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Magistrát mûsta Liberec patfií v rám-
ci celé âeské republiky k úfiadÛm s ne-
jmen‰ím poãtem úfiedníkÛ na tisíc oby-
vatel a naopak je na ‰pici v poãtu hodin,
kdy si obãané mohou vyfiizovat své kaÏ-
dodenní záleÏitosti – otevfieno je kaÏd˘
den. StûÏejním projektem minulého vo-
lebního období v úfiadû byla pfiíprava
a realizace historicky opravdu pfielomo-
vého projektu budovy Nového magist-
rátu. Samotná stavba byla uvedena do
provozu v záfií 2006 a jiÏ pÛl roku tak
vcelku úspû‰nû slouÏí liberecké vefiej-
nosti. A právû s budovou „nové radni-
ce“ je zcela úzce spojena pfiíprava 

nového projektu, jímÏ se momentálnû
zab˘vá kanceláfi tajemníka magistrátu.
Projekt prozatím nese pracovní název
Chytr˘ libereck˘ magistrát, kter˘ sym-
bolizuje snahu spojit novou magistrátní
budovu i s nov˘m stylem práce v ní. Po-
kud bude nakonec schválen kompe-
tentními orgány mûsta a bude dotaÏen
do úspû‰ného konce, bude pro úfiední-
ky, ale pfiedev‰ím pro libereckou vefiej-
nost, pfiedstavovat zásadní zmûnu smû-
le srovnatelnou s otevfiením nové radni-
ce. V tomto pfiípadû v‰ak pÛjde o otev-
fiení informaãní.

Pokraãování na str. 7
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15 hodin

II. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 22. února 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Do prostor Radniãního sklípku v histo-
rické budovû radnice statutární mûsto Li-
berec a Fotoarchiv mûsta Liberce insta-
lovaly novou v˘stavu. Název „Liberec
2006 aneb Co se do roãenky neve‰lo“ na-
povídá o jejím zamûfiení. „Prostfiednic-
tvím fotografií je v˘stava jak˘msi ohléd-
nutím za akcemi a událostmi roku 2006
v Liberci, dokumentem mûsta v ãase. Fo-
tografie pfiibliÏují v˘znamné akce a poãi-
ny  v oblasti architektury, dokumentují
napfiíklad rekonstrukci budovy Severo-
ãeského muzea, Mûstsk˘ch lázní, novou
v˘stavbu infocentra Technické univerzi-
ty, zbourání napfiíklad b˘valého v˘stav-
ního pavilonu a jiné,“ uvedl autor sním-
kÛ Karel âtveráãek.

V˘stavu mohou zájemci zhlédnout aÏ
do 23. února vÏdy od pondûlí do pátku
v úfiedních hodinách Magistrátu mûsta
Liberec. (vod)

Liberec 2006

Chytr˘ magistrát 2007–2010
Radnice pfiipravuje zásadní zmûnu sdílení 
informací s vefiejností

Ilustraãní foto: Petra ·puláková
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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

Vznikla nová spoleãnost Lidové sady

Digitální technická mapa mûsta

■ Rada mûsta schválila zámûr poskyt-
nutí daru pozemku o v˘mûfie 61 m2

a pozemku o v˘mûfie 309 m2 ve pro-
spûch Krajského úfiadu Libereckého
kraje. Jde o pozemky, které souvisejí
s pfiipravovanou v˘stavbou „Pfiemostû-
ní LuÏické Nisy pfied krajsk˘m úfia-
dem“. Investorem této stavby je Libe-
reck˘ kraj, kter˘ poÏádal mûsto o pfie-
vod pozemkÛ.
■ Zásady pro grafick˘ vzhled omeze-
n˘ch emisí Liberecké mûstské karty
(LMK) schválila rada mûsta. Pro dal‰í
rozvoj projektu LMK je nutné zapojit
zejména poskytovatele sluÏeb, ktefií
mohou nabídnout sluÏby vyuÏívající
LMK jako identifikaãní a autorizaãní
médium. Proto je zapotfiebí tûmto sub-
jektÛm nabídnout úpravu grafického
vzhledu LMK tak, aby obsahovala
nûkteré prvky, jeÏ se t˘kají subjektu
nebo sluÏby, kterou budou v rámci
LMK poskytovat. Souãasnû s tím je

zapotfiebí zachovat jednotící prvky
celého projektu, aby pfii vizuální kon-
trole bylo zfiejmé, Ïe se jedná o kartu
náleÏející do systému LMK.
■ Rada mûsta po projednání zru‰ila
dosud platn˘ Organizaãní fiád Magist-
rátu mûsta Liberec a v souladu se
schválenou organizaãní strukturou
magistrátu schválila nov˘ Organizaãní
fiád MML vãetnû vymezení funkãních
náplní jednotliv˘ch odborÛ a oddûlení.
Rada zároveÀ stanovila celkov˘ poãet
zamûstnancÛ na 365.
■ Zastupitelstvo mûsta schválilo pfii-
dûlení ãástky 793 700 korun na 1. kolo
dotací ze Sportovního fondu SML. 
Do tohoto kola bylo podáno celkem 
77 Ïádostí. Rozpoãet celkov˘ch nákladÛ
na projekty v‰ech pfiijat˘ch Ïádostí ãinil
7 069 664 Kã, z toho poÏadavky na dota-
ce dosáhly v˘‰e 2 427 900 korun. âást-
ka 793 700 korun se rozdûlí mezi 56 Ïá-
dostí. Mezi úspû‰n˘mi Ïadateli jsou

napfiíklad Gymnastika Liberec, která
obdrÏela dotaci v ãástce 80 tisíc korun
na uspofiádání mezinárodního mistrov-
ství âR muÏÛ a Ïen ve sportovní gym-
nastice. Na nûkolik akcí získaly dotaci
TJ Slavia Liberec, TJ Lokomotiva Libe-
rec, VSK Slavia TU Liberec a dal‰í.
■ Zmûny v síti ‰kol, pfied‰kolních
a ‰kolsk˘ch zafiízení realizované od
21. 10. 2003 do 1. 1. 2007 vzalo na
vûdomí zastupitelstvo mûsta. V uvede-
ném období do‰lo k ukonãení provozu
pûti základních a dvou matefisk˘ch
‰kol, a to v souladu s usnesením zastu-
pitelstva ã. 126/03 z 21. 10. 2003.
V souãasné dobû je statutární mûsto
Liberec zfiizovatelem 21 základních
‰kol, 2 speciálních ‰kol, 1 základní
umûlecké ‰koly a 29 matefisk˘ch ‰kol.
Zastupitelé schválili zámûr vypracovat
návrh úprav v síti ‰kol, pfied‰kolních
a ‰kolsk˘ch zafiízení na pfií‰tí období.

(vod)

Ve snaze vyjít vstfiíc rodiãovské ve-
fiejnosti dûtí pfied‰kolního vûku ohled-
nû umístûní dûtí do matefisk˘ch ‰kol na
území mûsta Liberec, pfiipravilo oddû-
lení ‰kolství Magistrátu mûsta Liberec
nabídku voln˘ch míst v jednotliv˘ch
matefisk˘ch ‰kolách.

Pfiehled voln˘ch míst v matefisk˘ch
‰kolách je aktualizován ve spolupráci
s fieditelkami tûchto pfied‰kolních zafií-
zení, kdy se kaÏdá zmûna v nabídce ne-
prodlenû promítne. Aktuální poãty vol-
n˘ch míst v matefisk˘ch ‰kolách zfiizo-
van˘ch statutárním mûstem Liberec
jsou k dispozici na internetov˘ch strán-
kách mûsta: www.liberec.cz (v sek-
cích) – o mûstû – vzdûlání – matefiské
‰koly.

Jedenadvaceti hlasy z pfiítomn˘ch 
38 zastupitelÛ bylo schváleno zaloÏení
spoleãnosti Lidové sady s. r. o. Byl tak
naplnûn zámûr, schválen˘ mûstsk˘m za-
stupitelstvem v ãervnu loÀského roku.
Provoz areálu Lidov˘ch sadÛ bude nyní
zaji‰Èovat nová spoleãnost, jejímiÏ spo-
leãníky jsou statutární mûsto Liberec
a Kulturní sluÏby s. r. o. DÛvodem k za-
loÏení spoleãnosti Lidové sady vedlo nû-
kolik aspektÛ. Pfiednû dojde ke sjedno-
cení majitele a provozovatele, kter˘ bu-
de lépe areál kulturního zafiízení rozví-
jet. Stabilizuje se vztah provozovatele
k mûstu a zejména se zlep‰í moÏnost zís-
kávání finanãních zdrojÛ mimo rozpoãet
mûsta, a to pfiedev‰ím od státu, evrop-
sk˘ch fondÛ i soukrom˘ch zdrojÛ.

Mûsto vstoupilo do spoleãnosti ne-
movitostmi v hodnotû 54 149 070 korun.

Spoleãnost Lidové sady má pûtiãlen-
nou dozorãí radu, v níÏ má mûsto ãtyfii
své ãleny. Vliv statutárního mûsta Libe-
rec je zaji‰tûn tak, Ïe bez jeho souhlasu
nebude moÏné v budoucnosti jakkoli na-
kládat s vloÏen˘m majetkem. „Ve‰keré
nakládání s vloÏen˘m majetkem je blo-
kováno rozhodnutím valné hromady,
kde je zapotfiebí dvoutfietinov˘ souhlas.
Navíc dozorãí rada bude schvalovat ve‰-
keré právní úkony pfievy‰ující 300 tisíc
korun. Finanãní operace nad ãástku 
1,5 milionu korun musí b˘t po projed-
nání v dozorãí radû schválena valnou
hromadou. Pfii zániku úãasti statutární-
ho mûsta Liberec ãi likvidaci, bude ma-
jetek rozdûlen v pomûru statutární mûs-
to 90 a Kulturní sluÏby 10 procent,“ uve-
dl námûstek primátora Ondfiej âervinka.

(dv)

Digitální technická mapa mûsta je ma-
pou vyjadfiující skuteãnou prostorovou
polohu pfiedmûtÛ mûfiení (budovy, ploty,
chodníky, zeleÀ, podzemní a nadzemní
sítû…). Mûla by b˘t dÛslednû tvofiena, 
aktualizována a spravována mûstem
a jím povûfien˘mi organizacemi za spo-
luúãasti skupiny uÏivatelÛ. Tato mapa je
nezbytná pro správu inÏen˘rsk˘ch sítí,
pro správu a údrÏbu stavebních, doprav-
ních a vodohospodáfisk˘ch objektÛ a za-
fiízení, podzemních prostor a zelenû. Je
pfiínosem i pro stavební úfiady a jednotli-
vé investory, ktefií ji mohou vyuÏít pfii pro-

jektové pfiípravû k územnímu a staveb-
nímu fiízení, a pro orgány územního plá-
nování pfii pofiizování územnû plánovací
dokumentace.

