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Patnáctiãlenná delegace z partnerské-
ho mûsta Amersfoortu pfiijela 10. kvûtna
2007 do Liberce na pozvání primátora
mûsta Jifiího Kittnera. Hosté v ãele se sta-
rostkou Amersfoortu A. van Vliet-Kuiper
se zdrÏeli ve mûstû pod Je‰tûdem tfii dny.
Delegaci, kterou tvofiili novû zvolení
amersfoort‰tí radní, zastupitelé, ãlenové
komise pro partnerská mûsta a zástupci
podnikatelské sféry, pfiijal v obfiadní síni
radnice primátor Jifií Kittner se sv˘mi ná-
mûstky Ivo Palou‰em, Naìou Jozífkovou
a Ondfiejem âervinkou. Amersfoortská
starostka obdrÏela od pfiedstavitelÛ mûs-
ta ãipovou Libereckou mûstskou kartu
a stala se tak jejím padesátitisícím drÏi-
telem (na snímku starostka podepisuje
Ïádost o kartu). Hosté si bûhem pobytu

prohlédli interiér Nového magistrátu, na
radnici se setkali s pfiedstaviteli Liberec-
kého kraje, zástupci Krajské hospodáfiské
komory a dal‰ími. Amersfoort‰tí zastupi-
telé se Ïivû zajímali o kulturní a sportov-
ní Ïivot ve mûstû, oproblematiku ‰kolství,
cestovního ruchu a o podmínky podnika-
telské sféry, jakoÏ i o fungování institucí
státní správy. Nav‰tívili také zábavní
komplex Babylon a v Divadle F. X. ·aldy
zhlédli pfiedstavení opery Manon Les-
caut. Zavítali rovnûÏ do Krajské vûdecké
knihovny, prohlédli si Mûstské láznû, mul-
tifunkãní arénu a horsk˘ hotel Je‰tûd.
V rámci náv‰tûvy se konalo pracovní jed-
nání libereck˘ch a amersfoortsk˘ch ãle-
nÛ komisí pro partnerská mûsta.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

28|6
15 hodin

VI. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 28. ãervna 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

âesko-holandské setkání
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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

Liberec aktualizuje svÛj plán rozvoje

Zájem o dotace z kulturního fondu

Arboretum spojí fií‰i zvífiat s fií‰í rostlin

■ Odbor sociální péãe magistrátu
mûsta má novou vedoucí. Od 1. ãervna
2007 se jí stala na základû v˘bûrového
fiízení Jolana ·ebková, kterou do této
funkce jmenovala rada mûsta. Do v˘bû-
rového fiízení se pfiihlásilo ‰est zájemcÛ.
V˘bûrové fiízení bylo vypsáno na základû
rozvázání pracovního pomûru z osobních
dÛvodÛ Bc. Pavlou âervinskou.

■ ¤editel liberecké Základní ‰koly
U ·koly (PaedDr. Jifií Nov˘) poÏádal
odbor ‰kolství, kultury a sportu o roz-
vázání pracovního pomûru dohodou,
a to ke dni 31. ãervence 2007. Proto
radním tento odbor pfiipravil materiál
na vyhlá‰ení konkurzního fiízení na
obsazení uvolnûné pozice. Pfiedpoklá-
dan˘ nástup nového fieditele je na pfie-
lomu prázdninov˘ch mûsícÛ.

■ Starosta Mûstského obvodu Vrati-
slavice nad Nisou pfiedloÏil radû návrh
na roz‰ífiení spolupráce s Mûstskou
policií Liberec. Ve Vratislavicích budou
od 1. ãervence stráÏníci dohlíÏet na
pofiádek, a to od pátku do pondûlí
a je‰tû jeden den v t˘dnu. Tuto sluÏbu
bude hradit Mûstsk˘ obvod Vratislavi-
ce nad Nisou a letos na vybavení stráÏ-
níkÛ, jejich platy a provoz vydá necelé
1,4 milionu korun, pfiiãemÏ v pfií‰tím
roce klesnou pod jeden milion korun.

■ Radní mûsta projednali vyhodnoce-
ní zimní údrÏby komunikací, jimiÏ na
základû Smlouvy o dílo byly povûfieny
Technické sluÏby mûsta Liberec, a. s.
Zimní údrÏba komunikací v období
2006/2007 stála 8 331 354 Kã vãetnû
DPH (zima 2005/6: 41 711 661 Kã).

V porovnání s loÀskou zimou byla
leto‰ní v˘raznû levnûj‰í, a to z dÛvodu
klimatick˘ch podmínek. Pro zaji‰tûní
kvalitních sluÏeb byly pfied zahájením
zimní údrÏby pfiipraveny mechanismy
s finanãními náklady 1 665 350 Kã. Byly
pofiízeny tfii nové sypaãe zn. Multicar,
jeden sypaã zn. Mercedes-Unimog
a nov˘m sypacím zafiízením byly vyba-
veny malotraktory. TSML se pfiedzáso-
bily posypov˘mi materiály (sÛl, písek,
drÈ, ekogrit), které vzhledem k prÛbûhu
zimy nebylo zapotfiebí doplÀovat, nao-
pak ãást materiálu zÛstala na skladû.
V prÛbûhu zimy 2006/2007 bylo udrÏo-
váno 390 237 metrÛ vozovek I., II. a III.
tfiídy, 148 196 metrÛ chodníkÛ I. a II.
tfiídy, 44 662 m2 mûstsk˘ch parkovi‰È,
325 zastávek MHD a mnoho dal‰ích
prostranství. (dav)

Velmi dÛleÏit˘m dokumentem je pro
kaÏdé velké mûsto tzv. strategie rozvoje.
Jeho v˘znam v plánovacím období
2007–2013 pociÈují v‰echna mûsta v âes-
ké republice, neboÈ právû takov˘ doku-
ment je ãasto dobr˘m podkladem pfii Ïá-
dání dotací z EU.

Liberec má takov˘ dokument jiÏ fiadu
let, ale jeho poslední revize probûhla pfied
pûti lety a od té doby do‰lo k mnoha v˘-
znamn˘m zmûnám, které ovlivÀují rozvoj
mûsta. Odbor rozvojov˘ch projektÛ tedy
zpracoval jeho revidovanou verzi, pfiiãemÏ
se zamûfiil i na priority nového plánovací-
ho období EU, kdy budou více podporo-
vány regiony a mûsta, které mají pozitiv-
ní vliv na rozvoj celého regionu. Liberec
podle názorÛ odborníkÛ patfií právû do té-

to cílové skupiny, jen je nutné se k této
skuteãnosti v˘raznûji pfiihlásit, coÏ se dû-
je pfiedev‰ím prostfiednictvím strategic-
kého plánu.

Koneãnou verzi dokumentu s názvem
„Strategie rozvoje statutárního mûsta
Liberec pro období 2007–2020“ se na
kvûtnovém zasedání zab˘vala mûstská
rada. Materiál obsahuje strategické 
cíle, jimiÏ jsou: 1. Ekonomick˘ rozvoj,
2. Sociální rozvoj, 3. Dostupnost a mo-
bilita, 4. PfiitaÏlivé mûsto, 5. Îivotní
prostfiedí.

Pfied tím, neÏ budou o dokumentu roz-
hodovat zastupitelé, je ale nutné, aby
Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje, odbor
rozvoje venkova, zemûdûlství a Ïivotního
prostfiedí zahájil zji‰Èovací fiízení, jeho cí-

lem je získat stanovisko na nutnost zpra-
cování dokumentace SEA – vlivu na Ïi-
votní prostfiedí.

JelikoÏ radní tento návrh strategické-
ho plánu schválili, zpracovatel dokumen-
tu pfiedloÏil oznámení na Libereck˘ kraj.
Poté by mûl b˘t do 35 dnÛ znám v˘sledek
zji‰Èovacího fiízení a tedy i stanovisko na
nutnost zpracování dokumentace SEA.
Pokud bude závûr pfiíslu‰ného odboru
krajského úfiadu takov˘, Ïe posuzování
vlivu na ÎP nebude poÏadováno, bude do-
kument pfiedloÏen zastupitelÛm ke
schválení takfika neprodlenû. Pokud v‰ak
bude nutné zpracování dokumentace
SEA, libereãtí zastupitelé se dokumen-
tem budou zab˘vat nejdfiíve na podzim
tohoto roku. (kor, dav)

Pfied rokem radou mûsta schválen˘
zámûr vybudovat mezi zoologickou a bo-
tanickou zahradou tzv. PurkyÀovo arbo-
retum je více neÏ aktuální. Rada mûsta
se na svém kvûtnovém zasedání zab˘-
vala v˘bûrem jedné z variant, na které
se bude pracovat, aby bylo moÏné vyu-
Ïít dotaãních titulÛ z Evropské unie.

Projekt poãítá s roz‰ífiením ploch
obou zahrad, které bude spojovat tunel,
s prodlouÏením vyhlídkov˘ch tras, ale

také s objektem pfiedná‰kového sálu,
v˘stavního a v˘ukového sálu, zahradní
restaurací, s témûfi 32 metrÛ vysokou
rozhlednou i s v˘tahem, nûkolika lávka-
mi, komunikacemi, osvûtlením a dal‰ím
venkovním vybavením.

„Pfiiklonili jsme se k variantû, která
fie‰í jak arboretum, tak i parkování v lo-
kalitû,“ uvedl primátor Jifií Kittner. Rad-
ní pfiitom vybírali ze tfií moÏností. První
poãítala pouze s v˘stavbou arboreta bez

dal‰ích staveb, druhá s v˘stavbou arbo-
reta jako celku av‰ak po etapách a bez
fie‰ení parkování. Tfietí navrhovala celé
arboretum i s parkováním. „V kter˘ch
místech bude parkování vybudováno
je‰tû není rozhodnuto, ale budeme vy-
bírat opût ze tfií variant,“ dodal primá-
tor. V˘stavba PurkyÀova arboreta pfied-
stavuje investici 125 milionÛ korun
a dal‰í desítky milionÛ korun má stát
parkování. Dagmar Vodvárková

V fiádném termínu v˘bûrového fiízení
na poskytnutí dotací z kulturního fondu
mûsta bylo pfiijato 52 Ïádostí od 44 ucha-
zeãÛ s poÏadavkem na dotace ve v˘‰i

2 268 305 Kã. Správní rada patnácti Ïá-
dostem nenavrhla Ïádnou dotaci a jednu
Ïádost pfiefiadila do 3. kola. Dotaci na-
vrhla pfiidûlit 36 Ïádostem a mezi nû roz-

dûlit ãástku 650 tisíc korun. Rozdûlení fi-
nanãních prostfiedkÛ schválilo zastupi-
telstvo mûsta na kvûtnovém zasedání.

