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VI. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008 
se koná ve ãtvrtek 26. ãervna 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

SoutûÏe se zúãastnilo na ‰est set dûtí
·est set dûtí zahájilo 22. kvûtna 2008

jiÏ pát˘ roãník sportovnû vûdomostní sou-
tûÏe Syner ‰kolám na liberecké základce
Dobiá‰ova, jejímÏ vyhla‰ovatelem je sta-
tutární mûsto Liberec. Vedle primátora Ji-
fiího Kittnera, námûstkÛ hejtmana Radima
Ziky a Petra DoleÏala a dal‰ích osobností
popfiáli k dobr˘m v˘sledkÛm i olympioni-
ci Katefiina Neumannová a Martin Koukal.
Ti se pokusili zlomit rekord basketbalisty
Tomá‰e ·ustka ve skoku dalekém z místa
(285 cm). Nakonec pomyslnou zlatou v té-
to dvojici vyhrál délkou 1,78 m Koukal.
I tak ale dûti nad‰enû fandily a tleskaly
sv˘m vzorÛm, aby se hned poté vydaly do
prvních disciplín, mezi nûÏ se fiadí ãlun-
kov˘ bûh, florbal, vybíjená, ale také vûdo-
mostní test. Korunu dvoudenního zápole-
ní tvofiil ‰tafetov˘ bûh a pak uÏ jen netr-

pûlivé oãekávání, zda nasbírané body,
vãetnû tûch od uãitelÛ hrajících volejbal,
staãí na umístûní, které dané ‰kole pfiine-
se ‰ek v nûkolikatisícové hodnotû.

„Je v˘borné, Ïe se ‰koly zapojují a le-
tos to jsou opût v‰echny, jejichÏ zfiizova-
telem je statutární mûsto Liberec. Je jich
dvacet,“ pochvaloval si primátor Kittner.
Leto‰ní roãník vyhrála Z· Dobiá‰ova, dru-
há skonãila Z· âeská a tfietí Z· Lesní. Îád-
ná ‰kola v‰ak neode‰la s prázdnou, neboÈ
finanãnû byly odmûnûny i ty ‰koly, kter˘m
sportovní ‰tûstí tolik nepfiálo. Na soutûÏ-
ní klání, ale i dal‰í program jako ohÀostroj
a opékaní bufitÛ a jiné, byli pozváni i rodi-
ãe. „Mûli pfiíleÏitost strávit spoleãnû sice
trochu chladnûj‰í, ale urãitû zajímavé od-
poledne,“ fiekl fieditel Z· Dobiá‰ova Ivo
Svato‰. (rz)

Foto: D. Slezáková



Odpovûì na otázku z titulku najdete v následujících fiád-
cích a tabulce.

V prÛbûhu celého roku bylo provedeno celkem 6 rozpo-
ãtov˘ch opatfiení. Z toho 5 bylo schváleno zastupitelstvem
a obsahovaly poÏadavky odborÛ vze‰lé z aktuálních potfieb

mûsta. Jedno rozpoãtové opatfiení schvaloval primátor mûs-
ta s vedoucím odboru ekonomiky. Toto rozpoãtové opatfiení
v‰ak fie‰ilo pouze zahrnutí dotací ze státního rozpoãtu, kte-
ré pfii‰ly na úãet aÏ v závûru roku a nebylo je moÏné projed-
nat v orgánech mûsta. Zastupitelé byli s tímto krokem se-
známeni prostfiednictvím informaãního materiálu.

V pfiíjmové ãásti rozpoãtu tvofiily nejvût‰í podíl daÀové pfií-
jmy (1,1 mld.). NedaÀové pfiíjmy byly ve v˘‰i 103 milionÛ ko-
run a více neÏ 330 milionÛ z objemu rozpoãtu tvofiily kapitá-
lové pfiíjmy. Dotacemi mûsto získalo více neÏ miliardu korun.

V˘dajová ãást rozpoãtu obná‰ela nejvût‰í objem pro-
stfiedkÛ na bûÏné v˘daje (1,5 mld.). Na kapitálové v˘daje
mûsto uvolnilo z rozpoãtu více neÏ miliardu korun. (mk)
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Na lázních „visí“ exekuãní pfiíkaz Skokan roku

Jak mûsto hospodafiilo v loÀském roce?

V roce 2005 získalo SML v draÏbû ob-
jekt b˘val˘ch Mûstsk˘ch lázní, které
dfiíve vlastnila soukromá spoleãnost,
jeÏ se ocitla v konkurzu. V dobû konání
draÏby byl objekt lázní zatíÏen zástav-
ními právy, omezením dispoziãních
práv a také exekuãním pfiíkazem v cel-
kové v˘‰i cca 43 250 Kã. Správce kon-
kurzní podstaty po probûhnutí draÏby
poÏádal pfiíslu‰né orgány o provedení
v˘mazu v‰ech zástav a omezení. V˘maz
byl po ãase skuteãnû proveden, aÏ na
v˘‰e uveden˘ exekuãní pfiíkaz, kter˘ je
dosud evidován v katastru nemovitos-
tí. Vydala jej v lednu 2004 soudní exe-
kutorka Mgr. Ivana Sottnerová a jedná
se o dluh b˘valého majitele Mûstsk˘ch
lázní u spoleãnosti âEZ Prodej, s. r. o.
(dluh ve v˘‰i cca 24,5 tisíce Kã + souvi-
sející poplatky spojené s provedením

exekuce). Podle názoru právníkÛ soud-
ní exekutorka nekoná v souladu s plat-
nou legislativou. Ta v‰ak argumentuje
odli‰n˘m v˘kladem práva a odmítání
provedení v˘mazu záznamu v katastru
nemovitostí povaÏuje za oprávnûné.

JelikoÏ SML pfiipravuje projekt pri-
vatizace celého areálu, radní souhlasili
s návrhem odborníkÛ, kter˘ poãítá
s úhradou poÏadované ãástky (43 250 Kã)
a následného provedení v˘mazu o exe-
kuãním pfiíkazu v katastru nemovitostí.
Následnû bude na exekutorku podána
stíÏnost u pfiíslu‰né exekutorské komo-
ry, a to na neoprávnûn˘ postup. Tato va-
rianta je totiÏ z dostupn˘ch moÏností
tou nejrychlej‰í a hlavnû nejspolehli-
vûj‰í moÏností jak dosáhnout opro‰tûní
nemovitostí od v‰ech závazkÛ vÛãi tfie-
tím osobám. (kor)

■ âlenové mûstské rady se zab˘vali
dopravním napojením obchodní a prÛ-
myslové zóny RÛÏodol I Sever na silnici
I/35. Jde konkrétnû o pfiístup z mimo-
úrovÀové kfiiÏovatky Svárov. Realizace
tohoto zámûru si v‰ak vyÏádá zábor
rozsáhlého území pro stavbu samotnou
(49 059 m2) a doãasn˘ zábor na plo‰e
31 131 m2. Z tohoto dÛvodu zpracoval
odbor rozvojov˘ch projektÛ seznam
pozemkÛ, které budou stavbou dotãeny
a radním navrhl schválení zámûru
v˘kupu uveden˘ch ploch. Cel˘ projekt
je v souladu s 11. zmûnou závazné ãásti
územního plánu mûsta Liberce a první
zmûnou ÚP obce StráÏ nad Nisou. Rea-
lizace by probûhla zejména na pozem-
cích charakteru zemûdûlské pÛdy,
tudíÏ v budoucnu bude nutné také zaji-
stit jejich vynûtí ze zemûdûlského pÛd-
ního fondu. PfiipomeÀme, Ïe podle stá-
vajících dohod se bude jednat o sdru-
Ïenou investici, kdy SML po realizaci

v˘kupu pozemkÛ provede jejich pfievod
na Libereck˘ kraj, kter˘ se následnû
stane investorem a vlastníkem stavby.
Radní po projednání materiálu schválili
zámûr v˘kupu pozemkÛ a uloÏili vedou-
címu odboru rozvojov˘ch projektÛ
zahájit jednání s jednotliv˘mi vlastníky
dotãen˘ch pozemkÛ.
■ Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy uvolnilo systémovou
dotaci ze státního rozpoãtu v celkové
v˘‰i pfiesahující 143,4 milionu korun.
Dotace je urãena na stavby, které sou-
visejí s pofiádáním MS 2009. Konkrétnû
jde o 54,4 mil. Kã na akci H. Hanychov
– skokanské mÛstky umûlá hmota J.6,
19,8 mil. Kã na akci H. Hanychov –
západní tribuna J.8, 24,3 mil. Kã na
akci H. Hanychov – komunikace TV
cesta J.10 a 45 mil. Kã na akci metro-
politní síÈ O.1.
■ Tfii zájemci se pfiihlásili do v˘bûro-
vého fiízení na obsazení uvolnûné

pozice vedoucí odboru sociálních
a zdravotních sluÏeb. V˘bûrová komise
následnû doporuãila radû mûsta jme-
novat na tuto pozici paní Petru Svato-
Àovou, a to s platností od 7. kvûtna
2008. Podle názoru v˘bûrové komise
vybraná uchazeãka disponuje odbor-
n˘mi teoretick˘mi i praktick˘mi zna-
lostmi, navíc v souãasné dobû studuje
FF UK v Praze.
■ Radní schválili pfievod terénní sluÏ-
by dosud provozované organizací
Komunitní práce Liberec, o. p. s., na
Komunitní stfiedisko KONTAKT Libe-
rec, p. o. Tímto aktem je sledováno
zkvalitnûní odborn˘ch postupÛ pfii
poskytování sociálních sluÏeb a zlep‰e-
ní podpory ãi pomoci, zabraÀující soci-
álnímu vylouãení osob. Bude rovnûÏ
posílena kvalita poskytovan˘ch sluÏeb
v oblasti personálního a provozního
zabezpeãení i moÏnost pfiedkládat nové
Ïádosti o dotace a granty. (rz)

