
Sportovi‰tû, kde se bude v roce 2009
konat Mistrovství svûta v klasickém ly-
Ïování, pfiedal Organizaãnímu v˘boru
MS 2009 zaãátkem ledna primátor mûs-
ta Jifií Kittner spoleãnû s námûstkem
Ondfiejem âervinkou. V tu dobu se prá-
vû v Liberci konaly Svûtové poháry v se-
verské kombinaci tfiídy B.

Oba areály, jak veseck˘, tak na Je‰-
tûdu, byly pfii té pfiíleÏitosti pfiedstave-
ny novináfiÛm. Sportovní areál Vesec,
kde probûhne bûÏecká ãást ‰ampioná-
tu, byl vybudován vãetnû sadov˘ch
úprav a technick˘ch zafiízení za 304,1

milionu korun. Dal‰ích témûfi 25,5 mili-
onu korun stála projektová dokumenta-
ce a inÏen˘rská ãinnost. „Areál vyrostl
na zelené louce na plo‰e 50 hektarÛ.
V letech 2006 a 2007 se zde vystfiídalo
deset dodavatelsk˘ch firem, z nichÏ nej-
vût‰í objem prací odvedla spoleãnost
Strabag, a to dodávkou tfií staveb v ob-
jemu 71 milionÛ korun,“ shrnul prÛbûh
v˘stavby ve Vesci primátor Jifií Kittner.
Realizovalo se zde 15 staveb a podle sta-
tistick˘ch údajÛ zde bylo kaÏd˘ den pro-
investováno v prÛmûru 800 000 korun.
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II. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008 
se koná ve ãtvrtek 28. února 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Dûti vystavují
ve sklípku

Mûsto pfiedalo sportovní areály

V˘stava nejzdafiilej‰ích dûtsk˘ch v˘-
tvarn˘ch prací soutûÏe O obrázek Ka-
tefiiny Neumannové je ke zhlédnutí do
26. února 2008 v Radniãním sklípku li-
bereckého magistrátu. V˘tvarná dílka
vypovídají o fantazii i zruãnosti s jakou
dûti ztvárnily zimní sportování, pfiíro-
du, MS Liberec 2009 a v‰e, co se k ‰am-
pionátu vztahuje – disciplíny, sportov-
ní v˘kony, fanou‰ky a diváky, vítûze
i poraÏené, medaile. O vítûzi jedné z ka-
tegorií této soutûÏe, kter˘ získá Cenu
vefiejnosti, mÛÏete hlasovat do pÛlnoci
26. února 2008 na webov˘ch stránkách
http://katka-soutez.vecko.cz. Projekt
dûtské v˘tvarné soutûÏe O obrázek Ka-
tefiiny Neumannové, nad kter˘m pfie-
vzala zá‰titu samotná olympioniãka, re-
alizuje spoleãnost Spacium, o. p. s., Li-
berec. V˘tvarné soutûÏe se zúãastnilo
11 matefisk˘ch a 11 základních ‰kol z Li-
berce, které nejprve uspofiádaly ‰kolní
kola soutûÏe. VítûzÛm ‰kolních kol gra-
tulovala a ceny pfiedala Katefiina Neu-
mannová, která v‰echny úãastnící se
‰koly i ‰kolky nav‰tívila. (dv)
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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

Prodej krytÛ CO ZOO vydává 
e-magazínMûsto Liberec se jiÏ loni rozhodlo od-

prodat malé kryty CO, které se nacházely
v bytov˘ch domech. Vzhledem k jejich za-
staralosti jiÏ nebyly schopny plnit funkci
ochrany obyvatelstva a navíc zatûÏovaly
mûstsk˘ rozpoãet, neboÈ mûsto muselo
pfiispívat do fondu oprav, coby ãlen spole-
ãenství vlastníkÛ jednotliv˘ch bytov˘ch
domÛ, pod nimiÏ kryty jsou. V loÀském ro-
ce bylo tak odprodáno 22 mal˘ch krytÛ,
ãímÏ se sníÏily náklady do fondu oprav
z 328 811 korun v roce 2006 na 27 853 ko-
run v roce 2007. Mûsto si ponechalo pou-
ze 4 kryty pro úãely uskladnûní materiálu
CO a Vodní záchranné sluÏby. I tento ma-
teriál byl v‰ak pfiemístûn do velk˘ch kry-
tÛ a malé kryty budou prodány, neboÈ o nû

má zájem spoleãenství vlastníkÛ domÛ,
pod nimiÏ se kryty nacházejí. Zámûrem
mûsta je prodat i kryt na TrÏním námûstí,
v nûmÏ je nyní umístûn klub Casta, kde
nelze skloubit fungování rockového klubu
a stále tlakovû odolného krytu, v nûmÏ se
nacházejí zafiízení, která musí b˘t pravi-
delnû kontrolována. Prostfiedky z prodeje
krytÛ by mohly b˘t pouÏity na pofiízení mo-
bilní hasiãské techniky. (vod)

Mûsto chce opravit silnici na Je‰tûd
Komunikace z V˘pfieÏe pfies Je‰tûdku

aÏ k horskému hotelu Je‰tûd je jiÏ fiadu
let ve ‰patném technickém stavu. Ná-
klady na její kompletní rekonstrukci jsou
odhadovány na 80 milionÛ korun. Vzhle-
dem k tomu, Ïe tato silnice zpfiístupÀuje
jak samotn˘ horsk˘ hotel s vysílaãem,
tak i cel˘ sportovní areál na Je‰tûdu, od-
bor rozvojov˘ch projektÛ magistrátu
mûsta navrhl radním zaloÏení projektu,
na jehoÏ realizaci následnû uplatní Ïá-
dost o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ
z Regionálního operaãního programu
NUTS II Severov˘chod i státního rozpo-

ãtu âR. Radní zaloÏení projektu schváli-
li a odbor podá Ïádost o dotaci nejpozdûji
do 28. bfiezna. Samotné stavební práce
si podle odborného stanoviska vyÏádají
zhruba 60 milionÛ, 2,2 milionu bude stát
projektová pfiíprava. Pokud by mûsto
sÏádostí uspûlo, bylo by financování pro-
jektu následující: 68 milionÛ korun z EU,
6 milionÛ ze státního rozpoãtu a 6 milio-
nÛ z mûstského rozpoãtu.

Podle pfiedpokladÛ by mohl b˘t pro-
jekt realizován do konce roku 2010. Na
dotaz, zda neopraven˘ úsek komunika-
ce neohrozí lyÏafisk˘ ‰ampionát v roce

2009, primátor mûsta Jifií Kittner odpo-
vûdûl: „Bylo by ideální, kdybychom to
stihli do konání mistrovství. To v‰ak zá-
leÏí na na‰í úspû‰nosti o dotaci. Pokud
se to do ‰ampionátu nestihne, rozhodnû
to jeho konání nijak neovlivní. Pro mist-
rovství není tato silnice potfiebná, nic se
tam nebude dít.“ Rekonstrukce komu-
nikace, na níÏ je jiÏ vydáno stavební po-
volení, bude probíhat ve dvou etapách
a za plného provozu. Oprava se bude t˘-
kat hlavnû zpevnûní podloÏí, v˘mûny
svodidel, vybudování v˘hyben a svûtel-
né signalizace. (dv)

■ ZpÛsobilost k právním úkonÛm,
bezúhonnost, Ïivotní a morální vlast-
nosti dávající záruku fiádného zastávání
funkce, vûk nejménû 25 let, souhlas
s ustanovením do funkce, trval˘ pobyt
v obvodu volícího zastupitelstva
a v neposlední fiadû obãanství âR – to
jsou pfiedpoklady, které musí splnit kan-
didáti na ustanovení pfiísedícím okres-
ního soudu. V‰echny tyto pfiedpoklady
splÀují tfii Ïeny, které k ustanovení do
funkce schválili mûst‰tí zastupitelé. Za
pfiísedící u okresního soudu na období
2008–2012 byly zvoleny: Danu‰e Kabel-
ková, Olga Panochová a Mgr. Dagmar
Vilhelmová.
■ ¤editelka mûstské pfiíspûvkové
organizace Centrum zdravotní a sociál-
ní péãe Liberec Bedfii‰ka Klíchová byla
jiÏ v závûru loÀského roku ze své funk-
ce odvolána, a to na vlastní Ïádost
s platností k 15. lednu 2008. Rada mûsta
proto povûfiila v˘konem funkce fieditel-
ky této organizace paní Janu Urbano-
vou, která ve stejné organizaci vede

úsek pro zdravotní a v˘chovnou péãi
a zároveÀ zastupuje fieditelku. Novou
funkcí byla povûfiena od 16. ledna do
doby, neÏ bude na základû v˘bûrového
fiízení jmenován nov˘ fieditel.
■ Radní na svém leto‰ním druhém
zasedání projednali Závûreãnou zprávu
o stavu plnûní „Komplexního programu
rozvoje ‰kolsk˘ch a kulturních pfiíspûv-
kov˘ch organizací zfiizovan˘ch SML“ ke
konci loÀského roku. Tento materiál
navazoval na bod projednan˘ v dubnové
radû mûsta v loÀském roce, kter˘ zaklá-
dal cel˘ projekt zkrácenû naz˘van˘
KOPR. Jeho prvotním cílem bylo dosaÏe-
ní lep‰ího fungování mûstské skupiny.
Závûreãná zpráva je velmi obsáhl˘m
dokumentem, kter˘ detailnû popisuje
plnûní celého projektu v jeho jednotli-
v˘ch bodech. Závûr je takov˘, Ïe byly
naplnûny v‰echny kroky KOPRu, které
bylo moÏné v roce 2007 uskuteãnit.
■ Budování metropolitní sítû, datové-
ho propojení jednotliv˘ch dûji‰È MS
v klasickém lyÏování Liberec 2009, se

pomalu ch˘lí ke konci. Radní projedna-
li materiál, kter˘ je v˘sledkem práce
komisí pro posouzení a v˘bûr nabídek
na dodávku etap IV., V. a VI. Ve IV.
etapû jde o dodávku zastfiíknutí uloÏe-
n˘ch chrániãek optick˘mi kabely.
Komise doporuãila jako nejv˘hodnûj‰í
z pûti pfiedloÏen˘ch kalkulací nabídku
firmy OPTOMONT, a. s. s nabídkovou
cenou cca 20 milionÛ korun vãetnû
DPH. Pfiedmûtem V. etapy je dodávka
koncov˘ch zafiízení sítû. Tohoto v˘bû-
rového fiízení se zúãastnily ãtyfii firmy,
z nichÏ komise doporuãila nabídku
firmy NETPROSYS, s. r. o. s nabídkovou
cenou cca 5,5 milionu korun vãetnû
DPH. Poslední, VI. etapa realizace pro-
jektu, je zamûfiena na dodávku vysíla-
ãek. Nabídku do tohoto v˘bûrového
fiízení pfiedloÏily tfii firmy, mezi nimiÏ
komise pro posouzení a hodnocení
nabídek vybrala jako nejv˘hodnûj‰í
nabídku firmy NET-SYSTÉM, s. r. o.
s nabídkovou cenou cca 4,5 milionu
korun vãetnû DPH. (dv)

Chcete se vãas dozvídat ve‰keré no-
vinky ze ZOO Liberec, Stfiediska ekolo-
gické v˘chovy Divizna a Centra pro zví-
fiata v nouzi Bobík? Pfiihla‰te se jednodu-
‰e na webov˘ch stránkách www.zooli-
berec.cz k pravidelnému bezplatnému
odbûru nového elektronického magazínu
Liberecká ZOO.

