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IV. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008 
se koná ve ãtvrtek 24. dubna 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Za umûním do nové
Galerie u rytífie

Magistrát v roce 2008? Efektivnûji,
elegantnûji a ekonomiãtûji!

Medaili mûsta Liberec obdrÏel veterán z druhé svûtové války pan Stanislav Hnû-
liãka. Primátor mûsta Jifií Kittner mu ji pfiedal za úãasti zastupitelÛ mûsta v obfiad-
ní síni liberecké radnice, a to 28. února 2008. Stanislav Hnûliãka za druhé svûtové
války bojoval v Libanonu a S˘rii a pod vedením generála Karla Klapáka také u Tob-
ruku. Pozdûji byl pfievelen do Velké Británie, bojoval v Normandii a také v Dunker-
que. Za své zásluhy byl nûkolikrát ocenûn a v loÀském roce se mu dostalo nejvy‰-
‰ího státního vyznamenání – ¤ádu bílého lva.

Rozvojovou strategii pro Magistrát
mûsta Liberec na léta 2008 aÏ 2010
schválila rada mûsta v prosinci 2007
s tím, Ïe okamÏitû byla zapoãata celá fia-
da krokÛ k naplnûní urãen˘ch cílÛ. DÛ-
raz je kladen na tfii oblasti práce úfiadu
– efektivnost, elegance a ekonomiã-
nost.

Efektivnû
Je potfieba fiíci, Ïe ãeská vefiejná sprá-

va je ze své podstaty nepfiíli‰ efektivní.
Sama sebe mnohdy zamûstnává a pra-
cuje v ní nadbyteãné mnoÏství úfiedníkÛ,
ktefií vykonávají celou fiadu zbyteãn˘ch
ãinností. Snahy o zásadní reformu a zba-

Pokraãování na str. 4

Malá v˘stavní síÀ, která ukonãila svÛj
provoz ve zprivatizovaném b˘valém Do-
mû klavírÛ na rohu Husovy a Jablonecké
ulice, se pfiestûhovala do prostor první-
ho podzemního patra liberecké radnice,
do prostor b˘valé restaurace Parlament.
Vefiejnosti je otevfiena od 1. dubna 2008
a co je podstatné, zmûnil se i její název.
Vzhledem k novému umístûní je nov˘
kulturní stánek pfiejmenován na Galerii
u rytífie. 

Jejím provozovatelem jsou jako u Ma-
lé v˘stavní sínû Kulturní sluÏby, s. r. o.
Nová galerie má k dispozici 242,3 m2

podlahové plochy urãené pro v˘stavní
ãinnost a 14,4 m2 je vyhrazeno jako kan-
celáfie. Mezi mûstem a provozovatelem
galerie dojde v brzké dobû k roz‰ífiení
pronájmu je‰tû na 34,5 m2 odbytového
prostoru a 20 m2 obãerstvovacího provo-
zu. Vût‰í prostory Galerie u rytífie umoÏ-
ní pofiádat trvalé v˘stavy, které byly
v pÛvodním sídle neuskuteãnitelné.

V souãasné dobû zde mÛÏete zhléd-
nout aÏ do 10. kvûtna fotografie Karla
Do‰ka. (dv)
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Na realizaci projektÛ mûsto poÏádá o dotaci

Liberecká mûstská karta roz‰ífií sluÏby 

K vy‰‰í bezpeãnosti dopravy u libe-
reckého Litesu má pfiispût realizace ãás-
ti cyklostezky v úseku Na Ml˘nku–Ka-
tefiinská, která je projektovaná v soula-
du s generelem cyklistické dopravy. Jed-
ná se pfiedev‰ím o zaji‰tûní bezpeãného
pfiejezdu kfiiÏovatky ulice Generála Svo-
body a Katefiinské a jejímu logickému
napojení na zb˘vající trasu.

Celkové náklady jsou rozpoãtovány
na 1 805 000 Kã s tím, Ïe moÏná míra spo-
luúãasti Státního fondu dopravní infra-
struktury âR je 60 % – cca 1 027 000 Kã).
Odbor rozvojov˘ch projektÛ dostal za
úkol nejen zaloÏit projekt a pracovat na
jeho pfiedstavební ãásti, ale také pfiipra-

vit a uplatnit Ïádost o dotaci. Pokud bu-
de Liberec se svou Ïádostí úspû‰n˘, ter-
mín dokonãení celé akce je naplánován
na prosinec leto‰ního roku.

Dal‰ím pfiipravovan˘m projektem, na
kter˘ bude mûsto Ïádat o dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova je projekt „Ze-
lené srdce Liberce“, jenÏ je znám pod
pracovním názvem „Revitalizace okolí
Harcovské pfiehrady". Vzhledem k fi-
nanãní nároãnosti celého projektu ãle-
nové mûstské rady pfiistoupili k rozãle-
nûní celého díla na etapy s tím, Ïe záro-
veÀ schválili rámec první etapy a spo-
leãnû s tím i zpracování a podání Ïádos-
ti o dotaci. První etapa má nûkolik cílÛ.

Zejména vybudování zpevnûn˘ch mla-
tov˘ch stezek pro náv‰tûvníky o ‰ífii 2 m,
vybudování pfiíslu‰enství, jako jsou par-
kovi‰tû, odpoãívadla, opûrné zídky atd.
nebo dopravní a turistické znaãení v lo-
kalitû. Celkové v˘daje jsou odhadovány
na 5 000 000 Kã a v ideální situaci by
mohlo dojít ke 100% krytí tûchto pro-
stfiedkÛ bez spoluúãasti mûstského roz-
poãtu. Osmdesát procent uznateln˘ch
nákladÛ totiÏ mÛÏe poskytnout EU
(ROP) a zb˘vajících 20 % by se mohlo po-
dafiit získat ze státního rozpoãtu. Pokud
by se tento scénáfi naplnil, první etapa
by mûla b˘t zrealizována do fiíjna pfií‰tí-
ho roku. (mk)

■ Vypsání dvou v˘bûrov˘ch fiízení
v rámci „Stavebního programu infra-
struktury související s pofiádáním Mist-
rovství svûta v klasick˘ch lyÏafisk˘ch
disciplínách v roce 2009 v Liberci (v are-
álu Je‰tûd a Vesec)“ schválili na svém
‰estém zasedání radní mûsta. První
akcí je garáÏ pro rolby ve sportovním
areálu Je‰tûd a druhou je pfiístupová
komunikace Parkovi‰tû–Lanovka âD
v témÏe areálu. Na kaÏdou ze zakázek
bylo osloveno pût spoleãností s návr-
hem na pfiedloÏení nabídek. Na zhoto-
vení pfiístupové komunikace Parkovi‰-
tû–Lanovka âD se nad rámec v˘zvy pfii-
hlásila firma SKANSKA DS, a. s.
■ Statutární mûsto Liberec i letos pod-

pofií domácí kompostování, a proto
mûstská rada schválila v˘pÛjãku 73
kusÛ kompostérÛ, které získají obãané
za správnû vylu‰tûnou kfiíÏovku oti‰tû-
nou v tomto Zpravodaji na stranû 9.
■ Rada mûsta se seznámila se „Zprá-
vou o ãinnosti komise obãansk˘ch zále-
Ïitostí za rok 2007“, jejíÏ hlavní náplní
jsou jubilejní svatby, náv‰tûvy jubilantÛ
a zaji‰Èování obãansk˘ch obfiadÛ. Komi-
se pracuje ve sloÏení 12 ãlenÛ. Ze zprá-
vy napfiíklad vypl˘vá, Ïe ãlenové komi-
se v loÀském roce nav‰tívili 284 jubilan-
tÛ u pfiíleÏitosti oslav jejich v˘znam-
n˘ch v˘roãí narození. PfiipomeÀme, Ïe
tyto náv‰tûvy seniorÛ jsou po dovr‰ení
90 let kaÏdoroãní záleÏitostí. V pfiípadû,

Ïe obyvatel Liberce pob˘vá v nûkterém
domovû dÛchodcÛ, pak jej ãlenové
komise nav‰tûvují i u pfiíleÏitosti dosa-
Ïení vûku 80 a 85 let. Nav‰tívení senio-
fii se netû‰í pouze z pfiítomnosti zástup-
ce mûsta, ale také z dárkového balíãku,
kter˘ pochází z chránûné dílny obãan-
ského sdruÏení D.R.A.K. Také jubilejní
svatby jsou dÛleÏitou souãástí práce
této komise. Vloni se na pÛdû liberecké
radnice uskuteãnilo deset zlat˘ch a pût
diamantov˘ch obfiadÛ. Dvû diamantové
svatby se odehrály v rodinném kruhu
v domácnosti jubilantÛ. U v‰ech tûchto
slavnostních aktÛ byli ãlenové komise
pfiítomni a na pÛdû radnice je dokonce
organizovali. (dv)

Liberecká mûstská karta (LMK) se od
dob svého zavedení stala nepostrada-
telnou souãástí Ïivota vût‰iny obyvatel
krajského mûsta i lidí, ktefií mûsto pod
Je‰tûdem pravidelnû nav‰tûvují, pracu-
jí zde nebo studují. Nejen, Ïe v MHD
slouÏí jako doklad pro ãasové pfiedplat-
ní jízdné nebo v Krajské vûdecké kni-
hovnû se stala synonymem pro ãtenáfi-
sk˘ prÛkaz, ale mnoho spoleãností a or-
ganizací ji vyuÏívá jako doklad pro své
zamûstnance, na akademické pÛdû
slouÏí coby identifikátor. Rozvojem to-
hoto elektronického média se v bfieznu
dvakrát zab˘vali i ãlenové mûstské ra-
dy. Vzhledem k tomu, Ïe Libereck˘ kraj
chce LMK vyuÏít jako základní platfor-
mu pro vybudování obdobné krajské
karty a pfiijmout i technické specifikace
Kartového centra, coby základ budoucí-
ho krajského, mûst‰tí radní schválili zá-
mûr integrace Liberecké mûstské karty
do projektu Krajská karta Libereckého

kraje. Tím otevfieli dvefie dal‰ímu vyu-
Ïití tûchto moderních elektronick˘ch
dokladÛ. Postupem ãasu se totiÏ stane
pouÏívanou i v mezimûstské dopravû,
coÏ jistû uvítají zejména ti, ktefií do Li-
berce dojíÏdí z jin˘ch koutÛ kraje.

JelikoÏ základní my‰lenkou, která má
ãipovou kartu roz‰ífiit mezi vût‰í poãet
uÏivatelÛ a poskytnout jim mnohem ‰ir-
‰í zábûr vyuÏití, je propojení ãipové kar-
ty jako multifunkãního média s dal‰í-
mi technologiemi na bázi GSM a mo-
bilních telefonÛ.

Radní proto schválili podmínky sou-
tûÏe o návrh nazvané „Roz‰ífiení funkã-
nosti Liberecké mûstské karty o vyuÏi-
tí technologie mobilních telefonÛ“. Jak
uvedl námûstek primátora Ondfiej âer-
vinka, do poloviny roku by mûla b˘t zná-
ma vítûzná firma, která zrealizuje pro-
jekt zúãtovacího centra, a to umoÏní pla-
tit rÛzné sluÏby kartou. „Centrum, kte-
ré má vzniknout v Liberci, nikde jinde

v republice není a funguje pouze v jed-
nom evropském mûstû, a to Lond˘nû,“
podotkl âervinka. Pro vyuÏití karty jsou
pfiipraveny tfii pilotní projekty: úhrady
parkovného v Liberci, úhrady jednorá-
zového jízdného a dobíjení ãasov˘ch 
kupónÛ v liberecké MHD a úhrady
vstupného rezervovaného pfies portál
www.evstupenka.cz.

