a jiné
nepodnikající subjekty. Mûfiení úãinnos-
ti spalování, mûfiení mnoÏství vypou‰tû-
n˘ch látek a kontrole stavu spalinov˘ch
cest nadále nebudou podléhat fyzické
osoby provozující malé spalovací zdroje
umístûné v rodinn˘ch domech, bytech
a stavbách pro individuální rekreaci.
Souãasnû se zavádí i lhÛta pro odstra-
nûní závad na zdroji ze strany provozo-
vatele a stanoví se zpÛsob oznamovací
povinnosti a odstranûní tûchto závad.

Podle zákona ã. 385/2005 Sb. zní
ustanovení § 12 odst. 1 písm. f) násle-
dovnû:

„Provozovatelé mal˘ch stacionár-
ních zdrojÛ jsou povinni zaji‰Èovat pro-
stfiednictvím oprávnûné osoby mûfiení
úãinnosti spalování, mûfiení mnoÏství
vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu
spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ,
a to nejménû jedenkrát za dva roky,
a odstraÀovat zji‰tûné závady do dvou
mûsícÛ od jejich zji‰tûní, pokud se
s obecním úfiadem nedohodne jinak;
tuto povinnost plní provozovatelé
u zdrojÛ spalujících tuhá paliva od jme-
novitého teleného v˘konu 15 kW
a u zdrojÛ spalujících plynná nebo
kapalná paliva od jmenovitého tepelné-
ho v˘konu 11 kW; za oprávnûnou
osobu se povaÏuje drÏitel Ïivnosten-
ského oprávnûní v oboru kominictví“.

Dále bychom chtûli upozornit na pfie-
chodné ustanovení nové právní úpravy,
podle kterého jsou provozovatelé
mal˘ch spalovacích zdrojÛ, kter˘m
novû vznikne povinnost zaji‰Èovat
mûfiení úãinnosti spalování, mûfiení
mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontro-
ly stavu spalinov˘ch cest, povinni
uskuteãnit první mûfiení do jednoho
roku ode dne její úãinnosti, tj. nejpozdû-
ji do 30. 9. 2005.

Krajská nemocnice Liberec zpro-
voznila nadzemní koridor. Slovy jejího
fieditele MUDr. Radko Janou‰ka se tak
leto‰ním lednem splnil sen generace
lékafiÛ od roku 1968. Tato investiãní
akce za více neÏ 11 milionÛ korun pfii-
nesla nejen pacientÛm, ale i personá-
lu, rychl˘ a komfortní pfiesun na jed-
notlivá oddûlení interny a chirurgie.
Koridor tvofií sedmdesát metrÛ dlouhá
a tfii metry ‰iroká chodba, která je
navíc oboustrannû prosklená.

Po dokonãení rekonstrukce a do-
stavby stravovacího provozu, které
jsou naplánovány na srpen leto‰ního
roku, bude koridor spojovat nejenom
oba zmínûné pavilony, ale zajistí i pfií-
stup do kuchynû s jídelnou, ãímÏ se
zefektivní rozvoz stravy pro hospitali-
zované pacienty.

Jediné, co si koridor je‰tû Ïádá, a to
aÏ po zlep‰ení klimatick˘ch podmí-
nek, jsou okapy a svody, jenÏ zamezí
stékání vody ze stfiechy.

Jen za uplynul˘ rok ãinily investice
v areálu KNL zhruba 200 milionÛ
korun, pfiiãemÏ se nûkteré velké akce
dokonãí aÏ letos. Za mnohé jmenujme
modernizaci oddûlení ORL a psychiat-
rie, rekonstrukci nûkter˘ch speciali-
zovan˘ch ambulantních pracovi‰È ãi
Léãebny dlouhodobû nemocn˘ch
v Jablonném v Podje‰tûdí. V tûchto
dnech probíhají stavební úpravy na
infekãním oddûlení a buduje se jiÏ
zmínûn˘ stravovací provoz. (sa‰)
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10. 2.–12. 2. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