Pro udrÏení aktuálního stavu digitální
technické mapy je nutné tuto mapu roz-
dûlit na prÛbûhy inÏen˘rsk˘ch sítí a na
zb˘vající ãást tzv. mapu povrchové situ-
ace. Jednotlivé sítû jsou schopni aktuali-
zovat jedinû jednotliví správci sítí. Pro
mapu povrchové situace je získávání
zmûnov˘ch informací moÏné prostfied-
nictvím povinností jednotliv˘ch investo-
rÛ. Aby byl zachován jednotn˘ postup,

povinnosti a pravidla pro jednotlivé
úãastníky zastoupené na projektu sprá-
vy a aktualizaci mapy, musí v‰echny ty-
to aspekty obsahovat smlouva mezi mûs-
tem a jednotliv˘mi partnery. Rada mûsta
takovou smlouvu schválila, neboÈ smlou-
va vymezí i práva a povinnosti pfii pfie-
dávání podkladÛ pro zmûny. Funkci
správce digitální technické mapy bude
vykonávat Liberecká IS, a. s. Koordináto-
rem, kter˘ bude zaji‰Èovat sbûr dat a pod-
kladÛ, je statutární mûsto Liberec – pra-
covi‰tû GIS na odboru strategie a územ-
ní koncepce. (rz)

Volná místa v M·
na webu
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Liberec bude mít nov˘ orientaãní systém

Pitná voda pro je‰tûdsk˘ areál

Îeny v ãele odborÛ

Devût let jiÏ funguje v Liberci mûst-
sk˘ orientaãní systém, spoãívající v roz-
dûlení mûsta do sektorÛ a ãíseln˘ch fiad.
Popravdû fieãeno, je komplikovan˘ a pro
vefiejnost nepochopiteln˘. V dobû své-
ho vzniku byl mûstsk˘ orientaãní
systém unikátním projektem, neboÈ ne-
existovaly obecnû platné podmínky pro
realizaci orientaãních systémÛ. Porozu-
mût mu, znamenalo seznámit se s ním
pfied vjezdem do mûsta a pfiedev‰ím si
trasu zapamatovat.

„Zku‰enosti ukázaly, Ïe dosavadní
systém nevyhovuje pfiedev‰ím turistÛm
a náv‰tûvníkÛm mûsta. Zmûna a vylep-
‰ení orientaãního systému je také jed-
nou z priorit strategického plánu mûsta
a i vzhledem k MS 2009 se ukazuje b˘t
nutností,“ uvedl námûstek primátora
Ondfiej âervinka. Zmûna mûstského ori-
entaãního systému je tedy nutná, a to

i s ohledem na rozvoj cestovního ruchu
a stoupající náv‰tûvnost Liberce. 

„Nov˘ systém bude jednodu‰‰í
a hlavnû pfiehlednûj‰í. Spoleãnost Elset
vypracuje do ãervna projekt a na nové

znaãení se pokusíme získat finanãní
prostfiedky z Evropské unie. Pokud je
získáme, mÛÏeme systém zaãít realizo-
vat je‰tû letos,“ dodal Ondfiej âervinka.
Zmûna znaãení se pfiitom odhaduje aÏ
na 2,5 milionu korun a pokud bude do
projektu zahrnuto také oznaãení ulic,
náklady by mohly stoupnout aÏ na 4 mi-
liony korun.

Hlavní souãástí nového mûstského
orientaãního systému je komunální ãást
s navigací k jednotliv˘m cílÛm. „Ve
mûstû bude více cedulí, ale kaÏd˘
systém má svá plus i minus. Na cedu-
lích budou pfiedev‰ím komunální cíle,
jichÏ je nyní okolo osmdesáti. Jsou to
úfiady, policie, kulturní zafiízení, vzdûlá-
vací instituce a dal‰í. Pochopitelnû, Ïe
systém zahrne i komerãní cíle,“ pozna-
menal primátor Jifií Kittner.

Dagmar Vodvárková

Vzhledem k nové organizaãní struk-
tufie Magistrátu mûsta Liberec, kdy byly
zfiízeny nové odbory, byla vypsána v˘-
bûrová fiízení na obsazení funkcí vedou-
cího odboru komunálních sluÏeb a ve-
doucího odboru sociálních a zdravotních
sluÏeb. Na základû v˘sledkÛ tûchto v˘-
bûrov˘ch fiízení rada mûsta jmenovala
vedoucí odboru komunálních sluÏeb Ing.
Moniku ·ilarovou a do funkce vedoucí
odboru sociálních a zdravotních sluÏeb
Ing. Jaromíru âechovou. (dav)

V rámci projektové pfiípravy dostav-
by Sportovního areálu Je‰tûd pro po-
tfieby uspofiádání MS 2009 není kom-
plexnû fie‰eno zásobování pitnou vodou
tohoto areálu. Tento problém by chtûla
vyfie‰it liberecká radnice, která jiÏ pfii-
pravuje projektovou dokumentaci. Zá-
sobování pitnou vodou by podstatnû
zlep‰ilo podmínky celého areálu. Loka-
lita kolem vûÏe rozhodãích a stávající
servisní budovy v úrovni televizní ces-
ty je zásobována z vlastního zdroje
(z potoka), jehoÏ kvalita je kolísavá. Ani
tento zdroj v‰ak kapacitnû nevyhovuje.
Na vodovodní trasu vycházející z vodo-
jemu je napojena malá ãerpací stanice,
která zásobuje objekt obãerstvení u dol-
ní stanice vleku F10.

Projekt nového objektu u dopadu sko-
kansk˘ch mÛstkÛ poãítá s vyuÏitím ma-
lé ãerpací stanice u F10, av‰ak za pod-

mínky, Ïe ãerpadlo se vymûní za tlakovû
v˘konnûj‰í. To v‰ak nevyhovuje rozvo-
dÛm vody na úrovni dolní stanice F10,
kde by byl tlak pfiíli‰ vysok˘ a muselo by
se zde instalovat dal‰í men‰í ãerpadlo.
Objekty v horní ãásti skokanského areá-
lu a stanic lanovek Skalka a âern˘ vrch
nejsou zásobeny vodou vÛbec.

Odbor rozvojov˘ch projektÛ liberec-
kého magistrátu nechal zpracovat stu-
dii, která fie‰í zásobování pitnou vodou
celého lyÏafiského areálu na Je‰tûdu. Ta
navrhuje za zdroj vody prameni‰tû pro
VDJ Horní Hanychov, v pfiípadû nedo-
stateãnosti zdroje je moÏné vybudovat
v˘tlaãn˘ fiad z vodojemu Bucharka. Ra-
da mûsta s roz‰ífiením projektové pfií-
pravy o rozvody v areálu Je‰tûd souhla-
sila a povûfiila vedoucího odboru rozvo-
jov˘ch projektÛ Ing. Ladislava Fuchse
zahájit jednání se spoleãností SâVaK

o pfiípadném pfievodu vodojemu u dolní
stanice lanové dráhy v Horním Hany-
chovû do vlastnictví mûsta. V pfiípadû
nemoÏnosti tohoto zámûru pak jednat
o moÏnosti a podmínkách odbûru vody
z tohoto vodojemu a ohlednû pfiístavby
ãerpací stanice. (dv)

Spoleãnost 
.A.S.A. Liberec 
na nové adrese

Spoleãnost .A.S.A. Liberec, s. r. o.
oznamuje vefiejnosti, Ïe od 1. ledna
2007 sídlí na nové adrese, kterou pou-
Ïívejte pfii po‰tovním styku:
.A.S.A. Liberec s.r.o., Mydláfiská 105,
Liberec 10, 460 10
Telefonní kontakt zÛstal stejn˘ –
485 151 806, e-mail: liberec@asa-cz.cz

Oprava
V ãlánku pod titulkem „Mûstská

policie má specialistku krizov˘ch si-
tuací“, kter˘ vy‰el v minulém ãísle
Zpravodaje liberecké radnice, jsme
omylem uvedli jiné jméno stráÏnice
Mûstské policie Liberec, která kurz
krizov˘ch situací absolvovala. Uved-
li jsme, Ïe kurzu se zúãastnila ZdeÀ-
ka BroÏová. Dotyãná stráÏnice se
v‰ak správnû jmenuje ZdeÀka Brod-
ská. Za chybu se  jí i v‰em ãtenáfiÛm
omlouváme. (dav)
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V souladu s koncepcí plánu obmûny ha-
siãské techniky byla zakoupena SDH Pi-
línkov z prostfiedkÛ mûsta nová poÏární
cisterna CAS 24 T, která nahradila zasta-
ralou cisternu CAS 25 ·koda 706, rok v˘-
roby 1970. „JelikoÏ pro toto staré vozidlo
není v rámci mûstsk˘ch sborÛ dobrovol-
n˘ch hasiãÛ vyuÏití a vynakládání dal‰ích
prostfiedkÛ na jeho údrÏbu by bylo nee-

konomické, jeví se jako ideální fie‰ení je-
ho odprodej za symbolickou cenu malé ob-
ci, která si z finanãních dÛvodÛ nemÛÏe
zakoupit nové vozidlo,“ uvedl tajemník
magistrátu Marek ¤eháãek. Zájem o od-
koupení za cenu 20 tisíc korun projevila
obec Pfií‰ovice.
Mûsto Liberec v listopadu 2006 obdrÏelo
nabídku na bezúplatn˘ pfievod movitého

majetku ze zdravotnického skladu CO sta-
tutárního mûsta Brno. Jde napfi. o mon-
térky, velké stany, deky, hrnky, zdravot-
nick˘ materiál aj. Mûsto tuto nabídku ak-
ceptovalo a materiál byl pfievezen a ãást
rozdûlena mezi jednotlivé Sbory dobro-
voln˘ch hasiãÛ mûsta Liberec a ãást
uskladnûna jako pohotovostní zásoby pro
pfiípad mimofiádn˘ch událostí. (vod)

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje 3. a 4. kolo pro poskytnu-
tí dotací ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v ro-
ce 2007 s uzávûrkami do 28. února 2007. Îadatelem o dotaci
ze sportovního fondu mÛÏe b˘t fyzická i právnická osoba, ne-
státní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace.
Dotace 3. kola jsou zamûfieny na podporu úspû‰né reprezen-
tace mûsta a vztahují se na tituly získané v roce 2006. Pod-
mínkou pro získání dotace je dosaÏení titulu Mistr âR v mlá-
deÏnick˘ch kategoriích, medailové umístûní na Mistrovství
Evropy juniorÛ nebo Mistrovství svûta juniorÛ. Finanãní pro-
stfiedky lze poskytnout na dal‰í sportovní ãinnost nebo vyba-
vení úspû‰ného sportovce.
Dotace 4. kola jsou zamûfieny na ãásteãné pokrytí investiãních
nákladÛ sportovních organizací v roce 2007. Finanãní pfiíspûvek

lze poskytnout 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 trvale k dis-
pozici na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec
(budova radnice, 1. patro, kanceláfi ã. 109b), v recepci radnice
a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec – 
www.liberec.cz .
Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze
na oddûlení kultury a sportu (budova radnice, 1. patro, kance-
láfi ã. 109b) do stfiedy 28. února 2007 do 18.00 hodin. Dal‰í 
dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 765 (R. Sobotková,
referentka oddûlení kultury a sportu).

