
Úfiedníci i vedení liberecké radnice se
snaÏili dohodnout se státním podnikem
Lesy âeské republiky na smûnû pozem-
kÛ jiÏ fiadu let, bûhem nichÏ se vystfiídali
ãtyfii fieditelé LesÛ âR, coÏ k urychlení
jednání rovnûÏ nepfiispûlo. PfiipomeÀ-
me, Ïe z velké ãásti se jedná o pozemky
na Je‰tûdu, které jsou dnes souãástí
tamního sportovního areálu. V prvních
fázích vyjednávání chtûly Lesy âeské

republiky v˘mûnou pozemky mûst-
sk˘ch lesních porostÛ v Lidov˘ch sa-
dech. Tato majetkoprávní operace v‰ak
nena‰la podporu ani v fiadách zastupi-
telÛ, ani vefiejnosti.

V souãasné dobû do‰lo mezi obûma
stranami k dohodû a pozemky na Je‰tû-
du budou vymûnûny za pozemky na úze-
mí Liberce, av‰ak ne za historické mûst-
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27|3
15 hodin

III. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008 
se koná ve ãtvrtek 27. bfiezna 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Magistrát úfiaduje
uÏ i v sobotu

Dohoda o v˘mûnû pozemkÛ
mezi mûstem a Lesy âR

V sobotu 1. bfiezna 2008 zahájila li-
berecká radnice sobotní úfiední dny.
„Je to prÛlomov˘ krok v ãeské vefiejné
správû, neboÈ Ïádn˘ magistrát v re-
publice sobotní pravideln˘ provoz za-
tím nemá,“ uvedl tajemník magistrátu
Marek ¤eháãek s tím, Ïe vût‰ina rad-
nic zachovává tradiãní úfiední dny
v pondûlí a ve stfiedu. „Je dnes zcela
bûÏné, Ïe si lidé fiadu vûcí vyfiizují v so-
botu. Nakonec i po‰ta nebo knihovna
mají sobotní provoz. Mnoho Libereãa-
nÛ ale i dal‰í obyvatelé správního ob-
vodu si v t˘dnu z pracovních dÛvodÛ
nemohou zafiídit své záleÏitosti anebo
to fie‰í ãerpáním dovolené. Mezi lidmi
je poptávka, aby si také o víkendu, kdy
notáfii nepracují, mohli ovûfiit nûkteré
listiny,“ vysvûtlil tajemník ¤eháãek.

V první bfieznov˘ úfiední den i pfies
nepfiízeÀ poãasí nav‰tívilo úfiad 114 ob-
ãanÛ, ktefií nejãastûji vyuÏili sluÏby ma-
gistrátní pokladny, ale také Ïádosti
o cestovní, obãanské ãi fiidiãské prÛka-
zy. Zájem byl také o v˘pisy z rejstfiíkÛ
a ovûfiování listin.

Pokraãování na str. 7
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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

CzechPoint:
vede Liberec

První rozpoãtové opatfiení roku

Obnova techniky pro dobrovolné
hasiãe pokraãuje i letos

První rozpoãtové opatfiení b˘vá v pfií-
padû Liberce zpravidla ve znamení za-
pracování fakticky sdûlen˘ch ãástek do-
tací v rámci souhrnného vztahu s Kraj-
sk˘m úfiadem Libereckého kraje. JelikoÏ
je totiÏ rozpoãet na dal‰í rok schvalován
je‰tû v prosinci roku pfiedchozího, odbor
ekonomiky MML do nûho pfiedkládá ãís-
la získaná na základû velmi konzervativ-
ního kvalifikovaného odhadu. Jako
v pfiedchozích letech se tak z uveden˘ch
dÛvodÛ zvy‰uje pfiíjmová stránka rozpo-
ãtu SML o 3,2 milionu korun.

V leto‰ním prvním rozpoãtovém opat-
fiení (1. RO) se promítají i jiné vlivy. Hlav-
ním z nich je skuteãnost zaplacení kupní
ceny za prodej akcií Termiza aÏ v lednu

leto‰ního roku, oproti plánovanému pfiíj-
mu koncem loÀského prosince. Z tohoto
dÛvodu se pfiíjmová stránka rozpoãtu
zvedá o dal‰ích 53,5 milionu korun.

Mimo pfiesunÛ financí v rámci schvá-
leného rozpoãtového rámce vyvolan˘ch
organizaãními zmûnami uvnitfi magist-
rátu se v1. RO pfiistupuje i kpokrytí pfied-
tím neakceptovan˘ch v˘dajÛ odboru roz-
vojov˘ch projektÛ aodboru komunálních
sluÏeb. Uspokojena mohla b˘t i mimo-

fiádná potfieba Mûstské policie Liberec
(nákup automobilu) a Centra zdravotní
a sociální péãe (kvÛli pozdûj‰ímu prode-
ji Kolosea). Pût  milionÛ korun zÛstává na
odboru ekonomiky, kde dojde ke zv˘‰e-
ní ãástky urãené ke splátkám smûneã-
ného programu u âeské spofiitelny. Zby-
lé prostfiedky (42,3 mil. Kã) zÛstanou re-
zervovány na fie‰ení akutnû vyvstalého
problému, kter˘m je rekonstrukce mos-
tu v ulici Letná. Martin Korych 

■ Krajská nemocnice v Liberci uÏívá
nûkteré nemovitosti, které jsou ve vlast-
nictví SML. Právní vztah obou subjektÛ
je zaloÏen na v˘pÛjãce nemovitostí,
av‰ak v souvislosti s transformací kraj-
ské nemocnice je tfieba navázat vzájem-
n˘ vztah formou hospodáfiského vztahu.
Radní proto projednali a schválili formu
uzavfiení nájemní smlouvy, která má vzá-
jemn˘ vztah podloÏit do ãervna leto‰ní-
ho roku, kdy by mûlo dojít ke vkladu
nemovitostí SML do Krajské nemocnice
Liberec, a. s., formou podílu mûsta v této
obchodní spoleãnosti.
■ Zastupitelstvo mûsta v prosinci 2007
souhlasilo s dlouhodobou angaÏovaností
v Mûstském programu prevence krimi-
nality (MPPK) na období let 2008–2011.
Rada mûsta nyní schválila MPPK na rok
2008, kter˘ poãítá s realizací 6 dílãích
projektÛ v celkovém finanãním objemu

1 520 500 Kã, pfiiãemÏ u 4 projektÛ bude
poÏádáno o dotaci ve v˘‰i 841 500 Kã.
·est projektÛ na rok 2008: Systém vãas-
né intervence I. etapa, Senior akademie,
Tábory pro dûti – zimní a letní Mosty,
Vyhodnocovací mobilní kamerov˘ sys-
tém, Bezpeãn˘ dÛm (semináfie pro vefiej-
nost), Koncepce bezpeãnosti 2008–2011.
■ Fond pro partnerskou spolupráci
SML vypsal na rok 2008 dvû kola pro
poskytnutí dotací na akce, které se
uskuteãní od 1. ledna do 31. ãervence
2008. Termín uzávûrky obou kol byl 
8. ledna 2008. První kolo se t˘kalo pro-
jektÛ realizovan˘ch v partnersk˘ch
mûstech a druhé kolo na projekty reali-
zované ve spolupráci s partnersk˘mi
mûsty v Liberci. Celkem bylo pfiijato
sedm Ïádostí s poÏadavkem na dotace
ve v˘‰i 341 160 korun. Dvû Ïádosti
nesplÀovaly kritéria základních pravi-

del. Správní rada fondu odhlasovala
poskytnutí dotace pûti Ïádostem,
z nichÏ jedna by mûla b˘t pokryta
v plné v˘‰i, ostatní budou pokráceny.
Celkem bylo pfiidûleno 102 tisíc korun.
■ Zastupitelé mûsta se zab˘vali obsáh-
l˘m a velmi sloÏit˘m materiálem pojed-
návajícím o koncesním projektu na pro-
vozování areálu mûstského stadionu
v Liberci. Po konzultaci se spoluautory
zákona, podle nûhoÏ je tento projekt pfii-
pravován, vyslovili zastupitelé svÛj sou-
hlas a projekt schválili. Koncesní projekt
pfiipravovan˘ mûstem Liberec je první
v âeské republice.
■ ·estnáct libereck˘ch matefisk˘ch
‰kol a dvû základní ‰koly figurují na
seznamu Ïádosti o grant z Norsk˘ch
fondÛ na revitalizaci a vybavení ‰kolních
hfii‰È. O grant Ïádá mûsto Liberec spo-
leãnû s Libereck˘m krajem. (dv)

MoÏnost získat v˘pis z rejstfiíku tres-
tÛ prostfiednictvím novû zfiízen˘ch ter-
minálÛ CzechPoint vyuÏívá stále více li-
dí. Na tuto sluÏbu si zvykají i Libereãa-
né a ukazuje se, Ïe je pro nû velmi víta-
ná a prospû‰ná. Zku‰ební projekt ter-
minálu CzechPoint padl v Liberci na
úrodnou pÛdu. Svûdãí o tom statistické
údaje. Z nich vypl˘vá, Ïe Magistrát mûs-
ta Liberec od 1. 1. 2008 prostfiednictvím
CzechPointu vydal nejvíce v˘pisÛ z rej-
stfiíku trestÛ v celé republice. Na svém
kontû jich má 1 398, zatímco magistrát
v Ústí nad Labem jich vydal 1 010. Li-
berci je tûsnû v patách Olomouc s vy-
dan˘mi 1 331 v˘pisy. (dav)

Schválen˘ rozpoãet +/- úprava RO Návrh po 1. RO
Pfiíjmy 1 666 967 879 + 59 183 663 1 726 151 542
V˘daje 1 866 228 879 + 33 172 163 1 899 401 042
Financování -199 261 000 + 26 011 500 - 173 249 500

Ministerstvo vnitra âR v rámci repro-
dukce poÏární techniky pfiidûlilo SML
úãelovou dotaci ve v˘‰i dva miliony ko-
run. Vzhledem k tomu, Ïe Jednotka dob-
rovoln˘ch hasiãÛ Liberec-Machnín pro-
vádí zásahovou ãinnost pfieváÏnû v ná-
roãném horském terénu, potfiebuje mo-
bilní poÏární techniku s hmotností pfie-
vy‰ující 14 000 kg. Stejné typy vozidel jiÏ
obdrÏely JSDH v Pilínkovû, Vratislavi-
cích a Horním Hanychovû. Jak uvedl ta-
jemník magistrátu Marek ¤eháãek, vy-
bavení jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ
stejnou technickou navíc pfiinese snad-
nûj‰í dostupnost náhradních dílÛ a úspo-
ru financí na údrÏbu. Vozidlo takové ka-

tegorie, které potfiebují machnín‰tí hasi-
ãi, se pohybuje v cenovém rozpûtí 5,7–6
milionÛ korun. Vzhledem k získané stát-
ní dotaci by pofiízení poÏární cisterny pro
hasiãe z Machnína stálo mûstsk˘ rozpo-
ãet 3,7 milionu korun.