13. 2.– 6. 2. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

17. 2.–19. 2. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

20. 2.–26. 2. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484

27. 2.–5. 3. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

6. 3.–12. 3. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

13. 3.–16. 3. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h., ne, sv. 8–20 h.,

tel.: 482 772 755

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–22.30 hodin, 
sobota 13–22.30 hodin,

nedûle, svátky 8–22.30 hodin

Najdu svého pána?
Seznam zvífiat v útulku v RÛÏodole I,
Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356
• pes, kfiíÏenec bernského sala‰nického,
vûk cca 2 mûs. • 4 ‰tûÀata, kfiíÏenci NO,
vûk cca 6 t˘dnÛ • pes, nûmeck˘ ohafi,
3 roky • pes, kfiíÏenec NO, 1 rok • pes,
kfiíÏenec labradora, ãern˘, 4 roky • fena,
kfiíÏenec ‰pice, bílá, 2 roky • pes, NO,
ãern˘ se znaky, 5 let • pes, dobrman,
klasika, 5 let • pes, kfiíÏenec boxera, ãer-
nobíl˘, 3 roky • pes, stfiedoasiat, 5 let •
pes, staford, rezav˘, 7 let • fena, kfiíÏe-
nec loveck˘, ãerná s bíl˘m, 2 roky • fena,
kfiíÏenec kokr‰panûla, ãerná, 6 let • pes,
kfiíÏenec dobrmana, 2 roky • pes, kfiíÏe-
nec mal˘, ãernohnûd˘, 10 let • fena, kfií-
Ïenec malá, bílá, cca 10 let • fena, kfiíÏe-
nec malá, ãernohnûdá, 3 roky • pes, NO,
dlouhosrst˘, 10 let • pes, kfiíÏenec velk˘,
hnûd˘, cca 10 let • pes, pudl stfiední,
apricot, 5 let • pes, kfiíÏenec stfiední,
ãern˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec pudla,
ãern˘, 10 let • pes, kfiíÏenec dobrmana,
ãern˘ s bíl˘m, 3 roky • fena, kfiíÏenec
malá, ãerná, 10 let • pes, kfiíÏenec salu-
ki, ãern˘ s pálením, 3 roky • pes, husky,
kastrovan˘, 4 roky • pes, NO, pálen˘,
12 let • pes, NO, svûtl˘ se znaky, 11 let • 
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe. Aktualizovan˘ seznam
zvífiat najdete na www.liberec.cz.

nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.30–12.30 hod.

