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Stále více vyvstává do popfiedí fie‰e-
ní dopravní obsluÏnosti do Rochlice, jed-
noho z nejvût‰ích sídli‰È, kde Ïije na de-
set tisíc obyvatel. ¤e‰ením je tramvajo-
vá doprava, která je podle názoru od-
borníkÛ prioritní cestou.

„Souãasná studie, která poãítá se
stavbou pfieloÏky kolejí od terminálu
MHD k zastávce U Lomu, navrhuje v lo-
kalitû b˘valé Textilany dvû varianty ve-
dení kolejové trasy. Jedna poãítá s prÛ-
jezdem b˘valého areálu Textilany a za
ním s návratem na stávající koleji‰tû aÏ
do zastávky U Lomu, odkud by vedla sa-

mostatná dvojkolejná vûtev pfies sídli‰-
tû Broumovská aÏ do Rochlice s koneã-
nou zastávkou u Z· Dobiá‰ova,“ uvedl
námûstek primátora Ivo Palou‰. Tato va-
rianta by v‰ak komplikovala dopravní si-
tuaci na kfiiÏovatce silnic Jablonecká
a Kunratická. ZdvojkolejÀování tramva-
jového vedení do Vratislavic nad Nisou
by pak následnû pokraãovalo v rámci
pfiíprav na projekt Regiotram.

„Druhá varianta poãítá s moÏností
projet areálem Textilany, ale zpût na stá-
vající koleji‰tû by trasa mûla navázat aÏ

Pokraãování na str. 3
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15 hodin

III. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 29. bfiezna 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Primátora Liberce a viceprezidenta or-
ganizaãního v˘boru FIS mistrovství svû-
ta v klasickém lyÏování Liberec 2009 Jifií-
ho Kittnera, kter˘ se jako ãlen oficiální de-
legace zúãastnil ‰ampionátu v Sapporu,
pfiijal 27. února primátor pofiadatelského
mûsta Fuemi Ueda.

„Vím, Ïe Liberec leÏí na severu âeské
republiky a Ïe má velkou sportovní tradi-
ci. Od sv˘ch kolegÛ, ktefií uÏ Liberec nav-
‰tívili, jsem sly‰el, Ïe je to velice krásné
mûsto. Jsem velmi rád, Ïe právû Liberec
se stane pofiadatelem, jemuÏ pfii závûreã-
ném ceremoniálu na‰eho ‰ampionátu bu-
deme moci pfiedat vlajku FIS, symbol po-
fiadatelství pfií‰tího mistrovství svûta,“
fiekl Fuemi Ueda v úvodu setkání.

Primátor mûsta Liberec Jifií Kittner pak
popfiál Sapporu hladk˘ prÛbûh zb˘vající-
ho programu mistrovství svûta, souãasnû
podûkoval primátorovi Sappora za moÏ-
nost zúãastnit se tohoto ‰ampionátu apo-
uãit se z japonské organizace. Setkání se
zúãastnili také dal‰í zástupci organizaã-
ního v˘boru Liberec 2009 – prezident 
Roman Kumpo‰t, v˘konn˘ fieditel Rudi
Höller a generální sekretáfika Katefiina
Nyãová. (vz)

Setkání v Sapporu

¤e‰ením dopravní obsluÏnosti 
je tramvajová traÈ do Rochlice

Ilustraãní foto: Petra ·puláková

K realizaci je zapotfiebí ãtvrt miliardy z evropsk˘ch fondÛ
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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

Zastupitelé poslali mûsto do soudní sínû

Digitalizace stavebního archivu

■ Zastupitelé mûsta schválili návrh
Správní rady fondu pro podporu a rozvoj
vzdûlávání na pfiidûlení dotací v rámci 
1. kola roku 2007 s ãástkou 1 139 152 Kã.
První kolo dotací tohoto fondu vyhlásilo
statutární mûsto Liberec jiÏ na konci
roku 2006. Dotace mají b˘t pouÏity na
akce zahájené od 1. bfiezna do 30. záfií
2007. V rámci tohoto kola bylo pfiijato
celkem 53 Ïádostí s poÏadavkem na
dotace ve v˘‰i 2 414 527 korun. Správní
rada hlasovala o kaÏdé Ïádosti zvlá‰È
a sedmi Ïádostem nebyla pfiidûlena
Ïádná dotace. âtyfiiceti ‰esti Ïádostem
byla navrÏena dotace v poÏadované v˘‰i
nebo pfiípadnû adekvátnû krácena.
Finanãní ãástku 103 tisíc korun obdrÏela
napfi. ZU· Fr˘dlantská na projekt T˘den
umûní, Matefiská ‰kola „Pramínek“ pou-

Ïije dotaci 18 400 korun na nákup pomÛ-
cek pro keramick˘ krouÏek „Kuliãka“.
Mezi úspû‰n˘mi Ïadateli jsou dále napfií-
klad Z· Husova (35 tis.), Krajská vûdecká
knihovna Liberec (26 600 Kã), Z· a M·
pro tûlesnû postiÏené (20 tis.), Spoleã-
nost pfiátel pfiírody (14 tis.).
■ Zastupitelstvo mûsta zvolilo do funk-
cí pfiísedících Okresního soudu v Liberci
pro volební období 2007–2011: Jindfii-
cha Matu‰e, Pavla Stránského, Mariku
·itinovou a Mgr. Oldfiicha ·lamboru.
■ Dotace ve v˘‰i 1 261 750 korun pro
první kolo z Kulturního fondu SML,
které se t˘ká akcí uskuteãnûn˘ch
v dobû od 1. 2. do 21. 7. 2007, schválili
mûst‰tí zastupitelé. Celkem bylo pfiijato
69 Ïádostí od 53 ÏadatelÛ s poÏadav-
kem na dotace v ãástce 3 327 160 Kã.

V‰echny Ïádosti posuzovala správní
rada fondu. V 19 pfiípadech nebylo
Ïádosti vyhovûno, ale tfiem ÏadatelÛm
bylo doporuãeno podat Ïádost znovu do
fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání.
Mezi podpofien˘mi projekty je vydání
nûkolika knih, pfiíspûvek na zaji‰tûní
programu M· Korálek z Liberce v rámci
leto‰ního Veletrhu dûtské knihy (58 tis.)
a dal‰í projekty: Knihkupectví a anti-
kvariát J. Fryãe – Nedûlní pohádková
odpoledne (20 tis.), Klub kouzel Liberec –
Je‰tûdsk˘ krystal 2007 (30 tis.), Aliance
Francaise Liberec – Dny francouzské
kultury (50 tis.), Filmov˘ klub Liberec –
Febiofest 2007 v Liberci (100 tis.), 
Mgr. ·tûpánka Ka‰parová – Worldexpe-
riment IX. a Svátek hudby 2007 (celkem
70 tis.) (dv)

Jednáním o mimosoudním vyrovnání
se spoleãností Esoli povûfiili primátora Ji-
fiího Kittnera v lednu zastupitelé mûsta.
KdyÏ se primátorovi podafiilo s jednatelem
spoleãnosti Esoli, Ladislavem Dûdkem,
dohodnout odkoupení obchodního podílu
za cenu 7,25 milionu korun, zastupitelé tu-
to dohodu na únorovém zasedání neod-
souhlasili. Naopak dali „zelenou“ soudní-
mu jednání, které se bude odehrávat
u Vrchního soudu a mûstu teoreticky hro-
zí, Ïe zaplatí 12 milionÛ korun.

„PfiestoÏe na lednovém zasedání jsme
obdrÏeli dost informací, studoval jsem
je‰tû zakladatelskou smlouvu firmy adal-
‰í dokumenty a dospûl k názoru, Ïe na‰e
‰ance uspût u soudu není malá. Proto mi-
mosoudní vyrovnání Strana pro otevfie-
nou spoleãnost nepodpofií. Na‰i pfied-
chÛdci se o majetek nestarali, chybûl tu
postoj vlastníka a jen se spoléhali na
právníky. Kdyby tomu bylo jinak, dnes

bychom zde tento problém nefie‰ili,“ vy-
svûtlil postoj zastupitelÛ za SOS Radomil
Mrklas. „Obávám se, Ïe nakonec onûch
dvanáct milionÛ zaplatíme,“ uvedl k v˘-
sledku hlasování primátor Jifií Kittner,
neboÈ podle jeho slov renomovaní práv-
níci nezávisle na sobû v této kauze ne-
dávají mûstu ‰anci na v˘hru.

Cel˘ spor trvá jiÏ patnáct let a jeho
podstata spoãívá v tom, Ïe Technické
sluÏby mûsta Liberec se v roce 1992 po-
dílely na zaloÏení spoleãnosti Esoli pe-
nûÏit˘m vkladem ve v˘‰i 3 miliony ko-
run. Vzhledem k tomu, Ïe tehdej‰í fiedi-
tel TSML Ladislav Dûdek zaloÏil Esoli
bez vûdomí zakladatele, tedy mûsta,
a pfiedmûtem podnikání této spoleãnos-
ti byla stejná ãinnost jako TSML, a to pro-
vozování skládky v Chotyni, byl po tom-
to zji‰tûní L. Dûdek odvolán z funkce fie-
ditele technick˘ch sluÏeb. TSML jako
pfiíspûvková organizace nikdy tfiímilio-

nov˘ vklad nesplatily. Spoleãnost Esoli
toto nezaplacení vkladu zaÏalovala. Po
zániku TSML jako pfiíspûvkové organiza-
ce soud pak nástupnictví pfienesl nikoliv
na novû vzniklou akciovou spoleãnost TS-
ML, ale na mûsto. To se ohradilo proti v˘-
roku Krajského soudu, kter˘ pfiifiknul Eso-
li i s penále témûfi 4 miliony koruny. Vrch-
ní soud v Praze nyní buì verdikt prvoin-
stanãního Krajského soudu potvrdí, nebo
zv˘‰í od‰kodné aÏ na 12 milionÛ anebo
naopak mûsto od placení osvobodí. 
Tomu v‰ak právníci nevûfií.

Kdyby do‰lo mezi mûstem a spoleã-
ností Esoli k mimosoudnímu vyrovnání,
mûsto by odkoupilo obchodní podíl za
7,25 milionu korun, spoleãnost by zlikvi-
dovalo a nechalo vymazat z obchodního
rejstfiíku. Navíc L. Dûdek souhlasil s pro-
hlá‰ením, Ïe po dobu pûti let bude ruãit
za v‰echny dluhy, které by se objevily.