Mûsto Liberec Ïádá kaÏd˘ rok o pfiís-
pûvky z krajského Fondu poÏární tech-
niky a jinak tomu není ani letos. Vzhle-
dem k tomu, Ïe fond v roce 2008 dispo-
nuje pouze 5 miliony Kã, mûsto bude Ïá-
dat o pfiíspûvky na pofiízení ochrann˘ch
pomÛcek a technick˘ch prostfiedkÛ pro
v˘jezdové jednotky SDH Liberec. Zastu-
pitelé schválili pfiijetí dotace a pofiízení
cisterny za 3,7 mil. Kã. (dv)



V loÀském roce byla zadána a zpra-
cována nová Studie optimalizace sítû
matefisk˘ch a základních ‰kol. Jedním
z jejích závûrÛ bylo, Ïe stávající síÈ ma-
tefisk˘ch ‰kol s dosavadní kapacitou 
2 500 míst nebude staãit vzhledem k po-
pulaãnímu boomu. Ten potvrzují poãty
narozen˘ch dûtí v Liberci – viz tabulka.

Ihned po dokonãení studie zaãal od-
bor ‰kolství kultury a sportu reagovat na
situaci a je‰tû v roce publikování v˘-
sledkÛ pfiikroãil k navy‰ování kapacity
míst v matefisk˘ch ‰kolách. Konkrétními
kroky byly v roce 2007 zejména staveb-
nû technické úpravy v nûkter˘ch ‰kol-
sk˘ch budovách, které v krátkém ãaso-
vém horizontu pfiinesly celkem 35 míst,
a to 10 v M· Na Pískovnû a 25 v M· Bu-
rianova.

V‰echna tato vzniklá místa v‰ak jsou
v souãasné dobû obsazena, a tak navy-
‰ování kapacit v Liberci pokraãuje i le-
tos. Zatím jsou stále vyuÏívány zejmé-
na stavebnû technické zásahy do budov
fungujících matefisk˘ch ‰kol, které sk˘-
tají moÏnost vygenerování dal‰ích vol-
n˘ch míst v pomûrnû krátkém ãasovém
horizontu. Nedávno byla roz‰ífiena ka-
pacita o nov˘ch 15 míst v M· Jefima-
nická. Podle vyjádfiení námûstka pri-

mátora Ondfieje âervinky na leto‰ní rok
se pfiipravuje pfiístavba M· Strakonická
a M· Pod Je‰tûdem nebo nav˘‰ení ka-
pacit v matefisk˘ch ‰kolách Osta‰ovská,
Husova a M· Dûlnická. „Dûláme v‰e pro
to, aby práce na ‰kolkách probíhaly bû-
hem letních prázdnin,“ upfiesnil.

Kapacitní potenciál v sobû skr˘vají

i dva objekty, které v minulosti slouÏily
jako pfied‰kolní zafiízení typu matefi-
sk˘ch ‰kol, av‰ak následnû byly uzavfie-
ny. Konkrétnû se jedná o objekt v ulici
Konopná, kde do roku 2007 fungovalo
Centrum zdravotní a sociální péãe, a ob-
jekt v ulici Pekárkova. Oprava b˘valé
‰kolky v Konopné ulici se vzhledem
k pfiíli‰ vysok˘m nákladÛm, pfies dvacet
milionÛ korun, ukazuje jako nereálná.

Tyto prostfiedky by naopak mohly b˘t
pouÏity do jin˘ch ‰kolsk˘ch objektÛ. Bu-

dova v Pekárkovû ulici by se do sítû pfied-
‰kolních zafiízení ve mûstû mohla zafia-
dit, a to napfiíklad formou provozování
jin˘m subjektem neÏ mûstem. UvaÏuje
se o právním vztahu podloÏeném smlou-
vou o nájmu a koupi najaté vûci. Velmi
podstatn˘m a ãasto skloÀovan˘m v˘-
chodiskem je i zapojení soukromého
sektoru do celého systému.

V roce 2007 neprojevilo zájem o mís-
ta v M· 2,5% dûtí v pfied‰kolním vûku
a v dal‰ích letech se dá pfiedpokládat ob-
dobn˘ stav. I z tûchto dÛvodÛ by kapa-
cita v matefisk˘ch ‰kolách po realizaci
v‰ech plánovan˘ch úprav mûla postaãit.

Odbor ‰kolství, kultury a sportu bude
nyní ovûfiovat finanãní a technickou ná-
roãnost rekonstrukce M· Pohádka a Pod
Je‰tûdem a poté pfiedloÏí návrh na reali-
zaci tûchto rekonstrukcí. Kromû toho od-
bor vypí‰e v˘bûrové fiízení na provozo-
vatele uvaÏované M· v ulici Pekárkova
a ve spolupráci s pfiíslu‰n˘mi odbory vy-
pracuje a pfiedloÏí návrh na zmûnu zpÛ-
sobu financování matefisk˘ch ‰kol. (kv)
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V leto‰ním roce se opraví tfii hfibitovy

Radnice pfiistoupila k nav˘‰ení kapacit ve ‰kolkách

Zabezpeãení sesuvu svahu na Je‰tûdu

Technické sluÏby mûsta Liberec v loÀ-
ském roce získaly od mûsta dotaci 1,5 mi-
lionu korun na projekt „Hfibitovy“. Fi-
nanãní prostfiedky byly vynaloÏeny na
opravu hfibitovní zdi a drátûného plotu
u hfibitova v RÛÏodole, na hfibitovech ve
Vesci, RÛÏodole, Vratislavicích a Osta‰o-
vû do‰lo ke zdravotnímu fiezu stromofia-
dí, byl zhotoven projekt na obnovu stá-
vající lipové aleje hfibitova v RÛÏodole
a na v‰ech hfibitovech byl dÛkladnû pro-
veden pfieddu‰iãkov˘ úklid. Nebyl vyho-

toven pasport hfibitovÛ a místo nûho by-
la zadána projektová dokumentace na
obnovu lipové aleje v RÛÏodole. Paspor-
tizaci hrobov˘ch míst fie‰í komplexnû no-
v˘ informaãní systém TSML.

Na leto‰ní rok byla technick˘m sluÏ-
bám na uveden˘ projekt pfiidûlena dota-
ce ve stejné v˘‰i jako loni a TSML je pou-
Ïije na ‰est akcí. Tfii z nich budou reali-
zovány na hfibitovû v Ruprechticích, kde
jde o I. etapu uzavfiení hfibitovní zdi z KB
blokÛ místo pletivového plotu, dále o ãás-

teãnou opravu hfibitovní zdi od rozptylo-
vé louãky k vojenskému hfibitovu a zdi od
ul. StráÏní k vojenskému hfibitovu vãetnû
oplechování. Na ruprechtickém hfibitovû
se rovnûÏ poãítá s údrÏbou zelenû. Ta se
t˘ká i hfibitova v RÛÏodole. Na vratisla-
vickém hfibitovû technické sluÏby reali-
zují opravu hfibitovního domku (oprava
omítek, v˘mûna oken, ÏlabÛ, svodÛ, fa-
sáda vãetnû zateplení). Na v‰ech mûst-
sk˘ch hfibitovech pak bude proveden
úklid pfied du‰iãkami. (dav)

Ve skokanském areálu Je‰tûd, kter˘ je
urãen pro v˘stavbu západní tribuny, do-
‰lo zaãátkem roku 2008 k sesuvu ãásti
svahu. Pfiíãinou bylo pÛsobení vody pfii
oteplení a tání snûhu. Na pfiedmûtné ko-
munikaãní plo‰inû jiÏ tehdy byla patrná
dal‰í puklina, která mÛÏe zpÛsobit dal‰í
sesuv. Pro pofiádání Svûtov˘ch pohárÛ

vúnoru 2008 bylo místo zabezpeãeno pro-
ti vstupu divákÛ do sesuvem ohroÏené
ãásti. V místech, kde k sesuvu do‰lo, ne-
byly doposud zahájeny ani pfiípravné sta-
vební práce, pfiiãemÏ druhá tribuna má
b˘t hotova letos. Po konzultacích s geo-
logem aprojektantem západní tribuny byl
navrÏen postup pfiípravn˘ch prací, spoãí-

vající v geodetickém zamûfiení sesuvné
zóny, geodetickém sledování pfiedmûtné
plochy aÏ do zahájení sanaãních prací. 
V˘sledky mûfiení jsou pfiedávány odpo-
vûdnému projektantovi, kter˘ navrhne
rozsah a zpÛsob sanaãních prací. Nepro-
dlenû byla zahájena pfiedprojektová a ná-
slednû projektová pfiíprava. (vod)

Rekapitulace kapacity v libereck˘ch ‰kolkách
Kapacita v M· zfiizovan˘ch mûstem k 1. 9. 2007 2 525 míst
Kapacita v M· zfiizovan˘ch mûstem – souãasn˘ stav 
vãetnû v souãasnosti realizovan˘ch zmûn 2 592 míst
Kapacita M· po realizaci V·ECH uvaÏovan˘ch úprav 
vãetnû rekonstrukce 
a v˘stavby ze strany soukrom˘ch investorÛ (v˘hled) 2 870–2 920 míst

Poãty narozen˘ch dûtí v krajském mûsta tak, jak je eviduje matrika
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Poãty dûtí 946 926 911 975 997 1050
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¤idiãi zaãínají respektovat mûstsk˘ parkovací systém,
nepopulárních „botiãek“ ubylo

Jako úãinn˘ preventivní nástroj k dohledu nad dodrÏová-
ním vefiejného pofiádku a pfiedcházení uliãní kriminalitû se je-
ví kamerov˘ systém Mûstské policie Liberec. Svûdãí o tom
údaje poskytnuté mûstskou policií. Kamerov˘ systém mûst-
ské policie pro‰el v loÀském roce rozsáhlou modernizací, coÏ
se projevilo v jeho bezproblémovém chodu. V souãasnosti je
v Liberci rozmístûno 19 kamer, které podle svodov˘ch udá-
lostí Policie âR v˘raznû pfiispívají ke sníÏení poãtu deliktÛ
v místech, kde jsou instalovány. Vyhodnocení v ãíslech je ob-
sahem následující tabulky:

V práci mûstské policii napomáhají také schránky dÛvûry,
jichÏ je na území mûsta rozmístûno osm a slouÏí k uÏ‰ímu kon-
taktu s obãany. Jejich prostfiednictvím stráÏníci v prvním po-
loletí 2007 pfiijali od obãanÛ 115 podnûtÛ a oznámení a ve dru-
hém jiÏ 123. Z jedné tfietiny se jedná o rÛzná oznámení ke kri-
minalitû, poru‰ování vefiejného pofiádku a k problematice do-
pravy.