PRODEJ VSTUPENEK
Na základû ãetn˘ch dotazÛ pfiipomínáme, Ïe mûstské informaãní centrum nabí-
zí vstupenky do mnoh˘ch libereck˘ch kulturních organizací (Divadlo F. X.
·aldy, Malé divadlo, Kino Lípa, Kino Var‰ava, Lidové sady+Experimentální stu-
dio). Program a zároveÀ moÏnost rezervace vstupenek do tûchto zafiízení pfii-
ná‰ejí stránky http://vstupenka.liberec.cz.
MIC prodává i vstupenky na kulturní a sportovní akce v Tipsport arenû (síÈ Tic-
ketpro) a v sezonû také lístky na fotbalová utkání FC Slovanu Liberec (síÈ Tic-
ketportal). Díky obûma jmenovan˘m sítím u nás navíc zakoupíte i vstupenky
na v˘znamné akce po celé âR, jejichÏ pfiehled naleznete na stránkách
http://www.ticketpro.cz a www.ticketportal.cz.
PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme v‰em klientÛm, ktefií pfii‰li a zakoupili si vánoãní v˘robky z dílen pro
mentálnû postiÏené osoby Domova Harcov a dílen pro tûlesnû handicapované
Mezinárodního centra Universium. Celkovû jste na dal‰í provoz dílen pfiispûli
ãástkou 2 270 Kã.
NOVINKA NA STRÁNKÁCH WWW.INFOLBC.CZ
Mûstské informaãní centrum Liberec nabízí v‰em pfiíznivcÛm kultury a sportu
Kalendáfi akcí pro rok 2006. Programy od témûfi 50 organizací pfiiná‰ejí dohro-
mady na 600 tipÛ na akce v‰eho druhu v Liberci i celém regionu. Pfiehlednû
fiazené akce po jednotliv˘ch mûsících a zároveÀ kontakty na jejich pofiadatele
si mÛÏete stáhnout na stránkách http://www.infolbc.cz (odkaz v rubrice
aktuality).
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
Chcete-li se vypravit do hor a pfii sportu nebo jen procházkách naplno vychut-
nat krásu zimní krajiny, nav‰tivte nejprve na‰e informaãní centrum. Nabízíme
bezplatné materiály se zimní tematikou – napfi. ceníky vlekÛ ve Sportovním
areálu Je‰tûd a v Jizersk˘ch horách, zimní mapy s bûÏeck˘mi trasami a sjez-
dovkami, jízdní fiád lanové dráhy na Je‰tûd, jízdní fiády skibusÛ Liberec–Bedfii-
chov, Liberec–Bedfiichov–Hrabûtice, pÛjãovny lyÏí atd.
NABÍDKA ZBOÎÍ
■ V mûstském informaãním centru mÛÏete zakoupit zbrusu novou publikaci:
„Liberecká radnice a Liebiegova vila“ autora M. ¤eháãka. Na celkem 85 strán-
kách naleznete podrobné informace nejen o tûchto nev‰edních stavbách, ale
zároveÀ také o historick˘ch souvislostech, které jejich vznik provázely. To v‰e je
doplnûno mnoÏstvím unikátních dobov˘ch obrázkÛ a fotografií, jeÏ pfiibliÏují neo-
pakovatelnou atmosféru své doby. Prodejní cena ãeské verze je 120 Kã, verze
nûmecké 140 Kã.
■ Turistické noviny pro zimní sezonu 2005/2006 poskytly mnoh˘m ãtenáfiÛm
uÏiteãné námûty na v˘lety Libereck˘m krajem. âas sváteãních zimních dnÛ sice
jiÏ minul, mnoho v˘born˘ch tipÛ na pfiíjemné strávení voln˘ch chvil v‰ak dosud
nepozbylo své platnosti, a tak vám informace shromáÏdûné ve zmiÀovan˘ch
novinách mohou b˘t i nadále vítan˘m spoleãníkem pfii toulkách na‰ím krajem.
Tohoto prÛvodce obdrÏíte nyní z d a r m a  v MIC.
■ V MIC mÛÏete i nadále zakoupit kalendáfie na rok 2006 s motivy na‰eho kraje.
Nástûnné kalendáfie Jizerské hory a Libereck˘ kraj byly zlevnûny na rovn˘ch
100 Kã a stolní kalendáfi Bukoviny mÛÏete nyní – po slevû – zakoupit za 49 Kã.
Vybírat v‰ak lze i z dal‰ích titulÛ: Krásné interiéry liberecké radnice (180 Kã),
Kry‰tofovo Údolí (155 Kã), Jizerky (155 Kã), Jizerské hory (165 Kã), âesk˘ ráj
(155 Kã) nebo stolní kalendáfie: Kraj pod Je‰tûdem (79 Kã) a Jizerské hory (29 Kã).
Sbûratele pak jistû potû‰íme nabídkou kapesních kalendáfiíkÛ s motivem radniã-
ního rytífie-korouhevníka, které obdrÏíte zdarma v MIC.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ÚNORA
21. 2. 1599:  obdrÏel Liberec privilegium soukenického cechu.
27. 2. 1953:  byla zaloÏena Vysoká ‰kola strojní (dne‰ní TU)
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc únor pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.