Dagmar Vodvárková

Pût a pÛl milionu dokumentÛ v sou-
ãasné dobû obsahuje Stavební archiv
MML a jejich poãet stále narÛstá. Jde
o projektové a dal‰í dokumentace rÛz-
n˘ch budov v krajském mûstû. Tyto do-
kumenty jsou ãast˘m kopírováním a za-
pÛjãováním po‰kozovány a také neexis-
tuje jejich záloha pro pfiípad ztráty. Z to-
hoto dÛvodu radní schválili projekt pfied-
loÏen˘ tajemníkem magistrátu, kter˘
poãítá s naskenováním a následn˘m ulo-
Ïením tûchto listin do úloÏi‰tû dokumen-
tÛ (DMS). V první etapû, která by mûla od-
startovat v nejbliÏ‰í dobû, pÛjde pfiede-
v‰ím o dokumenty vzniklé pfied rokem
1945, neboÈ právû ty jsou svou povahou

a ãast˘m kopírováním nejvíce ohroÏeny.
Pro pfiedstavu uveìme, Ïe napfiíklad ob-
jem dokumentÛ o budovû Divadla F. X.
·aldy ãítá 10 000 listin, o radnici jich je ve
stavebním archivu uloÏeno cca 4 000,
o poji‰Èovnû 12 000 a absolutním rekord-
manem je stavba horského hotelu na Je‰-
tûdu, kde se eviduje 35 000 listin.

První etapa digitalizace se bude t˘kat
cca 170 000 dokumentÛ v rÛzn˘ch formá-
tech a stupni po‰kození. Po digitalizaci
budou zpfiístupnûny pro externí uÏivate-
le pfies internet a dále vyuÏitelné v GIS.
Pfiesn˘ reÏim sdílení elektronick˘ch dat
v‰ak bude navrÏen po dokonãení 1. eta-
py projektu. (kor)

Klientské centrum Liberecké mûst-
ské karty ve Fr˘dlantské ulici v Liberci
bude kaÏd˘ poslední pátek v mûsíci za-
vfieno. Sanitární dny, které pracovi‰tû
od ledna uplatÀuje jsou ve stejném re-
Ïimu jako má Magistrát mûsta Liberce.
Klientské centrum této doby vyuÏije
k údrÏbû softwaru a hardwaru a k ãin-
nostem, které není moÏné provádût za
pfiítomnosti vefiejnosti.

Klientské centrum bude v leto‰ním
roce uzavfieno v tûchto dnech: 30. 3., 
27. 4, 25. 5., 29. 6., 27. 7, 31. 8., 21. 9.,
26. 10., 30. 11. a 28. 12.

Sanitární dny
Klientského centra
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Dotace na úpravu
cyklostezky

Obnova poÏární techniky
Statutární mûsto Liberec je zfiizova-

telem osmi jednotek SborÛ dobrovol-
n˘ch hasiãÛ, pro nûÏ také zaji‰Èuje ha-
siãskou techniku. „Schválen˘ plán ob-
mûny poÏární techniky se dafií plnit
v pfiedstihu a do konce tohoto volební-
ho období by mohla b˘t obnova techni-
ky kompletnû dokonãena,“ uvedl ta-
jemník magistrátu Marek ¤eháãek.

V loÀském roce se podafiilo zajistit
nová vozidla pro sbory ve Vratislavicích
nad Nisou a v Pilínkovû. „V souãasné
dobû máme poÏádáno o státní dotaci na
nákup nové automobilové stfiíkaãky pro
jednotku dobrovoln˘ch hasiãÛ v Hor-
ním Hanychovû. V polovinû ledna byla
tato Ïádost zafiazena do investiãního
programu Hasiãského záchranného
sboru âR s návrhem na dotaci ve v˘‰i
dva miliony korun. To by pfii uvaÏova-
ném typu vozidla CAS 16 Tatra zname-
nalo finanãní spoluúãast mûsta ve v˘‰i
3,7 milionu korun,“ upfiesnil Marek ¤e-
háãek s tím, Ïe mûsto se pokusí získat
i finanãní prostfiedky z rozpoãtu Libe-
reckého kraje. Rada na svém 4. leto‰ním
zasedání schválila nákup tohoto vozid-
la formou splátkového kalendáfie, pfii-

ãemÏ polovina kupní ceny bude uhra-
zena do 14 dnÛ od dodání techniky
a zbylá ãástka bude dodavateli uhraze-
na v jedné 20% a tfiech 10% splátkách
do konce listopadu 2008.

Dále radní schválili pfiedloÏení pro-
jektu pofiízení dvou hasiãsk˘ch vozidel
pro JSDH Machnín a Krásná Studánka
na MV âR a Fond poÏární ochrany 
Libereckého kraje.

V souvislosti s obnovou poÏární tech-
niky bylo také schváleno pfiijetí daru od
dvou firem. Strojírna PotÛãek SlatiÀany
mûla dodat cisternovou stfiíkaãku pro
JSDH Pilínkov. JelikoÏ ale do‰lo k opoÏ-
dûné dodávce techniky, firma se zavá-
zala, Ïe penále uhradí formou nadstan-
dardního vybavení této cisterny. Dru-
h˘m dárcem je firma RENOMIA, a. s.,
která pfiislíbila finanãní pfiíspûvek ve
v˘‰i 250 tisíc korun. Ten bude vyuÏit na
realizaci nûkterého z preventivních
opatfiení mûsta. V souãasné dobû se
vzhledem k pfiislíbení dotace na pofiíze-
ní cisternové stfiíkaãky pro JSDH Horní
Hanychov jeví jako nejlep‰í varianta
pouÏít penûÏit˘ dar na spoluúãast pfii
úhradû tohoto vozidla. (vod)

Úpravu cyklostezky z Krásné Stu-
dánky do Mní‰ku pfiipravuje mûsto 
Liberec, a to v souladu se schválen˘m
generelem cyklistické dopravy. JiÏ
v loÀském roce bylo zadáno zpracování
projektové dokumentace na úpravu ko-
munikace a cyklostezky z Krásné Stu-
dánky do Mní‰ku. 

V tûchto dnech jsou jiÏ provádûny na
projektu takové práce, aby na nûj mo-
hla b˘t uplatnûna Ïádost o poskytnutí
dotace v rámci nedávno vyhlá‰en˘ch
„Pravidel“ pro poskytování pfiíspûvkÛ
na v˘stavbu a údrÏbu cyklistick˘ch 
stezek, které kaÏdoroãnû zvefiejÀuje 
Státní fond dopravní infrastruktury âR
(SFDI).

Celkové náklady na projekt jsou 
6,15 milionu korun. Mûsto Liberec bu-
de na tuto akci Ïádat fond o dotaci, kte-
rá by mohla ãinit aÏ 3,43 milionu korun. 

Îádost musí b˘t uplatnûna nejpo-
zdûji do konce bfiezna a do konce roku
by pak mûlo dojít k realizaci celé inves-
tice. Kolaudaãní rozhodnutí má nab˘t
právní moci do února 2008. (dv)

Vzhledem k pfiipomínkám z fiad zastu-
pitelÛ radní rozhodli o nákupu nového
hlasovacího zafiízení, které umoÏní i jeho
pfienos po internetu. Nové zafiízení po-
skytne i zpûtné dohledání pfiíspûvkÛ
k jednotliv˘m bodÛm a okamÏitû zjisti-
telné i zpûtnû dohledatelné informace
o hlasování konkrétního zastupitele.
A navíc hlasování bude promítáno na
projektovém plátnû a zastupitelé si bu-

dou moci ihned v˘sledek hlasování zkon-
trolovat. Souãástí projektu je i pfiechod
z analogového zvukového záznamu jed-
nání na digitální médium. Náklady na ná-
kup nového systému jsou 315 tisíc korun.
O tom, zda pfienos on-line z jednání za-
stupitelstva mûsta budou moci sledovat
obãané pfiímo na internetu, rozhodnou
samotní zastupitelé. Primátor Jifií Kittner
i jeho statutární zástupce Ivo Palou‰

shodnû míní, Ïe zasedání zastupitelstva
není „reality show“.

Dosavadní hlasovací zafiízení bylo pod-
robeno auditu renomovanou firmou
a dvûma soudními znalci. Jejich testy jas-
nû prokázaly, Ïe zámûna hlasování není
moÏná, tedy, Ïe pokud napfiíklad nûkdo
hlasuje proti, nemÛÏe se vprotokolu ohla-
sování objevit, Ïe hlasoval pro, jak uvá-
dûli nûktefií opoziãní zastupitelé. (dv)

v prostoru pod odborn˘m uãili‰tûm
v Jablonecké ulici. Nedo‰lo by tak k ne-
gativnímu zásahu do kfiiÏovatky, proto-
Ïe tramvaj by pfiejíÏdûla pouze ulici Jab-
lonecká, a to mimo místo kfiíÏení s ulicí
Kunratická. Z dopravního hlediska je ta-
to varianta lep‰í, ale na druhé stranû bu-
de znamenat vût‰í zásah do okolní kra-
jiny. Na tuto alternativu zpracuje do
ãervna spoleãnost Valbek dokumentaci
pro územní rozhodnutí, kterou projed-
nají dotãené orgány státní správy. To
rozhodne,“ upfiesnil druhou moÏnost
námûstek Palou‰. V pfiípadû první moÏ-

nosti, která je jiÏ zapracována do územ-
ního plánu, by mûsto muselo vykoupit
nûkteré soukromé pozemky a stavba by
se tak prodraÏila.

Zda se mûsto do této stavby pustí, ne-
ní jisté. V‰e bude záviset na jeho úspûchu
se získáváním dotací z Evropské unie.
„Bez dotace se stavût nebude. Od termi-
nálu MHD aÏ k zastávce U Lomu jde o in-
vestici za ãtvrt miliardy korun, a to ãást
trasy pfies Textilanu zaplatí investor 
tohoto areálu,“ dodal Palou‰ s tím, Ïe po-
kud by se v‰e zdafiilo a zaãalo stavût na-
pfiesrok, stavba by byla hotova do tfií let.