Starou hasiãskou cisternu koupí obec Pfií‰ovice

Tfietí a ãtvrté kolo dotací ze Sportovního fondu SML

Horolezeck˘ v˘cvik stráÏníkÛ
StráÏníci Mûstské policie Liberec

mají opût moÏnost zdokonalit své
schopnosti. Od prosince loÀského roku
se ãtrnáct vybran˘ch muÏÛ zákona, kte-
fií jsou pfieváÏnû zafiazeni ve speciálních
zásahov˘ch hlídkách PCO (pult centra-
lizované ochrany) úãastní ‰kolení pro
práci ve v˘‰kách pomocí horolezecké
techniky.

V˘cvik, kter˘ vede instruktor horole-
zecké techniky Petr Jenka, je zamûfien
pfiedev‰ím na záchranu osob v mimo-
fiádn˘ch situacích. ·kolení je rozdûleno
na teoretickou a praktickou ãást, z nichÏ
kaÏdá ãítá dvacet hodin a stráÏníci tûch-

to ãtyfiicet hodin absolvují v jednotliv˘ch
ãástech po dvou hodinách. Prvních nû-
kolik hodin uÏ mají stráÏníci za sebou
a dal‰í je ãekají letos. Obsahem této od-
borné pfiípravy na zvládání rÛzn˘ch si-
tuací je mimo dal‰ího bezpeãnost
a ochrana zdraví pfii práci ve v˘‰kách,
seznámení se základními technick˘mi
normami a s pouÏívan˘m materiálem,
základy první pomoci, záchranáfiská
praxe, v˘uka základní lanové techniky
a samozfiejmû také praktick˘ v˘cvik na
lezecké stûnû.

Veronika Janouchová,
tisková mluvãí Mûstské policie Liberec

V˘stavi‰tû Libereck˘ch v˘stavních
trhÛ se od 29. do 31. bfiezna 2007 stane
dûji‰tûm konání jubilejního pátého roã-
níku Veletrhu dûtské knihy. Hlavní té-
ma veletrhu 2007 je „VraÈme dûtem svût
pohádek“. Doprovodné téma samostat-
né sekce je Kniha – klíã k dobrodruÏství.
Na celé tfii dny se pfiipravuje doprovod-
n˘ program, ve kterém se náv‰tûvní-
kÛm pfiedstaví nakladatelské domy, kte-
ré vydávají dûtskou literaturu a autofii
dûtsk˘ch knih. Uskuteãní se autogra-
miády, ãtené ukázky z nov˘ch knih, kte-

ré bude moÏné na místû s veletrÏní sle-
vou zakoupit. Náv‰tûvníkÛm pofiadate-
lé nabídnou dûtská divadelní pfiedsta-
vení, hudební program, soutûÏe, v˘-
tvarné dílny a dal‰í aktivity. Cílem pro-
jektu zÛstává i nadále medializace pod-
pory a rozvoje dûtského ãtenáfiství
v âeské republice. OrganizátorÛm ve-
letrhu se zatím pfiihlásilo 25 vystavova-
telÛ. Souãástí svátku dûtské knihy bu-
de kfiest nového CD „Únos domÛ“ pod-
le stejnojmenné knihy Ivy Procházkové.

(dv)

Jubilejní Veletrh dûtské knihy

V˘zva k ocenûní
„Kfiesadlo 2006“

Setkáváte se ve svém okolí s lidmi,
ktefií dobrovolnû bez nároku na finanã-
ní odmûnu vûnují svÛj ãas a energii ve-
fiejnû prospû‰né ãinnosti v sociální ne-
bo zdravotní oblasti? Letos potfietí mÛ-
Ïete v Libereckém kraji navrhnout dob-
rovolníky na udûlení ceny „Kfiesadlo
2006“ – Cena pro obyãejné lidi, ktefií dû-
lají neobyãejné vûci. Dostávají ji lidé,
které vybírá nezávislá komise sloÏená
z devíti zástupcÛ neziskov˘ch organi-
zací, zástupcÛ Krajského úfiadu Libe-
reckého kraje, Magistrátu mûsta Libe-
rec, komerãního sektoru a novináfiÛ. Vy-
hla‰ování ceny je pfiíleÏitostí ocenit dob-
rovolníky, zviditelnit dobrovolnictví,
vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou
ãinnost a respekt k tûm, ktefií ji vykoná-
vají. Udûlování cen se koná pod zá‰titou
primátora statutárního mûsta Liberec
Ing. Jifiího Kittnera.

Návrhy na udûlení ceny je moÏné za-
sílat do 28. února 2007 na pfiedepsaném
formuláfii, kter˘ na poÏádání obdrÏíte na
adrese: Regionální dobrovolnické cent-
rum Je‰tûd, o. s. (kontaktní osoba: Dag-
mar Hajflerová), VoronûÏská 144/20, 
460 01 Liberec,
tel: 485 172 386, mobil: 737 259 957,
e-mail: rdcjested@rdcjested.cz.
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Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-
niny v lednu 2007, zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – Amalia Sidorová, Franti‰ek Nic-
kel, Karel Borã, Marie ·lechtová, BoÏe-
na Mádlová, BlaÏena Pecháãková

91 let – AneÏka Krausová, Anna Bokro-
vá

92 let – Emilie VaÀková, Vûra Kubíãko-
vá, Irma Ch˘lová, Jaroslava Fialová, Ja-
roslav Vlasák, Ludmila Syrovátková,
Jan Verl

93 let – AneÏka Poláková, Vlasta And-
rová, Marie Tomsová

94 let – Josef Proke‰, BlaÏena Hrabaã-
ková, Jarmila Pavlová

95 let – Marie Snûtivá, Franti‰ka Stra-
ková

96 let – Anna Pohofialová, Marie Kara-
sová, Franti‰ka Nûmcová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí . . .

Nov˘ zákon o sociálních sluÏbách

Zastupitelé posvûtili v˘stavbu 
nákupního centra na Per‰t˘nû

Od 1. ledna 2007 je úãinn˘ zákon ãís-
lo 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách.
Kromû jin˘ch zmûn zavádí tento zákon
tzv. pfiíspûvek na péãi. Tento pfiíspûvek
nahrazuje jednak zv˘‰ení dÛchodu pro
bezmocnost, a dále pfiíspûvek pfii péãi
o blízkou osobu, kter˘ byl poskytován to-
mu, kdo peãoval o nûkoho, kdo je v nûja-
ké mífie bezmocn˘.

Nov˘ pfiíspûvek na péãi bude posky-
tován tomu, kdo je na péãi jiné osoby zá-
visl˘ a bude jej vyuÏívat k zaji‰tûní po-
moci. Ten, kdo mûl do konce roku 2006
zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost, ne-
musí onov˘ pfiíspûvek na péãi Ïádat, pfiís-
pûvek mu náleÏí automaticky. Po‰tou do-
stane od úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsob-
ností sdûlení o pfiiznané v˘‰i pfiíspûvku
a zároveÀ obdrÏí dva formuláfie, do kte-

r˘ch vyplní potfiebné informace a co nej-
dfiíve je úfiadu vrátí zpût. Poté bude moÏ-
né zaãít pfiíspûvky vyplácet.

Ze zákona mají nárok na pfiíspûvek na
péãi ty dûti, které byly ke dni úãinnosti zá-
kona osociálních sluÏbách povaÏovány za
dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏené,
vyÏadující mimofiádnou péãi.

Pro ty, ktefií jsou závislí na pomoci ji-
né fyzické osoby a dosud nemûli zv˘‰e-
ní dÛchodu pro bezmocnost nebo nemû-
li statut tûÏce zdravotnû postiÏeného dí-
tûte vyÏadujícího mimofiádnou péãi, je
zde moÏnost poÏádat nyní o nov˘ pfiís-
pûvek na péãi. A také ti, kdo si myslí, Ïe
by mohli mít vy‰‰í pfiíspûvek, mohou po-
Ïádat o zv˘‰ení.

Bc. Pavla âervinská,
vedoucí odboru sociální péãe

Agenda ovûfiování a Ïádostí o v˘-
pis z Rejstfiíku trestÛ je od 1. února
2007 pfiemístûna do pfiízemí budovy
Nového magistrátu na pfiepáÏku ã. 1
a zapojena do vyvolávacího systému.

Po provedení organizaãních zmûn
v souvislosti s novou organizaãní
strukturou Magistrátu mûsta Liberec
budou kompletní agendu ovûfiování
a pfiíjem Ïádostí o v˘pis z Rejstfiíku
trestÛ vyfiizovat standardnû dvû pfie-
páÏky.

V prÛbûhu mûsíce února dojde
k pfiestûhování celého oddûlení mat-
riky do kanceláfie ã. 6 v pravém kfiíd-
le radnice (pfiízemí historické budovy
radnice kanceláfi vpravo). Pro vyfiizo-
vání ve‰ker˘ch matriãních záleÏitos-
tí jiÏ nebude potfieba procházet tur-
nikety.

Od 1. února je také zprovoznûna
nová sluÏba Magistrátu mûsta Libe-
rec. Obãané nyní mají moÏnost se ob-
jednat na pfiepáÏkové pracovi‰tû,
ãímÏ se vyhnou zbyteãnému ãekání
ve frontách. Tato sluÏba je poskyto-
vána pouze pro agendy poskytované
na pfiepáÏkách Nového magistrátu.
Seznam tûchto agend a moÏnost 
jejich objednání jsou pfiístupné na 
i n t e r n e t o v é  a d r e s e  m û s t a
http://www.liberec.cz, odkaz „Re-
zervace pofiadí“. (kuã)

PfiestoÏe na prosincovém zasedání
zastupitelé mûsta neschválili zmûnu
územního plánu ohlednû v˘stavby ná-
kupní galerie na Per‰t˘nû, o mûsíc po-
zdûji ji uÏ podpofiilo jedenatfiicet zastu-
pitelÛ. Vût‰ina zastupitelÛ zmûnila po-
stoj poté, kdy se s projektem zam˘‰le-
né v˘stavby seznámila na odborném se-
mináfii o územním plánování, kter˘ pro
nû pfiipravilo statutární mûsto Liberec.
Tuto skuteãnost kvitovala pfiedev‰ím

opozice v zastupitelstvu. Ta ocenila ze-
jména pfiipravenost pfiedloÏen˘ch pod-
kladov˘ch materiálÛ a jejich prezenta-
ci, jakoÏ i v projektu navrhované do-
pravní fie‰ení, které bude s v˘stavbou
nákupního centra souviset.