Popis Skuteãná ãástka v Kã Plnûní

Pfiíjmy (po konsolidaci) 2 640 099 453 101 %

V˘daje (po konsolidaci) 2 616 138 912 98 %

Financování (po konsolidaci) – 23 960 542 – 41%

JiÏ ãtvrt˘m rokem âeská poji‰Èovna,
a. s., sleduje nehodovost v ãesk˘ch mûs-
tech a podruhé na základû meziroãních
v˘sledkÛ vyhodnotila soutûÏ „Skokan ro-
ku âP Indexu“. Mûsto Liberec si z hle-
diska bezpeãnosti polep‰ilo o osm pozic
a mezi 13 krajsk˘mi mûsty v republice
obsadilo 1. místo v poãtu pozic, o které
postoupilo v celkovém pofiadí. Podle v˘-
sledkÛ soutûÏe je tak Liberec po Jihlavû
druh˘m nejbezpeãnûj‰ím krajsk˘m mûs-
tem v âR. K dosaÏení tohoto v˘sledku se
váÏe i finanãní odmûna ve v˘‰i 200 tisíc
korun na dal‰í dopravnû bezpeãnostní
opatfiení ve mûstû. Mûsto Liberec tyto fi-
nanãní prostfiedky pouÏije na vybudová-
ní pfiechodu pro chodce u Z· Sokolovská
(kfiiÏovatka Sokolovská-Vrchlického),
kter˘ bude realizován nákladem 360 ti-
síc korun. (ds)



Rekonstrukce a v˘stavba tramvajové
tratû z Fügnerovy ulice na sídli‰tû Rochli-
ce je spoleãn˘m projektem Dopravního
podniku mûsta Liberec, a. s., a statutár-
ního mûsta Liberec. Vzhledem k tomu, Ïe
byla vyhlá‰ena v˘zva na pfiedkládání pro-
jektÛ o podporu z prostfiedkÛ Regionální-
ho operaãního programu, rada mûsta pro-
jednala prÛbûÏné plnûní harmonogramu
projektu, uzavfiení smlouvy o spolupráci
mezi mûstem a dopravním podnikem
a personální obsazení fiídicí rady projektu
a projektového t˘mu fiídicí rady.

Zharmonogramu prací vypl˘vá, Ïe prá-
ce na úpravách terminálu MHD ve Füg-
nerovû ulici byly jiÏ zahájeny a k samotné
stavbû a s ní spojené v˘luce tramvajové
tratû dojde v polovinû ãervna. V rámci té-

to etapy dojde také k rekonstrukci auto-
busov˘ch zastávek. Práce budou ukonãe-
ny do konce leto‰ního záfií. Dal‰í plánova-
nou etapou v˘stavby tramvajové tratû do
Rochlice je úsek od terminálu MHD do uli-
ce Ml˘nská. Tfietí etapu pfiedstavuje pfie-
loÏka tratû a propojovací úsek v centru
Promenáda (areál b˘valé Textilany), ãtvr-
tou opût pfieloÏka tratû, ale v úseku U Lo-
mu. Poslední etapou je novostavba dvou-
kolejné tratû v úseku U Lomu–Krejãí-
ho–Dobiá‰ova. Do Regionálního operaã-
ního plánu budou pfiedloÏeny první dvû
etapy projektu tramvajové tratû.

Smlouva o partnerství kopíruje jiÏ dfií-
ve dohodnuté podmínky projektu. Pro
mûsto zní mimo jiné vypl˘vá závazek spo-
lupráce na v‰ech potfiebn˘ch rozhodnu-

tích a dokumentacích, plnûní spolufinan-
cování projektu, jeho pfiedfinancování ne-
bo celkové financování v pfiípadû nega-
tivního v˘sledku Ïádosti atd. Znûní
smlouvy pfiedloÏí radní ke schválení za-
stupitelÛm. Mûstská rada jmenovala slo-
Ïení fiídicí rady projektu, v níÏ je: primá-
tor mûsta, námûstek primátora pro rozvoj
a územní plánování, vedoucí odboru eko-
nomiky a fieditel DPML, a. s.

SloÏení projektového t˘mu fiídicí rady
projektu je: technick˘ fieditel DPML, a. s.
(vedoucí projektu), provozní fieditel 
DPML, a. s. (zástupce vedoucího projek-
tu), projektov˘ manaÏer SML (projektov˘
koordinátor partnera) a ekonomick˘ fiedi-
tel DPML, a. s. (finanãní manaÏer projek-
tu). (ds)
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Nová pravidla prodeje mûstsk˘ch nemovitostí 
„âervená karta“ pro pfiípadné spekulanty

Projekt tramvajové tratû se uchází o dotace

Leto‰ní zima byla pro cestáfie draÏ‰í neÏ loÀská

Zabránit pfii prodeji nemovitostí pfií-
padn˘m spekulantÛm v jejich neãest-
ném jednání mají nová pravidla prodeje
nemovitého majetku formou v˘bûro-
v˘ch fiízeních, která schválila rada mûs-
ta. Doposud bylo moÏné odstoupit z v˘-
bûrového fiízení aÏ do dne jednání mûst-
ského zastupitelstva. Tato varianta na-
víc vytváfiela dostateãn˘ prostor pro
spekulativní jednání nûkter˘ch osob.
Podle nové úpravy je zkrácena lhÛta
k odstoupení z v˘bûrového fiízení (s ná-
rokem na vrácení zaplacené jistiny) na
den pfiedcházející jednání komise pro

v˘bûrová fiízení. Dojde tak k omezení
moÏnosti vstupovat do v˘bûrov˘ch fiíze-
ní bez skuteãného zájmu o získání ne-
movitosti.

Druhá zmûna se t˘ká prodeje nemo-
vitostí formou v˘bûrov˘ch fiízení s prá-
vem pfiednosti konkrétní osoby. Usne-
sení rady o zámûru prodeje totiÏ podle
zavedeného systému zvefiejÀování ob-
sahují nepfiímou specifikaci osoby, kte-
rá mÛÏe své právo pfiednosti v daném
pfiípadû uplatnit (napfi. vlastník soused-
ního pozemku, vlastník komunikace
atd.). Toho podle rÛzn˘ch neoficiálních

zdrojÛ zneuÏívají spekulanti, ktefií ná-
slednû takto získané informace dokáÏí
pouÏít pro vlastní prospûch. „Nová
úprava toto zvefiejÀování omezuje v zá-
jmu zachování objektivnosti v˘bûro-
v˘ch fiízení a do budoucna jiÏ usnesení
o zámûru prodeje majetku nebudou ob-
sahovat údaje o osobách s právem pfied-
nosti,“ vysvûtlil primátor Jifií Kittner. In-
formace potfiebné pro kvalifikované roz-
hodnutí budou pfiihlá‰en˘m úãastní-
kÛm sdûleny aÏ po zahájení jednání ko-
mise pro v˘bûrová fiízení v dané vûci.

(das)

O více neÏ 13 milionÛ korun více zaplatí mûsto za
leto‰ní zimní údrÏbu neÏ v loÀském roce. Tato sku-
teãnost je dána nûkolika faktory, z nichÏ hlavní jsou
klimatické podmínky, které v období od 1. listopadu
2007 do 15. dubna 2008 panovaly ve mûstû pod Je‰-
tûdem. Pfiesnû v tomto ãasovém úseku totiÏ v Liberci
trvalo vlastní zimní období. Za uvedenou dobu byla
provádûna údrÏba na 390 km silnic I –III. tfiíd, 148 km
chodníkÛ a na nûkolika tisících metrech ãtvereãních
vefiejn˘ch prostranství, parkovacích ploch, zastávek
MHD, parkov˘ch cest a schodech.

Na tûchto pracích se v prÛbûhu celého období po-
dílelo 119 provozních pracovníkÛ, 26 traktorÛ, 14 ná-
kladních vozidel a více neÏ 50 speciálních strojÛ a me-
chanismÛ (nakladaãe, frézy, sypaãe atd.). Poãet dnÛ,
kdy teplota nestoupla nad 0 °C, bylo 28 (vloni 8), nej-
niÏ‰í teplota byla namûfiena –8°C, coÏ je sice o3°Cmé-
nû neÏ v pfiedchozím zimním období, ale z následují-
cí tabulky je patrné, Ïe mnohem ãastûji v leto‰ní zimû
postihla Liberec ledovka a dal‰í nepfiíznivé klimatic-
ké jevy. (mk)

Text Zimní sezona Zimní sezona
2006/2007 2007/2008

Poãet sledovan˘ch dnÛ 
zimního období 151 dnÛ 162 dnÛ

Celkov˘ spad snûhu za celé období 83 cm 156 cm

ÚdrÏba posypem
(sníh do 1 cm, námraza) 23 dnÛ 57 dnÛ

ÚdrÏba pluhování + posyp
(spad snûhu 1–5 cm) 6 dnÛ 13 dnÛ

ÚdrÏba pluhování + posyp
(spad snûhu 5–25 cm) 6 dnÛ 5 dnÛ

Spotfieba soli 1 618 t 3 334 t

Spotfieba písku 10 t 118 t

Spotfieba solanky 45 t 67 t

Spotfieba drtû 995 t 1 692 t

Spotfieba ekogritu 123 m3 243 m3

Celkové náklady na zimní údrÏbu
vãetnû DPH 8 331 354,52 Kã 21 610 048,08 Kã



Vlevo: PoloÏením kvûtin na Vojenském
hfibitovû v Ruprechticích a úãastí na piet-
ním aktu na ·tefánikovû námûstí uctili zá-
stupci mûsta, kraje, politick˘ch a spole-
ãensk˘ch organizací památku padl˘ch ve
II. svûtové válce.
Vpravo: Statutární mûsto Liberec vyhlási-
lo v dubnu soutûÏ o 73 kompostérÛ, kdy
podmínkou bylo vylu‰tûní kfiíÏovky. Odbor
komunálních sluÏeb obdrÏel 430 vylu‰tû-
n˘ch tajenek, z nichÏ bylo 9. 5. 2008 vylo-
sováno 73 v˘hercÛ. Vylosovaní budou po-
stupnû kontaktováni a vyz˘váni k podpisu
smlouvy. V˘hra jim bude následnû dove-
zena na místa urãení.

Obû fota: M. Korych 
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Fond zdraví rekapituloval, sportovní nadûloval
Vyúãtováním dotací za rok 2007

z Fondu zdraví statutárního mûsta Li-
berec se budou zab˘vat zastupitelé na
ãervnovém zasedání. Fond loni rozdûlil
celkem 1 626 435 Kã, a to mezi 47 Ïada-
telÛ, ktefií dohromady pfiedloÏili 54 pro-
jektÛ. V‰ichni Ïadatelé vyúãtovali pou-
Ïití poskytnut˘ch prostfiedkÛ z fondu
a ve dvou pfiípadech do‰lo k vrácení ne-
vyãerpan˘ch prostfiedkÛ (souãet vráce-
n˘ch dotací je cca 3 400 Kã).