Souãástí magazínu jsou kromû barev-
n˘ch fotografií a dal‰ích grafick˘ch do-
plÀkÛ vÏdy nejãerstvûj‰í aktuality ze svû-
ta zvífiat i ekologického vzdûlávání a také
pfiehled plánovan˘ch akcí na cel˘ mûsíc
dopfiedu s podrobn˘mi upoutávkami na
nûkteré z nich.
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Zastupitelé schválili tfii integrované plány rozvoje mûsta

Dotace kulturního fondu pfiidûleny

Otevíráme úfiad i v sobotu dopoledne

Spoleãnost ESOLI pfiestane existovat
V dubnu loÀského roku se jedin˘m

spoleãníkem spoleãnosti ESOLI, s. r. o.
stalo statutární mûsto Liberec, a to na zá-
kladû dohody o narovnání, jejíÏ souãástí
byla smlouva o pfievodu obchodních po-
dílÛ. Likvidátorem spoleãnosti byl na-
místo dosavadní jmenované osoby usta-
noven JUDr. Alexandr ·oljak, kter˘ rad-

ním pfiedloÏil závûreãnou zprávu o likvi-
daci spoleãnosti pfied podáním návrhu
na její v˘maz z obchodního rejstfiíku. Prá-
vû projednání a schválení této zprávy 
je nezbytn˘m krokem pfied dokonãením
likvidace.

Podle koneãné zprávy udûlily likvidá-
torovi souhlas s likvidací spoleãnosti

v‰echny oslovené subjekty, které se ze
zákona k takovému kroku vyjadfiují. By-
ly ukonãeny soudní spory a nebyl zji‰tûn
Ïádn˘ likvidaãní zÛstatek k rozdûlení.

Radní schválili koneãnou zprávu li-
kvidátora, kter˘ nyní uãiní poslední kro-
ky k v˘mazu spoleãnosti ESOLI z ob-
chodního rejstfiíku. (kor)

Zastupitelé mûsta schválili návrh
Správní rady kulturního fondu na pfiidû-
lení dotací v 1. kole roku 2008 ve v˘‰i
1 053 000 Kã.

První kolo tohoto fondu bylo vyhlá‰e-
no na konci roku 2007, a to na akce, kte-
ré se uskuteãní od 1. února 2008 do 31.
ãervence 2008. Do termínu uzávûrky, tj.

7. ledna 2008, bylo podáno 61 Ïádostí od
48 zájemcÛ. Jejich poÏadavky ãinily
2 298 139 Kã. Devíti Ïádostem správní ra-
da nepfiidûlila Ïádné dotace, z toho u tfií
Ïádostí doporuãila pfiedloÏit je fondu pro
podporu a rozvoj vzdûlávání, popfiípadû
do fondu zdraví. Jedna Ïádost bude pfie-
fiazena do 3. kola pro rok 2008, a to vzhle-

dem k termínu realizace projektu (závûr
r. 2008). Správní rada dotace ve v˘‰i cel-
kem 1 053 000 Kã rozdûlila mezi 51 Ïádo-
stí. Mezi úspû‰n˘mi Ïadateli jsou napfi.
Folklórní soubor Jizera Liberec (20 tis. Kã
na projekt Rok na vsi), V˘bor pro od‰kod-
nûní romského holocaustu (20 tis. Kã na
putovní v˘stavu Zanikl˘ svût). (vod)

Tfii integrované plány rozvoje mûsta
(IPRM) schválilo lednové zastupitelstvo.

První integrovan˘ plán rozvoje se t˘-
ká tématu „Mobilita, zdraví a bezpeãnost
obyvatel“, které bylo vybráno z dÛvodu
fie‰ení co nej‰ir‰ího zábûru podnûtÛ
a námûtÛ mûsta i tfietích subjektÛ. V˘bûr
tematického integrovaného plánu rozvo-
je mûsta se zvolil proto, Ïe pfiípravn˘ pro-
jektov˘ t˘m posbíral návrhy projektÛ ‰i-
rokého portfolia a následnû vyhodnotil,
Ïe nejvíce Ïádostí o dotace z Regionální-

ho operaãního plánu (ROP) na tyto pro-
jekty bude moÏné uplatnit právû po za-
fiazení do v˘‰e uvedeného tématu.

Druh˘ integrovan˘ plán rozvoje mûs-
ta je zamûfien na zónu. Podle oãekávání
byla jako zóna pro zpracování IPRM vy-
brána lokalita Lidov˘ch sadÛ, kterou rad-
nice v rozvoji mûsta pokládá za prioritní.
Lokalita Lidov˘ch sadÛ je také svou roz-
lohou, umístûním a naplnûností vhodnou
oblastí pro realizaci mnoha projektÛ spo-
lufinancovateln˘ch z ROP a pfiedbûÏnû

splÀuje kritéria daná pro tento typ IPRM.
Tfietí integrovan˘ plán rozvoje také

spadá do kategorie zónov˘ch, konkrétnû
v‰ak smûfiujících do Integrovaného ope-
raãního programu (IOP) 5.2. Tento IPRM
se pfiímo dot˘ká sídli‰tû Rochlice. Zde je
v souãasné dobû dokonãována 2. etapa
revitalizace, spolufinancovaná ze státní-
ho rozpoãtu. Podle dostupn˘ch informa-
cí v‰ak stát v následujícím období nebu-
de podobné projekty podporovat, jelikoÏ
tuto roli zaujme právû IOP. (kv)

Nestíháte si vyfiídit va‰e nejbûÏnûj‰í
úfiední záleÏitosti v pracovní ãásti t˘dne?
Jste vtéto dobû trvale mimo Liberec avra-
cíte se aÏ na víkend? Nevadí, brzy pro ty-
to pfiípady nabídne libereck˘ magistrát
fie‰ení. Vedle v‰ech pûti úfiedních dnÛ
v t˘dnu, úfiední dobû dvakrát t˘dnû aÏ do
‰esti veãer je v rámci projektu Otevfiené
mûsto pfiipravováno i otevfiení úfiadu v so-
botním dopoledni.

Otevfiení úfiadÛ v sobotu je v ãeské ve-
fiejné správû stále vnímáno jako nûco tûÏ-
ko pfiedstavitelného. V oblasti privátních
záleÏitostí je ov‰em víkendov˘ provoz
zcela bûÏn˘ a vefiejnost jej vyÏaduje; má-
lokdo si asi dokáÏe pfiedstavit, Ïe by vol-
né dny nevyuÏil k pohodovému nakupo-
vání. Statutární mûsto Liberec chce proto
od bfiezna nabídnout otevfiení pfiepáÏek
vNovém magistrátu, kde si obãané budou
moci vyfiídit nejbûÏnûj‰í záleÏitosti – evi-
denci obyvatel, osobní a cestovní dokla-
dy, poplatky, agendu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ,

Ïivnostenského podnikání, poplatkÛ ze
psÛ a za komunální odpad. Budou si mo-
ci ovûfiit listiny a získají v˘pisy v rámci
CzechPointu (katastr nemovitostí, rejstfiík
trestÛ, obchodní rejstfiík). Z kaÏdé agendy
bude otevfiena vÏdy jedna pfiepáÏka, pro-
to je v pfiípadû vût‰ího zájmu nárazovû
pfieci jen nutno poãítat s pomalej‰ím od-
bavováním. Po oãekávaném stûhování do
lep‰ích prostor by mûlo b˘t sobotní dopo-
ledne úfiední dobou i u evidence motoro-
v˘ch vozidel, která patfií kaÏd˘ den k nej-
vytíÏenûj‰ím agendám. Sobotní úfiední
doba se naopak nebude t˘kat Ïádné dal-
‰í úfiední ãinnosti, která není vykonávána
v pfiepáÏkové hale Nového magistrátu,
tzn. nebude si moÏné vyfiídit napfiíklad zá-
leÏitosti t˘kající se v˘stavby, územního
plánu, dopravy ãi Ïivotního prostfiedí. Ce-
l˘ systém poãítá s tím, Ïe pfiepáÏky budou
v sobotu obsluhovat úfiedníci, ktefií nebu-
dou v práci v pátek, kdy je relativnû mal˘
zájem o vyfiizování úfiedních záleÏitostí.

Provoz budovy bude minimalizován pou-
ze na samotnou pfiepáÏkovou halu. Proto
si roz‰ífiení úfiední doby nevyÏádá zásad-
ní nárÛst nákladÛ. Zavedení úfiední doby
v sobotním dopoledni je dal‰ím krokem
magistrátu ãinûn˘m v rámci projektu Li-
berec – otevfiené mûsto. Oãekáváme, Ïe
roz‰ífiení úfiední doby na 5 a pÛl dne v t˘d-
nu umoÏní vyfiizování úfiedních záleÏitos-
tí pfiedev‰ím tûm obãanÛm, ktefií pracují
mimo Liberec, ale i tûm, kter˘m nevyho-
vuje na‰e úfiední doba. Doufáme navíc, Ïe
vyfiízením ãásti obãanÛ v sobotu by se
alespoÀ ãásteãnû mohlo odlehãit pfietíÏe-
ní nûkter˘ch pfiepáÏek v t˘dnu.

Sobotní provoz pfiepáÏek Nového ma-
gistrátu bude v roce 2008 zku‰ební, prÛ-
bûÏnû bude vyhodnocován zájem vefiej-
nosti a poté bude pro dal‰í roky bude roz-
hodnuto, zda budou sobotní dopoledne tr-
vale zafiazena do úfiední doby Liberecké-
ho magistrátu.