V neposlední fiadû zastupitele pfie-
svûdãil i fakt, Ïe na Per‰t˘nû kromû ob-
chodÛ vzniknou nové byty. Nákupní ga-
lerii má postavit nûmecká spoleãnost
ECE. (vod)

Zmûny nejen
na matrice

V rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních sluÏeb v Libereckém kraji“
byla ustanovena pracovní skupina, jejímÏ úkolem bylo zpracovat návrh Krajské 
koordinaãní struktury pro plánování rozvoje sociálních sluÏeb v Libereckém kraji.
Jednání pracovní skupiny se jiÏ dvakrát konalo v prostorách libereckého magistrá-
tu, naposledy letos v lednu, kdy byl pofiízen i snímek. V koordinaãní skupinû jsou
zastoupeni starostové obcí Libereckého kraje. Jejich spoleãn˘m cílem je vytvofiit
v rámci kraje udrÏitelné prostfiedí pro realizaci stfiednûdobého plánu rozvoje soci-
álních sluÏeb a tím vytvofiit prostor k diskusi na v‰ech úrovních.



Velice slibnû se rozvíjejí kontakty 
organizaãního v˘boru Liberec 2009 se
sousedním regionem Horní LuÏice v Nû-
mecku. Tento region pomáhá liberec-
k˘m pofiadatelÛm zejména s propagací
‰ampionátu. 

Spolupráce zaãala informativními
ãlánky v médiích a pokraãovala umís-
t û n í m  v e l k o p l o ‰ n ˘ c h  b a n n e r Û  

o MS 2009 v lyÏafisk˘ch
centrech Horní LuÏice.
Na pfielomu loÀského
a leto‰ního roku se
uskuteãnila ve Zhofielci a v Îitavû v˘-
stava zachycující projekt MS 2009. Ten
také bude prezentovat na speciálnû vy-
daném plakátu v˘born˘ nûmeck˘ re-
prezentant René Sommerfeld.

Prokletím leto‰ní evropské zimy je sníh,
jehoÏ nedostatek zpÛsobuje na konti-
nentu ru‰ení lyÏafisk˘ch závodÛ. Co
kdyÏ se v‰ak bude stejné poãasí opako-
vat za dva roky? Nepfiijde ve‰keré úsilí
pofiadatelÛ FIS mistrovství svûta v kla-
sickém lyÏování Liberec 2009 nazmar?
Uskuteãní se vÛbec za takov˘ch pod-
mínek ‰ampionát? Prezident organi-
zaãního v˘boru Roman Kumpo‰t je pfie-
svûdãen, Ïe urãitû ano.
V únoru 2008 se v Liberci uskuteãní ‰est
závodÛ FIS Svûtového poháru, generá-
lek na MS – budete na klimatické roz-
mary pfiipraveni?

V leto‰ní zimû se plnû potvrzuje, Ïe mo-
derní areály se jiÏ bez technického za-
snûÏování neobejdou. T˘ká se to samo-
zfiejmû imistrovství svûta 2009. Na‰e are-
ály na Je‰tûdu a ve Vesci vybavíme nej-
modernûj‰í technologií technického za-
snûÏování, která garantuje, Ïe bûhem
krátkého období mrazu bude moÏné je
kvalitnû pfiipravit. Postaãí nám tfii mrazi-
vé dny do konce ledna, abychom v areá-
lech vytvofiili potfiebnou vrstvu technic-
kého snûhu.
Co kdyÏ se v‰ak tûch mraziv˘ch ledno-
v˘ch dnÛ nakonec nedoãkáte?
Pro FIS Svûtové poháry nebo mistrovství

svûta musíme mít samozfiejmû zaji‰tûno
také záloÏní fie‰ení, které zaruãí dosta-
teãné mnoÏství snûhu. Jako pfiíklad uve-
du leto‰ní start seriálu Tour de Ski v Mni-
chovû, ale i dal‰í závody, pfii nichÏ pofia-
datelé pfii teplotû v˘raznû nad nulou zor-
ganizovali závod v kvalitních podmín-
kách.
Lze vÛbec v ãesk˘ch podmínkách za-
jistit dostatek rezervního snûhu? Kde
byste se ho snaÏili eventuálnû získat?
Existuje nûkolik zpÛsobÛ, umoÏÀujících
naplnit zásobníky snûhem, a pochopi-
telnû se tûmito variantami také zab˘-
váme. Jednou z moÏností je vytvofiení
snûhov˘ch zásob ve vy‰‰ích polohách –
napfiíklad na parkovi‰ti u horského ho-
telu Je‰tûdka leÏícího pod vrcholem
Je‰tûdu v nadmofiské v˘‰ce zhruba
1000 metrÛ. Dal‰í fie‰ení nabízí v˘roba
snûhu v hale, v níÏ se bude udrÏovat po-
Ïadovaná teplota v minusov˘ch hodno-
tách.
Opravdu Ïádn˘ katastrofick˘ scénáfi na
roky 2008 i 2009 nechystáte?
Pro nás existuje pouze jedna cesta – zdár-
nû uspofiádat svûtov˘ ‰ampionát 2009
v âeské republice. Proto musíme udûlat
maximum. To znamená pfiipravit se i na
nejvût‰í rozmary poãasí.

6 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ÚNOR 2007

FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Roman Kumpo‰t: Tfii mrazivé dny zaruãí dostatek snûhu

Spolupráce s Horní LuÏicí

Informaãní technologie dodá firma Kontron

ZaloÏili ski klub
Organizaãní v˘bor FIS mistrovství

svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009
zaloÏil Ski klub Liberec 2009. PfiestoÏe
klub existuje teprve krátce, má jiÏ 175 ãle-
nÛ – pfiedev‰ím zástupcÛ organizaãního
v˘boru a dobrovolníkÛ z Teamu Liberec
2009. Vstoupit do nûj mohou nejen do-
sud neregistrovaní zájemci, ale i ti, ktefií
jiÏ pÛsobí v jin˘ch lyÏafisk˘ch klubech.

Dodavatelem kompletního systé-
mu informaãních technologií pro FIS
mistrovství svûta v klasickém lyÏová-
ní Liberec 2009 bude liberecká spo-
leãnost Kontron Czech. Jednatel firmy
a pfiední ãesk˘ expert v tomto oboru
Jifií Merz se stal souãasnû ãlenem or-
ganizaãního v˘boru Liberec 2009.

„V˘bûru vhodného partnera, kter˘ za-
jistí rozsáhl˘ informaãní systém pro svû-
tov˘ ‰ampionát 2009, jsme vûnovali dlou-
hodobû maximální pozornost. Bez kvalit-
ní, naprosto spolehlivé a funkãní IT tech-

nologie by nebylo moÏné mistrovství svû-
ta s úspûchem uspofiádat. Domníváme
se, Ïe respektovan˘ odborník, jak˘m Jifií
Merz bezesporu je, pro nás pfiedstavuje
v tomto smûru dostateãnou záruku,“
uvedl Roman Kumpo‰t, prezident orga-
nizaãního v˘boru FIS mistrovství svûta
v klasickém lyÏování Liberec 2009.

Spoleãnost Kontron Czech je pfiedním
ãesk˘m dodavatelem informaãních systé-
mÛ z rÛzn˘ch oblastí. Mezi její v˘znamné
zákazníky patfií napfiíklad Zentiva, âEZ,
Veolia, Mondi ãi ABB. Vstup do sportov-

ní oblasti je v‰ak i pro ni novinkou. „O té-
to nabídce jsme pfiem˘‰leli témûfi dva ro-
ky. Bûhem patnácti let své existence jsme
se v‰ak nauãili zvládat nejmodernûj‰ích
technologie, a proto vûfiím, Ïe tyto zku‰e-
nosti uplatníme i v pfiípadû lyÏafiského
mistrovství svûta. Nesmírnû nás tû‰í, Ïe
se staneme souãástí jedné z nejv˘znam-
nûj‰ích akcí v ãeské sportovní historii. ¤e-
ãeno sportovní terminologií: PÛjdeme do
toho s nasazením a srdcem!“ fiekl Jifií
Merz, jednatel spoleãnosti Kontron
Czech.

Roman Kumpo‰t s prezidentem Václavem Klausem v je‰tûdském areálu.
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Libereãan a jeho magistrát
Pfiípravou komplexního fie‰ení komu-

nikace úfiadu s vefiejností jsme se zaãali
zab˘vat jiÏ v dobû pfiípravy stavby nové
magistrátní budovy, neboÈ fiada novinek
bude právû s touto budovou spojena.

Ze zku‰eností s prací s libereckou ve-
fiejností víme, Ïe je nám úfiedníkÛm mnoh-
dy oprávnûnû vyt˘kána celá fiada vûcí.
NedokáÏeme vefiejnost systematicky in-
formovat o na‰í ãinnosti, neumíme mnoh-
dy kvalifikovanû a rychle reagovat na ak-
tuální potfieby, nedokáÏeme „prodávat“
úspûchy na‰í práce. Magistrát pfiitom dis-
ponuje ohromn˘m mnoÏstvím informací,
disponuje systémy krizového fiízení, da-
tabázemi informací o mûstû, pfiesn˘mi in-
formacemi o jednotliv˘ch fiízeních atd. Cí-
lem pfiipravovaného projektu je tedy vy-
tvofiit takov˘ stav, kdy se bude kaÏd˘ Li-
bereãan, kter˘ má o vûci své ãi vûci ve-
fiejné zájem, moci s úfiadem „bavit“ tak,
jako by to byl jeho soused ãi znám˘.