Mezi nejvût‰í projekty podpofiené
fondem zdraví patfií roz‰ífiení nabídky
pracovních míst pro du‰evnû nemocné

(FOKUS Liberec, o. s.), hipoterapie (Ob-
ãanské sdruÏení Svítání) nebo chránûné
dílny Harcov (Domov pro mentálnû po-
stiÏené v Liberci-Harcovû).

Naopak správní rada Sportovního
fondu SML pfiedloÏí návrh na pfiidûlení
dotací ve 3. a 4. kole. Tfietí kolo se t˘ká
dotací za úspû‰nou reprezentaci mûsta
v uplynulém roce a kolo ãtvrté je vyhla-
‰ováno na ãásteãné pokrytí investiãních
nákladÛ sportovních organizací.

Prostfiedky pfierozdûlované v rámci
úspû‰né reprezentace mûsta jsou pro le-
to‰ní rok navrÏeny v celkové v˘‰i 296 ti-

síc korun, a to mezi ãtrnáct ÏadatelÛ.
Pfiíspûvky na ãásteãné pokrytí investiã-
ních nákladÛ sportovních organizací by
podle návrhu správní rady mûlo získat
jedenáct  ÏadatelÛ, ktefií si mezi sebe
rozdûlí témûfi 830 tisíc korun. Nejná-
kladnûj‰ími projekty v tomto kole jsou
generální oprava stfiechy hangáru 
(Aeroklub Liberec), první etapa rekon-
strukce skautské klubovny (Junák –
svaz skautÛ a skautek âR – pfiístav 
MAJÁK Liberec) nebo rekonstrukce so-
ciálního zafiízení (TJ Lokomotiva Libe-
rec). (kor)

Radnice pomÛÏe dotovat soukromé ‰kolky

Úprava cen za sociální sluÏby

Nedostatek kapacity matefisk˘ch ‰kol
v Liberci bude liberecká radnice fie‰it
i dotaãním programem na financování
provozu soukrom˘ch matefisk˘ch ‰kol.
K tomuto fie‰ení magistrát pfiistoupil i na
základû studie zpracované v roce 2007,
podle které by v letech 2010 aÏ 2011 chy-
bûlo v libereck˘ch matefisk˘ch ‰kolách
252 míst.

„Jde o pomûrnû vysoké ãíslo, ale tuto
kapacitu lze pokr˘t soukrom˘mi matefi-
sk˘mi ‰kolami, které podpofiíme dotaã-
ním programem, jehoÏ prvofiad˘m cílem
je roz‰ífiit nabídku pfied‰kolních zafiízení

a zv˘‰it tak poãet míst, která budou ro-
diãÛm k dispozici s tím, aby tato místa
byla dostupná pro vût‰inu populace,“
uvedl námûstek primátora pro resort
‰kolství Ondfiej âervinka. Na jedno dítû
by ‰kolka dostala 6 500 korun na rok,
av‰ak pfii splnûní velmi pfiísn˘ch kritérií.
Prvofiadé je, Ïe pfied‰kolní zafiízení bude
akreditované, to znamená, Ïe jeho za-
mûstnanci budou mít kvalifikaãní pfied-
poklady pro v˘kon a zafiízení bude splÀo-
vat technické ahygienické normy. Je nut-
né podotknout, Ïe dotace bude poskyt-
nuta pfiísnû úãelovû na úhradu nákladÛ

spojen˘ch s provozem ‰kolky. „Podmín-
kou bude trvalé bydli‰tû dítûte na území
mûsta Liberec, minimální docházka dítû-
te musí b˘t 65% a v˘‰e ‰kolného nesmí
pfiev˘‰it dva tisíce korun. S pfiíjemcem
bude uzavfiena smlouva na dobu urãitou,
a to na ãtyfii roky,“ doplnil Ondfiej âer-
vinka s tím, Ïe podmínek je mnohem víc.

Zavedení tohoto systému podpory sí-
tû pfied‰kolních zafiízení povede také
k vytvofiení konkurenãního prostfiedí, ke
zv˘‰ení kvality sluÏeb a v neposlední fia-
dû i k samoregulaci cenov˘ch podmínek
jednotliv˘ch zafiízení. (ds)

V souvislosti s pfiijetím zákona o soci-
álních sluÏbách (ã. 108/2006 Sb.) byl fie-
ditelkou Centra zdravotní a sociální péãe
Liberec (CZSP) pfiedloÏen návrh na v˘‰i
úhrad za poskytování peãovatelské sluÏ-
by (v terénu a DPS), odlehãovací sluÏby
(Domovinka, odlehãovací sluÏby pobyto-
vé), fakultativních sluÏeb (masáÏe, pedi-
kúra, aktivizace apod.) a zapÛjãení kom-
penzaãních pomÛcek. VpfiedloÏeném ná-
vrhu je ve vût‰inû úkonÛ vyuÏito sazeb

pohybujících se na maximu cen stanove-
n˘ch v § 6, odst. 2 a v § 10, odst. 2 pís-
mene c) vyhlá‰ky 505/2006 Sb. s tím, Ïe
k 1. 1. 2007 ve‰el v platnost zákon o so-
ciálních sluÏbách, kter˘ upravuje pod-
mínky poskytování podpory. Napfiíklad
bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti má 
od 1. 6. 2008 stát 25 Kã za 15 min nebo
100 Kã za hodinu (doposud 20 Kã/15 min
a 80 Kã/1 hod.). Novû je zavedena úhra-
da za poskytování odlehãovací sluÏby, coÏ

je cena za denní pobyt v Domovince vãet-
nû obûda – 260 Kã, nebo pobytová sluÏba
Borov˘ vrch max. 14 dnÛ (1 den 530 Kã –
ubytování, celodenní strava a úkony). Fa-
kultativní sluÏby napfi. pedikúra bude stát
120 Kã. PÛjãování kompenzaãních pomÛ-
cek jako jsou chodítko, sedaãky do vany,
toaletní Ïidle pfiijde na 20 Kã za zapoãat˘
t˘den. RovnûÏ jsou upraveny pfiímé plat-
by pfii poskytování zdravotní péãe pro-
stfiednictvím CZSP. (rz)
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v kvûtnu 2008, zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Juraj Tkáã, Marie Poláãková,
ZdeÀka Rosendorfová, Eleonora Synko-
vá, Marie Kuãerová, Marie Korytová,
Bohumila Doubravová, AneÏka Sedláã-
ková, Miloslava Moravcová

91 let – Ludmila ·tûpánková, Ludmila
Kloudanová, BoÏena Misafiová

92 let – BlaÏena Suchánková, Anna Kva-
pilová, Marie Kubátová

93 let – Jarmila ·imonová, Vlasta Al-
másiová, RÛÏena Pokorná, BlaÏena Ho-
fiáková

94 let– Jan Vít, Karel Polívka, Marta ·mí-
dová

95 let – Justina Mafiíková, ZdeÀka Kan-
torová, Marie Rejhonová, BoÏena âtve-
ráãková

96 let – Emilie Veverková

97 let – Josef Lesn˘, Vlasta Hakenová

98 let – BoÏena Pafiíková

99 let – Marie Bímová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Sociálnûv˘chovn˘ pobyt dûtí

POZVÁNKA NA NÁMùSTÍ

Komunitní stfiedisko Kontakt Liberec pod zá‰titou ná-
mûstkynû primátora Nadi Jozífkové uspofiádalo „Jarní tur-
naj druÏstev seniorÛ v kuÏelkách o pohár námûstkynû pri-
mátora“, kter˘ se konal koncem dubna v liberecké Tipsport
arenû. SoutûÏe se zúãastnilo celkem 50 seniorÛ, rozdûlen˘ch
do 10 druÏstev, ktefií mûli podporu i z fiad divákÛ. Ceny pro
kaÏdého soutûÏícího pfiedali námûstkynû primátora Naìa
Jozífková a fieditel Komunitního stfiediska Kontakt Michael
Dufek. Vítûzné druÏstvo ve sloÏení: Vûra Veverková, Anna
Draho‰ová, Pavla Loubková, Milu‰e Seibtová a Alois Kou-
kal navíc bylo ocenûno putovním pohárem. ZároveÀ byla vy-
hlá‰ena i cena pro nejlep‰ího hráãe, kterou si vybojoval Ja-
roslav Hrdliãka, neboÈ 15 pokusy shodil celkem 64 kuÏelek.
„I kdyÏ fiada seniorÛ hrála kuÏelky poprvé, v‰ichni hráli se
zápalem, a to mnoh˘m bylo pfies osmdesát let. Akce byla
natolik úspû‰ná, Ïe ji budeme kaÏd˘ rok opakovat.“ dodal
Michael Dufek.

Den komunitního plánování sociálních sluÏeb je název akce, kterou 18. ãervna 2008
na námûstí pfied libereckou radnicí pofiádají ãlenové pracovních skupin pro komu-
nitní plánování. V prÛbûhu celého dne se obãané formou dotazÛ budou moci se-
znamovat s ãinností poskytovatelÛ sociálních sluÏeb v Liberci. Posláním této akce
je zprostfiedkování informací o metodû komunitního plánování jako nástroje plá-
nování vefiejn˘ch sluÏeb a moÏnosti zapojení se do pracovních skupin. (sle)

Do‰lo do redakce...
Podûkování
Obãanské sdruÏení D.R.A.K. za fi-

nanãní pomoci statutárního mûsta Li-
berec, Libereckého kraje a dal‰ích insti-
tucí a firem uskuteãnilo letos v kvûtnu
jiÏ pát˘ rekondiãní pobyt urãen˘ oso-
bám s tûlesn˘m znev˘hodnûním a jejich
peãujícím rodinám. Jarní roãník probû-
hl v areálu Lázní Libverda a zúãastnil se
ho rekordní poãet úãastníkÛ – 15 osob
s tûlesn˘m znev˘hodnûním a 17 peãují-
cích rodiãÛ.

Pro úãastníky byly pfiipraveny aktivity,
jako exkurze vûtrn˘ch elektráren v Jind-
fiichovicích pod Smrkem, interaktivní
„pfiedná‰ka“ o psychoterapii pro rodiãe
dûtí se znev˘hodnûním a tûlesnû znev˘-

hodnûné osoby, zdravotní tûlocvik, pla-
vání v rehabilitaãním bazénu a dal‰í.

