
V záfií, po ‰estnácti mûsících od poslední náv‰tûvy, pfiijel prezident Václav
Klaus s chotí Livií znovu do Liberce. Prezidentsk˘ pár v doprovodu primátora
Jifiího Kittnera zavítal do Nového magistrátu, kde si prohlédl moderní kanceláfie
a historickou zasedací místnost, která jediná zÛstala v pÛvodním stylu. Zde se
setkal se zastupiteli mûsta a vedoucími odborÛ.
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Druhá industriální zóna pfiinese
kromû prÛmyslu i obchody

Po ‰esti letech, kdy byl poloÏen
základní kámen v privátní PrÛmyslové
zónû Jih, se v Liberci nedaleko rÛÏo-
dolského leti‰tû buduje druhá obchod-
ní a prÛmyslová zóna Sever. Její stav-
ba byla zahájena 18. záfií za pfiítom-
nosti pfiedsedy Senátu Parlamentu âR
Pfiemysla Sobotky, premiéra Mirka
Topolánka a primátora mûsta Jifiího
Kittnera.

Zóna vyroste na rozloze 67 hektarÛ
a má pfiímé napojení na ãtyfiproudou
komunikaci vedoucí z Liberce do
Prahy s pfiipravovan˘m prodlouÏením
z Liberce k hranicím s Nûmeckem.
Buduje ji developerská spoleãnost
Investorsko inÏen˘rská a. s., která
postavila i zónu Jih. V nové severní
zónû najde práci nejménû 2 500 lidí.

Pokraãování na str. 3

Pokraãování na str. 4

27|10
zavfieno

Sanitární den na magistrátu je v pátek
27. fiíjna 2006, kdy jsou v‰echny 
budovy úfiadu pro vefiejnost uzavfieny

Liberec získal dvû
prestiÏní ceny

Dvû prestiÏní ceny z leto‰ního 
stavebního veletrhu FOR ARCH
putovaly do mûsta pod Je‰tûdem.
V rámci zmínûného veletrhu jsou
pofiádány soutûÏe jako „Stavba roku“
a „Dopravní stavba roku“. V˘sledky
byly vyhlá‰eny 19. záfií na galaveãeru
v praÏském Obecním domû. Mezi pat-
náctkou nominovan˘ch na hlavní oce-
nûní nechybûla ani liberecká Tipsport
arena, která obstála v konkurenci
témûfi padesátky pfiihlá‰en˘ch staveb
a postoupila do finále. Libereck˘ pro-
jekt postoupil do uÏ‰ího v˘bûru díky
odborné porotû, ale i náv‰tûvníkÛm
webov˘ch stránek www.stavbaroku.cz,
kde bylo umoÏnûno hlasování.

Z patnáctky finalistÛ vybrala odbor-
ná porota pûtici, která získala titul
Stavba roku. Ten je kaÏdoroãnû udûlo-
ván nejlep‰ím projektÛm podle princi-
pu filmov˘ch OscarÛ, tedy bez uvede-
ní pofiadí. Mezi nimi byla i liberecká
Tipsport arena. „Byl jsem nad‰en
z toho, Ïe domÛ do Liberce povezu tak

Foto: Ota Mrákota



■ Statutární mûsto Liberec uplatÀova-
lo na Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI) ãtyfii Ïádosti o poskytnutí inves-
tiãní dotace na akce: „Cyklotrasa Mní-
‰ek – etapa údrÏby cyklostezky Krásná
Studánka–Fojtka–hranice k.ú. Liberec“,
„Rekonstrukce chodníkÛ ul. Generála
Svobody“, „Cyklotrasa Liberec–Mní-
‰ek–cyklostezka Na Ml˘nku–Katefiinská
ulice (lokalita u Litesu)“ a „Cyklostezka
Liberec Jungmannova–Hanychovská –
úsek Jungmannova–viadukt – I. etapa“.
SFDI rozhodl, Ïe v leto‰ním roce podpofií
limitním pfiíspûvkem ve v˘‰i 1 026 000 Kã
cyklotrasu Liberec–Mní‰ek a limitním
pfiíspûvkem 3 512 000 Kã rekonstrukci
chodníkÛ v liberecké ulici Gen. Svobody.
■ Do v˘bûrového fiízení na dodavatele
dal‰í souãásti stavební infrastruktury
související s pofiádáním MS 2009 (moder-
nizace vûÏe rozhodãích) se pfiihlásili ãtyfii
uchazeãi. Jejich nabídky hodnotila usta-
novená hodnotící komise. Jedin˘m krité-
riem hodnocení byla v˘‰e nabídkové
ceny. Tu nejv˘hodnûj‰í nabídla spoleã-
nost Regionální stavební, s. r. o., kterou

komise doporuãila radním jako v˘herce
otevfieného zadávacího fiízení. Radní
tento návrh schválili.
■ Statutárnímu mûstu Liberec poskytla
spoleãnost Makro, s. r. o. dar ve v˘‰i 
1,5 milionu korun do Sportovního fondu
SML za úãelem podpory sportovní ãin-
nosti ve mûstû pod Je‰tûdem. Celková
v˘‰e daru ãinila 2 miliony korun, neboÈ
pÛl milionu korun bylo úãelovû vázáno
na v˘sadbu zelenû a 1,5 milionu do spor-
tovního fondu. Sportovní aktivity obdob-
nû podpofiily spoleãnosti Mocca, s. r. o.
a ALD Automotive, s. r. o., jejichÏ finanã-
ní dar ve v˘‰i 79 tisíc korun byl konkrét-
nû urãen TJ Kardio na pofiízení automa-
tického externího defibrilátoru Primedic,
vybaveného monitorem pro zobrazení
doby provozu, EKG, tepové frekvence aj.
Mimofiádné dotace v celkové ãástce
1,575 milionu korun budou rozdûleny
mezi ‰est sportovních organizací na
investiãní akce (celkem 666 tisíc Kã),
mezi ãtyfii sportovní organizace na uspo-
fiádání mimofiádn˘ch akcí (celkem 500
tisíc korun). âástku 330 tisíc korun zís-

kají dvû Z·, a to Sokolovská a JabloÀová.
Zb˘vajících 79 tisíc Kã obdrÏí jiÏ zmínûná
TJ Kardio.
■ S obsahem ãtvrtého rozpoãtového
opatfiení souhlasili radní a tím jej
postoupili k projednání do zastupitel-
stva. Pfii jeho sestavování bylo pfiihlíÏeno
pfiedev‰ím k poÏadavkÛm jednotliv˘ch
odborÛ. I po ãtvrtém leto‰ním rozpoãto-
vém opatfiení je rozpoãet vyrovnan˘. Pfií-
jmy jsou nav˘‰eny o cca 62 milionÛ Kã
a jejich celková v˘‰e je 2 551 738 506 Kã,
v˘daje vzrostly o cca 147 milionÛ Kã
a celkovû jde o ãástku 2 078 782 261 Kã,
financování kleslo podle návrhu o 85 mi-
lionÛ a tvofií jej ãástka 473 616 245 Kã.
■ Technická univerzita v Liberci poÏá-
dala odbor ‰kolství, kultury a sportu
Magistrátu mûsta Liberec o poskytnutí
finanãní dotace ve v˘‰i 100 000 Kã za
úãelem vybavení laboratorních uãeben
pro novû otevfien˘ studijní program
nazvan˘ O‰etfiovatelství. Îádost projed-
nala Správní rada fondu pro podporu
a rozvoj vzdûlávání a doporuãila ji radû
mûsta ke schválení. (dav)
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Nájemné v mûstsk˘ch bytech se zv˘‰í

Projekt Centrum vzdûlanosti Libereckého kraje

Podle nov˘ch právních norem se
v obecních bytech od 1. ledna 2007
zv˘‰í ceny nájemného. Pronajímatel je
oprávnûn jednostrannû zv˘‰it nájemné
jedenkrát roãnû poãínaje 1. lednem
2007 a následnû vÏdy k 1. lednu, 
pfiípadnû pozdûji. Nikoliv v‰ak zpûtnû
za období, které uplynulo od prvního

dne v daném roce, pokud se s nájem-
cem na zmûnû nájemného nedohodne
jinak. Zákon umoÏÀuje zv˘‰it nájemné
v nejvy‰‰í moÏné mífie. „Maximálního
nárÛstu vyuÏijeme i v Liberci, kde se
tak nájemné v bytech 1. kategorie
vy‰plhá ke 30 korunám za metr,“ uved-
la zástupkynû primátora Eva Koãárko-

vá s tím, Ïe z tisícovky mûstsk˘ch bytÛ
se tato úprava bude t˘kat zhruba polo-
viny z nich. „Zv˘‰ení se nedotkne bytÛ
v Domech s peãovatelskou sluÏbou,
v domech s bezbariérov˘mi byty a ve
startovacích bytech.“

V Liberci to podle stanoveného
postupu znamená zv˘‰ení nájemného:

Na projektu Centrum vzdûlanosti
Libereckého kraje (CVLK) spolupracuje
statutární mûsto Liberec jiÏ nûkolik let.
Jednou z forem spolupráce je i závazek
krajského mûsta, Ïe v pfiípadû potfieby
zajistí pfievod nemovitostí ve vlastnictví
mûsta ãi jím zaloÏené spoleãnosti (LVT,
a. s.), které budou k realizaci projektu
potfiebné.