Tyto pilotní projekty by mûly b˘t
spu‰tûny do konce leto‰ního roku. „Kar-
ta by se roz‰ífiila mezi vût‰í poãet uÏi-
vatelÛ a poskytovala jim i propojení ãi-
pové karty jako multifunkãního média
s dal‰ími technologiemi na bázi GSM
a mobilních telefonÛ. K roz‰ífiení port-
folia je zapotfiebí jiÏ zmínûného zúãto-
vacího centra,“ doplnil námûstek âer-
vinka s tím, Ïe náklady na jeho pofiíze-
ní budou záleÏitostí vítûze v˘bûrového
fiízení. Zatím se mûstu pfiihlásily dvû fir-
my, které jsou schopné centrum vybu-
dovat. (vod)



Projekt „Regenerace sídli‰tû Rochli-
ce“ schválilo zastupitelstvo mûsta v ro-
ce 2002 a tfietím rokem je projekt po-
stupnû realizován. První etapa v nákla-
du 20 milionÛ korun se uskuteãnila v le-
tech 2006 a 2007, pfiiãemÏ mûsto na ni
získalo ãtyfimilionovou dotaci z Minis-
terstva pro místní rozvoj âR. V témÏe ro-
ce, kdy byla první etapa projektu do-
konãena, zapoãala druhá etapa v obje-
mu investic 19,2 milionu korun. I na tu-
to akci se mûstu od stejného minister-
stva podafiilo získat dotaci, a to v ãástce
‰est milionÛ korun. Druhá etapa rege-

nerace rochlického sídli‰tû bude dokon-
ãena letos. V loÀském roce také zaãaly
pfiípravy tfietí ãásti projektu. Jejím cílem
je vyfie‰ení jednoho z klíãov˘ch problé-
mÛ sídli‰È, a to zmûny a úpravy komu-
nikací uvnitfi vnitroblokÛ v ulicích Sei-
fertova a Halasova. Souãástí je i vyfie‰e-
ní dopravy v klidu, ale také zkvalitnûní
parteru objektÛ a ploch zelenû s plo-
chami pro aktivní odpoãinek. Pfiedpo-
kládané náklady na tfietí etapu se pohy-
bují okolo 48 milionÛ korun. Vzhledem
k tomu, Ïe letos ministerstvo pro místní
rozvoj bude upfiednostÀovat men‰í pro-

jekty a maximální v˘‰e poskytnuté do-
tace mÛÏe dosáhnout ãtyfi milionÛ ko-
run, rozhodli se radní mûsta tuto etapu
rozdûlit na jednotlivé ãásti.

První ãást t˘kající se úpravy ulice Ha-
lasova vyjde asi na jedenáct milionÛ ko-
run a mûsto se i v tomto pfiípadû bude
ucházet o dotaci. „Za projektovou do-
kumentaci jsme jiÏ vynaloÏili 690 tisíc
korun. Pokud dotaci obdrÏíme, mûlo by
se je‰tû letos proinvestovat zhruba pût
milionÛ korun a v pfií‰tím roce zbyl˘ch
‰est milionÛ korun,“ uvedl tiskov˘ mluv-
ãí magistrátu Martin Korych. (dv)
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Rozdûlení dotací ze dvou mûstsk˘ch fondÛ

Regenerace rochlického sídli‰tû má letos pokraãovat
první ãástí tfietí etapy

V Liberci zaãal
jarní úklid 

Sportovci mají ‰anci získat peníze

V rámci I. kola v˘bûrového fiízení o do-
tace pro rok 2008 z Fondu prevence SML
se se‰lo celkem 14 projektÛ. Dal‰í 3 Ïá-
dosti pfiefiadila do fondu prevence
Správní rada Fondu zdraví SML, neboÈ
tyto Ïádosti se sv˘m obsahem více blíÏí
preventivní ãinnosti. âlenové správní
rady tak jednali o 17 Ïádostech, mezi ni-
miÏ v‰ak figurovala i Ïádost pfiedloÏená
organizací ADVAITA, o. s. BohuÏel prá-
vû toto sdruÏení vãas nevyúãtovalo do-
taci, kterou obdrÏelo v roce 2007. V sou-
ladu se statutem fondu tak správní rada
rozhodla o nepfiidûlení dotace, neboÈ
v podobn˘ch pfiípadech zakládací doku-
ment v‰ech fondÛ jasnû stanovuje, Ïe
„Ïadateli nebude pfiijata Ïádost o dota-
ci po dobu následujících 24 mûsícÛ
v Ïádném z mûstsk˘ch fondÛ“.

Mezi nejúspû‰nûj‰í Ïadatele se v prv-
ním kole, kter˘ fond prevence v leto‰ním
roce vypsal, fiadí: Komunitní stfiedisko
KONTAKT Liberec (27 000 Kã), Oblastní
charita Liberec (20 000 Kã) nebo GIPSY
HANDICAP HELP (20 000 Kã). Celkem

navrhla správní rada fondu v tomto ko-
le rozdûlit 154 100 Kã, a to mezi 10 Ïa-
datelÛ. Vyjma ADVAITY nebylo z rÛz-
n˘ch dÛvodÛ vyhovûno je‰tû 6 dal‰ím
zájemcÛm o dotaci. S návrhem souhla-
sili jak radní, tak zastupitelé.

Dvû kola na poskytnutí dotace byla
vyhlá‰ena pro Fond zdraví SML. První
se zamûfiilo na projekty uskuteãnûné
v období leden aÏ prosinec 2008 a dru-
hé kolo na pofiízení drobného hmotného
majetku ve stejném období.

Do prvního kola se se‰lo celkem 
54 projektÛ od 44 ÏadatelÛ. Tfii projekty
od Ïadatele Stfiedisko vzdûlávání a tes-
tování, s. r. o., byly pfiefiazeny do fondu
prevence, jemuÏ odpovídaly sv˘m za-
mûfiením. Stejnému Ïadateli bylo je‰tû
v jednom pfiípadû doporuãeno podat Ïá-
dost o podporu do sportovního fondu.
âtyfii Ïádosti nenavrhla správní rada
vÛbec podpofiit a jedna Ïádost byla stor-
nována je‰tû pfied jednáním správní ra-
dy fondu. Celkem správní rada navrhla
v prvním kole rozdûlit 817 000 korun

mezi 45 projektÛ. Radní mûsta v tomto
pfiípadû uãinili korekci doporuãení, ne-
boÈ zastupitelstvu nedoporuãili pfiidûlit
dotaci ve v˘‰i 30 000 korun obãanské-
mu sdruÏení ADVAITA, a to s odvolá-
ním na statut fondu, kdy do‰lo k poru-
‰ení základních povinností Ïadatele 
(viz v˘‰e). Nutno dodat, Ïe s návrhem
pfii‰li i zástupci správní rady, protoÏe
v dobû jejich jednání je‰tû nebylo zná-
mo poru‰ení statutu Ïadatelem. Zastu-
pitelé mûsta podle radou upraveného
návrhu schválili rozdûlit 787 000 korun
mezi 44 projektÛ.

O úspûch v rámci kola druhého se po-
kou‰elo 20 projektÛ od 18 ÏadatelÛ.
V tomto kole ãlenové správní rady fon-
du navrhli k rozdûlení ãástku 183 000 Kã
mezi 15 projektÛ. I v tomto pfiípadû rad-
ní mûsta navrhli zastupitelÛm provede-
ní korekce v pfiípadû obãanského sdru-
Ïení ADVAITA. Zastupitelé schválili
upraven˘ návrh poãítající s pfierozdûle-
ním 173 000 korun mezi 14 projektÛ.

(kor)

Statutární mûsto Liberec i letos reali-
zuje akci „Jarní úklid 2008“, jehoÏ sou-
ãástí je sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ
a sbûr odpadÛ ze zelenû. Jarní úklid v Li-
berci zaãal 3. dubna 2008. Stanovi‰tû
a data pfiistavûní velkoobjemov˘ch kon-
tejnerÛ na odpad i na zeleÀ, vãetnû sta-
novi‰È sbûru nebezpeãného odpadu jsou
zvefiejnûny na informaãních letácích,
které obdrÏeli obãané Liberce do sv˘ch
po‰tovních schránek. Najdete je i na we-
bov˘ch stránkách www.liberec.cz.

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje 5. kolo pro poskytnutí dotací ze Spor-
tovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2008. Dotace budou po-
skytovány na akce zahájené v období od 1. záfií 2008 do 28. února 2009.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici od 1. dubna
2008 na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice,
1. patro, kanceláfi ã. 109b), v recepci radnice a na webov˘ch stránkách statu-
tárního mûsta Liberce www.liberec.cz. Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰tou,
odevzdat v podatelnû radnice nebo je pfiedat kter˘koli pracovní den osobnû
na oddûlení kultury a sportu (1. patro historické budovy radnice, kanceláfi 
ã. 109b) do termínu uzávûrky, tj. do pondûlí 12. kvûtna 2008 do 18.00 hodin.
Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 765 (pí. R. Sobotková, refe-
rentka oddûlení kultury a sportu).



4 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • DUBEN 2008

Magistrát v roce 2008? Efektivnûji, elegantnûji a ekonomiãtûji!

vení obãanÛ povinnosti shánût pro zce-
la bûÏné Ïivotní situace nejrÛznûj‰í po-
volení a úfiední vyjádfiení, jsou na celo-
republikové úrovni fie‰eny pouze okrajo-
vû. Zde mÛÏe b˘t napfiíklad pfiipomenu-
ta pfiipravovaná pozitivní zmûna v agen-
dû Ïivnostenského podnikání, kde má
v prÛbûhu roku 2008 dojít k zásadnímu
zjednodu‰ení spoãívajícímu mj. v sjed-
nocení voln˘ch Ïivností do jedné a od-
padnutí povinnosti podnikatele mít na
kaÏdou volnou Ïivnost zvlá‰tní Ïivno-
stenské oprávnûní. Zatímco Ïivnostní-
kÛm tak budeme moci trochu ulehãit od
stávajících administrativních povinnos-
tí, u stavebníkÛ nûkdy jen smutnû kon-
statujeme, Ïe nûkterá fiízení vedená pod-
le nového zákona jim Ïivot naopak ztû-
Ïují. Napfiíklad bûÏn˘ plot okolo domu
bylo v minulosti moÏno vût‰inou jen
ohlásit stavebnímu úfiadu, dnes je ãasto
zákonem poÏadováno vedení územního
a stavebního fiízení. Magistrát nemÛÏe
sám z uveden˘ch povinností slevit, ale
pokou‰í se procesy v jednotliv˘ch ãin-
nostech alespoÀ zrychlit, snaÏí se obãa-
nÛm maximálnû poradit a Ïadatele prÛ-
bûÏnû informovat o postupu. Zv˘‰ením
efektivity obûhu informací chceme uleh-
ãit nejen vefiejnosti, ale také sami sobû!

V roce 2008 se proto soustfiedíme
v rámci projektu Otevfiené mûsto na vy-
lep‰ení informovanosti obãanÛ. Zaãali
jsme pravidelnû ‰ífiit informaãní materi-
ály s popisem nejbûÏnûj‰ích Ïivotních
situací a jejich fie‰ením vãetnû konkrét-
ních údajÛ o místû, kde jsou fie‰eny,
a pracovnících, ktefií je fie‰í. Informaãní
pracovníci v budovû Nového magistrá-
tu jsou dnes schopni kdykoli poradit, jak
v jednotliv˘ch záleÏitostech nejrychleji
postupovat. Stavební úfiad má navíc
v prvním patfie budovy Nového magist-
rátu zfiízeno informaãní stfiedisko, kde
kaÏd˘ stavebník získá rady, jak ve své
konkrétní vûci nejlépe postupovat.