Díky krásnému horskému poãasí se
uskuteãnily bezbariérové v˘lety do Hej-
nic ãi na Obfií sud. Nejúspû‰nûj‰í „tábo-
rovou“ aktivitou byla bojová hra, která
dokázala úãastníky vyburcovat k neuvû-
fiiteln˘m v˘konÛm.

Obãanské sdruÏení D.R.A.K. mnoho-
krát dûkuje v‰em, ktefií ná‰ projekt pod-
pofiili.

Oddûlení sociálnûprávní ochrany dû-
tí a oddûlení kurátorské ãinnosti magis-
trátu uspofiádaly tfietí víkendové setká-
ní dûtí, které se konalo 2.–4. kvûtna 2008
v areálu ozdravovny Radostín. Sociálnû-
v˘chovného cyklu se zúãastnilo 26 dûtí
ve vûku od 8 do 12 let.

Bûhem víkendu mûly dûti moÏnost
seznámit se s problematikou Ïivota lidí
s handicapem. Prakticky si vyzkou‰ely
s jak˘mi nesnázemi se zdravotnû posti-
Ïení setkávají, co jim v bûÏném Ïivotû ãi-
ní potíÏe a také se dozvûdûly, v ãem jim
ony samy mohou b˘t prospû‰né a nápo-

mocné. Pfiedná‰ky, které pro dûti pfii-
pravily pracovnice odboru sociální péãe,
byly zpracované hravou formou, dûtem
se líbily a bylo zfiejmé, Ïe si z nich od-
nesly dÛleÏité poznatky. Ty mohly uplat-
nit hned pfii setkání s handicapovan˘m
ãlovûkem, kter˘ mezi dûti zavítal i se
sv˘m ãtyfinoh˘m pfiítelem.

V rámci pobytu dûti nav‰tívily zámek
Sychrov a vûnovaly se v˘tvarné ãinnos-
ti. Akce byla hrazena z rozpoãtu odboru
sociální péãe magistrátu. Pfií‰tí víken-
dové setkání je plánováno na podzim le-
to‰ního roku. Pfiedtím se v‰ak s nûkte-

r˘mi dûtmi setkáme je‰tû na zaãátku
prázdnin v Albrechticích v Jizersk˘ch
horách na ãtrnáctidenním letním sou-
stfiedûní. Bc. Monika Tvrdková



Novou klubovnu mají od 9. kvûtna
k dispozici seniofii, ktefií Ïijí v domech
s peãovatelskou sluÏbou v Burianovû
ulici. Klienti v tûchto domech mûli do-
posud jen Klub seniorÛ, kter˘ slouÏí
k pofiádání velk˘ch spoleãensk˘ch akcí.
Klubovna je urãena pro men‰í skupiny
seniorÛ a je v provozu kaÏd˘ den. Je vy-

bavena knihovnou, televizí, video a DVD
pfiehrávaãem, náv‰tûvníci klubovny ma-
jí dále k dispozici denní tisk, ãasopisy
a moÏnost odpoãinku na útulnû zafiíze-
ném balkónû. Nechybí zde k bezplatné-
mu vyuÏití ani poãítaã, kter˘ statutární-
mu mûstu Liberec vûnoval Nadaãní fond
manÏelÛ Livie a Václava Klausov˘ch.
Nejvût‰ím pfiekvapením pro uÏivatele
klubovny bylo pfiedání moderního ma-
sáÏního kfiesla (viz snímek vpravo), kte-
ré nabízí kvalitní rehabilitaci pátefie.
Klubovna byla otevfiena za pfiítomnosti
námûstkynû primátora Nadi Jozífkové,
fieditele Komunitního stfiediska Kontakt
Michaela Dufka a ãlenÛ Rady star‰ích
KSK.

Dal‰ím roz‰ífiením sluÏeb pro klienty
domÛ s peãovatelskou sluÏbou v Buria-
novû ulici bylo zahájení provozu recep-

ce fieditelkou Centra zdravotní a sociál-
ní péãe v Liberci, Jaromírou âechovou.
Recepce, která je zatím ve zku‰ebním
provozu, bude od ãervna fungovat ne-
pfietrÏitû 24 hodin dennû a zv˘‰í bez-
peãnost a komfort bydlení klientÛ v DPS.

(rz)
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SOUTùÎ: Navrhnûte vlajku Je‰tûdu

Mûsto uspûlo s Ïádostmi o dotace

Mûstská policie bude mít nového fieditele

Nová klubovna seniorÛ

Statutární mûsto Liberec se i letos sta-
ne pofiadatelem Oslav Je‰tûdu 2008, kte-
ré se budou konat jiÏ po‰esté a tentokrát
ve dnech 11. aÏ 13. ãervence 2008. Le-
to‰ní rok je rokem i 35. v˘roãí horského
hotelu a televizního vysílaãe Je‰tûd,
a protoÏe tato liberecká dominanta má
jiÏ svoji hymnu, rozhodli se pofiadatelé
oslav, Ïe by tato skvûlá stavba mûla mít
také svoji vlajku. Proto je vyhlá‰ena sou-

tûÏ o návrh vlajky Je‰tûdu, která by mû-
la b˘t z textilie o rozmûrech 42 x 60 cen-
timetrÛ nebo 60 x 84 centimetrÛ. Na její
zhotovení lze pouÏít libovolnou techni-
ku, napfiíklad v˘‰ivku, aplikace, patch-
work, barvy na látku, sítotisk, gumopo-
tisk a jiné, které by mûly b˘t neblednou-
cí a vodûodolné.

Návrhy vlajek s plnou adresou autora
a oznaãené heslem „Vlajka Je‰tûdu“

bude do 30. ãervna 2008 pfiijímat Mûst-
ské informaãní centrum na nám. Dr. E.
Bene‰e. Tfii nejzajímavûj‰í vlajky budou
ocenûny poukázkami na pobyt v hor-
ském hotelu Je‰tûd a ceny získají i zho-
tovitelé dal‰ích deseti zajímav˘ch návr-
hÛ. Vyhlá‰ení vítûze a vztyãení vítûzné
vlajky se uskuteãní v pátek 11. ãervence
2008 pfii veãerním programu na Je‰tûdu.
Více informací na tel. ãísle 724 285 940.

Velmi vysok˘ byl poãet uchazeãÛ, kte-
fií se pfiihlásili do v˘bûrového fiízení na
obsazení pozice fieditele Mûstské policie
Liberec. Celkem deset kandidátÛ (devût
muÏÛ a jedna Ïena) se 13. kvûtna 2008
zúãastnilo pohovorÛ s v˘bûrovou komi-
sí, jejichÏ náplní bylo zejména upfiesnû-
ní koncepce fungování organizace, kte-
rou v‰ichni uchazeãi museli pfiipojit k pí-
semné pfiihlá‰ce do v˘bûrového fiízení.
Profesní kvalita v‰ech uchazeãÛ byla vel-

mi vysoká, a tak i rozhodování v˘bûrové
komise sloÏené z uvolnûn˘ch pfiedstavi-
telÛ mûsta a tajemníka magistrátu ne-
bylo jednoduché. Pfiesto nakonec do‰lo
mezi ãleny ke shodû a komise vyhodno-
tila úspû‰nost zájemcÛ o pozici fieditele
mûstské policie, pfiiãemÏ radním pfiedlo-
Ïila pofiadí kandidátÛ umístûn˘ch na 
1. aÏ 3. místû s doporuãením jmenovat
fieditelem kandidáta umístûného na ãe-
le seznamu.

I kdyÏ pofiadí na tfiech prvním místech
bylo velmi tûsné, radní souhlasili s ná-
zorem komise a s platností od 1. srpna
2008 jmenovali do funkce fieditele Mûst-
ské policie Liberec Bc. Ladislava Krajãí-
ka. Pan Krajãík v fiadách mûstské policie
v minulosti jiÏ pÛsobil, a to ve funkci prv-
ního zástupce fieditele. Právû tato dlou-
holetá zku‰enost byla jedním z faktorÛ,
kter˘ hrál roli pfii doporuãení v˘bûrové
komise. Martin Korych

Mûsto Liberec uspûlo se tfiemi Ïádo-
stmi na poskytnutí dotací z Programu
prevence kriminality, kter˘ spadá pod
resort ministerstva vnitra. Jde o projekt
nazvan˘ „Senior akademie“, kter˘ je za-
mûfien na vzdûlávací aktivity pro senio-
ry. Náklady na jeho realizaci jsou vyãís-
leny na 222 250 Kã a Republikov˘ v˘bor
pro prevenci kriminality MVâR schválil
poskytnutí dotace ve v˘‰i 52 tisíc korun.

Zbytek nákladÛ bude hrazen z mûst-
ského rozpoãtu.

Druhá Ïádost o poskytnutí úãelové
dotace se t˘kala projektu „Mosty“, kte-
r˘ je urãen na realizaci pobytÛ pro rizi-
kovou mládeÏ. Celkové náklady projek-
tu jsou 123 250 Kã a schválená dotace
je v tomto pfiípadû ve v˘‰i 53 tisíc ko-
run. Více neÏ 70 tisíc korun uhradí mûs-
to ze svého rozpoãtu.

Poslední Ïádost o dotaci byla zamû-
fiena na zpracování koncepce prevence
kriminality v Liberci na léta 2009 aÏ
2011. Pfiedkladatelé Ïádosti vyãíslili ná-
klady na zpracování této koncepce na
50 tisíc korun a Republikov˘ v˘bor pro
prevenci kriminality MVâR schválil po-
skytnutí dotace v plné v˘‰i. Mûsto Li-
berec tak získalo celkem 155 tisíc korun.