M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M



„Zapálení“ hasiãi z Krásné Studánky

Distribuce Zpravodaje
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budovy magistrátu a v Mûstském informaãním centru.
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Tak jako dfiíve se dûdilo fiemeslo
z pokolení na pokolení, pfiedávají si
generace lidí v Krásné Studánce ‰tafetu
ãlenství v „rodinû“ dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ. „K hasiãÛm nás pfiivedli na‰i rodiãe
a my své zku‰enosti zase pfiedáváme
mlad‰ímu pokolení. Pomalu kaÏd˘
z místních je s hasiãi nûjak spjat,“ fiíká
Josef Hazi, velitel Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ (SDH) v Krásné Studánce a hned
dodává, Ïe aktivních ãlenÛ má jednotka
103, z nichÏ 40 je ve vûku od 6 do 18 let.
„V souãasnosti jsme mezi libereck˘mi
dobrovolníky jedni z nejmlad‰ích, proto-
Ïe vûkov˘ prÛmûr je pod hranicí 30 let.
U sboru sice zÛstali jen mladí, ale star‰í
generace nám fandí a podporuje nás
svojí úãastí na mnoha akcích, které tu
pofiádáme,“ upfiesnil své tvrzení Josef
Hazi, kter˘ je mimochodem nejmlad‰ím
velitelem z osmi libereck˘ch sborÛ.

Krásnostudáneãtí hasiãi patfií i k tûm,
ktefií se nemalou mûrou podílejí na dûní
v této mûstské ãásti. Tradiãnû pofiádají
dûtsk˘ den, mikulá‰skou oslavu, ale
také v˘lety a exkurze. Vyvrcholením
jejich ãinnosti pro dûti je pak uspofiádá-
ní letního 14denního tábora. „Dûtem se
s pln˘m nasazením vûnují manÏelé Mrk-

viãkovi. I díky nim bylo 90 dûtí loni popr-
vé na letní základnû ve Velehrádku.
Mrkviãkovi jsou také organizátory Dne
dûtí s hasiãi, kter˘ je proslaven i za hra-
nicemi Liberce,“ pokraãuje Josef Hazi.

Také dospûláci se mají ãím pochlu-
bit. Jsou to právû oni, kdo loni získali
vítûznou trofej v soutûÏi o Pohár primá-
tora mûsta Liberec. A nejen to. Pravi-
delnû postupují do krajské soutûÏe
hasiãÛ, nikdy nechybûjí v Memoriálu
záchranáfiÛ z Manhattanu, pfii které
musejí s pûtatfiicetikilovou zátûÏí zdolat
schody v‰ech pater v˘‰kové budovy
Krajského úfiadu Libereckého kraje.
Mají za sebou stovky hodin odborné
pfiípravy, ale také brigád odpracova-
n˘ch tfieba na oplocení areálu hasiãské
zbrojnice. Ve zbrojnici si vybudovali
novou ‰atnu, vylep‰ují si podkrovní
ãást a staví pfiístavek na vozidlo. „Loni
jsme totiÏ od kolegÛ z RÛÏodolu získali
cisternovou stfiíkaãku, která spoleãnû
s Avií tvofií ná‰ vozov˘ park,“ vysvûtlil
nutnost pfiístavby. Krásnostudáneãtí
hasiãi jsou tak ‰ikovní, Ïe si dokonce
sami postavili hadicov˘ pfiívûs na 
600 metrÛ hadic, kter˘ jim usnadÀuje
zásah pfii poÏáru.

Velitel Hazi si rovnûÏ pochvaluje
vybavení a v˘stroj hasiãÛ. „V tomto
smûru musíme podûkovat magistrátu
za jeho podporu, kterou vûnuje nejen
na‰í jednotce, ale v‰em dobrovolníkÛm
v Liberci. Oproti pfiedcházejícím rokÛm
je to mnohonásobnû lep‰í. Pro na‰e
ãleny, ktefií tuto ãinnost vykonávají bez
jak˘chkoliv úlev a finanãního ohodno-
cení, je ze strany radnice materiální
a technické zaji‰tûní jednotky odmûnou
i projevem úcty jejich práce,“ konstato-
val. Dobrá vybavenost jednotky se pro-
jevila pfii nûkolika zásazích. Naposledy
loni v prosinci, kdy hasiãi z Krásné Stu-
dánky odstraÀovali popadané stromy
po vûtrné smr‰ti.