(vod)
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Je‰tûdsk˘ areál ãeká stavební boom
Napilno budou mít v nadcházejících

letních mûsících v lyÏafiském areálu na
Je‰tûdu stavbafii. Je‰tûdsk˘ areál ale
i ve Vesci musí b˘t pfiipraven nejen na
svûtov˘ ‰ampionát v roce 2009, ale také
na závody Svûtového poháru, které mu
budou pfiedcházet jiÏ v pfií‰tím roce. Na
Je‰tûdu pfiitom musí vyrÛst na 22 ma-
l˘ch ãi velk˘ch staveb. Radní mûsta na
kvûtnovém zasedání schválili v˘sledky
deseti v˘bûrov˘ch fiízení, pfiiãemÏ devût
staveb za témûfi 194 milionÛ korun se t˘-
ká je‰tûdského areálu a jedna
stavba za deset milionÛ se do-
tkne bûÏeckého areálu ve Vesci.

Fini‰ stavbafiÛ vysvûtlil pri-
mátor Jifií Kittner: „Na Je‰tûdu
musí b˘t v‰e hotovo vãas a v ta-
kovém stavu, aby probûhla ge-
nerálka na mistrovství svûta a na
ni byli pfiítomni diváci. V‰echny
dodavatelské firmy mají proto
podmínku, k níÏ se musely zavá-
zat, Ïe letos v listopadu bude v‰e
hotovo. Samozfiejmû jsou drob-
nosti, které hotové b˘t nemusí,

jako napfiíklad osvûtlení nebo umûlá
hmota na skokansk˘ch mÛstcích.“ Sta-
vební firmy letos zaãnou s v˘stavbou vel-
ké západní tribuny pro devût tisíc divá-
kÛ, dále se zázemím sportovcÛ a tribu-
nami pro trenéry a televizní kamery. Bu-
dovat se bude televizní cesta, osvûtlení
mÛstkÛ, parkovi‰tû u lanovky.„Chceme
roz‰ífiit cestu od koneãné tramvaje k la-
novce, coÏ je bezpeãnostní poÏadavek,
aby náv‰tûvníci nemuseli chodit po sil-

nici,“ dodal primátor s tím, Ïe v souãas-
nosti je‰tû není uzavfiené v˘bûrové fiíze-
ní na dodavatele úpravy parametrÛ
mÛstkÛ s chlazenou stopou.

Veseckého areálu se letos t˘ká revi-
talizace vodní nádrÏe. „V˘hodou Vesce
je, Ïe kromû tratí, osvûtlení a rozvodÛ
jsou v‰echny stavby mobilní. Po skon-
ãení mistrovství zde zÛstane jen jeden
objekt jako zázemí areálu,“ fiekl na zá-
vûr Jifií Kittner. (dav)

Zastupitelstvo mûsta schválilo doku-
ment s názvem „Závûreãn˘ úãet SML za
rok 2006“. Ze závûreãného úãtu ve struã-
nosti vypl˘vá, Ïe mûsto v uplynulém ro-
ce hospodafiilo takto:

V prÛbûhu celého roku bylo provede-
no celkem 6 rozpoãtov˘ch opatfiení. Z to-
ho 5 jich bylo schváleno zastupitelstvem
a obsahovalo poÏadavky odborÛ vze‰lé
z aktuálních potfieb mûsta a jedno bylo
v závûru roku schváleno primátorem

mûsta a vedoucím odboru ekonomiky.
Toto rozpoãtové opatfiení v‰ak fie‰ilo pou-
ze zahrnutí dotací ze státního rozpoãtu,
které pfii‰ly na úãet aÏ v závûru roku a ne-
bylo je moÏné projednat v orgánech mûs-
ta. Zastupitelé byli s tímto krokem se-
známeni prostfiednictvím informaãního
materiálu.

Co se pfiíjmové stránky rozpoãtu t˘ãe,
nejvût‰í podíl v mûstské kase tvofiily da-
Àové pfiíjmy (1,2 mld.). NedaÀové pfiíjmy
byly ve v˘‰i 126 milionÛ korun a více neÏ
tfii ãtvrtû miliardy z objemu rozpoãtu tvo-
fiily kapitálové pfiíjmy. Dotacemi mûsto
získalo více neÏ 400 milionÛ korun.

V˘dajová ãást rozpoãtu obná‰ela
nejvût‰í objem prostfiedkÛ na bûÏné v˘-

daje (1,5 mld.). Na kapitálové v˘daje
mûsto uvolnilo z rozpoãtu cca 516 mili-
onÛ korun.

Formou financování mûsto v loÀském
roce vyuÏilo témûfi 490 milionÛ korun.
V roce 2006 ãerpalo SML dva úvûry:
1) 35,2 milionu korun (hypoteãní úvûr od
KB, a. s. na financování projektu v˘-
stavby 192 bytov˘ch jednotek Zelené
Údolí II – 3. etapa); 2) 26,4 milionu ko-
run (krátkodob˘ kontokorentní úvûr od
KB, a. s. schválen˘ zastupitelstvem mûs-
ta ze dne 29. 9. 2005 a dodatkem pro-
dlouÏen˘m do 1. 8. 2007 – úãelem je ply-
nulé pokr˘vání potfiebn˘ch v˘dajÛ bez
závislosti na aktuálním plnûní daÀov˘ch
pfiíjmÛ). Martin Korych

Jak mûsto hospodafiilo v roce 2006?

Popis Skuteãná ãástka Plnûní
Pfiíjmy * 2 512 724 231 Kã 94 %
V˘daje * 2 023 542 344 Kã 92 %
Financování * - 489 181 887 Kã 105 %
* – po konsolidaci

Statutární mûsto Liberec i v leto‰ním ro-
ce uspofiádá Oslavy Je‰tûdu, které si zís-
kaly tisíce sv˘ch pfiíznivcÛ. Leto‰ní ak-
ce se uskuteãní od 13. do 15. ãervence
2007. V této souvislosti statutární mûs-
to vyhla‰uje pro dûti i dospûlé v˘tvar-
nou soutûÏ JE·TùDSK¯ DRAK. Práce
mohou b˘t vyrobeny z jakéhokoliv ma-
teriálu a mohou b˘t dvou i tfiírozmûrné.
V˘tvarná dílka je zapotfiebí oznaãit hes-
lem: JE·TùDSK¯ DRAK, uvést jméno
a adresu autora a doruãit je na Mûstské

informaãní centrum, nám. Dr. E. Bene‰e
nejpozdûji do 30. ãervna 2007.
V rámci leto‰ních je‰tûdsk˘ch oslav sta-
tutární mûsto Liberec zároveÀ vyz˘vá
vefiejnost o sbûr originálních pfiedmûtÛ
a propagaãních pfiedmûtÛ, rarit (pohle-
dy, pol‰táfiky, mapy atd.), které souvise-
jí se stavbou Je‰tûdu. Statutární mûsto
Liberec uvítá, kdyÏ majitelé tûchto pfied-
mûtÛ a rarit je mûstu vûnují nebo zapÛjãí
pro pfiipravované muzeum. Tyto pfied-
mûty oznaãené heslem RARITA opût

pfiijímá Mûstské informaãní centrum do
30. ãervna 2007. Pro soutûÏící jsou pfii-
praveny pûkné ceny a mnohá pfiekva-
pení.
Více informací poskytne Mgr. Jitka
Mrázková, specialista oddûlení tiskové-
ho, vnûj‰ích vztahÛ a propagace mûsta,
mobil: 724 285 940.
Pfii leto‰ních oslavách pÛjde odosaÏení re-
kordu onejvût‰í poãet „vypu‰tûn˘ch“ dra-
kÛ a tak jiÏ nyní mÛÏete zaãít s vlastní v˘-
robou draka nebo si jej zakoupit. (dv)

Oslavy Je‰tûdu opût se soutûÏemi

Název zakázky VysoutûÏená cena vãetnû DPH Dodavatel

J.1 – Zázemí sportovcÛ 21 848 352 Kã Strabag, a. s.

J.2 – Technická budova demolice 10 863 961 Kã Syner, s. r. o.

J.5 – Skokanské mÛstky – osvûtlení 23 193 900 Kã Oaza-net, spol. s r. o.

J.7 – Tribuny trenérÛ – pozice TV kamer 22 998 354 Kã Regionální stavební, s. r. o.

J.8 – Západní tribuna 45 170 728 Kã SSÎ, a. s.

J.10 – Komunikace TV cesta – dopadi‰tû, most 29 718 922 Kã SSÎ, a. s.

J.14 – Komunikace lanovka âD – záp. tribuna 8 634 180 Kã Syner, s. r. o.

J.15 – Elektroinstalace, IT rozvody 22 395 825 Kã Elproinvest, s. r. o.

J.17 – Pfiístupová cesta, parkovi‰tû – lanovka âD 8 919 845 Kã Syner, s. r. o.

V.11 – Vodní nádrÏ Sajbot – revitalizace 9 986 471 Kã Syner, s. r. o.

Pfiehled 10 staveb, jejich nákladÛ a dodavatelÛ:
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Od úter˘ 22. kvûtna se v Liberci roz-
jela první ãást projektu s názvem „Otev-
fiené mûsto“. Mezi jeho cíle patfií zkva-
litnûní a zrychlení komunikace mezi ob-
ãany, podnikateli a pracovníky mûsta ne-
bo zv˘‰ení komfortu komunikace obãa-
na s úfiadem pomocí moderních nástrojÛ
(internet, e-mail, zasílání sms).

„KaÏd˘ obyvatel mûsta bude mít pod-
le tohoto modelu dostatek informací
o ãinnostech úfiadu a samosprávy i moÏ-
nost kontroly konkrétního pfiípadu ãi
sluÏby, která je mu poskytována,“ fiekl
tajemník libereckého magistrátu Marek

¤eháãek, kter˘ zároveÀ doplnil, Ïe stej-
n˘ rozsah sluÏeb budou moci vyuÏívat
napfiíklad i podnikatelé.