V˘znamn˘m krokem k naplÀování
tohoto projektu bylo vydání rozhodnutí
o umístûní stavby CVLK v lokalitû
Masarykova–Gorkého, která nabyla
právní moci letos v kvûtnu. Aby v‰ak

mohl Libereck˘ kraj Ïádat o financování
projektu z Evropsk˘ch strukturálních
fondÛ v období 2007–2013 je tfieba, aby
pozemky na nichÏ má b˘t centrum rea-
lizováno, vlastnil nejpozdûji v pfií‰tím
roce. Jedná se o velmi nároãnou majet-
koprávní operaci, která napfiíklad zahr-
nuje ãásteãn˘ pfievod nemovitostí
v majetku mûstské spoleãnosti LVT,
a. s. na mûsto. V dal‰í fázi je zapotfiebí
zajistit pfievod potfiebn˘ch nemovitostí
do majetku Libereckého kraje. Pfievod
by mûl b˘t uskuteãnûn na základû
kupní smlouvy za cenu cca 60 milionÛ

korun s tím, Ïe první splátku uhradí kraj
pfii pfievodu a ta bude pouÏita na úhra-
du poplatkÛ spojen˘ch s majetkoprávní
operací. Dal‰í splátky budou rozãlenûny
do 20 let, a ta první probûhne po uve-
dení CVLK do provozu. Z kaÏdé splátky
pak bude mûsto Liberec podporovat
provoz a vybavení CVLK jedním milio-
nem korun. V pfiípadû, Ïe by nedo‰lo
k realizaci projektu, bude mûstsk˘
majetek vrácen mûstu, které ho vzhle-
dem k blízkosti Mûstsk˘ch lázní vyuÏije
pfii záchranû této památky a dále pfii
jejím následném provozu. (dav)

Kategorie bytu Základní aktuální nájemné/m2 Základní nájemné od 1. 1. 2007/m2

I. 23,42 Kã 27,86 Kã
II.* 17,59 Kã 21,89 Kã
III.* 13,67 Kã 18,12 Kã
IV.* 9,76 Kã 14,08 Kã

* Dûlení bytÛ do kategorií bylo zru‰eno. Byty niÏ‰í neÏ I. kategorie jsou oznaãovány jako „Byty se sníÏenou kvalitou“
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Stát pfiispûl na regeneraci rochlického sídli‰tû

DÛm s peãovatelskou sluÏbou se opravuje

Zhruba ãtvrtinu plochy zaberou
obchodní centra. Z nich zde své pro-
jekty hypermarketu jiÏ realizuje spo-
leãnost Globus.

Zb˘vající tfii ãtvrtiny plochy budou
náleÏet prÛmyslov˘m podnikÛm a jak
podotkl pfiedseda pfiedstavenstva
Investorsko inÏen˘rské spoleãnosti
Petr Kupf, i vûdeckotechnologickému
parku. Do prÛmyslové ãásti zóny jiÏ
vstoupily firmy MSV Systems CZ
a Obrobna Rasl a s dal‰ími subjekty se
vedou jednání.

Pfii poloÏení základního kamene
nové prÛmyslové zóny primátor mûsta
Jifií Kittner uvedl: „Jsem rád, Ïe inves-
tofii projevují zájem o Liberec a hodla-
jí zde investovat nemalé finanãní pro-
stfiedky. Zóna pfiinese dal‰í pracovní
místa a pfiíleÏitosti nejen samotn˘m
LibereãanÛm ale i obãanÛm z blízkého
okolí. Pfii budování libereck˘ch zón je
dÛleÏité i to, Ïe vznikly a vznikají bez

podpory státu. Mûsto pozemky koupi-
lo od Pozemkového fondu a následnû
je za stejnou cenu prodalo developer-
ské spoleãnosti.“

V˘stavbu obou zón bez státních
dotací ocenil i premiér Mirek Topolá-
nek, kter˘ tento poãin povaÏuje za
ukázku úspû‰né spolupráce mûsta
a privátního sektoru.

„Právû proto jste vytvofiili dílo,
z nûhoÏ mají prospûch v‰echny stra-
ny: mûsto, jeho obãané, zúãastnûné
firmy i developer. Je to dobr˘ pfiíklad
pro boj s korupcí, protoÏe v‰e probûh-
lo na základû jasné a transparentní
smlouvy mezi obcí a investorem,“
uvedl premiér pfied poklepem na
základní kámen prÛmyslové zóny
Sever.

V odpoledních hodinách si pak
Mirek Topolánek prohlédl prostory
Nového magistrátu.

Dagmar Vodvárková

Rochlické sídli‰tû, jedno z nejvût‰ích
v Liberci, ãeká celková regenerace.
V prÛbûhu pfií‰tích let chce radnice ve
spolupráci s Ministerstvem pro místní
rozvoj âR a s dodavateli vylep‰it Ïivotní
podmínky pro zhruba deset tisíc lidí.
Celková obnova rochlického sídli‰tû
pfiedstavuje náklady pfies sto milionÛ
korun.

Humanizace této ãásti mûsta je roz-
dûlena do pûti etap. První práce jiÏ zaãa-
ly a budou pokraãovat i v pfií‰tím roce.
Dodavatelem prací jsou Technické sluÏ-
by mûsta Liberce. „Regenerace v této
etapû obyvatelÛm pfiinese více parkova-
cích ploch, roz‰ífiení komunikací a kva-
litnûj‰í a bezpeãnûj‰í pû‰í trasy,“ uvedl
námûstek primátora Jifií Veselka s tím,
Ïe kaÏdá z etap pfiedstavuje náklady
okolo 15 aÏ 20 milionÛ korun, pfiiãemÏ
finanãnû je zaji‰tûna zatím první fáze.
V projektu je rovnûÏ navrÏeno dûtské
hfii‰tû se zábavními prvky. SoubûÏnû se

stavebními pracemi dojde i na obnovu
vefiejné zelenû. „Nûkteré stromy a kefie
se budou muset odstranit a na jejich
místû ve vût‰ím rozsahu vysadíme
novou zeleÀ,“ vysvûtlil fieditel TSML
Tomá‰ Pozner. Chodci a pfiedev‰ím
automobilisté se na pfiechodné období
budou muset vyrovnat se zásahy do
místních komunikací, které je mimo jiné
na ãas pfiipraví o parkovací místa. „Ve‰-
keré práce chceme fie‰it maximálnû cit-
livû. Napfiíklad na pfiechodnou dobu se
vybuduje nûkolik desítek provizorních
parkovacích míst,“ doplnil Pozner.

První a druhá etapa fie‰í lokalitu
kolem ulic Burianova a JeÏkova, tfietí
vnitrobloky uprostfied sídli‰tû, ãtvrtá
okolí Ha‰kovy ulice a pátá poãítá s pû‰í-
mi komunikacemi, cyklostezkami, odpo-
ãinkov˘mi místy s vodními prvky
a s rekonstrukcí dûtsk˘ch hfii‰È.

„Tfiikrát jsme Ïádali o dotaci z progra-
mu regenerace sídli‰È a teprve nyní jsme

uspûli,“ upfiesnil námûstek primátora Jifií
Veselka. V leto‰ním roce je na realizaci
vyãlenûno celkem deset milionÛ korun,
pfiiãemÏ ‰est milionÛ hradí mûsto z roz-
poãtu a ãtyfii miliony poskytl stát. V pfií‰-
tím roce má jít o investici za 9,9 milionu
korun. Radnice pfiitom nespoléhá jen na
vlastní rozpoãet a dotace, ale hledá
finanãní zdroje i z evropsk˘ch fondÛ.

Regenerace sídli‰tû Rochlice má
vyfie‰it pfiedev‰ím jeden z nejpalãivûj-
‰ích problémÛ, a to parkování vozidel.
Kromû pozemního stání mají na sídli‰ti
vyrÛst dva parkovací domy. „Jeden pro-
jekt soukromého investora vedle prodej-
ny Plus by mûl b˘t realizován na jafie
2007. Druh˘ v Ha‰kovû ulici je‰tû není
vyfie‰en po majetkové stránce,“ dodal
Jifií Veselka.

Panelové sídli‰tû Rochlice vzniklo
v letech 1972–1992 ve ãtyfiech navazují-
cích etapách.

Dagmar Vodvárková

De‰tivé poãasí druhé poloviny prázd-
nin odhalilo technické závady na objek-
tu Domu s peãovatelskou sluÏbou
v lokalitû Borov˘ vrch. Konkrétnû se jed-
nalo o progresivní zatékání do objektu
v prostoru mezi dvûma sousedícími
budovami. Zatékání se nejvíce projevilo
ve spojovací chodbû, pod otevfienou

terasou, ale i v prostoru sklepa a zdej‰í
kavárny. Dále bylo zji‰tûno, Ïe z prosto-
ru venkovního schodi‰tû neodtéká voda.
V dÛsledku toho se nashromáÏdila voda
u pfiilehlé svislé zdi, která ãásteãnû vté-
kala do elektroinstalace. Pravdûpodob-
nou pfiíãinou tohoto stavu bylo najíÏdûní
osobních i stûhovacích vozÛ na terasu,

ãímÏ mohlo dojít k po‰kození systému.
Odstranûní havarijního stavu vyÏaduje
rozkrytí terasy a radikální zásah do
v‰ech izolaãních vrstev. PfiedbûÏn˘ roz-
poãet je stanoven na cca jeden milion
korun. V souãasné dobû se objekt jiÏ
opravuje a práce mají b˘t hotovy do
konce fiíjna. (vod)

Pokraãování ze str. 1
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V ãervnu leto‰ního roku vstoupily
v platnost nové právní normy upravující
sociální péãi o obãany. V souvislosti
s tím do‰lo k nárÛstu agendy dvou
oddûlení odboru sociální péãe – kon-
krétnû se jedná o oddûlení sociálnû-
právní ochrany dûtí a oddûlení kurá-
torské ãinnosti. V rozpoãtu tûchto oddû-
lení dojde také minimálnû ke zdvojnáso-
bení nákladÛ na cestovné. Podle novely
je totiÏ sociální pracovník povinen mini-
málnû jednou za tfii mûsíce nav‰tívit
dítû, u kterého byla nafiízena ústavní
v˘chova nebo nafiízena ochranná v˘cho-
va. Dále je ve stejném intervalu povinen
nav‰tívit rodiãe tohoto dítûte a také jed-
nou za pÛl roku nav‰tívit dítû, které bylo
svûfieno do v˘chovy jin˘ch fyzick˘ch
osob neÏ rodiãÛ. V praxi se jedná o ãtyfii
náv‰tûvy roãnû u zhruba 120 dûtí umís-
tûn˘ch v zafiízeních a dále o dvû náv‰tû-
vy roãnû u zhruba 160 dûtí svûfien˘ch do
v˘chovy jiné osoby neÏ rodiãe, tj. mini-
málnû 800 náv‰tûv za rok po celém
území âeské republiky. MÛÏeme tedy

hovofiit o velké ãasovém i finanãním
zatíÏení. Jak sloÏité a nároãné bude
nav‰tûvování rodiãÛ nelze v souãasné
chvíli odhadnout, protoÏe se jedná
o zcela novou agendu. Náv‰tûvy ale
nejsou jedinou náplní práce sociálních
pracovníkÛ. Nutné je zabezpeãit i velk˘
poãet soudních a jin˘ch jednání, pfii kte-
r˘ch pracovníci sociálního odboru nezle-
tilé zastupují. Stranou nesmí zÛstat ani
provádûní bûÏn˘ch ‰etfiení a dostup-
nost pracovníkÛ na pracovi‰ti. Novin-
kou je také doba pro ukládání spisové
dokumentace (pÛvodnû 10 let, nyní 15),
coÏ znamená zv˘‰ení nárokÛ na prostor.