Marek ¤eháãek, tajemník magistrátu
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Tajemník Marek ¤eháãek: Chystáme se je‰tû více
komunikovat s obãany 

Do zasílání SMS zpráv zapojit
více agend

Magistrát mûsta Liberec v rámci
projektu Otevfiené mûsto jiÏ fiadu mû-
sícÛ komunikuje s obãany zasíláním
informaãních SMS zpráv. Tato sluÏba
je hojnû vyuÏívána prozatím tam, kde
Ïadatelé chtûjí získat okamÏitû zprá-
vu o tom, Ïe jejich doklady – obãanské
prÛkazy, pasy ãi fiidiãské prÛkazy, jsou
hotové a pfiipraveny k vyzvednutí.

V roce 2008 by se tato sluÏba mûla postupnû roz‰ifiovat
i o dal‰í agendy – zejména v oblasti státní správy. Îadatelé,
ktefií poskytnou úfiadu ve své Ïádosti telefonní ãíslo, budou
napfiíklad seznámeni SMS zprávou s tím, Ïe Ïádané rozhod-
nutí bylo vydáno nebo Ïe bylo fiízení pfieru‰eno pro nedostat-
ky podání. Magistrát tak chce na jedné stranû uspofiit ãas a pe-
níze za sloÏité zasílání rÛzn˘ch v˘zev a upozornûní, ale chce
také, aby Ïadatelé mûli informaci o vydaném rozhodnutí vãas
a nemuseli se na v˘voj „sv˘ch“ fiízení dotazovat na úfiadû te-
lefonicky ãi osobnû.

Projekt Otevfiené mûsto pokraãuje Rádcem obãana
Projekt Otevfiené mûsto od ledna 2008 pokraãuje také ãás-

tí nazvanou Rádce obãana. Jedná se o soubor informaãních
listÛ s podrobn˘mi návody pro jednotlivé typické situace, do
nichÏ se obãan mÛÏe ve vztahu s mûstem a magistrátem do-
stat. Informace vÏdy obsahuje popis situace, rady k jejímu fie-

‰ení, poÏadované podklady a kontakt na konkrétní pracovi‰-
tû úfiadu, které vûc vyfiizuje. Rádce obãana bude postupnû vy-
dáván formou mal˘ch letákÛ vloÏen˘ch do Zpravodaje libe-
recké radnice a doruãen˘ch tak do kaÏdé liberecké domác-
nosti. První infomateriál se v lednu vûnoval agendû místních
poplatkÛ (napfi. komunální odpad, psi) a jejich placení. Ná-
sledovat budou dal‰í témata, napfiíklad: cestovní doklady,
dávky sociální péãe, fiidiãské prÛkazy, pfiihlá‰ení a zru‰ení tr-
valého pobytu, krizové situace, manÏelství, registrované part-
nerství, narození, úmrtí, v˘pisy z rejstfiíkÛ, ovûfiování, ná-
hradní rodinná péãe, nepofiádek kolem nás, práva obãana pfii
komunikaci s úfiadem, právní odpovûdnost „náctilet˘ch“,
trestná ãinnost a v˘chovné problémy u nezletil˘ch a mladist-
v˘ch ãi t˘rané a zneuÏívané dûti.

Liberec je s projektem Rádce obãana prÛkopnick˘, navíc
informace nejsou pouze obecného charakteru, ale popisova-
né situace jsou vÏdy zasazeny do libereckého kontextu a do-
plnûny fie‰eními a kontakty na pfiíslu‰né pracovníky magist-
rátu. Stejnû jako infomateriály Otevfiené mûsto Liberec budou
vydávány magistrátem a ve Zpravodaji distribuovány i poky-
ny pro nové Ïivotní situace vyvolané v Liberci novou legisla-
tivou ãi rozhodnutími orgánÛ mûsta.

Letáky Rádce obãana budou od února 2008 zdarma k dis-
pozici také na infopultech MML v Novém magistrátu. Aktua-
lizovaná znûní v‰ech infomateriálÛ budou uvefiejÀována vÏdy
také na www.liberec.cz v sekci Obãan – Îivotní situace.

Marek ¤eháãek, tajemník MML

Liberec Ïádá o dotaci na terénní sociální práci

V libereck˘ch ‰kolkách pfiibude 15 míst

Letos se opraví most v Norské a pfií‰tí rok most na Letné

Rada vlády âR pro záleÏitosti romské
komunity ve spolupráci s Úfiadem vlády
âR vyhlásila v˘zvu k pfiedkládání Ïádo-
stí o finanãní podporu v rámci dotaãní-
ho programu Podpora terénní práce
2008. Do této v˘zvy podává svou Ïádost
jiÏ nûkolik let i mûsto Liberec. Napfiíklad
v loÀském roce bylo za získané pro-

stfiedky (500 tisíc korun) a spoluúãast
mûsta zamûstnáno 5 terénních pracov-
níkÛ na dohodu o pracovní ãinnosti.

Pro rok 2008 je Ïádost opût zpracová-
na tak, Ïe ze získané dotace budou ãás-
teãnû hrazeny náklady na zamûstnání 
5 terénních pracovníkÛ na dohodu o pra-
covní ãinnosti s tím, Ïe plán poãítá s roz-

‰ífiením sluÏeb o oblast zamûstnanosti
a prevence patologick˘ch jevÛ u mláde-
Ïe do 26 let.

Celkové náklady na zaji‰tûní terénní
sluÏby jsou propoãítány na cca 955 tisíc
korun. V˘‰e poÏadované dotace ãiní 540
tisíc, zbytek nákladÛ pokryje mûstsk˘
rozpoãet. (mk)

První vla‰tovkou v postupném zvy‰o-
vání kapacity vmatefisk˘ch ‰kolách je Ma-
tefiská ‰kola Jefimanická. Toto pfied‰kolní
zafiízení je trojtfiídní a doposud jej mohlo
nav‰tûvovat maximálnû 60 dûtí. „Vzhle-

dem k dokonãení prací na sociálním zafií-
zení v budovû vzrostla kapacita ‰kolky
o pût dûtí na jednu tfiídu, tedy celkovû
o patnáct míst,“ uvedl námûstek primá-
tora Ondfiej âervinka. Souhlasné stano-

visko s plánovan˘m pfiijetím více dûtí po-
dala i Krajská hygienická stanice Libe-
reckého kraje a o nav˘‰ení kapacity po-
Ïádala sama fieditelka ‰kolky, coÏ odÛ-
vodnila velk˘m zájmem o volná místa. (rz)

Naru‰ená statika mostu na Letné, kte-
rou loni v prosinci odhalila pravidelná
kontrola, zkomplikovala dopravu náklad-
ním vozÛm a autobusÛm libereckého do-
pravního podniku. Most je od Vánoc uza-
vfien pro nákladní dopravu nad 13 tun
a dopravní podnik musel zavést nové mi-
mofiádné spoje a trasy, aby pokryl pfie-
pravu cestujících pavlovického sídli‰tû

a nejbliÏ‰ího okolí. „Ukázalo se, Ïe most
chátrá mnohem rychleji, neÏ se pfiedpo-
kládalo. Nikdo neãekal, Ïe most pocháze-
jící z 80. let je v tak ‰patném stavu,“ uve-
dl primátor Jifií Kittner. Jeho oprava bude
sloÏitá. V souãasné dobû je objednán sta-
tick˘ posudek a na jeho základû se urãí
zpÛsob opravy. „Dfiíve neÏ v pfií‰tím roce
to nebude a rozhodnû nebude oprava pro-

bíhat za provozu. Letos ale musíme opra-
vit most pod ním v Norské ulici, kter˘ je
také vhavarijním stavu. Právû most vNor-
ské ulici by mûl pfií‰tí rok pomoci fie‰it slo-
Ïitou situaci v Pavlovicích aÏ zahájíme re-
konstrukci mostu na Letné,“ dodal pri-
mátorÛv námûstek Milan ·ír. Náklady na
opravu se budou pohybovat v fiádech de-
sítek milionÛ korun. (dv)



Jedin˘ voják pocházející z Liberce bo-
joval pod vedením generála Karla Kla-
pálka u Tobruku. Tímto vojákem nebyl
nikdo jin˘ neÏ Stanislav Hnûliãka, kter˘
se narodil v únoru roku 1922.

Stanislav Hnûliãka za své zásluhy zís-
kal nespoãet rÛzn˘ch ocenûní a vyzna-
menání. Mezi nû patfií napfiíklad drÏitel-
ství dvou âeskoslovensk˘ch váleãn˘ch
kfiíÏÛ, polského Váleãného kfiíÏe, dvou
medailí Za chrabrost a mnohé dal‰í.
V loÀském roce byl libereck˘ obãan vy-
znamenán prezidentem republiky nej-
vy‰‰ím státním vyznamenáním – ¤á-
dem bílého lva.

Stanislav Hnûliãka je dnes pfiedsedou
âeskoslovenské obce legionáfiské a jeho
jméno je dostateãnû známo nejen ve spo-
jení s ocenûními, která získal, ale také
s vysok˘m morálním kreditem, jenÏ jej
po celou válku vedl k boji proti fa‰ismu.

V této souvislosti zastupitelé mûsta
schválili udûlení Medaile mûsta Stani-
slavu Hnûliãkovi, kter˘ se tak stane os-
m˘m drÏitelem tohoto ocenûní. V minu-
losti Medaili mûsta obdrÏeli: Franti‰ek
Peterka, Ludvík Stfieda, prof. Franti‰ek
NoÏiãka, Katefiina Neumannová, Jaro-
slav Tomsa, doc. PhDr. Rudolf Andûl,
CSc. a Milan Uherek. (dv)
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v lednu 2008, zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – RÛÏena Jezdinská, Vûra Varva-
fiovská, Anna ·ídová
91 let – Franti‰ek Nickel, Marie ·lech-
tová, BoÏena Mádlová
92 let – Anna Bokrová,
93 let – Emilie VaÀková, Vûra Kubíãko-
vá, Jaroslava Fialová, Ludmila Syrovát-
ková, Jan Verl
94 let – Vlasta Andrová, Marie Tomso-
vá
95 let – Josef Proke‰, Jarmila Pavlová
96 let – Karel Pospí‰il, Josef Uher, Ma-
rie Snûtivá
97 let – Anna Pohofialová, Marie Kara-
sová, Franti‰ka Nûmcová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Medaile pro Stanislava Hnûliãku

·edesát let spoleãného Ïivota oslavi-
li 4. ledna 2008 manÏelé Stanislava a Jan
Jiráskovi, které spolu s jejich nejbliÏ‰í-
mi pfiivítal v obfiadní síni liberecké rad-
nice Petr ·ourek, mûstsk˘ zastupitel.