První etapa obná‰í pfiedev‰ím zji‰tû-
ní potfieb vefiejnosti. „Lidé se budou
moci vyjádfiit ke zpÛsobu komunikace
s úfiadem mûsta. Obdobnû jako ve ‰ko-
le budou známkovat kvalitu poskytova-
n˘ch informací odcházejících z liberec-
ké radnice a zároveÀ navrhnou, jak si
do budoucna pfiejí  spolupracovat
s místní a státní správou,“ popsal 
zahájenou fázi Otevfieného mûsta ta-
jemník. Anketa probíhá v prostorách

Nového magistrátu, Mûstského infor-
maãního centra a Klientského centra Li-
berecké mûstské karty. Zapojit se do ní
v‰ak bude v nejbliÏ‰ích dnech moÏné
i prostfiednictvím sítû internet. Otázky
se totiÏ objeví na stránkách www.libe-
rec.cz a www.citycard.cz.

Získané informace mají poskytnout
podrobnûj‰í obraz o tom, jak˘ typ infor-
mací obyvatelé mûsta postrádají, jak
jsou spokojeni s dosavadním stylem prá-
ce úfiadu a v jaké podobû oãekávají ser-
vis do budoucna.

Martin Korych

Rada mûsta vzala na vûdomí vyúãtování provozního pfiís-
pûvku – úhrada ztráty z poskytování sluÏby ve vefiejném zájmu
– MHD. Jednalo se o vyúãtování smluvního vztahu za rok 2006,
kter˘ ãinil 170 784 000 Kã. Tento smluvní vztah byl k 31. 12. 2006
v plné hodnotû vyrovnán. Dopravní podnik mûsta Liberce v ro-
ce 2006 pfiepravil celkem 31 108 099 osob. Platících cestujících
bylo celkem 28 189 020, z nichÏ na pfiedplatné cestovalo
20 594 193 (roãní: 1 778 800 osob, 30denní zlevnûné: 12 063 360
osob), na jízdenky 7 594 827. Autobusy se pfiepravilo 19 598 613
cestujících, tramvají 11 509 487 osob. (dv)

Vefiejnost bude známkovat kvalitu úfiedníkÛ

DPML pfiepravil tfiicet milionÛ cestujících

Sportovní fond „nadûloval“ dotace

V˘nosy si mûstské akciovky ponechají

Zastupitelé mûsta schválili, aby ze
sportovního fondu bylo mezi Ïadatele
rozdûleno 698 000 Kã na pokrytí inves-
tiãních nákladÛ sportovních organizací.
Kromû toho schválili pfiidûlení mimofiád-
n˘ch dotací v ãástce 107 529 Kã na ve-
fiejné jednorázové, náborové a propa-
gaãní akce a na pravidelnou ãinnost.
V fiádném termínu v˘bûrového fiízení by-
lo odevzdáno 18 Ïádostí na projekty za
35 297 732 Kã a s poÏadavkem na pfiidû-
lení dotací ve v˘‰i 2 053 647 Kã. Správní
rada u 10 Ïádostí shledala závaÏné ne-

dostatky ve zpracování projektÛ. Z pÛ-
vodnû plánovan˘ch 800 tisíc korun
správní rada fondu navrhla pfiidûlit fi-
nance 8 ÏadatelÛm, a to v celkové v˘‰i
698 tisíc korun. Mezi úspû‰n˘mi Ïadate-
li jsou FK Krásná Studánka, kter˘ 100 ti-
síc pouÏije na modernizaci kabin a soci-
álního zafiízení; Gymnastika Liberec zís-
kala 100 tisíc na gymnastickou tûlocviã-
nu v Tipsport arenû; Plochá dráha v AâR
Liberec pouÏije pfiidûlen˘ch 120 tisíc ko-
run na rekonstrukci nevyhovující tribu-
ny na liberecké ploché dráze. Tfiikrát

uspûla TJ Lokomotiva, jíÏ je navrhována
ãástka 250 tisíc korun na zpracování pro-
jektové dokumentace na opravu objektu
TJ, dal‰í ãástka 16 tisíc korun na pofiíze-
ní závodního kajaku a 32 tisíc korun na
pofiízení ‰ermífiské plan‰e. Dal‰ími ús-
pû‰n˘mi uchazeãi jsou Sportovní klub
Je‰tûd (30 tisíc na pofiízení lyÏafiského
vleku) a TU Liberec (50 tisíc na v˘stav-
bu lanového parku).

Mimofiádné dotace byly navrÏeny dvû-
ma ÏadatelÛm, a to Judoclubu Liberec
a Domu kultury na Sport show 2007. (dv)

Souãástí Závûreãného úãtu SML za rok 2006 bylo také hos-
podafiení mûstsk˘ch spoleãností. Z nich si nejlépe vedly Spor-
tovní areál Je‰tûd, kter˘ dosáhl jedenáctimilionového v˘nosu
a Sportovní areál Liberec s Tipsport arenou dosáhl ‰estimilio-
nového zisku. Kladného hospodáfiského v˘sledku docílily ta-
ké Dopravní podnik mûsta Liberce a Technické sluÏby mûsta
Liberce. „Zisky budou ponechány spoleãnostem,“ podotknul
primátor Jifií Kittner.

Naopak v minusech skonãily tfii akciovky, a to LVT, Libe-
recká informaãní spoleãnost a Zahradní mûsto. „Nejde o sku-
teãn˘ prodûlek, ale o úãetní záleÏitost. V pfiípadû LVT jsme pfie-
vedli velk˘ majetek, coÏ spoleãnost uvrhlo do velké ztráty. Ta-
ké Liberecké informaãní jsme pfievedli znaãn˘ majetek a ta jej
postupnû odepisuje,“ vysvûtlil primátor. (dv)

Mûstské spoleãnosti v závûreãném úãtu obstály takto
(v porovnání s pfiedchozím rokem):

Název spoleãnosti HV 2005 HV 2006 
(v tis. Kã) (v tis. Kã)

Dopravní podnik 
mûsta Liberce, a. s. 441 2 879
Liberecká IS, a. s. 5 213 - 14 398
Liberecké v˘stavní trhy, a. s. 806 - 32 889
Technické sluÏby mûsta Liberce, a. s. 95 1 149
Zahradní mûsto Liberec, a. s. - 3 738 - 10 482
Sportovní areál Je‰tûd, a. s. - 2 290 11 336
Sportovní areál Liberec, s. r. o. - 840 5 990
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A léta bûÏí...

Kontakty na Kluby seniorÛ a Svaz dÛchodcÛ âR v Liberci:
Klub seniorÛ Kontaktní osoba Telefon, e-mail

KS Borov˘ vrch paní Pavlíková 485 123 666

KS Burianova pan Rambousek 485 151 356

KS Hlávkova paní Roãková 485 104 296, 608 135 516
elrock@volny.cz

paní Horáãková 485 120 813
pan Pravda 728 775 935

jiri.pravda@volny.cz
pan Horáãek 482 770 900

KS Krásná Studánka paní Malá 723 590 346

KS Oblaãná paní Zahrádková 481 020 363, 723 054 974

KS Radãice paní Pavlová 602 972 386

KS ·imáãkova paní Matou‰ková 608 849 682

KS Vesec paní Sadílková 739 553 221

KS Arabela paní ·trofová 603 487 060
centrum@arabela.wz.cz

SDâR – Liberec pan Buvala 603 414 306, 485 133 011
sdcrliberec@seznam.cz

SDâR – Vratislavice n/N paní Vani‰ová 736 638 290

Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-
niny v kvûtnu 2007, zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – Ludmila ·tûpánková, Marie ·a-
mánková, Ludmila Kloudanová, BoÏe-
na Misafiová

91 let – BlaÏena Suchánková, Anna
Kvapilová, RÛÏena Breuerová, Marie
Kubátová

92 let – BoÏena HasoÀová, Jarmila ·o-
monová, Vlasta Almásiová, RÛÏena Po-
korná, BlaÏena Hofiáková

93 let – Jan Vít, Karel Polívka, Ladislav
Uchytil, Marta ·mídová

94 let – Justina Mafiíková, ZdeÀka ·an-
torová, Marie Rejhonová, BoÏena âtve-
ráãková

95 let – Emilie Veverková

96 let – Josef Lesn˘, Vlasta Hakenová

97 let – BoÏena Pafiíková

98 let – Marie Bímová, Jindfii‰ka Rej-
dová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Festival Matefiinka nabídne zajímavá pfiedstavení

Seniofii se setkali s vedením mûsta
Liberecká radnice se stala místem

setkání zástupcÛ klubÛ seniorÛ a Svazu
dÛchodcÛ âeské republiky s vedením
statutárního mûsta Liberec, které re-
prezentovala námûstkynû primátora
pro sociální vûci Naìa Jozífková.

Mûsto v souãasné dobû provozuje
osm klubÛ seniorÛ, které se nacházejí
jednak v domech s peãovatelskou sluÏ-
bou a dále v rÛzn˘ch ãástech mûsta. Kro-
mû tûchto mûstsk˘ch klubÛ v roce 2007
zahájil ãinnost klub seniorÛ pfii obãan-
ském sdruÏení Arabela. S mûstem spo-
lupracuje na rÛzn˘ch akcích i Svaz dÛ-
chodcÛ âeské republiky, kter˘ má míst-
ní organizaci v Liberci a ve Vratislavi-
cích nad Nisou.

Námûstkynû primátora Naìa Jozífko-
vá seznámila pfiítomné s koncepcí mûs-
ta v oblasti péãe o seniory. Uvedla, Ïe
mûsto usiluje o zfiízení centrálního klu-
bu pro seniory ve stfiedu mûsta, kter˘

bude v provozu po cel˘ den od pondûlí
do pátku. Poãítá se zde s vybudováním
setkávacích prostor, poãítaãové uãebny,
terapeutické dílny, stfiediska sociálního
poradenství apod. Také v klubech umís-
tûn˘ch v domech s peãovatelskou sluÏ-
bou bude provoz roz‰ífien tak, aby v nûm
obyvatelé domÛ na‰li kontaktní místo
a prostor pro realizaci volnoãasov˘ch
a zájmov˘ch aktivit.

V leto‰ním roce se dále poãítá s uspo-
fiádáním besed pro seniory, t˘dne seni-
orÛ a ke konci roku s náv‰tûvou diva-
delního pfiedstavení.

Jednotliví zástupci klubÛ a Svazu dÛ-
chodcÛ âR se informovali o ãinnosti
sv˘ch klubÛ, pofiádan˘ch akcích a po-
dobnû a pfiedali si vzájemnû kontakty.
Setkání s pfiedstaviteli mûsta se budou
konat nejménû 2x roãnû.