I kdyÏ by se o jejich práci dalo napsat
mnoho dal‰ích fiádkÛ, nezb˘vá neÏ jim
popfiát, aby jim vydrÏel jejich „zápal“
pro dobrou vûc.

Dagmar Vodvárková

Rady a kontakty
• Rozvojové centrum ianus zahájilo
v polovinû ledna svoji ãinnost v Libe-
recké Klostermannovû ulici. Odborní
poradci z oblasti personalistiky a psy-
chologie vám pomohou zmapovat va‰e
silné a slabé stránky, zv˘‰it sebedÛvû-
ru, zlep‰it vystupování, zorientovat se
na trhu práce, zvládnout pfiijímací poho-
vor, napsat správnû Ïivotopis a motivaã-
ní dopis nebo najít rovnováhu mezi pra-
covním a osobním Ïivotem. V‰echny
sluÏby Rozvojového centra ianus jsou
bezplatné. Bûhem úãasti na progra-
mech je zaji‰tûno hlídání dûtí. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií.
Kontakt: Rozvojové centrum ianus,
Klostermannova 678/42, Liberec 1, otev-
fieno:. PO aÏ PÁ 9–18 hod.,
tel.: 731 502 202, www.ianus.cz.
• Národní program poãítaãové gramot-
nosti pofiádají ministerstvo informatiky
a ‰kolicí stfiediska PCstorm. Bûhem ãtyfi
dvouhodinov˘ch kurzÛ (Jak na PC,
Texty v PC, Internet a e-mail, Sám sobû
úfiedníkem) se úãastníci seznámí se
základními poãítaãov˘mi pojmy, ovládá-
ním poãítaãe pomocí my‰i a klávesnice,
ve struãnosti jsou obeznámeni také
s textov˘m editorem MS Word a samo-
zfiejmû nechybí ani práce s internetem,
zaloÏení vlastní e-mailové schránky
a její pouÏívání, práce na Portálu vefiej-
né správy âR, vyhledávání v Obchod-
ním rejstfiíku, Katastru nemovitostí,
zákonech, úfiadech a dal‰í praktické
informace. Kurzy jsou dotované, úãast-
níci hradí pouze poplatek 100 Kã za
jeden kurz. V‰ichni obdrÏí ti‰tûnou pfií-
ruãku, v˘ukové CD a certifikát o absol-
vování. Pro termíny a pfiihlá‰ení 
na kurzy volejte bezplatnou linku
800 800 028 (Ïádejte stfiedisko PCstorm)
nebo 499 810 606, 774 214 514. Kurzy
probíhají pondûlí aÏ pátek od 9.00 do
19.30 a v sobotu od 9.00 do 17.30 hodin
na adrese 1. máje 97 (sídlo Finanãního
úfiadu), Liberec.
• Kulturní asociace NOVÁ AKROPOLIS
pofiádá ve stfiedu 15. února od 19.00
hod. v Domû kultury (vchod D) pfiedná‰-
ku „Tajemství zrození“. Ve svém sídle
v Îelezné ulici 12 uskuteãní 21. února ve
20.00 hod. prezentaci kurzu „Srovnáva-
cí filozofie v˘chodu a západu“, kter˘
zahrnuje 14 pfiedná‰ek. Více informací
na tel. 482 710 537 (18.00 – 21.00 h).
• Místní organizace Svazu dÛchodcÛ
âR vznikla v Zeleném Údolí v Liberci.
Pokud se chcete zapojit do její ãinnosti
nebo získat více informací volejte tel.
ãísla 485 133 011, 603 414 306, nebo
pi‰te na e-mail adresu: buvala@post.cz

Velitel jednotky Josef Hazi s trofejí
ze soutûÏe „O pohár primátora“
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Rozpoãet statutárního mûsta Liberec 2006