Základem jsou informaãní technologie
Pfii pfiípravû nového projektu jsme ne-

vym˘‰leli vymy‰lené a základní fie‰ení
„okoukali“ tam, kde jiÏ úspû‰nû fungují,
zaãali je postupnû upravovat a vyuÏili je
pro liberecké pomûry. Z DráÏìan pochází
napfiíklad ãást projektu zamûfiená na po-
pisy nejbûÏnûj‰ích kaÏdodenních situací
a popis jejich fie‰ení tzv. „krok za kro-
kem“; z Lond˘na je pak vyuÏit systém
specifického zasílání informaãního obûÏ-
níku pro obãany elektronickou po‰tou; ve
mûstû Písku a Berounû jsme se inspiro-
vali vylep‰ením komunikace v pfiípadû
krizov˘ch situací, napfiíklad povodní.
Z oblasti bankovního sektoru jsme pouÏi-
li systémy klientsk˘ch úãtÛ, jejichÏ pro-
stfiednictvím mÛÏe po internetu kdokoli
24 hodin dennû komunikovat s bankou
a vyfiizovat si své vûci. Inspirací pro nás

byl i katastrální úfiad, kter˘ má fungující
a propracovan˘ systém prezentování jed-
notliv˘ch krokÛ úfiadu v konkrétních fiíze-
ních na internetu, kde si tak kaÏd˘ mÛÏe
ovûfiit stav projednávání své vûci. Sami
jsme si jiÏ úspû‰nû vyzkou‰eli sluÏbu za-
sílání SMS zpráv o vyfiízení Ïádostí o prÛ-
kazy a pasy, tento systém byl vefiejností
velmi ocenûn a bude tvofiit jeden ze zá-
kladních kamenÛ nového projektu. Pro-
jekt by mûl b˘t navíc velice úzce spjat
s dnes jiÏ populární Libereckou mûstskou
kartou, kdy kaÏd˘ drÏitel karty bude mo-
ci plnû vyuÏívat v‰echny moÏnosti, které
mu nová a jednoduchá fie‰ení voblasti ko-
munikace nabídnou. Ale i ti, ktefií kartu
nemají ãi nechtûjí, budou moci vyuÏít no-
v˘ch moÏností, které magistrát nabídne.

Osobnû, pfies poãítaã i mobilním te-
lefonem

Projekt je zamûfien na v‰echny vûkové
kategorie; respektujeme stav, kdy i star‰í
obãané pouÏívají mobilní telefony, ale na-
pfiíklad práce spoãítaãem ainternetem nû-
kter˘m z nich nevyhovuje. Právû jim mÛ-
Ïe úfiad na základû registrace zasílat zprá-
vy o stavu vyfiízení jejich vûci (VÁÎEN¯

OBâANE, MAGISTRÁT SI VÁS DOVOLU-
JE UPOZORNIT, ÎE VÁ· NOV¯ OBâAN-
SK¯ PRÒKAZ JE P¤IPRAVEN K VYZVED-
NUTÍ V BUDOVù NOVÉHO MAGIST-
RÁTU; …ÎE VÁ· POPLATEK ZA KOMU-
NÁLNÍ ODPAD PROZATÍM NEBYL
UHRAZEN ATD.). Zku‰ení uÏivatelé poãí-
taãÛ budou mít pfies své osobní úãty chrá-
nûné hesly moÏnost sledovat prÛbûh vy-
fiízení nejrÛznûj‰ích fiízení (napfiíklad da-
tum zahájení stavebního fiízení, datum ro-
zeslání úãastníkÛ, nabytí právní moci, od-
volání atd.). Vedle toho chceme, aby zde
existovala moÏnost sledování historie
vztahu kaÏdého klienta s magistrátem
(jednotlivá fiízení, uhrazené poplatky za
odpad, psa, stíÏnosti a jejich vyfiízení atd.).

Na principu internetové komunikace
chceme navíc umoÏnit regulovan˘ pfií-
stup obãanÛ do archivÛ a vefiejn˘ch da-
tabází MML, napfiíklad do dnes jiÏ zãásti
fungujících vrstev geografického infor-
maãního systému. Po internetu bude
moÏné se snadno objednat k pfiepáÏkám
v Nové radnici; takto ohlá‰ení obãané by
poté mûli právo na pfiednostní odbavení
v zaregistrované datum a ãas.

Poãítáme sice s vytvofiením moÏnosti
komunikovat s úfiadem ve virtuálním po-
ãítaãovém svûtû ãi svûtû mobilních tele-
fonÛ, ale nov˘ dÛraz bude kladen i na ko-
munikaci osobní. Pro obãana chceme vy-
tvofiit také systém jednoduch˘ch infor-
maãních materiálÛ, které budou popiso-
vat bûÏné situace a jejich návodné fie‰ení
(Co potfiebuji k vydání obãanského prÛ-
kazu? Jak na civilní sÀatek? Chci si stû-
Ïovat! Jaké poplatky musím v Liberci pla-
tit?). Tyto informace by mûly b˘t umístû-
ny na internetu a pro ty, ktefií s ním ne-
pracují, by mûly b˘t kdispozici vúfiedních
budovách magistrátu a jin˘ch místech.

Marek ¤eháãek, tajemník MML

Chytr˘ magistrát 2007–2010
Pokraãování ze str. 1

Integrovaná ochrana pfiírody libereckou ZOO
Zoologická zahrada v Liberci je nej-

star‰í ZOO v âeské republice. Na jejím
pfiíkladu lze tak nejlépe demonstrovat
historii v˘voje vztahÛ mezi ãlovûkem
(chovatelem a náv‰tûvníkem) a zvífiaty,
která zaãal chovat pro jiné úãely neÏ ãis-
tû uÏitkové. MÛÏeme tak studovat
sociálnû-politické okolnosti, jeÏ od roku
1919 libereckou ZOO formovaly. Od pfií-
leÏitostného zvûfiince, ukazujícího exo-
tická zvífiata jako Ïivou atrakci, pfies roz-
voj plánovaného chovatelství pro úãely
záchrany druhÛ, ve smyslu Noemovy ar-
chy, aÏ po dne‰ní snahu o budování po-
myslného velvyslanectví pfiírody v lid-

ské spoleãnosti, spoleãnosti vûdomost-
ního vûku.

Ve svûtû rychle se zmen‰ujících v˘-
skyti‰È, mizejících Ïivoãi‰n˘ch druhÛ
a rostoucí urbanizace, mají zoologické
zahrady jedineãnou pozici k tomu, aby
vytváfiely vazby lidí k Ïivotnímu pro-
stfiedí, inspirovaly je k péãi o pfiírodu
a povzbuzovaly je k aktivní úãasti na sni-
Ïování vytrvalého niãení Ïivotního pro-
stfiedí. Takto popsanou pozici zoologic-
k˘ch zahrad nechápeme jen jako pro-
stou v˘hodu, ale pfiedev‰ím jako záva-
zek pro na‰e dal‰í smûrování. Na této
platformû vznikla i „Firemní filosofie

ZOO Liberec“. V následujícím textu jsou
nastínûny její základní my‰lenky.

Pokraãování pfií‰tû

Pokraãování na str. 8
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Integrovaná ochrana pfiírody pfied-
stavuje zapojení my‰lenek, podporují-
cích v koneãném efektu ochranu pfiíro-
dy, do kaÏdodenních procesÛ organiza-
ce. AÈ jiÏ se jedná o stanovování cílÛ
a tvorbu strategie, stejnû tak ale rozu-
míme integrovanou ochranou pfiírody
i zapracovávání hledisek ‰etrného pfií-
stupu k Ïivotnímu prostfiedí v rámci
vlastních pracovních procesÛ zoologic-
ké zahrady.

Ochrana populací zvífiat v ZOO (tzv.
populací „ex situ“) pfiedstavuje nejvidi-
telnûj‰í ãást ochranáfiské práce zoolo-
gick˘ch zahrad. Stejnû tak lze snadno
pochopit, Ïe základním cílem chovatel-
sk˘ch programÛ zoologick˘ch zahrad je
podpora ochrany populací zvífiat v jejich
pfiirozen˘ch v˘skyti‰tích (tzv. populací
„in-situ“).

Prioritou kvalitní chovatelské práce
v zoologické zahradû je stanovení po-
pulaãních cílÛ. To znamená sestavovat
a udrÏovat chovné skupiny zvífiat v opti-
málním poãtu, zdravotním stavu, v pat-
fiiãném pomûru pohlaví a vûkové struk-
tufie. Dále udrÏovat optimální poãet je-
dincÛ pfii zachování vysokého stupnû
genetické rÛznorodosti. Samozfiejmostí
je snaha o neustálé vylep‰ování chova-
telsk˘ch podmínek zvífiat, respektují-
cích etologické a sociální potfieby je-
dincÛ, tvofiících tyto populace.

Tato nároãná práce je nemyslitelná
bez zavádûní nov˘ch vûdeck˘ch postu-
pÛ a jejich nástrojÛ, jeÏ usnadÀují nejen
dosahování plánovan˘ch chovatelsk˘ch
cílÛ, ale hlavnû pomáhají ve vzájemné
komunikaci s dal‰ími spolupracujícími
zoologick˘mi zahradami. 

Liberecká ZOO si stanovila jasná kri-
teria pfii stanovování chovatelsk˘ch cí-
lÛ. Jsou jimi pfiedev‰ím v˘bûr druhÛ cho-
van˘ch zvífiat podle míry jejich ohroÏe-
ní. DruhÛ, jimÏ mÛÏeme vytvofiit kvalit-
ní chovatelské podmínky v prostorovû
omezené ZOO s podhorsk˘m klimatem.
ZohledÀujeme v‰ak také míru úrovnû fií-
zení záchranného chovatelského pro-
gramu v rámci spolupráce s dal‰ími in-
stitucemi, historickou tradici jednotli-
v˘ch chovÛ v na‰í zoo a v neposlední fia-
dû i v˘chovnû vzdûlávací hodnotu zvo-
len˘ch zvífiecích druhÛ.

Vzdûlání a v˘chova k ochranû pfií-
rody jsou dal‰í z hlavních priorit zoolo-
gick˘ch zahrad. Proto jsou vzdûlávací cí-
le neoddûlitelnû spjaty s plánováním ko-
lekcí zvífiat, navrhováním expozic, roz-
vojem programÛ na ochranu pfiírody
a plánováním sluÏeb pro náv‰tûvníky.
Zoologické zahrady nabízejí neformální
vzdûlávání sv˘m náv‰tûvníkÛm i for-
mální vzdûlávání, pfiedev‰ím prostfied-
nictvím Mûstského stfiediska ekologic-
ké v˘chovy pfii ZOO Liberec – DIVIZNA
ãi prostfiednictvím rozvíjející se spolu-
práce se ‰kolami, univerzitami a dal‰í-
mi vzdûlávacími institucemi.

Ochrana volnû Ïijících populací zví-
fiat pfiedstavuje péãi o populace „in si-
tu“, tedy o populace zvífiat, Ïijících
v místech jejich pÛvodního v˘skytu. 
Zoologické zahrady jsou v˘znamnou si-
lou pro ochranu pfiírody na celém svûtû
tím, Ïe pfiispívají k ochranû Ïivota ve vol-
né pfiírodû, poskytováním sv˘ch znalos-
tí, dovedností a zdrojÛ.