Alena Bartoníãková, odbor
sociálních a zdravotních sluÏeb MML

Festival profesionálních loutkov˘ch di-
vadel s inscenacemi pro dûti pfied‰kolní-
ho vûku MATE¤INKA se v Liberci usku-
teãní 22.–26. ãervna 2007 a nabídne cel-
kem 25 festivalov˘ch akcí, 21 pfiedstave-
ní a 4 koncerty. Vstupenky lze zakoupit
v pfiedprodeji Naivního divadla ve v‰ední
dny od 10 do 17 hodin, popfi. rezervovat
na e-mailu obchodni@naivnidivadlo.cz,
sms +420 737 121 302, v pokladnû Naiv-
ního divadla Liberec 485 253 611 nebo na
www.naivnidivadlo.cz. Vstupenky na
pfiedstavení Divadla v Dlouhé My‰ka

z Bfií‰ka lze zakoupit v pokladnû Divadla
F. X. ·aldy nebo rezervovat na serveru
vstupenka.cz.

Leto‰ní festival je jiÏ devatenáct˘ v po-
fiadí a v jeho rámci se pfiedstaví divadelní
soubory z âeské republiky, Kanady, Bel-
gie, Slovenska nebo Maìarska. „Mezi za-
jímavosti programu patfií urãitû kanadské
divadlo Les Sages Fous s pfiedstavením
Bizzarium: pouliãní akvárium,“ uvedl Ja-
kub Hora z Naivního divadla. Pfiedstave-
ní se uskuteãní pfied libereckou radnicí
a v liberecké ZOO.

Dal‰ím tahákem festivalu bude beze-
sporu pfiedstavení Divadla v Dlouhé My‰-
ka z Bfií‰ka, které probûhne 23. 6. 2007 od
18. hodin v Divadle F. X. ·aldy. 

Na festivalu se pfiedstaví mimo jiné
i hradecké Divadlo Drak, soubor Buchty
a loutky, maìarské divadlo Levandula,
belgické divadlo Taptoe s kouzeln˘m pfií-
bûhem LeÈ, Naivní divadlo Liberec a fiada
dal‰ích znám˘ch ãesk˘ch souborÛ. Sou-
ãástí festivalu bude také rozsáhlá v˘sta-
va Okno do ãeského loutkáfiství v Oblast-
ní galerii. (dav)

Dar Stfiedisku péãe
Zastupitelstvo mûsta souhlasilo

s pfievodem jednotky ã. 406/01 v ulici
Matou‰ova, a to formou daru, obãan-
skému sdruÏení „Stfiedisko rané péãe“
Spoleãnosti pro ranou péãi. Podmínkou
daru je zachování stávajících ãinností
po dobu 25 let ode dne schválení ma-
jetkoprávní operace.  S ohledem na vy-
sokou cenu této jednotky (2,4 mil. Kã),
na nízké náklady související s údrÏbou
a opravami objektu (560 tisíc Kã) a s pfii-
hlédnutím ke skuteãnosti, Ïe spoleãnost
má nezastupitelné místo v rámci mûsta
i kraje, byl doporuãen pfievod souãas-
nému nájemci formou daru. (dav)



Dûji‰tû MS 2009 nav‰tívili zástupci
známé italské lyÏafiské oblasti Val di Fi-
emme. Zku‰ené organizátory svûtov˘ch
‰ampionátÛ z let 1991 a 2003, ktefií kan-
didují i na pofiadatelství MS 2013, prová-
zeli starostové jednotliv˘ch mûst a obcí.

„Líbí se mi, Ïe v Liberci jde klasické ly-
Ïování ruku v ruce se sjezdov˘m. Toto
spojení úspû‰nû funguje ve Val di Fiem-
me jiÏ mnoho let. Právû vrcholné svûtové
soutûÏe v klasickém lyÏování jsou skvû-

lou propagací regionu a pfiitahují zájem
náv‰tûvníkÛ, ktefií se pak kaÏdoroãnû
vracejí,“ tvrdí Pietro de Godenz, pfiedse-
da organizaãního v˘boru Val di Fiemme
a zároveÀ prezident centrály cestovního
ruchu údolí fieky Avisio.

Italská delegace si bûhem pobytu de-
tailnû prohlédla Liberec i pokraãující 
v˘stavbu infrastruktury v areálech na
Je‰tûdu a ve Vesci. Doprovázeli ji ãle-
nové organizaãního v˘boru Liberec

2009 v ãele s jeho prezidentem Roma-
nem Kumpo‰tem a také zástupci Libe-
reckého kraje.

„Mistrovství svûta je neopakovatelná
‰ance, jak region zviditelnit. Vûfiím, Ïe na-
startuje trval˘ zájem o ná‰ kraj a s tím
spojen˘ rozvoj sluÏeb v oblasti cestovní-
ho ruchu. Kromû toho areály a infra-
struktura v nich vybudovaná budou i na-
dále slouÏit vefiejnosti,“ fiíká námûstek li-
bereckého hejtmana Radim Zika.

Organizaãní v˘bor Liberec 2009 se do-
hodl na vzájemné spolupráci se Sportov-
ním klubem Nové Mûsto na Moravû. Zá-
stupci pofiadatele Zlaté lyÏe obsadí bû-
hem svûtového ‰ampionátu dÛleÏité po-
zice ve sportovní sekci a budou poskyto-
vat odborné konzultace pfii pfiípravû
závodÛ v bûhu na lyÏích.

„Nové Mûsto na Moravû patfií k tra-
diãním a osvûdãen˘m organizátorÛm zá-
vodÛ FIS Svûtového poháru v bûhu na ly-
Ïích. Rádi bychom proto s na‰imi kolegy
konzultovali prÛbûh nûkter˘ch pfiíprav
a za necelé dva roky vyuÏili jejich boha-
t˘ch zku‰enosti pfiímo pfii pofiádání bû-
Ïeck˘ch závodÛ,“ shrnuje obsah budou-

cí spolupráce prezident organizaãního
v˘boru Roman Kumpo‰t.

Sportovní klub Nové Mûsto na Mora-
vû tak na základû dohody obsadí pfii zá-
vodech FIS Svûtového poháru v únoru
2008 ipfii samotném mistrovství svûta na-
pfiíklad dÛleÏitou funkci asistenta fiedite-
le závodu, kterou bude zastávat Zora
Honzlová, vÛbec první Ïena v historii FIS
na postu fieditelky závodu Svûtového po-
háru. Na fie‰ení záleÏitostí t˘kajících se
bûÏeckého areálu ve Vesci se bude podí-
let také dlouholet˘ velitel tratí Zlaté lyÏe
Stanislav Buchta.

„Svûtov˘ ‰ampionát v klasickém lyÏo-
vání v Liberci vnímáme jako ohromn˘

svátek celého ãeského
lyÏování. Nesmírnû si
ceníme toho, Ïe se na
jeho pfiípravách i prÛ-
bûhu mÛÏeme bezpro-
stfiednû podílet, a Ïe
tak naváÏeme na ús-
pû‰nou spolupráci
z minul˘ch let,“ fiíká
Petr Honzl, prezident
organizaãního v˘boru
Zlaté lyÏe.

Sportovní klub Nové Mûsto na Mora-
vû se tak po Jiskfie Harrachov stal dru-
h˘m partnersk˘m klubem mistrovství
svûta Liberec 2009.

OSevefianech se ãasto traduje, Ïe jsou
zasmu‰ilí a mlãenliví. Sverre Seeberg
(na snímku vpravo), prezident Norského
lyÏafiského svazu – jednoho z nejsilnûj-
‰ích a nejúspû‰nûj‰ích na svûtû, je pra-
v˘ opak. Pfii své náv‰tûvû Liberce v prÛ-
bûhu koordinaãní skupiny FIS s úãast-
níky i novináfii ochotnû rozmlouval adû-
lil se o své bohaté zku‰enosti.

Jak jste v ãervnu 2004 vnímal v Mia-
mi verdikt pfiedsednictva FIS, Ïe mist-
rovství svûta 2009 se neuskuteãní na
Holmenkollenu, ale v Liberci?

Osobnû jsem to ãekal a myslím, Ïe to
bylo zaslouÏené vítûzství. Liberec kandi-
doval poãtvrté, navíc âeská republika je
zemí s velkou lyÏafiskou tradicí a zaslouÏí
si uspofiádat svûtov˘ ‰ampionát. Liberci
pfiejeme hodnû ‰tûstí aúspûch vroce 2009.

Stfiední Evropa v‰ak není typick˘m
pofiadatelem vrcholn˘ch lyÏafisk˘ch sou-
tûÏí. Myslíte si, Ïe je to dobfie, kdyÏ se sem
svûtov˘ ‰ampionát po 39 letech vrací?

Rozhodnû. Domnívám se, Ïe leto‰ní
mistrovství svûta v Sapporu ukázalo, Ïe

klasické lyÏování bez divákÛ není to pra-
vé, proto se v‰ichni tû‰íme do Liberce,
kde urãitû zavládne správná lyÏafiská at-
mosféra, jak ji známe napfiíklad z Oberst-
dorfu 2005.

Nav‰tívil jste Liberec poprvé nebo uÏ
toto mûsto i areály na Je‰tûdu a ve Ves-
ci znáte?

V Liberci jsem poprvé a musím uznat,
Ïe mûsto se mi líbí. Kromû mnoha pfied-
ností si cením zejména velice dobré do-
stupnosti z Prahy. Cesta z leti‰tû nám tr-
vala zhruba hodinu, a to je vynikající ãas.
Nav‰tívil jsem také oba areály, mají v˘-
bornou polohu a jejich fie‰ení je velkorysé.

Bude se v Liberci 2009 podle vás da-
fiit norsk˘m reprezentantÛm?

Na‰i lyÏafii se na mistrovství svûta
vÏdy pfiipravují, jak nejlépe mohou, tak-
Ïe ãekáme skuteãnû hodnû medailí. Jsem
v‰ak pfiesvûdãen, Ïe pro budoucnost
a rozvoj lyÏování je ideální variantou,
kdyÏ se mezi medailisty objeví zástupci
co nejvy‰‰ího poãtu zemí. Je to dÛleÏité
z hlediska propagace lyÏování a vytváfie-
ní jeho celkové základny.

Oslo a Holmenkollen patfií k velmi
zku‰en˘m pofiadatelÛm FIS Svûtov˘ch
pohárÛ i mistrovství svûta. Pfiivezli jste
libereck˘m organizátorÛm nûjaké cen-
né rady?

