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Spolupráce mezi Libercem a nizozem-
sk˘m Amersfoortem se nadále úspû‰-
nû rozvíjí i po nov˘ch komunálních vol-
bách, jeÏ probûhly v obou partnersk˘ch
mûstech. DÛkazem toho je náv‰tûva
z Amersfoortu, která zavítala do Liberce
ve dnech 24.–26. dubna a zajímala se
o oblast sociální péãe a zdravotních slu-
Ïeb. Po oba dva dny se hostÛm vûnova-
la námûstkynû primátora Naìa Jozífko-
vá, která má na starosti resort sociálních
a zdravotních sluÏeb, pracovníci odboru
a ãlenové komise pro partnerská mûsta.
V prÛbûhu dvoudenního programu
amersfoortská delegace nav‰tívila Do-
mov pro mentálnû postiÏené v Liberci-

Harcovû, kde se zajímala o pracovní ná-
plÀ i zázemí handicapovan˘ch lidí. Ti
v chránûn˘ch dílnách mimochodem i na
tka lcovsk˘ch s tavech dodan˘ch
z Amersfoortu vytváfiejí nádherné pro-
dejné v˘robky. Náv‰tûva zavítala také do
terapeutického centra pro drogovû zá-
vislé Advaita v Nové Vsi, kde se obezná-
mila s chodem centra a léãebn˘m proce-
sem. Pfiíjemnou teãkou pobytu pak bylo
zhlédnutí divadelního pfiedstavení opery
G. Pucciniho Manon Lescaut v Divadle 
F. X. ·aldy. Náv‰tûva z Amersfoortu ne-
ní letos v Liberci poslední. JiÏ v kvûtnu
zavítají do mûsta pod Je‰tûdem pfiedsta-
vitelé a zastupitelé Amersfoortu. (dv)

Pokraãování na str. 10
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15 hodin

V. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 31. kvûtna 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

JiÏ poosmé pofiádá statutární mûsto 
Liberec festival Nisa – fieka, která nás
spojuje. 
Po dobu jednoho mûsíce se uskuteãní
fiada zajímav˘ch sportovních a kultur-
ních pofiadÛ, na které jste srdeãnû zvá-
ni. Jako kaÏd˘ rok i letos je souãástí fes-
tivalu jedna z nejoblíbenûj‰ích a také
nejnav‰tûvovanûj‰ích akcí, a to Libe-
reck˘ jarmark, kterému je po dva dny
vyhrazeno námûstí pfied historickou
budovou radnice.
JelikoÏ festival se koná i v sousedním
Jablonci nad Nisou, pfiiná‰íme také pro-
gram jabloneck˘ch kolegÛ. V‰em, ktefií
zavítají na nûkterou z pfiipravovan˘ch
akcí aÈ jiÏ v Liberci nebo Jablonci, pfie-
jeme hezké záÏitky.
Program festivalu:
LIBEREC
Zahajovací koncert – 30. kvûtna, 17.00
hod., námûstí pfied radnicí
Vystoupí hudební soubor bicích nástrojÛ
ARIES ze Z· a ZU· JabloÀová. V rámci 
zahajovacího koncertu bude pokfitûn 
Almanach dûtsk˘ch prací.

Sociální sluÏby zajímají Holanìany

Amersfoortská delegace se seznámila se zázemím harcovského Domova pro men-
tálnû postiÏené. Foto: Petra ·puláková
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Plnûní Plánu odpadového hospodáfiství

Práce na budovû lázní pokraãují

■ Do 2. dubna 2007 byly pfiijímány
Ïádosti o finanãní pfiíspûvek z Mûstského
fondu rozvoje bydlení, a to na základû
v˘zvy na úfiední desce magistrátu, webo-
v˘ch stránkách mûsta a stránkách Zpra-
vodaje liberecké radnice. Do stanovené-
ho termínu bylo pfiijato 12 Ïádostí s cel-
kov˘m objemem Ïádané podpory pfiesa-
hující 40 milionÛ korun. Správní rada
fondu doporuãila pfiidûlit finanãní pfiíspû-
vek pûti Ïádostem a tfii Ïádosti navrhla
pfiefiadit do druhého kola. Celkem se
jedná o podporu stavebníkÛm v úhrnné
v˘‰i 4 080 000 korun. S pfiedloÏen˘m
návrhem rozdûlení finanãních pfiíspûvkÛ
z MFRB radní souhlasili a následnû jej
schválilo i zastupitelstvo mûsta.
■ Radní na svém osmém zasedání
v roce 2007 schválili podání Ïádosti na
Ministerstvo vnitra âR v rámci programu
„Reprodukce poÏární techniky pro jedno-
tky poÏární ochrany obcí“ pro rok 2008,
a to i navzdory oãekávání, Ïe Ïádost
nebude úspû‰ná. Statutární mûsto Libe-
rec totiÏ jiÏ v pfiedchozích dvou pfiípa-
dech uspûlo a pravdûpodobnost poskyt-
nutí dal‰í dotace je minimální. Jde v‰ak
o naplÀování koncepãního materiálu
obnovy poÏární techniky a jedním z hod-
nocen˘ch kritérií pfii pfiidûlování dotací je
i délka doby, pfied kterou byla Ïádost
podána. Konkrétnû se jedná o Ïádost

o dotaci na nákup nové cisternové stfií-
kaãky pro JSDH Machnín v hodnotû asi 
6 milionÛ korun, pfiiãemÏ pfiíspûvek
mûsta by ãinil témûfi 4 miliony korun.
Pokud bude dotace pfiiznána a rozpoãto-
vé moÏnosti mûsta neumoÏní realizaci
nákupu, lze dotaci odmítnout právû
z dÛvodu nedostateãného spolufinanco-
vání a ucházet se o ni v dal‰ích letech.
■ Vzhledem k prodeji nûkter˘ch lokalit,
které byly v minulosti vyuÏívány pro par-
kovací stání v Zónû placeného stání
v Liberci se radní zab˘vali materiálem,
kter˘ novû upravil ceny za parkování
a také dislokaci jednotliv˘ch ploch.
Z majetku mûsta byly v nedávné dobû
odprodány pozemky v ulicích Felberova
a Palachova, které byly do v˘‰e uvedené
zóny zafiazeny. Kromû vy‰krtnutí tûchto
lokalit ze Zóny placeného stání v Liberci
se poplatky v jednotliv˘ch sazbách
nemûní. Zachovány zÛstávají i ceny za
parkovací karty.
■ Radní projednali druhé rozpoãtové
opatfiení v leto‰ním roce, které zahrnuje
poÏadavky jednotliv˘ch odborÛ. Na stra-
nû pfiíjmÛ i v˘dajÛ dochází k nav˘‰ení
schváleného rozpoãtu o 42 118 276 Kã.
Podstatnou ãást pfiíjmÛ tvofií nav˘‰ení
dotace ze státního rozpoãtu a rozpoãtu
Libereckého kraje, spolu s podílem vlast-
ních prostfiedkÛ (uvolnûné z rezervy na

kapitálové v˘daje na odboru ekonomiky).
Návrh rozpoãtového opatfiení respektuje
i pfievod finanãních prostfiedkÛ mezi
odbory v rámci organizaãních zmûn
magistrátu. V˘dajová ãást poãítá se
zapojením pfiijat˘ch dotací a úpravou
odpisov˘ch plánÛ M· Rolniãka a ZU·
Fr˘dlantská. Do financování byla zafiaze-
na splátka smûnky âS, a. s. ve v˘‰i témûfi
60 milionÛ korun, která souvisí s dodava-
telsk˘m úvûrem SSÎ, a. s. na v˘stavbu
tramvajové tratû a zasnûÏování Je‰tûdu.
Proti tomuto v˘daji je ve stejné v˘‰i zafia-
zen pfiíjem z dlouhodobého smûneãného
programu od âS, a. s. Po zafiazení tûchto
dvou operací je koneãná v˘‰e financová-
ní beze zmûny.
■ Zastupitelé mûsta vzali na vûdomí
zprávu o hospodafiení mûsta za první
ãtvrtletí tohoto roku. Z pfiedloÏené zprávy
mimo jiné vypl˘vá, Ïe finanãní plán se
dafií úspû‰nû naplÀovat. Jedním z nepfií-
jemn˘ch aspektÛ je mírn˘ propad
v oblasti daÀov˘ch pfiíjmÛ, kter˘ je ale
v tomto období ãast˘m jevem. K úspû‰-
nûj‰ímu naplÀování daÀov˘ch pfiíjmÛ
mûsta dochází podle dosavadních zku‰e-
ností zhruba v pololetí aktuálního roku.
Velmi úspû‰nû se dafií naplÀovat nedaÀo-
vé a kapitálové pfiíjmy, pfiiãemÏ vût‰í
majetkové operace zatím nebyly zpravi-
dla realizovány. (dav)

V rámci systému separace vyuÏitel-
n˘ch sloÏek komunálního odpadu ve
mûstû Liberci nabídla mûstu spoleãnost
EKO-KOM, a. s. bezplatnou v˘pÛjãku 30
kusÛ odpadov˘ch nádob pro separová-
ní vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního od-
padu. Konkrétnû se jedná o 10 ks mod-
r˘ch 1 100litrov˘ch nádob na papír, 10 ks
Ïlut˘ch 1 100litrov˘ch nádob na plasty
a 10 ks zelen˘ch 1 100litrov˘ch nádob
na sklo.

Libereãtí radní souhlasili s nabíze-
n˘m bezplatn˘m zapÛjãením nádob na
dobu neurãitou s tím, Ïe zv˘‰ená odmû-
na za sebranou surovinu pokryje i ná-
klady na svoz tûchto kontejnerÛ. Nové
nádoby budou rozmístûny na území
mûsta, a to tak, aby byl respektován
schválen˘ Plán odpadového hospodáfi-
ství a zároveÀ byly pokryty i novû vznik-
lé oblasti bytové v˘stavby ãi Ïádosti ob-
ãanÛ.

Souãástí Plánu odpadového hospo-
dáfiství je také „roz‰ifiování domácího
kompostování“. Statutární mûsto Libe-
rec jiÏ poãtvrté nakoupí celkem 180 ks
k o m p o s t é r Û  v c e l k o v é  h o d n o t û
200 000 Kã a rozdûlí je mezi zájemce.