Od ledna navíc dojde k v˘razn˘m
zmûnám v systému poskytování
a vyplácení dávek sociální péãe. Nûkte-
ré zákony, které dosud upravovaly chod
oddûlení sociální potfiebnosti i oddûlení
pro zdravotnû postiÏené a dÛchodce,
byly zmûnûny, nûkteré dokonce úplnû
zru‰eny a nahrazeny nov˘mi. Za zmínku
stojí zcela nov˘ systém dávek pro soci-
álnû potfiebné obãany a obãany peãující

o tûÏce zdravotnû postiÏené. Dochází
také k pfiesunu nûkter˘ch dávek z niÏ-
‰ích obcí na obce s roz‰ífienou pÛsob-
ností. Novou dávkou se stane pfiíspûvek
na péãi, která nahradí hned nûkolik sou-
ãasn˘ch. Krom skuteãnosti, Ïe magist-
rátní úfiedníci se budou setkávat s mno-
hem vy‰‰ím poãtem Ïádostí a také pfied-
pokladu mnohem hlub‰ích znalostí kaÏ-
dého z nich, není v souãasné dobû
moÏné odhadnout, jestli bude nov˘
systém jednodu‰‰í ãi sloÏitûj‰í. Dodnes
totiÏ neexistují Ïádné provádûcí pfiedpi-
sy ani jiné specifikaãní podklady ãi semi-
náfie, které by vedly k lep‰ímu proniknu-
tí pracovníkÛ do problematiky.

Novû zákon také jasnû stanovuje
kvalifikaãní poÏadavky kaÏdého sociál-
ního pracovníka. Ten musí získat odbor-
nou zpÛsobilost jako pfiedpoklad k v˘ko-
nu povolání, a to do 7 nebo 10 let od
úãinnosti zákona. Na libereckém magis-
trátu se tato povinnost bude t˘kat pra-
covníkÛ pûti oddûlení odboru sociální
péãe. Martin Korych

Finanãní prostfiedky kulturního fondu na rok 2006 ãinily 2,2 miliony korun,
pfiiãemÏ jeho dal‰ím zdrojem byl zÛstatek k 31. 8. 2006 ve v˘‰i 48 333,17 Kã.
Správní rada kulturního fondu letos v 1. kole rozdûlila ãástku 1 097 200 Kã, ve 
2. kole ãástku 820 000 Kã. Vzhledem k nezbytné ãástce 10 tisíc korun na ban-
kovní poplatky mûla správní rada k rozdûlení ve 3. kole ãástku 321 133 Kã.
PoÏadavky ÏadatelÛ 3. kola ãinily celkem 1 058 800 Kã. Správní rada odhlaso-
vala pfiefiazení ãtyfi Ïádostí do fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání, jednu
Ïádost do zdravotního a sociálního fondu a pût Ïádostí do 1. kola 2007. âty-
fiem Ïádostem nebyla pfiidûlena Ïádná dotace a 25 Ïádostem správní rada
vyhovûla v poÏadované v˘‰i nebo adekvátnû krácené. (dav)

Nové zákony znamenají zmûny pro odbor sociální péãe

Kulturní fond potfietí pfiidûluje dotace

Kontaktní místo v Nové radnici

Signalizace pro
Lidové sady

prestiÏní ocenûní, kter˘m titul Stavba
roku beze sporu je,“ uvedl s neskr˘va-
n˘m nad‰ením primátor Jifií Kittner
krátce po pfievzetí certifikátu. Liberec
uspûl i v soutûÏi Dopravní stavba roku.
V této kategorii sice nezískal hlavní
cenu, ale jak popisuje libereck˘ primá-

tor, s prázdnou krajské mûsto rozhod-
nû neode‰lo: „Získali jsme cenu minis-
tra dopravy za rekonstrukci tramvajo-
vé tratû Kubelíkova–Horní Hanychov.
DÛvodem pro její udûlení bylo pfiede-
v‰ím zakomponování kolejové dopravy
do infrastruktury mûsta i jeho vzhle-
du.“ (vk)

Liberec získal dvû prestiÏní ceny
Pokraãování ze str. 1

Mûsto Liberec vypsalo v˘bûrové fiíze-
ní na rekonstrukci stávající elektronické
zabezpeãovací signalizace s napojením
hlavního objektu Lidov˘ch sadÛ na pult
centrální ochrany Mûstské policie. Jako
dodavatel zakázky byla vybrána firma
KELCOM International Liberec, s. r. o. za
cenu 919 009,70 Kã vãetnû DPH. Oproti
pÛvodnímu pfiedpokladu je cena
o 169 tisíc vy‰‰í. Radní schválili uzavfie-
ní leasingové smlouvy s vybran˘m
dodavatelem, podle které bude mûsto
hradit roãnû jednu tfietinu díla (v letech
2006–2008). Materiál obsahoval rovnûÏ
návrh smlouvy na revizi systému, funkã-
ní zkou‰ky a servis. Náklady spojené
s plnûním této smlouvy v‰ak bude hradit
jejich uÏivatel, Kulturní sluÏby Liberec,
s. r. o. (mk)

Nové zákaznické centrum Liberecké
IS, kde lze Ïádat o vydání Liberecké
mûstské karty, je od fiíjna umístûno
v budovû Nového magistrátu se samo-
statn˘m vchodem z Fr˘dlantské ulice.
Kontaktní místo v historické budovû rad-
nice ukonãilo provoz 27. záfií. Nové pra-
covi‰tû roz‰ífií servis, napfiíklad bude na

poãkání provádût nûkteré ãinnosti, tfieba
aktualizace osobních údajÛ, pfii nichÏ
není nezbytná v˘mûna nebo blokování
karet. O mûstské karty lze poÏádat v ter-
minálu MHD, Lidov˘ch sadech a Mûst-
ském obvodu Vratislavice n. N. Do 30. lis-
topadu jsou karty zdarma, po tomto ter-
mínu Ïadatelé zaplatí 140 korun. (dv)
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Letní prázdniny nezastavily ãinnost
pracovníkÛ na VPP

První registrovaná partnerství
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v záfií 2006 zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – Emilie Jirou‰ová, Irena Jelín-
ková, Franti‰ek âervenka, Franti‰ek
Kazda, Ludmila Netolická, Marie
¤ezáãová

91 let – Marie ·vandová, Emilie Pavli-
‰ová, Marie Pilátová, AneÏka Ticháã-
ková, Îofie Roháãková, Olga ·ípová,
Alois Kupka, Vlasta Soukupová

92 let – Marie Bízová, Marie Hejtmán-
ková, Norbert Matûjka, Marie Bedná-
fiová, Marie Fabiánová, Franti‰ka
Mouãková, Jindfiich Beran

93 let – Marie Macháãková, RÛÏena
âáslavská, Václav Lábus, Marie Kouc-
ká, Marie Randáková, Miloslav Jelí-
nek, Helena Zitová, Vilemína Kalendo-
vá, BoÏena Farská

94 let – AlÏbûta Moravcová, Antonie
Panochová, BoÏena Pokorná

96 let – Marie Hübnerová

97 let – Îofie âmielová, BoÏena Stra-
ková
98 let – Jifiina Urbanová, Stanislava
Joná‰ová

103 let – Marie Musilová

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

A léta bûÏí . . .

Nová budova Magistrátu mûsta
Liberec (MML) slouÏí od záfií vefiejnosti.
Jejímu otevfiení pfiedcházela fiada prací,
do nichÏ se zapojili i pracovníci spoleã-
nosti Vefiejnû prospû‰né práce Liberec,
o. p. s. (OPS). Díky nové dohodû s Úfia-
dem práce v Liberci se jejich poãet roz-
rostl od 1. srpna o dal‰ích pût. Celkov˘
poãet pracovníkÛ zamûstnan˘ch
v rámci vefiejnû prospû‰n˘ch prací
(VPP) je v souãasné dobû dvacet.

PfieváÏná ãást pracovníkÛ OPS se
bûhem letních mûsícÛ zapojila do prací
na novém objektu magistrátu. Îeny
pomáhaly s úklidem prostor a muÏi se
stûhováním kanceláfiského vybavení
úfiedníkÛ z jin˘ch budov. Vedle toho
muÏi pomáhali s úklidem v Mûstsk˘ch
lázních, kde pracují i doposud. Kromû

toho se podíleli na rekonstrukci hasiã-
ské zbrojnice ve Vratislavicích n. N. Pra-
covníci na VPP stále vypomáhají v ZOO,
skate parku, v Romském komunitním
centru a v areálu Svojsíkova. Pût z nich
je zapojeno v pracovní ãetû, která má na
starosti ruãní ãi‰tûní mûsta. âást pra-
covníkÛ pÛsobí také v matefisk˘ch ‰kol-
kách, v základní ‰kole a v neziskové
organizaci.

V kvûtnu spoleãnost Vefiejnû pro-
spû‰né práce vyhlásila soutûÏ o Návrh
loga spoleãnosti. Celkem pfii‰lo 70 návr-
hÛ od 21 autorÛ. TvÛrci na 1.–5. místû
budou ocenûni a jejich návrhy vystave-
ny. Dále je zpracována v˘roãní zpráva
spoleãnosti za rok 2005, která bude
brzy pfiístupná i ‰iroké vefiejnosti.

Mgr. Jana Fejfarová

Od úãinnosti zákona o registrova-
ném partnerství, tedy od 1. ãervence
2006 do konce leto‰ního srpna, bylo na
matrice liberecké radnice zaregistrová-
no celkem pût párÛ. Ve v‰ech pfiípa-
dech se jednalo o muÏe.

Pokud chtûjí partnefii podepsat pro-
hlá‰ení o registrovaném partnerství
mohou si v pfiípadû liberecké radnice
zvolit pro tento akt jedno místo ze tfií
variant.

„Prohlá‰ení mohou podepsat buì
v kanceláfii vedoucí oddûlení matriky,
mohou ale také vyuÏít zasedací míst-
nosti u obfiadní sínû anebo samotnou

obfiadní síÀ. VÏdy tak musí ale uãinit
pfied matrikáfiem,“ uvedla Ivana Jadr-
ná, vedoucí oddûlení matriky Magistrá-
tu mûsta Liberec. Z dosavadních pûti
párÛ pouze jeden pár podepsal prohlá-
‰ení v kanceláfii matriky, ostatní tak
uãinili za úãasti sv˘ch pfiíbuzn˘ch
a znám˘ch v zasedací síni u obfiadní
sínû. Ve tfiech pfiípadech si také partne-
fii vymûnili prsteny.