Naopak, my se chceme uãit od Liber-
ce! Vytvofiil se zde mlad˘ a zanícen˘ t˘m
organizátorÛ, ktefií nám mohou ukázat
nové cesty a pfiístupy. Je samozfiejmû
dobré ãerpat z tradice, ale nûkdy to mÛ-
Ïe b˘t i svazující, protoÏe v‰ichni oãeká-
vají, Ïe budeme perfektní. Mám-li b˘t
upfiímn˘, i na Holmenkollenu nás ãeká
je‰tû hodnû práce.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Sverre Seeberg: Holmenkollen se chce uãit od Liberce!

Hlas z Val di Fiemme: ·ampionát pfiivede turisty!

PofiadatelÛm pomÛÏe také Zlatá lyÏe
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Mûsto zachránilo dvû stû let starou kapliãku
Nákladem osm set tisíc korun mûsto

Liberec obnovilo témûfi dvû stû let sta-
rou kapliãku v osadû Bedfiichovka
u Machnína. „Zachránili jsme uÏ témûfi
zniãené dílo. Stavba byla v havarijním
stavu, stfiecha zhroucená, naru‰ené by-
lo i zdivo, chybûly z velké ãásti ‰tuky
a portál hrozil vyvalením. Doufám, Ïe jiÏ
nikdy se kapliãka do ‰patného staveb-
ního stavu nedostane,“ uvedl libereck˘
primátor Jifií Kittner 16. kvûtna 2007 pfii
slavnostním znovuvysvûcení kapliãky,
které obstaral libereck˘ arcidûkan fiím-
skokatolické církve Franti‰ek Opletal.
Pfii tomto aktu byly do pouzdra vloÏeny
listiny pro následovníky, dobové foto-
grafie, tisk a mince a v‰e uloÏeno do vû-
Ïe kaple. Kapliãku bude nyní spravovat
místní obyvatelka Danu‰e Svobodová,
které primátor také pfiedal klíã.

Podle dochovan˘ch zápisÛ pfii cestû
v dne‰ní Bedfiichovce stála kapliãka jiÏ ro-
ku 1715; patrnû se jednalo o ãásteãnû dfie-
vûnou stavbu, která slouÏila duchovnímu

posílení poutníkÛ a povozníkÛ. Kapliãka
byla zasvûcena Pannû Marii, ale lidovû b˘-
vala naz˘vána Barvífiská ãi Meuselova,
neboÈ stavba byla zfiízena ze závûti bar-
vífie Meusela. Stávající zdûná stavba sem-
pírov˘mi prvky byla vysvûcena roku 1809.
âtvercová budova mûla stfiechu krytou
‰indelem, pfiekryt˘m pozdûji bfiidlicí
a ukonãenou vûÏiãkou s dvojit˘m kova-
n˘m kfiíÏem. Vstup byl orámován pískov-
cov˘m portálem tvarového typu. Uvnitfi
kapliãky byla umístûna olejomalba Panny
Marie Bolestné z roku 1811, vytvofiená
chrastavsk˘m malífiem a pozlacovaãem
Michaelem Kandlerem, otcem známého
akademického malífie Wilhelma Kandlera.
Ta byla doplnûna roku 1844 o mariánsk˘
obraz od Augusta Jonase; souãástí v˘-
zdoby byly i sochy sv. Jana Nepomucké-
ho a sv. Anny, díla lidového fiezbáfie. Po
druhé svûtové válce zaãala kapliãka chát-
rat a na konci 20. století byla jiÏ ve znaã-
nû zbûdovaném stavu. BohuÏel se z vnitfi-
ní v˘zdoby nedochovalo takfika nic.

V roce 2005, kdy zaãaly na Magistrá-
tu mûsta Liberec diskuse nad budouc-
ností této památky, souãásti historie jed-
né z nejmen‰ích mûstsk˘ch ãástí, byla
stavba jiÏ havarijní a hrozila zfiícením.
„Stfiecha byla navíc zhroucená tak ne-
‰Èastnû, Ïe se vûÏiãka zapfiíãila do koru-
ny vedle stojící lípy. I kdyÏ mûsto schvá-
lilo na rekonstrukci kapliãky peníze v ro-
ce 2006, s opravou se zaãalo jiÏ v roce
2005, kdy byly vyfiezány pfierostlé stro-
my, sejmuty zbytky stfiechy a vûÏiãky.
V roce 2006 pak provádûla firma Tutix,
spol. s r.o. fixaci zdí a obnovení stfiechy
a vûÏe v pÛvodní podobû. Uvnitfi kapliã-
ky byla znovu poloÏena nalezená histo-
rická dlaÏba a navrátila se sem i jediná
dochovaná ãást pÛvodního inventáfie –
mensa. Zrestaurován a doplnûn byl por-
tál osazen˘ novû mfiíÏí a stavba dostala
v roce 2007 repliku pÛvodní omítky vãet-
nû fiíms,“ vysvûtlil postup prací tajem-
ník magistrátu Marek ¤eháãek.

Text a 3x foto: Dagmar Vodvárková
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Do funkce fieditele mûstské akciové
spoleãnosti Dopravní podnik mûsta Li-
berce byl zaãátkem kvûtna uveden b˘-
val˘ námûstek primátora Ing. Jifií Vesel-
ka, kter˘ se stal vítûzem v˘bûrového fií-
zení. B˘val˘ fieditel spoleãnosti, Jifií
Ebert, opustil své místo z dÛvodu od-
chodu na zaslouÏen˘ odpoãinek.

„Spolupráce s panem Veselkou byla
kvalitní ve funkci námûstka primátora
a doufám, Ïe tomu tak bude i nyní, kdy
stane v ãele dopravního podniku,“ fiekl
primátor a pfiedseda pfiedstavenstva
DPML Jifií Kittner. Na dotaz, jak se po
pár dnech pÛsobení v nové funkci cítí,
Jifií Veselka odpovûdûl: „V posledních
nûkolika letech jsem s fungováním spo-
leãnosti pfiicházel do kontaktu a to je
podle mne dobr˘ základ pro zorientová-
ní se v problematice a první krok správ-
n˘m smûrem k rozvoji hromadné dopra-

vy.“ Jak fieditel Veselka, tak primátor
Kittner se shodují, Ïe prioritou rozvoje
liberecké hromadné dopravy je zavede-

ní tramvajové tratû do Rochlice. Kromû
toho nov˘ fieditel bude usilovat o to, aby
si DPML hledal dal‰í zdroje pfiíjmÛ a roz-
vinul vedlej‰í ãinnosti jako napfiíklad
opravárenství, a nepoÏadoval finance
pouze po radnici. K problematice noã-
ních spojÛ Jifií Veselka uvedl, Ïe se uva-
Ïuje o posunutí odjezdu posledních li-
nek MHD, které by mûly navazovat na
pfiíjezdy noãních vlakÛ. O spojích, které
by pfiepravovaly cestující ve dvû nebo ve
tfii hodiny v noci, se zatím neuvaÏuje.
ZdÛraznil to primátor Jifií Kittner a jako
dÛvod uvedl ekonomickou nároãnost.
„DÛleÏitûj‰í je zajistit snadnou dostup-
nost k vysoko‰kolsk˘m kolejím v Harco-
vû,“ konstatoval primátor. V souãasnos-
ti dopravní podnik na této trati testuje
novou linku, o jejíÏ budoucnosti rozhod-
ne právû její vytíÏení.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

Dopravní podnik má nového fieditele

Prioritou je zavedení tramvaje do Rochlice

Víkendové setkání s dûtmi

Soustfiedûní dûti motivuje

Závûr mûsíce dubna patfiil prvnímu
víkendovému setkání pracovníkÛ od-
dûlení sociálnûprávní ochrany dûtí
a oddûlení kurátorské ãinnosti Magist-
rátu mûsta Liberec a dûtí, které mají
obû oddûlení ve své péãi. Tím byl také
zahájen III. sociálnûv˘chovn˘ cyklus,
kter˘ je dvoulet˘ a dûti se v nûm se-
známí s rÛznou problematikou, jako
jsou napfiíklad: Ïivot rodiny, vedení do-
mácnosti, hygienické návyky, zásady
zdravé v˘Ïivy, péãe o osobní zdraví
a hygienu, vztahy mezi lidmi, kamará-
dy, partnery, etika dospívání, osobní
bezpeãí, krizové situace, prevence zne-
uÏívání návykov˘ch látek, zájmové
a kulturní ãinnosti – voln˘ ãas, sebev˘-
chova a sebepoznání.

Setkání se uskuteãnilo v areálu au-
tokempu v Liberci-Pavlovicích, kter˘ se
sv˘m zázemím poskytl spoustu moÏ-

ností sportovního vyÏití i rukodûln˘ch
ãinností. ProtoÏe se blíÏilo pálení ãaro-
dûjnic, dûti si vyrobily pût exempláfiÛ
vhodn˘ch ke spálení, u veãerního tá-
boráku si opekly bufity a pfiipravily vel-
mi pûkn˘ a vtipn˘ veãerní program.
V rámci v˘tvarn˘ch ãinností si kaÏdé
z dûtí namalovalo svÛj hrneãek a vzhle-
dem k tomu, Ïe se blíÏil Den matek, vy-
robilo i dárek pro maminky, babiãky
apod.

Tématem prolínajícím se cel˘m po-
bytem byla rodina. Dûti byly seznáme-
ny s právy a povinnostmi sv˘mi i sv˘ch
rodiãÛ. Také je nav‰tívily dvû pracov-
nice Zdravotního ústavu v Liberci, kte-
ré s nimi hovofiily na téma Na‰e rodina
a Svût kolem nás. Dûti si pod jejich ve-
dením zahrály zajímavé hry, které byly
zároveÀ pouãné a zamûfiené na uvûdo-
mûní si vlastní identity, na zlep‰ení

vzájemn˘ch vztahÛ, schopnost empa-
tie a pomoci. Kromû toho dûti nav‰tívi-
ly Severoãeské muzeum v Liberci
a v areálu nádraÏí âesk˘ch drah se zú-
ãastnily sportovního odpoledne, kde
mûly moÏnost si vyzkou‰et i skoky na
trampolínû.

Jako jiÏ tradiãnû byly poslední den
v‰echny zúãastnûné dûti odmûnûny di-
plomy a rozmanit˘mi vûcn˘mi cenami,
které jim viditelnû udûlaly radost. Cel˘
ãtyfidenní pobyt byl hrazen z rozpoãtu
odboru sociální péãe statutárního mûs-
ta Liberec.