(sk)
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·ance na získání milionÛ z EU

Liberecká zoologická zahrada získala
v kvûtnu do svého chovu dal‰í unikátní
Ïivoãi‰n˘ druh. Z Belgie a Nûmecka cho-
vatelé pfiivezli pár novozélandsk˘ch pa-
pou‰kÛ nestor kea (* 2007), ktefií jsou
oznaãováni za jedny z nejhravûj‰ích anej-
zvídavûj‰ích tvorÛ na svûtû. Nestorové ve
volné pfiírodû Ïijí pouze na novozéland-
ském JiÏním ostrovû a v souãasnosti se
jejich v˘skyt poãítá na ménû neÏ 10 tisíc
kusÛ. Zvídavost a hravost je pfiitom ne-
storÛm naprosto vlastní, jsou schopni se
nauãit i pomûrnû sloÏité úkony. Jsou za-
znamenány i pfiípady, kdy skupinka ne-
storÛ pfii prozkoumávání nov˘ch míst
(coÏ je pro nû pfii vyhledávání nedostat-
kové potravy na Novém Zélandu nezbyt-
né) zniãila napfiíklad pfiíslu‰enství auto-
mobilÛ nebo i nûkter˘ch rekreaãních
chat. V liberecké ZOO zatím zhruba pÛl-
metroví nestorové ob˘vají expozici po se-
rvalovi, která je umístûna ve vnûj‰í ãásti
pavilonu ‰elem, v budoucnu ale pro nû za-
hrada chce vybudovat novou voliéru ve
své horní ãásti. Její konstrukce musí b˘t
zhotovena velmi rafinovû, aby nájezdÛm
papou‰kÛ odolala, uvnitfi pfiitom bude
umístûna i fiada herních prvkÛ. To proto,
aby se papou‰ci nenudili. Cena podobné
expozice se odhaduje aÏ na milion korun.

S vlastními odchovy lze poãítat nejdfiíve
za dva ãi tfii roky, kdy papou‰ci pohlavnû
dospûjí.

V ZOO v kvûtnu pfiibyly i dal‰í pfiírÛst-
ky. Na svût pfii‰la dal‰í malá Ïirafa Roth-
schildova (Giraffa camelopardalis roth-
schildi) a k velké radosti v‰ech je to opût
samiãka. Jen o den pozdûji pak následo-
vala dal‰í samiãka, tentokrát u velbloudÛ
dvouhrb˘ch (Camelus bactrianus). Îira-
fa, letos uÏ druhá samiãka, se narodila
15leté matce Nancy asamci Theovi, okte-
rého zahrada loni v prosinci kvÛli závaÏ-
nému zranûní pfii‰la.

Malá velbloudice se narodila pûtileté
samici ·akifie a 19letému samci Claudio-
vi. ·akira byla pfiivezena do na‰í zahrady
loni ze ZOO Ostrava, pro Claudia je to uÏ
23. potomek! Stávající skupina velbloudÛ
dvouhrb˘ch se tak rozrostla na pût jedin-
cÛ. Velbloudy liberecká ZOO chová od ro-
ku 1957, kdyÏ prvním dovezen˘m jedin-
cem byla tehdy tfiíletá samice Bezdû-
chodka pocházející ze SSSR. (lan)

Do chovu liberecké ZOO pfiibyla dal‰í zvífiata

V prosinci 2007 zastupitelé schválili
dlouhodobou strategii rozvoje mûsta na
období 2007–2020. Evropská unie plánu-
je v stfiednûdobém horizontu, a to 2007–
2013.

Díky tomu, Ïe schválené strategické
cíle se shodují v 5 (ze 6) prioritách pod-
porovan˘ch EU, mÛÏeme na realizaci pro-
jektÛ na území Liberce získat nemalé pro-
stfiedky. Má to v‰ak nûkterá úskalí. Ev-
ropská unie podpofií v rámci integrova-
n˘ch plánÛ projekty, které jsou vzájemnû
ãasovû a obsahovû provázané, budou re-
alizovány v období let 2007–2013 na vy-
mezeném území mûsta nebo v rámci spo-
leãného tématu na celém území mûsta.

Libereãtí zastupitelé se rozhodli zahá-
jit pfiípravné práce na tfiech integrova-
n˘ch plánech. Dva z nich jsou nasmûro-
vány do Regionálního operaãního pro-
gramu Severov˘chod (ROP SV) (tematic-
k˘ a územní) a jeden smûfiuje do Inte-
grovaného operaãního programu (IOP).

Mûsto by rádo prostfiednictvím zmí-
nûn˘ch integrovan˘ch plánÛ fie‰ilo úze-
mí Lidov˘ch sadÛ (ROP) a území sídli‰tû
Rochlice (IOP). Poslední ze zmínûn˘ch in-
tegrovan˘ch plánÛ by byl tematick˘
s pracovním oznaãením „Mobilita, zdra-

ví, bezpeãnost a Ïivotní prostfiedí“. Téma
v‰ak bude v prÛbûhu prací jistû zúÏeno,
protoÏe by neodpovídalo metodice, kte-
rou se musíme fiídit a která fiíká, Ïe téma
musí b˘t jen jedna z priorit a ne ãtyfii.

Liberec zahájil proces tvorby v pfied-
stihu i pfiesto, Ïe je‰tû nebûÏí v˘zva k po-
dávání Integrovan˘ch plánÛ rozvoje jak
v Regionálním operaãním programu, tak
v Integrovaném operaãním programu,
nejsou je‰tû definitivnû zvefiejnûny po-
kyny a platná kompletní metodika a ani
alokace prostfiedkÛ pro statutární mûsta
na integrované plány nejsou koneãné.
Jsou vybráni zpracovatelé jednotliv˘ch
plánÛ, zastupitelé schválili sloÏení fiídi-
cích v˘borÛ tak, aby byl dodrÏen princip
partnerství, a rovnûÏ byl zvolen manaÏer
Integrovan˘ch plánÛ rozvoje mûsta, jímÏ
je Bc. Jifií Piln˘.

Probûhly jiÏ první schÛzky fiídicích v˘-
borÛ a pracovních skupin, a právû na pra-
covních skupinách leÏí nejvíce práce.
V prÛbûhu tvorby plánÛ se vefiejnost bu-
de moci zapojit v on-line diskuzi k jedno-
tliv˘m plánÛm na webu mûsta, kter˘ bu-
de zfiízen zvlá‰È pro tyto úãely, a také do
fiídicích v˘borÛ a pracovních skupin.
Hlavní pfiíleÏitost bude mít ve chvíli, kdy

mûsto vyzve vefiejnost k podávání pro-
jektÛ v rámci jednotliv˘ch plánÛ. Zde bu-
de pfiesnû specifikováno, kdo mÛÏe po-
dat projekt, na kter˘ by Ïádal o spolufi-
nancování, jaké cíle musí projekt v rám-
ci Integrovaného plánu rozvoje mûsta pl-
nit. Pokud fiídicí orgány operaãních
programÛ vyhlásí v˘zvu v ãervnu, chce
b˘t Liberec pfiipraven, protoÏe v˘zvy vût-
‰inou trvají tfii mûsíce a není tedy ãas ãe-
kat na definitivní materiály.

Pfiejme si, aby Liberec patfiil mezi ús-
pû‰ná mûsta, která dosáhla na nabízenou
podporu rozvoje regionálních center, kte-
rou EU nabízí.
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Odbor Ïivotního prostfiedí magistrátu
mûsta ve spolupráci s Krajskou hygie-
nickou stanicí v Liberci, Krajsk˘m úfia-
dem Libereckého kraje a âeskou inspek-
cí Ïivotního prostfiedí pro vás pfiipravil se-
riál ãlánkÛ o problematice kvality ovzdu-
‰í v Liberci. Zatímco v minul˘ch dílech se
autorka Ing. Jana Kuãerová z Krajské hy-
gienické stanice Liberec zab˘vala zdroji
zneãi‰tûní ovzdu‰í, tentokrát se vûnuje
koncepci problematiky ovzdu‰í v Liberci.

Vliv ovzdu‰í na zdraví obyvatel
Lidé jsou vystaveni pÛsobení jak ven-

kovnímu, tak vnitfinímu ovzdu‰í v závis-
losti na ãinnosti kaÏdého z nás. Pfii hod-
nocení vlivu ovzdu‰í na zdraví obyvatel
je velmi dÛleÏité posuzovat jeho pÛsobe-
ní u citliv˘ch skupin populace, jako jsou
dûti, tûhotné Ïeny, seniofii achronicky ne-
mocní lidé. Studie zneãi‰tûní ovzdu‰í
uvádí velk˘ poãet rozdíln˘ch úãinkÛ na
zdraví po expozici zneãi‰tûného venkov-
ního ovzdu‰í. Svûtová zdravotnická or-
ganizace shrnuje následující úãinky na
zdraví, které lze oãekávat v závislosti na
typu zneãi‰tûní a individuální vnímavos-
ti: sníÏení funkce plic, astmatické zá-
chvaty, respiraãní symptomy, omezení
obvykl˘ch aktivit jedince, zv˘‰ené uÏí-
vání lékÛ, nárÛst hospitalizace ve zdra-
votnick˘ch zafiízeních, nárÛst náv‰tûv or-
dinací lékafiÛ, rozvoj nemocí d˘chacího
ústrojí a pfiedãasná úmrtí.

Monitorování ovzdu‰í
Role monitoringu spoãívá v poskyto-

vání informací o koncentracích zneãi‰Èu-
jících látek v ovzdu‰í. Tyto v˘sledky se
pouÏívají pro hodnocení expozice popu-
lace a nepfiízniv˘ch úãinkÛ jednotliv˘ch
zneãi‰Èujících látek na zdraví obyvatel,
pro identifikaci hrozeb pro ekosystémy,
pro posouzení souladu koncentrací imisí
se stanoven˘mi národními a mezinárod-
ními limity, pro informování vefiejnosti
o kvalitû ovzdu‰í, jako vstupy do fiízení
kvality ovzdu‰í (územní plánování, kon-

cepce, politiky, stanovování priorit), pro
identifikaci rozdûlení zdrojÛ zneãi‰Èová-
ní ovzdu‰í v území nebo ke kvantifikaci
trendÛ identifikujících budoucí problémy
nebo zlep‰ení ovzdu‰í.

V Liberci jsou v souãasnosti v provozu
dvû monitorovací stacionární stanice.

V˘sledky monitorování z obou stacio-
nárních mûfiicích stanic jsou k dispozici
na webové stránce âeského hydrometeo-
rologického ústavu (www.chmi.cz).