Dagmar Vodvárková

¤e‰ením dopravní obsluÏnosti 
je tramvajová traÈ do Rochlice

Pokraãování ze str. 1

UpozorÀujeme v‰echny drÏitele psÛ, Ïe
31. 3. 2007 je splatn˘ místní poplatek ze
psÛ na rok 2007. V‰em poplatníkÛm byly
jiÏ rozeslány sloÏenky s vyãíslenou ãást-
kou k úhradû. Platbu je moÏné provést
prostfiednictvím âeské po‰ty s. p., hoto-
vû na pokladnû magistrátu mûsta nebo
bezhotovostním pfievodem zúãtu. Na slo-
Ïence je uvedena pouze ãástka se splat-
ností 31. 3. 2007. Pfiípadné nedoplatky
z minul˘ch období zde nejsou vyãísleny
a budou vymáhány samostatnû.
V pfiípadû, Ïe jiÏ psa nemáte ve svém dr-
Ïení, zmûnili jste bydli‰tû nebo do‰lo k ji-
né zmûnû, která má vliv na v˘‰i poplatku,
je nutné tyto skuteãnosti ohlásit správci
poplatku. (po)

Poplatek ze psÛ
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âlenové mûstské rady zfiídili nûkolik
komisí rady mûsta a navrhli zastupitel-
stvu, které následnû schválilo zaloÏení tfií
nov˘ch fondÛ statutárního mûsta Liberec.
Tato rozhodnutí jsou v souladu s naplnû-
ním pfiedem vytyãen˘ch cílÛ a také re-
spektují nov˘ Organizaãní fiád MML.

Komise rady mûsta:
Humanitní – nahradí Komisi bytovou

a do její kompetence pfiibude i projed-
návání koncepãních materiálÛ z oblasti
sociální a zdravotní.

Obãansk˘ch záleÏitostí – zde do‰lo
pouze k rozdûlení ãinnosti této komise.
Nadále se bude zab˘vat péãí o seniory,
ktefií dosahují v˘znamn˘ch Ïivotních ju-
bileí (Ïijících v Liberci), zaji‰Èování zla-
t˘ch a diamantov˘ch svateb a slavnost-
ní pfiijímaní ãerstv˘ch drÏitelÛ Janského
plakety. ¤ízena je od 1. 3. 2007 Odborem
sociálních a zdravotních sluÏeb.

Obãansk˘ch obfiadÛ – pfiebírá od pÛ-
vodní Komise obãansk˘ch záleÏitostí
zaji‰Èování pfiedávání maturitních vy-
svûdãení, vítání obãánkÛ a dal‰í slav-
nostní obfiady. ¤ízena je od 1. 3. 2007

Odborem ‰kolství, kultury a sportu.
Prevence – nahradí Komisi pro ná-

rodnostní men‰iny a komisi pro bezpeã-
nost a prevenci sociálnû patologick˘ch
jevÛ, tudíÏ pfiejímá i pÛsobnost obou zru-
‰en˘ch komisí.

Zdraví – nahradí Komisi zdravotní
a sociální.

Pro partnerskou spolupráci – tato ko-
mise je sice nová, pfievezme v‰ak ãinnost
Pracovní skupiny pro spolupráci mezi
mûsty Liberec a Amersfoort. Kromû to-
ho bude za‰tiÈovat i spolupráci s ostat-
ními partnersk˘mi mûsty.

Kultury a památkové péãe – nahradí
zru‰enou Komisi kultury a získává i roz‰í-
fiení pÛsobnosti do oblasti projednání ma-
teriálÛ t˘kajících se záchrany památek
a regenerace mûstské památkové zóny.

Novû zaloÏené fondy:
Fond zdraví – bude podporovat lé-

ãebnû preventivní péãi a programy pod-
porující zdrav˘ Ïivotní styl, zdravotní
a sociální projekty, aktivity smûfiující ke
zlep‰ení kvality Ïivota znev˘hodnûn˘ch
obãanÛ, aktivity v sociální oblasti ve pro-

spûch obãanÛ mûsta Liberec pfiispívají-
cích ke zlep‰ení kvality Ïivota obãanÛ
a k pfiekonání sociálního vylouãení
a v neposlední fiadû má za úkol podpo-
rovat i vzdûlávací a v˘chovné programy
v dané oblasti pro v‰echny obyvatele 
Liberce.

Fond prevence – bude podporovat
aktivity vedoucí k sociálnímu zaãleÀo-
vání ohroÏen˘ch komunit a aktivity ve-
doucí k samostatnosti a nezávislosti.

Fond pro partnerskou spolupráci –
bude podporovat aktivity, které pove-
dou k navázání, udrÏování, roz‰ífiení
a zkvalitnûní partnerské spolupráce pfie-
dev‰ím v oblasti kultury, vzdûlávání,
sportu, cestovního ruchu, péãe o dûti
a mládeÏ, v˘mûny znalostí a zku‰eností
a propagace. Dále fond bude podporo-
vat i aktivity vedoucí k naplnûní kon-
cepãních materiálÛ v oblasti partnerské
spolupráce.

Kromû tûchto fondÛ jiÏ existují fondy:
Sportovní fond, Ekofond, Fond pro pod-
poru a rozvoj vzdûlávání, Kulturní fond
a Mûstsk˘ fond rozvoje bydlení.

Statutární mûsto Liberec získalo od Ministerstva obrany
âR dotaci na opravu tfií hrobÛ z války roku 1866. Jde o ãást-
ku 295 tisíc korun.

Mûsto poÏádalo o tuto dotaci v roce 2005, kdy se pfiedpo-
kládalo, Ïe poÏadovaná ãástka pokryje ve‰keré náklady spo-
jené s opravou hrobÛ. Vzhledem k ãasovému odstupu se v‰ak
v souãasné dobû jeví jako pravdûpodobné, Ïe vzhledem k in-
flaci cen stavebních prací a k moÏnému dal‰ímu po‰kození
hrobÛ budou náklady na jejich rekonstrukci o patnáct aÏ dva-
cet procent vy‰‰í. Pokud by se tato obava potvrdila, bude mu-
set zbytek nákladÛ na opravy pomníkÛ pokr˘t  ze svého roz-
poãtu mûsto. 

Konkrétnû se jedná o dva pomníky v ulici Budy‰ínská
(Centrální pomník z roku 1868 a pomník pruského generála
z roku 1866). Tfietí objekt se nachází v katastrálním území
Vesec a jde o pomník pruského majora z roku 1867. (dv)

Vznikly nové komise rady mûsta a nové fondy

Státní dotace na vojenské pomníky

ProtipovodÀová opatfiení v centru krajského mûsta
Povodí Labe uvaÏuje o vyhlá‰ení tzv.

aktivní zóny záplavového území v dolním
centru Liberce. Realizace tohoto rozhod-
nutí by v pfiípadû Liberce mohla zname-
nat v˘razné omezení stavební ãinnosti,
protoÏe území, na kterém má b˘t aktivní
zóna vyhlá‰ena je v mûstském územním
plánu vyznaãeno jako území pfiestavbo-
vé. Pokud by zde ale platily podmínky pro
aktivní zónu, nebylo by témûfi moÏné zís-
kat v této lokalitû stavební povolení nebo
by taková skuteãnost v˘raznû zv˘‰ila ná-
klady na jednotlivé projekty, aby byla za-

ji‰tûna dostateãná protipovodÀová opat-
fiení. Z tûchto dÛvodÛ je nutné zaãít pra-
covat na koncepãním materiálu, kter˘
v koneãném dÛsledku povede k realizaci
protipovodÀov˘ch opatfiení, jeÏ lze reali-
zovat s finanãní úãastí státu.

Mûstská rada schválila postup navrÏe-
n˘ Odborem rozvojov˘ch projektÛ, kter˘
poãítá se zpracováním dokumentace
k územnímu rozhodnutí protipovodÀo-
v˘ch opatfiení v centru Liberce (kfiiÏovat-
ka Ko‰ická–Dr. M. Horákové aÏ kfiiÏovat-
ka Jungmannova–Wintrova) a se zpraco-

váním studie proveditelnosti. Tyto dva
dokumenty jsou totiÏ stûÏejní pro podání
Ïádosti o posouzení Návrhu protipovod-
Àového opatfiení a dal‰ích krokÛ vedou-
cích k zaji‰tûní dotace a samotné realiza-
ce projektu.

Vzhledem k tomu, Ïe dokumenty se 
nepodafií získat do konce bfiezna, kdy je
uzávûrka Ïádostí na podobné akce reali-
zované v leto‰ním roce, bude Ïádost
uplatnûna aÏ v listopadu, kdy Minister-
stvo zemûdûlství âR vyhlásilo termín
pfiedkládání Ïádostí na rok 2008. (mk)
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Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-
niny v únoru 2007, zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – Olga Hru‰ková, Julia Luke‰o-
vá

91 let – Vasil Hojda, Arno‰tka Horáko-
vá, Karel ·tefan

92 let – Franti‰ka Ab‰najdrová

93 let – Josef ·picar, Anna Popoviãová,
Margita Janeãková

94 let – Anna RÛÏiãková, BoÏena Ho-
leãková, Berta Zyderová

95 let – Vladimír Divi‰

96 let – Jaromír Havlík, Cecilie Mucho-
vá

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí ...Chytr˘ magistrát 2007–2010

V únorovém vydání Zpravodaje libe-
recké radnice jsme publikovali první ãást
ãlánku se stejnojmenn˘m titulem, v nûmÏ
autor Marek ¤eháãek popsal pfiipravova-
n˘ projekt, jehoÏ cílem je nov˘ styl práce
na libereckém magistrátu. 

Maximální zjednodu‰ení
V rámci projektu se budeme snaÏit ta-

ké maximálnû zjednodu‰it styk s úfia-
dem, sníÏit poãet a sloÏitost formuláfiÛ
v‰ude tam, kde je to moÏné (toto po-
chopitelnû nejde u státních agend napfi.
typizovan˘ch formuláfiÛ pro obãanské ãi
fiidiãské prÛkazy a pasy). Komunikace
s úfiadem u vûcí, kde to zákon umoÏní,
by mûla co nejvíce pfiejít z klasick˘ch do-
pisÛ a podání do podoby zaruãen˘ch e-
mailov˘ch zpráv, které se jiÏ dnes stáva-
jí bûÏn˘m prostfiedkem na‰í kaÏdodenní
komunikace s obãany (napfiíklad e-mai-
lová schránka tajemníka magistrátu
dennû pfiijme mezi 30 aÏ 50 e-maily).

Typick˘ pfiíklad ã. 1 – Autovrak
Stojí ve va‰í ulici autovrak a vy máte

pocit, Ïe to nikdo nefie‰í? Vyhledáte si na
www.liberec.cz heslo AUTOVRAKY
a v jednoduché tabulce obdrÏíte infor-
maci jaké zákonné náleÏitosti musí tako-
vé vozidlo mít, aby jej magistrát jako vrak
mohl oznaãit a odstranit. Pod tabulkou
bude kontaktní e-mail ãi SMS kanál, kam
lze informaci o nalezeném autovraku za-
slat. Odeslání informace bude magistrá-
tem potvrzeno e-mailem ãi SMS a po vy-
fie‰ení obdrÏíte informaci, kdo problém
fie‰il, kdy a jak byl vyfie‰en ãi proã vyfie-
‰en b˘t nemÛÏe. V pfiípadû nespokoje-
nosti s odpovûdí získáte u hesla AUTO-
VRAKY i kontakt na osobu, u níÏ si lze
stûÏovat na zpÛsob vyfiízení.