VáÏení Libereãané,
do rukou se Vám opût po roce dostává pfiíloha Zpravodaje liberecké radnice vûnovaná rozpoãtu

mûsta. Také v roce 2006 je podoba provozní ãásti pfiímo odvislá od nutnosti zajistit chod mûsta
takov˘, jak˘ jsme jej pfied nûkolika lety nastartovali. Mám tím na mysli pfiedev‰ím denní potfieby
nás obãanÛ a náv‰tûvníkÛ mûsta vãetnû provozu mûstem financovan˘ch pfiíspûvkov˘ch organiza-
cí zaji‰Èujících vzdûlanost, kulturu ãi pofiádek ve mûstû pod Je‰tûdem. V minulosti se nám podafii-
lo nastavit tûmto ãinnostem jasná pravidla, která zaãínají pfiiná‰et své v˘sledky. Provozní v˘daje se
totiÏ dále nezvy‰ují, jak tomu b˘vá v jin˘ch mûstech. Mírné nav˘‰ení je dáno pouze pfiirozen˘m
v˘vojem inflace a v‰eobecn˘m zdraÏováním, kterého jsme v poslední dobû svûdky.

Nesnadná vyjednávání pfii tvorbû investiãní ãásti rozpoãtu nás provázela i pfii tvorbû finanãního
plánu na rok leto‰ní. Velké investice z vlastních zdrojÛ si vzhledem k omezen˘m pfiíjmÛm z priva-
tizace majetku jiÏ nemÛÏeme dovolit. Mohu ale s patfiiãnou hrdostí konstatovat, Ïe i letos se nám
podafiilo sestavit rozpoãet vyrovnan˘, dostateãnû zaji‰Èující denní potfieby Ïivota ve mûstû a poãí-
tající se sniÏováním zadluÏenosti Liberce. Na následujících stránkách se mÛÏete seznámit s pfiíjmovou i v˘dajovou ãástí roz-
poãtu. Vûfiím, Ïe pro vás bude tato podoba nejdÛleÏitûj‰ího mûstského dokumentu v roce dostateãnû srozumitelná a Ïe tak
získáte základní pfiehled o chodu mûsta. Ing. Jifií Kittner, primátor

VáÏení spoluobãané,
zastupitelstvo na‰eho mûsta schválilo na svém posledním zasedání v prosinci loÀského roku

rozpoãet mûsta na rok 2006. Jeho pfiíprava probíhala jiÏ od srpna a jako kaÏdoroãnû v mnoha eta-
pách, neÏ bylo docíleno jeho vyrovnání tak, aby mohl b˘t pfiedloÏen radû mûsta, finanãnímu
v˘boru a nakonec ke schválení zastupitelstvu mûsta.

Schválen˘ rozpoãet na leto‰ní rok podle mého názoru fie‰í uspokojivû provozní potfieby mûsta
v kompetenci jednotliv˘ch odborÛ. Kapitálové (investiãní) potfieby bylo moÏné zahrnout do rozpoã-
tu pouze ve v˘‰i 191 milionÛ korun. Na ekonomickém odboru byla ponechána dvacetimilionová
rezerva pro pfiípady, kdy bude nutná spoluúãast mûsta k získan˘m dotacím. RovnûÏ jako v minu-
lém roce byly schváleny jednotlivé fondy mûsta. Celkovou v˘‰i pfiíjmÛ i v˘dajÛ leto‰ního rozpoãtu
v˘raznû ovlivÀuje financování – splátky úvûrÛ a pÛjãek ve v˘‰i témûfi 622 milionÛ korun, z nichÏ 
504 milionÛ tvofií splátka úvûru za arénu.

NavrÏen˘ rozpoãet, tak jako v minul˘ch letech, jistû dozná zmûn, kter˘mi je nutné prÛbûÏnû 
reagovat na pfiijaté dotace, mimofiádné pfiíjmy a tím i na v˘dajovou stránku rozpoãtu.

Ing. Eva Koãárková, statutární zástupce primátora

Jaké máme pfiíjmy a v˘daje?

Pfiíjmy (v tisících Kã):

daÀové 935 700
nedaÀové 77 122
kapitálové 947 575
dotace 235 910

celkem 2 196 307

V˘daje (v tisících Kã):

bûÏné 1 298 398
kapitálové 276 391

celkem 1 574 789
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Rekapitulace

Kolik mûsto pfiispûlo v roce 2005?