V létû na nûj navazuje táborové sou-
stfiedûní, které se uskuteãní v ãervenci
v LuÏick˘ch horách na chatû LuÏ a na
podzim se uskuteãní dal‰í víkendové
setkání.

Monika Tvrdková, oddûlení
sociálnûprávní ochrany dûtí MML

Sedmnáct dûtí ve vûku od 12 do 15 let
se poãátkem kvûtna zúãastnilo sebezku-
‰enostního soustfiedûní, které pro nû
v pavlovickém autokempu pfiipravilo od-
dûlení kurátorské ãinnosti a oddûlení so-
ciálnûprávní ochrany dûtí magistrátu.

Bûhem ãtyfi dnÛ si dûti prohlédly pro-
tiatomov˘ kryt pod Sokolsk˘m námûstím,
nav‰tívily libereckou zoologickou zahra-
du a Je‰tûd. Pod vedením ãlenÛ z klubu
Aquaplastkov Liberec si v libereckém ba-
zénu vyzkou‰ely nejen techniky správ-

ného potápûní, ale svezly se také na to-
bogánu a zkusily i dal‰í vodní atrakce,
které tento bazén nabízí. Pfii celodenním
cyklov˘letû vyjely do Jizersk˘ch hor, kde
si uOldfiichova vHájích kaÏd˘ zkusil skal-
ní lezení. Veãery pak trávily v˘tvarnou
ãinností a nechybûl ani táborák.

Na jarní sebezku‰enostní pobyt na-
vazuje letní táborové soustfiedûní, které
se uskuteãní v termínu od 2. do 14. ãer-
vence 2007 v obci Horní Svûtlá v LuÏic-
k˘ch horách.

Cílem projektu je ukázat dûtem nové
formy trávení volného ãasu, umoÏnit jim
tak poznání sebe sama v nov˘ch situa-
cích, motivovat je k disciplínû a vytrva-
losti. Na pfiípravû a realizaci pobytÛ se
podílejí hlavnû pracovníci oddûlení ku-
rátorské ãinnosti a oddûlení sociálnû-
právní ochrany dûtí, ktefií tak mají moÏ-
nost poznat dûti v pfiirozeném prostfiedí
a tyto poznatky poté vyuÏít pfii dal‰í prá-
ci s dûtmi a jejich rodinami.

Jindfii‰ka ·písová
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MÁTE PLATN¯ PAS?
Nastává ãas dovolen˘ch a s nimi i do-

ba pfiíprav, abychom s sebou mûli v‰e, co
budeme potfiebovat. Právû v tomto obdo-
bí je vhodné, abychom si zkontrolovali
platnost sv˘ch cestovních dokladÛ. Jejich
vydání má své lhÛty a pokud budete po-
tfiebovat vydání pasu v krat‰í neÏ 30den-
ní dobû, musíte poãítat s tím, Ïe zaplatíte
více a pfiitom platnost cestovního dokla-
du bude pouze pÛlroãní. O více informa-
cí jsme poÏádali Bc. Jitku ·tíchovou, ve-
doucí správního odboru magistrátu.

Jaké druhy cestovních pasÛ, za jak˘
správní poplatek a s jakou dobou plat-
nosti se vydávají?

Cestovní pasy se strojovû ãiteln˘mi
údaji a s nosiãem dat s biometrick˘mi
údaji se vydávají ve lhÛtû do 30 dnÛ
a správní poplatek ãiní 600 Kã u obãanÛ
od 15 let. Platnost tohoto pasu je 10 let.
U obãanÛ mlad‰ích 15 let je platnost to-
hoto pasu 5 let a poplatek ãiní 100 Kã. Îá-
dost a fotografie jsou pofiízeny u tohoto
druhu cestovního pasu pfiímo na pfií-
slu‰ném úfiadû.

Cestovní pasy bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ a bez nosiãe dat s biometrick˘mi
údaji („rychlovky“) se vydávají v krat‰í
lhÛtû, poplatek ãiní 1 500 Kã pro obãany
od 15 let vûku a jejich platnost je pouze
6 mûsícÛ. Pro dûti ve vûkové kategorii
5–15 let je tento druh pasu vyroben za
správní poplatek 1 000 Kã. Pro vydání to-
hoto druhu cestovního pasu je nutné vy-
plnit Ïádost a pfiedloÏit 2 fotografie.

Musí mít i dûti svÛj vlastní cestov-
ní pas?

Od záfií 2006 musí mít kaÏdé dítû, kte-
ré bude cestovat a nebylo do 31. 8. 2006
zapsáno do cestovního pasu rodiãÛ, svÛj

vlastní cestovní pas. Dûti do 15 let, kte-
ré mají rodiãe zapsané v cestovním pa-
se, a které cestují s rodiãi, v jejichÏ pase
jsou zapsány, nemusí mít vlastní cestov-
ní pas. K Ïádosti o první cestovní pas (ne-
jen u dûtí) je nutné pfiedloÏit osvûdãení
o státním obãanství, které vydává za
správní poplatek 100 Kã matrika Kraj-
ského úfiadu Libereckého kraje (po dovr-
‰ení 15 let lze osvûdãení nahradit plat-
n˘m obãansk˘m prÛkazem). Dûtem do 5
let vûku je vydáván za správní poplatek
50 Kã cestovní pas bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ a bez nosiãe dat s biometrick˘mi
údaji s platností 1 rok. K vyplnûné Ïá-
dosti, kterou podává zákonn˘ zástupce
dítûte, je nutné pfiedloÏit 2 fotografie dí-
tûte, rodn˘ list dítûte, osvûdãení o stát-
ním obãanství (jedná-li se o první pas)
a obãansk˘ prÛkaz zákonného zástupce.

Kde je moÏné podat Ïádost a vy-
zvednout cestovní pas?

Îádost o cestovní pas se strojovû ãi-
teln˘mi údaji a s nosiãem dat s biome-
trick˘mi údaji je moÏné podat pouze
u obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností v místû trvalého pobytu Ïada-
tele a zároveÀ pouze u tohoto úfiadu je
moÏné tento vyhotoven˘ cestovní pas
vyzvednout.

Îádost o vydání cestovního pasu bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ a bez nosiãe dat
s biometrick˘mi údaji („rychlovky“) je
moÏné i nadále podat i mimo místo trva-
lého pobytu a nebo u matriãního úfiadu.
UpozorÀujeme, Ïe u tohoto podání je nut-
né ke lhÛtû pro vyhotovení pfiipoãítat ãas
na pfieposlání Ïádosti pfiíslu‰nému úfiadu
podle místa trvalého pobytu Ïadatele.

Mám platn˘ cestovní pas bez strojo-

vû ãiteln˘ch údajÛ a bez nosiãe dat s bi-
ometrick˘mi údaji, musím si cestovní
pas vymûnit?

V‰echny cestovní pasy platí tak, jak je
v nich platnost uvedena. Platnost ce-
stovních pasÛ se neprodluÏuje.

Jaké jsou v souãasné dobû ãekací do-
by na podání Ïádosti o cestovní pas? Je
moÏné se objednat?

V souãasné dobû jsou ãekací doby pfii
podání Ïádosti fiádovû do 10 minut. Pou-
ze v pondûlí a ve stfiedu b˘vá ãekací do-
ba del‰í, v kritick˘ch okamÏicích napfií-
klad mezi 15 a 16 hodinou se ãekací do-
ba pohybuje ivnûkolika desítkách minut.
Obãané totiÏ stále vyuÏívají k podání Ïá-
dosti a k vyzvednutí vyhotoven˘ch do-
kladÛ pfieváÏnû pondûlí a stfiedu. Pro ry-
chlé vyfiízení doporuãujeme vybrat si
ostatní úfiední dny, pfiedev‰ím ãtvrtek
a pátek, kdy b˘vají ãekací doby minimál-
ní (pozor, kaÏd˘ poslední pátek v mûsíci
je zavfieno – sanitární den). Na webov˘ch
stránkách statutárního mûsta Liberec je
moÏné v odkazu Nov˘ magistrát on-line
zhlédnout aktuální situaci na pfiepáÏko-
vém pracovi‰ti – poãet ãekajících klientÛ
a prÛmûrnou ãekací dobu. Pomocí odka-
zu Rezervace pofiadí je moÏné se i objed-
nat na pfiíslu‰nou hodinu, kdy klient bu-
de odbaven bez ãekání.

Závûrem bych chtûla ÏadatelÛm o ce-
stovní pasy doporuãit, aby se pfied ná-
v‰tûvou pfiepáÏkového pracovi‰tû podí-
vali na webové stránky www.liberec.cz,
kde v odkazu – magistrát, odbor správ-
ní, oddûlení dokladÛ a evidence obyva-
tel, praktické informace – naleznou
v‰echny dÛleÏité údaje t˘kající se podá-
ní Ïádosti o cestovní pas. (rz)

Splatnost poplatku za odpad se blíÏí

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje II. kolo pro poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání
statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. fiíjna 2007 do 28. února 2008.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na odboru ‰kolství, kultury a sportu statutárního mûsta 
Liberec (budova radnice, 1. patro, kanceláfi ã. 111a), v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na odboru ‰kolství, kultury a sportu do úter˘ 31. ãerven-
ce 2007 do 16.00 hodin.

UpozorÀujeme v‰echny obãany, ktefií
mají trval˘ pobyt v Liberci, Ïe ke dni 
25. ãervenci 2007 je splatn˘ místní po-
platek za provoz systému shromaÏìová-
ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ za
období leden aÏ ãerven 2007.

Pro poplatníky vlastnící na území mûs-
ta Liberec stavbu urãenou k individuální
rekreaci pfiedstavuje termín 25. 7. 2007
datum splatnosti poplatku za komunální

odpad za ãervenec aÏ prosinec 2007.
Sazba poplatku ãiní 41 Kã za kaÏdou

osobu, resp. rekreaãní objekt a kaÏd˘ mû-
síc. Pro urãení poãtu zpoplatÀovan˘ch
mûsícÛ v pololetí v pfiípadû zmûn (naro-
zení, úmrtí, zmûna trvalého pobytu, zmû-
na vlastnictví rekreaãního objektu) je roz-
hodn˘ stav na konci mûsíce.

Platbu je moÏno provést prostfiednic-
tvím âeské po‰ty s. p., bezhotovostním
pfievodem z úãtu nebo hotovû v pokladnû

Magistrátu mûsta Liberec v pfiízemí bu-
dovy Nového magistrátu, pfiepáÏky 
ã. 5 a 6, úfiední hodiny: pondûlí a stfieda
8.30–18.00 hod., úter˘ a ãtvrtek 8.30–
16.00 hod., pátek 8.30–14.00 hod. (Posled-
ní pátek v mûsíci je pokladna uzavfiena –
sanitární den.)