Ve stejn˘ den, ale roku 1948, uzavfie-
li manÏelství v libereckém kostele sv.
KfiíÏe, a to rok poté, co se seznámili na
taneãní zábavû. „NejtûÏ‰í chvíle pfii‰la
po svatbû, po komunistickém pfievratu
v únoru1948. Vyhodili mne ze zamûst-
nání a nûkolik t˘dnÛ jsem nemohl se-
hnat práci,“ vzpomnûl si Jan Jirásek,
kter˘ aÏ do odchodu na zaslouÏen˘ od-
poãinek pracoval v jednom potravináfi-
ském závodû. „Mûli jsme a máme velmi

pûkn˘ vztah, kter˘ je zaloÏen na tole-
ranci, trvalé vzájemné podpofie a dÛvû-
fie,“ shodli se oba „diamantoví manÏe-
lé“, ktefií dodnes mají rádi hudbu. Spo-
leãnû vychovali jednu dceru a mají ra-
dost ze dvou vnouãat a jednoho pra-
vnouãete.

Diamantová svatba manÏelÛ Jirásko-
v˘ch byla na liberecké radnici letos prv-
ní. V loÀském roce se na radnici usku-
teãnilo pût diamantov˘ch svateb, deset
zlat˘ch a obyãejn˘ch svatebních obfiadÛ
bylo 518. V roce 2006 se konaly ãtyfii di-
amantové, dvû zlaté a dvû kamenné (tj.
po 65 letech).

Text a foto: Dagmar Vodvárková

Galerie jubilantÛ

Poplatek ze psÛ Libereãtí chirurgové provedli 
ojedinûlou operaci plic

Následující informace bude zají-
mat nejen v‰echny Libereãany, ale
i dal‰í klienty ze v‰ech moÏn˘ch kou-
tÛ âeské republiky. 

Chirurgické oddûlení Krajské ne-
mocnice Liberec, a. s., jehoÏ pfiednos-
tou je MUDr. Miroslav Baader, pro-
vedlo jako jedno z prvních v âeské 
republice ojedinûlou operaci – torako-
skopickou lobectomii, tj. odstranûní
plicního laloku vãetnû spádov˘ch
uzlin pfii nádorovém postiÏení za po-
mocí miniinvazivní endoskopické me-
tody.

Doposud byly tyto operace prová-
dûny klasicky z velkého fiezu, nebo tzv.
videoasistovanû, kdy ãást v˘konu by-
la vedena endoskopicky a nejobtíÏ-
nûj‰í ãásti operace – napfi. oddûlení
plicních cév od srdce – byly provede-
ny z doplÀujícího fiezu. Od fiíjna roku
2007 spolupracovali chirurgové libe-

recké krajské nemocnice s MUDr. Sta-
nislavem âernohorsk˘m z praÏské ne-
mocnice Na Homolce, kdy zmínûnou
metodou spoleãnû odstranili plicní la-
lok i se spádov˘mi uzlinami u tfií paci-
entÛ. 

Zástupce pfiednosty chirurgie
KNL, a. s., a zároveÀ i vedoucí lékafi
t˘mu úspû‰n˘ch operatérÛ MUDr. Pe-
ter Hromádka o metodû ãistû miniin-
vazivní technikou fiíká: „Pro pacienty
pfiedstavuje minimální bolest po ope-
raci, rychlej‰í obnovu dechov˘ch
funkcí, zkrácení rekonvalescence
a doby návratu do plného Ïivota. Ne-
postradateln˘m pfiínosem je i kosme-
tick˘ efekt, kdy po operaci zÛstávají
ãtyfii drobné jizvy. Na druhou stranu
tato metoda klade mimofiádné nároky
na operatéry, a i cena tûchto operací
nûkolikanásobnû pfiesahuje cenu kla-
sick˘ch operací.“ (sa‰)

UpozorÀujeme v‰echny drÏitele psÛ,
Ïe k 31. 3. 2008 je splatn˘ místní popla-
tek ze psÛ na rok 2008. Roãní sazba po-
platku za prvního psa je 600 Kã, resp.
200 Kã v pfiípadû, Ïe jedin˘m zdrojem pfií-
jmÛ drÏitele psa je invalidní, starobní ne-
bo vdovsk˘ dÛchod. JestliÏe jiÏ psa ne-
máte ve svém drÏení, zmûnili jste bydli‰-
tû nebo do‰lo k jiné zmûnû, která má vliv
na v˘‰i poplatku, je nutné tyto skuteã-
nosti ohlásit správci poplatku v pfiízemí
budovy Nového magistrátu u pfiepáÏek 
ã. 3 a 4. Úplné znûní Obecnû závazné vy-
hlá‰ky statutárního mûsta Liberec
ã. 3/2003, o místním poplatku ze psÛ, je
uvefiejnûno na webov˘ch stránkách mûs-
ta www.liberec.cz v menu „Obãan“ –
„Vyhlá‰ky a nafiízení“.

Platbu je moÏno provést na úãet 
ã. 19-7963850237/0100 prostfiednictvím
âeské po‰ty s. p., bezhotovostním pfie-
vodem zúãtu nebo hotovû vpokladnû Ma-
gistrátu mûsta Liberec v pfiízemí budovy
Nového magistrátu u pfiepáÏek ã. 5 a 6.
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Liberec vítá úãastníky i náv‰tûvníky Svûtov˘ch pohárÛ

Prodej vstupenek na MS 2009

Prezident Klaus si prohlédl bûÏeck˘ areál ve Vesci

Milí Libereãané,
po mûsíci vás znovu zdravím ze stránek radniãního Zpravodaje. Jsme opût o kousek blíÏ Svûtov˘m pohárÛm,
na které se cel˘ ná‰ t˘m dÛkladnû pfiipravoval. Máme za sebou jiÏ první závody Svûtového poháru B v sever-
ské kombinaci. Udûlali jsme maximum pro to, abyste vy, diváci, získali krásné sportovní záÏitky a nebyli v Ïád-
ném smûru omezeni. A je velká ‰koda, Ïe poãasí zhatilo konání Kontinentálního poháru ve skoku na lyÏích.
Kvality novû vybudovaného Rekreaãního a sportovního areálu ve Vesci si vyzkou‰el také Björn Daehlie, ma-
jitel osmi zlat˘ch olympijsk˘ch medailí, kter˘ si traÈ spolu se mnou, s olympijsk˘m vítûzem Frodem Estilem
a mistrem svûta z roku 2003 Martinem Koukalem, projel. TraÈ je nároãná a domnívám se, Ïe na ni uspûje zá-

vodník se skuteãnû komplexními kvalitami, nejen dobfií sprintefii. Je to traÈ hodná mistrovství. Do areálu zavítal také prezi-
dent Václav Klaus, kter˘ si pfiijel prohlédnout areál po zahájení Jizerské padesátky v nedalekém Bedfiichovû. Byl potû‰en
zprávou, Ïe se zde jiÏ konaly první závody a Ïe areál je v tak dobrém stavu a pfiipravenosti. Pfii krátké procházce ocenil také
jeho blízkost mûstu a skokanskému areálu na Je‰tûdu.
Skokansk˘ mÛstek v je‰tûdském areálu byl na Svûtov˘ pohár B v severské kombinaci pfiipraven dobfie, coÏ ocenili i samotní
závodníci. Spokojena byla také delegace Mezinárodní lyÏafiské federace, která odjíÏdûla z Liberce s dobr˘m pocitem z toho,
Ïe se nemusí obávat o dal‰í závody.
Jsem ráda, Ïe si pofiádáním Svûtov˘ch pohárÛ otestujeme areály, tratû, techniku i sami sebe a pfii Mistrovství svûta v roce
2009 budeme vûdût, na co se soustfiedit a s ãím poãítat. Kvalitní sportovní v˘kony a úÏasná atmosféra oãekávání je to, co nás
teì v‰echny spojuje. Tû‰ím se na vás na sportovi‰tích, pfiijìte podpofiit na‰e závodníky v boji se svûtovou ‰piãkou!

Va‰e Katefiina Neumannová, prezidentka Organizaãního v˘boru FIS Mistrovství svûta Liberec 2009

Veseck˘ areál zaÏívá nejvût‰í kon-
centraci vzácn˘ch náv‰tûv od své kolau-
dace v záfií 2007. Po Bjöernu Daehliem,
Frode Estilovi a Martinu Koukalovi zaví-
tal do Rekreaãního a sportovního areálu
Vesec i prezident âeské republiky Vác-
lav Klaus. Po zahájení Jizerské padesát-
ky na Bedfiichovû pfiijel zhodnotit vesec-
k˘ areál, kter˘ mûl premiéru v podobû
prvních závodÛ Svûtového poháru B v se-
verské kombinaci. Na místo dûní dorazil
i primátor Liberce Jifií Kittner a hejtman
Libereckého kraje Petr Skokan. Pfiivítala
je Katefiina Neumannová, prezidentka
Organizaãního v˘boru Mistrovství svûta
Liberec 2009.

Pan prezident Klaus se zajímal o tratû
i o multifunkãní budovu. Za slunného po-
ãasí umoÏÀujícího krásn˘ v˘hled se ales-
poÀ zdálky zadíval na nedalek˘ je‰tûdsk˘
areál, kde v tu chvíli zrovna probíhala

skokanská ãást severské kombinace.
Václava Klause zajímalo dûní v organi-
zaãním v˘boru a spolupráce se statutár-
ním mûstem Liberec.

„Je dobré vidût, Ïe sportovi‰tû fungu-
jí a bûÏí se zde první závody. Vûfiím, Ïe
uspofiádáte úspû‰né mistrovství svûta,“
fiekl Václav Klaus.

Po prohlídce budovy, kde Robert
Heczko, manaÏer areálu Vesec, seznámil
pana prezidenta s technick˘mi detaily
a daty závodÛ, se hosté vrátili do Bedfii-
chova poblahopfiát vítûzi Patria Direkt 
Jizerské padesátky Andersu Auklando-
vi. Sympatick˘ Nor dorazil do cíle za 2 ho-
diny 12 minut.