Pfiíspûvek na provoz DPML

2004 – 45,2 % nákladÛ na pfiepravu osob v MHD

(pfiíspûvek mûsta 156 500 0000 Kã)

2005 – 49,5 % nákladÛ na pfiepravu osob v MHD

(pfiíspûvek mûsta 156 650 000 Kã)

Pfiíspûvek na provoz z rozpoãtu mûsta, 

pfiepoãten˘ na 1 náv‰tûvníka 2004/2005

Naivní divadlo 401,81 Kã / 389 Kã

Divadlo F. X. ·aldy 630 Kã / 620 Kã

Zoologická zahrada 52,20 Kã / 42,66 Kã

Botanická zahrada 69 Kã / 76 Kã

Lidové sady 28 Kã / 26 Kã

PrÛmûrné náklady v Kojeneckém ústavu 

a dûtském domovû v Liberci v roce 2005 byly: 

257 900 Kã/lÛÏko/rok (tj. 706 Kã/den)

Pfiíjmy 
v tisících Kã

pfiíjmy

2 196 307

financování

621 518

v˘daje

1 574 789

V˘daje
v tisících Kã
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Nejv˘znamnûj‰í investice roku 2006

Fondy statutárního mûsta Liberec
v roce 2006

192 bytov˘ch jednotek Zelené Údolí II, 
3. etapa – doãerpání hypoteãního úvûru 41 019 200 Kã

DPML – Obnova modernizace dopravních prostfiedkÛ 30 343 000 Kã

Oprava mostu Rumjancevova 11 000 000 Kã

Rekonstrukce ulic Suldovského, Bosenské, Harantova a Akátové 12 038 877 Kã

Akce Liberec 2009 
(na rozvojov˘ch projektech) cca 30 000 000 Kã

Rekonstrukce radniãního sklepa 5 000 000 Kã

Vybavení rekonstruovaného objektu b˘valé  knihovny 5 500 000 Kã

Hasiãská vozidla 3 762 000 Kã

Oprava budovy Mûstsk˘ch lázní 10 000 000 Kã

Mûstsk˘ fond rozvoje bydlení 5 000 000 Kã

Fond pro podporu a rozvoj vzdûlávání 1 500 000 Kã

Sportovní fond 5 300 000 Kã

Kulturní fond 2 200 000 Kã

Ekofond 500 000 Kã

Zdravotní a sociální fond 1 000 000 Kã
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Jak budou hospodafiit Vratislavice n. N.?

V˘voj zadluÏenosti mûsta – pomûrové ukazatele

Období jednotka 2002 2003 2004 2005

celkové v˘daje na obyvatele Kã/obyv./rok 16 750 14 361 22 417 19 913

bûÏné opakující se v˘daje na obyvatele Kã/obyv./rok 11 329 11 370 15 371 13 048

v˘daje na dluhovou sluÏbu na obyvatele Kã/obyv./rok 800 813 738 614

dluh na obyvatele Kã/obyv./rok 2 927 4 544 4 041 4 987

V˘daje (v tisicích Kã):
investice bûÏné 

Doprava-komunikace 17 750 4 750
Vodovody, kanalizace 0 200
Vzdûlání M· a Z· 27 100 6 832
Kultura 5000 1 525
Tûlov˘chova 0 430
Komun. sl., územ. rozvoj 10 980 8 364
Îivotní prostfiedí 2 600 1 650
Bezpeãnost a vefi. pofiádek 1 400 455
St. správa a samospráva 550 9 760
Ostatní 0 70
Celkem 65 380 34 036

V˘daje (v tisicích Kã):
investice 65 380 65,37 %
bûÏné v˘daje 34 636 34,63 %
v˘daje celkem 100 016 100 %

Pfiíjmy (v tisicích Kã):
kapitálové 10 000 10,00 %
daÀové 51 565 51,56 %
nedaÀové 2 050 2,05 %
dotace 12 300 12,30 %
financování 24 101 24,09 %
pfiíjmy celkem 100 016 100 %
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