V zájmu zv˘‰ení efektivity na‰í práce
a omezení opakovan˘ch dotazÛ obãanÛ,
jak se jejich vûc vyvíjí, zaãneme letos
roz‰ifiovat i sluÏby zasílání informaãních
SMS zpráv. JiÏ dnes získá informaãní
zprávu ve vûci pasÛ, obãansk˘ch prÛka-
zÛ a fiidiãsk˘ch prÛkazÛ kaÏd˘, kdo úfia-
du poskytne pouze pro tento úãel ãíslo
svého mobilní telefonu. Novû bude tato
sluÏba roz‰ífiena i o vyfiízení záleÏitostí
na úseku Ïivotního prostfiedí. SnaÏíme se
na kaÏdém kroku zbavit toho, co dûlá
úfiedníka úfiedníkem – zbyteãn˘ch papí-
rÛ a razítek. Mnohdy to není jednoduché,
ale vyuÏití elektronické a SMS komuni-
kace mezi vefiejností a obãany kaÏd˘ mû-

síc narÛstá; magistrát navíc zaãal v fiadû
agend – Ïivotní prostfiedí, územní plá-
nování atd. vyuÏívat obûhu dokumentÛ
s elektronick˘mi podpisy, a tím nejen
‰etfií papír a po‰tovní náklady, ale vût‰i-
nou cel˘ proces i zrychluje.

Pro zlep‰ení plynulosti odbavení ve-
fiejnosti v pfiepáÏkové hale Nového ma-
gistrátu a pro zvût‰ení prostoru pro vy-
fiizování nejbûÏnûj‰ích záleÏitostí jsme
v roce 2008 roz‰ífiili úfiední dobu o so-
botní dopoledne. První zku‰enosti uka-
zují, Ïe tato sluÏba je vefiejností hojnû
vyuÏívána, za první mûsíc jejího fungo-
vání nav‰tívilo úfiad o sobotách dohro-
mady více neÏ pût set obãanÛ.

Po nedobr˘ch zku‰enostech se schop-
ností magistrátních pokladen uspokojit
letos v bfieznu mohutn˘ zájem vefiejnos-
ti pfii osobním placení poplatkÛ, zavádí-
me fiadu dal‰ích opatfiení, která by mûla
zefektivnit provoz pokladen a sníÏit ãe-
kací dobu. Pfiipravujeme i vyuÏití vol-
n˘ch pfiepáÏek jin˘ch agend pro opera-
tivní poskytnutí nejãastûji poÏadova-
n˘ch sluÏeb – napfiíklad poskytování v˘-
pisÛ, ãi ovûfiováním podpisÛ a listin. Cíl
je zde jedin˘, poskytnout v Novém ma-
gistrátu co nejrychleji a nejkvalitnûji
sluÏby co nejvût‰ímu poãtu obãanÛ. Po-
ãty odbaven˘ch jiÏ dnes ãasto pfiesahují
dva tisíce dennû a stále rostou.

Elegantnû
Máme za to, Ïe ze staré rakousko-

uherské byrokracie, dodnes tolik po-
vûstné v ãesk˘ch úfiadech, by na‰emu
magistrátu mûla zÛstat jen stará dobrá
elegance b˘valé monarchie. SnaÏíme se
proto sníÏit poãet úfiedních budov na mi-
nimum a uspofiené peníze vrátit do
oprav a vylep‰ení úfiedních prostor. Tak
magistrát v roce 2008 opustí dal‰í tfii bu-
dovy a zÛstane pouze v historické rad-
nici, Novém magistrátu, Liebiegovû vi-
le a tzv. URANU (pro srovnání v roce
2003 byl magistrát na rekordních dva-
nácti místech ve mûstû). Za uspofiené
provozní prostfiedky bychom rádi vylep-
‰ili budovu Nového magistrátu, která
bude doplnûna o multimediální obra-
zovky, slouÏící pfiedev‰ím k poskytová-
ní informací ãekajícím obãanÛm, ale po-
skytující jim navíc informace o Liberci
a dûní v nûm. Pfiedpokládáme, Ïe ãást
ziskÛ z prodeje b˘val˘ch úfiedních bu-
dov by byla investována do restaurová-
ní sochafiské v˘zdoby historické radni-
ce ãi zlep‰ení vzhledu budovy URANU.

Pro zv˘‰ení efektivity a zlep‰ení kul-
tury odbavování klientÛ registru motoro-
v˘ch vozidel, pfiipravujeme v roce 2008
pfiesun pracovi‰tû této agendy z jiÏ ne-
vyhovujících prostor v ulici Mariánská do

celého pfiízemí budovy URAN. Na podzim
2008 by zde mûlo vzniknout nové pfie-
páÏkové pracovi‰tû skapacitní ãekárnou,
informaãními obrazovkami a bûÏn˘mi
sluÏbami napfi. nápojov˘ch automatÛ
atd. Pfiedpokladem je, Ïe i zde bude pro-
voz roz‰ífien o sobotní dopoledne.

Jakousi tfie‰niãkou na dortu je chysta-
né zavedení jednotného obleãení pro pra-
covníky pfiepáÏkové haly Nového magis-
trátu, které jednak zv˘razní informaãní
pracovníky, ktefií se pohybují mezi obãa-
ny, a pfiispûje i k vût‰í elegantnosti od-
bavování. Nejedná se o zavádûní Ïád-
n˘ch drah˘ch uniforem, ale snahou je
pfiedev‰ím sjednotit vzhled úfiedníkÛ. Ve
spolupráci s odborníky z Technické uni-
verzity Liberec proto momentálnû fie‰í-
me, jak by takové levné, a pfiesto ele-
gantní obleãení mûlo vypadat.

Ekonomicky
Magistrát mûsta Liberec se stejnû ja-

ko jak˘koliv jin˘ podnik musí vyrovnat
se vzrÛstajícími náklady. Pfiedpokladem
je, Ïe rozpoãet úfiadu ve v˘‰i cca 200 mi-
lionÛ korun roãnû by aÏ do roku 2010 ne-
mûl narÛstat, v˘jimkami by mûly b˘t
pouze získané dotace. Na‰e snaha je pfii-
tom jasná: pfii zachování celkové úrovnû
rozpoãtu na provoz úfiadu chceme maxi-
málnû uspofiit bûÏné provozní prostfied-
ky budov a náklady na kanceláfiské po-
tfieby, po‰tovní sluÏby, telefonování
a papír. Z úspor poté chceme vylep‰it
platy dnes jiÏ velmi produktivních pra-
covníkÛ magistrátu, jejichÏ prÛmûrn˘
mûsíãní plat vãetnû mimofiádn˘ch od-
mûn byl v roce 2007 dvacet tisíc korun.

Na základû strategie byla proto v ro-
ce 2008 zavedena opatfiení, kdy kaÏd˘
vedoucí odboru hospodafií s pfiidûlen˘m
provozním rozpoãtem, coÏ je v ãeské ve-
fiejné správû pomûrnû netypické. Odpo-
vûdnost za ãerpání vefiejn˘ch prostfied-
kÛ je tak pfiímo na tûch, ktefií mohou od-
straÀovat léty zaÏité a mnohdy nepfiíli‰
hospodárné postupy. Naproti tomu
z úspor budou moci motivovat finanãnû
odborníky, ktefií v minulosti dost ãasto
z úfiadu odcházeli do privátní sféry za
podstatnû vy‰‰ími platy.

Na základû schválené strategie zaãal
letos na Magistrátu mûsta Liberec pro-
ces, kter˘ ho v oblasti sledování nákla-
dÛ a odmûÀování zásadnû pfiibliÏuje ob-
chodním spoleãnostem. Na rozdíl od
pfiedstavy o klasickém úfiadû, kterému
jsou klienti víceménû na obtíÏ, jsme si
vûdomi, Ïe ãím dál tím více odbaven˘ch
a spokojen˘ch obãanÛ dnes pfiedstavuje
milionové ãástky uhrazen˘ch poplatkÛ
do rozpoãtu mûsta. Marek ¤eháãek

tajemník MML

Pokraãování ze str. 1
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v bfieznu 2008, zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.
90 let – RÛÏena Richterová, RÛÏena âi-
háková, Marinin Francisko, Eduard Ko-
peck˘, Milada Kopecká, BoÏena Válková
91 let – Bohumír DoleÏal, Marie Krejão-
vá, Marie Palánová
92 let – Miroslav Horáãek, Vûra Kohou-
tová, Amálie Kupcová, Anna Altmano-
vá, Marta Patoãková, Bohuslava Svato-
‰ová, Marie Kfienová
93 let – Felix Herbig, Vûra Antonová,
Jaroslav Votrubech
94 let – Jindfii‰ka Keyfiová, Josef Mako-
vec, Vlastimil Brázdil, Marie Absolono-
vá, Robert Poláãek, BlaÏena Kuãerová
95 let – Bedfii‰ka Dolej‰ová, Svatopluk
Technik, Ludmila Petrová, Krist˘na Ko-
márková, Marie Prá‰ilová
96 let – RÛÏena Nezdarová, Berta Eng-
lichová, Josef Milota
98 let – Marie BlaÏková
100 let – Emilie Kyselová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Cviãit zaãala v ‰edesáti a oslavila stovku

První zlatá...

Zemfiel fieditel Mûstské policie 
Liberec

Svou funkci a spolupracovníky,
stejnû jako tento svût a své blízké
a pfiátele, opustil náhle v sobotu 
15. bfiezna 2008 po srdeãní pfiíhodû ve
vûku ‰edesáti let pan âestmír Hfiebík,
kter˘ od roku 1999 pÛsobil jako fiedi-
tel na Mûstské policii Liberec.

Libereãtí stráÏníci ztratili ve svém
fiediteli vitálního a rázného velitele,
kter˘ se nebál postavit jakékoli pfie-
káÏce a v‰echny uloÏené úkoly plnil
s odhodláním, které dokázal pfienést
i na své podfiízené. Ztratili také nad-
fiízeného, jehoÏ dvefie pro nû byly ne-
ustále otevfiené, a u kterého vÏdy
mohli nalézt pomocnou ruku. V osobû
âestmíra Hfiebíka ztrácí i vedení sta-
tutárního mûsta Liberec spolehlivého
spolupracovníka, odborníka a pfiede-
v‰ím ãestného ãlovûka.

Za pÛsobení pana âestmíra Hfie-
bíka ve funkci fieditele Mûstské poli-

cie Liberec se podafiilo dosáhnout
mnoha úspûchÛ, za které lze jmeno-
vat revitalizaci a modernizaci mûst-
ského kamerového systému, kter˘ je
dnes plnû digitalizovan˘ a propojen˘
s integrovan˘m záchrann˘m systé-
mem, a tak mÛÏe v budoucnu pfiispût
k zaji‰tûní vefiejného pofiádku pfii vel-
k˘ch akcích ãi dokonce k záchranû lid-
sk˘ch ÏivotÛ ãi majetku nejen pfii Ïi-
veln˘ch katastrofách.

V tûchto dnech dokonãila Mûstská
policie Liberec své stûhování ze sídla
na tfiídû Dr. M. Horákové do nov˘ch
prostor budovy „Uranu“ pod liberec-
k˘m nádraÏím. Posledním, kdo mûl
opustit starou budovu, byl právû fiedi-
tel stráÏníkÛ. ¤íkal, Ïe kapitán opou-
‰tí loì jako poslední. On se svou lodí
odplul do policejního nebe, ale v na-
‰ich vzpomínkách zÛstane navÏdy.