ZOO Liberec jiÏ i na tomto poli dosá-
hla nûkolika úspûchÛ. JiÏ tradiãnû se
úãastníme nûkolika reintrodukãních pro-

gramÛ, napfiíklad vypou‰tûní orlosupÛ
bradat˘ch do pfiírodních lokalit evrop-
sk˘ch hor. V leto‰ním roce jsme poskyt-
li zázemí na‰eho pracovního kolektivu
zku‰ené terénní zooloÏce, jejímÏ pro-
stfiednictvím jsme se zapojili i do ochra-
náfisk˘ch a v˘zkumn˘ch projektÛ v Afri-
ce. Nejvût‰í plány na poli ochrany volnû
Ïijících populací v‰ak pro nás pfiedsta-
vuje práce na rozvoji aktivit Centra pro
zvífiata v nouzi pfii ZOO Liberec – Bobík,
kde vedle útulku pro opu‰tûná zvífiata ze
zájmov˘ch chovÛ postupnû vzniká i sta-
nice pro handicapované Ïivoãichy fauny
âR. SnaÏíme se tedy propojovat globál-
ní ochranu ohroÏen˘ch populací Ïivoãi-
chÛ s prací pro zlep‰ení budoucnosti zví-
fiat v na‰em regionu.

Komunikace s vefiejností a marke-
ting jsou základními nástroji pro oslo-
vování co nej‰ir‰ího posluchaãstva v zá-
jmu naplÀování poslání ochrany Ïivot-
ního prostfiedí. V ochranû Ïivotního pro-
storu, rostlin a populací zvífiat nelze do-
sáhnout niãeho bez úãinného pÛsobení
na nejvlivnûj‰í Ïivoãi‰nou populaci na
zemûkouli, populaci lidskou. Styl a ja-
zyk, kter˘m oslovujeme své posluchaãe,
by mûl b˘t veskrze pozitivní, nabízející
fie‰ení, inspirující k akci a nabízející ces-
ty pomoci pro kterékoliv ochotné ruce. 

Vûda a v˘zkum jsou na rÛzn˘ch kva-
litativních stupních souãástí práce kaÏ-
dé zoologické zahrady. Podle vytyãe-
n˘ch cílÛ se dûlí na v˘zkum cílen˘ na zís-
kání nov˘ch poznatkÛ vyuÏiteln˘ch pro
zlep‰ení vlastní práce ZOO (etologická
pozorování, sbûr zoologick˘ch dat atd.)
a v˘zkumy provádûné v ZOO jinou in-
stitucí (sociologické studie zamûfiené na
náv‰tûvníky aj.). Zoologická zahrada 
je mimo to v˘born˘m prostfiedím pro po-
pularizaci vûdy a získávání morální, ma-
teriální a finanãní podpory v˘zkumÛ 
veden˘ch pro blaho divok˘ch populací
zvífiat.

Spolupráce a politika je dal‰í ne-
zbytnou souãástí práce kaÏdé zoologic-
ké zahrady. âlenské zoo Svûtové asocia-
ce zoologick˘ch zahrad a akvárií uzná-
vají stejné principy odpovûdnosti za
osud na‰eho spoleãného Ïivotního pro-
stfiedí. KaÏd˘ z nás v‰ak toto poslání na-
plÀuje v odli‰n˘ch sociálnû ekonomic-
k˘ch podmínkách. Je tedy na‰í kaÏdo-
denní úlohou dílem pfiizpÛsobovat toto
poslání národní legislativû a regionální
mentalitû a dílem se snaÏit pfiizpÛsobo-
vat místní spoleãnost a její pravidla prin-
cipÛm etické spoleãenské odpovûdnosti
a trvale udrÏitelného rozvoje.

MVDr. David Nejedlo
nehumánní lékafi a fieditel ZOO Liberec

Integrovaná ochrana pfiírody libereckou ZOO
Pokraãování ze str. 7
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Malé stacionární zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í – poplatky
UpozorÀujeme provozovatele mal˘ch zpoplatnûn˘ch zdro-

jÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, Ïe dle ust. § 19, odst. 16 zákona 
ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í v platném znûní (dále jen
zákon o ochranû ovzdu‰í) jsou povinni do 15. února po skon-
ãení poplatkového období zaslat podklady pro stanovení v˘-
‰e poplatku na bûÏn˘ rok pfiíslu‰nému orgánu ochrany ovzdu-
‰í. Ten je urãen umístûním zdrojÛ. U zdrojÛ umístûn˘ch v k. ú.
Liberec (vyjma k. ú. Vratislavice nad Nisou) je to Magistrát
mûsta Liberec, odbor Ïivotního prostfiedí. Za zdroje umístûné
v územním obvodu Vratislavice nad Nisou se podklady zasí-
lají na Úfiad mûstského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Malé zpoplatnûné zdroje jsou:
1) spalovací zafiízení o jmenovitém tepelném v˘konu vy‰-

‰ím neÏ 50 kW (ale niÏ‰ím neÏ 200 kW), pouÏívající paliva uve-
dená v pfiíloze ã. 1 tabulce B II zákona o ochranû ovzdu‰í

2) zdroje emitující tûkavé organické látky (dále jen „VOC“)
3) zdroje emitující tuhé zneãi‰Èující látky (dále jen „TZL“).
Spalovací zdroje
Oznamovací povinnost dle v˘‰e uvedeného zákona se vzta-

huje na provozovatele mal˘ch spalovacích zdrojÛ, ktefií pou-
Ïívají paliva uvedená v pfiíloze ã. 1 tabulce B II zákona o ochra-
nû ovzdu‰í, tj. topn˘ olej s obsahem síry od 0,1 do 1 %, ãerné
uhlí, hnûdé uhlí tfiídûné, palivo z hnûdého uhlí, hnûdé uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly, proplástky, jiná kapalná pali-
va a látky pokud zákon jejich pouÏívání nezakazuje. Sazby po-

platkÛ jsou také uvedeny v pfiíloze ã. 1 tabulce B II zákona
o ochranû ovzdu‰í.

Oznamovací povinnost se naopak nevztahuje na provo-
zovatele mal˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, kte-
fií pouÏívají jako palivo koks, dfievo, plynná paliva dostupná
ve vefiejn˘ch rozvodn˘ch a distribuãních sítích, biomasu ne-
bo lehk˘ topn˘ olej s obsahem síry do 0,1 %.

Zdroje emitující VOC
Provozovatelé mal˘ch zdrojÛ s celkovou jednorázovou roã-

ní spotfiebou VOC vût‰í neÏ 0,6 t a provozovatelé mal˘ch zdro-
jÛ s celkovou projektovanou roãní spotfiebou VOC vût‰í neÏ
0,4 t (pokud není v pfiíloze ã. 2 vyhlá‰ky MÎP ã. 355/2002 Sb.
uvedeno jinak), podléhají uvedené oznamovací povinnosti
a vedou evidenci a pfiehled o spotfiebû VOC podle ust. § 12
odst. 1 písm. c) zákona o ochranû ovzdu‰í. Provozovatelé v˘-
‰e uveden˘ch zdrojÛ kaÏdoroãnû pfiedávají vyplnûn˘ tisko-
pis (oznamovací list uÏivatele organick˘ch rozpou‰tûdel)
podle pfiílohy ã. 6, vyhlá‰ky MÎP ã. 355/2002 Sb. Sazby po-
platkÛ jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 tabulce B III zákona o ochra-
nû ovzdu‰í.

Zdroje emitující TZL
Na provozovatele mal˘ch zdrojÛ emitující TZL se rovnûÏ

vztahuje oznamovací povinnost dle § 19, odst. 16 zákona
o ochranû ovzdu‰í. Sazby poplatkÛ jsou uvedeny v pfiíloze 
ã. 1 tabulce B III tohoto zákona.

Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami
Dle novely vodního zákona ke dni 1. ledna 2008 zanikne plat-
nost povolení k odbûru povrchov˘ch nebo podzemních vod
a platnost povolení k vypou‰tûní odpadních vod do vod po-
vrchov˘ch nebo podzemních, která byla vydána a nabyla
právní moci do 31. prosince 2001. Povolení vydaná po 1. led-
nu 2002 platí i nadále.
Povolení k odbûru podzemní vody ze zdroje urãeného pro in-
dividuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou
nezanikají.
UpozorÀujeme, Ïe kaÏd˘, kdo odebírá podzemní nebo povr-
chovou vodu nebo kdo do tûchto vod vypou‰tí odpadní vodu,
musí mít povolení vodoprávního úfiadu.
Pokud uÏíváte vodu napfiíklad jako:
■ fyzická osoba - odbûr vody k zalévání zahrady ãi k napáje-
ní drobného zvífiectva, vypou‰tûní odpadní vody z domovní
ãistírny odpadních vod
■ Ïivnostník – odbûr vody pro zahradnictví, vypou‰tûní pfied-
ãi‰tûn˘ch odpadních vod z technologií, myãek aut, penzionÛ,
mal˘ch ãistíren odpadních vod
■ zemûdûlec – odbûr vody k zavlaÏování ãi k napájení zvífiat
■ rybníkáfi – odbûr vody pro napou‰tûní rybníkÛ, sádek, líh-
ní, vodních nádrÏí
■ provozovatel vefiejného koupali‰tû – odbûr ãi vypou‰tûní
vody
■ provozovatel lyÏafiského areálu – odbûr vody k v˘robû snû-
hu vodními dûly
k takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení
vodoprávního úfiadu.
Povolení není tfieba, pokud se k odbûru povrchové vody ne-
vyuÏívá technické zafiízení. Povolení není nutné ani tehdy,
pokud je voda dodávána nebo odvádûna jinou osobou 
(vodárenskou ãi kanalizaãní spoleãností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo
do tûchto vod vypou‰tí odpadní vodu bez pfiíslu‰ného povo-

lení, vystavuje se pokutû, která mÛÏe ãinit:
– u fyzické osoby aÏ 50 000 Kã
– u právnické nebo fyzické osoby podnikající aÏ 10 000 000 Kã
Pokud si nejste jistí, kontaktujte Magistrát mûsta Liberec, od-
bor Ïivotního prostfiedí, oddûlení vodoprávního úfiadu, nebo
volejte bezplatnû infolinku 800 101 197.
Informace k zániku platnosti povolení k nakládání s vodami
jsou zvefiejnûny i na www.zanikpovoleni.cz
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V souladu se Zásadami postupu statutárního mûsta Liberec pfii financování a pfiípravû bytové v˘stavby na území mûsta
Liberec, statutární mûsto Liberec vyhla‰uje pro rok 2007 podmínky v˘bûrového fiízení pro poskytnutí pfiíspûvku z MFRB.
Finanãní podpora je poskytována na: rozvody vody, kanalizaãní sítû, komunikace, vefiejné osvûtlení.
1. Îádost mÛÏe podat právnická osoba, fyzická osoba, sdruÏení, spolek, druÏstvo apod.
2. NáleÏitosti pro uplatnûní Ïádosti jsou zvefiejnûny na úfiední desce liberecké radnice

a na http://www.liberec.cz/pages/obcan/magistrat/projekty.htm
3. Vyplnûnou Ïádost je moÏno zaslat doporuãenû popfi. podat osobnû kaÏd˘ úfiední den na adresu:

Statutární mûsto Liberec, odbor rozvojov˘ch projektÛ, Ing. Jitka Pí‰ová, nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec
a to v termínu max. do 2. 4. 2007 do 10.00 hodin.