Kompostér bude moci získat ten, kdo
vãas ode‰le tajenku  kfiíÏovky, kterou
vãetnû podmínek soutûÏe otiskujeme na
deváté stranû tohoto ãísla Zpravodaje.

(mko)

B˘valé Láznû císafie Franti‰ka Josefa I.
procházejí rekonstrukcí jiÏ nûkolik let.
V loÀském roce bylo prioritou budovu za-
bezpeãit a vyklidit ji samotnou i její bez-
prostfiední okolí. Cílem pfiitom bylo uvol-
Àovat finanãní prostfiedky pfiedev‰ím na
dlouhodobûj‰í opatfiení neÏ na ty krátko-
dobá – coÏ se podafiilo. Dá se dokonce fií-
ci, Ïe postup prací probíhá nad oãekávání
dobfie.

V roce leto‰ním se rozbíhá první etapa
rekonstrukce objektu a je zamûfiena pfie-
dev‰ím na stfiechu b˘val˘ch lázní. V roz-
poãtu je na tuto investiãní akci pro leto‰-

ní rok vyãlenûno 5 milionÛ korun a dal‰ích
cca 1,5 milionu korun bude patrnû pfied-
stavovat dotace z jin˘ch zdrojÛ. Úkolem
první etapy je provést: generální rekon-
strukci a konzervaci v‰ech krovÛ, kom-
pletní a definitivní pfieloÏení pouÏit˘ch
stfie‰ních ta‰ek, nahrazení nepÛvodních
stfie‰ních krytin replikami pÛvodních ta-
‰ek, nahrazení doÏit˘ch stfie‰ních klem-
pífisk˘ch prvkÛ mûdûn˘mi, generální re-
konstrukci Ïelezn˘ch prvkÛ svûtlíku nad
bazénem, v˘mûnu ve‰ker˘ch sklenûn˘ch
prvkÛ svûtlíku, konzervaci a restaurová-
ní sochafiské v˘zdoby hlavního ‰títu

a vstupu, rekonstrukci v‰ech zdûn˘ch
prvkÛ nad okapní fiímsou (navazující na
stfiechu).

Z v˘ãtu v˘‰e uveden˘ch souãástí prv-
ní etapy je jasné, Ïe ani souãet leto‰ní ãást-
ky vyãlenûné na láznû v rámci liberecké-
ho rozpoãtu a dotaãních prostfiedkÛ nepo-
kryje v‰echny náklady sní spojené. Vzhle-
dem ktomu, Ïe je potfieba je‰tû dal‰ích cca
5–7 milionÛ korun, pravdûpodobnû skon-
ãí I. etapa v pfií‰tím roce. Av‰ak pravdivost
této spekulace bude jasná aÏ po sestave-
ní rozpoãtu na rok 2008, kter˘ objektu opût
pfiidûlí finanãní rámec prací. (vod)
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Zastupitelé provûfiili nové hlasovací zafiízení

Kraj získal nemovitosti LVT
O tom, Ïe Liberec spolupracuje na

krajském projektu nazvaném Centrum
vzdûlanosti Libereckého kraje byla ve-
fiejnost informována jiÏ nûkolikrát. JiÏ 
od kvûtna loÀského roku pfiitom platí roz-
hodnutí o umístûní stavby v lokalitû Ma-
sarykova-Gorkého. V rozhodnutí o umís-
tûní stavby jsou podrobnû vymezeny
podmínky pro umístûní a projektovou
pfiípravu celé stavby a zároveÀ se jedná
o dÛleÏit˘ dokument, na jehoÏ základû
mÛÏe Libereck˘ kraj Ïádat o spolufinan-
cování projektu z Evropsk˘ch struktu-
rálních fondÛ v období 2007–2013.

Vlastní realizace projektu se pfiímo
dot˘ká nemovitostí v majetku SML (pÛ-
vodnû Libereck˘ch v˘stavních trhÛ –
LVT). Aby se v‰ak Libereck˘ kraj mohl
stát právoplatn˘m nositelem celého pro-

jektu a také Ïadatelem o finanãní spolu-
úãast, je nutné dofie‰it zpÛsob pfievodu
nemovitostí z majetku mûsta na kraj a ta-
ké finanãní vypofiádání této operace.

Celková cena v‰ech nemovitostí 
je stanovena na ãástku pfievy‰ující 63 mi-
lionÛ korun. Zastupitelé mûsta schválili
prodej nemovitostí Libereckému kraji,
a to formou splátkového kalendáfie, 
pfii kterém Libereck˘ kraj zaplatí mûstu
2 800 000 Kã do 30 dnÛ od podpisu kup-
ní smlouvy, cca 6 350 000 korun do kon-
ce roku 2008 a následnû 54 milionÛ ko-
run v devíti pravideln˘ch roãních splát-
kách (6 milionÛ korun roãnû). V pfiípadû,
Ïe by projekt Centra vzdûlanosti nebyl
realizován, má mûsto Liberec pfiedkup-
ní právo a nemovitosti by získalo zpût.

(mk, dv)

■ Zastupitelé schválili pfiijetí úãelové
dotace ve v˘‰i 65 milionÛ od Liberecké-
ho kraje na realizaci akcí spojen˘ch
s v˘stavbou infrastruktury pro MS 2009.
■ Pfiijetí daru, jímÏ je pouÏitá sedaãková
lanová dráha pro úãely dopravy skokanÛ
na nájezd mÛstkÛ, schválilo mûstské
zastupitelstvo. Dar mûstu poskytla spo-
leãnost Snowhill.
■ Ministerstvo vnitra poskytlo mûstu
Liberci dvoumilionovou dotaci na repro-
dukci poÏární techniky. Za dotaci a za
pfiispûní mûstského rozpoãtu bude
zakoupena cisternová stfiíkaãka pro
JSDH Horní Hanychov.
■ âástkou 1 265 000 korun se bude
mûsto Liberec letos podílet na obnovû
kulturních památek v rámci Programu
regenerace mûstské památkové zóny.

Nové hlasovací zafiízení si poprvé za-
stupitelé mûsta vyzkou‰eli 29. bfiezna.
Jde o novou generaci zafiízení, které má
hned nûkolik novinek. Pfiedev‰ím umoÏ-
Àuje prezentaci na webov˘ch stranách.
Pfiedností je prezentace hlasování jed-
notliv˘ch zastupitelÛ, která se ihned po
hlasování promítne na plátno a zastupi-
telé i vefiejnost si tak budou moci ovûfiit
jak kdo hlasoval. Systém umoÏÀuje i on-
line v˘stup hlasování jednotliv˘ch za-
stupitelÛ na webové stránky. Dal‰í no-
vinkou je nahrávání hlasového zázna-
mu, kter˘ je strukturovan˘ podle prÛ-
bûhu jednání. Lep‰í orientaci pfii hlaso-
vání umoÏÀuje nová hlasovací jednotka.
Není to jiÏ prostfiednictvím poãítaãové

my‰i, ale jakési skfiíÀky s tlaãítky, z ni-
chÏ kaÏdé má svÛj v˘znam. Celé zafiíze-
ní umoÏÀuje prostfiednictvím ka-
mer pofiizovat video a cel˘ prÛbûh
jednání tak sledovat on-line na
webu. Právû o této moÏnosti musí
rozhodnout zastupitelé. Dodava-
telem nového hlasovacího zafiíze-
ní je mûstská spoleãnost Liberec-
ká IS, která pro magistrát zaji‰Èu-
je v‰echna IT zafiízení.

PÛvodní hlasovací zafiízení bylo
podle nûkter˘ch zastupitelÛ ne-
spolehlivé, a proto radní rozhodli
o nákupu nového. PÛvodní bylo
podrobeno auditu renomovanou
firmou a dvûma soudními znalci.

Jejich testy jasnû prokázaly, Ïe zafiízení
je v pofiádku. Dagmar Vodvárková

Zaãátkem tohoto roku uloÏila rada
mûsta vypracovat materiál, kter˘ by na-
vrhl systém získávání dotací z EU pro ce-
lou mûstskou skupinu (magistrát a or-
ganizace zfiízené nebo zaloÏené mûs-
tem). Tento materiál byl radû mûsta
pfiedloÏen na jejím osmém zasedání.
Kromû problematiky dotací EU jsou je-
ho obsahem i stanovené priority mûsta
v oblasti ve‰ker˘ch prací vedoucích
k získání dotace na jednotlivé projekty.
Urãení priorit je nutné vzhledem k situ-
aci v oblasti ãerpání dotací EU a hlavnû
kvÛli faktu, Ïe jiÏ probíhá vyhla‰ování
v˘zev v rámci nûkter˘ch projektÛ –
systém tedy musí zaãít fungovat co nej-
dfiíve.

Jak uvedl námûstek primátora Ivo Pa-
lou‰, materiál vznikal jiÏ za pÛsobnosti

jeho pfiedchÛdce Jifiího Veselky a v sou-
ãasné dobû byl dokonãen se stanovením
priorit. Mezi nû patfií devût nejdÛleÏitûj-
‰ích mûstsk˘ch projektÛ: Mûstské láz-
nû, Tramvajová traÈ do Rochlice, Rozvoj
lidsk˘ch zdrojÛ a fiídících systémÛ ve
skupinû mûsto, ProtipovodÀová opatfie-
ní, Rozvoj základních a matefisk˘ch ‰kol,
Aktualizace územního plánu obce, Roz-
voj lokality Lidov˘ch sadÛ, Sportovnû-
rekreaãní areál u liberecké pfiehrady,
Otevfiené mûsto.

U projektu Rozvoje lokality Lidov˘ch
sadÛ se poãítá kromû vybudování Pur-
kyÀova arboreta mezi botanickou a zoo-
logickou zahradou také s fie‰ením dnes
znaãnû zchátralého b˘valého pfiírodního
amfiteátru. „Mohl by zde b˘t vybudován
kemp,“ uvedl námûstek Palou‰. Evrop-

ské peníze by také mohly pomoci k pfie-
mûnû okolí liberecké pfiehrady na spor-
tovnû rekreaãní areál. V tomto pfiípadû
studie poãítá s uzavfiením ulice Zvolen-
ské, s fie‰ením dosavadní pláÏe i lesíkem
smûrem na KrálÛv Háj. „VyrÛst by zde
mohl tobogan, bobová dráha, vodní di-
vadlo, cyklostezka i skokanské mÛstky
s molem,“ doplnil Palou‰.