(vj)

Dojetí z dárkÛ i gratulantÛ neskr˘va-
la paní Emilie Kyselová, která 17. bfiez-
na 2008 oslavila své sté narozeniny. Vel-
mi ji potû‰ilo, Ïe k tomuto v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu jí pfii‰ly popfiát ná-
mûstkynû primátora Naìa Jozífková,
ãlenky komise pro obãanské záleÏitosti
a zástupkynû âeské správy sociálního
zabezpeãení. Docela si libovala, Ïe za ní
pfii‰ly samé Ïeny. „To si dobfie popoví-
dáme,“ konstatovala. Paní Kyselová
svou vitalitou, elánem, sr‰ícím vtipem
a úÏasnou pamûtí gratulanty velmi pfie-
kvapila. „Se zdravím jsem nemûla a do-
posud nemám Ïádné problémy. Zaãala
jsem cviãit aÏ ve sv˘ch ‰edesáti letech
a od té doby jsem nevynechala ani je-
den den. Cviãím si sama podle sebe,
vím, co mi dûlá dobfie. Hlavnû procviãu-
ji nohy a ruce,“ pochlubila se. K tomu
dodala, Ïe ani ve „stovce“ nenosí br˘le,
proãeÏ podala jednoduché vysvûtlení:
„Nemám je ráda.“ Sama pfiiznala, Ïe ne-
doufala v doÏití tak vysokého vûku. „Po-
ãítala jsem tak s osmdesátkou a o to ta-
ké prosila Pánaboha. Vidíte a on mi na-
dûlil o dvacet let více. Ano, modlím se,
jinak bych neusnula, ale do kostela jsem
na m‰e nikdy nechodila, leda na zpívá-
ní pa‰ijí, ale jinak ne,“ dodla s úsmûvem.
Pfii rozhovoru jsme si v‰ímly, Ïe mluví
velmi spisovnû, coÏ se dnes jiÏ nesly‰í.
Na dotaz, zda nebyla uãitelkou, tuto pro-

fesi zamítne a ‰ibalsky fiíká: „Ve ‰kole
jsem byla jedniãkáfika, a pfiestoÏe man-
Ïel si pfiál, abych nepracovala, byla jsem
bankovní úfiednicí a zvládla jsem i jiné
profese.“ Mezi její záliby patfiil chov do-
mácího zvífiectva – králíci a slepice, ale
vÛbec její nejvût‰í zálibou byly, a dopo-
sud jsou kvûtiny a zejména skalniãky,
coÏ dosvûdãuje i její dcera Emilie Neto-
lická, která prozradila, Ïe maminka
i s oblibou roubovala ovocné stromy.
KaÏd˘ rok obû tráví letní prázdniny na
chatû a paní Kyselová si ani pfies svÛj
vûk nepfiipou‰tí, Ïe by letos tomu bylo
jinak. Nakonec nám oslavenkynû pro-
zradila, Ïe ona mûla dvû dcery, ale jinak
se pak rodili samí kluci, protoÏe má dva
vnuky a ãtyfii pravnuky. „Ráda bych se
je‰tû doÏila prapravnouãete, tfieba to vy-
jde,“ dodala na závûr vitální paní Emi-
lie Kyselová.

Dagmar Vodvárková

G A L E R I E J U B I L A N T Ò

Vobfiadní síni liberecké radnice si 1. bfiez-
na 2008 ve 12.30 hodin pfiipomnûli pade-
sát let (zlatá svatba) spoleãného Ïivota
manÏelé Václav (nar. 1936) a Ingeborg
(nar. 1936) HanÏlovi z Liberce. Seznámi-
li se na taneãní zábavû vRÛÏodole na Let-
ce a 1. bfiezna 1958 si dali manÏelsk˘ slib.
Vychovali dvû dcery a jednoho syna
adnes mají okolo sebe ‰est vnouãat advû
pravnouãata. Pan Václav HanÏl je velk˘m
pfiíznivcem libereckého fotbalového Slo-
vanu a sám také dlouhá léta pÛsobil ja-
ko fotbalov˘ rozhodãí, i kdyÏ nikoliv na
prvoligov˘ch stadionech. Velkou ãást
svého Ïivota také vûnoval práci dobro-
voln˘ch hasiãÛ. Paní Ingeborg HanÏlová
ráda plete a háãkuje a dodnes také ráda
tancuje. Oba jsou velmi aktivní, vûnují se
sv˘m koníãkÛm a pochopitelnû sv˘m
vnouãatÛm a pravnouãatÛm. Slavnostní
akt zlaté svatby byl na liberecké radnici
první v leto‰ním roce. (dav)



V souvislosti s pfiijetím zákona ã.
108/2006 Sb. O sociálních sluÏbách, kte-
r˘ vstoupil v platnost dnem 1. 1. 2007
a zmûnou ãerpání a v˘‰e rodiãovského
pfiíspûvku (s úãinností od 1. 1. 2008), Za-
stupitelstvo mûsta Liberec v ãervnu loÀ-
ského roku odsouhlasilo zámûr reorgani-
zace ãinností pfiíspûvkové organizace
Centrum zdravotní a sociální péãe. Jeho
cílem je organizaãnû zjednodu‰it a záro-
veÀ ekonomicky zefektivnit systém po-
skytování vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb.
Souãástí navrhovan˘ch opatfiení bylo ta-
ké zru‰ení a transformace tfií zdravotních
zafiízení, která doposud poskytovala ko-
lektivní péãi dûtem do tfií let vûku, pfied-
nostnû dûtem se zdravotními obtíÏemi. To
vyvolalo nelibost zvlá‰tû u ãásti Ïenské
vefiejnosti, která vyústila v petici, pod níÏ
postupnû pfiipojilo své podpisy témûfi ti-
síc libereck˘ch obãanÛ. Zastupitelstvo
mûsta proto na leto‰ním únorovém zase-
dání návrh znovu projednalo a rozhodlo
se pÛvodní zámûr pozmûnit a doplnit. Na
toto aktuální téma nám poskytla rozhovor
námûstkynû primátora pro sociální vûci,
Naìa Jozífková.

Paní námûstkynû, o jaké zmûny se
jedná? Bude mûsto stávající zafiízení,
které vefiejnost vnímá jako jesle, ru‰it
nebo dále provozovat?

Pfiedev‰ím musím upfiesnit, Ïe se ne-
jedná o klasické jesle, ale o kolektivní
zdravotní zafiízení pro nejmen‰í dûti. Slo-
vo zdravotní zdÛrazÀuji, protoÏe pfiednost
zde mají dûti se zdravotními obtíÏemi,
pfiedev‰ím respiraãními. Zastupitelstvo
se nyní dohodlo na kompromisním fie‰e-
ní. Mûsto bude nadále provozovat, na-
místo stávajících tfií, pouze jedno kolek-
tivní zdravotní zafiízení pro dûti do tfií let
s kapacitou 35 míst, jehoÏ souãástí zÛ-
stane nadále ambulance.

U stávajících dvou zafiízení dojde
k transformaci s ohledem na nejvhodnûj-
‰í podobu jejich vyuÏitelnosti a bude zde

poskytována také péãe dûtem s potravi-
nov˘mi alergiemi.

Zmûnila jste svÛj názor na existenci
jeslí poté, co jste se setkala s negativní
odezvou ãásti vefiejnosti?

PfiestoÏe cizí stanovisko respektovat
umím, zastávám názor, Ïe dítûti do tfií let,
v období, které je podle psychologÛ pro
dal‰í v˘voj osobnosti naprosto zásadní,
nemÛÏe sebelep‰í zafiízení nahradit ro-
dinnou péãi a prostfiedí. Blízkost matky je
pro dítû v tak útlém vûku obzvlá‰tû dÛle-
Ïitá. KdyÏ uÏ kolektivní péãe, tak je mi
sympatick˘ kupfiíkladu nûmeck˘ systém,
kde jsou specialitou podnikové jesle, si-
tuované v bezprostfiední blízkosti praco-
vi‰tû, které fie‰í matãin návrat do práce
a souãasnû umoÏÀují matce v prÛbûhu
pracovní doby kontakt s dítûtem .

Co bylo hlavním dÛvodem k rozhod-
nutí mûsta zmûnit systém provozování
stávajících zafiízení?

Reorganizací jsme reagovali na sou-
ãasnou politiku na‰eho státu, která v˘-
raznû preferuje rodinu a domácí prostfie-
dí pro v˘chovu dûtí v nejútlej‰ím vûku.
Z této filozofie vychází i souãasná legis-
lativní úprava, která umoÏÀuje rodiãÛm
pobírat trojfázov˘ rodiãovsk˘ pfiíspûvek,
aniÏ by byla testována v˘‰e jejich pfiíjmu.
Dítû mlad‰í tfií let mÛÏe podle této úpra-
vy nav‰tûvovat i jesle ãi obdobné zafiíze-
ní, nejv˘‰e v‰ak pût dnÛ v mûsíci, takÏe
je zde rodinû ponechán urãit˘ prostor ipro
fie‰ení pfiípadné krizové situace, aniÏ by
ztratili nárok na rodiãovsk˘ pfiíspûvek.
Dal‰ím dÛvodem pro zmûnu byla stránka
ekonomická. V posledním období mûla
stávající zdravotní zafiízení, provozovaná
mûstem ve tfiech budovách, pfii své kapa-
citû 75 míst a roãních nákladech 8,6 mili-
onu korun, stálé problémy s nevyuÏívá-
ním celé kapacity. Navíc je nav‰tûvovaly
pfieváÏnû zdravé dûti. Úhrada rodiãÛ ãi-
nila na dítû a den 73 Kã, zatímco mûsto
dennû financovalo docházku jednoho dí-

tûte ãástkou 395 Kã. Za této situace nebyl
dÛvod, aby péãi o zdravé dûti dále zaji‰-
Èovala kolektivní zdravotní zafiízení.

S jak˘mi náklady poãítáte nyní?
Rozhodnutím zastupitelstva zÛstane

zachováno pro dûti do tfií let jedno kolek-
tivní zdravotní zafiízení s kapacitou 
35 dûtí, kde odhadujeme provozní nákla-
dy ve v˘‰i 2,5 milionu korun. V˘‰e platby
ze strany rodiãÛ se o nûco zv˘‰í, nepfie-
sáhne v‰ak mûsíãnû ãástku 3 500 Kã.

Jedním z argumentÛ, kter˘ Ïenské
organizace pouÏívají pfii kritice sociální
politiky v souvislosti s urãitou profesní
diskriminací matek, je poukazování na
odli‰nou situaci v nûkter˘ch zemích zá-
padní Evropy, kde se stát na financová-
ní péãe o dûti v jeslích nûjakou mûrou
podílí. Jak se na to díváte vy?

Tyto názory v‰ak ignorují nûkteré pod-
statné skuteãnosti. Mladé ãeské rodiny
mají v˘hody, které v mnoha zemích Evro-
py i v zámofií vÛbec neznají. Kupfiíkladu
ve v˘‰i porodného, které je u nás vyplá-
ceno plo‰nû, vût‰inu evropsk˘ch zemí
pfiedstihujeme, nûkde stát porodné nevy-
plácí vÛbec. âeská republika patfií mezi
zemû s nejdel‰ím obdobím nároku na pe-
nûÏitou dávku v matefiství v Evropû i ve
svûtû, délka na‰í rodiãovské dovolené je
vÛbec nûãím zcela mimofiádn˘m. Dûtské
pfiídavky v nûkter˘ch zemích Evropy ãi
v USA rodinám stát vÛbec nevyplácí. Za
v˘znamnou v˘hodu povaÏuji rovnûÏ fakt,
kter˘ jsem jiÏ zmínila. Nyní mají rodiãe
moÏnost zvolit si variantu ãerpání v˘‰e
pfiíspûvku, podle toho, jak jim to nejlépe
vyhovuje, a mohou b˘t je‰tû v˘dûleãnû
ãinní, aniÏ ztratí na pfiíspûvek nárok. Zde
se nabízí matkám adekvátní moÏnost pro-
fesního uplatnûní i v nejútlej‰ím vûku dí-
tûte, aniÏ by rodina závisela pouze na pfií-
jmu muÏe, pokud dítûti za finanãního pfii-
spûní státu zajistí dostateãnou náhradní
péãi, aÈ jiÏ za pomoci dal‰ích ãlenÛ rodi-
ny ãi privátních organizací. (pe‰)
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Kontejnery na sbûr nepotfiebného textilu

Rozhovor s námûstkyní primátora Naìou Jozífkovou na aktuální téma

Jesle ano ãi ne?