Vstupenky na v‰echny závody FIS
Mistrovství svûta v klasickém lyÏování
Liberec 2009 budou v prodeji od 2. úno-
ra 2008. Uvedl to organizaãní v˘bor FIS

MS v klasickém lyÏování 2009. V rámci
konání Svûtov˘ch pohárÛ 2008 budou
prodávány ve speciálnû oznaãen˘ch po-
kladnách (s logem MS). Slevu 10 % z ce-

ny vstupenky na MS 2009 dostane ná-
v‰tûvník, kter˘ si ji zakoupí bûhem zá-
vodÛ SP ve skoku, bûhu, resp. v sever-
ské kombinaci. (vod)

Program závodÛ Svûtov˘ch pohárÛ Liberec 2008
Severská kombinace
âtvrtek 14. 2.
10.00 oficiální trénink bûÏecká ãást
16.00 oficiální trénink skokanská ãást
Pátek 15. 2.
12.00 hromadn˘ start 10 km
16.00 zku‰ební kolo HS 134
17.00 hromadn˘ start HS 134
Sobota 16. 2.
8.00 zku‰ební kolo HS 134
9.00 individuální Gundersen, HS 134
15.00 individuální Gundersen 15 km

19.00 oficiální pfiedání cen
Nedûle 17. 2.
9.00 zku‰ební kolo HS 134
10.00 sprint, HS 134
15.15 sprint, 7,5 km
Ihned po skonãení závodu slavnostní ce-
remoniál.

Bûh na lyÏích Liberec 2008
Pátek 15. 2.
10.00 oficiální trénink 
13.00 oficiální trénink

Sobota 16. 2.
8.30 oficiální trénink 
10.15 start závodu muÏÛ, pursuit
12.00 oficiální trénink
14.00 start závodu Ïen, pursuit
16.30 oficiální trénink 
19.00 slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ
Nedûle 17. 2.
8.30 oficiální trénink
10.00 starty závodÛ v team sprintu Ïen

a muÏÛ
Ihned po skonãení slavnostní ceremoniál.
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V‰echno nejlep‰í, Aries!

Zní to neuvûfiitelnû, ale je tomu právû
deset let, co se na Základní umûlecké ‰ko-
le v Liberci JabloÀové zaãalo bubnovat.
Soubor bicích nástrojÛ Aries zde zaloÏil
Mgr. Sergej Grygorenko, kter˘ dosud své
svûfience neopustil, pfiestoÏe se jejich fia-
dy nûkolikanásobnû roz‰ífiily. Z Aries se
totiÏ neodchází, a tak se dnes soubor mÛ-
Ïe pochlubit dvaceti jedna bubeníky roz-
dûlen˘mi do tfií vûkov˘ch kategorií od

‰kolákÛ aÏ po studenty univerzit. AÏe jim
to bubnuje! DÛkazem toho je v˘ãet ús-
pûchÛ, kter˘ch za jednu dekádu dosáhli
– koncertují po celé republice i v zahra-
niãí (Belgie, Francie, Litva, Ukrajina), 
zúãastÀují se prestiÏních festivalÛ (mj.
Moravsk˘ podzim), uÏ dvakrát vítali v na-
‰em kraji prezidenta republiky a sv˘m
nominaãním videoklipem moÏná pfiispû-
li k vítûzství Liberce v boji o pofiádání FIS

Mistrovství svûta v klasickém lyÏování.
Jsou také trojnásobn˘mi vítûzi cenûné
rozhlasové soutûÏe Concerto Bohemia
2002, 2003 a 2005 a vavfiíny sklízeli i na
celostátní soutûÏi jazzov˘ch orchestrÛ
v Litvínovû v roce 2007.

JiÏ devût let nezvítûzil v národních ko-
lech soutûÏí základních umûleck˘ch ‰kol
nikdo jin˘ neÏ sólisté souboru a ceny ne-
minuly ani Mgr. Grygorenka (byl ocenûn
napfi. za aranÏmá skladeb).

Je tfieba také dodat, Ïe se soubor mÛ-
Ïe pochlubit jedním z nejlep‰ích vyba-
vení v celé republice, za coÏ patfií podû-
kování pfiedev‰ím osvícenému vedení
‰koly.

Své posluchaãe si Aries získávají ne-
jen atraktivním repertoárem, kter˘ je
okofienûn adaptacemi dûl klasické hud-
by, jazzem i hudbou zcela souãasnou, ale
pfiedev‰ím profesionalitou, originalitou
a mladistv˘m elánem. Mezi jejich stálé
spolupracovníky patfií mj. znám˘ sklada-
tel Luká‰ Hurník a Europera Jugend-
orchester.

Co dodat závûrem? Snad jen, Ïe ve v˘-
ãtu úspûchÛ jsme zapomnûli na ten nej-
dÛleÏitûj‰í, a tím jsou nad‰ené ovace po-
sluchaãÛ, kter˘mi konãí kaÏd˘ jejich kon-
cert... (gb)

Celková plocha bûÏeck˘ch tratí je
75 000 m2 se ãtyfimi mosty a lávkami,
k parkování je vyãlenûno 30 000 m2 a dal-
‰í pomocné plochy mají rozlohu 10000m2.
Potfiebné pozemky v areálu jsou majet-
kem mûsta a jejich úãetní hodnota dle
platné legislativy je 160,2 milionu korun.
„Vût‰inu z nich jsme získali smûnou
a darem jsme obdrÏeli pozemky za té-
mûfi deset milionÛ korun,“ pfiipomnûl
primátor. Veseck˘ areál si pochvalovala
i prezidentka OV MS 2009 Katefiina Ne-
umannová. „Je to moderní areál, pfie-

hledn˘ pro diváky a nároãn˘
pro lyÏafie,“ uvedla. Areál,
kter˘ byl slavnostnû otevfien
v fiíjnu 2007, má k dispozici 
38 zasnûÏovacích dûl, která
tratû pokryjí za 56 hodin.

Vesec bude vyuÏíván i mi-
mo zimní sezonu, a to pfiede-
v‰ím vyznavaãi koleãkov˘ch
bruslí, jízdních kol a dal‰ích 
aktivit.

LyÏafisk˘ areál Je‰tûd bu-
de mít po dostavbû devate-
náct staveb. Dvanáct z nich

je zkolaudová-
no, jedna prochází zku-
‰ebním provozem, tfii jsou
rozestavûné a tfii budou
postaveny do fiíjna leto‰-
ního roku. Celkové sta-
vební náklady se pohybu-
jí okolo 601 milionÛ korun,
pfiiãemÏ témûfi 37 milionÛ
stála pfiíprava investic.
„Objemovû nejv˘znam-
nûj‰í investicí na Je‰tûdu
se stala budova u dopadu
skokansk˘ch mÛstkÛ, kte-
rá stála 134 milionÛ korun

a kde se nachází ve‰keré potfiebné zá-
zemí. Ze sportovního hlediska je velmi
v˘znamné poloÏení umûlé hmoty na
skokanské mÛstky, která v˘raznû zkva-
litní jejich parametry,“ pfiipomnûl ná-
mûstek primátora Ondfiej âervinka
s tím, Ïe umûlá hmota bude dokonãena
letos a stejnû tak se dokonãí v˘stavba
západní tribuny a komunikace televiz-
ní cesty. Letos budou rovnûÏ vybudo-
vány parkovací dÛm, garáÏ pro rolby
a pfiístupová cesta od parkovi‰tû k la-
novce âesk˘ch drah.

Dagmar Vodvárková

Mûsto pfiedalo sportovní areály pro konání ‰ampionátu
Pokraãování ze str. 1
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P r a c o v n í
s k u p i n a  p r o
zdravotnû zne-
v ˘ h o d n û n é
vznikla v rámci
komunitního
plánování soci-
álních sluÏeb
v Liberci .  Je
sloÏena z od-
borníkÛ a laic-
ké vefiejnosti
a jejím ãlenem
se mÛÏe stát
kdokoliv, koho
tato problema-
tika zajímá. Bû-
hem své ãin-
nosti se podíle-
la na tvorbû ka-

talogu poskytovatelÛ sociálních sluÏeb
a provedla anal˘zu potfieb v oblasti osob
se zdravotním znev˘hodnûním. Z ana-
l˘zy vze‰ly priority, jejichÏ dosaÏení po-
vaÏuje cílová skupina obãanÛ v na‰em
regionu za potfiebné.

Co dûláme?
• Pracujeme na vytvofiení komunitní-

ho plánu sociálních sluÏeb a sítû posky-
tovatelÛ, jehoÏ cílem je zlep‰it stávající
sluÏby pro osoby se zdravotním posti-
Ïením.

• ShromaÏìujeme podnûty a návrhy
od samotn˘ch uÏivatelÛ a poskytovate-
lÛ sociálních sluÏeb, t˘kající se aktuál-
ních potfieb i Ïivotní situace osob se
zdravotním znev˘hodnûním a sociál-
ních sluÏeb pro tyto obãany.

Na základû pracovních setkání, v˘-
sledkÛ pfiedcházejícího dotazníkového
‰etfiení a podnûtÛ z fiad uÏivatelÛ a téÏ
poskytovatelÛ sociálních sluÏeb si pra-
covní skupina pro zdravotnû znev˘hod-
nûné stanovila tyto následující cíle:

Cíl 1: Dostupné sociální poradenství
pro v‰echny obãany Libereckého regio-
nu

Cíl 2: Zabezpeãení sociální prevence
pro v‰echny skupiny obyvatelstva ohro-
Ïené v dÛsledku zdravotního postiÏení

Cíl 3: Ambulantní a terénní sluÏby so-
ciální péãe

Cíl 4: Pobytové sluÏby sociální péãe
pro v‰echny obãany, kter˘m nestaãí po-
skytování terénních, resp. ambulant-
ních sluÏeb

Cíl 5: Sociální rehabilitace
Tyto cíle jsou nyní na základû zákona

ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách re-
vidovány a optimalizovány. Na naplnû-
ní tûchto cílÛ se mÛÏe podílet kaÏd˘, kdo

je názorem podpofií, nebo svoji ãinnost,
kterou vyvíjí, nachází a realizuje v rám-
ci v˘‰e uveden˘ch cílÛ.

T˘ká se nás problematika zdravot-
ního znev˘hodnûní?

T˘ká, kaÏd˘ si cenu svého zdraví uvû-
domí aÏ v okamÏiku, kdy je jiÏ vût‰inou
pozdû, nebo návrat k „relativnímu zdra-
ví“ stojí úsilí mnoha lidí z fiad zdravot-
níkÛ a dal‰ích pomáhajících profesí, o fi-
nancích nemluvû, neboÈ cena zdraví
a lidského Ïivota se nedá vyãíslit. Cho-
váme se sami k sobû a sv˘m postojem
k ostatním jako v parafrázovaném rãení
„Zdrav˘ nemocnému (postiÏenému)
nevûfií“.