Dal‰í údaje byly získány v roce 2005
v rámci XII. setkání mobilních systémÛ
mûfiení ovzdu‰í, kdy mûfiení probíhalo na
vybran˘ch místech v Liberci. Z mûfiení
byla zpracována Státním zdravotním
ústavem vPraze screeningová studie, za-
mûfiená na popis zátûÏe obyvatel Liber-
ce z venkovního ovzdu‰í v rÛzn˘ch, cha-
rakteristick˘ch typech mûstského osíd-
lení. Následnû díky statutárnímu mûstu
Liberec byla realizována i druhá ãást, za-
mûfiená na zpracování v˘sledkÛ v geo-
grafick˘ch informaãních systémech jako
„Digitalizace odhadu prostorového roz-
loÏení zátûÏe obyvatelstva z venkovního
ovzdu‰í“. Tfietí ãást pak jiÏ jen dokreslila
zji‰tûné informace v podobû „Metodické
studie hodnocení zdravotních rizik“,
zpracované Krajskou hygienickou stani-
cí Libereckého kraje se sídlem v Liberci.
Shrnutí studie je k dispozici na stránkách

KHS LK (www.khslbc.cz). Uskuteãnûn˘
projekt mûfiení vycházel z pfiedpokladu,
Ïe mûstské ãásti – lokality s podobnou
topografickou charakteristikou, struktu-
rou a dynamikou zdrojÛ zneãi‰tûní
ovzdu‰í, dopravní zátûÏí a úãelem vyu-
Ïití – se budou v oblasti zneãi‰tûní ven-

kovního ovzdu‰í chovat stejnû, tj. budou
si vzájemnû v urãité mífie podobné, a to
jak mûfien˘mi hodnotami, tak sezonním
chováním a krátkodob˘mi i dlouhodob˘-
mi trendy. To umoÏnilo Liberec rozãlenit
do jednotliv˘ch ploch, ke kter˘m se pfii-
fiadila odpovídající kvalita ovzdu‰í.

Dal‰ím zdrojem informací je „Systém
monitorování zdravotního stavu obyva-
telstva ve vztahu k Ïivotnímu prostfie-
dí“, provozovan˘ Státním zdravotním
ústavem Praha jiÏ od roku 1995, kter˘
pfiedstavuje ucelen˘ systém sbûru dat,
zpracování a hodnocení informací o sta-
vu sloÏek Ïivotního prostfiedí a o jejich
vlivu na zdravotní stav populace. Sub-
systém „Zdravotní dÛsledky a rizika
zneãi‰tûného ovzdu‰í“ se zab˘vá sledo-
váním vybran˘ch ukazatelÛ zdravotní-
ho stavu obyvatelstva (akutní respiraã-
ní onemocnûní) a kvality venkovního
a vnitfiního ovzdu‰í.

V˘sledky z tohoto subsystému jsou
v podobû shrnutí k dispozici na
www.khslbc.cz.

Problematika kvality ovzdu‰í v Liberci

Novû opravená historická hasiãská
zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou
byla slavnostnû otevfiena v fiíjnu 2006.
V leto‰ním roce se doãkala kompletní
rekonstrukce také druhá zbrojnice ve
Vratislavicích, která slouÏí jako zázemí
nejen pro v˘jezdovou jednotku, ale ta-
ké pro sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ. 

Kromû plastov˘ch oken a dvefií byla
instalována nová sekãní vrata ke gará-
Ïím a do‰lo i na zateplení budovy. Zbroj-
nice se mÛÏe také pochlubit novou fa-
sádou. V souãasné dobû probíhají do-

konãovací práce. Na rekonstrukci se
z velké ãásti finanãnû podílel mûstsk˘
obvod Vratislavice nad Nisou, kter˘ pfii-
spûl ãástkou 100 000 Kã, zbylé náklady
uhradilo statutární mûsto Liberec. (z‰)

Vratislavická hasiãská zbrojnice v novém

Název stanice Liberec-Vratislavice Liberec-mûsto
Provozovatel Zdravotní ústav âesk˘ hydrometeorologick˘

se sídlem v Liberci ústav
Umístûní U Sila 1139, Liberec 30 v centru mûsta, u Správy

CHKO Jizerské hory
Reprezentativnost desítky aÏ stovky km 0,5 aÏ 4 kilometry
Typ stanice pozaìová pozaìová
Typ zóny pfiedmûstská mûstská
Charakteristika zóny obytná obytná, obchodní
Mûfiicí programy mûfiení tûÏk˘ch kovÛ automatick˘ mûfiicí program

v PM10 mûfiení PAHs
mûfiení tûÏk˘ch kovÛ v PM10

Na nové fasádû zrekonstruované bu-
dovy vratislavické hasiãské zbrojnice se
budou vyjímat znaky statutárního mûsta
Liberec a mûstského obvodu Vratislavice
nad Nisou.
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Z v˘voje na‰eho mûsta v posledních le-
tech mám stále zfietelnûj‰í pocit, Ïe roz-
voj mûstské zelenû nepatfií zrovna mezi
liberecké priority. Územní plánování a ur-
banismus v na‰em mûstû spí‰e jen rea-
gují na poÏadavky jednotliv˘ch investo-
rÛ, namísto toho, aby se snaÏily o har-
monick˘ rozvoj mûsta. Jak jinak si lze vy-
svûtlit, Ïe ani na jedné ze tfií velk˘ch a do-
nedávna prázdn˘ch ploch v centru mûsta
nevznikl chybûjící centrální park, ale
v‰echny jsou postupnû zastavovány no-
v˘mi megaobchody? V pfiípadû tzv. Ga-
lerie Plaza dokonce pfies protest více neÏ
deseti tisíc obyvatel mûsta, ktefií vyjádfii-
li v petici své pfiání vybudovat v tomto
místû park. K tomu je nutné pfiipoãíst i zá-
nik dal‰ích vefiejnû pfiístupn˘ch ploch ze-
lenû z dÛvodu jejich privatizace a pfiipra-
vované zástavby.
Nejde pfiitom o málo. Vzrostlá zeleÀ na-
pfiíklad pfiispívá k ãist‰ímu vzduchu tím,
Ïe je schopna vychytat ãást zneãi‰Èují-
cích látek, a zejména v horkém létû po-
skytuje místo k pfiíjemnému odpoãinku.
Na ·aldovû námûstí máme ale nyní mís-
to parku pouhé dva buky, jednomu byly
navíc ofiezány díky stavbû kofieny tak, Ïe
mu ãást vûtví proschla. Nejsem a priori
proti dal‰í v˘stavbû v centru, jde ale o to,
na jak˘ch místech a co se staví. A v pfií-

padû Galerie Plaza jde podle mého ná-
zoru o stavbu pfiedimenzovanou na úkor
zelenû, která navíc uzavfiela prostor
u jedné z nejfrekventovanûj‰ích kfiiÏova-
tek v Liberci v místû s velk˘m pohybem
aut i obyvatel. Zcela nepochybnû zde do-
jde ke zhor‰ení kvality ovzdu‰í, neboÈ
ãím více se mûstské ulice uzavírají, tím
hÛfie v nich probíhá v˘mûna vzduchu
a zvy‰uje se koncentrace zneãi‰Èujících
látek.
Pfiitom máme v Liberci i pûkné ukázky
toho, Ïe se zelení lze pracovat i jinak. Ty-
pick˘m pfiíkladem je ãtvrÈ v okolí Seve-
roãeského muzea a ZOO, kde bylo jiÏ pfii
plánech zástavby pamatováno na to, Ïe
je nutné ponechat urãit˘ prostor vefiejné
a volnû pfiístupné zeleni. A to ve ãtvrti,
kde má vût‰ina obyvatel své vlastní za-
hrady. O co více je potfieba vefiejnû pfií-
stupná a kvalitnû zaloÏená a udrÏovaná
zeleÀ v centru ãi v okolí velk˘ch sídli‰È.
Pro kvalitní Ïivot sv˘ch obyvatel potfie-
buje mûsto pestrou paletu zelen˘ch
ploch. Jak velké a celoroãnû udrÏované
parky, tak i men‰í parãíky, lesy, lesopar-
ky, volnû pfiístupné louky ãi jen obyãejné
plácky pro hraní. Liberec má mimo cent-
rum stále relativnû dost zelen˘ch ploch,
jejich hlavním problémem je v‰ak jejich
stav, ‰patná dostupnost a zejména to, Ïe

se mnohé postupnû prodávají v privati-
zaci, a tím se ztrácí ‰ance na jejich bu-
doucí vyuÏití.
Nezisková organizace âmelák – Spoleã-
nost pfiátel pfiírody proto pfiipravila pro-
jekt, jehoÏ cílem je tento trend zmûnit.
Chceme roz‰ífiit seznam ploch zelenû
v majetku mûsta, které budou vyjmuty
z privatizace, a tím zachovány pro vyuÏi-
tí pfii kaÏdodenní rekreaci obyvatel. Za-
pojte se prosím do vytváfiení seznamu
tûchto ploch tím, Ïe nám poskytnete tipy
na konkrétní místa, která by mûla zÛstat
„zelená“ ãi se zapojíte pfiímo do mapo-
vání jednotliv˘ch lokalit. Více informací
získáte na telefonu 482 751 195. Tento se-
znam bude na podzim pfiedloÏen ke
schválení vedení mûsta a následnû za-
stupitelstvu, coÏ bude první krok proto,
abychom v na‰em mûstû obrátili pozor-
nost od, dle mého názoru, problematic-
k˘ch aÏ zbyteãn˘ch akcí typu v˘stavby
tfií nov˘ch hypermarketÛ v centru mûsta
ãi pofiádání mistrovství svûta ve Vesci
k tomu, co je pro kaÏdodenní Ïivot oby-
vatel Liberce mnohem dÛleÏitûj‰í. Z mé-
ho pohledu jde napfiíklad právû o dosta-
tek kvalitních a volnû dostupn˘ch ploch
zelenû. Jak to vidíte Vy?

Jan Korytáfi,
zastupitel za Stranu zelen˘ch

ZeleÀ v Liberci – problém nebo ‰ance?

NISA – ¤EKA, KTERÁ NÁS SPOJUJE
NISAOPEN 2008
KDY: 6.–8. 6 . a 13.–15. 6. 2008
KDE: sportovní haly v Liberci – Dukla
Liberec, Z· Dobiá‰ova, Zimní stadion
9. roãník mezinárodního florbalového
turnaje pro mladé rozdûlen˘ do devíti
kategorií. Pfiihlá‰ena jsou druÏstva
z âech, Polska a Slovenska.
Libereck˘ jarmark 2008
KDY: 14.–15. 6. 2008
KDE: námûstí Dr. E. Bene‰e (pfied libe-
reckou radnicí) a Kostelní ulice
Po roce opût zavítají do Liberce trhovci,
fiemeslníci, rytífii a kejklífii. Své poddané
pfiijede pozdravit majitelka Libereckého
panství Katefiina z Redernu, se kterou
budeme moci zhlédnout velkou módní
pfiehlídku.