Souãástí radou schváleného materiá-
lu je i zfiízení funkce koordinátora dota-
cí EU na odboru Kanceláfi primátora
a ukládací ãást usnesení, podle které má
primátor mûsta zahájit jednání s Libe-
reck˘m krajem s cílem sjednat píse-
mnou podobu o spolupráci v oblasti do-
tací EU a ustanovit pracovní skupinu pro
fie‰ení Integrovaného plánu rozvoje.

(dav)

Mûsto má prioritní projekty, bude Ïádat peníze z EU

Struãnû
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Dubnové zasedání zastupitelstva
projednalo a schválilo realizaci oprav ha-
varijních stavÛ mostÛ, komunikací,
opûrn˘ch zdí, de‰Èov˘ch kanalizací
a pfiechodÛ.

Podle propoãtÛ se na zimní údrÏbû
v Liberci u‰etfiilo více neÏ 10 milionÛ ko-
run. Odbor komunálních sluÏeb má
v rozpoãtu ãástku 19 milionÛ korun na
správu a bûÏnou údrÏbu komunikací.
Spoleãnû s úsporami na rekonstrukci

skládky Zlaté Návr‰í a pfiedpokládanou
úsporou v˘dajÛ na odtahy vozidel je
moÏné poãítat s ãástkou 33 860 000 ko-
run. Nav˘‰ena je i poloÏka drobné údrÏ-
by komunikací, a to o témûfi 4 miliony
korun.

Nejzásadnûj‰í rekonstrukce, se kte-
r˘mi koncept poãítá (ceny bez DPH):

Opravy mostÛ 4 365 000 Kã (most v ul.
Nad Údolím 850 000 Kã, most v ul. Hej-
nická 690 000 Kã)

Opravy opûrn˘ch zdí 5 227 226 Kã
(opûrná zeì ul. Nad Údolím 1 037 000 Kã,
opûrná zítka ul. Na Jezírku 1 000 000 Kã)

Opravy odvodnûní a úpravy provozu
na nehodov˘ch kfiiÏovatkách 3743000Kã
(odvodnûní komunikace MimoÀská, ob-
novení pfiíkopÛ 2 000 000 Kã, ·vermova,
Domky – úprava kfiiÏovatky u pfiejezdu
âD 900 000 Kã)

Opravy komunikací v rámci akcí
vlastníkÛ IS 5 263 000Kã.

V lokalitû pod b˘valou ru‰iãkou na
Nové Rudû probíhá v souãasné dobû no-
vá bytová v˘stavba. JelikoÏ v‰ak tato uli-
ce dosud nemûla svÛj název, Rada mûst-
ského obvodu Vratislavice nad Nisou
pfiedloÏila svÛj návrh na pojmenování lo-
kality, která jiÏ je stavebním úfiadem
technicky i graficky zdokumentována.
Novû se ulice bude jmenovat Pod Ru-
‰iãkou.

JelikoÏ radní SML tento návrh schvá-
lili, bude nová ulice zafiazena do regist-
ru názvÛ vefiejn˘ch prostranství, sezna-
mu ulic a v‰ech odpovídajících databá-
zí, grafick˘ch podkladÛ a plánÛ mûsta.
Informace o nové ulici samozfiejmû zís-
kají i ve‰keré instituce, které ke své prá-
ci potfiebují ovládat znalost místopis-
n˘ch názvÛ (Policie âR, âeská po‰ta,
mûstská policie, âSÚ atd.) (kor)

Zimní údrÏba byla levnûj‰í: opravíme komunikace

Mûsto má dal‰í novou ulici

Milana ·íra, námûstka primátora
pro technickou infrastrukturu, Ïivotní
prostfiedí a bezpeãnost

Mûsto Liberec u‰etfiilo finanãní pro-
stfiedky za leto‰ní zimní údrÏbu komu-
nikací. Jak budou tyto peníze pouÏity?

Prostfiedky, plánované v rozpoãtu
mûsta na zimní snûhovou sluÏbu a ná-
sledn˘ jarní úklid, které nebyly z ãásti
vyãerpány, budou smysluplnû vyuÏity
k nutn˘m opravám silnic, mostÛ, opûr-
n˘ch zdí a de‰Èov˘ch kanalizací.

Rychl˘ rozvoj silniãní dopravy v po-
sledních letech se podepisuje na stavu
dopravních staveb ve mûstû. ProtoÏe
jsme si vûdomi toho, Ïe vãasná oprava
mÛÏe do budoucna u‰etfiit znaãné pro-
stfiedky, byl v minul˘ch dnech Radû
mûsta Liberec pfiedloÏen ke schválení
materiál, kter˘ podrobnû fie‰í vyuÏití
prostfiedkÛ u‰etfien˘ch v zimû.

Navrhovanou koncepci rada mûsta
schválila a tak se mohou Libereãané tû-
‰it na to, Ïe se na fiadû míst zlep‰í stav

vozovek, dojde k opravám mostÛ, které
by jinak kvÛli jejich technickému stavu
byly uzavfieny. Správci mûstsk˘ch ko-
munikací, TSML a. s., také pfiipravují
spoleãné projekty se správci sítí, kdy po
pokládkách nebude následnû opraven
jen rozkopan˘ pruh silnice, ale silnice
budou opravovány v celé ‰ífii. Toto oce-
ní zejména motoristé. Mimo silnic
a mostÛ bude také opraveno nûkolik
opûrn˘ch zdí, na které je Liberec dosti
bohat˘.

Jak jsem na zaãátku uvedl, u‰etfiené
prostfiedky budou smysluplnû vyuÏity.
KaÏdá taková oprava, na kterou jsou ty-
to peníze urãeny, zlep‰í tváfi na‰eho
mûsta a v tomto zejména vidím tu smys-
luplnost.

Otázka pro…

Lep‰í fungování Mûstské skupiny
V únoru tohoto roku schválila rada

mûsta koncepãní materiál, kter˘ má za
úkol zlep‰it fungování organizací mûst-
ské skupiny (Komplexní rozvojov˘ pro-
gram Mûstské skupiny – „KOPR“). Ten
obsahoval i vydefinování ‰esti základ-
ních pilífiÛ, které vyjadfiují hlavní smûry
dosaÏení základních cílÛ. Jsou to: UÏi-
teãnost pro zfiizovatele/zadavatele – UÏi-
teãnost pro klienty – Struktura – Dotace
– Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ – Komunikace
s vefiejností.

Novû pfiedloÏen˘ a schválen˘ materi-
ál navazuje na ten prvotní; rekapituluje
probíhající, zahajované a pfiipravované
konkrétní projekty v jednotliv˘ch mûst-
sk˘ch organizacích a navrhuje dal‰í kon-
krétní opatfiení smûfiující k naplÀování
koncepce lep‰ího fungování mûstské
skupiny. Nejzásadnûj‰ím v˘stupem to-
hoto materiálu je zfiízení Fondu pro fi-
nancování investic pfiíspûvkov˘ch orga-
nizací – mûl by vzniknout v následujících
letech. Do nûj by mûly b˘t soustfiedûny

finance na jednotlivé plánované investi-
ce, které dosud mají pfiíspûvkové organi-
zace ve sv˘ch rozpoãtech a také dotaãní
prostfiedky získané z externích zdrojÛ.
Z fondu pak budou prostfiedky uvolÀová-
ny jednotliv˘m organizacím tak, aby mo-
hl probíhat jejich plnohodnotn˘ rozvoj.
Tento systém jiÏ nebude umoÏÀovat pfiís-
pûvkov˘m organizacím nárokovat dal‰í
investiãní náklady v rozpoãtu mûsta,
kromû mimofiádn˘ch pfiípadÛ, o kter˘ch
rozhodnou orgány mûsta. (mk)
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A léta bûÏí...

Mûstsk˘ kamerov˘ systém pomáhá 
stráÏníkÛm i policistÛm

V letech 2005–2006 byl libereck˘
Mûstsk˘ kamerov˘ systém revitalizován
a modernizován. Z pÛvodního systému
byly pouÏity nûkteré kamery s dobr˘mi
parametry. Ostatní, jiÏ nevyhovující, by-
ly vymûnûny za kvalitnûj‰í kamery s v˘-
born˘mi zobrazovacími schopnostmi,
které dokáÏí zajistit i mnohonásobné pfii-
blíÏení sledovaného objektu ãi osoby.

Vylep‰eno bylo i ovládání kamer, kte-
ré reagují rychleji a jejich ostfiení probíhá
automaticky. Tím dostává operátor více
prostoru soustfiedit se na samotné sledo-
vání kamerového místa. Pro zobrazení
jednotliv˘ch kamerov˘ch míst na stûnû
pfied operátorem byla pouÏita zadní pro-
jekce. Ta umoÏÀuje operátorovi navolení
poãtu kamer, které se na stûnû mají zo-
brazit azároveÀ stím dokáÏe zobrazit ika-
tastr mûsta Liberce pro dal‰í ãinnost
stráÏníkÛ v ulicích.

Díky v˘mûnû analogového nahrávání
za digitální je moÏné vyhledat urãit˘
den, datum i hodinu v archivované ãás-
ti. Jedná se o záleÏitost nûkolika vtefiin.
Kamery se také dají v záznamu sesyn-
chronizovat, coÏ mÛÏe pomoci Policii
âeské republiky k dohledání pachatelÛ
nebo k urãení trasy jejich útûku z místa
trestného ãinu.

PouÏit˘ systém Mûstského kamero-
vého systému ve své ‰piãkové kvalitû,
která umoÏÀuje i pfiípadné zapojení dal-
‰ích prvkÛ, je velik˘m pomocníkem pfii
krizovém fiízení, a to nejen mûsta Liber-
ce, ale i celého kraje. V neposlední fiadû
mÛÏe také v˘raznû pomoci pfii sledová-
ní bezpeãnosti mûsta v dobû pofiádání
Mistrovství svûta v klasickém lyÏování
v roce 2009.