Pfiípadné dotazy zodpovíme na tele-
fonních ãíslech 485 243 246, 485 243 226
nebo e-mailem: odpady@magistrat.libe-
rec.cz.
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Osm mostÛ astejn˘ poãet opûrn˘ch zdí
v leto‰ním roce opraví Technické sluÏby
mûsta Liberce (TSML). Stavební práce za-
ãínají v nejfrekventovanûj‰ích lokalitách.

„Mezi prvními staveni‰ti bude Baaro-
va ulice, kde jsme se spoleãnû s magist-
rátem mûsta dohodli na nutné opravû
opûrné zdi,“ upfiesnil tiskov˘ mluvãí TS-
ML Michal Buzek. RovnûÏ fiekl, Ïe rozvrh
prací poãítá s nejvût‰ím objemem v˘ko-
nÛ v druhé polovinû leto‰ního roku.
Opravy se doãká napfiíklad doposud uza-
vfien˘ most a opûrná zeì v ulici Nad Údo-
lím. Letos zahájené práce do budoucna
umoÏní opût pouÏívat zavfiené mosty
v ulicích Polní, KfiíÏkovského, Hefimán-
kova a Hejnická. „Tato místa musí fiidiãi
sloÏitû objíÏdût,“ poznamenal Buzek.
Rozpadlé opûrné zdi obnoví TSML také
v Kubelíkovû ulici, Na Jezírku, 1. máje,
Oblaãné, Dlouhé a Svojsíkovû ulici.

V nûkter˘ch libereck˘ch lokalitách
mají letos plánované stavební ãinnosti
charakter úprav a zmûn dopravního zna-
ãení a ve v˘sledku pfiispûjí ke zv˘‰ení
bezpeãnosti jak chodcÛ, tak motoristÛ.
Napfiíklad dojde k úpravû kfiiÏovatky
v Osta‰ovû u Ïelezniãního pfiejezdu, kde
kamiony pfii respektování pfiednosti v jíz-
dû zÛstávají na kolejích. 

RovnûÏ pfiechod v Pavlovicích, mezi
Letnou a Polní ulicí, bude fie‰en s vût‰ím
dÛrazem na bezpeãnost chodcÛ. KfiiÏo-
vatka bude svûtelnû fiízena. „V leto‰ním
roce také chceme dokonãit opravy ko-
munikací v ulici 28. fiíjna. Rekonstrukce
budou probíhat i tam, kde provedli vo-
dohospodáfii zásahy do inÏen˘rsk˘ch sí-
tí,“ upfiesnil mluvãí.

Mûsto Liberec letos z rozpoãtu vyãle-
nilo na nezbytné opravy komunikací,
mostÛ, opûrn˘ch zdí a pfiechodÛ celkem

33,8 milionu korun. Opotfiebovanost ko-
munikací a jejich nezbytné opravy kaÏ-
doroãnû odãerpají z rozpoãtu Liberce mi-
liónové finanãní ãástky. 

·patn˘ stav mostÛ kromû jejich stáfií
a znaãného opotfiebení nezavinil jen
dlouhodob˘ nedostatek investiãních
prostfiedkÛ, ale rovnûÏ nekvalitní sta-
vební materiály, které se v minul˘ch de-
setiletích pouÏívaly. Správce i majitelé
komunikací rovnûÏ upozorÀují, Ïe nû-
které komunikace a mosty jsou vystave-
ny vy‰‰í zátûÏi neÏ snese jejich kon-
strukce.

Liberec má ve správû 79 mostÛ, 21 lá-
vek a také 70 propustkÛ. Stoprocentním
vlastníkem TSML je mûsto Liberec. Fir-
ma se základním kapitálem 209 miliónÛ
korun má pfies 150 pracovníkÛ a roãnû
uskuteãÀuje zakázky za zhruba 200 mi-
lionÛ korun. (s‰)

V polovinû kvûtna nav‰tívil Z· U Sou-
du pan Aharon Vlãek ze státu Izrael, kte-
r˘ byl Ïákem zdej‰í ‰koly v letech 1946–
1948, kdy nav‰tûvoval 2.–3. tfiídu. Toto
období bylo mezidobím, kdy jeho rodiãe
opustili rodné Slovensko, aby následnû
utekli po komunistickém puãi do Izraele.

Pan Vlãek velmi hezky hovofiil o ‰kole
v té dobû, kdy byl jejím Ïákem. Prozradil
téÏ, Ïe pro jeho maminku bylo dÛleÏitûj-
‰í vzdûlání dûtí na kvalitní ‰kole, neÏ zisk
zkonfiskovaného majetku po Nûmcích
napfi. v podobû vily. Jeho náv‰tûva trva-
la více neÏ dvû hodiny. Bûhem této doby
si prohlédl souãasnou ‰kolu. Nechal si

ukázat uãebny a tfiídy a mûl krásné
vzpomínky na tûlocviãnu – kde byl v té
dobû gymnastick˘ sál. Byl velice mile
pfiekvapen tím, Ïe ‰kola má tu podobu,
kterou si je‰tû matnû pamatoval. Líbilo
se mu vybavení i v˘zdoba. Zaujalo ho ta-
ké pfiívûtivé chování ÏákÛ. Vyjádfiil se
v tom smyslu, Ïe by se i jejich zemû mû-
la nechat inspirovat na‰ím ‰kolstvím,
protoÏe vychovalo fiadu osobností, které
na‰ly uplatnûní v celosvûtovém mûfiítku.

Také my jsme chtûli udûlat panu Vlã-
kovi radost. Myslíme, Ïe se nám to po-
dafiilo. Stále vzpomínal na osobu uãitele
‰koly pana Li‰ky, kter˘ tuto ‰kolu také po-

zdûji léta fiídil a s panem Vlãkem spolu
dlouhá léta komunikují. Pokusili jsme se
tedy v prÛbûhu náv‰tûvy oba pány zkon-
taktovat a díky dûtem b˘valého pana fie-
ditele Li‰ky se nám to podafiilo.

My‰lenek, které bûhem této krátké ná-
v‰tûvy padly, bylo mnoho. Beseda by se
dala prodlouÏit na fiadu hodin. Nás v‰ak
nejvíce potû‰ilo, Ïe se nám snad podafii-
lo udûlat radost dvûma pánÛm, které od
sebe dûlí desítky let Ïivota a tisíce kilo-
metrÛ. Pan Vlãek nám v‰em naopak po-
pfiál hodnû ‰tûstí a úspûchÛ v práci s Ïá-
ky, to samé pak pfiál Liberci i celé âeské
republice. Vedení Z· U Soudu

O putovní pohár mûstské policie v so-
botu 5. kvûtna 2007 se soutûÏilo v areálu
Kynologického klubu Liberec-Pavlovice,
kam se sjelo 14 sluÏebních psÛ se sv˘mi
psovody, aby zde zmûfiili své síly v dis-
ciplínách poslu‰nosti a obrany. Pofiada-
telem byla Mûstská policie Liberec a Ky-
nologick˘ klub Liberec-Pavlovice ve spo-
lupráci s Veterinární základnou AâR
Grab‰tejn a Vûznicí R˘novice. Zá‰titu
nad soutûÏí pfievzal, stejnû jako v minu-
lém roce, primátor mûsta Liberec Ing. Ji-
fií Kittner. Zastoupeni zde byli sluÏební
psi mûstsk˘ch policií, VûzeÀské sluÏby
âR a Armády âR. SoutûÏe se zúãastnila
i delegace celníkÛ z Loty‰ska, která zde
byla na pracovní stáÏi ve V˘cvikovém
stfiedisku sluÏebních psÛ celní správy
Hefimanice.

V pomûrnû velké konkurenci zde zmû-
fiil své síly a schopnosti i sluÏební pes
Mûstské policie Liberec belgick˘ ovãák
Cash s psovodem Jifiím Koláfiem. Byla to
jeho první soutûÏ a obsadil pûkné 5. mís-
to.

Absolutním vítûzem leto‰ního 2. roã-
níku soutûÏe se stal Roman Vala s bel-
gick˘m ovãákem Gertem z MP Havífiov;

na 2. místû se umístil Lubomír Cabák
s belgick˘m ovãákem Athosem a tfietí
místo získal Pavel ·mudla s beaucero-
nem Alzírem z VZ AâR Grab‰tejn.

V soutûÏi dvouãlenn˘ch druÏstev se
vítûzi stali Lubomír Cabák se psem 
Athosem a Roman Vala se psem Ittem –
oba z MP Havífiov.

Veronika Janouchová, tisková
mluvãí Mûstské policie Liberec

Mosty v Liberci budou opût slouÏit chodcÛm a motoristÛm

Neãekaná náv‰tûva, která potû‰í

Pohár mûstské policie putoval do Havífiova
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19.00–22.00 hodin, 

sobota, nedûle, svátky
od 13.00 do 22.00 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.
Pro vefiejnost: 10.30–17.30 h.
• pes, kfiíÏenec stfiední ãern˘, hrubosrst˘,
13 let • fena, nûmeck˘ ohafi, hladkosrst˘,
11 let • pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘ s pá-
lením, 15 let • pes, kfiíÏenec stfiední, hnû-
d˘, 3,5 roku • pes, nûmeck˘ ovãák, 13 let
• fena, kfiíÏenec mal˘, ãerná, hladkosrstá,
12 let • pes, kfiíÏenec pudla, ãern˘, 13 let
• pes, kfiíÏenec vût‰í, ãern˘, 3–4 roky •
pes, pudl apricot, stfiední, 9 let • pes, kokr-
‰panûl zlat˘, 12 let • pes, kfiíÏenec stfied-
ní, ãern˘, 11 let • pes, kfiíÏenec nûmecké-
ho ovãáka, 6–7 let • pes, kfiíÏenec labra-
dora, ãern˘, 6 let • pes, kfiíÏenec pudla,
apricot, 6 let • pes, kfiíÏenec mal˘, ãern˘
s pálením, 6 let • pes, jezevãík rezav˘,
9–11 let • pes, kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘,
13 let • pes, kokr‰panûl zlat˘, 1,5 roku •
pes, kfiíÏenec velk˘, ‰ed˘, 5–6 let 

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
kosvojení kastrované inekastrované koã-
ky a kocoufii. Vzhledem k uzávûrce Zpra-
vodaje a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nû-
která 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

11.–17. 6. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
18.–24. 6. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
25.–28. 6. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
29. 6.–1. 7. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
2.–5. 7. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
6.–8. 7. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
9.–15. 7. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
16.–22. 7. BOHEMIA
Tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h, ne, sv. 8–20 h,
tel.: 482 772 755
Lékárna AMANITA – OC NISA
po–so: 9–13 h, 13.30–21h
tel.: 482 739 145

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)

JARNÍ TIPY

■ Pfiijìte se podívat na Libereck˘ jarmark ve dnech 16.–17. 6. 2007! Pfied libe-
reckou radnicí a v Kostelní ulici vás ãeká bohat˘ doprovodn˘ program, rytífiské
turnaje na koních, stfiedovûké trÏi‰tû, opékání selat, preclíky, dûtské hry i soutû-
Ïe a mnohé dal‰í. Mûstské informaãní centrum je ve dnech konání jarmarku
otevfieno v sobotu 8.30–18.00 hod. a v nedûli 9.00–17.00 hod.