Ivana Jadrná dodala, Ïe pouze infor-
mativnû se o podepsání prohlá‰ení
zajímal jeden lesbick˘ pár, kter˘ plánu-
je vstoupit do partnerského vztahu
letos v fiíjnu. (dav)

Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ spoleãnosti .A.S.A.
Liberec s. r. o. ukonãil svÛj provoz
v ulici Máchova a byl pfiemístûn do
ulice Ampérova v prÛmyslové zónû Jih.
Nové sbûrné místo najdete podle infor-
maãních tabulí.
Provozní doba je v pondûlí a stfiedu od
7.00 hod. do 17.00 hod. V úter˘, ãtvr-
tek a pátek od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
v sobotu je sbûrn˘ dvÛr otevfien˘ od
9.00 hod. do 13.00 hodin.
JelikoÏ o vyuÏívání sbûrného dvoru je
stále vût‰í zájem ze strany vefiejnosti,
pfiipravuje spoleãnost .A. S. A. od listo-
padu leto‰ního roku roz‰ífiení pracovní
doby.
V novém sbûrném dvofie mohou obãané
odevzdávat ve‰keré komunální odpady
a vyfiazená elektrozafiízení ve stejném
rozsahu jako v Máchovû ulici.
Star˘ sbûrn˘ dvÛr je uzavfien˘ a je pfiís-
n˘ zákaz odkládat zde jakékoliv odpady.
Telefonní ãíslo sbûrného dvora v ulici
Ampérova je 485 152 258.



Prezident âeské republiky Václav
Klaus zahájil 6. záfií ve Sportovním are-
álu Je‰tûd v Liberci symbolick˘m
poklepem na základní kámen práce na
v˘stavbû infrastruktury pro FIS mist-
rovství svûta v klasickém lyÏování
Liberec 2009.

„Chtûl bych velmi popfiát, aby se celá
v˘stavba i samotné mistrovství svûta
vydafiily. ·ampionát je nesmírnû ambici-
ozní projekt pro mûsto, Libereck˘ kraj
i lyÏafisk˘ svaz. âeské lyÏování si v‰ak
takov˘ projekt urãitû zaslouÏí,“ prohlásil

Václav Klaus, jenÏ je souãasnû ãestn˘m
prezidentem organizaãního v˘boru Libe-
rec 2009, poté, co pûtkrát poklepal na
‰est set kilogramÛ váÏící kámen liberec-
ké Ïuly pfiivezen˘ z lomu v Ruprechticích.

Slavnostnímu aktu pod skokansk˘mi
mÛstky na Je‰tûdu byli pfiítomni také
hejtman Libereckého kraje Petr Skokan,
primátor statutárního mûsta Liberec Jifií
Kittner, pfiedseda âeského olympijské-
ho v˘boru Milan Jirásek, generální fiedi-
tel Stavby silnic a Ïeleznic Bofiivoj Kaãe-
na a prezident organizaãního v˘boru
Liberec 2009 Roman Kumpo‰t.

„Velice si váÏíme toho, Ïe se pan pre-
zident osobnû zúãastnil této události
a Ïe vûnuje pozornost pfiípravám mist-
rovství svûta. Teì je pro nás dÛleÏité,
aby v˘stavba probíhala podle schvále-
ného ãasového harmonogramu. Organi-
zaãní v˘bor tak souãasnû vstoupil do klí-
ãové etapy pfiíprav, v níÏ je nutné zajis-
tit ve‰kerou nadstavbu projektu Liberec
2009: infrastrukturu, logistiku a infor-

matiku – tedy vûcí, které pak v areálech
pfii ‰ampionátu probíhají zcela samo-
zfiejmû a témûfi neviditelnû,“ uvedl
Roman Kumpo‰t.

„Na‰e spoleãnost podporovala snahu
Liberce o kandidaturu mistrovství svûta
jiÏ od zaãátku. Mohu ujistit, Ïe cítíme vel-
kou zodpovûdnost za to, aby se mistrov-
ství svûta v roce 2009 uskuteãnilo v po-
fiádku a abychom jako dodavatel dotáhli
celou v˘stavbu do zdárného konce,“
dodal Bofiivoj Kaãena, generální fieditel
spoleãnosti Stavby silnic a Ïeleznic.

Celkové náklady na vybudování nové
infrastruktury pro potfieby FIS mistrov-
ství svûta v klasickém lyÏování Liberec
2009 dosáhnou zhruba 750 milionÛ
korun. Vláda âeské republiky, která
schválila zá‰titu nad svûtov˘m ‰ampio-
nátem na tuto akci, uvolnila 569 milionÛ
korun. Pfiíspûvek ve v˘‰i 146 milionÛ
poskytne ze svého rozpoãtu i Libereck˘
kraj, zb˘vající prostfiedky financuje sta-
tutární mûsto Liberec.

JI¤Í KITTNER, primátor statutární-
ho mûsta Liberec: „Je to v˘znamn˘
okamÏik a jsem rád, Ïe na základní
kámen poklepal i prezident Václav
Klaus, kter˘ je sám v˘born˘ lyÏafi. Pro
nás je dÛleÏité i zavazující, Ïe právû

on symbolicky odstartoval etapu jiÏ
konkrétních stavebních pfiíprav. Rov-
nûÏ mû velmi tû‰í, Ïe pan prezident
projevil zájem se ‰ampionátu osobnû
zúãastnit, a doufám, Ïe mu to vyjde.“

MILAN JIRÁSEK, pfiedseda âeské-
ho olympijského v˘boru: „Je to
radost, protoÏe sen se zaãíná zhmot-
Àovat. Byl jsem u v‰ech ãtyfi pokusÛ

získat mistrovství svûta klasikÛ do
Liberce. Jsem proto nyní velice rád,
Ïe libereãtí organizátofii i vedení
mûsta ve své aktivitû vytrvali a Ïe se
jejich úsilí setkalo s úspûchem. Teì
jsem pfiesvûdãen, Ïe získanou dÛvûru
nezklameme a Ïe za necelé tfii roky
pfiedvedeme svûtovému lyÏování nád-
hern˘ ‰ampionát.“

První stavbou, která zaãala vyrÛstat
ve skokanském areálu na Je‰tûdu, je
multifunkãní, ‰estipatrová budova, která
poslouÏí pfii mistrovství svûta jako záze-
mí pro pofiadatele a závodníky. Objekt za
134 milionÛ korun, v nûmÏ bude i sociál-
ní zafiízení a restaurace s celoroãním pro-
vozem, postaví libereck˘ závod spoleã-
nosti Stavby silnic a Ïeleznic.

„Jde o první zakázku, která vze‰la
z vefiejné soutûÏe. Na ni budou postupnû
navazovat dal‰í stavby – napfiíklad vûÏ
rozhodãích ãi komunikace vedoucí do
skokanského areálu. Nyní hloubí obfií
vrtná soustava vrty pro základové kon-
strukce objektu centrální budovy. Pomocí
panelÛ se také zpevÀuje celá plocha
v prostoru u stanice lanovky na âern˘
vrch,“ popisuje charakter aktuálních sta-
vebních aktivit na Je‰tûdu Roman Kum-
po‰t, prezident organizaãního v˘boru
Liberec 2009.

MÛstkÛ, které mají zcela vyhovující
profil, se v˘razné stavební úpravy pfiíli‰
nedotknou, chystá se pouze jejich
modernizace, aby vyhovovaly souãas-
n˘m poÏadavkÛm. „Budou pokryty umû-
lou hmotou, takÏe zajistí zimní i letní ská-
kání. Nové osvûtlení zase umoÏní veãerní
zaãátky závodÛ. Souãasná vûÏ rozhod-
ãích se nebude bourat, ale dojde k jejímu
odstrojení na ocelovou konstrukci, která
tvofií základní nosnou kostru objektu. To
v˘znamnû urychlí rekonstrukci, takÏe by
mohla b˘t hotova do konce leto‰ního
roku,“ upfiesÀuje Libor Stejskal, manaÏer
skokansk˘ch soutûÏí MS 2009.

Pro vût‰í pohodlí náv‰tûvníkÛ areálu
vznikne pod Je‰tûdem nedaleko koneãné
stanice tramvaje parkovací dÛm s kapa-
citou pût set automobilÛ, dal‰ích sedm
set vozÛ bude pfiipraveno pojmout nové
parkovi‰tû. Také v bûÏeckém areálu ve
Vesci se zahájí stavební práce v prÛbûhu

leto‰ního podzimu. „Zaãne se zde
s terénními úpravami plochy stadionu
a v˘stavbou jednotliv˘ch lyÏafisk˘ch
okruhÛ, rozvodÛ vody i systémÛ na
umûlé zasnûÏování, musí se také rozvést
elektroinstalace. Poté pfiijde na fiadu
nová pfiístupová komunikace a také pro-
vozní budova,“ vysvûtluje Jifií Kittner,
libereck˘ primátor a viceprezident orga-
nizaãního v˘boru Liberec 2009.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

NejdÛleÏitûj‰í etapu pfiíprav zahájil prezident Václav Klaus

Pod Je‰tûdem se uÏ pilnû pracuje, Vesec zatím je‰tû ãeká

¤ekli pfii poklepu

Vizualizace
je‰tûdského

areálu



■ Tipsport arena v Liberci v záfií osla-
vila první rok svého provozu. Spor-
tovci i vefiejnost mají jiÏ rok k dispo-
zici exkluzivní prostor, v nûmÏ se
pofiádají akce svûtového formátu.

■ Spoleãnosti Stadion s r. o, která
arénu provozuje, se bûhem 12 mûsícÛ
podafiilo splnit tfii hlavní cíle: uspofiá-
dat prestiÏní akce, potvrdit 100pro-
centní multifunkãnost haly, lidé si
na‰li cestu do moderního komplexu.

■ Na hokejové akce se podafiilo Tip-
sport arenu vyprodat 5x a celková
náv‰tûvnost na extralize vzrostla
oproti sezonû 2004/2005 ze 140 tisíc
divákÛ na 160 tisíc, a to i pfiesto, Ïe
Liberec vypadl jiÏ v prvním kole play
off (v sezonû 2005/2006 bylo o osm
zápasÛ více). PrÛmûrná náv‰tûva se
zvedla ze 4 300 divákÛ na zápas
v sezonû 2004/2005 na 5 485 divákÛ
v sezonû 2005/2006. Velk˘ zájem byl
zejména o rodinné vstupné a zv˘‰il
se nárÛst divákÛ mlad‰ích 18 let.