Aby ze svûta nevymizela radost
KDY: 10. ãervna 2008, 13.00–18.00 hod.
KDE: námûstí Dr. E. Bene‰e (pfied libe-
reckou radnicí)
Tvofiivé odpoledne pro dûti plné hudby,
tance, zpûvu, her a básní bude provázet
v˘tvarn˘ happening. Probûhne vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ literárních soutûÏí Máj –
mûsíc poezie a Nisa – fieka, která nás
spojuje.
Slavnosti fieky a Poselství Nisy
KDY: 20.–22. 6. 2008
KDE: podél toku fieky Nisy
Poselství vyslané primátorem statutár-
ního mûsta Liberec Ing. Jifiím Kittnerem
a plující pod zá‰titou pfiedsedy Senátu
Parlamentu âeské republiky MUDr. Pfie-
mysla Sobotky, námûstka hejtmana Li-

bereckého kraje Bc. Radima Ziky a pfied-
stavitelÛ jednotliv˘ch mûst a obcí na to-
ku fieky Nisy, putuje od pramene fieky na
TROJZEMÍ, kde fieka opou‰tí území na-
‰eho kraje a na‰í republiky, a je pfiedá-
no na‰im polsk˘m a nûmeck˘m partne-
rÛm.
Rockov˘ náfiez za vysvûdãení
KDY: ãtvrtek 26. ãervna 2008, 15.00–
23.00 hod.
KDE: Lidové sady Liberec
SoutûÏní pfiehlídka regionálních rocko-
v˘ch skupin o zajímavé ceny, navazuje
koncert znám˘ch ãesk˘ch skupin
ZNOUZECTNOST a THE PLASTIC PEO-
PLE OF THE UNIVERSE. Pfiihlá‰ky do 
20. 6. 2008.

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje
II. kolo pro poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání statutárního mûsta Liberec v roce 2008.
Dotace budou poskytovány na akce uskuteãnûné v období od 1. fiíjna 2008 do 28. února 2009. Tiskopisy Ïádostí vãetnû zá-
kladních pravidel jsou k dispozici na odboru ‰kolství, kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro,
kanceláfi ã. 111a), v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den na odboru ‰kolství, kultury a sportu do ãtvrtka 31. ãervence 2008
do 16.00 hodin.
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HASIâI RADÍ OBâANÒM LIBERCE

Zásah mûsíce

KdyÏ zazní zvuk sirény
V Ïivotû mohou nastat neoãekávané

mimofiádné události, jako jsou Ïivelní po-
hromy, havárie s únikem nebezpeãn˘ch
látek, poÏáry aj., které mohou ohrozit Ïi-
voty a zdraví obyvatel a zpÛsobit velké
‰kody na materiálních hodnotách. Pro
podobné pfiípady je v âeské republice
vytvofien jednotn˘ systém varování a vy-
rozumûní – sirény.

Zvuk sirény znamená vût‰inou ne-
bezpeãí, v˘jimku tvofií pravidelná zkou‰-
ka sirén. Siréna varuje. Její zvuk upo-
zorÀuje, Ïe do‰lo k mimofiádné události.
V na‰í republice je pro tento pfiípad za-
veden jeden signál, tzv. „Varovn˘ sig-
nál“. Jedná se o kolísav˘ tón sirény po
dobu 140 vtefiin. Signál je vysílán tfiikrát
po sobû v cca 3minutov˘ch intervalech.
Tam, kde jsou sirény s hlasov˘m v˘stu-
pem, se následnû ozve doprovodné hlá-
‰ení, o jaké nebezpeãí se jedná.

Se zvukem sirény se nejãastûji setká-
váme vÏdy první stfiedu v mûsíci, kdy
probíhá zkou‰ka sirén. Ve 12 hodin se na-
jednou spustí sirény v celé republice,
aby se provûfiila jejich funkãnost. Usly‰í-
te nepfieru‰ovan˘ tón – tzv. „Zku‰ební
tón“ po dobu 140 vtefiin. Sirény s hlaso-
v˘m v˘stupem následnû ohlásí: „Zkou‰-

ka sirén, zkou‰ka sirén, právû probûhla
zkou‰ka sirén.“

Dal‰ím signálem, kter˘ mÛÏe siréna
ohla‰ovat, je „PoÏární poplach“. Tímto
signálem se svolávají dobrovolní hasiãi.
Signál je vyhla‰ován pfieru‰ovan˘m tó-
nem sirény po dobu 1 minuty (25 vtefiin
trval˘ tón, 10 vtefiin pfiestávka, 25 vtefiin
trval˘ tón).

Sirény spou‰tí krajské operaãní stfie-
disko Hasiãského záchranného sboru Li-
bereckého kraje. Po zaznûní sirény ná-
sleduje informace o konkrétním nebez-
peãí. Sirény s hlasov˘m v˘stupem varu-
jí obãany pfiímo slovnû. Tam, kde sirény
hlasov˘ v˘stup nemají, jsou obãané va-
rováni z vozÛ policie a hasiãÛ s hlasov˘m
v˘stupem, místním rozhlasem, regionál-
ními rozhlasov˘mi a televizními stanice-
mi. Sirény lze spou‰tût jednotlivû, v‰ech-
ny ve mûstû, v okrese nebo lze vytvofiit
urãité skupiny sirén dle potfieb varování
v jednotliv˘ch oblastech (napfi. záplavo-
vá území, okolí v˘robních subjektÛ zpra-
covávající nebezpeãné látky, zóny hava-
rijního plánování atd.).

Pokrytí území Liberce a Liberecké-
ho kraje varovn˘m signálem

Pro obãany Liberce slouÏí celkem 
31 sirén, z toho je 26 rotaãních a 5 sirén
elektronick˘ch s hlasov˘m v˘stupem.
Nejãastûji sirény mÛÏete spatfiit u hasiã-
sk˘ch zbrojnic (napfi. Horní Hanychov,
Krásná Studánka, Vratislavice, Vesec...),
dále na ‰kolách (napfi. Z· Lesní, Z· Na
Boji‰ti, Z· âeská atd.) a na v˘znamn˘ch
budovách nebo objektech, u kter˘ch do-
chází ke shromaÏìování vût‰ího poãtu
obyvatelstva (napfi. Palác Dunaj v cent-
ru Liberce, budova b˘valého Skloexpor-
tu u nádraÏí âD, budova Obchodního
centra Nisa – Hypernova atd.).

Na území Libereckého kraje je pak
rozmístûno celkem 262 sirén, z toho je
230 sirén rotaãních, 15 sirén elektronic-
k˘ch a 17 místních rozhlasÛ.

Co dûlat, kdyÏ zazní siréna
Dále uvedené pokyny neplatí v pfií-

padû, Ïe hrozícím nebezpeãím je povo-
deÀ. Usly‰íte-li „Varovn˘ signál“ sirény,
ukryjte se co nejrychleji v nejbliÏ‰í bu-
dovû, a to i v pfiípadû, kdyÏ pojedete v au-
tomobilu. V budovách zavfiete okna
a dvefie, vypnûte ventilaci. Siréna mÛÏe
signalizovat únik toxick˘ch látek, plynÛ,
radiaãních zplodin a jedÛ. Zapnûte tele-
vizi, nalaìte si rádio. Informace o tom,
proã byla spu‰tûna siréna, co se stalo
a co dûlat dále, usly‰íte v mimofiádn˘ch
zpravodajstvích hromadn˘ch informaã-
ních prostfiedkÛ nebo z rozhlasov˘ch
vozÛ policie nebo hasiãÛ. V pfiípadû v˘-
padku elektrického proudu vyuÏijte pfie-
nosn˘ radiopfiijímaã na baterie. Pro Li-
berec a jeho okolí si nalaìte âesk˘ roz-
hlas SEVER 91,3 FM a Rádio Contact Li-
berec 101,4 FM.

mjr. Bc. Michal Dvofiák, vedoucí praco-
vi‰tû ochrany a pfiípravy obyvatelstva

Libereãtí dobrovolní hasiãi v kvûtnu
zasahovali u devíti událostí. Nejvíce jed-
notek bylo povoláno do akce 10. kvûtna
veãer, kdy na operaãní stfiedisko Hasiã-
ského záchranného sboru Libereckého
kraje (HZS LK) byl nahlá‰en poÏár lesa
v Radãicích u Draãí sluje. K události oka-
mÏitû vyjelo kromû profesionálních hasi-
ãÛ také sedm jednotek dobrovoln˘ch ha-
siãÛ s cisternov˘mi stfiíkaãkami a dal‰ím
technick˘m vybavením. Na místû se v‰ak
ukázalo, Ïe ‰lo o neohlá‰ené pálení dfiíví,
a díky nedbalosti majitele pozemku tedy
jednotky vyjíÏdûly zbyteãnû.

O to více práce mûli dobrovolní hasiãi
14. kvûtna, kdy u budovy krajského úfia-
du do‰lo krátce po poledni k explozi ná-

kladního automobilu, ve kte-
rém byly uloÏeny tlakové lahve a kanyst-
ry s benzinem. Vlivem technické závady
do‰lo k explozi jedné z tlakov˘ch lahví
a následnému poÏáru, kter˘ se roz‰ífiil 
i na pfiístfie‰ek poblíÏ automobilu. Na mís-
to byly postupnû vyslány jednotky dob-
rovoln˘ch hasiãÛ zRÛÏodolu, Vesce aVra-
tislavic n. N. Vzhledem k moÏnosti explo-
ze i dal‰ích tlakov˘ch lahví, velitel zása-
hu z bezpeãnostních dÛvodÛ evakuoval
ãást krajského úfiadu auzavfiel pfiilehlé ko-
munikace. Nároãné bylo i zásobování vo-
dou, protoÏe bylo tfieba nejen hasit vznik-
l˘ poÏár, ale také ochlazovat zbylé tlako-
vé lahve, aby nedo‰lo k dal‰ímu v˘buchu.
I pfies ve‰kerou snahu hasiãÛ a podstou-

pené riziko se nepodafiilo z automobilu 
zachránit témûfi nic.

Tyto i dal‰í zásahy ukazují, Ïe liberec-
ké jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ mají v˘-
znamn˘ podíl na likvidaci mimofiádn˘ch
událostí v Liberci i okolí, a finanãní pro-
stfiedky investované do jejich vybavení
nejsou vynakládány zbyteãnû.