Jednání pracovní skupiny se pravi-
delnû zúãastÀují a navzájem spolupra-
cují tyto organizace a instituce:

Centrum pro zdravotnû postiÏené
Libereckého kraje, o. s., Zahradní

415/10, 460 01 Liberec XI-RÛÏodol I
Kontakt: Jaroslav Le‰ko, Dana Pisková,
tel.: 485 104 044, czplk@volny.cz,
www.czp.az4u.info

Centrum poskytuje odborné sociální
poradenství vãetnû právního a psycho-
logického poradenství a poradenství
osobám nesly‰ícím a nedosl˘chav˘m,
souãástí je i pÛjãovna kompenzaãních
a rehabilitaãních pomÛcek, kterou pro-
vozuje. V rámci sluÏeb sociální péãe po-
skytuje osobní asistenci a odlehãovací
sluÏby osobám se zdravotním postiÏe-
ním od 3 let vûku a seniorÛm. KaÏdo-
roãnû pofiádá rekvalifikaãní kurz „Osob-
ní asistent osob se zdravotním postiÏe-
ním a seniorÛ“.

Obãanské sdruÏení ROSKA Liberec,
Oblaãná 450, Liberec 1 (budova obãan-
ského sdruÏení D.R.A.K.), kaÏdá stfieda
(8–9 h poradenství, 9–10.30 h rehab.cvi-
ãení, 11–13 h poradenství), druhá stfie-
da 11–13 h klubová ãinnost
Kontakt: Ilona OlÏbutová,
tel.: 723 682 469, roska@roska-liberec.cz,
www.roska-liberec.cz

Základním posláním obãanského
sdruÏení Roska je pomáhat handicapo-
van˘m lidem s diagnózou roztrou‰ená
mozkomí‰ní skleróza (dále jen RS). For-
my sluÏeb: sluÏby prvního kontaktu (po-
radenství o tom, jak se s nemocí nauãit
Ïít), pravidelné rehabilitaãnû relaxaãní
cviãení (jóga), pfiímá realizace rekondiã-
ních ozdravn˘ch pobytÛ, semináfie s od-
born˘mi pfiedná‰kami, pravidelná klu-
bová ãinnost (zájmová a osvûtová ãin-
nost), ãlenské schÛze (valné hromady
ãlenÛ). Nabízí zmûnu Ïivotního stylu pfii
chronickém onemocnûní. Nabídka zní:

Nikdo nemusí b˘t doma s nemocí sám.
Unie poskytuje regionálním Roskám in-
formaãní servis, vydává ãtvrtletník Ros-
ka, odbornou literaturu, má akreditova-
né pracovi‰tû pro instruktory sociální re-
habilitace, spolupracuje s Evropskou
a Mezinárodní spoleãností pro MS.

Svaz postiÏen˘ch civilizaãními
chorobami v âR, o. s. – OV Liberec,

Zahradní 10, Liberec 11
Kontakt: Miroslava Francová, 
tel.: 602 432 353, Mirka@seznam.cz,
www.spcch.cz

Poskytuje sluÏby obãanÛm, ktefií one-
mocnûli nûkterou z civilizaãních chorob
a potfiebují poradit, pomoci nebo se za-
ãlenit do kolektivu lidí s podobn˘mi
zdravotními problémy. V rámci svazu
pÛsobí i dal‰í organizace, napfi. diabeti-
kÛ, kardiakÛ. Formy sluÏeb: rekondiãní
a ozdravné pobyty 2x roãnû, rehabili-
taãní cviãení, zájmová ãinnost, spole-
ãenské akce, zájezdy, v˘lety, vstupenky
do bazénu a masáÏe.

ALVALÍDA Liberec,
Hanychovská 743/3, 460 10 Liberec 10
Kontakt: Svatava Zemanová,
tel.: 486 136 011,alvalida_2003@volny.cz,
www.alvalida.wz.cz

SdruÏení se vûnuje podpofie dûtí, mlá-
deÏe a dospûl˘ch osob s mentálním
a kombinovan˘m postiÏením. Provozuje
denní stacionáfi Alvalída a v budovû
sdruÏení sídlí Základní ‰kola Alvalída, 
s. r. o. pro Ïáky s mentálním a kombino-
van˘m postiÏením. Od záfií 2006 reali-
zuje kurz „Asistent pro osobní sluÏbu 
lidem s handicapem“.

Rytmus Liberec, o. p. s., Agentura
pro podporované zamûstnávání,

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Kontakt: Ing. Antónia DechÈarová,
tel.: 485 100 626, 777 228 661, 
liberec@rytmus.org, www.liberec.ryt-
mus.org, www. rytmus.org

Poskytuje sluÏbu sociální rehabilita-
ce metodou podporovaného zamûstná-
vání. Cílem je umoÏnit lidem se zdra-
votním znev˘hodnûním získat a zacho-
vat si vhodné zamûstnání na otevfieném
trhu práce. Souãasnû je cílem zv˘‰it mí-
ru samostatnosti uÏivatelÛ sluÏby, tedy
jejich dovednosti potfiebné k získání
a zachování si práce, posílit jejich pra-
covní návyky a motivaci k dal‰ímu pro-
fesnímu rozvoji.

Obãanské sdruÏení D.R.A.K.,
Oblaãná 450, 460 01 Liberec 1
Kontakt: Bc. Ludmila Kejíková,
tel.: 485 102 668, sdruzdrak@volny.cz,
www.sdruzenidrak.org,

Pfiedstavuje se pracovní skupina pro zdravotnû
znev˘hodnûné
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Pracuje pfiedev‰ím s rodinami dûtí
a osobami se zdravotním znev˘hodnû-
ním, zaji‰Èuje provoz dvou chránûn˘ch
dílen, které jsou uzpÛsobeny pro za-
mûstnávání tûÏce tûlesnû postiÏen˘ch
osob. Poskytuje: terénní sluÏby, odbor-
né sociální poradenství, aktivizaãní
sluÏby pro rodiny s dûtmi, aktivizaãní
sluÏby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postiÏením.

Obãanské sdruÏení LORM –
Spoleãnost pro hluchoslepé

Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
Kontakt: Naìa Tomsová,
tel.: 482 710 847 (pouze pondûlí), 
777 764 196, 
liberec@lorm.cz, www.lorm.cz.

Cílem je zv˘‰it kvalitu Ïivota lidem
se soubûÏn˘m postiÏením zraku a slu-

chu rÛzného stupnû. SdruÏení nabízí
pomoc také rodinám a okolí, ve kterém
lidé s hluchoslepotou Ïijí a pracují. Po-
skytuje odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitace, tlumoãnické sluÏ-
by, v˘uku Lormovy abecedy, Braillova
písma, taktilního znakového jazyka, v˘-
uku a nácvik sebeobsluhy, v˘uku pro-
storové orientace a samostatného po-
hybu s ãervenobílou holí, doprovody,
pomoc pfii v˘bûru rehabilitaãních
a kompenzaãních pomÛcek.

TyfloCentrum Liberec, o. p. s.,
Na V˘‰inách 451/4, 460 05 Liberec 5
Kontakt: Katefiina ·retrová, Irena Sch-
miedová, tel.: 488 577 661,
liberec@tyflocentrum.cz

Poskytuje prÛvodcovské, pfiedãita-
telské a sociálnû aktivizaãní sluÏby, na-

pfi.: besedy a pfiedná‰ky, vzdûlávací ak-
tivity, kurzy obsluhy digitálních kom-
penzaãních pomÛcek na bázi PC, vydá-
vání ãasopisu „Jizerské oko“, sociálnû
právní poradenství, procviãování sebe-
obsluhy, pomoc pfii v˘bûru rehabilitaã-
ních a kompenzaãních pomÛcek, do-
provod (do ‰koly, zamûstnání, na zá-
jmové a volnoãasové aktivity, na úfiady,
k lékafii, do rÛzn˘ch institucí, zdravotní
procházky, kulturní pofiady tam i zpût
apod.), pfiedãitatelské sluÏby (ãtení
knih, listin, korespondence, vyplnûní
formuláfiÛ, Ïádostí apod.), podporu a po-
moc pfii hledání vhodného zamûstnání
apod.

Zpracovali:
Martin Kroll – manaÏer skupiny,

Pavlína Mo‰nerová – zást. manaÏera

Strom pfiání 2007 se proh˘bal pod stovkami kartiãek
Vánoãní Strom pfiání, kter˘ byl o uplynul˘ch Vánocích vy-

staven na nádvofií liberecké radnice, neu‰el zájmu dûtí i do-
spûl˘ch. Ti právû na jeho vûtve zavûsili celkem 334 barev-
n˘ch kartiãek s nejrÛznûj‰ími pfiáními i vzkazy. Jejich autory
byli pfieváÏnû Libereãané, ale objevila se i pfiání od lidí Ïijí-
cích v âeské Lípû, Varnsdorfu, Opoãnû, Nové Pace, Kolínû,
Plzni a Krupce. Jedna kartiãka byla dokonce od cizince, a to
z Berlína.

Nejvíce si pisatelé pfiáli zdraví, ‰tûstí, lásku a aby se v‰ich-
ni mûli rádi. Rozliãná pfiání mûly dûti. Snad vÛbec nejvíce
z nich si pfiálo velmi hodnotné dary, a to napfiíklad mobilní
telefon, PC nebo rovnou notebook a digitální fotoaparát.
Ov‰em nijak skromní nebyli ani dospûlí. Ti si napsali o nov˘
nábytek, schodi‰tû do nového domku nebo rohovou vanu s ví-
fiivkou. To byla je‰tû ta skromná, neboÈ je „trumfla“ pfiání na
dodávku automobilu zn. Porsche ãi Ferrari (urãitû ne‰lo
o „angliãáky“)!

Mezi tfiemi stovkami pfiání byla i ta, kdy si dûti pfiály pod
stromeãek Ïivé dárky v podobû zvífiátek – pejsky (ridgebac-
ka, jezevãíka), koãiãky, morãata a také jednoho Ïivého konû.

Na rozdíl od nich mûli vysoko‰koláci jediné pfiání: úspû‰-
nû dokonãit studia.

Papírov˘m kartiãkám v‰ak mnozí svûfiili i své starosti. Dû-
ti chtûly, aby se rodiãe nehádali nebo aby se brzy uzdravili.
Lidé dÛchodového vûku vyjadfiovali pfiání pfieÏít rok 2008.

Nûkteré kartiãky mûly i legraãní sdûlení jako napfiíklad: vi-
dût Avril Lavigne, lep‰í v˘kony Calgary Flayers a Stanley Cup,
mít mûsíãní rentu 650 tisíc Kã, získat pfienosn˘ domeãek pro
jeÏka Kvida. Kdosi komu posílal vzkaz od Mickey Mouse, aby
byl koneãnû normální, nûkdo zase vzkaz pln˘ lásky a nadûje.