Bílé kontejnery na sbûr nepotfiebné-
ho textilu se v prÛbûhu dubna objeví na
deseti vytipovan˘ch místech v Liberci.
Kontejnery budou umístûny na zku‰eb-
ní dobu 6 mûsícÛ a v pfiípadû, Ïe se
osvûdãí, bude tato doba prodlouÏena.

„Chtûli bychom obãany Liberce in-
formovat, Ïe do kontejnerÛ patfií pouze
v˘robky z textilu, které je nutné zabalit
do pytle, aby nedo‰lo k jejich zneãi‰tû-
ní. V kontejnerech by se nemûly obje-

vovat materiály, jako je kÛÏe a plasty,“
uvedl Jan Vrána z oddûlení odpadové-
ho hospodáfiství libereckého magistrá-
tu. Dodal, Ïe seznam stanovi‰È bude
uvefiejnûn na webové stránce mûsta
www.liberec.cz a v kvûtnovém vydání
Zpravodaje liberecké radnice. Kontej-
nery mûstu bezplatnû poskytne firma
DIMATEX CS, která se podílí na zpra-
cování sebraného textilu. 

Odbor komunálních sluÏeb MML
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Rostlina z rÛÏového korálu

Aãkoliv se orkán Emma nemohl svou
silou rovnat loÀskému Kyrillovi, mûly
jednotky libereck˘ch dobrovoln˘ch ha-
siãÛ plné ruce práce s likvidací jeho ná-
sledkÛ. Zasahovalo celkem ‰est jedno-
tek, a to JSDH RÛÏodol, Vratislavice nad
Nisou, Krásná Studánka, Vesec, Pilínkov
a Horní Hanychov. Bûhem dvou dnÛ dob-
rovolní hasiãi vyjíÏdûli ke 24 událostem.
Jednalo se pfiedev‰ím o odstraÀování
stromÛ spadan˘ch na komunikace
a elektrické vedení. V nûkolika pfiípa-

dech bylo nutné za pomoci v˘‰kové tech-
niky pokácet stromy, které ohroÏovaly
rodinné domky a matefiskou ‰kolu v Pi-
línkovû. Hasiãi také provizornû opravili
a zajistili nûkolik stfiech, u nichÏ hrozilo,
Ïe by je siln˘ vítr mohl odnést. Mezi nej-
sloÏitûj‰í zásahy patfiilo odstranûní stro-
mu, kter˘ spadl na stfiechu rodinného
domu v ulici KfiíÏkovského. Nejvíce za-
saÏenou oblastí byla ãtvrÈ Pilínkov, kde
jedin˘ poryv vûtru poniãil naráz stfiechy
ãtyfi domÛ. Orkán Emma potvrdil, Ïe fi-

nanãní prostfiedky na pofiízení motoro-
v˘ch pil pro v˘jezdové jednotky nebyly
vynaloÏeny zbyteãnû. V souãasné dobû
mají dobrovolní hasiãi kdispozici celkem
13 kusÛ motorov˘ch pil a postupnû jsou
dovybavováni tak, aby kaÏdá v˘jezdová
jednotka mûla k dispozici dvû pily. Záro-
veÀ se ukazuje, Ïe nemalé finanãní ãást-
ky investované do vybavení jednotek
dobrovoln˘ch hasiãÛ se mnohonásobnû
vrátí pfii kaÏdé mimofiádné události vût-
‰ího rozsahu. (‰k)

Komunitní stfiedisko Kontakt Liberec
odstartovalo v únoru v Klubu seniorÛ
v Palachovû ulici hned nûkolik pravidel-
n˘ch akcí pro seniory, které se konají
i v následujících mûsících. KaÏdé úter˘ se
zde od 14 hodin pofiádá „Hudební odpo-
ledne“, kaÏdá tfietí stfieda v mûsíci od 15
hodin je vyhrazena divadelní kavárnû
ajejímu pofiadu „Se‰lost apovídání oope-
fie“. V‰echny ãtvrtky v mûsíci patfií akci
nazvané „Odpoledne pfii hfie asoutûÏích“
se zaãátkem ve 13.30 hodin. Ti, ktefií se
zajímají o zdravou v˘Ïivu a filozofii mo-
hou pfiijít do Klubu seniorÛ vÏdy posled-
ní stfiedu v mûsíci, kdy se zde od 16 ho-
din konají na dané téma pfiedná‰ky. Pro

zájemce se konají i poãítaãové kurzy, na
které je zapotfiebí se pfiedem objednat.
Jak uvedl fieditel Komunitního stfiediska
Kontakt, Michael Dufek, hudební odpo-
ledne se konala i pro obyvatele domÛ
s peãovatelskou sluÏbou, a to v ulici ·i-
máãkova, Burianova a Borov˘ Vrch.

Hezká tradice byla poloÏena akcí
uskuteãnûnou 19. února 2008, kdy Ko-
munitní stfiedisko Kontakt Liberec pfii-
pravilo pro star‰í spoluobãany „·ibfiin-
ky“. Patronkou akce byla paní Eli‰ka Roã-
ková a její kolegynû z klubu seniorÛ Pod
stfiechou. „·ibfiinky se letos konaly popr-
vé, ale urãitû ne naposledy. Akce byla na-
tolik úspû‰ná, Ïe ji budeme opakovat

kaÏd˘ rok,“ dodal Michael Dufek s tím, Ïe
souãástí programu byla soutûÏ o nejlep-
‰í masku, a dokonce pfii‰el i kouzelník.

Minul˘ mûsíc Kontakt uspofiádal pro
star‰í spoluobãany první „Seniorské Ve-
likonoce“ a „Dámsk˘ salón i pro muÏe“.
Projekt Seniorské Velikonoce zahrnoval
ukázky v˘roby velikonoãní v˘zdoby
s vlastnoruãní tvorbou. Náplní Dámské-
ho salónu je moÏnost spoleãného vafiení,
pofiádání v˘stav s libovoln˘mi tématy –
staré fotografie, ‰perky, pohlednice a do-
pisy, staré obleãení a podobnû.

Více informací o programu a akcích
vám poskytne Klub seniorÛ v Palachovû
ulici (budova b˘valé ZU·), na telefonním
ãísle 485 244 992 nebo pfies e-mailovou
adresu klub@ksk.liberec.cz. (dv)

Dobrovolní hasiãi likvidovali ‰kody po orkánu Emma

Klub seniorÛ nabízí pestr˘ a pravideln˘ program

Mezi nûkolika tisíci druhÛ nacháze-
jícími se v liberecké Botanické zahradû
jsou nûkteré, jeÏ upoutají kaÏdého – ná-
v‰tûvníky hledající zde krásu, ale i spe-
cialistu pátrajícího po nevídan˘ch rari-
tách. Taková je filipínská tropická rost-
lina freycinetie Cumingova. Ten podiv-
n˘ název dostala na poãest dvou bota-
nikÛ a  svûtobûÏníkÛ 19 .  s to let í ,
Francouze jménem M. Louis de Freyci-
net a Brita jménem Hugh Cuming.

Hned u stezky pavilonem G-Paleo-
tropis lze tuto popínavou rostlinu spat-
fiit a vûru ji nelze pfiehlédnout! Má asi

8 cm velké masivní kvûty, které jako by
byly utvofieny ze vzácného rÛÏového
korálu. Jsou to ov‰em kvûty jen zdánli-
vé, protoÏe jsou to ve skuteãnosti kvû-
tenství z drobouãk˘ch zelen˘ch kvítkÛ,
kolem nichÏ jsou zbarvené obalné li-
stence.

Snad je‰tû zajímavost, Ïe právû Bo-
tanická zahrada Liberec byla v na‰í re-
publice první, která tuto rostlinu pû-
stovala. Udomácnûní sazeniãky této
choulostivé rostliny tehdy trvalo dlou-
ho a nebylo jednoduché.V souãasné do-
bû ji mají i v dal‰ích zahradách, kam jiÏ

byla po rozmnoÏení poskytnuta. Pfiive-
zena byla v roce 1992 z Botanické za-
hrady v Leidenu, kde se specializují na
flóru tropické jihov˘chodní Asie a od-
kud máme v Liberci je‰tû více takov˘ch
rarit, jako je freycinetie. (ms)
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Odbor Ïivotního prostfiedí magistrá-
tu mûsta ve spolupráci s Krajskou hygi-
enickou 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
jejího zlep‰ení. V tomto vydání pfiiná‰í-
me dal‰í díl seriálu, jehoÏ autorka Ing.
Jana Kuãerová z Krajské hygienické sta-
nice Liberec vás seznámí s náplní jed-
notliv˘ch orgánÛ ochrany ovzdu‰í.

Kompetence orgánÛ ochrany ovzdu-
‰í jsou v souãasnosti zakotveny v záko-
nu ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
a souborem provádûcích pfiedpisÛ k to-
muto zákonu.

Role âeské inspekce Ïivotního pro-
stfiedí

Oddûlení ochrany ovzdu‰í Oblastní-
ho inspektorátu âeské inspekce Ïivot-
ního prostfiedí v Liberci (dále jen in-
spekce) má pÛsobnost v Libereckém
kraji a je zamûfiené na stfiední, velké
a zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í. âinnost inspekce se dá pfiibliÏ-
nû shrnout následovnû: provádí dozor
(kontroly, ‰etfiení), ukládá opatfiení k ná-
pravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ, rozhoduje
o kategorii zdroje, spoluspalování odpa-
du, vydává stanoviska a vyjádfiení pro ji-
né orgány, fie‰í podnûty a ukládá sank-
ce (pokuty, zastavení ãinnosti).

Kontrolní ãinnost se fiídí roãním plá-
nem, kde jsou stanoveny jednak jmeno-
vité zdroje, které budou kontrolovány,
a jednak oblasti, kter˘m bude vûnována
zv˘‰ená pozornost. Plánované kontroly
ãiní necelou polovinu kontrolní ãinnos-
ti. Zbytek je z velké ãásti determinován
jednak aktuálními poznatky z ãinnosti,
jednak podnûty obãanÛ. Z poznatkÛ zís-
kan˘ch kontrolní ãinností vypl˘vá, Ïe
vût‰ina velk˘ch provozovatelÛ má vy-
pracovan˘ systém ochrany Ïivotního
prostfiedí a k poru‰ování zákonÛ z jejich
strany dochází v˘jimeãnû. Je v‰ak prav-
dou, Ïe je‰tû i v souãasné dobû existují
provozovatelé, ktefií nemají Ïádné nebo
jen velmi malé povûdomí o zákonech
v ochranû ovzdu‰í.