■ Na akce „ostatní“ (koncerty, spole-
ãenské akce, basketbal) byla aréna
dvakrát témûfi vyprodána (DEEP
PURPLE a ELÁN). Podafiilo se uspofiá-
dat pfies deset akcí, pfii kter˘ch aréna
hostila 2 000 aÏ 7 000 divákÛ. Pro
takov˘ poãet divákÛ nebyl pfied
v˘stavbou Tipsport areny v Liberec-
kém kraji odpovídající prostor.

■ Mimo hokejovou extraligu se v Tip-
sport arenû uskuteãnilo 38 rÛzn˘ch
akcí. Plán pro novou sezonu pfiedpo-
kládá, Ïe se toto ãíslo bude i nadále
zvy‰ovat. Z celkového poãtu akcí bylo
uskuteãnûno 14 TV pfienosÛ.

■ V˘‰e provozních nákladÛ za první
rok funkãnosti celého moderního are-
álu se pohybuje ve v˘‰i 55 milionÛ
korun. Stadion spol s r. o. vygenero-
val za rok provozu ze sportovi‰È,
reklamy, pronájmÛ a organizování
akcí témûfi 52 milionu korun. Rozdíl
ve v˘‰i 3 milionÛ korun byl zapfiíãi-
nûn vynucen˘mi investicemi do
vybavení a materiálu potfiebného ke
spu‰tûní jednotliv˘ch provozÛ v prÛ-
bûhu prvního roku fungování areálu.
(pokladny, hala pro míãové sporty …).

■ Nyní spoleãnost Stadion jedná
s manaÏerem kanadského zpûváka
Bryana Adamse o moÏném pofiádání
koncertu v Liberci.
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Slavnostní otevfiení budovy Nového
libereckého magistrátu, které se usku-
teãnilo poslední záfiijov˘ den odhalením
závûreãného kamene v centrální hale
primátorem Jifiím Kittnerem, bylo spoje-
no i s nûkolika zajímavostmi, jeÏ jsou
instalovány v budovû.

Îulov˘ závûreãn˘ kámen s datem 
30. 9. 2006 je urãitou reminiscencí na
mramorov˘ závûreãn˘ kámen s nápisem
30. september 1893, kter˘ je umístûn na
hlavním schodi‰ti historické liberecké
radnice. Také v novém kameni je umís-
tûno pouzdro s poselstvím pfií‰tím gene-
racím, informace o stavbû Nového
magistrátu, Statut mûsta Liberec,
seznam zastupitelÛ, dobov˘ tisk
a mince. Pfied kamenem je zasazena
pamûtní deska s informacemi o tvÛrcích
budovy a je uvozena slovy starosty
mûsta z pozvánky na poloÏení základní-
ho kamene staré radnice 15. záfií 1888.

Hlavní halu zdobí mnohametrov˘
pruh látky (viz foto), na nûmÏ jsou vze-
stupnû zaneseny dÛleÏité, zajímavé ãi
kuriózní momenty z historie mûsta
Liberce. Od sekeromlatu z ãasÛ 3000 let
pfied na‰ím letopoãtem aÏ po otevfiení
budovy Nového magistrátu v roce 2006.
Letopoãty jsme vybírali tak, aby byly
pro vefiejnost v hale pouãn˘m i zábav-
n˘m zpestfiením ãekání na úfiední v˘kon
u pfiepáÏky. Zajímavou grafiku dal
pruhu se stupnicí, jemuÏ pfiezdíváme
„teplomûr“, Pavel Akrman.

Budova Nového magistrátu by se
mûla doãkat je‰tû dal‰ích zpestfiení,
která by mûla b˘t v kontrastu s její tech-

nickou strohostí. UvaÏujeme o fie‰ení
kvûtinové v˘zdoby ãi obnovení umûlec-
kého díla na hlavní fiímse smûrem do
námûstí. PÛvodnû tam byly dle projektu
architekta Miksche dvû Ïenské postavy
drÏící medailon, ty v‰ak byly spoleãnû
se zdoben˘m zábradlím odstranûny
roku 1942 pfii opravû stfiechy. Zajímavé
moÏnosti nabízejí i velké, ale strohé zdi
dvora, kde se nakonec podafiilo zachrá-
nit star˘ ka‰tan. UvaÏujeme, Ïe by i zde
mohla b˘t budova ozdobena libereck˘-
mi motivy. Chceme, aby Nov˘ magistrát
nebyl jen úfiední budovou, ale budeme
se snaÏit, aby zde ãekání bylo pro vefiej-
nost také zajímavé a obohacující.

Marek ¤eháãek, tajemník MML

Momenty liberecké historie 
„mûfií teplomûr" v Nové radnici 

Víte, Ïe…

Libereck˘ magistrát
v záfií uspofiádal jiÏ desá-
té setkání s pûstounsk˘-
mi rodinami, jehoÏ se
tentokrát zúãastnilo více
neÏ 60 dûtí s jejich rodiãi.
Ti v‰ichni se podívali do
praÏské ZOO a v závûru
dne se setkali s primáto-
rem Jifiím Kittnerem. Ani
tentokrát nechybûl pro
dûti dort na motivy
pohádky Hledá se Nemo.
Podle Pavly âervinské,
vedoucí odboru sociál-
ních vûcí, dal‰í setkání
pûstounsk˘ch rodin se
uskuteãní 7. prosince,
kdy je na programu
druh˘ roãník bowlingo-
vého turnaje.
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Jak hlasovat pfii komunálních volbách
Volby do Zastupitelstva mûsta Libe-

rec se budou konat v pátek 20. 10. 2006
od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 
21. 10. 2006 od 8 hodin do 14 hodin.

Voliãem je obãan obce za pfiedpokla-
du, Ïe jde o státního obãana âeské
republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den
voleb v obci pfiihlá‰en k trvalému poby-
tu. Právo volit do zastupitelstva obce má
také státní obãan jiného státu, kter˘
dosáhl alespoÀ druh˘ den voleb vûku 
18 let a je v den voleb pfiihlá‰en k trvalé-
mu pobytu v této obci a jemuÏ právo
volit pfiiznává mezinárodní smlouva.
Voliãe, kter˘ není státním obãanem
âeské republiky, zapí‰e na jeho vlastní
Ïádost obecní úfiad do dodatku stálého
seznamu voliãÛ vedeného jen pro volby
podle zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí, jestliÏe tento voliã prokáÏe
státní obãanství státu, jehoÏ obãanÛm
právo volit pfiiznává mezinárodní úmlu-
va, kterou je âeská republika vázána.

Voliãi jsou o dobû a místû konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozdûji 15 dnÛ pfiede
dnem voleb.

Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditel-

ném místû vyvû‰en hlasovací lístek ozna-
ãen˘ nápisem „VZOR", pfiípadné prohlá-
‰ení kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocnûnce o odvolání kandidáta,
pokud byla doruãena do 48 hodin pfied
zahájením voleb. Pfii zji‰Èování v˘sledkÛ
se k hlasÛm odevzdan˘m pro takového
kandidáta nepfiihlíÏí. Dále bude ve voleb-
ní místnosti vyvû‰ena pfiípadná informa-
ce o tiskov˘ch chybách na hlasovacím
lístku s uvedením správného údaje.

Hlasování
Voliã po pfiíchodu do volební místnos-

ti prokáÏe totoÏnost a státní obãanství.
Obãan âeské republiky platn˘m obãan-
sk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním
pasem âeské republiky. NeprokáÏe-li
svou totoÏnost a státní obãanství, nebu-
de mu hlasování umoÏnûno. Je tedy
nezbytné, aby voliã mûl u sebe potfiebné
doklady. V souvislosti s v˘konem voleb-
ního práva obãanÛ budou pfiíslu‰né obec-
ní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností
vydávat ve dnech voleb obãanské prÛka-
zy bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ s platnos-
tí 1 rok ode dne jejich vydání. Také na
správním odboru Magistrátu mûsta Libe-
rec bude v souvislosti s v˘konem voleb-
ního práva zaji‰tûna stálá sluÏba pro
vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojo-
vû ãiteln˘ch údajÛ.

Voliã po záznamu ve v˘pisu ze stálé-
ho seznamu obdrÏí od okrskové volební

komise prázdnou úfiední obálku, tj. opat-
fienou úfiedním razítkem.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do Zastupi-

telstva mûsta Liberec bude formátu A1
a bude vyti‰tûn jednostrannû. V záhlaví
hlasovacího lístku je uveden název obce
a poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘
má b˘t volen. V Liberci bude do Zastupi-
telstva mûsta Liberec voleno 39 ãlenÛ.
Kandidáti kaÏdé volební strany jsou na
spoleãném hlasovacím lístku uvedeni
v pofiadí urãeném volební stranou, a to
v samostatn˘ch zarámovan˘ch sloup-
cích umístûn˘ch vedle sebe. Hlasovací
lístek pro volby do Zastupitelstva mûsta
Liberec je opatfien razítkem registraãní-
ho úfiadu a na levém okraji je oznaãen
svisl˘m barevn˘m pruhem. Na hlasova-
cím lístku pro volby do Zastupitelstva
mûsta Liberec je uvedeno 10 zaregistro-
van˘ch volebních stran, v tomto vyloso-
vaném pofiadí:

Hlasovací lístky budou v Liberci
distribuovány voliãÛm prostfiednictvím
âeské po‰ty, s. p. a budou jim dodány
nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb.
V pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození nebo
ztrátû hlasovacího lístku, mÛÏe voliã
poÏádat na správním odboru Magistrátu
mûsta Liberec o nov˘ hlasovací lístek
nebo v dobû hlasování pfiímo ve volební
místnosti.

ProtoÏe se na území mûstského obvo-
du Vratislavice nad Nisou budou konat
také volby do Zastupitelstva mûstského
obvodu Vratislavice nad Nisou, obdrÏí
voliãi s trval˘m pobytem ve Vratislavi-
cích nad Nisou hlasovací lístek pro volby
do Zastupitelstva mûsta Liberec (ozna-
ãen˘ na levém okraji svisl˘m barevn˘m
pruhem) a zároveÀ hlasovací lístek pro
volby do Zastupitelstva mûstského
obvodu Vratislavice nad Nisou (bez
barevného pruhu). Oba hlasovací lístky
vloÏí voliã do jedné úfiední obálky. V pfií-
padû, Ïe bude chtít voliã hlasovat pouze

do jednoho zastupitelstva, vloÏí do úfied-
ní obálky pouze jeden hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku
V prostoru urãeném pro úpravu hlaso-

vacího lístku voliã mÛÏe upravit hlasova-
cí lístek jedním z uveden˘ch zpÛsobÛ:

1. oznaãit kfiíÏkem ve ãtvereãku v zá-
hlaví sloupce pfied názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas v‰em kandidátÛm této volební
strany.
Pokud by byla oznaãena tímto zpÛsobem
více neÏ jedna volební strana, byl by
takov˘ hlasovací lístek neplatn˘.