Typick˘ pfiíklad ã. 2 – Krizové fiízení
Bydlíte v ulici u fieky Nisy a vá‰ dÛm je

v povodÀovém plánu mûsta Liberec ve-
den jako objekt ohroÏen˘ v pfiípadû po-
vodnû? V okamÏiku, kdy jsou magistrátu
pfiedány informace o stoupající hladinû
vody, která by pro vás mohla pfiedstavo-
vat ohroÏení, obdrÏíte na vámi poskytnu-
té mobilní ãíslo ãi e-mail informativní
zprávu s pfiípadnou prognózou dal‰ího
v˘voje a následnû dal‰í zprávy o v˘voji si-
tuace ãi pominutí ohroÏení. V okamÏiku
nutné evakuace dostanete stejnou cestou
zprávu o potfiebû opu‰tûní prostoru i mí-
stu, kam je moÏné se uch˘lit. Pfiíbuzní mo-
hou navíc takto získávat informace o si-
tuaci vmístû, kde bydlí jejich star‰í ãi han-
dicapovaní pfiíbuzní, a budou se tak o nû
v pfiípadû krizové situace moci postarat.

Nové sluÏby pro handicapované
Jednou z etap pfiipravovaného pro-

jektu je i pfiíprava speciálních sluÏeb pro

handicapované obãany. Oãekáváme pfie-
nos vyfiizování úfiedních záleÏitostí elek-
tronicky ãi SMS zprávou, coÏ mÛÏe b˘t
dÛleÏité napfiíklad pro hluchonûmé ãi vo-
zíãkáfie. Souãástí sluÏeb by mûla b˘t
i sluÏba Mobilní pro imobilní, spoãívající
v existenci pracovníkÛ MML v postavení
úfiedníka (mnoho úkonÛ mohou ãinit dle
zákona pouze úfiedníci s pfiíslu‰nou kva-
lifikací), ktefií by na základû Ïádosti han-
dicapovaného, jemuÏ ãiní potíÏe opustit
svÛj byt, vyfiizovali nejbûÏnûj‰í záleÏitos-
ti (napfi. vyplnûní Ïádostí, pfiedání dokla-
dÛ, ovûfiení podpisÛ a listin, poplatkové
a pokladní agendy) pfiímo u nûho.

Bezpeãnost a diskrétnost
Cel˘ systém je pochopitelnû navrho-

ván tak, aby komunikace splÀovala nej-
vy‰‰í bezpeãnostní standardy. Magist-
rát jiÏ dnes poãítá s tím, Ïe registrované
sluÏby vãetnû úãtu obãana by fungova-
ly na propojení s Libereckou mûstskou
kartou a poskytnutí autorizaãních kódÛ,
podobnû jako v bankovním sektoru. Da-
ta, která magistrát v souladu s pfiíslu‰-
n˘mi zákony má o jednotliv˘ch obãa-
nech, tak budou pfiístupná pouze kom-
petentním pracovníkÛm a obãanÛm,
kter˘ch se t˘kají.

Ojedinûl˘ projekt
Pfiipravovan˘ projekt Nov˘ libereck˘

magistrát 2007–2010 prozatím nemá
v rámci na‰í republiky srovnání, a proto
je pomûrnû sloÏité oãekávat s jakou re-
akcí vefiejnosti se setká. KaÏdopádnû je-
ho hlavním motivem je snaha o vylep‰e-
ní komunikace a poskytování Ïádan˘ch
informací, stejnû jako snaha u‰etfiit pro-
stfiedky mûstského rozpoãtu, mnohdy
zcela zbyteãnû vynakládané na opako-
vané rozesílání informací, Ïádostí ãi kla-
sick˘mi dopisy. Oãekáváme, Ïe stejnû ja-
ko v pfiípadû rozesílání informaãních SMS
ãi úspû‰ného projektu katastrálního úfia-
du, zvefiejnûní urãit˘ch informací o fiíze-
ních omezí neustálé dotazování na stav
úfiedního postupu a umoÏní úfiedníkÛm
se více soustfiedit na vlastní ãinnost.

Projekt Nov˘ libereck˘ magistrát
2007–2010 bude vyÏadovat propojení
stávajících systémÛ, instalaci nejrÛz-
nûj‰ích vylep‰ení a samozfiejmû také
spolupráci s vefiejností. Poãítáme s tím,
v prvním kvartálu 2007 bude dopraco-
ván ve své organizaãní a technické po-
dobû, následnû budou specifikovány je-
ho náklady a cel˘ zámûr bude pfiedloÏen
radû mûsta. V pfiípadû, Ïe bude schvá-
len, oãekáváme, Ïe první efekty by mûl
pfiinést vefiejnosti je‰tû v tomto roce
a dal‰í postupnû ve tfiech letech násle-
dujících. Marek ¤eháãek,

tajemník Magistrátu mûsta Liberec

Pokraãování z minulého ãísla

Na divadlo bude
dohlíÏet nová rada

Nová koncepce fiízení bude uplat-
nûna u Divadla F. X. ·aldy, které je pfiís-
pûvkovou organizací mûsta. Opatfiení
vyplynulo ze závûrÛ loÀské anal˘zy
i v˘sledkÛ hospodafiení  v letech
2003–2005, které nebyly pro divadlo
vÛbec pfiíznivé.

Jednou z nov˘ch zmûn je ustanovení
Rady DFX·, která bude hodnotit kvalitu
sluÏeb a umûlecké ãinnosti, posuzovat
strategické zámûry. „PÛjde o odbornûj-
‰í pohled na divadlo neÏ má jedenáct
ãlenÛ mûstské rady,“ uvedl primátor
mûsta Jifií Kittner a dodal, Ïe divadelní
rada nebude mít kompetence ke zmû-
nám v personální politice divadla vãet-
nû rozhodování o odvolání fieditele. To
zÛstane v˘luãnû na radû mûsta.

Rada divadla má mít sedm aÏ devût
ãlenÛ, z nichÏ ãtyfii budou zastupovat
politickou reprezentaci, zb˘vající ãle-
nové budou odborníci jako kritici, reÏi-
séfii a divadelníci. Stál˘mi hosty rady
pak budou fieditel Divadla F. X. ·aldy,
dle resortu pfiíslu‰n˘ námûstek a ve-
doucí odboru.

Vzhledem k tomu, Ïe hospodafiení
divadla v roce 2005 skonãilo ztrátou ve
v˘‰i ãtyfi milionÛ korun zpÛsobenou
skokov˘m nárÛstem osobních nákladÛ
a sníÏením trÏeb ze vstupného a sluÏeb,
budou i dal‰í opatfiení smûrovat do eko-
nomické ãinnosti. ·aldovo divadlo bu-
de muset ‰etfiit, ale také usilovat o zv˘-
‰ení vlastních trÏeb i získávání financí
z jin˘ch zdrojÛ. (dav)



Ve dnech 22. února aÏ 4. bfiezna 
se v Sapporu uskuteãnilo FIS mist-
rovství svûta v klasickém lyÏování
2007. Zúãastnili se ho také zástupci
organizaãního v˘boru svûtového
‰ampionátu Liberec 2009.

Na delegaci ãekal v prÛbûhu japon-
ského pobytu bohat˘ pracovní program.
âlenové v˘pravy byli vybaveni akredi-
tacemi, které jim umoÏnily detailnû sle-
dovat japonskou organizaci a získat co
nejvíc informací.

Po dobu MS v klasickém lyÏování
2007 slouÏil novináfiÛm a hostÛm v tis-
kovém stfiedisku libereck˘ prezentaãní
stánek, v hotelu Royton se konala ofici-
ální tisková konference. „Do Sappora
jsme se jeli pfiedev‰ím uãit a sbírat zku-
‰enosti – napfiíklad z oblasti dopravy
a ubytování. Cesta v‰ak mûla pochopi-
telnû i svÛj spoleãensk˘ a diplomatick˘
rozmûr, neboÈ jsme reprezentovali a pro-
pagovali také âeskou republiku,“ fiíká
Katefiina Nyãová, generální sekretáfika

organizaãního v˘boru Liberec 2009.
V prÛbûhu závûreãného ceremoniálu
v Sapporu pfievzali zástupci orga-
nizaãního v˘boru Liberec 2009 vlajku
FIS, symbolizující pofiadatelství mist-
rovství svûta.

Pfii této pfiíleÏitosti se promítl i krát-
k˘ film, kter˘ pfiedstavil Liberec jako
moderní, Ïivé a sportující mûsto. Zdra-
vice pronesli také primátor Jifií Kittner
a prezident organizaãního v˘boru 
Roman Kumpo‰t.

Sportovní fieditel FIS mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec
2009 Ivo Gréger uÏ má pfiedstavu, jak
bude vypadat sportovní program to-
hoto ‰ampionátu. V souãasné dobû se
tímto návrhem zab˘vá Mezinárodní
lyÏafiská federace (FIS) a Evropská vy-
sílací unie (EBU).

O kolik sad medailí se bude v Liberci
2009 závodit?

Rozdá se dvacet sad medailí – o dvû
více neÏ letos v Sapporu: dvanáct v bû-
hu na lyÏích, ãtyfii ve skocích na lyÏích
a ãtyfii v severské kombinaci.

Z jaké filozofie jste vycházeli pfii kon-
cepci sportovního programu MS 2009?

Pfiedev‰ím z toho, aby vyhovoval pra-
vidlÛm FIS a respektoval poÏadované po-
ãty tréninkÛ i ãasové závislosti – napfií-
klad nepofiádat trénink ve stejnou dobu
jako závod. DivákÛm umoÏÀuje zhléd-
nout v‰echny soutûÏe, neboÈ se Ïádné
vzájemnû nepfiekr˘vají. A také zohled-
Àuje efektivní vyuÏití areálÛ, aby se mi-
nimalizovaly nároky na jejich pfiípravu.
V praxi se nejprve odskáãí závody na nor-
málním mÛstku a pak se v‰e pfiesune na
velk˘ mÛstek. Tratû pro závody v sever-
ské kombinaci budou v urãit˘ den stejné
jako okruhy vyuÏívané pro bûh na lyÏích.

Objeví se v programu v porovnání se
Sapporem 2007 nûkteré nové disciplíny?

V Liberci chystáme hned dvû novin-
ky – svûtovou premiéru závodu ve sko-
ku Ïen na mÛstku HS 100 a závod s hro-
madn˘m startem v severské kombinaci.

Pro zajímavost: v nûm je pofiadí discip-
lín opaãné oproti bûÏn˘m závodÛm v se-
verské kombinaci.