A je‰tû pár slov pro srovnání. Strom pfiání o Vánocích 2006
byl mnohem vût‰í a na jeho vûtve bylo zavû‰eno 575 karti-
ãek, z nichÏ ‰estnáct pfiání bylo splnûno.

Dagmar Vodvárková

v˘bûrové fiízení pro poskytnutí dotace z prostfiedkÛ
Ekofondu statutárního mûsta Liberec v roce 2008.

Dotace bude poskytnuta dle schválen˘ch Základních pravi-
del 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 zdroje
- obnovitelné zdroje energie – neziskové projekty a studie

- pfiedcházení, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ
- péãe o zvífiata v nouzi

Formuláfie pro podání Ïádosti o dotaci Ïadatelé obdrÏí v re-
cepci radnice, nebo na internetové stránce statutárního
mûsta Liberec – www.liberec.cz. Pfiihlá‰ky jsou pfiijímány
nejpozdûji do 14. 3. 2008, a to v podatelnû magistrátu nebo
v kanceláfii ã. 306.
Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Lucie Sládková,
tel.: 485 243 438, tajemník Správní rady Ekofondu.

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE 4. KOLO
pro poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2008, a to na ãásteãné pokrytí investiãních
nákladÛ sportovních organizací

Dotace budou poskytovány za období od
1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Tiskopisy aktualizovan˘ch Ïádostí
vãetnû základních pravidel jsou k dispo-
zici na oddûlení kultury a sportu Magist-
rátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. p.,

kanceláfi ã. 109b), v recepci radnice a na
webov˘ch stránkách statutárního mûsta
Liberce www.liberec.cz.

Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰tou,
odevzdat vpodatelnû radnice nebo je pfie-
dat kter˘koli pracovní den osobnû na od-

dûlení kultury asportu (1. p. historické bu-
dovy radnice, kanceláfi ã. 109b) do termí-
nu uzávûrky, tj. do ãtvrtka 28. února 2008
do 16.00 hodin. Dal‰í dotazy zodpovíme
na tel. 485 243 765 ( paní R. Sobotková, re-
ferentka oddûlení kultury a sportu).
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Statutární mûsto Liberec podpofiilo cel-
kovou rekonstrukci mûstského kamerové-
ho systému. Moderní síÈ je napojena na fií-
dicí centrum, které zpfiístupní aktuální
sluÏby ‰ir‰ímu okruhu vybran˘ch zá-
chrann˘ch sloÏek.

„Digitální kamerové systémy v Liberci
patfií spolu se zafiízením na Leti‰ti Praha-
Ruzynû k nejmodernûj‰ím v zemi. Od Pra-
hy se pouze li‰íme v poãtu instalovan˘ch
bezpeãnostních kamer,“ uvedl primátor
mûsta Jifií Kittner. Libereck˘ mûstsk˘ ka-
merov˘ systém budou vyuÏívat hasiãi,
zdravotnické záchranné sluÏby a rovnûÏ
Policie âeské republiky. Integrovan˘
systém dostane potfiebné aktuální infor-
mace z nové datové sítû v obrazovém sig-
nálu, kter˘ doposud vyuÏívala jen mûstská
policie.

Liberec má k dispozici dvû desítky ka-
mer, brzy je ale posílí dal‰í. Budou jak
v centru mûsta, tak doplní stávající kame-

rov˘ systém na nûkter˘ch sídli‰tích. Za-
tímco mûstská policie v souãasnosti oãe-
kává jejich pfiínos ve sníÏení kriminality
a vandalismu, sloÏky záchranného systé-
mu vidí pfiednosti v rychlej‰í reakci na ob-
dobné krizové situace.
KaÏdodenní spolupráce
hasiãÛ, zdravotníkÛ, po-
licie a dal‰ích sloÏek pfii
fie‰ení mimofiádn˘ch
událostí vLiberci tak do-
stává silnou technickou
podporu. KaÏdá ze slo-
Ïek mÛÏe samostatnû
vstupovat do kamerové-
ho systému a pracovat
s digitálním obrazem.
Podle âestmíra Hfiebí-
ka, fieditele Mûstské po-
l ic ie  Liberec,  která
systém ve mûstû spra-
vuje, je sice odli‰ná pra-

covní náplÀ i pravomoci jednotliv˘ch slo-
Ïek integrovaného záchranného systému,
ale kamerov˘ systém nepochybnû vyuÏijí
v‰echny zúãastnûné strany.

Stanislav ·etina, Elset, s. r. o.

Liberecké kamery vyuÏijí záchranáfii

POZOR ZMùNA: Odpad se platí pfiedem na cel˘ rok!

Krajská nemocnice uvolnila parkovací místa pro pacienty

Dne 1. ledna 2008 nabyla úãinnosti
Obecnû závazná vyhlá‰ka statutárního
mûsta Liberec ã. 2/2007, o místním po-
platku za provoz systému shromaÏìová-
ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ.
Splatnost poplatku je stanovena k 31.
bfieznu pfiíslu‰ného kalendáfiního roku
pfiedem na cel˘ rok. V˘‰e poplatku se pfii-
tom nemûní, zÛstává na ãástce 492 Kã za
osobu a rok, tj. 41 Kã mûsíãnû.

Podstatnou zmûnou je osvobození od
placení poplatku pro fyzické osoby, které
mají ve vlastnictví stavbu urãenou nebo
slouÏící k individuální rekreaci na území
mûsta Liberec, ve které není hlá‰ena k tr-
valému pobytu Ïádná fyzická osoba.

Pro bezproblémov˘ pfiechod na nov˘
systém placení poplatku za komunální
odpad Ïádá správce poplatku, Magistrát
mûsta Liberec, odbor právní a vefiejn˘ch
zakázek, v‰echny obãany mûsta, aby si
vãas provedli zmûnu trval˘ch pfiíkazÛ
k úhradû, pfiípadnû aby doplatili mnohdy
korunové nedoplatky, zpÛsobené zmûna-
mi v˘‰e a periodicity splatnosti poplatku
v pfiedchozích letech.

Pokud si obãané nejsou jisti správnos-
tí sv˘ch dosavadních úhrad, mohou zís-
kat informace o stavu svého osobního
úãtu v pfiízemí budovy Nového magistrá-
tu u pfiepáÏek ã. 3 a 4. Platbu je moÏno
provést na úãet ã. 19–7963850237/0100
prostfiednictvím âeské po‰ty s. p., bez-

hotovostním pfievodem z úãtu nebo hoto-
vû v pokladnû Magistrátu mûsta Liberec
v pfiízemí budovy Nového magistrátu
u pfiepáÏek ã. 5 a 6.

Úfiední hodiny:
pondûlí a stfieda 8.30–18 hod., úter˘

a ãtvrtek 8.30–16 hod., pátek 8.30–14 hod.
(poslední pátek v mûsíci je budova uza-
vfiena – sanitární den)

Pfiípadné dotazy zodpovíme na tele-
fonních ãíslech 485 243 246 ( 227, 246, 243)
nebo na e-mailu: odpady@magistrat.li-
berec.cz.

Dûkujeme v‰em obãanÛm za spolu-
práci a vûfiíme, Ïe nov˘ zpÛsob odvádûní
místního poplatku za komunální odpad se
stane s jejich pfiispûním efektivnûj‰í.

Uvolnûní parkovacích míst pro potfie-
by pacientÛ a zprÛjezdnûní areálu byly
hlavními dÛvody, proã Krajská nemocni-
ce Liberec, a. s., respektive její vrcholn˘
management, pfiistoupil od 1. ledna 2008
ke zmûnû parkovacího systému. Pro za-
mûstnance se tak nav˘‰ilo parkovné
v tzv. VIP zónû (horní ãást areálu) na
800 Kã mûsíãnû, a v‰em dal‰ím, ktefií
chtûjí dojíÏdût do práce vozy, byla nabíd-
nuta zpoplatnûná moÏnost parkování na
dal‰ích dvou místech (parkovi‰tû u bu-
dovy LDN a prostor za infekãním oddûle-
ním na Husovû tfiídû). „Chtûli jsme zajis-
tit v‰em na‰im pacientÛm lep‰í podmín-
ky, proto jsme nemohli postupovat ji-

nak,“ vysvûtluje generální fieditel MUDr.
Ludûk Neãesan˘ a souãasné zlep‰ení do-
pravní situace v nemocnici dokládá ak-
tuálními ãísly: „Novû zaveden˘m systé-

mem se u nejvíce nav‰tûvovan˘ch pavi-
lonÛ chirurgie a interny uvolnilo zhruba
80 míst.“ Náv‰tûvníci a pacienti krajské
nemocnice mohou v rámci sv˘ch náv‰tûv
jednotliv˘ch oddûlení vyuÏívat pfii par-
kování jak samotn˘ areál, tak i dal‰í par-
kovi‰tû, která nemocnice provozuje (ul.
Klá‰terní a Husova), a to ve stejné ceno-
vé relaci, na jakou byli v minulosti zvyklí:
• Areál nemocnice: do 30 minut – zdar-
ma, od 30 minut – 20 Kã za kaÏdou zapo-
ãatou pÛlhodinu.
• Mimo areál: parkovi‰tû Husova
(naproti porodnici) a Klá‰terní – 20 Kã 
za hodinu

Pokraãování na str. 12
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M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M

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, SO: 9.00–12.00 hodin

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁ· VOLN¯ âAS
■ PLESOVÁ SEZONA 2008: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milovní-
kÛm tance a dobré zábavy pfiehled leto‰ní plesové sezony, aby si kaÏd˘ mohl vybrat
dle svého zájmu.
■ ZIMNÍ SPORTOVI·Tù: V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfiehled
cen vlekÛ na‰eho regionu spolu s kontakty na jejich provozovatele. V˘‰e jmeno-
vané pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách http://www.infolbc.cz nebo
obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru Liberec.

NABÍDKA ZBOÎÍ
■ Mûstské informaãní centrum pro vás pfiipravilo i v novém roce nûkolik novinek.
Pfiíznivci turistiky a krásné pfiírody si jistû vyberou z na‰í nabídky knih o Jizer-
sk˘ch horách: Jizersk˘ rok (autor: Jan Vesel˘), cena 680 Kã, Tisícovky Jizersk˘ch
hor (kolektiv autorÛ), cena 269 Kã, Povûsti od fieky Smûdé (kolektiv autorÛ), cena
350 Kã.