■ Od kvûtna je novû otevfien iQpark v Centru Babylon. âeká vás „Labyrint vzdû-
lávání a pouãení“ s více jak stem atraktivních, interaktivních, zábavn˘ch i pouã-
n˘ch exponátÛ a atrakcí na plo‰e pfies 1 000 m2. Zvídaví náv‰tûvníci zde najdou
detailní modely lidské anatomie, rÛzné hlavolamy, hádanky a praktické ovûfiová-
ní pfiírodních zákonitostí. Otevfieno je dennû od 10.00 do 20.00 hod. Podrobné
informace nabízí internetové stránky http://www.iqpark.cz

■ Pokud chcete dûtem udûlat radost drobn˘m dárkem, nav‰tivte na‰e infocent-
rum. MÛÏete u nás zakoupit kníÏky, puzzle jarmarku, vystfiihovánku Je‰tûdu
a staré radnice, pastelky, voskovky atd.

UPOZORNùNÍ
Od ãervna roz‰ifiuje mûstské informaãní centrum svou otvírací dobu. S pfiícho-
dem letní sezony je náv‰tûvníkÛm Liberce i místním k dispozici také v nedûli
v ãase 9.00–12.00 hod.
Pozor, nabídka kulturních a sportovních akcí, na které mÛÏete zakoupit vstupen-
ky v mûstském informaãním centru Liberec, se opût roz‰ífiila. Novû u nás totiÏ pro-
dáváme také lístky sítû Ticketstream. Tato síÈ nabízí vstupenky na akce v‰ech Ïán-
rÛ po celé âR, bliÏ‰í informace a pfiehled prodávan˘ch akcí najdete na stránkách
http://www.ticketstream.cz

NOVINKA NA WWW.INFOLBC.CZ
Podle úsloví je nejkrásnûj‰í pohled na svût z koÀského hfibetu (nebo sedla). Ne kaÏ-
d˘ v‰ak má nûjakého ofie ve stáji, a tak není divu, Ïe stále více lidí objevuje kouz-
lo krajiny i ze sedla jízdního kola. Pokud patfiíte mezi nû, nechte se inspirovat na-
‰imi stránkami, kde je pfiipraven pfiehled jízdních fiádÛ cyklobusÛ (prakticky v‰e-
mi smûry) a samozfiejmû také seznamy cykloservisÛ a cyklopÛjãoven. Podrobnos-
ti najdete na http://www.infolbc.cz.

NABÍDKA ZBOÎÍ
V Mûstském informaãním centru Liberec mÛÏete nyní zakoupit sezonní turistic-
ké noviny âesk˘ ráj 2007. Noviny nabízí pfiehled turistick˘ch autobusÛ, tipy na
pû‰í v˘lety a cyklov˘lety, jsou zde ãlánky pro dûti, kompletní pfiehled turistick˘ch
atraktivit a dal‰í zajímavosti nádherné krajiny v˘stiÏnû naz˘vané „âesk˘ ráj“. Pro-
dejní cena je 18 Kã.

NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:
■ nov˘ jízdní fiád a ceník cyklobusÛ na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedfiichov–
Liberec a Jablonec n. N.–Liberec–Oseãná–Hamr na Jezefie s platností od 28. dubna
do 30. záfií 2007
■ pfiehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
■ pfiehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné
■ kulturní léto seniorÛ – tradiãní letní akce pro dfiíve narozené

V¯BùR âERVNOV¯CH HISTORICK¯CH UDÁLOSTÍ
4. 6. 1850: byl otevfien Mûstsk˘ okresní soud (157 let).

15. 6. 1937: byly zahájeny pravidelné civilní lety do Prahy (70 let).
22. 6. 1863: zahájila v Liberci svoji ãinnost âeská beseda (144 let).
27. 6. 1933: byl zahájen vefiejn˘ provoz lanové dráhy na Je‰tûd (74 let).
29. 6. 1897: bylo v dÛsledku hojn˘ch sráÏek zcela zaplaveno dolní mûsto (110 let).
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

Letos podvanácté budou organi-
zátofii z Katedry tûlesné v˘chovy 
Fakulty pedagogické Technické uni-
verzity v Liberci pofiádat za podpory
statutárního mûsta Liberec atraktiv-
ní pohybovû a kulturnû ladûn˘ prázd-
ninov˘ program s denním docháze-
ním pod názvem „T˘dny pohybu
hrou 2007“.

Akci v uplynul˘ch letech absolvo-
valo pfies 11 tisíc dûtí ve vûku sedm
aÏ patnáct let. Letos budou mít dûti
‰anci hrát si a sportovat pod vedením
lektorÛ z Fakulty pedagogické TU
v Liberci v sedmi prázdninov˘ch t˘d-
nech, a to od 9. 7. do 24. 8. 2007. Or-
ganizátofii upravují program podle

pfiání samotn˘ch dûtí. Celoprázdni-
novou akci s atraktivním programem
a s dostupnou cenou (880 Kã za t˘-
denní program pro poji‰tûnce VZP,
980 Kã pro ostatní zájemce) by neby-
lo moÏné uskuteãnit bez pfiispûní 
firem, spoleãností a organizací z na-
‰eho regionu. V souãasné dobû je
moÏné pfiihlásit dûti na termíny od
23. ãervence do 24. srpna 2007, ve
kter˘ch zb˘vá je‰tû nûkolik voln˘ch
míst. Zájemci mohou zavolat od pon-
dûlí do ãtvrtka v dobû od 8.30 do 14.30
hodin na telefonní ãíslo 485 133 522.
Dal‰í informace o akci jsou k dispozi-
ci na webové adrese:
http://www.fp.vslib.cz/ktv/tph.

Mûsto Liberec se ve dnech 29. ãerv-
na aÏ 1. ãervence 2007 stane dûji‰tûm
Mezinárodního mistrovství âeské re-
publiky ve sportovní gymnastice a ve
skocích na trampolínû. Jeho pofiadate-
lem je âeská gymnastická federace
a oddíl Gymnastika Liberec.

Celé mistrovství, které se v Liberci
koná poprvé, je pojato jako velk˘ spor-
tovní mítink, na nûmÏ náv‰tûvníci
zhlédnou um a sportovní v˘kony nejen
ãesk˘ch, ale i zahraniãních sportovcÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe sportovní gym-
nastika a skoky na trampolínû jsou di-
vácky velmi atraktivní, byla organizá-
tory za místo konání vybrána nová li-
berecká Tipsport arena. Liberecké
mistrovství bude ve sportovní gymna-
stice jedním z posledních závodÛ pfied
záfiijov˘m Mistrovstvím svûta v nû-
meckém Stuttgartu.

O nic ménû atraktivní nebudou zá-
vody ve skocích na trampolínû, neboÈ
do Liberce pfiijedou ãe‰tí reprezentan-
ti, ktefií patfií ke svûtové ‰piãce. I jejich
zdravé soupefiení se stane v˘znamnou
generálkou pfied podzimním mistrov-
stvím svûta v kanadském Quebecu. 
Diváci zhlédnou soutûÏe jednotlivcÛ
Ïen i muÏÛ, juniorského mládí i syn-

chronních dvojic muÏÛ a Ïen. V sobo-
tu 30. ãervna budou od 10 do 13 hodin
probíhat závody ve sportovní gymna-
stice a trampolinistÛ v juniorské kate-
gorii. Ten sam˘ den od 15 do 18 hodin
budou moci diváci sledovat opût spor-
tovní gymnasty a kategorie muÏÛ a Ïen
ve skocích na trampolínû. Finálová

soutûÏ ve sportovní gymnastice a sko-
cích na trampolínû se koná v nedûli 
1. ãervence od 9 do 13 hodin.

Den pfied zaãátkem mistrovství, te-
dy 28. ãervna, bude na námûstí pfied 
libereckou radnicí od 15 do 17 hodin
pfiipravena fiada gymnastick˘ch atrak-
cí i soutûÏí pro vefiejnost. (vod)

Liberec oÏije gymnastikou

Prázdninová akce T˘dny pohybu hrou 

Do uzávûrky v˘bûrového fiízení na
pfiidûlení dotací z Ekofondu statutár-
ního mûsta Liberec (20. 4. 2007) bylo
pfiihlá‰eno 31 projektÛ, jejichÏ nákla-
dy dosáhly ãástky 2 827 704 Kã a v˘-
‰e poÏadované dotace 1 319 024 Kã.
Z Ekofondu pro rok 2007 je moÏné
rozdûlit ãástku 572 tisíc korun. Správ-
ní rada pfiidûlila ãástku 570 653 ko-
run mezi 21 projektÛ, pfiiãemÏ dese-
ti projektÛm nepfiidûlila Ïádné pení-
ze. V pfiípadû jedenácti Ïádostí bylo
navrÏeno pfiidûlení plné poÏadované
ãástky, v deseti pfiípadech pak ãást-
ka pomûrná.

Mezi úspû‰n˘mi Ïadateli jsou ZO
âSOP Formica (48 000 Kã), ZOO Li-
berec – Centrum pro zvífiata v nouzi
(24 000 Kã), dvakrát uspûly Z· Na Per-
‰t˘nû (celkem 62 000 Kã) a Z· ·ver-
mova (47 000 Kã). Mezi Ïadateli je
i ZO âSOP Armillaria, která získala
celkem 84 000 Kã na dva projekty. Ná-
vrh Správní rady Ekofondu schválili
zastupitelé mûsta. (dav)

PÛl milionu 
z Ekofondu