Vefiejnost ví o Ïensk˘ch skocích za-
tím jen velice málo. Mají uÏ své pravi-
delné soutûÏe?

Dosud Ïeny skákaly pouze v rámci
Kontinentálního poháru, zimní univerzi-
ády a juniorského mistrovství svûta. Ta-
to disciplína se tû‰í velké oblibû zejména
ve skandinávsk˘ch zemích a v Severní
Americe. Svûtov˘ ‰ampionát v Liberci
mûl b˘t pfiedstupnûm k zafiazení skoku
Ïen do programu zimní olympiády ve
Vancouveru 2010. Tenhle zámûr v‰ak na
zasedání Mezinárodního olympijského
v˘boru zatím nepro‰el.

Mimochodem, jak si vedou reprezen-
tantky âeské republiky?

Také âesko má druÏstvo skokanek.
Pod vedením trenéra Mikesky se pfii-
pravuje skupina tfiinácti dívek ve vûku
od osmi do ãtrnácti let. Zatím nejvût‰í
nadûjí je ãtrnáctiletá Vlaìka Pustková,
jejímÏ nejvût‰ím úspûchem je desáté
místo na mistrovství svûta juniorÛ.

Stihnou diváci pfii ‰ampionátu pfiesu-
ny z Je‰tûdu do Vesce a naopak bez pro-
blémÛ?

Nenastanou-li nepfiedvídatelné kli-
matické ãi dopravní komplikace, pfiesu-
ny stihnou, neboÈ vzdálenost mezi are-
ály není velká. Tím, Ïe závody ve sko-
cích na lyÏích se uskuteãní ve veãerních
hodinách, fanou‰ci budou moci bûhem
dne sledovat závody v bûhu na lyÏích ne-
bo severské kombinaci. âasov˘ harmo-
nogram slavnostního vyhla‰ování v˘-
sledkÛ je nastaven tak, aby se diváci
mohli vãas pfiemístit na námûstí Dr. Ed-
varda Bene‰e, kde se tyto slavnostní ce-
remoniály budou konat.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Liberec 2009: Dvacet sad medailí a skákající Ïeny

Na zku‰ené v Sapporu

Studenti hledají maskota
Jak si pfiedstavujete maskota FIS mist-

rovství svûta v klasickém lyÏování Libe-
rec 2009? S touto otázkou oslovil organi-
zaãní v˘bor ‰ampionátu studenty pûti

stfiedních umûleck˘ch ‰kol v Libereckém
kraji a vyzval je, aby se zapojili do v˘-
tvarné soutûÏe. Její úãastníci mohou na
sv˘ch návrzích pracovat aÏ do konce bfiez-

na, následující mûsíc se vyhodnotí nej-
lep‰í práce. Jejich autofii obdrÏí vûcné ce-
ny a tfieba se vítûzn˘ návrh bude tak líbit,
Ïe se stane oficiálním maskotem MS 2009.

MVDr. Ivo Gréger tráví pracovní den
na veterinární klinice v Liberci-Hany-
chovû
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Dûti mûly na radnici druhé Vánoce
Radost z dárkÛ, které nadûlil dûtem

radniãní JeÏí‰ek ze Stromu pfiání, se ne-
sla v pondûlí 5. února celou obfiadní síní
libereckého magistrátu. Právû sem po-
zval primátor Jifií Kittner 16 dûtí od dvou
do ãtrnácti let, jejichÏ pfiání byla vybrá-
na z celkem 575. „JeÏí‰ek je ponûkud
opoÏdûn˘, ale vybrat nûkterá pfiání ne-
bylo lehké,“ fiekl úvodem na omluvu pri-
mátor a podûkoval jak dûtem, tak jejich
rodiãÛm, Ïe se do této „jeÏí‰kovské hry“
zapojili. „Velice obtíÏné bylo sehnat ‰a-
ty pro baletku, ale nakonec se to podafii-
lo,“ prozradil primátor. Právû z baletních

‰atÛ mûly velkou radost pûtiletá Andrej-
ka a o dva roky mlad‰í Terezka Jägrovy,
které pfied zraky v‰ech pfiítomn˘ch pfied-
vedly jak jim ‰atiãky slu‰í. Z jejich dárku
mûla radost i jejich maminka: „Dûvãata
velice ráda tancují, zatím jsou malá pro
baletní ‰kolu, ale kdo ví, co bude za pár
let...“ Nádobíãko a kuchyÀ udûlaly radost
dvouleté Luisince Fürstové, kterou pfii
pfievzetí dárku za objemnou krabicí ani
nebylo vidût. Obrovskou Ïirafu neãekala
devítiletá Eunika Rozkovcová. „Asi se
bude jmenovat Îofie. Mám z ní velkou ra-
dost a malé Ïirafû, kterou mám doma, as-
poÀ uÏ nebude smutno,“ svûfiila se Eu-
nika a hrdû si odná‰ela Ïirafu. Dárek na
místû si vyzkou‰el i ãtyfilet˘ Martin Vrba,
kter˘ obdrÏel houpacího konû. „Je to moc
prima, moc jsem si ho pfiál.“ Na dotaz jak
mu bude fiíkat chvíli pfiem˘‰lel a pak vy-
hrkl: „Kuba“.

Mezi dal‰ími dárky byly panenky, sáÀ-
ky, ãokoláda, dresy Bíl˘ch TygrÛ, staveb-
nice. Se sv˘mi pocity se nám svûfiil také
devítilet˘ Pavel ·afáfi, kter˘ mûl radost

zvíce vûcí. „První velkou radost jsem mûl,
kdyÏ mi pan primátor poslal pozvání, dru-
hé, kdyÏ jsem obdrÏel gelové pastelky
a stavebnici Lego. Tfietí, Ïe mi pÛjãil jeho
primátorsk˘ fietûz. Chtûl bych b˘t také
jednou primátorem,“ odpovûdûl Pavel.
Pro v‰echny zúãastnûné bylo pfiipraveno
malé poho‰tûní a maminky a babiãky je‰-
tû obdrÏely kytiãku od primátora.

„Moc se nám dne‰ní odpoledne líbilo.
Dûti mají obrovskou radost, a to je zase
pro rodiãe a prarodiãe ten nejhezãí dá-
rek,“ fiekla za v‰echny Vûra Háková.

Dagmar Vodvárková

Na patnáct˘ Ples primátora, kter˘ se konal 9. února v libereckém Domû kultury, bylo prodáno více neÏ 500 lístkÛ, a tak po-
fiadatelé vûdûli, Ïe i letos bude náv‰tûvnost opravdu hojná. „KaÏdoroãnû sice dáváme do pfiedprodeje okolo 600 lístkÛ, ale úpl-
nû vyprodat sál se nám je‰tû nepodafiilo. Myslím, Ïe pûtistovka lidí je na DÛm kultury optimální poãet. Netvofií se fronty u ba-
rÛ a je i dost místa na parketu,“ fiekl primátor Liberce Jifií Kittner. K tanci a poslechu hrál orchestr Ladislava Bare‰e, nechy-
bûla módní pfiehlídka Jablonex 2007, taneãní vystoupení ÏákÛ T· Ko‰kovi, videosekvence o Ïivotû v Liberci za uplynul˘ rok,
slosování vstupenek o hodnotné ceny nebo jiÏ tradiãní pÛlnoãní pfiekvapení, tentokrát na téma: Miláãku, nemám co na sebe!
Celkov˘ v˘tûÏek plesu je 134 000 Kã a spoleãnû s lednov˘m benefiãním koncertem se podafiilo nashromáÏdit 209 tisíc korun.
Tato ãástka bude rozdûlena rovn˘m dílem mezi Krajskou nemocnici v Liberci – oddûlení domácí péãe a âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ –
oblastní spolek Liberec. Vûfiíme, Ïe benefiãním akcím se bude v Liberci dafiit i nadále, Ïe díky va‰í laskavosti a náv‰tûvnosti
budou moci b˘t podpofieny i dal‰í organizace pÛsobící v regionu. Foto: Ota Mrákota
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Od loÀského listopadu docházejí den co den na pravidelnou
poradu do primátorovy kanceláfie tfii nové tváfie. Tfii novû zvo-
lení námûstci – Ing. Ivo Palou‰, Ing. Ondfiej âervinka a Milan
·ír. ProtoÏe jim vypr‰ela doba „aklimatizace“, za‰li jsme za ni-
mi a poloÏili následující otázky:
1. Splnila ãi plní funkce námûstka primátora va‰e oãekávání?
2. Co vás v tûchto dnech nejvíce zamûstnává?
3. Jaké máte zku‰enosti s obãany, ktefií se obracejí na vá‰
sekretariát?
4. Jak ovlivnila nová funkce vá‰ soukrom˘ Ïivot?

Milan ·ír (âSSD), námûstek primátora pro Ïivotní prostfiedí,
technickou infrastrukturu a bezpeãnost

1. Bezpochyby ano.
2. V˘stavba nového odboru komunálních sluÏeb, v˘bûr vhod-

n˘ch spolupracovníkÛ a hlavní náplní je nyní rozjezd komise pro
posouzení parkovacího systému, takzvaná „botiãková“ komise.

3. Pokud je to v m˘ch silách a moÏnostech, snaÏím se v‰em,
ktefií se na mû obrátí s oprávnûn˘m poÏadavkem, vyhovût.
Obãas se v mé kanceláfii objeví lidé, ktefií v minulosti s nûja-
kou svou bolístkou neuspûli a snaÏí se u mû, jako nové tváfie,
uspût. 

4. Urãitû do‰lo k jist˘m zmûnám v rytmu dne, kdy sice na rad-
nici chodím pozdûji, ale o to pozdûji z ní odcházím. K mé práci
patfií i fiada spoleãensk˘ch akcí, jichÏ se rád úãastním. JelikoÏ
jsem Ïenat˘, zapojil jsem do tohoto soukolí i manÏelku. Celko-
vû mohu fiíct, Ïe rodina má pro mou práci pochopení.

Ing. Ivo Palou‰ (âSSD), statutární zástupce primátora, ná-
mûstek primátora pro rozvoj a územní plánování

1. Funkce námûstka primátora pro rozvoj a územní plánová-
ní je sv˘m odborn˘m zamûfiením velice zajímavá. Jsou zde zva-
Ïována rÛzná fie‰ení rozvoje dopravní infrastruktury, nové lo-
kality bydlení, fie‰ení umístûní dal‰ích nákupních center a sou-
visející dopravní obsluÏnost a mnoho dal‰ích jin˘ch rozvojo-
v˘ch projektÛ.