Pfiípadné informace Vám poskytne tajemník MFRB, Ing. Jitka Pí‰ová, tel.: 485 243 504, odbor rozvojov˘ch projektÛ – 
budova radnice kanceláfi ã. 301, e-mail: pisova.jitka@magistrat.liberec.cz.

Pí‰e-li botanik o rostlinách, mohou
ãtenáfii oãekávat jedinû excentrick˘ v˘-
bûr tématu. Je tomu tak i zde. Pra‰natec
zlat˘ (Acrostichum aureum) je sice
chloubou botanické zahrady i nápadnou
velkou rostlinou, ale reklama tomuto
druhu se zdá b˘t fale‰ná. Není ani sen-
zaãní v pfiírodû ohroÏenou raritou, ani
hezky nekvete, ba nekvete vÛbec nikdy.
V tropickém pavilonu E (zvaném Neo-
tropis)  je pra‰natec pfiesto vystaven tak,
aby vynikl: osamocenû na dnû pfies zi-
mu pravidelnû vypou‰tûného bazénu.
Speciální komentáfi na tabulce u cesty
vedoucí pavilonem naznaãuje, Ïe jde
o exponát zvlá‰tního v˘znamu.

Pra‰natec zlat˘ je kapradina, a právû
proto nekvete. Kapradiny se rozmnoÏu-
jí pomocí v˘trusÛ, vytváfien˘ch na spod-
ní stranû listÛ. Mikroskopicky mal˘ v˘-
trus se ov‰em nevyvíjí hned v kapradi-
nu, ale dochází k tzv. rodozmûnû. NeÏli
vznikne mládû kapradiny, musí je‰tû do-
jít k tvorbû jiné generace, tzv. proklu.
Ten má na rozdíl od dospûlé kapradiny
pohlavní orgány, je maliãk˘ a velmi cit-
liv˘ na podmínky prostfiedí. Zkrátka vy-
pûstovat pra‰natec z v˘trusu je urãitá
zahradnická magie. Málokterá botanic-
ká zahrada se ov‰em pûstováním této
kapradiny zab˘vá, neboÈ to je obtíÏné.
Pra‰natec zlat˘ totiÏ pochází z podivné-
ho a u kapradiny neãekaného prostfiedí.
Tím jsou okraje tzv. mangrovÛ neboli

mangalÛ, coÏ jsou slanou vodou zapla-
vované kfioviny a lesy na tropick˘ch po-
bfieÏích a v ústích velk˘ch fiek. Tuto ve-
getaci, a ostatnû i pra‰natec zlat˘, nalé-
záme ve Stfiední i JiÏní Americe, jiÏní
Asii, severní Austrálii i Africe. Zasolená
voda i pÛda je pro rostliny obecnû urãi-
tou obtíÏí, neboÈ pfiíjem vody pomocí ko-
fienÛ je ztíÏen. U kapradiny je odolnost
vÛãi zasolení skoro nepochopitelná. Ob-
cházel jsem skoro tfii metry vysoké po-

rosty pra‰natcÛ kolem laguny na ost-
rÛvku Big Corn Island v Karibském mo-
fii a pfiedstavoval si, jak skvostn˘m pfií-
nosem pro expozice Botanické zahrady
v Liberci by tento druh byl. Do hluboké-
ho a nebezpeãného bahna, bránícího mi
v pfiístupu k rostlinám, se mi moc ne-
chtûlo. Obzvlá‰tû kdyÏ bylo patrné, Ïe je
ob˘vají odhadem kiloví krabi, nepfiátel-
sky mávající klepetem pfiipomínajícím
nÛÏky na plech. Nicménû, nakonec jsem
si v papírku odvezl hnûd˘ prá‰ek – v˘-
trusy z onûch nedostupn˘ch pra‰natcÛ.
Neptejte se mne, jak jsem to provedl a jak
jsem potom vypadal. Pfii transportu jsem
v˘trusy chránil hlavnû pfied vlhkostí
z tropick˘ch lijákÛ, aby nezplesnivûly.
Potom jsem je uchovával ve vnitfiní kap-
siãce odûvu, neboÈ v batohu uloÏeném
v nákladovém prostoru Boeingu pfii letu
pfies oceán by nejspí‰e nepfieÏily. TéÏ tak
potom pfieãkaly mráz, jenÏ byl tou dobou
v Evropû. V souãasné dobû, po tfiech le-
tech uplynul˘ch od pfiíslu‰né badatelské
expedice botanické zahrady, pfiedstavu-
jeme jiÏ více neÏ dvoumetrov˘ exempláfi
s popsanou kuriózní historií, vypûstova-
n˘ opravdu z v˘trusu. Pfiijìte se na nûj
brzy podívat, neÏ na jafie napustíme ba-
zén. Potom bude pfiemístûn do zázemí
botanické zahrady a znovu bude vysta-
ven aÏ pfií‰tí zimu.

Miloslav Studniãka,
fieditel Botanické zahrady Liberec

Divn˘ exponát Botanické zahrady Liberec

Oznámení o v˘bûrovém fiízení

Novinky Liberecké mûstské karty
Liberecká mûstská karta doznala od

prvních dnÛ roku 2007 nûkolika zmûn. Vy-
davatel karty, mûstská spoleãnost Libe-
recká IS, sníÏila poãet pracovi‰È. ZároveÀ
zkrátila v˘robní lhÛty a nabízí doplÀkové
sluÏby. Kontaktní místa v ãekárnû termi-
nálu MHD a v Mûstském obvodu Vrati-
slavice n. N. jsou jiÏ zru‰ena. Nevyzved-
nuté mûstské karty Ïadatelé pfievezmou
vklientském centru nové radnice ve Fr˘d-

lantské ulici v Liberci. Îádosti o nové kar-
ty jsou pfiijímány v Lidov˘ch sadech
a v klientském centru.

Od leto‰ního roku je maximální lhÛta
pro zhotovení karty zkrácena z21 na 7 dnÛ
od podání Ïádosti. Klientské centrum na-
víc bude karty vydávat v rámci kapacit-
ních moÏností na poãkání, a to za nezmû-
nûnou cenu 140 korun. Na poãkání budou
v˘mûny karty z dÛvodu ztráty, zcizení ne-

bo zmûny osobních údajÛ. âerství drÏite-
lé karet v‰ak zatím musí poãítat s tím, Ïe
novou nebo vymûnûnou kartu lze usmluv-
ních partnerÛ pouÏít aÏ druh˘ den.

Liberecká IS letos vyjde vstfiíc vefiej-
nosti také zavedením nové sluÏby. Je‰tû
vprÛbûhu prvního ãtvrtletí zaãne pfiijímat
Ïádosti o karty v elektronické podobû.
O mûstskou kartu jiÏ poÏádalo asi 47 tisíc
lidí. (s‰)
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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
internet: www.zooliberec.cz,
e-mail: utulek@zooliberec.cz
Provozní doba: Po–Ne 7.00–19.30 h.
Náv‰tûvní hodiny pro vefiejnost:
10.30–17.30 h.

• pes, ‰tûnû, kfiíÏenec mal˘, ãern˘, 3 mû-
síce • pes, kfiíÏenec stfiední, bílo‰ed˘, 5 let
• pes, kfiíÏenec hrubosrstého jezevãíka,
ãern˘ s pálením, 1 rok, nalezen ve Václa-
vicích • pes, kfiíÏenec labradora, ãern˘, 
8 mûsícÛ • pes, nûmeck˘ ovãák, ãern˘
s pálením, 6–7 let • pes, kfiíÏenec labra-
dora, hnûdoãern˘, 1 rok • fena, kfiíÏenec
mal˘, ãerná s hnûd˘mi znaky, 1,5 roku •
pes, kokr‰panûl, zlat˘, 5–6 let • fena, kfií-
Ïenec mal˘, krátkosrst˘, 1,5 roku • pes,
‰tûnû, kfiíÏenec, ãern˘ s bílou náprsen-
kou, 3 mûsíce • fena, ‰tûnû, kfiíÏenec nû-
meckého ovãáka, ãerná s pálením, 3 mû-
síce • fena, kfiíÏenec mal˘, ãerná, dlou-
hosrstá, 5 let • pes, kfiíÏenec mal˘, ãern˘,
del‰í srst, 1 rok • pes, nûmeck˘ ovãák,
svûtlepálen˘, 1 rok • pes, stfiedoasijsk˘

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

UPZORNùNÍ: Lékárna NA STARÉM
MùSTù ve Vzdu‰né ulici se nyní jme-
nuje âTY¤LÍSTEK
5.–8. 2. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
9.–11. 2. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484
12.–18. 2. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
19.–25. 2. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
26. 2.–1. 3. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
2.–4. 3. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
5.–8. 3. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
9.–11. 3. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
12.–15. 3. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
16.–18. 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

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 hodin (fiíjen–kvûten SO: 9.00–12.00 hodin a ãerven–záfií
SO–NE: 9.00–12.00 hodin)

POZOR – MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM JE P¤ESTùHOVÁNO!!!
VáÏení klienti, Mûstské informaãní centrum Liberec je novû pfiestûhováno – na-
jdete nás v objektu budovy Díla  – napravo od hlavního vchodu radnice. V‰echny
dosavadní kontakty (napfi. telefon, fax, e-mail atd.) zÛstávají i nadále v platnosti.
Nav‰tívit nás mÛÏete po–pá: 8.30–18.00 hod. + v mûsících X.–V. so: 9.00–12.00 hod.
a VI.–IX. so–ne: 9.00–12.00 hod.).

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
■ PLESOVÁ SEZONA 2007: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milovní-
kÛm tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2007, aby si kaÏd˘ mohl vybrat
dle svého zájmu.
■ P¤EHLED SVÁTKÒ: Pfiipravili jsme pro vás pfiehled svátkÛ a prázdnin v âeské
republice pro rok 2007 a zároveÀ soupis státních svátkÛ a v˘znamn˘ch dnÛ v sou-
sedních zemích – Nûmecku, Polsku, Slovensku a Rakousku. V‰echny v˘‰e jmeno-
vané pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách http://www.infolbc.cz nebo
obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru Liberec.
■ JÍZDNÍ ¤ÁD SKIBUSÒ LIBEREC–BED¤ICHOV A ZPùT
V‰echny v˘‰e jmenované pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách
http://www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru
Liberec.