2. oznaãit v rámeãcích pfied jmény
kandidátÛ kfiíÏkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ,
kolik ãlenÛ zastupitelstva má b˘t zvole-
no (pro Zastupitelstvo mûsta Liberec 39
kandidátÛ). Poãet ãlenÛ zastupitelstva,
kter˘ má b˘t v obci zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem
více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet,
byl by takov˘ hlasovací lístek neplatn˘.

3. Kromû toho lze oba v˘‰e uvedené
zpÛsoby kombinovat (lze oznaãit kfiíÏ-
kem jednu volební stranu a souãasnû
v rámeãku pfied jménem kandidáta dal‰í
kandidáty z jin˘ch volebních stran).
V tomto pfiípadû je dán pfiednostnû hlas
jednotlivû oznaãen˘m kandidátÛm
a z oznaãené volební strany je dán hlas
podle pofiadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu
volen˘ch ãlenÛ zastupitelstva.

Pokud by byla tímto zpÛsobem ozna-
ãena více neÏ jedna volební strana nebo
více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet,
byl by takov˘ hlasovací lístek neplatn˘.

Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani Ïádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloÏí do
úfiední obálky, hlasovací lístek pfietrhne
nebo vloÏí do úfiední obálky nûkolik hla-
sovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva,
je jeho hlas neplatn˘.

Hlasování do pfienosné volební
schránky

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ, obecní
úfiad a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku,
v jehoÏ stálém seznamu je voliã zapsán.
S poÏadavkem o zaji‰tûní náv‰tûvy okr-
skové volební komise s pfienosnou voleb-
ní schránkou se mohou voliãi obracet na
tel.: 485 243 726 pí. Boháãková.

Bc. Jitka ·tíchová,
vedoucí správního odboru

Pofiadové
ãíslo název volební strany
1. SNK Evrop‰tí demokraté a nezávislí

spoleãnû
2. Strana zelen˘ch 
3. Obãanská demokratická strana
4. Unie pro sport a zdraví
5. Nez. demokraté (pfiedseda V. Îelezn˘)
6. âeská strana sociálnû demokratická
7. Komunistická strana âech a Moravy
8. SOS pro Liberec
9. Koruna âeská (monarchistická

strana âech, Moravy a Slezska)
10. Obãanská demokratická aliance
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Terénní sociální práce ve mûstû pod Je‰tûdem
Kdo je terénní pracovník, co je

a komu je urãena terénní sociální sluÏ-
ba? Na tyto otázky odpovídá Miroslav
Kotlár, koordinátor pro Romské komu-
nitní centrum a romsk˘ poradce.

Je pfiirozen˘m jevem, Ïe se spoleã-
nost vrství na urãité sociální skupiny
a pfiíslu‰nost do té ãi oné vrstvy je dána
zejména sociálním postavením. V kaÏ-
dém mûstû, tedy i v Liberci, existuje
urãitá ãást obyvatel, která je oznaãová-
na jako sociálnû vylouãená, která
postupnû ztrácí sociální kontakty se
sv˘m okolím a tím také schopnosti fie‰it
své problémy. âasto se v takové tûÏké
Ïivotní situaci ocitne ãlovûk, kter˘ ztra-
tí zamûstnání a jsou také pfiípady, kdy
nás poÏádá o pomoc matka s dítûtem,
protoÏe ji opustil manÏel ãi od nûj sama
ode‰la z dÛvodu domácího násilí. Tato
ztráta sociálních kontaktÛ vede ke sní-
Ïení schopnosti vyuÏívat vefiejn˘ch slu-
Ïeb, které jsou lidem bûÏnû nápomocny
pfii fie‰ení napfiíklad problémÛ se za-
mûstnáním nebo bydlením. Tito lidé
pak nakonec zaãnou tvofiit tzv. sociálnû
vylouãenou komunitu, která je mnohdy
prostoupena rÛzn˘mi patologick˘mi
jevy, v naprosté vût‰inû pfiípadÛ se

jedná o lidi dlouhodobû nezamûstnané.
Rodina ztrácí svou funkci, a to se
v první fiadû odrazí na dûtech v zá‰ko-
láctví následovaném dûtskou kriminali-
tou a také problémy s drogami.

V takovém pfiípadû pak mÛÏe pomo-
ci jen specializovan˘ terénní pracovník,
kter˘ usiluje o zlep‰ení sociálních kom-
petencí sociálnû vylouãen˘ch osob
v cílové komunitû tak, aby se zv˘‰ila
jejich schopnost úãastnit se na aktivi-
tách bûÏn˘ch pro ostatní obãany – vést
bûÏn˘ zpÛsob Ïivota, tzn. situace, kdy
ãlovûk má moÏnost vyuÏívat sluÏby
poskytované vefiejnosti a sociální síÈ.
Je v kontaktu s ostatními lidmi vnûj‰ím
i vnitfiním prostfiedím, ve kterém Ïije
a které zároveÀ odpovídá podmínkám
Ïivota vrstevníkÛ.

Cílem tûchto pracovníkÛ je zabránit
sociálnímu vylouãení osob v cílové
komunitû, a to zejména za pfiedpokla-
du, Ïe dlouhodobû individuálnû pracu-
je s omezen˘m poãtem klientÛ, rodin.

A jaké sluÏby mÛÏe terénní pracov-
ník nabídnout? Jsou to pfiedev‰ím infor-
mace. SluÏby tohoto typu nejsou na
první pohled vidût, ale jsou pro klienty
zásadní. Napfiíklad je to pomoc pfii zís-

kávání osobních dokumentÛ, které jsou
ãasto jiÏ neplatné ãi ztracené. Jde
o poskytnutí celé fiady dal‰ích informa-
cí, které jsou pomocnou rukou pfii fie‰e-
ní obtíÏné Ïivotní situace a následném
opûtovném zaãlenûní se do spoleãnosti.

Statutární mûsto Liberec vynakládá
mnoho energie a penûz do této oblasti.
Témûfi 300 klientÛ tfií terénních sociál-
ních pracovníkÛ, zamûstnan˘ch mûs-
tem Liberec, má moÏnost fie‰it svou
situaci právû díky jejich práci, ale tfieba
také prostfiednictvím mûstem zfiízené
sociálnû právní poradny v Romském
komunitním centru. V tomto centru
sídlí také romsk˘ poradce, kter˘ koordi-
nuje podobné integraãní procesy
a metodicky vede terénní sociální pra-
covníky, jejichÏ ãinnost je podstatnû
dotována Radou vlády pro záleÏitosti
romské komunity.

Terénní sociální práci nabízí v Liber-
ci mimo mûsta téÏ Liberecké romské
sdruÏení a spoleãnost âlovûk v tísni,
o. p. s. Na dvou libereck˘ch ‰kolách se
také mÛÏete setkat s prací asistenta
pedagoga, kter˘ je pomysln˘m mostem
mezi sociálnû znev˘hodnûnou rodinou
a ‰kolou.

Nová ambulance v Krajské nemocnici Liberec
KoÏní oddûlení Krajské nemocnice

Liberec roz‰ífiilo své aktivity. Prvního
záfií 2006 uvedlo do provozu ambulan-
ci specializující se na léãbu akné, jed-
noho z nejãastûj‰ích koÏních onemoc-
nûní u dospívajících.

„Onemocnûní probíhá mnoho mûsí-
cÛ, nûkdy i let, proto nelze oãekávat, Ïe
dojde k vyhojení po jedné náv‰tûvû
lékafie. Velmi cenná je dobrá spoluprá-
ce pouze jednoho lékafie, kter˘ nemoc-
ného provází v prÛbûhu celého období
nemoci. Tento postup pfiiná‰í lep‰í

v˘sledky neÏ putování z jedné ordina-
ce do druhé. Klinick˘ obraz akné je
navíc pestr˘ a léãebné prostfiedky
a metody se proto pfiizpÛsobují aktuál-
ní fázi onemocnûní,“ popisuje dÛvody
vedoucí k zahájení nového ambulant-
ního pracovi‰tû primáfika koÏního
oddûlení MUDr. Dana Frydrychová
a dodává: „Mírnûj‰í projevy akné lze
zvládnou léãebnou kosmetikou, ale ve
40–60 % je nutná lékafiská péãe.“

Prozatím ambulance funguje jednou
t˘dnû, a to v pondûlí od 13 do 15 hodin.

Kromû diagnostiky, léãby a prevence
akné bude moÏno s lékafiem konzulto-
vat doplÀkovou kosmetickou péãi
o pleÈ, jakou je napfiíklad dermatos-
kosmetické o‰etfiení chemick˘m pee-
lingem. „Uvidíme, jak˘ zájem tato
na‰e aktivita vyvolá a dle potfieby pfií-
padnû ordinaci roz‰ífiíme,“ uzavírá
primáfika koÏního oddûlení. To v sou-
ãasné dobû sídlí na Husovû tfiídû
v novû zrekonstruované budovû b˘va-
lé charity spoleãnû s infekãním oddû-
lením. (sa‰)

Nizozem‰tí studenti jiÏ podruhé v Liberci
JiÏ podruhé pfiivítali Ïáci Základní

‰koly Dobiá‰ova náv‰tûvu z nizozem-
ského Amersfoortu. Ve dnech 17. aÏ
22. záfií 2006 se uskuteãnil druh˘ roã-
ník mezi‰kolního v˘mûnného projektu
se ‰kolou Amersfoortse Berg podporo-
vaného také mûstem Liberec.

Pro amersfoortské byl pfiipraven
bohat˘ program, v rámci kterého mûli
moÏnost si prohlédnout Liberec ãi
zajet na v˘let do Jizersk˘ch hor. Záro-
veÀ si také zasportovali se sv˘mi libe-
reck˘mi kamarády a na vlastní kÛÏi si

vyzkou‰eli v˘uku v „ãeské“ podobû
na Z· Dobiá‰ova.

Na Ïáky z obou ‰kol teì ãeká druhá
ãást celé akce, kdy budou ve smí‰e-
n˘ch ãesko-nizozemsk˘ch t˘mech
vypracovávat projekty, ve kter˘ch si
je‰tû více prohloubí znalosti Ïivota
obou zemí. Vyvrcholením pak bude
náv‰tûva ÏákÛ Z· Dobiá‰ova v nizo-
zemském Amersfoortu, kde budou
mít za úkol projekty spoleãn˘mi sila-
mi prezentovat.