2. Pfiedev‰ím je to pfiíprava projektÛ ze v‰ech moÏn˘ch sfér
pro ãerpání dotací z prostfiedkÛ Evropské unie. Dal‰í rozvoj
mûsta je finanãnû odvisl˘ od ãerpání dotací, a proto je nutné
pfiipravit projekty a Ïádosti, protoÏe ‰tûstí pfieje pfiipraven˘m.
Dále je to pfiíprava nového územního plánu, kter˘ je nutné 
novû pofiídit i z dÛvodu nového stavebního zákona platného od
1. ledna leto‰ního roku.

3. Obãané nav‰tûvují na‰i kanceláfi velmi ãasto. Vût‰inou to
jsou budoucí stavebníci a Ïádají o vyfie‰ení sv˘ch problémÛ
spojen˘ch s budoucí stavbou. BohuÏel, ne vÏdy jsme schopni
jejich Ïádostem vyhovût, je to z dÛvodu nedofie‰en˘ch rozvo-
jov˘ch lokalit pro bydlení v Pavlovicích, Harcovû, Radãicích
a dal‰ích.

4. Moje funkce je pfiedev‰ím ãasovû nároãná, a proto mi ne-
zb˘vá na rodinu tolik ãasu. Mám velice hodnou paní a doposud
se nezlobí. PfiestoÏe nyní v bfieznu ãekáme mimão – bude to asi
kluk, je manÏelka pro mne velkou oporou.

Ing. Ondfiej âervinka (ODS), námûstek primátora pro vzdû-
lávání, sport, kulturu a cestovní ruch

1. V zásadû se dá fiíci, Ïe ano. Obãas mû je‰tû nûco pfiekvapí,
coÏ jsem po sedmi letech ve funkci neuvolnûného radního ne-
ãekal. Nakonec je ale kaÏdodenní konfrontace s radniãní 
realitou chvílemi skuteãnû pfiekvapivá. Nûkdy bohuÏel i nemile.

2. Od nástupu do funkce jsem se pustil do spousty rÛzn˘ch
projektÛ souvisejících s m˘mi resorty. Obecnû lze fiíci, Ïe nej-
více mne zamûstnávají matefiské a základní ‰koly. Resort ‰kol-
ství vÛbec je uÏ vzhledem ke svému rozsahu a poãtu organi-
zací nejspí‰ tou nejvût‰í porcí práce, která mû v prÛbûhu vo-
lebního období ãeká.

3. Zatím vesmûs dobré. Navíc – já mám lidi rád…
4. V˘raznû stoupl poãet spoleãensk˘ch akcí a povinností, kte-

ré samozfiejmû ujídají z mého volného ãasu. Jinak ale nemám
pocit, Ïe by se v souvislosti s novou funkcí na mém soukromém
Ïivotû nûco zásadního zmûnilo. (sa‰)

Jak se Ïije tfiem nov˘m námûstkÛm

Zeptali jsme se…
Ing. Jaromíry âechové, vedoucí no-

vû vzniklého odboru sociálních a zdra-
votních sluÏeb.

Co to je komunitní plánování?
Komunitní plánování sociálních slu-

Ïeb je proces, do kterého jsou zapojeni
zadavatelé (obec), poskytovatelé (pfiís-
pûvkové a neziskové organizace), uÏi-
vatelé (klienti), ale i vefiejnost, která má
zájem na rozvoji sociálních sluÏeb v na-
‰em mûstû. Cílem komunitního pláno-
vání je zmapování souãasné situace
v daném mûstû – regionu z hlediska po-
skytovatelÛ, uÏivatelÛ a zji‰tûní, které
sluÏby chybí ãi jsou málo vyuÏívány.

Má to v˘znam pro mûsto?
Ano, mûsto bude vynakládat úãelnû-

ji finanãní prostfiedky, systém sociálních
sluÏeb bude srozumiteln˘ a fie‰ení pro-
blémÛ efektivnûj‰í.

A jak jsme na tom v Liberci s komu-
nitním plánováním?

Liberec zaãal komunitû plánovat so-
ciální sluÏby v závûru roku 2004. V loÀ-

ském roce byl „Komunitní plán“ pro-
jednán v radû mûsta, která tento mate-
riál vzala na vûdomí a uloÏila jej sladit
s krajsk˘m plánem. Z tohoto dÛvodu
vzniká „Krajská koordinaãní struktura
pro plánování sociálních sluÏeb v Libe-
reckém kraji“. Tento dokument vytvofii-
la pracovní skupina ustavená ze zá-
stupcÛ obcí II. a III. typu, kde se za na-
‰e mûsto na práci aktivnû podílí ná-
mûstkynû primátora Naìa Jozífková.
Pfiedpokládáme, Ïe v bfieznu pfií‰tího
roku bude zastupitelstvem mûsta
schválen „Komunitní plán mûsta Liber-
ce“, kter˘ bude respektován Krajem
a stane se tak podkladem pro „Komu-
nitní plán Libereckého kraje“.

V tomto roce se zástupci samosprávy
tj. vedoucí odboru, vedoucí oddûlení,
námûstkynû, zapojili do vzdûlávacího
programu, kter˘ je financován Evrop-
sk˘m sociálním fondem a státním roz-
poãtem âR. Prostfiednictvím odboru so-
ciálních a zdravotních sluÏeb se snaÏí-

me do procesu komunitního plánování
vtáhnout co nejvíce uÏivatelÛ, ale i po-
skytovatelÛ sociálních sluÏeb, a to pro-
to, Ïe chceme, aby se obãané podíleli na
rozhodování. Je to jedin˘ zpÛsob, jak zji-
stíme, které sluÏby v Liberci chybí…

(rz)
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Pro provozovatele lyÏafisk˘ch vlekÛ

Nové pfiedpisy v pfiidûlování bytÛ

UpozorÀujeme v‰echny provozovate-
le lyÏafisk˘ch vlekÛ na povinnosti, které
jim ukládá zákon ã. 191/2006 Sb. (zmû-
na zákona o drahách). Z tohoto zákona
vypl˘vá, Ïe ãinnost spoãívající v provo-
zování lyÏafisk˘ch vlekÛ, dosud provo-
zovaná v rámci Ïivnosti volné „Pozemní
doprava vyjma Ïelezniãní a silniãní mo-
torové dopravy“ se uveden˘m zákonem
vyjímá z této volné Ïivnosti a stává se
samostatnou Ïivností vázanou „Provo-
zování lyÏafisk˘ch vlekÛ“. K tomuto Ïiv-
nostenskému oprávnûní se musí dolo-
Ïit odborná zpÛsobilost.

Dále zákon uvádí, Ïe zafiízení lyÏafi-
sk˘ch vlekÛ se povaÏují za provoznû zpÛ-

sobilá za podmínky, Ïe nejpozdûji do
‰estnácti mûsícÛ od nabytí úãinnosti to-
hoto zákona (do 11. 10. 2007) poÏádá pro-
vozovatel lyÏafiského vleku DráÏní úfiad
o vydání prÛkazu zpÛsobilosti urãeného
technického zafiízení. NepoÏádá-li pro-
vozovatel v této lhÛtû o vydání prÛkazu
zpÛsobilosti, pozb˘vá uplynutím této
lhÛty zafiízení provozní zpÛsobilost.
V provozování lyÏafisk˘ch vlekÛ mohou
fyzické a právnické osoby pokraãovat po
dobu jednoho roku ode dne nabytí úãin-
nosti zákona ã. 191/2006 Sb. (od 11. 6.
2006), na základû Ïivnostenského
oprávnûní, které získaly pfied nabytím
úãinnosti tohoto zákona. Po uplynutí té-

to lhÛty (po 11. 6. 2007) tato oprávnûní
zanikají. Podnikatelé provozující lyÏafi-
sk˘ vlek pfiedloÏí Ïivnostenskému úfia-
du ve lhÛtû deset mûsícÛ od úãinnosti
tohoto zákona (do 11. 4. 2007) doklady
prokazující, Ïe splÀují podmínky stano-
vené Ïivnostensk˘m zákonem (odbor-
nou zpÛsobilost) nebo Ïe ustanovili od-
povûdného zástupce, kter˘ podmínky
splÀuje. Za tohoto pfiedpokladu vydá
Ïivnostensk˘ úfiad do 60 dnÛ od pfiedlo-
Ïení dokladÛ nov˘ Ïivnostensk˘ list. Vy-
dání nového Ïivnostenského listu je
osvobozeno od správního poplatku.

Ing. Jifií Kovaãiã,
vedoucí Ïivnostenského úfiadu

Nové pfiedpisy t˘kající se pfiidûlování
bytÛ platí od 1. bfiezna 2007 na odboru
sociální a zdravotní péãe Magistrátu
mûsta Liberec.

Rada mûsta zru‰ila smûrnici pro vyfii-
zování Ïádostí o nájmy bytÛ postaven˘ch
se státní dotací. Jde o 192 takzvan˘ch
startovacích bytÛ v Zeleném Údolí. Na je-
jich obsazování existovala smûrnice,
podle které byly pfiijímány Ïádosti o pfii-
dûlení bytu. Aby byly odli‰eny tyto spe-
cifické byty od standardních, vedly se Ïá-
dosti ve zvlá‰tním pofiadníku nazvaném
„B“. Od 1. fiíjna 2005, kdy zaãaly b˘t Ïá-
dosti otyto byty pfiijímány, do dubna 2006
se na magistrátu se‰el takov˘ poãet Ïá-
dostí, kter˘ nûkolikanásobnû pfievy‰oval
poãet bytÛ. Rada tehdy zastavila pfiíjem
Ïádostí, protoÏe jejich dal‰í shromaÏìo-
vání by bylo neúãelné.

V prÛbûhu pfiidûlování nov˘ch byto-
v˘ch jednotek ale do‰lo k odmítání nabí-
dek ze strany ÏadatelÛ, a to napfiíklad
s odÛvodnûním, Ïe se jim jiÏ podafiilo vy-
fie‰it bytovou situaci jin˘m zpÛsobem.
Dále Ïadatelé odmítali garsonky v nej-
niÏ‰ím patfie, kde se rovnûÏ nacházejí
sklepní kóje. Tak vznikla situace, Ïe v po-
fiadníku „B“ jsou je‰tû evidovány Ïádos-
ti o pfiidûlení bytu o velikosti 2+kk a 3+kk,
ale pfiesto zÛstalo neobsazen˘ch pût by-

tÛ velikosti 1+kk, na které jiÏ nejsou evi-
dováni zájemci a nové Ïádosti se nepfiijí-
mají. Podle pfiedchozích zku‰eností v‰ak
jsou v Liberci lidé, ktefií potfiebují rychle
fie‰it svou bytovou situaci. Na základû
tûchto skuteãností a zku‰eností radní
mûsta vy‰li tûmto ÏadatelÛm vstfiíc, zru-
‰ili stávající smûrnici a místo ní schváli-
la smûrnici novou, podle které jiÏ budou
pfiidûlovány byty úplnû jin˘m zpÛsobem,
a to v˘bûrov˘m fiízením.