Na úseku kontrolní ãinnosti parkovacího systému libereãtí
stráÏníci uloÏili pokuty za první pololetí loÀského roku ve v˘‰i
1 479 400 korun a z nich v hotovosti vybrali 941 600 korun. 
Ve druhé polovinû roku to jiÏ byly pokuty v ãástce 1 566 700 ko-
run, z nichÏ na hotovosti vybrali 1 009 900 korun. U tolik ve-
fiejností kritizovaného systému „nasazování botiãek“ do‰lo lo-
ni ve srovnání s rokem 2006 k markantnímu sníÏení, a to o ‰est
tisíc kusÛ. Na této skuteãnosti má svÛj podíl vût‰í respekto-
vanost parkovacího systému samotn˘mi fiidiãi.

Dopravní podnik chystá na léto pfiestavbu terminálu
Pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti

Dopravní podnik mûsta Liberce letos
v únoru schválilo mimo jiné dva velmi v˘-
znamné dokumenty, a to finanãní a in-
vestiãní plán, které jsou dÛleÏité pro pro-
voz dopravního podniku v leto‰ním roce.
Finanãní plán poãítá s v˘kony 423 milio-
nÛ korun a náklady ve v˘‰i 421 milionÛ
korun.

Z plánovan˘ch investiãních akcí je to
pfiedev‰ím pfiestavba terminálu ve Füg-
nerovû ulici za 40 milionÛ korun. S její re-
alizací chce dopravní podnik zaãít letos
v létû. „Projekt je jiÏ hotov˘ a v brzké do-
bû bychom mûli získat i stavební povole-
ní,“ uvedl fieditel DPML, a. s., Jifií Veselka.

Pfiestavba terminálu podle mluvãí 
DPML Jany Eichlerové pfiinese ‰etrnûj‰í
provoz, jelikoÏ linka se rozdûlí na dvû
abude moÏné posílit spoje v jednom smû-
ru, ãehoÏ bude moÏné vyuÏít zejména
pfií‰tí rok pfii pofiádání svûtového ‰ampi-

onátu. Hlavním dÛvodem úpravy je fakt,
Ïe v souãasnosti se tramvaje v centru
mûsta nemají kde otoãit. „Pokud je za-
potfiebí, aby se tramvaj otoãila, musí buì
zajet na koneãnou do Lidov˘ch sadÛ ne-
bo do vozovny,“ vysvûtlil primátor Jifií
Kittner s tím, Ïe spoje ve smûru do Hor-
ního Hanychova jsou více vyuÏívány neÏ
v opaãném smûru do Lidov˘ch sadÛ.
„Vzhledem k této skuteãnosti nûkteré
spoje nebudou projíÏdût celou traÈ, ale
otoãí se v centru,“ dodal. Pfiestavba ter-
minálu je zároveÀ nultou etapou pláno-
vané v˘stavby tramvajové trati na ro-
chlické sídli‰tû. Dopravní podnik poãítá,
Ïe letos vydá 10 milionÛ korun na rÛzné
stupnû dokumentace pro pfiípravu tram-
vajové trati do Rochlice a na rekonstruk-
ci trati do Jablonce nad Nisou. „Pro rea-
lizaci tûchto plánÛ budeme Ïádat o do-
tace. Na traÈ do Rochlice poãítáme s úz-
kou spoluprací s mûstem a Ïádostí o fon-

dy EU, na traÈ do Jablonce nad Nisou po-
ãítáme kromû spolupráce s mûstem Li-
berec také s krajsk˘m úfiadem a mûstem
Jablonec nad Nisou,“ fiekla mluvãí DPML
Jana Eichlerová.

Kromû toho dopravní podnik chce 
2,5 milionu korun vynaloÏit na systém sle-
dování vozidel, kter˘ by zejména zkvalit-
nil práci dispeãerÛ, ale i celého provozu
MHD. V souvislosti s realizací integrova-
ného dopravního systému IDOL liberec-
k˘ dopravní podnik poãítá s roz‰ífiením
moÏnosti elektronického odbavení i pro
jednotlivou jízdu s vyuÏitím mûstské kar-
ty ve vazbû na elektronickou penûÏenku.
Jde o projekt o celkovém nákladu 25 mi-
lionÛ korun, pfiiãemÏ v leto‰ním roce se
poãítá s investicí 8,5 milionu korun. V ne-
poslední fiadû pÛjde také o modernizaci
vozového parku, kdy letos je naplánová-
na obnova 6 autobusÛ a modernizace
dvou tramvají. Dagmar Vodvárková

1. pol. 2007 2. pol. 2007

Zji‰tûno a fie‰eno pfiestupkÛ 543 388

Zji‰tûno trestn˘ch ãinÛ 2 5

ZadrÏeno osob podezfiel˘ch

z trestné ãinnosti 2 3

VyuÏito Policií âR 87 68

Ve druhém pololetí se pfiestupky na úseku parkovacího
systému nejãastûji vyskytovaly v lokalitách ulice 1. máje, Sou-
kenné námûstí, Sokolovské námûstí, Fr˘dlantská ulice, Vav-
fiincÛv vrch nebo ulice Nitranská.

DodrÏování systému se projevilo i sníÏením poãtu odtahÛ
vozidel. Navíc odtahová sluÏba doznala drobné zmûny, neboÈ
od 1. 11. 2007 jsou odtahy v Liberci provádûny pouze jedním
vozidlem, av‰ak to je i nadále k dispozici i o víkendech a svát-
cích. (dv, mk)

Ve srovnání let 2006 a 2007 je pak situace následující:

Rok 2006 Rok 2007
Kamerov˘ systém: 

Poãet kamer 19 – rekonstrukce 19
Zji‰tûno a fie‰eno pfiestupkÛ 1 226 931

Parkovací systém:
Nasazeno „botiãek“ 17 974 12 079
UloÏeno pokut 3 998 100 Kã 3 046 100 Kã

Odtahová sluÏba:
¤e‰eno pfiestupkÛ 1 431 875
UloÏeno pokut 232 200 Kã 40 700 Kã
Nafiízeno úpln˘ch odtahÛ 1 066 759
Nafiízeno neúpln˘ch odtahÛ 86 29

Personální ukazatele:
Poãet pracovníkÛ celkem 93 96
Z toho stráÏníkÛ 79 83

Technické ukazatele:
Poãet osobních automobilÛ
celkem 11 – 1 vyfiazeno 10 + 1 nové
Poãet motocyklÛ 2 2
Jízdní kola 2 2



Dûti z liberecké Matefiské ‰koly Klá‰-
terní se budou pravidelnû seznamovat
s jazykem na‰eho nejvût‰ího souseda.
Nûmãinu si zaãnou osvojovat pod do-
hledem kvalifikovan˘ch uãitelek, zku-
‰en˘ch studentÛ Pedagogické fakulty
Technické univerzity a také rodil˘ch
mluvãích.

UÏ nyní je mezi rodiãi znaãn˘ zájem
o zafiazení pravidelné v˘uky do progra-
mu jedné z nejvût‰ích mûstsk˘ch matefi-
sk˘ch ‰kol. „Máme nejlep‰í pfiedpokla-
dy k v˘uce. Zamûstnáváme dvû uãitelky,
které se právû vrátily z odborného semi-
náfie v Nûmecku, a rovnûÏ jsme na‰li fia-
du velmi kvalitních partnerÛ, mezi nimiÏ
je Technická univerzita a komunikaãní
spoleãnost Elset ze skupiny firem statu-
tárního mûsta,“ uvedla fieditelka Dana
Halberstadtová.

Matefiská ‰kola spolupracuje s âesko-
-nûmeck˘m fórem Ïen, které pomohlo

k navázání pfiátelsk˘ch kontaktÛ s pfied-
‰kolním zafiízením AWO Kita „Sonnen-
schein“ Löbau. Obû ‰koly se napfiíklad
dohodly na pravidelné spolupráci a vzá-
jemn˘ch v˘mûnách jak pedagogÛ, tak
dûtí z Liberce a Löbau.

V Liberci zahajují pravidelné sezna-
mování dûtí s jazykem sousedÛ jiÏ vbfiez-
nu. Dvakrát t˘dnû pod odborn˘m dohle-
dem dvou vysoko‰kolsk˘ch pedagoÏek
poloÏí základy k pravidelné v˘uce dûtí.

(‰et)
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v únoru 2008, zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Jan Tuãek, Vûra Zirnsaková,
Emilie Ka‰‰ovicová, Libu‰e Formano-
vá, Jindfii‰ka Machková, Marie Fr˘bo-
vá, Julia Luke‰ová
91 let – Olga Hru‰ková
92 let – Antonie Vígnerová, Oldfiich
Skala, Arno‰ta Horáková
93 let – Franti‰ka Ab‰najdrová
94 let – Josef ·picar, Margita Janeãková
95 let – Berta Zyderová, BoÏena Holeã-
ková
96 let – Vladimír Divi‰
97 let – Jaromír Havlík

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme a spo-
leãnû s Komisí pro obãanské záleÏi-
tosti dodateãnû gratulujeme a hodnû
zdraví pfiejeme Vûfie Kubíãkové (93)
a Vlastû Andrové (94), které oslavily
narozeniny v mûsíci lednu a obû Ïijí
v Domovû dÛchodcÛ ve Franti‰kovû.

V pofiadí jiÏ 5. roãník této sbírky 
„Pozvednûte slabé!“, kterou pofiádá Na-
dace EURONISA, vynesl rekordních
967 000 korun! To je o 208 000 korun ví-
ce neÏ v roãníku minulém. Za pût let exi-
stence sbírky se pak dohromady poda-
fiilo na pomoc potfiebn˘m vybrat více neÏ
tfii miliony korun. 

Do sbírání penûz se v posledním roã-
níku zapojilo na 440 dobrovolníkÛ ze zá-

kladních a stfiedních ‰kol v 16 mûstech
Euroregionu Nisa. V pfiedchozích ãty-
fiech roãnících se podafiilo vybrat cel-
kem 2,3 milionu korun, které si rozdûli-
lo 108 projektÛ neziskov˘ch organizací.
Finanãní prostfiedky získané v jubilej-
ním 5. roãníku budou slavnostnû pfie-
dány vybran˘m neziskov˘m organiza-
cím v prÛbûhu bfiezna a dubna tohoto
roku. (pel)

Rekord sbírky „Pozvednûte slabé“
Víte, Ïe...