Veronika Janouchová
tisková mluvãí Mûstské policie Liberec

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

90 let – Bohumil Vlãek, Jifií Libánsk˘,
Václav Nesládek, BoÏena Záhorová, 
Jaroslava Patoãková

91 let – Adéla Matou‰ová, Marie Fied-
lerová

92 let – Marie KoÈátková, RÛÏena JÛrko-
vá, Josef Winkler

93 let – Emilie Machová, Jaroslav Tomá‰,
BoÏena Svobodová, Josefa Proke‰ová,
Anna Koudelová, Augustina ·onská

94 let – Antonín âern˘, Marie Pokorná,
Ignác Ma‰ek

95 let – Marta Pu‰ová, Bedfiich Kareis,
Anna Havlová, Franti‰ek Peterka

97 let – Marie Stanková

98 let – Marie Giliková

99 let – Marie Felinská

100 let – Marie PraÏáková

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Prvním obãánkem roku je Tomá‰ 
Perniãka
Ze slavnostního pfiijetí prvního obãán-
ka roku 2007 si mal˘ Tomá‰ Perniãka
nebude pamatovat nic, ale v dospûlosti
mu tento okamÏik bude navÏdy pfiipo-
mínat zlat˘ fietízek s medailonkem zvû-
rokruhu, kter˘ obdrÏel spolu s novoro-
zeneck˘m deníãkem a Knihou o Liberci
od primátora Jifiího Kittnera. Ten první-
ho obãánka Liberce roku 2007 spoleãnû
s jeho rodiãi pfiijal v pátek 27. dubna
2007 v obfiadní síni liberecké radnice.

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací
z Fondu prevence statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na projekty uskuteãnûné v roce 2007 za úãelem:
• Podpory aktivit protidrogové politiky (aktivity smûrové na cílové specifické sku-

piny, vefiejnost atd. vã. prevence uÏívání tabákov˘ch v˘robkÛ a alkoholu)
• Podpory specifické primární prevence uÏívání drog, tabákov˘ch v˘robkÛ, 

alkoholu a dal‰ích preventivních programÛ
• Podpory zaãleÀování sociálnû vylouãen˘ch osob do spoleãnosti (napfi. terénní

programy, programy pro obûti trestn˘ch ãinÛ, osoby bez domova, programy pro
osoby propu‰tûné z v˘konu trestu odnûtí svobody) a dal‰í ohroÏené komunity
(napfi. nezamûstnaní, národnostní men‰iny)

• Podpory aktivit prevence kriminality a prevence sociálnû-patologick˘ch jevÛ
• Podpory sociálních a preventivních aktivit národnostních men‰in a etnick˘ch

skupin (napfi. terénní programy, poradenství atd.)
• Podpory aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (pfiístup k zamûst-

nání, právÛm)
• Podpory sociálních sluÏeb ohroÏen˘m skupinám obãanÛ
Formuláfie Ïádosti vãetnû základních pravidel pfiidûlování dotací jsou k dispozi-
ci na oddûlení sociální prevence odboru sociálních a zdravotních sluÏeb (2. p.
budovy „Uranu“, tfi. 1. máje 108, kanceláfi ã. 24), tel. 485 244 940, dále v recepci 
liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz. Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Liberec
do termínu uzávûrky, tj. do ãtvrtka 31. 5. 2007 do 16.00 hodin.
Na chybnû, neúplnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán zfietel pfii
posuzování Ïádostí.

Mûstská nezisková spoleãnost Vefiejnû prospû‰né práce Liberec, o. p. s. zmûnila název na Komunitní práce Liberec, o. p. s.,
a to dnem 17. dubna 2007. Úãel, pro kter˘ byla pÛvodní spoleãnost vytvofiena, se nemûní a nadále vefiejnosti poskytuje
obecnû prospû‰né sluÏby vytváfiením omezen˘ch pracovních pfiíleÏitostí pro dlouhodobû nezamûstnané obãany, vedené na
Úfiadu práce Liberec. Naopak, spoleãnost svoji ãinnost roz‰ífiila o zaji‰Èování terénní sluÏby osobám Ïijícím v sociálnû vylou-
ãen˘ch komunitách.
Adresa pro písemn˘ styk: Komunitní práce Liberec, o. p. s., nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
Spoleãnost sídlí v budovû b˘valého Uranu – tfi. 1 máje. Kontakty: fieditelka spoleãnosti ·árka ·elongová – 485 244 990,
administrativní pracovnice Klára Tekelyová – 485 244 834.



Organizaãní v˘bor Liberec 2009 vy-
zval ke spolupráci lyÏafiské kluby z âes-
ké republiky. Pofiadatelé ‰ampionátu
chtûjí vyuÏít pfiedev‰ím bohaté zku‰e-
nosti organizátorÛ lyÏafisk˘ch soutûÏí.

„LyÏafiské kluby sdruÏují mnoho od-
borníkÛ, ktefií se dlouhá léta podílejí na
organizaci závodÛ, aÈ uÏ jako rozhodãí
stylu, poãtáfii, mûfiiãi délek, ‰lapaãi
mÛstkÛ nebo technick˘ personál.
Z mistrovství svûta v Liberci by se tak
mohl stát svátek pro v‰echny, ktefií se
jiÏ roky zapojují do pofiádání men‰ích
lyÏafisk˘ch soutûÏí,“ vysvûtluje inicia-
tivu organizaãního v˘boru Liberec
2009 prezident Roman Kumpo‰t.

Organizátofii Liberec 2009 postup-
nû osloví vybrané lyÏafiské kluby v âes-
ké republice a nabídnou jim konkrétní
spolupráci v pfiípravû svûtového ‰am-
pionátu. Tím prvním, s nímÏ se uÏ do-
hodli, se stala Tûlov˘chovná jednota
Jiskra Harrachov.

„Harrachov je tradiãním pofiadate-
lem FIS Svûtov˘ch pohárÛ ve skoku na
lyÏích a severské kombinaci ãi mist-
rovství svûta v letech na lyÏích a my si
velice váÏíme moÏnosti vyuÏít zku‰e-
ností tamních pofiadatelÛ. Rádi by-
chom napfiíklad obsadili prestiÏní post
fieditele závodÛ MS 2009 v severské
kombinaci harrachovsk˘m funkcioná-

fiem Stanislavem Slavíkem,“ uvádí Ro-
man Kumpo‰t.

Harrachov je pfiipraven pomoci na-
pfiíklad s v˘robou technického snûhu.
„V pfiípadû, Ïe by nastala podobnû pro-
blematická zima jako letos, je moÏné
vyrábût v Harrachovû hromady tech-
nického snûhu, které by se pfievezly na
Je‰tûd a do Vesce,“ upfiesÀuje Tomá‰
Ploc, starosta Harrachova.

Dal‰ím oddílem, s nímÏ budou li-
bereãtí organizátofii jednat, je Spor-
tovní klub Nové Mûsto na Moravû, vy-
hlá‰en˘ pofiadatel závodÛ FIS Svûto-
vého poháru v bûhu na lyÏích – Zlatá
lyÏe.

Sarah Lewisová je generální sekre-
táfikou Mezinárodní lyÏafiské federace
(FIS). Koncem dubna pfiicestovala do Li-
berce v ãele koordinaãní skupiny FIS,
kterou ãekala dosud nejpodrobnûj‰í in-
spekce aktuálního stavu pfiipravenosti
organizaãního v˘boru Liberec 2009. Po
dvoudenním jednání v‰ak sympatická
Angliãanka neskr˘vala uspokojení.

„Z úst vedoucích jednadvaceti sekcí
organizaãního v˘boru jsme vyslechli po-
drobné informace a velice pozitivnû hod-
notíme, jak pfiípravy mistrovství svûta
2009 pokraãují. Velk˘ dojem na nás udû-
lal zejména znaãn˘ pokrok ve v˘stavbû
areálÛ na Je‰tûdu a ve Vesci. Naposledy
jsme mûli pfiíleÏitost prohlédnout si je
v kvûtnu loÀského roku a od té doby za-
znamenaly v˘razn˘ stavební pokrok“.

Co vás kromû areálÛ v pfiípravách MS
2009 je‰tû zaujalo?

Napfiíklad to, jak organizaãní v˘bor do-
kázal sestavit a zformovat kolektiv dob-
rovolníkÛ Team Liberec 2009. Je skvûlé
vûdût, Ïe se jeho souãástí chtûjí stát ãle-
nové nejen z Liberce, ale z celé âeské re-

publiky. V tomto pfiípadû se podafiilo ma-
ximálnû podnítit zájem vefiejnosti.

V ãem bude podle vás mistrovství
svûta v Liberci jiné v porovnání s pfied-
cházejícími ‰ampionáty?

Liberec má v‰echny pfiedpoklady k to-
mu, aby uspofiádal opravdov˘ lyÏafisk˘
festival se skvûlou atmosférou. Není to
totiÏ tak velké mûsto jako Sapporo nebo
Oslo, kde je sloÏitûj‰í vytvofiit pocit sou-
náleÏitosti s probíhající akcí. LyÏafisk˘m
‰ampionátem mÛÏe Ïít opravdu cel˘ Li-
berec. Z areálÛ do centra mûsta a do pfii-
pravovaného Nordic Parku to není dale-
ko, navíc uÏ dva roky pfied zaãátkem je

vidût, Ïe zdej‰í lidé sledují pfiípravy na
‰ampionát s nev‰edním zájmem.

Koordinaãní skupina FIS se v Liberci
zab˘vala také hodnocením Sappora
2007. Jakou zku‰enost by si z Japonska
mûli odnést libereãtí pofiadatelé?

Za velkou v˘hodu povaÏuji to, Ïe v Li-
berci se soutûÏe uskuteãní pouze ve dvou
areálech – v Sapporu se konaly ve ãty-
fiech. Na druhou stranu Sapporo nasadi-
lo laÈku vysoko pfiedev‰ím v cateringu
a organizaci dopravy. Do Liberce by v‰ak
mûlo dorazit mnohem více divákÛ.

Co oãekáváte od organizaãního v˘-
boru v pfií‰tích mûsících?