Za samostatnou zmínku stojí podnû-
ty obãanÛ, ktefií si stûÏují na zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í nejrÛznûj‰ími subjekty. In-
spekce se zab˘vá v‰emi podnûty, aÈ uÏ
byly podány písemnû, nebo pouze tele-
fonicky. Na anonymní podnûty samo-
zfiejmû nemÛÏe odpovûdût, zab˘vá se ji-
mi ale také. Podnûty slouÏí ke zkvalit-
nûní a prohloubení kontrolní ãinnosti.
Inspekce v‰ak nemá kompetence fie‰it
zneãi‰Èování ovzdu‰í soukrom˘mi ne-
podnikajícími osobami, jinak fieãeno ne-

pfiíslu‰í jí fie‰it podnûty na pálení odpa-
dÛ na zahradû obytného domu nebo zá-
pach pocházející ze sousedova drobné-
ho chovu domácích zvífiat. Je potfieba fií-
ci, Ïe cílem inspekce je prosazovat do-
drÏování zákonÛ v ochranû ovzdu‰í
a ukládání pokut je jen jedním z jejich
nástrojÛ. Inspekce se svojí kontrolní ãin-
ností snaÏí pÛsobit preventivnû tak, aby
k nadmûrnému zneãi‰Èování ovzdu‰í ne-
docházelo.

Z velkého mnoÏství zdrojÛ, které in-
spekce kontroluje, zde zmíníme pouze
jeden, a to spalovnu komunálního od-
padu TERMIZO, a. s. Tato spalovna je jiÏ
od svého vzniku koncem devadesát˘ch
let stfiedem pozornosti nejen liberec-
k˘ch obãanÛ, ale i inspekce. JiÏ v prÛ-
bûhu konstrukãního fie‰ení a v poãátcích
provozu vyuÏívala inspekce z hlediska
ovzdu‰í v‰ech moÏností ke stanovení co
nejpfiísnûj‰ích mûfiítek na sledování
emisí. V souãasné dobû je spalovna pro-
vozována na základû integrovaného po-
volení, které zahrnuje podmínky nejen
z hlediska ochrany ovzdu‰í, ale celého
Ïivotního prostfiedí. Spalovna je ze zá-
kona vybavena kontinuálním mûfiením
emisí a v˘sledky tohoto mûfiení jsou
uchovávány po nûkolik let. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o citliv˘ zdroj, kter˘
má urãité v˘jimeãné postavení, patfií
spalovna dlouhodobû k prioritnû sledo-
van˘m zdrojÛm. V˘sledky kontinuální-
ho mûfiení i kontrolních jednorázov˘ch
mûfiení opakovanû prokazují, Ïe emise
sledovan˘ch zneãi‰Èujících látek jsou
hluboko pod zákonem stanoven˘mi
emisními limity. Vysvûtlení zaslouÏí je‰-
tû jedna vûc, která je pfiedmûtem ãas-
t˘ch telefonick˘ch dotazÛ. Vleãka vy-
stupující z komína spalovny, která se
v závislosti na osvûtlení jeví jednou bí-
lá a jindy tmavá, je tvofiena vodní parou
z nûkolikastupÀového odluãovaãe.

Role Krajského úfiadu Libereckého
kraje

Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje, od-
bor rozvoje venkova, zemûdûlství a Ïi-
votního prostfiedí, je orgánem státní
správy, jehoÏ pravomoce jsou dány § 48
zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu-
‰í, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Jedná
se pfiedev‰ím o povolování zvlá‰tû vel-
k˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰-
Èování ovzdu‰í. Dotãen˘m orgánem
v povolovací ãinnosti je inspekce, která
poskytuje odbornou spolupráci pfii udû-
lování tûchto povolení. Dal‰í v˘znam-
nou kompetencí krajského úfiadu je
zpracování programÛ koncepcí sniÏová-
ní emisí a zlep‰ení kvality ovzdu‰í, vy-
hodnocování plnûní imisních limitÛ

a dále rozhoduje o poplatcích za emise
zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰-
Èování ovzdu‰í.

Obecnûj‰ím pfiedpisem pro povolo-
vání staveb, zámûrÛ a projektÛ je zákon
ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïi-
votní prostfiedí, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ. Vyjmenované zámûry, kon-
cepce, stavby a jiné ãinnosti podléhají
posuzování dle v˘‰e uvedeného zákona.
Smyslem tohoto postupu je nutnost po-
soudit zámûry co moÏná z nej‰ir‰ího po-
hledu pfiípadn˘ch dopadÛ na Ïivotní
prostfiedí. Zpracované dokumentaci
(resp. postupu) se dle anglické zkratky
fiíká EIA (Environmental Impact As-
sessment).

Role statutárního mûsta Liberec
v ochranû ovzdu‰í

Statutární mûsto Liberec prosazuje
a schvaluje ekologicky ‰etrné fie‰ení ve
v‰ech sv˘ch zámûrech a koncepãních
podkladech s ohledem na ochranu
ovzdu‰í.

Role Magistrátu mûsta Liberce
v ochranû ovzdu‰í

Magistrát mûsta Liberec – odbor Ïi-
votního prostfiedí vykonává na úseku
ochrany ovzdu‰í ãistû státní správu. Mi-
mo jiné kontroluje dodrÏování povin-
ností provozovatelÛ mal˘ch zdrojÛ zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í, tj. zejména provádû-
ní mûfiení úãinnosti spalování, mûfiení
mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontro-
lu stavu spalinov˘ch cest a odstraÀová-
ní zji‰tûn˘ch závad (tato povinnost se
nevztahuje na provozovatele mal˘ch
zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í umístûn˘ch
v rodinn˘ch domech, bytech a stavbách
pro individuální rekreaci s v˘jimkou pfií-
padÛ, kdy jsou provozovány v˘hradnû
pro podnikatelskou ãinnost), dále pfií-
pustnou tmavost koufie, pfiípustnou mí-
ru obtûÏování zápachem a dodrÏování
zákazu spalování na otevfien˘ch ohni‰-
tích rÛzn˘ch odpadÛ, jako napfi. che-
micky o‰etfieného dfieva nebo plastÛ.
V této souvislosti fie‰í rÛzné podnûty ob-
ãanÛ, ktefií si stûÏují na zneãi‰Èování
ovzdu‰í, obtûÏování koufiem a zápa-
chem. Dal‰ím jeho nástrojem ochrany
ovzdu‰í je vydávání vyjádfiení v rámci
územního a stavebního fiízení ve vztahu
k mal˘m zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Role Krajské hygienické stanice Li-
bereckého kraje se sídlem v Liberci

Orgán ochrany vefiejného zdraví zau-
jímá stanoviska z hlediska ochrany zdra-
ví lidí k zámûrÛm, které mohou v˘raznû
ovlivnit ãistotu ovzdu‰í, zejména ke
strategiím rozvoje jednotliv˘ch oborÛ,
odvûtví a územních celkÛ.

Pokraãování pfií‰tû

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í a orgány ochrany ovzdu‰í
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JiÏ nûkolik let aktivnû pracují lidé oko-
lo nadace, která vznikla za úãelem vzdû-
lávání mládeÏe a v jejímÏ ãele stojí Ing. Li-
die Vajnerová. Nadace spolupracuje
s mnoha neziskov˘mi subjekty ve mûstû
i v kraji, s dûtsk˘mi domovy i zájmov˘mi
spolky. Do názvu si zvolila název díla Ja-
na Amose Komenského a jejím hlavním
cílem je vybudovat v Liberci první ãeské

zábavnû-nauãné centrum – iQpark, kde
by se hravou formou mohli bavit a vzdû-
lávat dûti, mládeÏ, rodiãe i seniofii. Mohou
poznávat a osvûtlovat fyzikální zákoni-
tosti. Tomu odpovídají i exponáty vyro-
bené tak, aby si kaÏd˘ s nimi mohl pohrát
a vyzkou‰et jejich funkci. Právû tato in-
teraktivita je hlavním principem a dÛvo-
dem, proã jsou „science centra“ ve svûtû

velmi oblíbená. JiÏ dnes v iQparku je pfies
dvû stû exponátÛ, ale stále nové se tvofií,
obmûÀují, upravují. Velmi úspû‰ná byla
v˘stava „Merkur Ïije“, dal‰í akcí je v˘-
stava „Den Zemû“ (duben), „Historie
Technické univerzity“ (kvûten) a „Zapo-
menuté vynálezy“ (ãerven). Pamatováno
je i na rozvoj tûch nejmen‰ích v dûtském
klubu Babylonek. (fr)

NADACE ·KOLA HROU a iQpark

Mûstská policie zmûnila sídlo

SoutûÏ o domácí kompostér

Katalog poskytovatelÛ sociálních sluÏeb regionu Liberec

Mûstská policie Liberec jiÏ nesídlí
v objektu na ulici Dr. M. Horákové, ale
pfiestûhovala se do budovy „Uranu“ na
tfiídû 1. máje 108/48. Pfiipojila se tak k od-
borÛm Magistrátu mûsta Liberce, které
zde jiÏ sídlí. V nov˘ch prostorách mohou
obãané nalézt fieditelství Mûstské poli-

cie Liberec v ‰estém patfie, oddûlení pre-
vence a kontroly, dopravní a pfiestupko-
vé oddûlení sídlí v pátém patfie a v˘kon-
né sloÏky v patfie ãtvrtém. Operaãní stfie-
disko, kde je umístûn i mûstsk˘ kamero-
v˘ systém, zÛstává ve stávajících pro-
storách na Krajském úfiadu Libereckého

kraje. Také okrsky v Rochlici a Franti‰-
kovû zÛstávají na sv˘ch místech.

Telefonické ani e-mailové kontakty na
Mûstskou policii Liberec se nemûní, a tak
obãané mohou i nadále vyuÏívat linky, na
které jsou zvyklí. Veronika Janouchová

Mûstská policie Liberec

Domácí kompostování je jednou z moÏností, jak vyuÏít bio-
logicky rozloÏiteln˘ odpad ve prospûch své zahrady, a patfií ta-
ké mezi nejlevnûj‰í zpÛsob likvidace odpadu ze zelenû. Statu-
tární mûsto Liberec domácí kompostování podporuje a jiÏ v mi-
nul˘ch letech pfiidûlilo obãanÛm nûkolik desítek kompostérÛ.
Ne jinak tomu bude i v leto‰ním roce, kdy se mezi obãany roz-
dá 73 kompostérÛ K 390.
Kompostéry lze získat pfii splnûní následujících podmínek:
– trvalé bydli‰tû v Liberci – oplocená zahrada na území mûsta,
kde má b˘t kompostér umístûn – vylu‰tûná tajenka kfiíÏovky.
Vylu‰tûnou tajenku kfiíÏovky zasílejte nejpozdûji do 30. 4. 2008
na adresu: Statutární mûsto Liberec, nám. Dr. E. Bene‰e 1,
460 59 Liberec 1 nebo ji osobnû odevzdejte v podatelnû hlavní
budovy radnice. Obálku oznaãte heslem „KOMPOSTÉR“ a ne-
zapomeÀte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt.

Ze správn˘ch odpovûdí bude vylosováno 73 lu‰titelÛ, ktefií
budou o pfiidûlení kompostérÛ vyrozumûni. V pfiípadû dal‰ích
dotazÛ volejte telefonní ãíslo: 485 243 457.

Ing. Zuzana Kazdová, referent odboru komunálních sluÏeb

Katalog poskytovatelÛ sociálních slu-
Ïeb regionu Liberec, jak jiÏ sám název
napovídá, si klade za cíl zmapovat re-
gistrované poskytovatele sociálních slu-
Ïeb v daném regionu. Publikace je urãe-
na pfiedev‰ím obãanÛm, ktefií se ocitli
v nepfiíznivé Ïivotní a sociální situaci.
Naleznou v ní potfiebné informace o na-
bízen˘ch sluÏbách a kontakty na jedno-
tlivé poskytovatele, ktefií jim pomohou
nepfiíznivou situaci fie‰it.