Postel hraje v kaÏdém období Ïivota
svou roli

„VáÏíme si toho, Ïe pan primátor
podpofiil nemocnou seniorskou gene-
raci,“ uvedla pfii slavnostním pfiedání
deseti polohovacích lÛÏek oddûlení Lé-
ãebny dlouhodobû nemocn˘ch Krajské
nemocnice Liberec, a. s., jeho primáfi-
ka MUDr. Alena Jiroudková a obnove-
ní zastaralého lÛÏkového fondu oko-
mentovala slovy: „Postel hraje v kaÏ-
dém období Ïivota svou roli, a v seni-
orském je doslova balzámem na du‰i
i tûlo. Zmírní bolest a utrpení a v ne-
poslední fiadû i ulehãí nároãnou práci
o‰etfiujícímu personálu.“

PfiipomeÀme, Ïe devût komfortních
lÛÏek bylo zakoupeno z v˘tûÏku 
(420 474 Kã) ‰estého roãníku Primátor-
ského dne solidarity (PDS), pfiiãemÏ
jedno lÛÏko darovala spoleãnost Linet,
od níÏ byla zakoupena.

Záboj Marek, jednatel spoleãnosti
Prestige Management, která PDS
s primátorem kaÏdoroãnû organizuje,
dodal: „Tû‰í nás, kdyÏ najdeme vhod-
n˘ charitativní projekt a mÛÏeme nû-
komu pomoci.“

O tom, Ïe deset po-
lohovacích lÛÏek padlo
doslova na úrodnou
pÛdu svûdãí fakt, Ïe
pfií‰tí Primátorsk˘ den
solidarity opût podpo-
fií nemocné seniory
hospitalizované v lé-
ãebnû dlouhodobû ne-
mocn˘ch. Je‰tû pofiád
je tu totiÏ, pfii kapacitû
143 lÛÏek, velk˘ pro-
stor na obnovu…

(sa‰)

Noãní spoje MHD
• v prosinci 2007 pfiepravily 11 485 ces-
tujících • nejvíce vyuÏívaná linka – tram-
vaj do Jablonce – pfiepravila 2 492 cestu-
jících • nejvíce pfiepraven˘ch lidí bylo 
8. prosince, a to 287 ve 23.10, z toho 100
na lince ã. 11 • jedním spojem linky ã. 11
cestovalo 105 lidí, coÏ bylo nejvíce •
nejménû vyuÏívaná linka je ã. 3 ve
smûru do Lidov˘ch sadÛ – 462 cestují-
cích • nejménû osob – 6 – cestovalo 
2. 12. 2007 spoji s odjezdem v 0.30 hod.
• za leden 2008 bylo noãními spoji pfie-
praveno 8 882 osob • zatím do‰lo k jed-
nomu napadení fiidiãe, viník byl odsou-
zen na 6 mûsícÛ podmínûnû • v lednu
2007 bylo pfiistiÏeno 1 059 cestujících
bez platného jízdního dokladu a letos
v lednu kontrolofii DPML „vyhmátli“
1 108 ãern˘ch pasaÏérÛ

Pfied‰koláci zaãnou mluvit nûmecky
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Studenti darovali znak mûsta

Milí Libereãáci,
dovolte mi podûkovat vám, Ïe jste se pfii‰li podívat na právû probûhlé Svûtové
poháry. KombiÀákÛm poãasí pfiíli‰ nepfiálo, ale skokani i bûÏci a bûÏkynû na ly-
Ïích mohli ve veseckém areálu i na Je‰tûdu pfiedvádût skvûlé v˘kony. Díky, Ïe
jste byli s námi, i kdyÏ samotné pfiípravy doprovázely i nepfiíjemnosti s dovo-
zem snûhu ãi drobné nedokonalosti. Stejnû jsme rádi, Ïe jsme vám mohli na-
bídnout kvalitní sportovní podívanou a zároveÀ jsme si otestovali, co pfiíprava
na velkou sportovní akci obná‰í. Vidût létat nad Libercem na osvûtleném mÛst-
ku Thomase Morgensterna musel b˘t záÏitek pro kaÏdého.

Do mistrovství nás ãeká je‰tû hodnû práce, kterou ale urãitû zvládneme. Areál
na Je‰tûdu bude dostavûn a bahno na cestû se stane jen vzpomínkou. Vûzte, Ïe
ne v‰echna rozhodnutí se setkají s pochopením v‰ech stran. Vyhovût Meziná-
rodní lyÏafiské federaci, rekreaãním lyÏafiÛm, ochráncÛm pfiírody i nesportovcÛm
je velmi tûÏké. Uji‰Èuji vás, Ïe jsem se vÏdy rozhodovala podle svého nejlep‰ího
svûdomí s vírou, Ïe vám pfiipravíme nezapomenutelné sportovní záÏitky. Je‰tû
jednou díky za podporu vám v‰em, ktefií jste pfii‰li povzbudit na‰e nejlep‰í zá-
vodníky a ocenili tak práci celého na‰eho t˘mu.

Va‰e Katefiina Neumannová

Dfievûn˘ znak statutárního mûsta Li-
berec, vyroben˘ z masivního dubu, pfie-
dali na lednovém zasedání zastupitelstva
studenti Stfiedního odborného uãili‰tû ná-
bytkáfiského a Stfiední ‰koly tvorby a de-
signu nábytku v Liberci. Znak vyrobili Ïá-
ci tfietího roãníku Vojtûch Fi‰er a Radek
Dûdeãek pod odborn˘m vedením uãitele
Václava Kulhánka. Zhotovení znaku vû-

novali 150 hodin usilovné práce, a to ne-
jen po stránce v˘tvarné, ale i fyzické. Dfie-
vûn˘ znak bude umístûn do jednacího sá-
lu zastupitelÛ. V pofiadí jde o druh˘ znak,
kter˘ studenti ‰koly pro magistrát vyro-
bili. První obdrÏelo mûsto na poãátku loÀ-
ského roku a je ozdobou historického sá-
lu budovy Nového magistrátu.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

Nemocnice pfiichází s projektem sluÏeb pro cestovatele
Centrum cestovní medicíny s kom-

pletní nabídkou sluÏeb s ním souvisejí-
cích zprovoznila letos v lednu Krajská ne-
mocnice Liberec, a. s. (KNL). V praxi se
jedná o zaji‰tûní diagnostické, léãebné,
ale i preventivní péãe cestovatelÛm do
v‰ech zemí svûta, s nezbytn˘m posou-
zením jejich zdravotní zpÛsobilosti
a v‰ech moÏn˘ch zdravotních rizik spo-
jen˘ch s vycestováním do zahraniãí.

Doposud v˘‰e uvedené sluÏby zaji‰-
Èovalo v KNL infekãní oddûlení v rámci
Oãkovacího centra, které zahájilo svou
ãinnost jiÏ v únoru 2007. V rámci této pra-
xe byl klientÛm poskytován oãkovací
servis jak proti nemocem tuzemsk˘m
(klí‰Èová meningoencefalitis, chfiipka),
tak i tûm, které mohou postihnout ãlo-
vûka pfii cestách do zahraniãí (virové
Ïloutenky, bfii‰ní tyfus, vzteklina, me-
ningokoková onemocnûní).

Se zprovoznûním centra se tak spekt-
rum poskytovan˘ch sluÏeb roz‰ífiilo na
kompletní oãkovací servis pfied cestou do

zahraniãí, a to vãetnû oãkování proti Ïlu-
té zimnici. Centrum cestovní medicíny
oãkuje dospûlé osoby a dûti nad 15 let vû-
ku (nutno za pfiítomnosti rodiãÛ ãi s je-
jich písemn˘m souhlasem). Oãkování za-
hrnuje zhodnocení zdravotního stavu
s ohledem na oãkování a pfiípadné kon-
traindikace, dále klinické vy‰etfiení pfied
aplikací oãkovací látky, pouãení o moÏ-
n˘ch reakcích a vlastní aplikaci s ná-
sledn˘m, nezbytn˘m dohledem (provádí
lékafi). Ve‰keré sluÏby centra jsou hraze-
ny klientem (více na www.nemlib.cz).

Centrum cestovní medicíny v‰ak po-
skytuje i fiadu dal‰ích sluÏeb pro cesto-
vatele – pfiedev‰ím moÏnost pfiedpisu
antimalarické chemoprofylaxe, jejíÏ
souãástí je zhodnocení okolností cesty
do malarické oblasti (lokalita, sezona,
délka pobytu, plánované aktivity v ma-
larické oblasti ...) i posouzení zdravotní-
ho stavu cestovatele (zdravotní kontra-
indikace) a klinické vy‰etfiení. Souãástí
náv‰tûvy klientÛ v centru je také pou-

ãení o expoziãní profylaxi. „Centrum tu
je pfiedev‰ím proto, aby nabídlo sluÏby
cestovní medicíny pro obyvatele Libe-
recka, ale i pro jednotlivé firmy, které vy-
sílají své zamûstnance do zahraniãí. Do
budoucna bychom chtûli zaãít spolupra-
covat také s cestovními kanceláfiemi
a agenturami, aby mûly k dispozici po-
drobné informace o moÏnosti oãkování
a o na‰em centru,“ popisuje dal‰í nov˘
projekt Krajské nemocnice Liberec, a. s.
její generální fieditel a pfiedseda pfied-
stavenstva MUDr. Ludûk Neãesan˘.

Zb˘vá dodat, Ïe Centrum cestovní me-
dicíny sídlí spolu s infekãním a koÏním
oddûlením v pfiízemí samostatné budovy
mimo areál nemocnice – na kfiiÏovatce
ulic Husova a Klá‰terní. Náv‰tûvu v ordi-
naci je tfieba objednat pfiedem telefonic-
ky v pracovní dny mezi 7.00 a 15.00 ho-
dinou (485 312 297). Podle zájmu klientÛ
dojde bûhem dal‰ích mûsícÛ leto‰ního ro-
ku k roz‰ífiení ordinaãních hodin.

Alexandra Bednárková

FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Podûkování Katefiiny Neumannové
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V˘stavní pavilony zaplní dûtské knihy

Na radnici byl druh˘ JeÏí‰ek

Liberecké v˘stavi‰tû bude ve dnech
27. aÏ 29. bfiezna 2008 dûji‰tûm konání
jiÏ 6. roãníku Veletrhu dûtské knihy, je-
hoÏ organizátorem je SdruÏení pro vele-
trhy dûtské knihy. Tradiãnû se pofiada-
telé budou ucházet o pozornost ná-
v‰tûvníkÛ zamûfienou na podporu a roz-
voj dûtského ãtenáfiství. Tomu odpovídá
i bohat˘ program, kter˘ bude na v˘sta-
vi‰ti po tfii dny lákat k náv‰tûvû.