V únoru 2008 se na Je‰tûdu a ve Ves-
ci uskuteãní osm závodÛ FIS Svûtového
poháru, coÏ bude pro pofiadatele ‰ampi-
onátu skuteãná zkou‰ka. Koordinaãní
skupina FIS se proto v pfií‰tím období za-
mûfií pfiedev‰ím na tyto závody. V jejich
prÛbûhu chceme otestovat maximum
procesÛ souvisejících s vrcholnou lyÏafi-
skou akcí – organizací poãínaje, systé-
mem akreditace, dopravy nebo caterin-
gu konãe.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Sarah Lewisová: Libereck˘ ‰ampionát je v dobr˘ch rukou

V˘zva ãesk˘m lyÏafisk˘m klubÛm ke spolupráci pfii MS

Studenti zapojeni do pfiípravâT rozmístila kamery
StudentÛm Technické univerzity v Liberci pfiedstavili

projekt mistrovství svûta zástupci organizaãního v˘boru Li-
berec 2009. Prezentace byla urãena studentÛm prvního
a druhého roãníku pedagogické fakulty – oboru sportovní
management, ktefií zároveÀ obdrÏeli nabídku na spoluprá-
ci. PÛsobit mohou jako dobrovolníci v fiadách Teamu Libe-
rec 2009 nebo spolupracovat pfiímo s organizaãním v˘bo-
rem MS 2009 v rámci pfiedmûtÛ Praxe v tûlov˘chovn˘ch za-
fiízeních a Organizace sportovních her.

Pracovníci âeské televize, ktefií budou v Liberci 2009 za-
ji‰Èovat v˘robu mezinárodního televizního signálu proudícího
do celého svûta, uÏ mají jasno o rozmístûní televizních kamer
v areálech na Je‰tûdu a ve Vesci. Na základû detailní obhlíd-
ky televizního ‰tábu, hlavního reÏiséra pfienosÛ Charilaose Ka-
radÏose a podrobn˘ch plánÛ tratí i mÛstkÛ byl vytvofien pfies-
n˘ projekt kamerov˘ch pozic, kter˘ podléhá schválení koor-
dinaãní komise Mezinárodní lyÏafiské federace a EBU, jeÏ je
vlastníkem marketingov˘ch a televizních práv.
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KDO CHCE, HLEDÁ CESTU, KDO NECHCE, HLEDÁ DÒVOD
Pfiesnû o tom je v tuto dobu ãasto dis-

kutované téma komunitního plánování
sociálních sluÏeb. Vysvûtlení pojmÛ ko-
munitního plánování a pfiijetí jeho princi-
pÛ je sloÏitûj‰í o skuteãnost, Ïe v mnoha
lidech mÛÏe tento pojem evokovat nûco,
co zavání despotismem moci. Není to tak
dávno, kdy jsme byli vtaÏeni do centrál-
ního plánování, kdy rádoby strategie
vznikaly od stolu a byly pfiená‰eny do Ïi-
vota lidí ze shora. Právû opak tohoto po-
stupu je pfiístup politické reprezentace
k názorÛm obãanÛ, ktefií mají zájem po-
dílet se na rozvoji vefiejn˘ch sluÏeb. Ko-
munitní plánování není jenom oznaãení
zpÛsobu, jak rozplánovat postupné kro-
ky, které vedou k urãitému cíli. Metoda
komunitního plánování s sebou nese
zmûnu my‰lení, zmûnu pfiístupu lidí k Ïi-
votu svému i k Ïivotu spoluobãanÛ, uãí li-
di vzájemné toleranci akvzájemnému na-
slouchání. Tyto prvky v sobû pofiád má-
me, ale pod rÛzn˘mi vlivy ustupují do po-
zadí. Pfii práci v pracovních skupinách se
vzájemnû uãíme postojÛm nebo obnovu-
jeme postoje sounáleÏitosti a odpovûd-
nosti k místu, ve kterém Ïijeme.

Díky principÛm komunitního plánová-
ní je to o vzájemné spolupráci volen˘ch
zástupcÛ politické reprezentace, zástup-
cÛ tûch, ktefií vefiejné sluÏby uÏívají a zá-
stupcÛ tûch, co vefiejné sluÏby umí po-
skytovat. Právû na této spolupráci mûsto
Liberec buduje síÈ sluÏeb v oblasti soci-
ální. Cílem je vybudovat takovou síÈ slu-
Ïeb, která bude nastavena podle reál-
n˘ch potfieb jejích uÏivatelÛ a bude
schopna reagovat na zmûny po jejich po-
ptávce.

O jaké potfieby se jedná, je pfiedmûtem
prÛbûÏného zji‰Èování a ovûfiování. Proto
je dÛleÏité, aby ti, ktefií sociální sluÏby po-
tfiebují, vyjádfiili svÛj názor a pfiispûli tak
k jejich rozvoji.

Abychom byli schopni reagovat na po-
tfieby ‰iroké ‰kály uÏivatelÛ sociálních
sluÏeb, je vytvofieno nûkolik pracovních
skupin, zamûfien˘ch na specifika té kte-
ré skupiny.

âinnost pracovní skupiny pro rodinu,
dûti a mládeÏ mapuje potfieby obãanÛ
z oblasti sociálnû-právní ochrany dûtí, 
lidí, ktefií potfiebují psychosociální po-
moc, potfieby tûlesnû postiÏen˘ch a jejich
blízk˘ch, ktefií o nû peãují. V pracovní
skupinû jsou zapojeni poskytovatelé
tûchto a dal‰ích sluÏeb, jako i organiza-
ce, podílející se na pofiádání volnoãaso-
v˘ch aktivit coby prevence patologic-
k˘ch jevÛ ve spoleãnosti a pomáhající ro-
dinám s dûtmi v jejich tíÏivé situaci, jako
i organizace zamûfiené na podporu zdra-

vého v˘voje dítûte. Kontaktní osobou je
Helena ·trofová.

Skupina pro du‰evní zdraví je zamû-
fiena na potfieby prevence v oblasti du-
‰evního zdraví, potfieb v oblasti akutní
i následné péãe o du‰evnû nemocné a na
jejich zaãlenûní do spoleãnosti. V˘znam-
nou souãástí zapojen˘ch poskytovatelÛ
sluÏeb je poradenství pro lidi v krizi, ne-
mocné a jejich rodiny tak, aby komplika-
ce související sdu‰evní chorobou byly mi-
nimalizovány. Kontaktní osobou je Mgr.
Jolana Strnadová.

Pracovní skupina pro seniory je za-
mûfiena na aktivity usilující o zlep‰ení
kvality Ïivota seniorÛ v Liberci, jejich po-
tfieb pfii zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe
o vlastní osobu a zprostfiedkování kon-
taktu se spoleãensk˘m prostfiedím. Kon-
taktní osobou je Mgr. ·árka Holubová.

Pracovní skupina pro uÏivatele drog
a osoby ohroÏené závislostmi se speciali-
zuje na monitoring potfieb v oblastech pri-
mární prevence, kontaktních a poraden-
sk˘ch center osobám – uÏivatelÛm drog
a jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, potfieb péãe
o tyto osoby v pobytov˘ch, ambulantních
a doléãovacích programech. Pracovní sku-
pina je otevfiená dal‰ím ãlenÛm. Kontaktní
osobou je Mgr. ·árka Neme‰ová.

Pracovní skupina pro zdravotnû po-
stiÏené se zab˘vá mapováním potfieb
a „bariér“ cílové skupiny zejména v ob-
lastech jako jsou poradenské sluÏby, od-
lehãovací sluÏby, moÏnosti péãe v domá-
cím prostfiedí a problematikou zamûst-
nanosti zdravotnû postiÏen˘ch a násled-
nû jejich zaãlenûním do spoleãnosti. Dal-
‰ím posláním je imapovat ty oblasti, které
brání zdravotnû postiÏen˘m spoluobãa-
nÛm v jejich sobûstaãnosti. Kontaktní
osobou je Mgr. Martin Kroll.

Pracovní skupina pro cizince, národ-
nostní aetnické men‰iny je zamûfiena na
potfieby této cílové skupiny, na potfieby
v oblasti prevence patologick˘ch jevÛ ve
spoleãnosti, krizovou pomoc a na potfie-
by existence terénních programÛ pro oso-
by sociálnû vylouãené. Kontaktní osobou
je Miroslav Kotlár.

V˘ãet oblastí, ve kter˘ch jsou potfieby
prostfiednictvím pracovních skupin ma-
povány, není absolutní. Je jich mnohem
víc a dokonce je moÏné, Ïe o nûkter˘ch
potfiebách skupiny ani neví. Proto je dÛ-
leÏité, aby se obãané, jichÏ se daná pro-
blematika t˘ká, o nû podûlili ve snaze za-
jistit dostupnost takov˘ch sluÏeb.

Jsou rÛzné moÏnosti pro sdûlování ná-
zorÛ a hledání odpovûdí. Na va‰e otázky
a námûty jsou pracovní skupiny pfiipra-
veny reagovat prostfiednictvím kontakt-
ních osob. MÛÏete se obrátit na koordi-
nátora pro komunitní plánování, na pra-
covníky odboru sociálních a zdravotních
sluÏeb Magistrátu mûsta Liberec, a to te-
lefonicky, písemnû i prostfiednictvím we-
bov˘ch stránek www.liberec.cz.

Komunitní plánování je otevfien˘, cyk-
lick˘ proces. Pracovní skupiny se schází
uÏ od roku 2004 a prÛbûÏnû aktualizují
svá zji‰tûní. V˘sledkem jejich snaÏení bu-
de strategick˘ dokument Komunitní plán
sociálních sluÏeb na období 2008–2011.
Priority v nûm formulované musí b˘t po-
staveny na kvalitních základech vstup-
ních zji‰tûní. Proto je dÛleÏité, aby byly
postaveny na názorech ‰iroké vefiejnosti.

V‰e zaãíná a konãí u dostupnosti zdro-
jÛ jak finanãních, tak i lidsk˘ch, a proto je
zapotfiebí vûnovat tûmto prioritám nále-
Ïitou pozornost. Nestavût vize v podobû
vzdu‰n˘ch zámkÛ, které nejsme schopni
zrealizovat. Skuteãnû stojíme o vá‰ názor!