Zuzana ·kodová, oddûlení krizového
fiízení odboru kanceláfi tajemníka

Rotaãní siréna
Elektronická
siréna
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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, NE: 9.00–12.00 hodin
JARNÍ TIPY
Pfiijìte se podívat na Libereck˘ jarmark ve dnech 14.–15. 6. 2008! Pfied libereckou
radnicí a v Kostelní ulici vás ãeká bohat˘ doprovodn˘ program, rytífiské turnaje na
koních, stfiedovûké trÏi‰tû, opékání selat, preclíky, dûtské hry i soutûÏe a mnohé
dal‰í. Mûstské informaãní centrum je v prÛbûhu jarmarku otevfieno v sobotu
9.00–18.00 hod. a v nedûli 9.00–17.00 hod.
NOVINKA NA WWW.INFOLBC.CZ
Stále více lidí objevuje kouzlo krajiny ze sedla jízdního kola. Pokud patfiíte mezi
nû, nechte se inspirovat na‰imi stránkami, kde je pfiipraven pfiehled jízdních fiádÛ
cyklobusÛ a samozfiejmû také seznamy cykloservisÛ a cyklopÛjãoven. Podrobnosti
najdete na http://www.infolbc.cz.
NABÍDKA ZBOÎÍ
• V Mûstském informaãním centru Liberec mÛÏete nyní zakoupit novou mapu „Je‰-
tûdsk˘ hfibet“, která zahrnuje okolí celého Je‰tûdského hfiebenu vãetnû Jablonné-
ho v Podje‰tûdí a StráÏe pod Ralskem v mûfiítku 1:25 000. Cena mapy je 89 Kã.
• TuristÛm a sbûratelÛm je urãena Ïhavá novinka tohoto léta a nadcházejících
turistick˘ch sezon. Je jím TURISTICK¯ DENÍK, coÏ je malá kníÏeãka, do které si
mÛÏete bûhem sv˘ch cest natisknout razítka, psát va‰e postfiehy a záÏitky. Záro-
veÀ do ní mÛÏete sbírat TURISTICKÉ VIZITKY – samolepící obrázky atraktivních
míst doplnûné soutûÏním kupónem. Nalepením a zasláním kupónÛ získáte ZDAR-
MA nov˘ Turistick˘ deník, odznaky a dal‰í ceny. V na‰em informaãním centru
zakoupíte TURISTICK¯ DENÍK za 45 Kã a zároveÀ si u nás mÛÏete pofiídit své
první TURISTICKÉ VIZITKY za 12 Kã/kus.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:
• pfiehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• pfiehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné

V¯BùR âERVNOV¯CH HISTORICK¯CH UDÁLOSTÍ
4. 6. 1850: byl otevfien Mûstsk˘ okresní soud (158 let).

15. 6. 1937: byly zahájeny pravidelné civilní lety do Prahy (71 let).
22. 6. 1863: zahájila v Liberci svoji ãinnost âeská beseda (145 let).
27. 6. 1933: byl zahájen vefiejn˘ provoz lanové dráhy na Je‰tûd (75 let).
29. 6. 1897: bylo v dÛsledku hojn˘ch sráÏek zcela zaplaveno dolní mûsto (111 let).

Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Pfiíjemn˘ mûsíc ãerven pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ 
oddûlení cestovního ruchu 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, nûmeck˘ ovãák, pálen˘, 5 let • pes,
kokr‰panûl, zlat˘, 3 roky • pes, jezevãík,
ãernohnûd˘, hladkosrst˘, 10 let • fena,
americk˘ kokr‰panûl, hnûdobílá, 4 roky •
pes, hovawart, zlat˘, 10 let • pes, nû-
meck˘ ‰pic, plav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec
kníraãe, ãern˘, hrubosrst˘, stfiední, 8 let
• pes, briard, ‰ed˘ • pes, kfiíÏenec mal˘,
plav˘, 6 let • pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘
s pálením, hrubosrst˘, 6 let • pes, kfiíÏe-
nec kníraãe, plav˘, polodlouhosrst˘, 10 let
• pes, kfiíÏenec mal˘, rezav˘, hladkosrst˘,
1,5 roku • pes, kfiíÏenec stfiední, bíl˘ se
znaky, 3 roky • pes, leonberger, zlat˘, 5 let

VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 20 psÛ, ‰tûÀata, koãky i ko-
coufii a také morãata a králíci.

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

6.–8. 6. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
9.–15. 6. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
16.–22. 6. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
23.–26. 6. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
27.–29. 6. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
30. 6.–6. 7. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
7.–10. 7. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
11.–13. 7. 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
Dr. Max lékárna – Kaufland Rochlice
po–ne (vãetnû svátkÛ): 8–20hod.,
tel.: 482 313 490

POZOR!
Lékárna AMANITA – OC NISA je kvÛli
v˘stavbû obch. centra uzavfiena.

Budoucí fiezbáfii a truhláfii vystavují

JiÏ nûkolik let se úspû‰nû rozvíjí spo-
lupráce magistrátu se Stfiedním odbor-
n˘m uãili‰tûm nábytkáfisk˘m v Liberci.
Budoucí umûleãtí truhláfii a fiezbáfii na-
pfiíklad pfiedali mûstu znak Liberce do
historické sínû nové radnice a do zase-
dací sínû zastupitelstva. Nyní budou Ïá-
ci ‰koly pracovat na tvorbû a restauro-

vání dal‰ích prvkÛ interiérÛ historické
ãásti budovy magistrátu.

O ‰ikovnosti a mimofiádné fiemeslné
zruãnosti a dovednosti ÏákÛ se mohou
zájemci pfiesvûdãit na v˘stavû BYDLE-
NÍ & DESIGN, která se koná ve dnech
13. aÏ 15. ãervna 2008 v Severoãeském
muzeu v Liberci. (rz)

Rady a kontakty
■ Obãanské sdruÏení „HOUPAJDA“ je
dobrovolné, neziskové, sdruÏení urãené
rodiãÛm, pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm dûtsk˘ch
pacientÛ léãen˘ch pro zhoubná onkologic-
ká a hematologická onemocnûní. SdruÏení
pofiádá pro tyto dûti rekonvalescenãní
pobyty a pobyt pro dûti Kliniky dûtské
hematologie a onkologie FN MOTOL

Praha v Oldfiichovû v H. s názvem „Po sto-
pách vládce Jizersk˘ch hor – MUHUa“ na
zaãátku fiíjna 2008, kter˘ patfií mezi finanã-
nû nároãné aktivity sdruÏení.
Kontakt: Obãanské sdruÏení HOUPAJDA,
nám. âesk˘ch bratfií 26/13, 460 01 Libe-
rec, tel.: 485 101 362, 606 312 301, 
ã. úãtu: 327 524 9001/2400.



Obyvatele Liberce a zejména cestují-
cí MHD ãekají v prÛbûhu léta pernûj‰í
chvíle. Dopravní podnik mûsta Liberce
totiÏ zahájí v ãervnu pfiestavbu terminá-
lu MHD. Stavba za 57,6 milionu korun
bude probíhat ve dvou etapách a do-
konãena bude 31. srpna 2008. Uzavírky
komunikací zaãnou jiÏ 9. ãervna a prv-
ní etapa pfiestavby potrvá od 14. ãerv-
na do 31. ãervence. Od soboty 14. ãerv-
na od 4 hodin ráno do 15. ãervna do do-
by ukonãení provozu dojde k v˘luce na
tramvajové lince ã. 2 a 3 v úseku Rybní-
ãek-Lidové sady a na lince ã.11 a 5 v úse-
ku Viadukt–Vratislavice nad Nisou v˘-
hybna. Od 15. ãervna do 31. srpna po-
trvá v˘luka na lince ã. 5 a 11 v úseku
Fügnerova–Vratislavice. VÏdy bude za-

ji‰tûna náhradní autobusová doprava
dle vyhlá‰en˘ch v˘lukov˘ch jízdních fiá-
dÛ z ulice Fügnerova–Vratislavice v˘-
hybna. Po dobu v˘luky nebude úsek
Fügnerova–Viadukt obsluhován linkami
ã. 5. a 11. K úplnému uzavfiení termi-
nálu MHD dojde 16. ãervna, kdy ná-
hradní autobusové zastávky budou roz-
místûny vnû terminálu (viz mapka). Pro
uÏivatele pfiímûstské dopravy se umís-
tûní zastávek nemûní. Po dobu pfiestav-
by nebude pfieru‰en provoz pfiedprode-
je MHD a v jeho prostorách bude od 16. 6.
do 31. 7. pfiemístûno doãasnû také in-
formaãní stfiedisko a pfiepravní kontro-
la. Pohyb pû‰ích bude upraven znaãe-
n˘mi koridory a na pfiístupov˘ch cestách
budou rozmístûny plánky s vyznaãením

aktuálního umístûní zastávek. Novinov˘
stánek (·UMA) a vefiejné toalety budou
po dobu pfiestavby uzavfieny.

Od 31. ãervence budou autobusové
zastávky vráceny zpût na terminál MHD,
jejich nové rozmístûní bude zvefiejnûno
21. ãervence.

Ve druhé etapû v˘stavby od 31. ãer-
vence do 31. srpna bude uzavfien v˘jezd
z terminálu MHD na tfi. Dr. M. Horáko-
vé (souãinnost se stavbou Forum).
Z tûchto dÛvodÛ budou ãásteãnû zmû-
nûny trasy linek nûkter˘ch autobusÛ,
doãasnû bude zru‰ena tramvajová za-
stávka Soukenné námûstí. Od 4. srpna
do 25. srpna bude uzavfien tramvajov˘
pfiejezd mezi kruhovou kfiiÏovatkou pod
Per‰t˘nem-Lipová.

zpravodaj
liberecké radnice
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Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do kaÏdé rodiny v Liberci zaji‰Èuje od 
1. ledna 2002 âESKÁ PO·TA, s. p., nám. Dr. E. Bene‰e 559/28. Pokud Zpravodaj
neobdrÏíte do své schránky, obracejte se prosím pfiímo na âeskou po‰tu, 
tel.: 482 411 121. Do vyãerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní 
budovy radnice, Nového magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

Rady a kontakty

Dopravní omezení u terminálu MHD

■ Tenisov˘ oddíl TJ Slovan Liberec
bude pofiádat pro dûti bûhem letních
prázdnin akci nazvanou „Prázdninová
‰kola sportÛ a her“. BliÏ‰í informace
získají zájemci na tel.: 723 546 421 (Jan
Balún).

16. 6.–31. 7. 2008