K úãasti na veletrhu se pfiihlásila celá
fiada nakladatelství a vydavatelství dût-
sk˘ch knih a uãebnic jako napfiíklad Al-
batros, Meander, Baobab, THOVT, Fraus,
Brio, Blug a dal‰í. Do Liberce pfiivezou ne-

jen kniÏní novinky, ale i ovûfiené tituly.
Chybût nebudou ani ukázky nov˘ch
uãebnic a odborn˘ch textÛ. Náv‰tûvníci
mají moÏnost si zakoupit vystavené kni-

hy s veletrÏní sle-
vou, která pro mi-
lovníky knih není
nev˘znamná.

Doprovodn˘ program je letos zamû-
fien na téma veletrhu „Pfiíbûhy zvífiat –
cesta ke knize“, vedlej‰í téma je „MÛj
pfiítel pes“. Tímto tématem chtûjí pofia-
datelé pfiipomenout 70. v˘roãí úmrtí spi-
sovatele Karla âapka a jeho slavnou kni-
hu Dá‰eÀka, ãili Ïivot ‰tûnûte. V souvis-
losti s vyhlá‰en˘mi tématy bude mít na
v˘stavi‰ti poprvé umístûn svÛj stánek
i liberecká zoologická zahrada. (tk)

ské lesy v Lidov˘ch sadech. Celková v˘-
mûra lesÛ ve vlastnictví LesÛ âR, s. p.,
které spadají do smûnné operace, je
1 149 091 m2. Mûsto na oplátku poskyt-
ne pozemky o rozloze 1 400 538 m2 a do-
platek ve v˘‰i cca 1,5 milionu korun. Ma-
teriál nyní musí projít cel˘m schvalova-

cím fiízením, zatímco libereãtí zastupi-
telé ho jiÏ schválili, na stranû LâR, s. p.
jde v‰ak o pomûrnû sloÏit˘ proces. Po-
kud v‰ak dojde k jeho realizaci, mûsto
Liberec se stane vlastníkem napfiíklad
Televizní cesty nebo lesíkÛ a hájkÛ v Re-
kreaãním a sportovním areálu Vesec.
Kromû toho mûsto od LesÛ âR získá da-

lo by se fiíci „Danajsk˘ dar“ v podobû le-
síku u teplárny. „Lesu se málo podobá,
je to spí‰ smeti‰tû, kam místní lidé od-
kládají kdeco. JelikoÏ kaÏd˘ rok tuto plo-
chu mûsto na svÛj náklad uklízí, tak se
vlastnû moc nezmûní. Jen budeme uklí-
zet na vlastním pozemku,“ poznamenal
primátor Jifií Kittner. (dv)

ObãanÛm je vÏdy v sobotu od 8.30 do
12.30 hodin k dispozici pfiepáÏková ha-
la budovy Nového magistrátu, kde bu-
dou otevfieny pfiepáÏky na ovûfiování
podpisÛ a listin, v˘pisÛ z rejstfiíkÛ vãet-
nû katastru nemovitostí a obchodního
rejstfiíku, dále pokladny a agendy mûst-
sk˘ch poplatkÛ, doklady a pasy. Vzhle-
dem k tomu, Ïe centrální registry t˘ka-
jící se Ïivnostenského podnikání a fii-
diãsk˘ch prÛkazÛ nejsou zatím na so-
botní provoz pfiipraveny, provoz u tûch-
to pfiepáÏek mÛÏe b˘t naru‰ován
technick˘mi v˘padky. Ostatní odbory

a historická budova radnice budou v so-
botu uzavfieny.

„Po cel˘ rok budeme ovûfiovat zájem
vefiejnosti o tyto na‰e sluÏby, a to jak
v t˘dnu, tak v sobotu,“ dodal tajemník
¤eháãek. Roz‰ífiení úfiední doby na ‰est
dnÛ v t˘dnu je souãástí velkého pro-
jektu Liberec – otevfiené mûsto, v rám-
ci nûhoÏ je i informování obãanÛ po-
mocí SMS zpráv ãi informaãní kampaÀ
Rádce obãana. Projekt bude pokraãovat
roz‰ífiením elektronick˘ch sluÏeb
v rámci webového portálu, a to v prÛbû-
hu leto‰ního roku.

Dagmar Vodvárková

Dohoda o v˘mûnû pozemkÛ mezi mûstem a Lesy âR
Pokraãování ze str. 1

Pokraãování ze str. 1

Magistrát úfiaduje uÏ i v sobotu

Obfiadní síÀ liberecké radnice ve
ãtvrtek 7. února 2008 zaplnily dûti v do-
provodu sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ, aby
z rukou primátora Jifiího Kittnera pfiija-
ly dárky, o které si napsaly na pfiáníãko,
a to zavûsily na vánoãní Strom pfiání, vy-
staven˘ na sklonku loÀského roku na
nádvofií liberecké radnice. Z celkového
poãtu 334 zavû‰en˘ch pfiání a vzkazÛ
bylo vybráno 19 a jejich autorÛm pri-
mátor splnil jejich sen. Vût‰ina dárkÛ
byly hraãky, mezi nimiÏ nechybûl hou-
pací koník, panenky, auta na ovládání,

svíticí medvídek, dfievûné kostky, vo-
lejbalov˘ míã a jiné. Nejmlad‰ím obda-
rovan˘m byl roãní Marek Pln˘, kter˘ do-
stal stavebnici Lego, naopak nejstar‰í
tfiináctilet˘ David Dvofiák se radoval
z florbalov˘ch rukavic. Zajímav˘ dárek
dostal osmilet˘ Jan Jordanov, kter˘ si
pfiál malífisk˘ stojan. Primátor Jifií Kitt-
ner pak udûlal radost dûtem i tím, Ïe jim
na chvíli zapÛjãil primátorsk˘ fietûz,
a tak se stalo, Ïe na chvíli mûlo mûsto
Liberec také první primátorku.

Text a foto: Dagmar Vodvárková
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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 in-
spekcí Ïivotního prostfiedí pro vás pfii-
pravil seriál ãlánkÛ o problematice kva-
lity ovzdu‰í v Liberci vãetnû koncepce je-
jího zlep‰ení. V dne‰ním ãísle vás
seznámíme se základními pojmy a v pfií‰-
tím vydání s náplní jednotliv˘ch orgánÛ
ochrany ovzdu‰í.

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
Stav ovzdu‰í ve mûstû je vedle domi-

nantního vlivu zpÛsobu spalování paliv
u energetick˘ch zdrojÛ ovlivÀován exis-
tujícími prÛmyslov˘mi provozy, vyuÏíva-
n˘mi technologiemi, dopravním zatíÏe-
ním mûsta a vlastním provozem mûsta
(mûstská hromadná doprava, likvidace
odpadÛ, údrÏba vefiejn˘ch ploch). V Li-
berci je také umístûna jedna ze tfií spalo-
ven komunálního odpadu na území âes-
ké republiky, v ‰ir‰ím centru, v návaz-
nosti na existující teplárnu. Z podkladÛ
âeského hydrometeorologického ústavu
vyhodnotilo Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí âR území Liberce v roce 2006 jako
oblast, kde na 18,9% území do‰lo k pfie-
kroãení imisního limitu polétavého pra-
chu (PM10) a na 49,5 % území do‰lo k pfie-
kroãení imisního limitu benzo(a)pyrenu.
Jako zdroje tûchto emisí se uvádí pfiede-
v‰ím doprava a lokální topeni‰tû.

Stacionární zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í

Legislativa âR dûlí stacionární zdroje
zneãi‰Èování ovzdu‰í na zvlá‰tû velké
a velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í,
stfiední zdroje a malé zdroje zneãi‰Èová-
ní ovzdu‰í. Kritériem pro zafiazení je
technologická specifikace dle pfiíslu‰né-
ho nafiízení vlády, resp. vyhlá‰ky, (sklár-
ny, slévárny, lakovny apod.) nebo pfied-
pokládaného mnoÏství vypou‰tûn˘ch
zneãi‰Èujících látek. V tomto informaã-

ním pfiehledu uvádíme poãty velk˘ch
zdrojÛ jako provozovny, kde jsou domi-
nantní technologická zafiízení kategori-
zovaná jako velké zdroje vãetnû zafiízení
kategorizovan˘ch jako stfiední zdroje.

Do kategorie zvlá‰tû velk˘ch a vel-
k˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í bylo
v Liberci v roce 2007 zafiazeno 21 provo-
zoven. Jejich poãet se meziroãnû mûní,
neboÈ dochází ke vzniku nov˘ch zdrojÛ
i k jejich zániku. Zmûny jsou dány poÏa-
davky nové legislativy. U vût‰iny zdrojÛ
byla jiÏ v pfiedstihu realizována opatfiení
vedoucí k v˘raznému sníÏení produkce
emisí. Lze konstatovat, Ïe nejdÛleÏitûj‰í
zdroje na území mûsta Liberce nemají
zásadní problémy s plnûním emisních li-
mitÛ a dal‰ích poÏadavkÛ.

Vkategorii stfiedních zdrojÛbylo v ro-
ce 2007 evidováno v Liberci 208 zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í (178 provozoven).
Nejvût‰í podíl tûchto zdrojÛ tvofií hlavnû
kotelny, a to pfiedev‰ím plynové. Dále
jsou zde zastoupeny lakovny, truhlárny,
ãerpací stanice pohonn˘ch hmot atd.
I v pfiípadû kategorie stfiedních zdrojÛ lze
konstatovat, Ïe do‰lo k v˘raznému sní-
Ïení emisí oproti stavu v 90. letech, a to
pfiedev‰ím vlivem postupného omezo-
vání spotfieby tuh˘ch a kapaln˘ch paliv
a pfiechodem na zemní plyn.

Kategorii mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èová-
ní ovzdu‰í mÛÏeme obecnû rozdûlit do
dvou skupin. První tvofií spalovací zdro-
je, to jsou zafiízení ve kter˘ch dochází ke
spalování paliv za úãelem vyuÏití uvol-
nûného tepla. Malé spalovací zdroje jsou
vymezeny tepeln˘m v˘konem niÏ‰ím
neÏ 200 kW. Druhou skupinu tvofií ostat-
ní zdroje zahrnující mnohé ãinnosti, pfii
kter˘ch dochází nebo mÛÏe docházet ke
zneãi‰Èování ovzdu‰í. V˘znamnou sku-
pinu ostatních zdrojÛ tvofií zdroje emitu-
jící tûkavé organické látky, coÏ je napfi.
lakování nebo odma‰Èování. Kategoriza-

ce ostatních zdrojÛ je uvedena v prová-
dûcích právních pfiedpisech k zákonu
o ochranû ovzdu‰í.