Pokraãování na str. 8

Pracovnice odboru sociálních a zdravotních sluÏeb libereckého magistrátu na
‰kolení pfii práci na dokumentu komunitního plánování. Foto: Martin Korych
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Nejen lékafii a zdravotní sestry, ale
i v‰ichni ti, kdo chtûjí obãerstvit sebe ãi
své blízké, mohou vyuÏít zprovoznûn˘ bu-
fet v areálu Krajské nemocnice Liberec.
Ten svou nabídkou vhodnû doplnil ‰est
vydávan˘ch jídel v novû vybudovaném

stravovacím provozu, jehoÏ je souãástí.
I tady mohou lidé vybírat dennû zpûti tep-
l˘ch jídel a tfií polévek, je zde i ‰iroká na-
bídka chlebíãkÛ, zákuskÛ, peãiva, uzenin,
ovoce a zeleniny. Platit se tu mÛÏe nejen
hotovû, ale také Libereckou mûstskou

kartou. Bufet je otevfien sedm dnÛ v t˘d-
nu od 8 do 18 hodin a jak z praxe vyply-
nulo, hojnû ho vyuÏívají jak samotní za-
mûstnanci, tak i lidé, ktefií pfiicházejí do
bran nemocnice na náv‰tûvu sv˘ch blíz-
k˘ch a znám˘ch. (sa‰)

Komunitní plánování je prospû‰né pro
v‰echny zúãastnûné. Pfiedev‰ím uÏivate-
lé sociálních sluÏeb se podílejí na zaji‰-
tûní takov˘ch sluÏeb, které skuteãnû po-
tfiebují, poskytovatelé tûchto sluÏeb vû-
dí, jaká je poptávka po jejich sluÏbách
a jak˘m smûrem rozvoje je potfieba se vy-
dat a politické reprezentaci umoÏÀuje
tento proces zacílit své politické progra-
my pfiímo na konkrétní oblasti.

Stanovili jsme si cíl, kter˘ není snadno
dosaÏiteln˘, ale díky va‰í spolupráci mÛ-
Ïe b˘t cesta k jeho naplnûní jednodu‰‰í.

O postupu prací i získan˘ch v˘sled-
cích vás budeme prostfiednictvím tûchto
stránek pravidelnû informovat.

Pracovní skupiny pro seniory
Kontaktní osoba: Mgr. ·árka Holubová
Tel.: 485 172 386, GSM: 737 259 737
E-mail: sholubova@rdcjested.cz

Pracovní skupina pro rodinu, dûti amlá-
deÏ:
Kontaktní osoba: Helena ·trofová
Tel.: 603 487 060
E-mail: centrum@arabela.wz.cz

Pracovní skupina pro zdravotnû posti-
Ïené:
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kroll
Tel.: 482 710 423
E-mail: martin.kroll@volny.cz

Pracovní skupina du‰evního zdraví:
Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Strnadová
Tel.: 485 312 212, GSM: 720 484 711
E-mail: jolana.strnadova@nemlib.cz

Pracovní skupina pro cizince, národ-
nostní a etnické men‰iny
Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár
Tel.: 485 107 003, GSM: 603 352701
E-mail: lrs@lrs.cz

Pracovní skupina pro uÏivatele drog
a osoby ohroÏené závislostmi
Kontaktní osoba: Mgr. ·árka Neme‰ová
Tel.: 482 713 002, GSM: 775 624 246 od
8.00–16.00 hod.
E-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz

KDO CHCE, HLEDÁ CESTU, KDO NECHCE, HLEDÁ DÒVOD

¤idiãÛm se liknavost nemusí vyplatit

Pfiehled platnosti fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

V prÛbûhu leto‰ního února pracovní-
ci oddûlení registru fiidiãÛ vymûnili pou-
ze 484 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, které byly vy-
dány do 31. 12 1993 a podléhají povinné
v˘mûnû do konce roku 2007. Majitelé fii-
diãsk˘ch prÛkazÛ s v˘mûnou, bohuÏel,
nepospíchají. Svûdãí o tom nûkolik ãísel.
JestliÏe v listopadu 2006 v rámci Ma-
gistrátu mûsta Liberec podléhalo v˘mû-
nû celkem 17 854 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ,
pak letos v únoru to bylo 16 428! „Pokud
by tento trend pokraãoval, stihne v˘mû-
nu pouze zhruba 4 500 fiidiãÛ, neboÈ mû-
síc prosinec nelze poãítat, jelikoÏ v˘mû-
na trvá 20 pracovních dní). Znamenalo
by to, Ïe na poãátku roku 2008 bude v ob-
vodu 11 000 fiidiãÛ bez platného fiidiã-

ského prÛkazu,“ uvedl Pavel Rychetsk˘,
vedoucí odboru dopravy magistrátu
mûsta.

Mezi fiidiãi jsou navíc i ti, ktefií se spo-
léhají na skuteãnost, Ïe nemají ve svém
fiidiãském prÛkaze platnost omezenou
nebo ani netu‰í, Ïe si ¤P musí vymûnit.
Je to omyl, kter˘ je mÛÏe stát znaãn˘ fi-
nanãní postih. „Îádost podaná po 1. 1.
2008 znamená automaticky postih aÏ do
v˘‰e 30 000 korun,“ varuje Rychetsk˘.

Z v˘‰e uveden˘ch ãísel je patrné, Ïe
v souãasnosti v˘mûna i v˘roba fiidiã-
sk˘ch prÛkazÛ probíhá rychle a bez vût-
‰ích front. „Z toho na druhou stranu vy-
pl˘vá, Ïe ke konci roku bude velk˘ tlak
na podání Ïádosti a vyfiízení. Odbor do-

pravy nemá personální ani prostorové
kapacity k zvládnutí tak v˘razného ná-
poru. To bude znamenat velké fronty
a velkou pravdûpodobnost zbyteãn˘ch
jízd do Liberce, protoÏe klient pro vel-
kou frontu nebude odbaven. Pokud nû-
kdo nestihne v˘mûnu, nemÛÏe b˘t pfii
pfiestupkovém fiízení brán zfietel na ne-
dostatek kapacity odboru dopravy v zá-
vûru roku. Na v˘mûnu byl dostatek ãa-
su, od 1. 7. 2001, a je‰tû nyní máme dost
volné pfiepáÏky. Pro zvládnutí 16 tisíc v˘-
mûn do konce roku bychom potfiebovali
pfiijímat mûsíãnû asi 1 800 Ïádostí, coÏ
se rozhodnû v souãasné dobû nedûje,“
dodal Pavel Rychetsk˘.

Dagmar Vodvárková

Dnem 1. 7. 2005 nabyl úãinnosti zákon
ã. 229/2005 Sb., kter˘m se mûní zákon 
ã. 111/1994 Sb., o silniãní dopravû, ve 
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zákon
ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zá-
konÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Tím-
to zákonem byly stanoveny lhÛty pro 

povinnou v˘mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ.
¤IDIâSKÉ PRÒKAZY VYDANÉ:

• od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ
1–3) – povinná v˘mûna do 31. 12. 2007
• od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy CZ
4–5) – povinná v˘mûna do 31. 12. 2010
• od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ CZ 6)
– povinná v˘mûna do 31. 12. 2013

Vzhledem k souãasn˘m zku‰enostem 
se naléhavû obracíme na v‰echny drÏi-
tele fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, jejichÏ platnost
bude konãit, aby poÏádali o v˘mûnu fii-
diãského prÛkazu vãas a u‰etfiili si tak
zbyteãné potíÏe a prÛtahy ve frontách
na konci termínovaného období pfii v˘-
mûnû fiidiãského prÛkazu.

Dal‰í moÏnost obãerstvení

Koordinátor komunitního plánování, Ing. Jana Pokorná, GSM: 739 662 647,
e-mail:koordinator.liberec@seznam.cz

Pokraãování ze str. 7
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Co dûlat, kdyÏ… …Aneb magistrátní poradna
VáÏení ãtenáfii,
na tomto místû pro vás budeme pravi-

delnû pfiipravovat malou poradnu libe-
reckého magistrátu, jejíÏ cílem je pfiiblíÏit
v‰em obãanÛm jednotlivé Ïivotní situace,
které mohou nastat. JelikoÏ bychom ale
chtûli b˘t poradnou „‰itou na míru“ vám,
klientÛm libereckého magistrátu, bude-
me velmi rádi, kdyÏ námûty na jednotlivé
díly získáme právû z va‰ich fiad. Dotazy
na fie‰ení konkrétních situací mÛÏete za-
sílat vÏdy do data uzávûrky na adresu
Zpravodaje liberecké radnice.

Dne‰ní téma: „Co dûlat, kdyÏ se chci
pfiihlásit k trvalému pobytu"
Dal‰ím tématem, kterému se v na‰í ma-

gistrátní poradnû budeme vûnovat, je
otázka trvalého pobytu. KaÏd˘ obãan
mÛÏe mít pouze jeden trval˘ pobyt, pfie-
chodné pobyty byly zru‰eny v roce 2000.
Nejasnosti v‰ak mohou vyvstat v tom,
jak˘m zpÛsobem se k trvalému pobytu
pfiihlásit a jestli je nutné pÛvodní údaj
o trvalém bydli‰ti ru‰it. Vûc je v‰ak na-
prosto jednoduchá.
Libereck˘ model obãanÛm umoÏÀuje od-
stranit i fázi vyplÀování Ïádosti, neboÈ
systém generuje Ïádanku sám a klient ji
pouze podepí‰e. U pfiepáÏky je nutné
pfiedloÏit pouze platn˘ obãansk˘ prÛkaz
a doklad, kter˘ umoÏÀuje Ïadateli trval˘
pobyt v dané nemovitosti. Jde o kupní

smlouvu, nájemní smlouvu nebo napfií-
klad v˘pis z katastru nemovitostí.
Po jiÏ zmínûném podpisu Ïádosti o pfii-
hlá‰ení k trvalému pobytu následuje od-
stfiiÏení rohu obãanského prÛkazu a vy-
dání potvrzení o tom, z jakého dÛvodu
byla ãást dokladu odstfiiÏena. Spoleãnû
s tímto dokladem je obãanka platná,
av‰ak avizuje skuteãnost, Ïe v brzké do-
bû bude vydán doklad nov˘, ve kterém
budou zapracovány zmûny.
A v˘mûna obãanského prÛkazu je dal‰í
fází zmûny trvalého bydli‰tû. Více si o ní
v‰ak budete moci pfieãíst v pfií‰tím vy-
dání Zpravodaje liberecké radnice.

Martin Korych

SoutûÏ o domácí kompostér
Domácí kompostování je jednou zmoÏ-

ností, jak vyuÏít biologicky rozloÏiteln˘
odpad ve prospûch své zahrady apatfií ta-
ké mezi nejlevnûj‰í zpÛsob likvidace od-
padu ze zelenû. Statutární mûsto Liberec
domácí kompostování podporuje a jiÏ
v minul˘ch letech pfiidûlilo obãanÛm nû-
kolik desítek kompostérÛ. Ne jinak tomu
bude i v leto‰ním roce, kdy se mezi ob-
ãany rozdá 180 kompostérÛ K 390.