Tereza ·evãíková
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âinnost vyvíjí nejen pro své ãleny
Îidovská obec v Liberci pÛsobí

nepfietrÏitû od roku 1945. Sídlí v nové
budovû v sousedství Krajské vûdecké
knihovny, která je na pozemku pÛvodní
synagogy vypálené nacisty v roce 1938.
Zde v prvním patfie na úrovni hlavního
vchodu je modlitebna s v˘stavními pro-
storami aÏ do úrovnû dvou pater.
V objektu se nachází i spoleãenská
místnost s kuchyÀsk˘m koutem, kance-
láfií a sociálním zafiízením.

V souãasné dobû má Îidovská obec
Liberec 68 ãlenÛ a celou fiadu sympati-
zantÛ. Kromû Liberecka je v její pÛsob-
nosti je‰tû Rumburk, Varnsdorf a Smr-

Ïovka. Pro své ãleny zaji‰Èuje zejména
náboÏensk˘ Ïivot, kulturní a sociální
ãinnost. V rámci své územní pÛsobnosti
peãuje o kulturní a náboÏenské památky
(synagogy, hfibitovy, muzea, památníky
apod.). RovnûÏ podporuje vzdûlávání
sv˘ch ãlenÛ v Ïidovsk˘ch tradicích
a snaÏí se pfiispívat k v‰eobecnému
vzdûlání o judaismu a Ïidovské historii,
zejména pfii práci s mládeÏí. Obec aktiv-
nû vystupuje proti v‰em projevÛm anti-
semitismu, fa‰ismu, nacismu, rasismu,
xenofobie, proti jakékoliv diskriminaci
a chrání památku Ïidovsk˘ch obûtí.
Prvofiad˘m cílem v‰ak je péãe o star‰í

ãleny. Zejména jim jsou jednou mûsíãnû
urãeny tzv. „Kavárny pro seniory“, které
se konají vÏdy ve stfiedu odpoledne ve
spoleãenské místnosti synagogy. Tato
akce je vítanou pfiíleÏitostí k setkávání
a povídání si s pfiáteli. Kromû v˘stav ãle-
nové obce pofiádají bûhem ‰kolního roku
pravidelné pfiedná‰kové cykly na rÛzná
témata t˘kající se Ïidovsk˘ch tradic
nebo historie. Pro vefiejnost se pravidel-
nû jednou mûsíãnû konají Dny otevfie-
n˘ch dvefií, kdy mají náv‰tûvníci moÏ-
nost prohlédnout si prostory synagogy.
Tu v‰ak lze zhlédnout po dohodû i mimo
vyhrazené dny. Lea Adamová

Mûsto Liberec kandiduje na pofiadatel-
ství osmého zimního Evropského olympij-
ského festivalu mládeÏe (EYOF) v roce
2011. O dûji‰ti vrcholné soutûÏe ãtrnácti
aÏ osmnáctilet˘ch sportovcÛ rozhodne
Evropsk˘ olympijsk˘ v˘bor na svém pro-
sincovém zasedání v Bruselu.

Zimní i letní Evropské olympijské festi-
valy mládeÏe se stfiídají ve dvouletém
cyklu a pro závodníky v dorosteneckém
vûku pfiedstavují totéÏ co olympijské hry
pro seniory. Na tûch zimních startuje pra-
videlnû v osmi sportovních disciplinách
zhruba 1 300 úãastníkÛ z více neÏ ãtyfiiceti
zemí. V Liberci by se soutûÏilo v ledním
hokeji, krasobruslení, skoku na lyÏích,
bûhu na lyÏích, kombinovaném závodû,
alpském lyÏování, snowboardingu a biatlo-
nu. „V krátké dobû bychom v na‰em

mûstû pfiivítali dal‰í v˘znamnou meziná-
rodní sportovní akci. V souvislosti s FIS
mistrovstvím svûta v klasickém lyÏování
Liberec 2009 budeme uÏ mít v té dobû
kompletnû vybudovanou ve‰kerou potfieb-
nou infrastrukturu. K dispozici budou
moderní areály ve Vesci i na Je‰tûdu, Tip-
sport arena, k ubytování úãastníkÛ
poslouÏí koleje v Harcovû. Pouze biatlono-
vé soutûÏe by se musely konat v jablone-
ck˘ch Bfiízkách,“ vysvûtluje Jifií Kittner,
primátor statutárního mûsta Liberec.

Evropské olympijské festivaly mládeÏe
vznikly v roce 1990 z iniciativy dne‰ního
pfiedsedy Mezinárodního olympijského
v˘boru Jacquese Roggeho. Zimní soutûÏe
se dosud uskuteãnily v sedmi mûstech:
1993 Aosta (Itálie), 1995 Andorra, 1997
Sundsvall (·védsko), 1999 Poprad (Sloven-

sko), 2001 Vuokatti (Finsko), 2003 Bled (Slo-
vinsko) a 2005 Monthey (·v˘carsko). V roce
2007 bude jejich pofiadatelem ‰panûlské
pyrenejské stfiedisko Jaca, o dva roky
pozdûji Szczyrk v polsk˘ch Beskydech.

„Zástupci Evropského olympijského
v˘boru v ãele s pfiedsedou inspekãní komi-
se Martinem Rutishauserem uÏ nav‰tívili
v minul˘ch dnech Liberec a prohlédli si
detailnû v‰echny navrhované sportovní
lokality i zázemí. Neskr˘vali pfiitom své
uspokojení – oceÀovali pfiedev‰ím blízkost
i snadnou dosaÏitelnost jednotliv˘ch areá-
lÛ. Velk˘ dojem na nû udûlalo také setkání
s prezidentem Václavem Klausem,“ dopl-
Àuje primátor Jifií Kittner.

Evropsk˘ olympijsk˘ v˘bor vynese ver-
dikt na svém zasedání ve dnech 8.–9. pro-
since 2006. (rz)

Evropsk˘ olympijsk˘ festival mládeÏe v Liberci?

Dûtské práce v reálné podobû
Do nového ‰kolního roku vstoupili Ïáci Z· Sokolovská

i novû upraven˘m venkovním prostorem. Pfied ‰kolou na nû
ãekaly keramické patníky, laviãky a tvarovaná dlaÏba, na
které je moÏné vyzkou‰et svoji zruãnost, tfieba pfii jízdû na
kolobûÏce…

Nûktefií Ïáci zde objevili i svÛj nápad ãi na‰li svoji kres-
bu na patníku. Realizací dûtsk˘ch návrhÛ a fantazie pfii
fie‰ení vnûj‰ího prostoru vstupu do ‰koly, byl zavr‰en ‰kol-
ní projekt „·kolní areál dûtem“. V tomto projektu se Ïáci
mûli zamyslet nad prostfiedím, které dennû uÏívají; jak by
mûlo vypadat, aby bylo funkãní, pfiíjemné a provokovalo
v nás chuÈ toto prostfiedí chránit.

Roãní snaÏení skupiny ÏákÛ dostalo reálnou podobu!
A tato teãka za ‰kolním projektem má v˘znam nejen
v˘chovnû-vzdûlávací, ale také uÏitn˘, a to i pro ‰ir‰í vefiej-
nost.

Podûkování patfií v‰em, ktefií se do ‰kolního projektu
zapojili: ÏákÛm, pedagogÛm, architektÛm a zástupcÛm sta-
tutárního mûsta Liberec, neboÈ díky jejich snaÏení, zájmu
a podpofie má prostor pfied Z· Sokolovská novou tváfi.

Mgr. Ludmila Moravcová, fieditelka ‰koly
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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?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356

■ fena, kfiíÏenec stfiední, ãerná krátko-
srstá, 2 roky ■ pes, kfiíÏenec stfiední,
‰ediv˘, del‰í srst, 3 roky ■ pes, kfiíÏenec
jezevãíka, rezav˘, 4 roky ■ pes, kfiíÏenec
RTW, ãern˘ se znaky, nekupírovan˘
ocas, 1 rok ■ pes, kfiíÏenec, men‰í
vzrÛst, bíloãern˘, 4 roky ■ pes, kfiíÏenec
jezevãíka, ãern˘ pro‰edivûl˘, 12 let ■

fena, kokr‰panûl zlat˘, 7 let ■ pes, kfií-
Ïenec, ãern˘ s pálením, 5 let ■ pes,
dobrman, 2 roky ■ pes, kfiíÏenec pudla,
plav˘, 5 let ■ pes, kfiíÏenec, krátkosrst˘,
ãern˘ s pálením, do 1 roku ■ pes, kfiíÏe-
nec labradora, ãern˘, 4 roky ■ pes, stfie-
doasiat, 5 let ■ pes, kfiíÏenec yorkschira,
3 roky ■ fena, NO, vlko‰edá, 7 let ■ pes,
kokr‰panûl zlat˘, 10 let ■ pes, pudl apri-
kot, 7 let ■ pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘,
del‰í srst, 2 roky ■ pes, kfiíÏenec, rezav˘,
kudrnat˘, 3 roky

V Centru pro zvífiata v nouzi je dal-
‰ích asi 15 psÛ star‰ích 10 let, ale také
15 rÛznobarevn˘ch koÈat a 4 kastrova-
né koãky.
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe.

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

9.–15. 10. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
16.–22. 10. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
23.–26. 10. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
27.–29. 10. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
30. 10.–2. 11. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
3.–5. 11. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
6.–12. 11. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484
13.-16. 11. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h., ne, sv. 8–20 h.,
tel.: 482 772 755

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.

PODZIMNÍ TIP
V mûsíci fiíjnu máte poslední ‰anci nav‰tívit historické objekty, neÏ budou opût na
témûfi pÛl roku vefiejnosti nepfiístupné. Podrobn˘ seznam hradÛ a zámkÛ na‰eho
regionu je k dispozici na www.infolbc.cz nebo v ti‰tûné podobû zdarma v MIC.

UPOZORNùNÍ
Otvírací doba Zoologické zahrady Liberec se mûní od 1. 11. 2006. Poãínaje tímto
dnem je zpfiístupnûna po–ne: 8.00–17.00 hod., pokladna zavírá v 16.30 hod. Ceny
vstupného zÛstávají beze zmûn.
Zmûnou letního ãasu na zimní (od 29. 10. 2006) se mûní také otvírací doba Bota-
nické zahrady Liberec. Od tohoto dne ji mÛÏete nav‰tívit po–ne: 8.00–16.00 hod.,
pokladna zavírá v 15.30 hod. Ceny vstupného zÛstávají beze zmûn.
V termínu 23. 10.–3. 11. 2006 je kabinová lanová dráha na Je‰tûd z dÛvodu reviz-
ních prací mimo provoz. Pfiedpokládané zahájení vefiejného provozu je 4. 11. 2006.