Kategorie mal˘ch zdrojÛ se tedy t˘-
ká také spalování paliv v domácnostech
a v sektoru obchodu a sluÏeb. Podíl této
kategorie zdrojÛ na celkov˘ch emisích je
pomûrnû v˘znamn˘ a lze jej srovnat s po-
dílem kategorie velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í. I v této kategorii zdrojÛ do-
‰lo v 90. letech minulého století k v˘raz-
nému poklesu celkového objemu emisí,
které bylo zpÛsobeno pfiedev‰ím dyna-
mick˘m rozvojem plynofikace. Je zfiej-
mé, Ïe v posledních letech jiÏ nedochází
k prudkému sniÏování emisí v této kate-
gorii zdrojÛ a odchylky mezi jednotliv˘-
mi lety jsou dány spí‰e délkou topného
období a teplotami v topném období.

Liniové zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
S v˘znamn˘m nárÛstem dopravy ve

mûstû dochází k nárÛstu emisí slouãenin
dusíku a polétavého prachu. Územní
plán mûsta a jeho dopravní koncepce
proto navrhuje postupnou segregaci do-
pravy, pfierozdûlení dopravních tokÛ do
tras prÛtahov˘ch silnic ãi sbûrn˘ch ko-
munikací. Navrhuje vymístûní tûÏké ná-
kladní dopravy z centra mûsta a její od-
klon od obytn˘ch zón. V územním plánu
navrÏené podpovrchové úseky komuni-
kací na trase vnitfiního mûstského okru-
hu mají v˘znam nejenom pro zrychlení
a bezpeãnost dopravy, ale i pro zlep‰ení
stavu ovzdu‰í. Enormní náklady dostav-
by komunikaãní kostry zpomalují reali-
zaci navrÏen˘ch fie‰ení. Náhrada auto-
busÛ na nejzatíÏenûj‰ích trasách mûst-
ské hromadné dopravy ekologickou
tramvajovou dopravou je dal‰í z pozitiv-
ních tendencí dal‰ího rozvoje v koncep-
ci územního plánu. 

(Pokraãování pfií‰tû)
Ing. Jana Kuãerová,

Krajská hygienická stanice Liberec

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í a orgány ochrany ovzdu‰í

Liberec poÏádá o dotaci na cyklostezku Rekordní poãet
Do 1. kola Fondu pro rozvoj vzdûlává-

ní, vyhlá‰eného v prosinci 2007 a s uzá-
vûrkou 31. 1. 2008, bylo podáno v termí-
nu 77 Ïádostí a jedna po termínu – coÏ je
rekordní poãet. PoÏadavky uchazeãÛ
o dotace ãinily 3 021 416 Kã. Správní ra-
da fondu 41 Ïádostem dotace nepfiidûli-
la. V poÏadované nebo adekvátnû kráce-
né v˘‰i vyhovûla pfiidûlit dotace v 37 pfií-
padech a rozdûlit mezi nû 862 477 korun.
Mezi úspû‰n˘mi uchazeãi jsou napfi. M·
âtyfilístek, Motyãkovic klika, o. s. Liberec,
Z· 5. kvûtna, M· Pramínek a M· Klá‰ter-
ní, Z· a M· pro tûlesnû postiÏené. (dav)

Grantov˘ fond Libereckého kraje vy-
hlásil v˘zvu k pfiedkládání Ïádostí o do-
taci z Programu rozvoje LK ke zv˘‰ení
bezpeãnosti provozu na pozemních ko-
munikacích.

V této souvislosti projednali radní
mûsta materiál, kter˘ schvaluje podání
Ïádosti o dotaci na akci „Cyklistické
propojení Gagarinova“. Pokud by byl
tento projekt realizován, znamenalo by
to v˘stavbu pásu pro cyklisty v místû
stávajícího chodníku mezi ulicemi Ku-
belíkova a Gagarinova. Dojde tím k za-
bezpeãení jízdy cyklistÛ i k ochranû

chodcÛ. Celkové náklady jsou odhado-
vány na 458 tisíc korun s tím, Ïe aÏ osm-
desát procent této ãástky je moÏné zís-
kat právû v rámci v˘‰e uvedené dotace.
Podíl statutárního mûsta Liberec by tak
v ideálním pfiípadû ãinil nûco málo pfies
90 tisíc korun.

V pfiípadû úspûchu tohoto projektu
v Programu rozvoje Libereckého kraje
ke zv˘‰ení bezpeãnosti provozu na po-
zemních komunikacích bude zahájena
v˘stavba této cyklostezky s pfiedpoklá-
dan˘m dokonãením letos v listopadu.

(rz)
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Na jednu z nejvy‰‰ích celostátních
cen mezi periodick˘mi a neperiodick˘mi
publikacemi urãen˘mi k reprezentaci
ãinnosti a sluÏeb spoleãnû kandidují dvû
spoleãnosti ze skupiny organizací a spo-
leãností statutárního mûsta Liberec.
Zoologická zahrada Liberec spoleãnû
s firmou Elset soutûÏí o Zlat˘ stfiedník
2007. Vyhla‰ovatelem soutûÏe je Sdru-
Ïení PR Klub se sídlem v Praze.

Pfiední odborníci budou kromû jin˘ch
vybírat nejlep‰í elektronické zpravodaje
(newslettery). ZOO a Elset se do soutûÏe
hlásí se zpravodajem, na kterém pracují
spoleãnû od loÀského roku. Pod názvem
„Magazín pro pfiátele liberecké ZOO“ se
dostává k vefiejnosti kaÏd˘ mûsíc a infor-
muje o událostech a promûnách nejstar-
‰í zahrady v âeské republice.

V celkem deseti kategoriích se letos
uchází o nejvy‰‰í ceny 170 spoleãností.
„Spoleãná úãast dvou mûstsk˘ch spo-
leãností je pro nás vítanou novinkou. To,
co pfiedkládá ZOO a Elset, nese známku
kvality,“ uvedla tajemnice pofiádajícího
PR Klubu Dagmar Hladná.

Liberec jiÏ v minulosti sklízel úspûch
v prestiÏní celostátní soutûÏi Zlat˘
stfiedník. Elset získal pro statutární mûs-
to druhou nejvy‰‰í cenu v kategorii nej-
lep‰í v˘roãní zpráva. Ocenûn˘ doku-
ment dokonce pfiedãil v˘roãní zprávy
spoleãností âEPS, âEZ, Eurotel, âSA,
Metrostav a Veletrhy Brno. „Uvûdomu-
jeme si, Ïe rozhodnû neplatí pfiímá úmû-
ra, a sice ãím víc penûz investujete do
zpracování, tím atraktivnûj‰í zprávu do-
stanete. Je to o nápadu a schopnosti jej

dotáhnout. Naopak absenci my‰lenky
a námûtu nelze dohnat nákladn˘mi tis-
kov˘mi technikami a materiály,“ pozna-
menal k úãasti Liberce v prestiÏní sou-
tûÏi zástupce t˘deníku Ekonom Petr Nû-
mec. (‰l)

ZOO A ELSET SE UCHÁZEJÍ O ZLAT¯ ST¤EDNÍK

Seznam neprivatizovateln˘ch ploch mûstské zelenû

Obãanské obfiady ve mûstû pod Je‰tûdem

Liberec pfiedloÏí souhrnnou v˘roãní zprávu

Zastupitelé mûsta se na únorovém
zasedání mimo jiné zab˘vali seznamem
ploch mûstské zelenû, které budou vy-
jmuty z procesu privatizace mûstského
majetku. Materiál je soupisem vybra-
n˘ch ploch, pfiiãemÏ kritériem pro jejich

zafiazení do projednaného dokumentu
byl ohled na jejich v˘znam a vyuÏívání,
generel zelenû, paspart vefiejné zelenû
a projekt „Management ploch sídelní
zelenû v Liberci“.
V souvislosti s tímto dokumentem je

tfieba poznamenat, Ïe do seznamu ne-
jsou zafiazeny návrhové a pfiestavbové
plochy vefiejné zelenû dle územního
plánu, doprovodná silniãní zeleÀ, plo-
chy zelenû na sídli‰tích a mûstské lesy.

(mk)

Úãet ze své ãinnosti za loÀsk˘ rok
pfiedloÏila radû mûsta Komise obãan-
sk˘ch obfiadÛ, v níÏ je zapojeno tfiináct
ãlenÛ. Komise organizuje a zaji‰Èuje ob-
ãanské obfiady, jako jsou slavnostní
ukonãení studia – pfiedávání absolvent-
sk˘ch diplomÛ, maturitních vysvûdãení
a v˘uãních listÛ.

Dále jde o vítání nov˘ch libereck˘ch
obãánkÛ (obfiady za leden a únor 2007
zaji‰Èovala je‰tû komise obãansk˘ch zá-

leÏitostí). V roce 2007 se slavnostních
obfiadÛ na ukonãení studia zúãastnilo
celkem devatenáct libereck˘ch ‰kol,
pfiiãemÏ absolventské diplomy, maturit-
ní vysvûdãení a v˘uãní listy byly pfie-
dány 1 628 absolventÛm pfii 81 obfia-
dech. LoÀsk˘ rok byl co do poãtu absol-
ventÛ nejpoãetnûj‰í, nejvíce obfiadÛ se
pak konalo v roce 2005, a to 83. Nejmé-
nû absolventÛ pfievzalo dokumenty
o ukonãení studia v roce 2002, a to 1 387.

V obfiadní síni radnice se loni konalo
104 obfiadÛ vítání obãánkÛ, pfii nichÏ
z 1 050 narozen˘ch v Liberci bylo pfiiví-
táno 912 dûtí. (dv)

Statutární mûsto Liberec zvefiejní nej-
dÛleÏitûj‰í informace a v˘sledky hospo-
dafiení ze své skupiny obchodních firem
a organizací. Souhrnná v˘roãní zpráva
bude pfiehlednû vypovídat o osmi desít-
kách pfiíspûvkov˘ch organizací, obchod-
ních a obecnû prospû‰n˘ch spoleãnos-
tech a rovnûÏ samotném magistrátu
mûsta.

V˘roãní zprávu pfiipravuje spoleãnost
Elset, která rovnûÏ patfií do skupiny mûst-
sk˘ch spoleãností. „Statutární mûsto Li-
berec je pfiíkladné v tom, Ïe dokument ne-
informuje pouze o finanãních a obchod-
ních v˘sledcích, ale také o spoleãenské

odpovûdnosti a o jeho vztahu k obyvate-
lÛm,“ fiekl vedoucí odboru kanceláfi pri-
mátora a tiskov˘ mluvãí Martin Korych.
Souhrnná v˘roãní zpráva má obdobnû ja-
ko v pfiede‰l˘ch letech shromáÏdit a pfie-
hlednû zvefiejnit informace z osmi desí-
tek spoleãností a organizací. Elset zpra-
covává v˘roãní zprávu za skupinu mûsta
od roku 2003 a od té doby získal Liberec
za tento dokument nûkterá ocenûní. Na-
posledy druhou cenu v prestiÏní celo-
státní soutûÏi Zlat˘ stfiedník.