NABÍDKA ZBOÎÍ
■ KniÏní nabídku mûstského informaãního centra obohatila nová publikace
Marka ¤eháãka – Chata na temeni Dûda Je‰tûda s nádhern˘mi pohlednicemi ze
sbírky ZdeÀka Parmy. Pokud je Je‰tûdsk˘ hfibet místem, které vás chytilo za srdíã-
ko a rádi se dozvíte nûco více o napínavé historii staveb na tomto pohofií, je nová
kniha urãena právû vám. Publikaci o rozmûrech 24 x 17 cm se 103 stránkami nabí-
zíme za 275 Kã.
■ Chcete-li pfiekvapit své pfiátele ãi známé originálním pozdravem z Liberce,
nechte se inspirovat novinkou mûstského informaãního centra: nabízíme speci-
ální pohlednici 22 x 10 cm s oblíben˘m motivem Je‰tûdského hfibetu v zimním
hávu, kterou doplÀuje vlisovan˘ minidisk s hudebnû obrazovou prezentací mûsta
Liberce. Prodejní cena je 65 Kã.
■ Pokud vás zaujal muzikál DONAHA!, máte nyní moÏnost pfiipomínat si pfiíjemn˘
záÏitek z tohoto kulturního pfiedstavení i v pohodlí domova. Mûstské informaãní
centrum nabízí CD nosiã s písnûmi z uvedeného muzikálu za prodejní cenu 149 Kã.
■ Mnoho v˘born˘ch tipÛ na pfiíjemné strávení zimních voln˘ch chvil v na‰em
regionu pfiiná‰í nové vydání turistick˘ch novin Jizerské hory – zima 2006/2007.
V jednotliv˘ch kapitolách najdete podrobné informace o místech bûÏeckého
i sjezdového lyÏování, dal‰ích moÏnostech sportovního vyÏití a relaxace, kultur-
ních a zábavních centrech, skláfisk˘ch exkurzích, turistick˘ch zajímavostech, pfií-
rodních památkách atd. Noviny pro vá‰ voln˘ ãas obdrÏíte zdarma v MIC.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE PROSINCE
21. 2. 1599: obdrÏel Liberec privilegium soukenického cechu (408 let).
27. 2. 1953: byla zaloÏena Vysoká ‰kola strojní – dne‰ní TU (54 let).

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.

pasteveck˘, 2 roky • fena, kfiíÏenec leon-
bergera, ãernorezavá, 4 roky • pes, je-
zevãík, rezav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec ma-
l˘, svûtlerezav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec kní-
raãe, velk˘, ‰ed˘, 3–4 roky • pes, kokr-
‰panûl, zlat˘, nekupírovan˘ ocas, 1,5 ro-
ku • pes, kfiíÏenec mal˘, dlouhosrst˘,
plav˘, 5 let • pes, kfiíÏenec labradora, ãer-
n˘, 5 let • pes, kfiíÏenec mal˘, ãern˘, 10 let
• pes, kavkazsk˘ ovãák, 5 let • pes, kfií-
Ïenec dobrmana, ãern˘ s pálením, 2 roky
• pes, pudl apricot, 8 let • fena, kfiíÏenec
staforda, Ïíhaná, 1 rok • pes, kfiíÏenec kní-

raãe, vût‰í, ãern˘, 3 roky • pes, kfiíÏenec
mal˘, hnûd˘, 5 let • pes, nûmeck˘ ovãák,
pálen˘, 7 let • pes, kfiíÏenec mal˘, ãern˘
s pálením, bílá náprsenka, 5–6 let • pes,
jezevãík, 10 let • pes, nûmeck˘ ovãák, ãer-
n˘ s pálením, 6–7 let
V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
k osvojení ‰estilet˘ ãernobíl˘ persk˘ ko-
cour, mourovaná koãka s bíl˘mi znaky ve
vûku 9 mûsícÛ a bíloãerné kotû – kocour.
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje a jeho
vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze
seznamu nabídnuta do náhradní péãe.
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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 bu-
dovy radnice, Nového magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

■ Rady a kontakty ■ Rady a kontakty ■ Rady a kontakty ■

■ Národní t˘den manÏelství (NTM) je
t˘denní iniciativa na podporu manÏel-
ství, která probûhne 12.–18. února 2007,
tedy v t˘dnu oslav Valent˘na – svátku
spojovaného s láskou a partnersk˘mi
vztahy. Na jeho podporu bude v Liberci
13. 2. 2007 odpoledne jezdit historická
tramvaj. V ní si pfiijdou na své ti, kdo
nepovaÏují dobré manÏelství za samo-
zfiejmost. Liberecké Centrum Generace
(Palachova 504/7) bûhem tohoto t˘dne
pfiipravuje: Veãer pro ty, kter˘m dobré
„manÏelství“ není lhostejné – v úter˘ 13.
2. v 17.30, kdy bude také zahájena v˘sta-
va v˘tvarn˘ch prací dûtí na téma „Máma
a táta“, dále v˘stavka svatebních ozná-
mení a fotografií. Program zpestfií pûvec-
ká skupina Kohelet (Folk Blues). Povídá-
ní o Ïivotû ve dvou ve ãtvrtek 15. 2. 2007
v 17.30 ve spolupráci s Etick˘m fórem.
Trénink pro skvûl˘ partnersk˘ vztah
s Mojmírem Voráãem v sobotu 17. 2.
2007 od 15.00 do 19.00 a v nedûli 18. 2.
2007 od 10.00 do 14.30 hodin.
■ V centru Liberce byla otevfiena nová
v˘stavní a prodejní Galerie Babylon,
nacházející se ve stejnojmenném ob-
chodním centru. V termínu od 16. února
do 16. dubna zde bude v˘stava, na které
se sv˘mi originálními grafick˘mi listy
pfiedstaví akademiãtí malífii Jaroslav
Kláp‰tû, Vladimír Komárek a Václav
Pokorn˘. Galerie Babylon je otevfiena
PO–âT+NE od 14–18.00 hodin.
■ Kontaktní centrum spoleãnosti âlo-
vûk v tísni bylo otevfieno v Liberci. Nabí-
zí pomoc lidem, ktefií se ocitli v tûÏké
sociální situaci. Liberecká poboãka
navíc poskytne i zázemí v˘zkumnému
projektu âikatar Het (pfieloÏeno Z bahna
ven), kter˘ je financován ze zdrojÛ pro-
gramu Transition Facility, a zab˘vá se
monitorováním mechanismÛ sociálního
vylouãení v oblasti zamûstnání, ‰kolství
a bydlení na úrovni místních samospráv.
Adresa: Kontaktní centrum spoleãnost

Nejlep‰í gólman hokejové extraligy brankáfi Bíl˘ch TygrÛ Milan Hniliãka se stal
ãlenem rodiny drÏitelÛ Liberecké mûstské karty. V závûru uplynulého roku ji o pfie-
stávce vyhroceného souboje s HC Moeller Pardubice ve vyprodané Tipsport arenû
pfievzal od Ondfieje âervinky, námûstka libereckého primátora. Milan Hniliãka po-
Ïádal o kartu poãátkem prosince. K Liberci má osobní a profesní vztah a fiada drÏi-
telÛ mûstské karty patfií k jeho pfiíznivcÛm.

V lednovém vydání Zpravodaje liberecké radnice jsme na
str. 2 zvefiejnili ãlánek „Vût‰inu pozemkÛ pro ‰ampionát uÏ
mûsto vlastní“. Mûsto Liberec ãeká je‰tû jedna velká ma-

jetkoprávní operace, t˘kající se pozemkÛ na Je‰tûdu, které jsou ve vlastnictví
LesÛ âR. Tyto pozemky chce mûsto Liberec smûnit. Mylnû jsme informovali, Ïe
je mûsto smûní za pozemky v Lidov˘ch sadech a v okolí liberecké V˘‰iny. Tato
informace není pravdivá a ãtenáfiÛm se omlouváme. (dv)

Omluva

âlovûk v tísni, Baarova 527/6, Liberec,
terénní sociální pracovníky je moÏné
kontaktovat pfiímo v centru: út 13–16 h,
ãt 8–12 h, telefon: 482 725 113 nebo 
776 090 644.
■ Matefiské centrum âMELÁK (Kunra-
tická, OD Luna 1. p.) pofiádá v únoru:
14. 2. – 10.00 hod. Okénko do grafologie, 
14. 2. – 15.30–16.30 hod. TvÛrãí dílniãka
pro pfied‰koláky, 
21. 2. – 10.00 hod. beseda „Oãkování –
pro a proti“, 
24. 2. –14.00 hod.  Královsk˘ ma‰karní
bál (pfiihlá‰ky pfiedem!), 
28. 2. – 10.00 hod. semináfi o komunika-
ci s PhDr. Ilonou ·paÀhelovou. Otevfieno
je od pondûlí do pátku. Více na
www.mc.cmelak.cz a pfiihlá‰ky (i ne-

závazné) na mc@cmelak.cz (tel.
608 100 203).
■ Centrum volného ãasu ARABELA
pofiádá dopolední klub rodiãÛ a dûtí – 
út: 9–12h Cviãení pro dûti a cviãení pro
Ïeny, ãt: 9–12h Z pohádky do pohádky,
·ikovné dûtské ruãiãky. Dále pofiádá
odpolední krouÏky pro dûti: út:
16–18h v˘tvarn˘ pro dûti od 3 do 6 let,
keramika pro dûti od 6 let, ãt:
16–18h v˘tvarn˘ pro dûti od 6 do 12 let.
Pfii centru ARABELA funguje kaÏd˘
ãtvrtek od 13 hodin také klub pro senio-
ry, kde se konají rÛzné besedy, pohy-
bové aktivity a ruãní práce (malování,
lepení, modelování). Kontakt: Srbská 12, 
e-mail: centrum@arabela.wz.cz, 
tel: 603 487 060, 602 155 522.

STOP poplatku
ze vstupného
Znovu upozorÀujeme, Ïe od 1. ledna 2007
byla zru‰ena obecnû závazná vyhlá‰ka 
ã. 7/2003 o místním poplatku ze vstup-
ného. Z toho vypl˘vá, Ïe od tohoto data
zaniká pofiadatelÛm kulturních, spor-
tovních, prodejních a reklamních akcí
na území mûsta Liberec povinnost tyto
akce oznamovat a odvádût poplatek
z vybraného vstupného do mûstského
rozpoãtu.