NOVINKY PRODEJE
■ Pro sbûratele máme dobrou zprávu. Do sbûratelské kolekce plechov˘ch magnetÛ
je novû zapojeno také mûsto Liberec, které se prezentuje dvojicí sv˘ch dominant.
V mûstském informaãním centru tak mÛÏete zakoupit dobov˘ magnetick˘ obrázek
liberecké radnice nebo pÛvodního hotelu na Je‰tûdu o rozmûrech: 6,5 x 8,5 cm
v prodejní cenû 60 Kã za 1 ks.
■ Pokud se rádi touláte krajinou a Ïádné hory pro vás nejsou pfiíli‰ vysoké, tfieba si
rádi zavzpomínáte na své v˘stupy pfii prohlíÏení sady pohledov˘ch map ãesk˘ch,
moravsk˘ch a slovensk˘ch hor. Celkem 11 pohlednic o rozmûrech 27 x 13,5 cm nabí-
zíme za prodejní cenu 90 Kã za 1 sadu.
■ Mûstské informaãní centrum prodává jiÏ nyní kalendáfie na rok 2007. Stolní, malé
i velké nástûnné kalendáfie zachycují nádhernou krajinu na‰eho regionu a pfiedsta-
vují nám tak krásy, které stojí zato si pofiádnû vychutnat. Pfiijìte si vybrat!

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ¤ÍJNA
2. 10. 1599: byl poloÏen základní kámen budovy „staré“ radnice (407 let)

25. 10. 1859: probûhla I. zku‰ební jízda vlakem Liberec – Îitava (147 let)
30. 10. 1901: byla slavnostnû otevfiena budova Lidov˘ch sadÛ (105 let)

Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

Rezervace míst ãipovou kartou
Liberecká mûstská karta zpfiístup-

nila obãanÛm dal‰í sluÏbu. DrÏitelé
karet mohou vstupovat do mûstského
rezervaãního systému.

Mûstská spoleãnost Liberecká IS
tak zkvalitnila a zároveÀ zkrátila pfií-
stup ke kultufie a zábavû desítkám
tisíc obyvatel regionu, kdyÏ poskytu-
je dokonalej‰í fie‰ení rezervací a pro-
deje vstupenek. Do ·aldova divadla,
Lidov˘ch sadÛ, Kina Lípa a Var‰ava
a Filmového klubu se nyní obãan
dostane mnohem pohodlnûji a záro-
veÀ si mÛÏe v konkrétních pfiípadech
zvolit i místo, kde chce sedût. Staãí,
kdyÏ si na internetu otevfie stránky
vstupenkového portálu mûsta Liberce
a cestu za zábavou si navolí podle
momentálního pfiání. „Od 11. záfií má
kaÏd˘ drÏitel karty zfiízen rezervaãní

úãet s ãíslem své karty. Rezervace
provedená pfies tento úãet platí aÏ do
doby 10 minut pfied zahájením pfied-
stavení,“ uvedl pfiedseda pfiedstaven-
stva Liberecké IS Ondfiej âervinka.
Postup pfii prvním pfiihlá‰ení je
podrobnû popsán na webov˘ch strán-
kách portálu http://vstupenka.libe-
rec.cz/.

Liberecká mûstská karta v leto‰-
ním roce zpfiístupnila dopravní apli-
kaci, umoÏÀuje pfiístup do nûkter˘ch
‰kol a do budovy radnice, podporuje
docházkov˘ a stravovací systém.

Od poãátku záfií mohou drÏitelé
karet vyuÏívat dal‰í nov˘ produkt
naz˘van˘ Slevy v kapse. Ve sportov-
ních zafiízeních, obchodech a v restau-
racích a u pofiadatelÛ kulturních akcí
ãerpají slevy a rÛzné v˘hody. (s‰)



zpravodaj
liberecké radnice

Vydává Magistrát mûsta Liberec, IâO 262978. Adresa: nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec. Povoleno: MK âR E 11813.
Redakce: D. Vodvárková (tel. 485 243 186, vodvarkova.dagmar@magistrat.liberec.cz). Redakãní rada: Ing. J. Kittner,
D. Hel‰usová, JUDr. M. ¤eháãek, D. Vodvárková. Sazba, prepress: F. Rusek – Kalendáfi Liberecka. Tisk: Geoprint Liberec,
tel. 485 101 537. Distribuce: âeská po‰ta, s.p., tel. 482 411 121. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit pfiíspûvky
po stylistické stránce. Vychází: 10. fiíjna 2006 v nákladu 45 500 ks. Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 18. fiíjna 2006.

O vítûzném foto rozhodnou „surfafii“

TAHLE MÒÎE B¯T
TVÁ POSLEDNÍ

Leto‰ní fotosoutûÏ liberecké ZOO
se setkala s neb˘val˘m ohlasem.
Se‰el se rekordní poãet snímkÛ – 121,
vût‰ina z nich byla navíc v opravdu
dobré kvalitû, takÏe jejich hodnocení
bylo velmi obtíÏné. Porota, sloÏená ze
zamûstnancÛ ZOO, nakonec vybrala
deset nejlep‰ích snímkÛ a tfii nejorigi-
nálnûj‰í. O koneãném vítûzi mohou
rozhodnout náv‰tûvníci interneto-
v˘ch stránek www.zooliberec.cz,
kde sv˘m hlasováním mohou vybrat

vítûze nejlep‰í fotografie a nejorigi-
nálnûj‰ího zábûru.

Nejvíce fotografií zachytilo lachta-
ny, tygry, Ïirafy a mangusty. Objevily
se v‰ak i snímky mravence, sov nebo
muntÏakÛ. Nejdále k nám cestovala
soutûÏní fotografie z Bratislavy. Auto-
fii deseti nejlep‰ích snímkÛ budou
obesláni v˘hrou do konce fiíjna.
Jména absolutních vítûzÛ budou
známa po ukonãení internetového
hlasování – 1. listopadu 2006. (z‰)

Jsi stfiedo‰kolák – nekufiák a ‰tve tû,
Ïe tvÛj kamarád, sourozenec nebo
rodiã koufií? Pfiesvûdã ho, aby vydrÏel
cel˘ leto‰ní listopad nekoufiit a pfiihlas-
te se spoleãnû do soutûÏe „Tahle mÛÏe
b˘t tvá poslední“, kterou pofiádá oddû-
lení prevence a sociálních vûcí Magist-
rátu mûsta Liberec ve spolupráci se
Zdravotním ústavem v Liberci. Více
informací a pravidla soutûÏe na
www.zulib.cz nebo www.liberec.cz.
Pfiihlá‰ku je moÏné poslat do 31. fiíjna
2006 na adresu statutární mûsto Libe-
rec – oddûlení prevence a sociálních
vûcí, nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Libe-
rec 1, nebo emailem na tvaposled-
ni@seznam.cz. Pokud vydrÏíte, bude-
te oba – nekufiák i kufiák – zafiazeni do
slosování o zajímavé a hodnotné ceny
od sponzorÛ. Michal Klouãek

odd. prevence a sociálních vûcí

Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do kaÏdé rodiny v Liberci zaji‰Èuje od 
1. ledna 2002 âESKÁ PO·TA, s. p., nám. Dr. E. Bene‰e 559/28. Pokud Zpravodaj
neobdrÏíte do své schránky, obracejte se prosím pfiímo na âeskou po‰tu, 
tel.: 482 411 121. Do vyãerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

■ Dûtské divadelní pfiedstavení s náz-
vem Michal k snídani, autora a protago-
nisty Michala Nesvadby, se uskuteãní
v nedûli 15. 10. 2006 od 15 hodin v Cent-
ru Universium. Jedná se o hodinové
pfiedstavení, plné soutûÏí, legrace
i dáreãkÛ. Michal k snídani, je pfiedsta-
vení, které se t˘ká nejen jídla, ale odha-
luje malá i velká tajemství. Dûti se tfieba
dozví, co se stane s jídlem, které zÛsta-
ne na talífii nedojedené. V‰echny pointy
jsou nejen neãekané, ale i plné vtipu.

Rady a kontakty

Pfiibudou nové
názvy ulic

S nov˘mi názvy ulic se v brzké
dobû setkají obyvatelé Liberce.
V zájmu zlep‰ení orientace a z pod-
nûtÛ stavebního úfiadu MML, Úfiadu
mûstského obvodu Vratislavice nad
Nisou, obãanÛ a majitelÛ objektÛ ve
Vratislavicích nad Nisou bylo pfiistou-
peno k pojmenování nov˘ch ulic ve
tfiech lokalitách.

Jde o ulici v prostoru chatové
osady nad Veseck˘m rybníkem, která
podle schválení rady mûsta ponese
název BorÛvková. Dále se jedná
o návrh pojmenování ãástí dne‰ní
ulice Nad ·kolou v prostoru mezi uli-
cemi Náhorní a Kunratickou v katast-
ru Vratislavice nad Nisou. Návrh
pfiedloÏilo vratislavické zastupitel-
stvo s tím, aby se ulice jmenovaly
K Pivovaru a Nad Pivovarem, a to
vzhledem k blízkosti pivovaru. Rada
mûsta tento návrh neschválila.

Tfietí návrh se t˘ká pojmenování
prostoru pod Základní umûleckou
‰kolou v Liberci v místû pÛvodní
ulice Stará Sokolská. Tato ulice bude
pojmenována Pálkova, a to na památ-
ku náhle zesnulého sbormistra sboru
Severáãek. Návrh podali zástupci
libereck˘ch pûveck˘ch sborÛ, vedení
a SRP· ZU· se souhlasem paní Silvy
Pálkové. Tento návrh rada mûsta
schválila. (dv)

Snímek z dovolené ze Starého Smo-
kovce nám poskytla Ing. Mária Kfiivánko-
vá. Ve St. Smokovci, kter˘ pfied dvûma
lety postihla Ïivelná katastrofa, je vybu-
dováno místo s pamûtními deskami, na
nichÏ jsou uvedena jména a názvy tûch,
ktefií pomohli Tatrám s následky vichfiice,
která byla pro Tatry niãivá. Mezi jmeno-
van˘mi je i mûsto Liberec, jehoÏ zastupi-
telé pfied dvûma lety poskytli finanãní
pfiíspûvek ve v˘‰i pÛl milionu korun.

Den otevfien˘ch dvefií
v areálu Libereckého krematoria
se koná v sobotu 4. listopadu 2006
od 14 hodin, kdy budou vefiejnosti
zpfiístupnûny smuteãní obfiadní síÀ
a technologická ãást krematoria.