Kompostéry lze získat pfii splnûní 
následujících podmínek:
- trvalé bydli‰tû v Liberci
- oplocená zahrada na území mûsta,

kde má b˘t kompostér umístûn
- vylu‰tûná tajenka kfiíÏovky
Vylu‰tûnou tajenku kfiíÏovky zasílejte

nejpozdûji do 31. kvûtna 2007 na adre-
su: Statutární mûsto Liberec, nám. Dr. 
E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1 nebo ji osob-
nû odevzdejte v podatelnû hlavní budo-
vy radnice. Obálku oznaãte heslem
„KOMPOSTÉR“ a nezapomeÀte uvést
své jméno, adresu, popfiípadû i telefon.

pfiedloÏka

znaãka ãs. letadel

semena makovice

vojenské seskupení

pasák ovcí

men‰í stÛl

tabák zdrobnûle

Statutární mûsto Liberec

VYHLA·UJE I. KOLO PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MùSTA LIBEREC
První kolo se vypisuje na projekty uskuteãnûné v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 za úãelem:
Podpora zdravotních preventivních a léãebn˘ch programÛ na území mûsta vedoucí k prevenci civilizaãních onemocnûní
Podpora aktivit smûfiujících ke zlep‰ení kvality Ïivota osob s dlouhodobû nepfiízniv˘m zdravotním stavem nebo znev˘-
hodnûn˘ch skupin obãanÛ
Podpora aktivit v sociální oblasti ve prospûch obãanÛ mûsta, pfiispívajících k pfiekonání sociálního vylouãení
Podpora vytváfiení zdravého Ïivotního stylu
Podpora vzdûlávacích a v˘chovn˘ch programÛ

Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na odboru sociálních a zdravotních sluÏeb, oddûlení sociál-
ních a zdravotních vûcí, na tfi. 1. máje 108 (budova Uranu) ve 2. patfie, kanceláfi ã. 23 u paní Hákové, tel.: 485 244 982, dále
v recepci liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Liberec do termínu uzávûrky
ãtvrtek 31. 5. 2007 do 16.00 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán zfietel pfii posuzování Ïádostí.

O zafiazení do pofiadníku ÏadatelÛ
o kompostér rozhoduje datum na obálce
odpovûdi s vylu‰tûnou tajenkou kfiíÏov-
ky, potvrzené na podatelnû magistrátu.

V pfiípadû dal‰ích informací volejte tele-
fonní ãíslo: 485 243 457.

Iva âervená, oddûlení odpadového
hospodáfiství mûsta
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âi‰tûní fieky – 30. kvûtna, od 13.00 do 17.00 hod.
Tradiãní akce zamûfiená na ekologii krajiny. Chcete mít i vy ãis-
tou fieku? Pak se pfiipojte k nám a spoleãnû se nám to podafií!
FALCO Cup 2007 – 2.–3. ãervna, hala Technické univerzity, 
Liberec-Harcov
15. roãníku mezinárodního turnaje oblastních druÏstev star‰ího
Ïactva v badmintonu FALCO Cup se zúãastní smí‰ená druÏstva
z celého Euroregionu.
Marathon NISA 2007 – 2. ãervna, LuÏická Nisa
7. roãník vodácko-turistického drsÀáckého závodu dvojic kory-
tem fieky. Uzávûrka pfiihlá‰ek je 25. kvûtna 2007. Závod je doto-
ván ãástkou 18 tisíc korun!
NISAOPEN 2007 – 8.–10. ãervna a 15.–17. ãervna, sportovní 
haly v Liberci – Dukla Liberec, Z· Dobiá‰ova, Zimní stadion
8. roãník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé rozdû-
len˘ do devíti kategorií. Pfiihlá‰ena jsou druÏstva z âech, Pol-
ska a Slovenska.
Aby ze svûta nevymizela radost – 12. ãervna, 13.00–18.00 hod., 
námûstí pfied radnicí
Odpoledne plné zábavy pro tvofiivé dûti – v˘tvarn˘ happening
„Veselé plavky“. Probûhne i vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární a v˘-
tvarné soutûÏe.
Libereck˘ jarmark 2007, 16.–17. ãervna, námûstí pfied radnicí
a Kostelní ulice
Do Liberce opût zavítají trhovci, fiemeslníci, rytífii a znovu i ma-
jitelka Libereckého panství Katefiina z Redernu.
Slavnosti fieky a Poselství Nisy – 22.–24. ãervna, podél toku
Nisy
Víla NISA, po cel˘ rok lidsk˘m oãím neviditelná, se zjeví u pra-
mene a putuje s doprovodem na Trojzemí, kde fieka opou‰tí
území na‰eho kraje a na‰í republiky.
Rockov˘ náfiez za vysvûdãení – 29. ãervna, 14.00 hod., Lidové
sady Liberec
Za známky na vysvûdãení dostanou náfiez v‰ichni, kdo pfiijdou
do Lidov˘ch sadÛ! Od 14.00 hodin probûhne soutûÏní pfiehlíd-
ka regionálních rockov˘ch kapel.
V¯STAVY
NISA – fieka, která nás spojuje – 1.–24. ãervna, Radniãní sklípek
Roz‰ífiená v˘stava mapující pfiedchozí roãníky festivalu Nisa –
fieka, která nás spojuje.
Veselé plavky – 13.–24. ãervna, Radniãní sklípek
V˘stava dûtsk˘ch prací vznikl˘ch v rámci leto‰ního roãníku v˘-
tvarné soutûÏe.
Up & Down – od 30. kvûtna, Nov˘ magistrát
V˘stava ãernobíl˘ch figurálních motivÛ ti‰tûn˘ch na textilii. Je-
den z motivÛ získal v roce 2005 nominaci v soutûÏi Black & Whi-
te Spider Awards v USA.

JABLONEC NAD NISOU
Zahájení slavností fieky – 1. ãervna
od 19.00 hodin PoÏehnání fiece Nise
od 19.30 hodin divadelní pfiedstavení „Na tenkém ledû ...v lé-
tû“, kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe, nám. B. Nûmcové
S Václavem Vostfiákem dolÛ Proseãí – 2. ãervna, 14.00 hod.
Nauãná vycházka, sraz na koneãné tramvaje.
BUTY ... pro Nisu – 8. ãervna, 20.00 hod.
Letní scéna Eurocentra
San‰ajn – 8.–10. ãervna, cel˘ víkend
Adrenalinová zábava, sportovní turnaje a exhibice, besedy, au-
togramiády, DJs, skate, koncerty – Mindway, Fuck da Karot
a dal‰í. Centrum mûsta, Eurocentrum, letní scéna, Klub na Ram-
pû, pfiehrada, skatepark SUNDISK.

Závody na inline bruslích pro vefiejnost – 10. ãervna
Od 9.30 registrace U Rybáfiské ba‰ty, od 11.00 hodin START.
Stezka kolem pfiehrady
Fotografick˘ workshop „Nisa ve mûstû“ – 13. ãervna, 20.00 hod.
Prezentace fotografií kvûtnové dílny. Klub Na Rampû.
„Co se chystá kolem Nisy?“ – 14. ãervna, 18.00 hod.
Diskusní veãer na Rampû o pfiipravovan˘ch projektech – Tyr-
‰ovy sady, ‰tola u pfiehrady.
Mladá dechovka – 16. ãervna, 10.00 hod.
Promenádní koncert. Letní scéna Eurocentra.
Prasoloppet – PrasÛv bûh 2007 – 16. ãervna, 12.30 hod.
Letní bûh na zimních lyÏích a navíc v zimním obleãení. Nejvût-
‰í lyÏafiská událost letní sezony. Hráz jablonecké pfiehrady (od
bazénu), start ve 14.00 hodin.
Tramvají na jarmark do Liberce – 16.–17. ãervna v 9.00 hod.
Zvlá‰tní jízda historickou tramvají.
Poselství fieky na Mírovém námûstí – 22. ãervna, 12.00 hod.
Tradiãní vodácké sjíÏdûní neobvyklé fieky a pfiedání poselství
mûst na Nise.
Rozhledny Jablonecka – 23. ãervna
26. roãník dálkového pochodu. Start od 5.30–9.00 h
v Z· Sokolí ul.
M‰enská desítka – 24. ãervna
Rychlou chÛzí kolem pfiehrady. Od 8.00 hodin registrace u pfie-
hrady naproti Jablonexu, 9.00 start – dorost 5 km, 9.45 – muÏi,
Ïeny 10 km.
Ekologické odpoledne – 26. ãervna, 14.00 hod.
DobrodruÏná stezka pro dûti i rodiãe. Kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe,
nám. B. Nûmcové.
Plavání pfies pfiehradu – 27. ãervna, 16.00 hod.
7. roãník plaveck˘ch závodÛ na otevfiené vodû pro ‰irokou ve-
fiejnost a v‰echny vûkové kategorie. Prezentace v 16.00 hodin,
16.45 hodin start nejmlad‰í kategorie.
Woodstock nad Nisou – 29. ãervna, 14.00 hod.
Cel˘ areál Eurocentra. Revival – Robbie Williams, ZZ Top, Elvis
Presley, Red Hot Chilli Peppers, Nightwish a dal‰í.

JANOV NAD NISOU
Koncert 113 metrÛ od fieky 2007 – 21. ãervna, 18.00 hod.
Hraje Dysneyband, pofiádá Spolek pfiátel obce Janov nad Nisou
za finanãní podpory obce Janov nad Nisou a Nadace Preciosa.
Kostel sv. Josefa v Louãné (Janov nad Nisou).

BED¤ICHOV
Bedfiichovská pouÈ sv. Antonína – 16. ãervna
10.00 hod. bohosluÏba v kostele sv. Antonína
11.00 hod. program „Pojìme si hrát s Antonínem“ – stará fie-
mesla Jizersk˘ch hor pro malé velké
14.00 hod. promítání filmu „Eleazar Kittel“ v kostele sv. Anto-
nína

NOVÁ VES NAD NISOU
Pfiedná‰ka „Povídání o Nise“ – 7. ãervna, 19.00 hod.
Restaurace Nisa.