Stejná smûrnice od 1. bfiezna platí
i pro sousedící objekty bytov˘ch domÛ,
které jsou oznaãovány jako byty s vûc-
nû usmûrÀovan˘m nájmem (na adrese
U Sila 1201–1206).

Základní rozdíl je v tom, Ïe o obsaze-
ní bytu se pfiihlásí pouze ti Ïadatelé, kte-
fií mají o dan˘ byt skuteãn˘ zájem. Se-
znam voln˘ch bytÛ v této lokalitû bude
spolu s termínem prohlídky zvefiejÀován
na úfiední desce a na webov˘ch strán-
kách mûsta. Pfii prohlídce zájemce vypl-
ní tiskopis Ïádosti o byt, kter˘ v den uzá-
vûrky odevzdá na oddûlení technické
správy sociálních, zdravotních a byto-
v˘ch objektÛ (ZSTS). Tiskopisy budou sa-
mozfiejmû k dispozici i na oddûlení a na
mûstském webu. Pfii Ïádosti o startovací
byt bude muset Ïadatel nadále splnit po-
Ïadavky, které jsou nastaveny od doby

schválení první smûrnice, zejména pfiíj-
mové vymezení. Dá se tedy fiíci, Ïe tato
smûrnice ru‰í pofiadník typu „B“ av‰ak
principy dosud platné pro bodování Ïá-
dostí a dal‰í postupy zÛstávají platné –
budou v‰ak tímto zpÛsobem hodnoceny
pouze konkrétní Ïádosti o nabízen˘ vol-
n˘ byt. O zmûnû smûrnice a o postupech
vypl˘vajících z nového systému budou
evidovaní Ïadatelé vyrozumûni písemnû.

V domech s peãovatelskou sluÏbou
budou byty rovnûÏ pfiidûlovány na zákla-
dû jin˘ch pravidel. Tento nov˘ pfiedpis
vychází ze zákona ã. 108/2006 Sb. o soci-
álních sluÏbách, podle kterého smyslem
chránûného bydlení v domech s peãova-
telskou sluÏbou je zaji‰tûní úkonÛ peão-
vatelské sluÏby. Ve struãnosti lze tedy fií-
ci, Ïe je nutné, aby Ïadatel a budoucí ná-
jemce chránûného bytu uzavfiel s mûs-
tem (coby vlastníkem bytu) dohodu, Ïe
pfii pfiidûlení bytu si sjedná peãovatel-
skou sluÏbu poskytovanou mûstskou or-
ganizací Centrum zdravotní asociální pé-
ãe Liberec, p. o. (která zároveÀ spravuje
v‰echny mûstské DPS), a to v rozsahu mi-
nimálnû jednoho úkonu. Tímto se nevy-
luãuje soubûÏné odebírání peãovatel-
sk˘ch sluÏeb i od jin˘ch poskytovatelÛ.

Martin Korych, tiskov˘ mluvãí 
Magistrátu mûsta Liberec

Nemocnice vafií pro drÏitele Liberecké mûstské karty
V‰em drÏitelÛm Liberecké mûstské karty (LMK) se otev-

fiela v oblasti poledního stravování dal‰í ‰ance. Právû vlast-
níci LMK mohou spoleãnû se zdravotnick˘m personálem do-
cházet dennû do novû vybudované jídelny v budovû b˘valé
infekce liberecké nemocnice, která pojme najednou 250 stráv-
níkÛ a byla zprovoznûna v prosinci uplynulého roku.

Denní nabídka obsahuje ‰est jídel, z toho je vÏdy jedno
vegetariánské a dvû minutková. Souãástí nabídky jsou 

i zeleninové saláty podávané s peãivem, které se právû
u zdravotníkÛ tû‰í velké oblibû. Management jídelny se sna-
Ïí udrÏet zájem v‰ech strávníkÛ napfiíklad tím, Ïe „vyhla-
‰uje“ t˘dny mezinárodní kuchynû, naposledy se nejen zdra-
votníci, ale i dal‰í zájemci o stravování v Krajské nemocni-
ci Liberec, „seznámili“ s Asií. Obûdy, jejichÏ souãástí je ta-
ké polévka, se vydávají od pondûlí do pátku v ãase 11–14
hodin. (sa‰)
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·pirlice (Sarracenia) jsou masoÏrav˘-
mi rostlinami pocházejícími z rozlehl˘ch
subtropick˘ch moãálÛ na jihov˘chodû
USA. Pûstují se pro velké trvanlivé kvû-
ty a tvarovû i barevnû zvlá‰tní listy, pfie-
mûnûné v lapací orgány – láãky. Kvûty

i láãky jsou tak nev‰ední, Ïe jsou pouÏí-
vány do nejnoblesnûj‰ích kytic a okras-
n˘ch aranÏmá. Dokonce se pro ten úãel
‰lechtí a pfiedvádûjí na v˘stavách.
V‰echny pfiírodní druhy lze kfiíÏit, vzni-
kající potomstvo ov‰em bohuÏel vût‰i-
nou sotva sv˘mi kvalitami pfiedãí druhy
rodiãovské. Opravdu pûkní kfiíÏenci jsou
vzácní, vyskytnou se jen tu a tam mezi
velk˘m mnoÏstvím semenáãkÛ. Jejich
v˘bûrem vznikají tzv. kultivary.

V Botanické zahradû Liberec (v pavi-
lonu D) je nyní vystavena skupina pfie-
krásn˘ch ‰pirlic, skvostn˘ch zejména po
prozáfiení sluncem. Takovéto rostliny
nelze vÛbec spatfiit ve volné pfiírodû, ne-
boÈ jsou umûle vy‰lechtûny. Je to kulti-
var Sarracenia ,Katefiina' aneb S. ,Kathe-
rine', jak ji jmenují ve svûtû. Tato rostli-
na s komplikovan˘m rodokmenem byla
vy‰lechtûna v Liberci. Její popis, jímÏ 
se pojmenování ,Katefiina' stalo platn˘m
a mezinárodnû registrovan˘m, vy‰el ro-
ku 2004 tiskem v USA. To jméno po zá-
sluze pfiipomíná usmûvavou zahradnici
botanické zahrady, která peãuje fiadu let
o sbírku masoÏrav˘ch rostlin.

Za vznikem popisovaného dosud vel-
mi vzácného kultivaru je 10 let práce. V˘-
vin semenáãkÛ vznikajících kfiíÏením je
velmi pomal˘. V˘bûr toho nejhezãího
z nûkolika set jedincÛ byl uskuteãnûn 
r. 1997 po tfiíletém pûstování. Dal‰í mno-
Ïení vytipovaného jedince je potom moÏ-
né pouze dûlením trsÛ, neboÈ pfii roz-
mnoÏování semeny by se získaná zvlá‰t-
ní kombinace genÛ zase neÏádoucím
zpÛsobem zmûnila. Trvalo tedy dal‰ích
nûkolik let, neÏ bylo moÏné pfiedvést sil-
nou skupinu dospûl˘ch, plnû vyvinut˘ch
exempláfiÛ a provést zmínûn˘ platn˘ po-
pis podle „Mezinárodního kódu nomen-
klatury pro pûstované rostliny“.

âím tedy nov˘ kultivar vyniká nad ji-
né? Je to aÏ dodnes jediná tak doslova
„burgundsky“ rudá ‰pirlice, jeÏ souãas-
nû má i velké ztuha pfiímé láãky. Je vy-
soká 0,5 m i více. Od ne‰lechtûn˘ch pfií-
rodních druhÛ se odli‰uje dal‰í vynikají-
cí vlastností, Ïe je olistûna po cel˘ rok.
Ne‰lechtûné druhy mají období vege-
taãního klidu, kdy jsou nevzhledné.

RNDr. Miloslav Studniãka
fieditel Botanické zahrady Liberec

Spoleãnost má své logo

Katefiina z Liberce je populární

Spoleãnost Vefiejnû prospû‰né práce
Liberec, o. p. s. (OPS) vyhlásila v kvûtnu
roku 2006 soutûÏ o návrh loga spoleãnos-
ti. Celkem pfii‰lo na 70 návrhÛ od 21 au-
torÛ. Porota sloÏená z ãlenÛ správní rady
azástupcÛ statutárního mûsta Liberec vy-
brala prvních pût tvÛrcÛ, ktefií byli pozvá-
ni na neformální setkání.

Vítûzn˘ návrh se stal majetkem spo-
leãnosti, která uzavfiela s tvÛrcem Jifiím
Tomanem dohodu o vyuÏívání loga
s platností od 1. ledna 2007. Jifií Toman
(první zleva) v souãasné dobû studuje
prvním rokem na Fakultû uÏitého umû-
ní a designu na Univerzitû Jana Evan-
gelisty Purkynû v Ústí nad Labem v ate-
liéru Grafick˘ design. Ve svém návrhu
loga se snaÏil shrnout ãinnosti OPS
a vtisknout logu adekvátní grafické vy-
jádfiení. Jak sám fiíká, nebyl to jednodu-

ch˘ úkol vzhle-
dem k rozmani-
t˘m aktivitám
pracovníkÛ za-
m û s t n a n ˘ c h
v rámci vefiejnû
p r o s p û ‰ n ˘ c h
prací. Z tohoto
dÛvodu stylizoval písmena „VPPL“ do
jakési mozaiky, jeÏ by vyjadfiovala prá-
vû onu rÛznorodost. Znaãku fie‰il jako
kompaktní a uzavfienou, aby mohla b˘t
bez problémÛ pouÏita na rÛzn˘ch tisko-
vinách, propagaãních materiálech apod.
Barevnou kombinaci oranÏové a ‰edé
zvolil s ohledem na praktiãnost, aby
znaãka mohla b˘t napfi. na pracovním
odûvu jasnû viditelná a rozpoznatelná.