V˘roãní zpráva z Liberce svou kvalitou
a obsaÏností jednoznaãnû pfiedãila tako-
vé spoleãnosti jako napfiíklad Metrostav,

âEZ, Eurotel, Veletrhy Brno nebo âSA.
„Dokument vznikal v mnohem skromnûj-
‰ích podmínkách neÏ una‰í konkurence,“
poznamenal Martin Korych, kter˘ oãeká-
vá, Ïe i letos vydaná v˘roãní zpráva bude
kvalitní ucelenou a graficky dopracova-
nou publikací, s níÏ se napfiíklad mûsto
prezentuje bankovním domÛm.

V˘roãní zpráva bude stejnû jako v pfie-
de‰l˘ch letech jak v ti‰tûné, tak elektro-
nické verzi. Vefiejnost se s ní mÛÏe se-
známit napfiíklad v Mûstském informaã-
ním centru, Krajské vûdecké knihovnû, ve
spoleãnosti Elset nebo na stránkách
www.liberec.cz. (st)
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Jízdenky LIBNET

Dny francouzské kultury

V˘mûny ¤P a trestné body fiidiãÛ

Dopravní podnik mûsta Liberce, a. s.
(DPML) se pfiipojil od 1. ledna 2008 k do-
pravcÛm uznávajícím velice v˘hodné jíz-
denky LIBNET. Jízdenky jsou k dostání
v pfiedprodeji jízdenek nebo v infocentru
akciové spoleãnosti DPML na terminále
MHD ve Fügnerovû ulici.
■ Jednodenní jízdenka EURO-NEIS-
SE/LIBNET+ stojí 130 Kã a platí na celém
území dopravního svazu ZVON, na území
celého Libereckého kraje (vyjma MHD
âeská Lípa) a u polsk˘ch dopravcÛ PKS

Zgorzelec, Boleslawiec a Lubaƒ a Pol-
sk˘ch státních drah PKP vÏdy dle platné-
ho pfiehledu linek. Tato jízdenka platí na
území dopravního svazu ZVON a na pol-
ském území do 4.00 hod. následujícího
dne; v Libereckém kraji do 24.00 hod. dne
pouÏití (oznaãení) jízdenky. Platí na lin-
kách MHD provozovan˘ch DPML, a. s.,
platí nejen pro 1 dospûlého, ale i pro 
dítû ve vûku do patnácti let. Neplatí na
lanovou dráhu âD Liberec, Horní Hany-
chov–Je‰tûd.

■ Jízdenka pro malé skupiny EURO-
NEISSE/LIBNET 5+ stojí 260 Kã a platí na
celém území dopravního svazu ZVON, na
území celého Libereckého kraje (vyjma
MHD âeská Lípa) a u polsk˘ch dopravcÛ
PKS Zgorzelec, Boleslawiec a Lubaƒ a Pol-
sk˘ch státních drah PKP vÏdy dle platné-
ho pfiehledu linek. âasová platnost je stej-
ná, jako u jízdenky EURO-NEISSE/-
LIBNET+. Platí aÏ pro 5 spoleãnû cestují-
cích osob. Neplatí na lanovou dráhu Horní
Hanychov–Je‰tûd. (rz)

Jako jiÏ tradiãnû i letos Alliance francaise Liberec pofiádá festival, kter˘ se snaÏí
LibereãanÛm pfiiblíÏit nejenom francouzskou, ale i frankofonní kulturu. Bûhem zhru-
ba tfií t˘dnÛ je pfiipraven rÛznorod˘ program pro v‰echny vûkové kategorie. Na slav-
nostním zahajovacím veãeru se pfiedstaví zpûvaãka a hereãka Chantal Poullain, v dal-
‰ích dnech zahrají skupiny Bret samzun quartet, Dag a Claire, Madame Olga nebo
DJ Or d’Oeuvre. Koncert klasické hudby si mÛÏete pfiijít vychutnat do Severoãeské-
ho muzea, kde zahraje pianista Frédéric Lagarde. Zajímavé jsou i dal‰í akce, z nichÏ
si jistû vyberete. Program: Liberec
25. 3. Slavnostní zahajovací veãer 18 hod. Krajská vûdecká knihovna

Zahájení v˘stavy fotografií Krajská vûdecká knihovna
Koncert Chantal Poullain 20 hod. KVK Liberec – sál 2

25.–26. 3. Skafandr a mot˘l 17 hod. Kino Lípa
26. 3. Náv‰tûva Afriky –

Náv‰tûva afrického autora Akakpo 10 hod. Univerzitní knihovna TUL
29.–30.3. Nuit du conte/Noc pohádek 18 hod. v sídle Alliance francaise
1. 4. Koncert Dag a Claire 16 a 18 hod. Naivní divadlo
1. 4. Francouzská kavárna 20 hod. Fashion café
3. 4. Ochutnávka francouzsk˘ch vín 18 hod. Zemská vinotéka
4. 4. Veãer elektro 21 hod. Casta club
5. 4. Persépolis 20 hod. Kino Var‰ava
8. 4. Koncert Bret samzun quartet 18 hod. V Klub

10. 4. âetba francouzsk˘ch autorÛ 19 hod. Knihkupectví Fryã
13. 4. Turnaj v pétanque 13 hod. Hfii‰tû na Broumovské
13. 4. Koncert pianisty Frédérica Lagarda18 hod. Severoãeské muzeum

Závereãn˘ koncert:
16. 4. Koncert skupiny Madame Olga 21 hod. Casta club

Program: Jablonec nad Nisou
3. 4. Koncert Dag a Claire 18 hod. Eurocentrum Jablonec

30. 3.–15. 4. V˘stava fotografií Eurocentrum Jablonec
12. 4. Koncert skupiny Bran 21 hod. Klub Na Rampû

Souboj kuchafiÛ
Devût kuchafiÛ, ktefií postoupili do se-

mifinále gurmánské soutûÏe Vafií cel˘ 
Liberec, zaãali od nedûle 10. února 2008
soupefiit o to, kdo z nich zná recept na
nejlep‰í pokrm z Liberecka. Cílem klání
je objevit zapomenutá krajová jídla. Od
pondûlí 11. února jsou soutûÏní menu na
jídelníãku restaurace Ambiente. Ku-
chafiské klání vyvrcholí 1. kvûtna happe-
ningem pfied libereckou radnicí, na kte-
rém lidé zvolí nejlep‰í recept a kuchafie
Liberce. Za pofiadatele to uvedl Jaromír
Zavoral z mûstské spoleãnosti Elset.

„KaÏd˘ t˘den bude vafiit jeden t˘m
své speciality. Jídla a jejich pfiípravu bu-
dou hodnotit odborná porota a také
hosté restaurace,“ vysvûtlil. Ze semifi-
nalistÛ vybere porota prvního finalistu,
druhého zvolí náv‰tûvníci restaurace
a tfietí vzejde z hlasování na internetu.

Do soutûÏe se mohli pfiihlásit s rodin-
n˘m menu, sloÏen˘m z pfiedkrmu, hlav-
ního jídla a mouãníku, v‰ichni Liberaãa-
né. Do klání se zapojilo pfies 60 t˘mÛ. Oti-
tul na tradiãní recept se uchází napfiíklad
Liberecké Ïebírko, PrácheÀská polévka,
králík s houbami a slaninov˘mi v˘peãky,
Babiããiny zelníky nebo Vepfiové závitky
Reichenberg, pojmenované podle názvu
mûsta vnûmãinû. VAmbiente pfiijde sou-
tûÏní menu na 98 korun a kaÏd˘, kdo ho
dan˘ t˘den ochutná, bude moci hlasovat
a pomÛÏe vybrat finálov˘ t˘m. Vítûzné
menu pak v Ambiente budou vafiit je‰tû
nejménû cel˘ rok. Unikátní sbírka recep-
tÛ, které lidé do soutûÏe poslali, bude
k dispozici také na internetov˘ch strán-
kách soutûÏe www.varicelyliberec.cz.

Podle ‰éfa Ambiente Milo‰e Kasala
má klání posílit místní patriotismus. Li-
berci pr˘ chybí tradiãní krajové pokrmy.
Dosud se mohlo mûsto py‰nit jen Libe-
reck˘mi uzenkami, které se v‰ak nikdy
nevyrábûly v Liberci, ale ve Vratislavi-
cích nad Nisou a o kter˘ch jiÏ nikdo dnes
ani neví, jak mají pfiesnû vypadat a chut-
nat. (rz)

PfiestoÏe drÏitelé fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
vydan˘ch od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 by-
li upozorÀováni na vypr‰ení platnosti
tûchto dokladÛ, a to k 31. 12. 2007, fiada
fiidiãsk˘ch prÛkazÛ k 31. prosinci loÀské-
ho roku zÛstala nevymûnûna. Dle statis-
tiky registru fiidiãÛ na odboru dopravy li-
bereckého magistrátu zÛstalo nevymû-
nûno 5 659 fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, coÏ je
6,96 % z celkového poãtu fiidiãsk˘ch prÛ-
kazÛ, které byly urãeny k v˘mûnû.

„Pfiesn˘ poãet fiidiãÛ, ktefií se dostavi-
li k v˘mûnû jiÏ neplatn˘ch fiidiãsk˘ch prÛ-

kazÛ po 1. 1. 2008, nelze pfiesnû zjistit, ale
dle pracovnic na pfiepáÏkách je to pouze
nûkolik fiidiãÛ t˘dnû,“ uvedli pracovníci
odboru dopravy.

Vzhledem k tomu, Ïe ne v‰ichni drÏite-
lé fiidiãsk˘ch prÛkazÛ poÏádají dodateãnû
o v˘mûnu, a to z rÛzn˘ch dÛvodÛ, jako na-
pfi. stáfií, nemoci, pobytu v zahraniãí a po-
dobnû, bude skuteãn˘ poãet vymûnûn˘ch
fiidiãsk˘ch prÛkazÛ daleko men‰í.

K 31. 12. 2007 odbor dopravy evidoval
79 fiidiãÛ, ktefií jiÏ dosáhli 12 „trestn˘ch“
bodÛ. (dv)
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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.

■ SOUPIS STÁTNÍCH SVÁTKÒ V âR A SOUSEDNÍCH ZEMÍCH: ZájemcÛm je
v informaãním centru k dispozici aktuální pfiehled svátkÛ a prázdnin v âeské
republice pro rok 2008 a zároveÀ soupis státních svátkÛ a v˘znamn˘ch dnÛ v sou-
sedních zemích – Nûmecku, Polsku, Slovensku a Rakousku. V˘‰e jmenované pfie-
hledy najdete na internetov˘ch stránkách http://www.infolbc.cz, nebo obdrÏíte
zdarma v Mûstském informaãním centru Liberec.