Festival Nisa – fieka, která nás spojuje
Pokraãování ze str. 1
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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˘, 1 rok • fe-
na, kfiíÏ. jezevãíka, ãerná s pálením, 11 let
• pes, kfiíÏenec dobrmana, 2 roky • pes,
kfiíÏ. jezevãíka, rezav˘, 13 let • pes, kfiíÏ.
jezevãíka, ãern˘, 12 let • fena, kokr‰pa-
nûl, zlat˘, 8 let • pes, jezevãík, ãern˘ s pá-
lením, 9 let • fena, nûmecká doga, cca 10
let • pes, kokr‰panûl, zlat˘, 10 let • pes,
kfiíÏ. mal˘, plav˘, 5 let • pes, kfiíÏ. mal˘,
ãern˘, 6 let • pes, NO, pálen˘, 6 let • pes,
kfiíÏenec labradora, ãern˘, 4 roky • pes,
stfiedoasiat, 5 let • pes, kfiíÏenec NO, svût-
le pálen˘, 1 rok • pes, pasteveck˘, 2 roky
• fena, dobrman, 6 let • fena, kfiíÏenec ma-
l˘, plavá, 7 let • pes, kfiíÏenec NO, men‰í
vzrÛst, 2 roky • fena, kfiíÏenec stfiední, ãer-
ná, 3 roky • fena, kfiíÏenec ãerná, dlouho-
srstá, 5 let • pes, kokr‰panûl, 1,5 roku •
pes, kfiíÏenec labradora, 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 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

14.–17. 5. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
18.–20. 5. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
21.–27. 5. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
28.–31. 5. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
1.–3. 6. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
4.–7. 6. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
8.–10. 6. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048
11.–17. 6. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
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
■ S pfiíchodem jara se opût v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch ãasÛ otevfie-
ly brány hradÛ a zámkÛ. Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otvíracích dobách
a kontaktech tûchto objektÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách
www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v MIC.
■ Od 28. 4. 2007 jsou opût v provozu oblíbené cyklobusy na úseku Jablonec nad
Nisou–Turnov–Bedfiichov–Liberec a dále cyklobusy na trase Jablonec nad
Nisou–Liberec-Horní Hanychov (V˘pfieÏ). Jízdní fiády cyklobusÛ jsou zdarma
k dispozici v MIC.
■ Dûtsk˘ koutek v Lidov˘ch sadech se s pfiíchodem sezony opût otevírá v‰em
mal˘m i velk˘m náv‰tûvníkÛm. Pobavit se a vyzkou‰et rÛzné atrakce mÛÏete
v pfiípadû pfiíznivého poãasí dennû 9.00–18.00 hod. za cenu dûti 30 Kã/dospûlí 
20 Kã. Pfiedpokládaná doba provozu je do 15. 10. 2007 – jelikoÏ je dûtsk˘ koutek
nezastfie‰en, záleÏí samozfiejmû na v˘voji poãasí.

NABÍDKA ZBOÎÍ
NOV¯ INFOMATERIÁL – V¯LETY DO
KAPSY:
VáÏení turisté, okolí Liberce nabízí mnohé
moÏnosti k v˘letÛm a procházkám. Ve spolu-
práci s Klubem ãesk˘ch turistÛ jsme proto pro
vás pfiipravili 13 námûtÛ na celodenní ãi polo-
denní v˘pravy do bliÏ‰ího ãi vzdálenûj‰ího
okolí mûsta. Zvolili jsme praktick˘ kartiãkov˘
formát tak, aby se pohodlnû ve‰el do kapsy
právû ten v˘let, pro kter˘ se rozhodnete. Tento
nov˘ infomateriál nabízíme za prodejní cenu
20 Kã. Doufáme, Ïe tipy na v˘lety pfiispûjí k roz-
‰ífiení va‰ich turistick˘ch rozhledÛ a nabídnou
vám nové motivy pro trávení krásn˘ch dnÛ,
víkendÛ a dovolen˘ch.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE KVùTNA
1. 5. 1939: vznikl pfiipojením okolních obcí tzv. „Velk˘ Liberec“ (68 let).
2. 5. 1615: zachvátil libereck˘ zámek niãiv˘ oheÀ (392 let).

12. 5. 1605 byly poloÏeny základy zámecké kaple (402 let).
24. 5. 1915 byla zahájena stavba kostela v Dolním Hanychovû (92 let).
29. 5. 1976 byl zbourán evangelick˘ kostel na nám. âesk˘ch bratfií (31 let).
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc kvûten pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ

Vlci v ZOO usmrtili pár marabu
Libereckou zoologickou zahradu postihla smutná událost. V noci z 18. na 19. dub-

na prokousali dva mladí vlci hfiivnatí pletivo a v následujícím v˘bûhu usmrtili pár ma-
rabu africk˘ch. „Této události nepfiedcházely Ïádné náznaky agresivního chování ‰e-
lem ani stresu ze strany marabu. Oba druhy sdílely sousedící v˘bûhy od loÀského fiíj-
na a ãasto bylo moÏné pozorovat jak odpoãívají v tûsné blízkosti pletivového plotu,
kter˘ je oddûloval. PfiestoÏe vlci pronikli do sousedního v˘bûhu, nehrozilo, Ïe by se
mohli dostat do prostoru ZOO. V ãásti v˘bûhu, kter˘ jej dûlí od náv‰tûvnické trasy je
umístûn elektrick˘ ohradník,“ uvedla tisková mluvãí ZOO Zuzana ·afafiíková. Vlk hfiiv-
nat˘ patfií mezi psovité ‰elmy, pfiesto je tento druh oznaãován jako v‰eÏravec, neboÈ
si kromû masité potravy rád pochutná hlavnû na ovoci. Je pro nûj typická klidná po-
vaha, to znamená, Ïe chovatelé se mezi nimi bûÏnû pohybují, proto lze tuto událost
oznaãit jako v˘jimeãnou. „Ztráta marabu se odrazí v globálním chovu. U na‰eho pá-
ru právû zaãala probíhat hnízdní aktivita, tento druh je totiÏ docela problematické roz-
mnoÏit. Ze v‰ech ZOO kde je chovají, se podafiilo v roce 2005 odchovat pouze 27 mlá-
ìat,“ dodala mluvãí. Marabu africk˘ je veden v Evropské plemenné knize (ESB). Sna-
hou Zoologické zahrady Liberec byl pokus o jejich rozmnoÏení. Oba ptáci pfii‰li do ZOO
Liberec v prosinci roku 2005 z Holandska – ZOO Emmen. (dav)
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Galerie jubilantÛ
Sté narozeniny oslavila 22. dubna 2007

paní Marie PraÏáková. K jejímu jubileu ji
pfii‰la blahopfiát námûstkynû primátora
Naìa Jozífková. „Ani tomu nechci vûfiit,
Ïe je mi uÏ tolik let, toho bych se nena-
dála. Zásluhu na tom má dcera s manÏe-
lem a m˘m vnukem, ti se o mne cel˘ Ïi-
vot dobfie starají. S dcerou a zetûm Ïije-
me stále pohromadû,“ vysvûtlila svoji
dlouhovûkost paní PraÏáková. Její ãtyfiia-
osmdesátiletá dcera Drahu‰e Fofitová do-
dala, Ïe maminka si kaÏdé ráno dopfieje
stopiãku vajeãného koÀaku, stále se zají-
má o módu a je‰tû jí radí s obleãením ãi
úpravou interiéru bytu. „VÏdy velmi hez-
ky a ráda zpívala, a to jí zÛstalo dodnes,“
upfiesní dcera. Paní PraÏáková se kromû
své dcery a jednoho vnuka tû‰í ze dvou
pravnukÛ a jedné prapravnuãky. (dv)

Neuvûfiiteln˘ch 60 let spoleãného 
Ïivota oslavili manÏelé Josef a Hana Pra-
Ïákovi z Liberce. Obnovení manÏelské-
ho slibu po ‰edesáti letech bylo 28. dub-
na 2007 v Liberci letos první a byl mu pfií-
tomen primátor mûsta Jifií Kittner.

Pan PraÏák se narodil v roce 1921 a je-
ho manÏelka je o ãtyfii  roky mlad‰í. Své
„ano“ si fiekli 26. dubna 1947 v Hofiicích
v Podkrkono‰í, ale hned po svatbû ná-
sledovala paní PraÏáková svého muÏe
do Liberce, kde oba Ïijí dodnes.

Cel˘ svÛj Ïivot tvrdû pracovali, aby mohli sv˘m tfiem dûtem (dvûma dcerám a jed-
nomu synovi) dát to nejlep‰í, vãetnû vzdûlání. Dnes jim radost dûlají také ãtyfii vnuã-
ky, dva vnuci, ãtyfii  pravnuãky a dva pravnuci. I pfies ve‰keré Ïivotní trampoty a pro-
blémy jsou oba manÏelé sobûstaãní a samostatní. I v tomto pokroãilém vûku mají
smysl pro humor a obãas nepohrdnou ani malou ‰tamprliãkou. (mk)

Leto‰ní první diamantová Sádrová nymfa

Omluva

Mûsto Liberec obdrÏelo schválení cel-
kového vyúãtování vefiejné sbírky konané
za úãelem záchrany budovy star˘ch lázní
„BENEFICE LÁZNù 2007“. Smyslem sbír-
ky bylo získat prostfiedky na návrat sochy
Nymfy do budovy lázní. „Celkem se po-
dafiilo nashromáÏdit 26 176 korun. Z toho
nejvût‰í objem prostfiedkÛ tvofií v˘tûÏek
benefiãního veãera, kter˘ jsme uspofiáda-
li pfiímo v lázních,“ fiekl primátor Jifií Kitt-
ner. Získaná ãástka v‰ak nestaãí na sku-
teãnou repliku pÛvodní sochy. Jako vari-
anta byl zvolen sádrov˘ asi padesáticenti-
metrov˘ model této sochy od MgA. Jose-
fa Opli‰tila z Jablonce n. N., kter˘ na jeho
zhotovení spolupracuje s arménsk˘m so-
chafiem Stefanem Shamilyanem. (dv)

V pfiíloze Rozpoãet 2007 statutárního
mûsta Liberec v ãásti „Jak budou hospo-
dafiit Vratislavice n. N.?“, která byla sou-
ãástí dubnového Zpravodaje, do‰lo nedo-
patfiením k zámûnû finanãních ãástek v ko-
lonce investic za bûÏné v˘daje a naopak. Za
tuto chybu se v‰em ãtenáfiÛm omlouvá
Mûstsk˘ obvod Vratislavice nad Nisou.