Mgr. Jana Fejfarová,
odbor sociálních a zdravotních sluÏeb

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení pro poskytnutí dotace
z prostfiedkÛ Ekofondu statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Tato dotace bude poskytnuta dle schválen˘ch Základních pravidel pro poskytování dotací z Ekofondu v tûchto oblastech:
ekologická v˘chova a osvûta, ochrana pfiírody a krajiny, údrÏba, ochrana a tvorba zelenû ve mûstû, péãe o vodní toky a zdro-
je, ochrana ovzdu‰í, pfiedcházení, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ, péãe o zvífiata v nouzi.
Formuláfie pro podání Ïádosti o dotaci Ïadatelé obdrÏí v recepci radnice, nebo na internetové stránce statutárního mûsta
Liberec. Pfiihlá‰ky jsou pfiijímány do 20. 4. 2007. Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Lucie Sládková, tel. 485 243 438, tajemník
Správní rady Ekofondu.
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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, kfiíÏenec stfi., ãern˘, 1 rok • fena, kfií-
Ïenec jezevãíka, ãerná s pálením, 11 let 
• pes, kfiíÏenec dobrmana, 2 roky • fena,
kokr‰panûl, zlatá, 8 let • pes, jezevãík, ãer-
n˘ s pálením, 9 let • pes, kokr‰panûl, zla-
t˘, 10 let • pes, kfiíÏenec mal˘, plav˘, 5 let
• pes, kfiíÏenec mal˘, ãern˘, 6 let • pes,
NO, pálen˘, 6 let • pes, kfiíÏenec labrado-
ra, ãern˘, 4 roky • pes, stfiedoasiat, 5 let 
• pes, kfiíÏenec NO, svûtle pálen˘, 1 rok 
• pes, pasteveck˘, 2 roky • fena, dobrman,
6 let • fena, kfiíÏenec mal˘, plavá, 7 let •
pes, kfiíÏenec NO, men‰í vzrÛst, 2 roky •
fena, kfiíÏenec stfi., ãerná, 3 roky • fena, kfií-
Ïenec ãerná, dlouhosrstá, 5 let • pes, kokr-
‰panûl, 1,5 roku • pes, kfiíÏenec labrado-
ra, 1 rok • 3x ‰tûnû kfiíÏenec men‰í vzrÛst

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
k osvojení kastrované i nekastrované koã-
ky a kocoufii.
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje a jeho
vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze
seznamu nabídnuta do náhradní péãe.

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

UPOZORNùNÍ: Lékárna NA STA-
RÉM MùSTù ve Vzdu‰né ulici se ny-
ní jmenuje âTY¤LÍSTEK
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
19.–25. 3. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
26. 3.–1. 4. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
2.–5. 4. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
6.–8. 4. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
9.–15. 4. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

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)

UPOZORNùNÍ
■ Dobrá zpráva pro milovníky kulturních akcí. Do mûstského rezervaãního systé-
mu „Vstupenka Liberec“ se zapojil také DÛm kultury. Pfiehled akcí, které se
konají v tomto kulturním stánku a jsou nabízeny pfies rezervaãní systém, nalez-
nete na adrese http://vstupenka.liberec.cz. Zde si mÛÏete poÏadované vstupen-
ky zarezervovat a svou rezervaci pak vyzvednout nejen v DK, ale téÏ v mûstském
informaãním centru.
■ Kabinová lanová dráha z Liberce-Horního Hanychova na Je‰tûd roz‰ífiila od 
1. února 2007 svÛj provoz o dva ranní spoje v 8.00 a v 8.30 hodin v obou smûrech
jedoucích dennû mimo pondûlí. BliÏ‰í informace o lanovce najdete na stránkách
http://www.cd.cz/lanovka
■ Dne 25. 3. 2007 se mûní zimní ãas na letní a spolu s touto zmûnou roz‰ifiuje
svou otvírací dobu Botanická zahrada Liberec. Po uvedeném datu je zahrada zpfií-
stupnûna dennû 8.00–18.00 hod., pokladna zavírá vÏdy pÛl hodiny pfied koncem
náv‰tûvní doby. Na stránkách http://www.infolbc.cz najdete (v rubrice atraktivi-
ty – Botanická zahrada – text) malého prÛvodce tímto zafiízením.

JARNÍ TIPY
■ Plesová sezona se pomalu ch˘lí ke konci. Máte-li zájem nûkter˘ z plesÛ nav-
‰tívit, je vám k dispozici Pfiehled plesÛ 2007, kter˘ Ïádejte v MIC.

NABÍDKA ZBOÎÍ
■ Mûstské informaãní centrum obdrÏelo novou zásilku PANENEK UNICEF –
pfiijìte si vybrat! âástka, za kterou si mÛÏete panenku zakoupit, ãiní 600 Kã a je
stanovena podle nákladÛ potfiebn˘ch na oãkování jednoho dítûte v rozvojov˘ch
zemích proti 6 smrteln˘m dûtsk˘m chorobám. Pokud si tedy panenku zakoupíte,
symbolicky tak vlastnû „adoptujete“ dítû, které panenka pfiedstavuje.
■ Sly‰eli jste o rebelantsk˘ch zvonech, vyprávûla vám nûkdy pfied spaním va‰e
babiãka o stra‰idelné radnici? Víte, kde je jedno z nejvût‰ích muzeí pracích praãek
nebo kde popravili mrtvého kata? A vÛbec, tu‰ili jste, Ïe v té na‰í malé, ale neko-
neãnû ‰ikovné zemi, stále je‰tû existují poklady, které ãekají právû na vás, abyste
je objevili? Takto vás láká k pfiíjemnému a nanejv˘‰e zajímavému poãtení nová pub-
likace v nabídce infocentra: „âeské kuriozity aneb Neobvyklé v âeské republice“.
Na celkem 70 stránkách vás ãeká více neÏ 200 fotek a ilustrací, to v‰e buì ve verzi
ãeské nebo anglické za prodejní cenu 45 Kã. K dispozici v omezeném mnoÏství.
■ JestliÏe vás zajímají fotografie a architektonické návrhy, které zachycují sou-
ãasnou tváfi Liberce i jeho moÏnou budoucí podobu, oceníte jistû i novou publika-
ci v na‰í nabídce. Jedná se o Roãenku liberecké architektury 2006 ve formátu
A4, jeÏ na celkem 101 stránkách pfiibliÏuje v˘voj liberecké architektury od dob
dávno minul˘ch aÏ po ãasy, které teprve nastanou (projekty ve v˘stavbû a pro-
jekty budoucnosti). MnoÏství unikátních nákresÛ a fotografií doplÀují sv˘mi texty
odborníci na slovo vzatí: napfi. PhDr. Jan Mohr, Ing. arch. Svatopluk Technik, 
Ing. arch. Filip Horatschke a dal‰í. Publikace je k dispozici za 110 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE B¤EZNA
10. 3. 1951: byla zahájena stavba pfiírodního amfiteátru v Lidov˘ch sadech (56 let).
17. 3. 1902: byly slavnostnû otevfieny Mûstské láznû (105 let).
20. 3. 1906: uvedl Christian Linser svÛj první automobil na ãesk˘ trh (101 let).

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

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

■ rekordní náv‰tûvnost na pfiepáÏkách
Nového magistrátu pfies vyvolávací
systém byla dne 11. prosince 2006,
kdy bylo obslouÏeno 1 960 lidí

■ druhá pfiíãka v náv‰tûvnosti náleÏí
dvûma dnÛm, kdy k pfiepáÏkám pfii-
‰el shodn˘ poãet lidí, a to 1 516, ti se
dostavili 6. 12. 2006 a 15. 1. 2007

■ tfietí nejvût‰í poãet byl zaznamenán 
3. 1. 2007, kdy bylo na pfiepáÏkách
vyfiízeno 1 485 lidí a o nûkolik dní
pozdûji 22. 1. se dostavilo 1 451 lidí

■ vÛbec nejménû klientÛ nav‰tívilo
Nov˘ magistrát v pátek 19. 1. 2007,
a to pouze 413 osob, prÛmûr na den
ãiní 809 lidí
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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
■ Obãanské sdruÏení Orfeus Praha
otevfielo deta‰ované pracovi‰tû centra
denních sluÏeb v objektu b˘valé
Matefiské ‰koly v Klicperovû ul. ã. 414.
Centrum v souãasné dobû poskytuje
sociálnû právní poradenství pro zdra-
votnû postiÏené a je zde také pÛjãovna
kompenzaãních pomÛcek. Postupnû
zde budou poskytovány i dal‰í sluÏby
pro zdravotnû postiÏené. Centrum je
otevfieno: pondûlí a ãtvrtek 14–16 hod.,
úter˘ a stfieda 14–16.30 hod., telefon
485 100 972.
■ Informaãní centrum v Jablonci n. Ni-
sou pfiipravuje jiÏ páté vydání skláfiské-
ho katalogu. Obracíme se proto na
v‰echny zájemce, ktefií chtûjí b˘t
v tomto katalogu uvedeni, aby kontakto-
vali pfiímo Informaãní centrum, Mírové
námûstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 357 335–7, nebo na e-mail: her-
kommerova@mestojablonec.cz. Uzávûr-
ka katalogu je 31. 3. 2007.
■ ·kolicí stfiediska PCstorm pfiipravila
pro rok 2007 bezplatné rekvalifikaãní
kurzy práce na osobním poãítaãi pro ma-
minky na matefiské dovolené a s mal˘mi
dûtmi, dlouhodobû nezamûstnané Ïeny,
Ïeny vracející se na trh práce, Ïeny
v pfieddÛchodovém vûku a muÏe
v obdobné situaci jako Ïeny s mal˘mi
dûtmi a matky samoÏivitelky. Kurzy se
konají jednou mûsíãnû ve ‰kolicím stfie-
disku PCstorm v Liberci – ul. 1. máje 97
(budova Pozemních staveb a sídlo
Finanãního úfiadu). Rekvalifikace práce
na PC má úãastnicím usnadnit vstup
nebo návrat na trh práce nebo pomoci
udrÏet si stávající zamûstnání. V˘uka
probíhá dvakrát t˘dnû v rozsahu 5 hodin
a bûhem doby ‰kolení bude pro matky
s mal˘mi dûtmi zaji‰tûno hlídání dûtí
v Matefiském centru Krteãek (Palachova
504/7, Liberec). Hlídání je bezplatné.
Cel˘ kurz v rozsahu 40 hodin (8 dní po 
5 vyuãovacích hodinách) probûhne vÏdy
bûhem jednoho kalendáfiního mûsíce.
Kurzy budou pfiístupné aÏ do listopadu
2007. BliÏ‰í informace obdrÏíte na tel.:
499 810 606. Projekt je spolufinancován
Evropsk˘m sociálním fondem a státním
rozpoãtem âeské republiky.

V rámci magistrátní budovy Uran na tfiídû 1. máje byla pfiestûhována
dvû oddûlení odboru sociální péãe. Ze ãtvrtého do prvního patra se pfie-
stûhovala oddûlení péãe o zdravotnû postiÏené a dÛchodce a oddûlení
dávek hmotné nouze.

Stûhování v Uranu