NOVINKY V PRODEJI
Industriál Libereckého kraje – kniha slouÏí jako alternativní prÛvodce Libereck˘m
krajem. Obsahuje 303 hesla, 12 map a 430 fotografií. Pfiipravilo ji v˘zkumné centrum
prÛmyslového dûdictví âeského vysokého uãení technického v Praze. Poskytuje in-
formace, shromáÏdûné pfii práci na dlouhodobém projektu on-line Registru prÛmy-
slového dûdictví. Cena 398 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ÚNORA
21. 2. 1599: obdrÏel Liberec privilegium soukenického cechu (409 let).
27. 2. 1953: byla zaloÏena Vysoká ‰kola strojní – dne‰ní TU Liberec (55 let).
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

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, pudl, apricot, stfiední, 10 let • pes,
kfiíÏenec nûm. ovãáka, 6–7 let • pes, kokr-
‰panûl, zlat˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec velk˘,
‰ed˘, del‰í srst, 5–6 let • pes, kokr‰panûl,
zlat˘, 5 let • pes, kfiíÏenec stfiední, ‰ed˘,
dlouhosrst˘, kudrnat˘, 7 let • fena, kfiíÏe-
nec stfiední, ‰edá, polodlouhosrstá, 8 let •
pes, hovawart, zlat˘, 10 let • pes, kfiíÏenec
kníraãe, ãern˘, hrubosrst˘, 7 let • pes, kfií-
Ïenec kníraãe, ãern˘ s pálením, hrubo-
srst˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec, ãern˘, svûtlé
nohy, krátkosrst˘, 8 let • fena, kfiíÏenec
mal˘, rezavá s bílou náprsenkou, krátko-
srstá, 7 let • pes, kfiíÏenec loveckého psa,
bíl˘ s ãern˘mi znaky, hladkosrst˘, 1 rok •
fena, nûmeck˘ ovãák, 8 let 

VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 15 psÛ – kfiíÏencÛ rÛzného
pohlaví a velikosti, dospûlé koãky perské,
mourované, rezaté a ãerné. K osvojení
jsou i ãtyfii nádherné vodní Ïelvy.

Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje a jeho
vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze
seznamu nabídnuta do náhradní péãe.

8.–10. 2. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
11.–14. 2. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
15.–17. 2. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
18.–24. 2. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
25. 2.–2. 3. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/54, tel.:485 113 484
3.–6. 3. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
7.–9. 3. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
10.–16. 3. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
tel.:485 111 182
17.–20. 3. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 hod., ne, sv.: 8–20 hod.,
tel.: 482 772 755
Lékárna AMANITA – OC NISA
po–ne: 9–13 hod., 13.30–21hod.
tel.: 482 739 145

Magnetické rezonance 
ve dvousmûnném provozu

Po jednání se V‰eobecnou zdravotní
poji‰Èovnou a jejímu vstfiícnému pfiístu-
pu byla roz‰ífiena kapacita magnetické
rezonance (MR), jednoho z nejvytíÏe-
nûj‰ích diagnostick˘ch pracovi‰È Kraj-
ské nemocnice Liberec, a.s. Z pÛvodnû
jednosmûnného provozu tak MR pfiejde
na dvousmûnn˘ (7.00–20.00 hodin).

VZP hradila v minulosti pouze v˘ko-
ny provedené v jednosmûnném provo-
zu, ale s neustále zvy‰ujícími se nároky
na toto oddûlení KNL, a. s. dramaticky
vzrÛstaly i ãekací doby, a to na 2–3 mû-
síce. Pracovi‰tû magnetické rezonance
je souãástí Radiodiagnostického oddû-
lení KNL, a. s. a má nadregionální cha-
rakter. Standardnû zaji‰Èuje péãi o paci-
enty nejen z celého Libereckého kraje,
ale i z Dûãínska, Mladoboleslavska
a Trutnovska. Pacienti sem pfiicházejí na
základû doporuãení jak privátních léka-
fiÛ a specialistÛ, tak i samotn˘ch oddû-
lení nemocnice.

K jednáním o dvousmûnném provozu
pfiistoupil management liberecké ne-
mocnice z nûkolika dÛvodÛ. Tûmi hlav-
ními byly zkrácení ãekacích dob na v˘-

kon a moÏnost absolvovat toto vy‰etfie-
ní v jin˘ch neÏ dopoledních hodinách.
„V nejbliÏ‰í dobû oslovíme ostatní zdra-
votní poji‰Èovny, které bychom rádi po-
Ïádali o stejnû korektní pfiístup, umoÏ-
Àující jejich poji‰tûncÛm vãasné o‰etfie-
ní,“ hovofií o dal‰ích krocích manage-
mentu MUDr. Ludûk Neãesan˘, gene-
rální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva
KNL, a. s.

V jednosmûnném provozu MR bylo
bûÏnou praxí cca 16–18 vy‰etfiení den-
nû, pfiiãemÏ v˘jimkou nebylo ani 22 pa-
cientÛ. Se zahájením dvousmûnného
provozu je moÏné uspokojit témûfi dvoj-
násobn˘ poãet klientÛ. Vy‰etfiení na
magnetické rezonanci je v˘raznû ãaso-
vû nároãné a trvá obvykle 20–40 minut,
v mimofiádn˘ch pfiípadech i podstatnû
déle.

Pro zajímavost uvádíme, Ïe za loÀsk˘
rok provedlo Radiodiagnostické oddûle-
ní 8 237 vy‰etfiení na MR u 3 934 klien-
tÛ. Magnetickou rezonanci (typ Philips
Gyroscan o síle pole 1,0 Tesla) pofiídila
nemocnice v roce 1999, a její cena byla
tehdy 40 000 000 Kã. (sa‰)
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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
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budovy radnice, Nového magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

V rámci zmûn do‰lo v liberecké ne-
mocnici i ke zmûnû systému vjezdu. Pa-
cientÛm a náv‰tûvníkÛm je urãen vjezd
situovan˘ do boku budovy Pavilonu pé-
ãe o matku a dítû. Pro sanitní vozy, za-
mûstnance a dodavatele platí vjezd hlav-
ní bránou u novinového stánku.

Do 11. ledna 2008 platil tzv. zku‰ební
provoz, pfii nûmÏ nemocnice monitoro-
vala cel˘ jeho prÛbûh, kdy urãení za-
mûstnanci navádûli správn˘m smûrem
v‰echna vozidla a pomáhali fiidiãÛm zo-
rientovat se v novû zavedeném, plnû au-
tomatizovaném systému.

Následn˘ ostr˘ reÏim (14.–18. 1. 2008),
nadále podporovan˘ vyãlenûním pracov-
níkÛ dohlíÏejících na plynul˘ provoz, pfii-
nesl tyto závûry:

Od placení parkovného jsou osvobo-
zeni lidé se III. stupnûm postiÏení
(ZTP/P). Po pfiedloÏení prÛkazu jim (ne-
bo jejich doprovodu) bude umoÏnûn bez-
platn˘ odjezd z areálu spodní branou
(u novinového stánku). Nemocnice tak
zareagovala na ãetné Ïádosti a pfiipo-
mínky pacientÛ. Areál se uvolnil, v tûch-
to dnech jsou jiÏ plnû zaji‰tûny prÛjezd-
nost a také dostateãné mnoÏství parko-
vacích ploch pro pacienty a náv‰tûvy.

„Souãasnû s touto úpravou do‰lo ke
zmûnû dopravního znaãení na komuni-
kaci Husova, kde dopravní znaãky infor-
mují o vjezdu do areálu, zároveÀ zakazují

Nová videogalerie na webu ZOO

Krajská nemocnice uvolnila parkovací místa pro pacienty

Liberecká zoologická zahrada spusti-
la oficiálnû na sv˘ch internetov˘ch
stránkách www.zooliberec.cz v sekci
Kronika novou videogalerii. Zájemci v ní
najdou krátké barevné i ãernobílé zábû-
ry zvífiat natoãené v˘hradnû v situacích,
které nemohou pfii své náv‰tûvû zoolo-
gické zahrady reálnû spatfiit. ZOO tak
chce sv˘m náv‰tûvníkÛm poodhalit nû-
co více z pfiepestrého Ïivota zvífiat, aby
dobrodruÏství z poznávání zahrady ne-
konãilo jen pfied v˘bûhy a voliérami.

Jako vÛbec první snímky byly na web
zafiazeny aktuální ãernobílé zábûry
z hnízdi‰tû vzácn˘ch orlosupÛ brada-
t˘ch (Gypaetus barbatus barbatus), kte-
ré statická webová kamera umístûná
v horní ãásti voliéry zachytila pfii stavû-
ní hnízda a páfiení. Zábûry z kamery pfii-
tom bûÏnû sledují pouze zoologové, aby
mûli v dobû páfiení a snÛ‰ky o chování
dravcÛ pfiehled.

Ke zhlédnutí je také ãerstv˘ – zatím
neúspû‰n˘ – pokus libereck˘ch chova-
telÛ intimnû sblíÏit samce tygra bílého
(Panthera tigris) Parise a samice Isabel-
ly, matky tygfiích trojãat z roku 2002.

Klipy budou do galerie umisÈovány

v délce do tfií minut, a pokud nebude
uvedeno jinak, budou zhlédnutelné
v bûÏném pfiehrávaãi Windows Media
Player. Aby ZOO minimalizovala pfií-
padné nekontrolovatelné komerãní ‰í-

fiení ojedinûl˘ch zábûrÛ, znehodnotí
vÏdy pfiedem ãásteãnû kvalitu videí. Pro
domácí pouÏití je ale stahování klipÛ po-
voleno. Ivan Langr

tiskov˘ mluvãí ZOO Liberec

odboãení a vjezd b˘valou hlav-
ní vrátnicí. Tento pfiístup je vy-
hrazen pouze vozidlÛm s po-
volením k vjezdu, vãetnû sa-
nitních,“ popisuje terénní
úpravy vedoucí provozního
oddûlení KNL, a. s. Ing. âesta
Havrda a ve v˘ãtu pokraãuje:
„Na tyto kroky navazuje jiÏ pfii-
pravovaná aktualizace do-
pravního znaãení celého areá-
lu nemocnice, vãetnû parkova-
cích ploch pro pacienty a ná-
v‰tûvy. Ve vnitfiním areálu jsou
jiÏ v souãasné dobû u kaÏdého

vstupu nainstalovány nové informaãní
panely s popisem budov a jednotliv˘ch
oddûlení.“

Alexandra Bednárková

Pokraãování ze str. 10