V rámci Komunitního plánování soci-
álních sluÏeb regionu Liberec byl vydán
a v souãasné dobû je distribuován Kata-
log poskytovatelÛ sociálních sluÏeb re-
gionu Liberec – tzv. vûjífi. Jeho barevné

rozli‰ení podle cílov˘ch skupin klientÛ
umoÏÀuje snadné a pfiehledné hledání
základních informací a kontaktÛ, co se
t˘ãe poskytování sociálních sluÏeb. Jeho
v˘hodou je i „kapesní“ formát. Vydán
byl v nákladu 5 000 kusÛ.

Odbor sociálních azdravotních sluÏeb
magistrátu také pfiipravuje verzi katalo-
gu na CD-ROM nosiãi, která bude obsa-
hovat roz‰ífien˘ v˘ãet informací o jedno-
tliv˘ch poskytovatelích sociálních slu-
Ïeb v daném regionu. Pfiílohu této verze
bude tvofiit ti‰tûná mapa mûsta Liberce,
ve které budou zakreslena sídla jednot-
liv˘ch poskytovatelÛ sociálních sluÏeb.

Odbor nezapomnûl ani na nevidomé

a tûÏce zrakovû postiÏené obãany, jimÏ
zpfiístupní informace o poskytovatelích
sociálních sluÏeb katalogy v Braillovû
písmû, ve zvût‰eném ãernotisku a také
v audio podobû.

Katalog v elektronické podobû je
umístûn na webov˘ch stránkách statu-
tárního mûsta Liberec: http://www.li-
berec.cz/pages/komunitni/Katalog_po-
skytovatelu.htm

V‰echny verze Katalogu poskytova-
telÛ sociálních sluÏeb regionu Liberec
budou obãanÛm k dispozici v prÛbûhu
první poloviny roku 2008.

Harry Rämisch, odbor sociálních
a zdravotních sluÏeb

k o ‰ í k o v á

totoÏnost

otylost

mraky

kdysi v minulosti

psací potfieba

spojka

pfiedloÏka
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Zapisování dûtí do cestovních pasÛ rodiãÛ

Poãet prvÀáãkÛ urãí první ‰kolní zvonûní

Úfiední soboty se ujaly

MARATHON NISA 2008

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

Dûti do deseti let mohou b˘t opût zapi-
sovány do cestovních dokladÛ rodiãÛ.
UmoÏÀuje to novela zákona o cestovních
dokladech s úãinností od 1. 3. 2008.

O tento úkon je zapotfiebí si podat Ïá-
dost u orgánu pfiíslu‰ného k vydání ce-
stovního dokladu, u obecního úfiadu obce
s roz‰ífienou pÛsobností mimo místo trva-

lého pobytu anebo u matriãního úfiadu. Îá-
dost je moÏné podat také u zastupitelské-
ho úfiadu v zahraniãí. Pfiedkládá ji jeden ze
zákonn˘ch zástupcÛ dítûte spoleãnû se
sv˘m cestovním pasem, dokladem totoÏ-
nosti a rodn˘m listem dítûte.

Poplatek za provedení zápisu dítûte do
cestovního pasu rodiãe je 50 Kã za jeden

zápis a platí se v hotovosti pfiímo pfii vyfii-
zování Ïádosti. LhÛta pro vyhotovení zá-
pisu se li‰í v závislosti od typu cestovního
pasu azpÛsobu techniky provedení. Obec-
nû lze fiíci, Ïe je zápis vyhotoven na po-
ãkání (zápis pfiímo do datové stránky pa-
su), nebo ve lhÛtû do 3 dnÛ (zápis pomocí
vlepeného ‰títku). Správní odbor MML

Do prvních tfiíd základních ‰kol, jejichÏ zfiizovatelem je statutární mûsto Liberec,
bylo pro ‰kolní rok 2008/2009 zapsáno 1 166 dûtí. Poãet zapsan˘ch dûtí v‰ak nebu-
de odpovídat poãtu ÏákÛ, ktefií letos 1. záfií skuteãnû do prvních tfiíd nastoupí, a to
proto, Ïe rodiãe mohou zapsat své dítû na více ‰kol. Poãet prvÀáãkÛ ovlivní i odkla-
dy, o které Ïádají rodiãe, a ty následnû ‰etfií pedagogickopsychologické poradny (‰et-
fiení ‰kolní zralosti vût‰inou probíhá do konce ãervna). Odbor ‰kolství a kultury libe-
reckého magistrátu odhaduje, Ïe do prvních tfiíd nastoupí 860 aÏ 880 ÏákÛ. „Pfiesné
údaje budeme znát skuteãnû aÏ 1. záfií pfii zahájení nového ‰kolního roku,“ uvedl Ivan
·kaloud z oddûlení ‰kolství.

Nejvíce zapsan˘ch prvÀáãkÛ vykázala Z· Dobiá‰ova (115), o ‰est ménû Z· Vesec.
To jsou také jediné ‰koly, u nichÏ byla pfiekroãena hranice sto. (dv)

KF pfiijímá Ïádosti
o dotace

Statutární mûsto Liberec vyhla‰u-
je 2. kolo pro poskytnutí dotací z Kul-
turního fondu statutárního mûsta Li-
berec pro rok 2008. Dotace budou po-
skytovány na akce zahájené v období
od 1. ãervna do 30. listopadu 2008.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základ-
ních pravidel jsou k dispozici na oddû-
lení kultury a sportu Magistrátu mûsta
Liberec (budova historické radnice, 
1. patro, kanceláfi ã. 109c), v recepci 
radnice a na webov˘ch stránkách 
statutárního mûsta Liberec www.libe-
rec.cz. Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰-
tou, odevzdat v podatelnû radnice ne-
bo je pfiedat kter˘koli pracovní den
osobnû na oddûlení kultury a sportu (1.
patro budovy historické radnice, kan-
celáfi ã. 109c) nejpozdûji do termínu
uzávûrky, tj. do stfiedy 30. dubna 2008
do 18.00 hodin. Dal‰í dotazy rádi zod-
povíme na tel. ãísle 485 243 382 (sl. M.
Matviaková, referentka oddûlení kultu-
ry a sportu).

Je‰tû vût‰í poãet klientÛ neÏ v první
sobotní úfiední den (1. 3. 2008) obslouÏili
pracovníci na pfiepáÏkách v odbavovací
hale Nového magistrátu. Zatímco první
úfiední sobota pfiilákala 114 klientÛ, hned
o t˘den pozdûji jich pfii‰lo dokonce 232.
JelikoÏ se blíÏil konec bfiezna a s ním ter-
míny splatnosti poplatku za odpady a psy,
byl opût nejvût‰í zájem o pfiepáÏku po-
kladny, kterou vyuÏilo 124 lidí. Naopak
Ïádn˘ ãlovûk nevyuÏil agendu rybáfi-
sk˘ch lístkÛ.

Nejvíce pfiíchozích klientÛ zaznamenal
vyvolávací systém hned pfii otevfiení úfia-
du, a pak je‰tû o hodinu pozdûji, od 11. ho-
diny zaãal pfiíliv klientÛ slábnout. Maxi-
mální ãekací doba od pfiíchodu do odba-
vení se vy‰plhala na 54 minut, av‰ak v prÛ-
mûru se pohybovala do pÛl hodiny. Na-
vzdory hlá‰en˘m technick˘m problémÛm
v centrálním registru fiidiãÛ fungovalo bez
vût‰ích problémÛ i pracovi‰tû fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ. Systém byl sice pomalej‰í, ale ne-
do‰lo k úplnému v˘padku. (mk)

Statutární mûsto Liberec ve spoluprá-
ci s Vodní záchrannou sluÏbou ââK Libe-
rec pofiádají v sobotu 31. kvûtna 2008 jiÏ
8. roãník vodácko-turistického drsÀácké-
ho závodu dvojic korytem fieky Marathon

Nisa. Závod je urãen v‰em vyznavaãÛm
vodních a extrémních sportÛ. Na závod-
níky bude opût ãekat dlouh˘ch 38,5 km ko-
rytem LuÏické Nisy mezi Proseãí nad Ni-
sou a Hrádkem nad Nisou.

Ve‰keré podrobné informace o chysta-
ném Marathonu Nisa 2008 naleznete na
http://marathon-nisa.webpark.cz. Pfii-
hlá‰ky je dále moÏné získat v Mûstském
informaãním centru.

z Fondu pro partnerskou spolupráci SML na rok 2008.
Dotace budou poskytovány na projekty realizované v období od
1. 9. do 31. 12. 2008.
3. kolo se t˘ká projektÛ realizovan˘ch v partnersk˘ch mûstech
– Ïádost je tfieba oznaãit  heslem ZAHRANIâÍ v kolonce formu-
láfie Oznaãení grantového kola na stranû 1.
4. kolo se t˘ká projektÛ realizovan˘ch ve spolupráci s partner-
sk˘mi mûsty v Liberci – Ïádost nutno oznaãit heslem LIBEREC
v kolonce formuláfie Oznaãení grantového kola na stranû 1.
Tiskopisy Ïádostí jsou k dispozici na webov˘ch stránkách sta-
tutárního mûsta Liberec www.liberec.cz jako pfiíloha u v˘zvy

k pfiedkládání Ïádostí o dotaci z Fondu pro partnerskou spolu-
práci SML nebo v recepci budovy liberecké radnice. V pfiílohách
souãasnû naleznete Statut Fondu pro partnerskou spolupráci
SML, základní pravidla pfiidûlování dotací z Fondu pro partner-
skou spolupráci SML a prohlá‰ení o pfiíslibu spolupráce v jazy-
ce nûmeckém a anglickém. Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰tou
na adresu: 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 termínu uzávûrky 30. 5.
2008 do 14.00 hodin. Pfiípadné dotazy adresujte prosím na 
e-mailovou adresu charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz
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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

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁ· VOLN¯ âAS
■ S pfiíchodem jara opût nastává sezona kulturních památek, kdy na poãátku dubna
otevírají své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch ãasÛ.
Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otvíracích dobách a kontaktech tûchto objek-
tÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz, nebo obdrÏíte zdarma
v MIC. Seznam bude postupnû doplÀován dle doruãen˘ch podkladÛ pfiímo od pro-
vozovatelÛ uveden˘ch zafiízení.
■ V termínu 14.–25. 4. 2008 je lanová dráha na Je‰tûd z dÛvodu revize zcela mimo
provoz. Pfiedpokládané zahájení vefiejného provozu je od 26. 4. 2008.

NOVINKY V PRODEJI
·láftruÀk – Jan Josef Kittel byl slavn˘ lékafi z Krásné v Jizersk˘ch horách. Pro své
schopnosti a tajemné legendy, které se k nûmu váÏí, byl pfiezdíván severoãesk˘ Faust.
Po nocích napfi. údajnû létal na plá‰ti za sv˘mi pacienty a k léãení pouÏíval ãarovn˘
nápoj ·láftruÀk. Tento nápoj je vyroben z hroznového vína a 7 léãiv˘ch bylin s uklid-
Àujícím úãinkem a musí se uÏívat aÏ po osmé hodinû veãer, zhruba 1–2 hodiny pfied
spaním. Pokud chcete ochutnat tento kouzeln˘ nápoj, kter˘ vám pomÛÏe uklidnit
smysly a navodí pfiíjemné sny, zastavte se v na‰em informaãním centru, kde si jej mÛ-
Ïete za 149 Kã zakoupit.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Mûstské informaãní centrum nabízí spolupráci majitelÛm ubytovacích zafiízení v Li-
berci i okolí. V leto‰ním roce pfiipravujeme aktuální pfiehled v‰ech ubytovacích moÏ-
ností v regionu. V pfiípadû, Ïe máte zájem o bezplatnou prezentaci Va‰eho hotelu,
penzionu ãi privátu na webov˘ch stránkách www.infolbc.cz, neváhejte se obrátit na
mûstské informaãní centrum:
tel.: 485 101 709, nebo na e-mail: mic@infolbc.cz.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE DUBNA
11. 4. 1577: udûlil císafi Rudolf II. Liberci právo uÏívat mûstsk˘ znak a peãeÈ (431 let).
18. 4. 1893: se konalo rozlouãení se starou budovou liberecké radnice (115 let).
19. 4. 1845: byl poloÏen základní kámen budovy nemocnice (163 let).
23. 4. 1934: bylo slavnostnû zprovoznûno liberecké leti‰tû (74 let).
28. 4. 1984: zaãal slouÏit vefiejnosti plaveck˘ bazén na TrÏním námûstí (24 let).
29. 4. 1985: byl otevfien DÛm kultury Liberec (23 let).