NABÍDKA ZBOÎÍ
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
informace, shromáÏdûné pfii práci na dlouhodobém projektu on-line Registru prÛ-
myslového dûdictví. Cena 398 Kã.

NOVINKY V PRODEJI
• Mûstské informaãní centrum má novû v prodeji v˘robky z chránûné dílny
D.R.A.K. Jedná se o obrázky s rÛznou tematikou, prodejní cena je 110 Kã.

• V bfieznu bude roz‰ífiena nabídka knih a publikací o nové vydání kuriozit
s názvem „Kuriozity po âesku aneb Jednou nohou v nebi“. Prodejní cena je 45 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ÚNORA
10. 3. 1951: byla zahájena stavba pfiírodního amfiteátru v Lidov˘ch sadech (57 let).
17. 3. 1902: byly slavnostnû otevfieny Mûstské láznû (106 let).
20. 3. 1906: uvedl Christian Linser svÛj první automobil na ãesk˘ trh (102 let).

Nav‰tivte stránky 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, kfiíÏenec ridgebacka, rezav˘, 5 mûs.
• fena, nûmeck˘ ovãák, ãerná, 1,5 roku •
pes, kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, 6–7 let
• pes, kokr‰panûl, zlat˘, 2 roky • pes, kfií-
Ïenec velk˘, ‰ed˘, del‰í srst, 5–6 let • pes,
kfiíÏenec stfiední, hnûd˘, bílá náprsenka,
5 let • pes, kfiíÏenec mal˘, ãern˘ s pále-
ním, hladkosrst˘, 2–3 roky • fena, kfiíÏe-
nec stfiední, ‰edá, polodlouhosrstá, 8 let
• pes, hovawart, zlat˘, 10 let • pes, nû-
mecká doga, ãern˘, 5 let • pes, kfiíÏenec
kníraãe, ãern˘, hrubosrst˘, 7 let • pes, kfií-
Ïenec, ãern˘, svûtlé nohy, krátkosrst˘, 
8 let • fena, nûmeck˘ ovãák, 8 let

VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 15 psÛ – kfiíÏencÛ rÛzného
pohlaví, velikosti i vûku vã. ‰tûÀat (na ta
je potfieba tel. dotaz), dospûlé koãky mou-
rované, 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.

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
21.–23. 3. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
24.–27. 3. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048
28.–30. 3. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
31. 3.–6. 4. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
7.–13. 4. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
14.–17. 4. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

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

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 3. a 4. kolo pro poskytnutí

dotací  z Fondu pro partnerskou spolu-
práci SML na rok 2008.

Dotace budou poskytovány na projek-
ty realizované od 1. 9. do 31. 12. 2008.
3. kolo se t˘ká projektÛ realizovan˘ch
v partnersk˘ch mûstech – Ïádost je tfie-
ba oznaãit  heslem ZAHRANIâÍ v kolon-
ce formuláfie Oznaãení grantového kola
na stranû 1.
4. kolo se t˘ká projektÛ realizovan˘ch ve
spolupráci s partnersk˘mi mûsty v Li-
berci – Ïádost je tfieba oznaãit heslem 
LIBEREC v kolonce formuláfie Oznaãení
grantového kola na stranû 1.

Tiskopisy Ïádostí jsou k dispozici na
webov˘ch stránkách statutárního mûsta
Liberec www.liberec.cz jako pfiíloha uv˘-

zvy k pfiedkládání Ïádostí o dotaci z Fon-
du pro partnerskou spolupráci SML nebo
v recepci budovy liberecké radnice. V pfií-
lohách souãasnû naleznete Statut Fondu
pro partnerskou spolupráci SML, základ-
ní pravidla pfiidûlování dotací zFondu pro
partnerskou spolupráci SML a prohlá‰e-
ní o pfiíslibu spolupráce v jazyce nûmec-
kém a anglickém. Vyplnûné Ïádosti bu-
dou pfiijímány po‰tou na adrese:

Ing. Milu‰e Charyparová, Magistrát
mûsta Liberec, oddûlení tiskové a vnûj-
‰ích vztahÛ, nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59
Liberec 1, nebo v podatelnû MML do ter-
mínu uzávûrky 30. 5. 2008 do 14.00 ho-
din. Pfiípadné dotazy adresujte prosím na
e-mailovou adresu charyparova.milu-
se@magistrat.liberec.cz.

• Finanãní prostfiedky sportovního fondu na rok 2008 byly schváleny ve v˘‰i
5,15 milionu korun. Dal‰ím zdrojem fondu byl zÛstatek z loÀského roku ve v˘‰i
684 526,18 Kã. Do I. kola, zamûfieného na vefiejné, náborové a propagaãní akce,
do‰lo celkem 84 Ïádostí s poÏadavkem na dotace ve v˘‰i 2 874 560 korun. U sedm-
nácti Ïádostí byl návrh na pfiidûlení dotace zamítnut. Zb˘vajícím 67 Ïádostem
byla navrÏena ãástka k rozdûlení ve v˘‰i 1 302 950 Kã. ZároveÀ byla pfiidûlena
mimofiádná dotace ve v˘‰i 16 500 korun Romskému obãanskému sdruÏení Libe-
rec na akci Roma Cup, kter˘ se koná 28. ãervna 2008. (rz)
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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.

Celuloidov˘ pásek, promítací plátno,
16milimetrová promítaãka, zvlá‰tní at-
mosféra kinosálu a mnoho jiného, co je
spojeno s filmem, zaujalo Stanislava
Nováka z Liberce natolik, Ïe jiÏ ve sv˘ch
patnácti letech nastoupil coby aranÏér
u tehdej‰í Správy mûstsk˘ch kin. Bylo
to 16. ledna 1968, tedy pfied 40 lety. O tfii
roky pozdûji zaãal dokonce promítat
v Malém kinû (budova b˘valého kina
Moskva, pozdûji Adria). âtyfiicetileté
v˘roãí bylo dÛvodem, proã námûstek

primátora Ondfiej âervinka pfiijal 
29. ledna 2008 pana Stanislava Nováka
a podûkoval mu za jeho práci, kterou od-
vedl v libereck˘ch kinech a dodnes
vlastnû odvádí, neboÈ spolupracuje
s provozovatelem libereck˘ch kin pa-
nem Karlem MuÏákem. Dûlá to, s ãím
zaãal v patnácti – aranÏuje vitríny kin.
„B˘t takovou dobu zapálen pro kine-
matografii je obdivuhodné. Je to úÏas-

né fandovství, s nímÏ se málokde mÛ-
Ïeme v souãasnosti setkat,“ uvedl ná-
mûstek Ondfiej âervinka.

Stanislav Novák je takov˘ filmov˘
fanda, Ïe má ve své sbírce pfies dvacet
tisíc filmov˘ch plakátÛ formátu A3 a A1
a jsou mezi nimi jedineãné svûtové
exempláfie. Kromû plakátÛ vlastní i pfies
dvacet tisíc kinofotek. S filmem je spo-
jena i jeho záliba zahrát si v komparsu.
Poprvé úãinkoval v roce 1988 ve sním-
ku Muka obraznosti a bûhem 19 let se
objevil v dal‰ích 18 filmech, televizních
a rozhlasov˘ch pofiadech a dokonce
i v reklamû. Z nûkter˘ch jmenujme ales-
poÀ Obsluhoval jsem anglického krále,
Maigret a ministrant, Po-
slední sezona, Grandho-
tel, Hitler – vzestup zla,
Kosmetiãka a zvífie. MoÏ-
nosti setkat se pfii natá-
ãení s tvÛrci filmu a her-
ci vyuÏil i pro svoji dal‰í
zálibu, a to sbírku auto-
gramÛ. Má jich poÏehna-
nû a jsou mezi nimi i za-
hraniãní jména herec-
k˘ch ãinovníkÛ. Samo-
zfiejmû, Ïe nechybí ani fo-
tografie z natáãení se
slavn˘mi reÏiséry a her-
ci. âím v‰ak Stanislav
Novák také udiví je to, Ïe

Velikonoãní trhy pfied libereckou radnicí

Fanda, kter˘ kinematografii zasvûtil ãtyfiicet let

Statutární mûsto Liberec pro nad-
cházející svátky jara pfiipravilo pro Li-
bereãany a náv‰tûvníky mûsta kaÏdo-
roãní Velikonoãní trhy, které i letos bu-
dou obohaceny o kulturní program. Pfie-
jeme v‰em nádherné Velikonoce a hod-
nû sluníãka do dal‰ích dnÛ.

Prodejní velikonoãní trhy se konají
na námûstí Dr. E. Bene‰e od pondûlí 
17. bfiezna do soboty 22. bfiezna 2008.

Kulturní program pfied libereckou
radnicí:

je „filmová encyklopedie“. Pamatuje si
promítací ãasy libereck˘ch kin, jichÏ by-
lo dfiíve mnohem víc neÏ dnes, pamatu-
je si, kter˘ film byl nejvíce nav‰tûvován
diváky – mimochodem byla to premiéra
prvního dílu Vinnetou, kdy bylo 3 t˘dny
pfiedem beznadûjnû vyprodáno. O fil-
mech i libereck˘ch kinech toho ví oprav-
du mnoho.

Stanislav Novák je vlastnû sbûratel
v‰eho, neboÈ má sbírku plechovek, ví-
ãek od smetany do kávy, dfievûn˘ch tu-
ristick˘ch známek a dal‰ích vûcí. Je aÏ
neuvûfiitelné, Ïe pfii takovém mnoÏství
sbírek ob˘vá jen panelov˘ byt.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

DATUM ZAâÁTEK AKCE PROGRAM
pondûlí 17. bfiezna od 15.30 hod. vystoupení dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ

Lesnûnky (Z· Lesní) a Kopretinka (Z· Vesec)
úter˘ 18. bfiezna od 16.00 hod. country skupina PakáÏ
stfieda 19. bfiezna od 16.00 hod. dechov˘ soubor Absolute Brass kvintet
ãtvrtek 20. bfiezna od 16.00 hod. libereck˘ Dixieland Old Stars
pátek 21. bfiezna od 16.00 hod. vystoupení sdruÏení V.O.R.E.L. na schodech 

pfied radnicí s pfiedstavením
„Obraz ze Ïivota ãlovûka“

sobota 22. bfiezna od 10.30 hod. pfiedstavení folklorního souboru Jizera
s velikonoãním programem „Pomlázka se
ãepejfií, panímáma nevûfií“
a vokální kvarteto Pfielet M. S. z Blovic u Plznû

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA