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

Pfiíjemn˘ mûsíc duben 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 • fe-
na, nûmeck˘ ovãák, ãerná, 1,5 roku • fe-
na, nûmeck˘ ovãák, ãerná, 4 roky • fena,
nûmeck˘ ovãák, pálená, dlouhosrstá, 8 let
• pes, kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, pále-
n˘, 6–7 let • pes, kokr‰panûl, zlat˘, 2 ro-
ky • pes, kfiíÏenec velk˘, ‰ed˘, del‰í srst,
5–6 let • pes, jezevãík, ãernohnûd˘, hlad-
kosrst˘, 10 let • pes, jezevãík, tmavohnû-
d˘, hladkosrst˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec
kníraãe a nûmeckého ovãáka, ‰ed˘, hru-
bosrst˘, 1 rok • fena, kfiíÏenec stfiední, ‰e-
dá, polodlouhosrstá, 8 let • pes, hova-
wart, zlat˘, 10 let • pes, nûmeck˘ ‰pic,
plav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec kníraãe, ãer-
n˘, hrubosrst˘, stfiední, 8 let • fena, kfií-
Ïenec maltézáãka, bílá s ãern˘mi skvrna-
mi, 6 let • pes, kfiíÏenec stfiední, ãerno‰e-
d˘, hrubosrst˘, 2 roky

VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 20 psÛ – kfiíÏencÛ rÛzného
pohlaví, velikosti i vûku vã. ‰tûÀat (na ta
je potfieba tel. dotaz), dospûlé koãky i ko-
coufii. K osvojení jsou i ãtyfii nádherné
vodní Ïelvy a jedna ãinãila.

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

7.–13. 4. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
14.–17. 4. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
18.–20. 4. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
21.–27. 4. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
28. 4.–1. 5. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO)
tel.: 485 111 182

Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 hod., ne, sv.: 8–20 hod.,
tel.: 482 772 755
POZOR!!!
Lékárna AMANITA – OC NISA
je kvÛli v˘stavbû obchodního centra
uzavfiena.

Roãenka Liberecké architektury 2007

Zájemce o historii a souãasnost Li-
berce a jeho architekturu jistû potû‰í prá-
vû vydaná Roãenka liberecké architek-
tury 2007. Na 104 stranách textu a foto-
grafií se jednotliví autofii vûnují napfi.
vzniku a v˘voji mûstsk˘ch ãástí Franti‰-
kova a Kristiánova, historii liberecké
tramvajové dopravy, ukazují podobu
mûsta na „pohlednicích s dlouhou adre-
sou“, vzpomínají stého v˘roãí horského
hotelu na Je‰tûdu aj. V kapitolách urãe-
n˘ch souãasnosti pfiedstavují v˘znamné
stavební aktivity probíhající nebo do-
konãené v roce 2007 a seznamují s pro-
jekty budoucnosti. Zcela novou je kapi-
tola DÛm a domov a téma souãasného ro-
dinného domu.

âtenáfii zde naleznou staÈ vûnovanou
udûlení Pocty âeské komory architektÛ
prof. Miroslavu Masákovi, úvahu nad fie-

‰ením dolního a horního centra Liberce,
stanovisko NPÚ v Liberci k v˘stavbû Ob-
chodního centra Plaza.

Dal‰í ãásti roãenky pfiedstavují stav-
by realizované v roce 2007 – futuristic-
kou stavbu Informaãního centra Tech-
nické univerzity v Liberci a novostavbu
budovy Okresní správy sociálního za-
bezpeãení v Liberci, jakoÏ i objekty ve
v˘stavbû a projekty
budoucnosti.

Roãenka liberec-
ké architektury vy‰la
za finanãní pomoci
Kulturního fondu
statutárního mûsta
Liberec a je k dostá-
ní u vybran˘ch knih-
kupcÛ a v Mûstském
informaãním centru.



Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libereckého
kraje ve spolupráci s Magistrátem mûs-
ta Liberec bude kaÏd˘ mûsíc uvefiejÀovat
informace k vybranému tématu, t˘kající
se ochrany a pfiípravy obyvatelstva
k moÏn˘m situacím, v nichÏ nastíní osno-
vu, jak by se mûl obãan chovat, aby ná-
sledky mimofiádn˘ch událostí byly pro
nûho i okolí co nejménû negativní.

Kdy pouÏít linky tísÀového volání:
150 hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
• volejte v pfiípadû poÏáru, úniku nebez-
peãn˘ch látek, dopravní nehody aj.
155 zdravotnická záchranná sluÏba
• volejte, pokud jste zranûn, máte Vy ne-
bo nûkdo jin˘ zdravotní obtíÏe
158 policie
• volejte v pfiípadû trestného ãinu, pfie-
padení, krádeÏe, dopravní nehody aj.
156 mûstská policie
• volejte v pfiípadû dopravních pfiestup-
kÛ, ru‰ení vefiejného pofiádku aj.
112 jednotné evropské ãíslo tísÀového
volání
• volejte, pokud událost vyÏaduje úãast
alespoÀ dvou záchrann˘ch sloÏek najed-
nou, tzn. napfi. pfii dopravních nehodách
se zranûním, kdy je potfieba pfiítomnosti
hasiãÛ, zdravotnické záchranné sluÏby
a policie.
• pokud si nejste jisti místem, kde se na-
cházíte, nebo ho napfi. ze zdravotních dÛ-
vodÛ nemÛÏete operátorce popsat, mÛ-
Ïe poslouÏit linka 112 ke snadné lokali-
zaci, popfi. identifikaci, volajícího.
• pokud si ve stresu a krizové situaci ne-
mÛÏete vzpomenout na jiné ãíslo tísÀové
linky.
• pokud neovládáte ãe‰tinu, odbaví vás
operátorky na lince 112 ve vût‰inû svû-
tov˘ch jazykÛ.
• pokud je rovnocenná národní linka tís-
Àového volání obsazena.
Pfii volání na jakoukoli tísÀovou linku
sdûlte operátorovi tyto údaje:
• Co se stalo – poÏár, dopravní nehoda atd.

• Kde a kdy se to stalo – místo (mûsto,
ulice, ãíslo popisné, vhodn˘ orientaãní
bod v blízkosti), vãetnû poãtu zranûn˘ch
a dal‰ích upfiesÀujících informací
• Kdo volá – jméno a ãíslo, z kterého vo-
láte

Pokud jste ve stresu, uklidnûte se
pfied voláním nûkolika hlubok˘mi ná-
dechy a v˘dechy. V klidu odpovídejte
na doplÀující dotazy operátora. Po
oznámení události zavûste telefon, ne-
vypínejte ho a ãekejte na zpûtn˘ dotaz
operátora!

MÛÏe se stát, Ïe národní linka tísÀo-
vého volání bude obsazená. Pro moÏnost
komunikace obãanÛ se záchrann˘mi sloÏ-
kami je novû zavedeno mezinárodní ãís-
lo tísÀového volání 112. Systém telefo-
nického centra tísÀového volání 112
umoÏÀuje pfiekonat problém pfietíÏení li-
nek tísÀového volání. V pfiípadû vysoké-
ho poãtu volajících v daném kraji jsou ho-
vory automaticky pfiesmûrovány do do-
stupn˘ch telefonních center v ostatních
krajích.

V Libereckém kraji jsou v‰echna vo-
lání na tísÀovou linku 112, 150 volanou
z mobilního telefonu a volání na linku
150 z pevné telefonní sítû na území
okresu Liberec svedena na telefonní
centrum tísÀového volání 112, které má
sídlo v prostorách Krajského operaãní-
ho a informaãního stfiediska Hasiãské-
ho záchranného sboru Libereckého kra-
je.

ZneuÏití linek tísÀového volání 
je trestné.

Pokud fyzická osoba vûdomû bezdÛ-
vodnû pfiivolá jednotku poÏární ochrany
nebo zneuÏije linku tísÀového volání,
dopustí se pfiestupku podle § 78 odst. 1
písm. f) zákona o poÏární ochranû a za
tento pfiestupek jí mÛÏe pfiíslu‰n˘ orgán
hasiãského záchranného sboru, vyko-
návající státní poÏární dozor, uloÏit po-
kutu aÏ do v˘‰e dvaceti tisíc korun.

Dal‰í informace naleznete také na we-
bov˘ch stránkách www.hzslk.cz.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíãková,
tisková mluvãí HZS Libereckého kraje
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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.

HASIâI RADÍ OBâANÒM LIBERCE

Zábavn˘m programem na námûstí
pfied libereckou radnicí 1. kvûtna 2008
od 13 hodin vyvrcholí soutûÏ Vafií cel˘
Liberec. Z devíti semifinálov˘ch t˘mÛ,
které se od února utkaly o vítûzství
v soutûÏi o nejlep‰í liberecké menu, vy-
berou pfiíchozí diváci nejlep‰ího kucha-
fie pod Je‰tûdem. Utkají se zde vítûzové
internetového hlasování, hlasování ná-
v‰tûvníkÛ restaurace Ambiente a vítûz
odborné poroty, jejímÏ pfiedsedou je pri-
mátor mûsta Jifií Kittner. KaÏd˘ pfiíchozí
obdrÏí soutûÏní Ïeton, kter˘m bude mo-
ci hlasovat a rozhodnout o vítûzi, neboÈ
pro nû bude pfiipraveno k ochutnávce
1 000 porcí hlavního jídla od kaÏdého fi-
nálového menu.

Cel˘ program odstartuje ve 13 hodin
a soutûÏním odpolednem bude prová-
zet dvojice moderátorÛ Zdenûk Mahdal
a Ivan Vodochodsk˘, kter˘ má k vafiení
velmi blízko a mÛÏete ho vídat v pofia-

du Rady ptáka Loskutáka. Odpoledne
zpestfií doprovodn˘ program, v nûmÏ
vystoupí skupina bfii‰ních taneãnic ze
studia MONA, taneãní skupina Dan-
ce4you, znám˘ libereck˘ soubor bicích
nástrojÛ ARIES a legendární Saxana –
Petra âernocká. Pro nejmen‰í bude pfii-
chystán nafukovací skákací hrad a dût-
ské divadlo.

Hlasování na námûstí Dr. Edvarda Be-
ne‰e bude probíhat do 16 hodin a cel˘
program zakonãí vyhlá‰ení vítûzÛ
a slavnostní pfiedání hlavních cen.

Na prvního ãeká poukázka v hodnotû
50 000 Kã na nákup zájezdu, druh˘ v po-
fiadí získá kupon na odbûr zboÏí v hod-
notû 30 000 Kã a tfietí cenou je poukaz
na odbûr zboÏí v hodnotû 20 000 Kã. Na-
víc pro v‰echny finalisty pak restaurace
Ambiente pfiipravila i poukázky na vol-
nou konzumaci jídla v tomto zafiízení.

(dv)

SoutûÏ Vafií cel˘ Liberec uÏ 1. kvûtna




