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I. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006 
se koná ve ãtvrtek 26. ledna 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

26|01
14 hodin

Pozvánka na benefiãní koncert

MS 2009 má logo

V sále Severoãeského muzea v Liberci se v nedûli 8. ledna 2006 od 20 hodin
uskuteãní jiÏ sedm˘ Benefiãní koncert primátora mûsta. Náv‰tûvníkÛm se tento-
krát pfiedstaví 90ãlenn˘ symfonick˘ orchestr ZU· Euroregionu Nisa – Europera
Jugendorchester. V jeho podání zazní skladby z dûl W. A. Mozarta, B. MartinÛ,
P. M. Duboise, A. Chaãaturjana a E. Griega.

V˘tûÏek z koncertu bude vûnován libereckému obãanskému sdruÏení
S(ch)ody, které vzniklo v roce 2004 z iniciativy dobrovolníkÛ pracujících s dûtmi
a mlad˘mi dospûl˘mi s kombinovan˘m postiÏením. Jeho cílem je integrace osob
se speciálními potfiebami s tzv. zdravou populací, a to formou setkávání pfii
v˘tvarné, dramatické, turistické ãi vefiejnû prospû‰né ãinnosti. SdruÏení má za
sebou fiadu zajímav˘ch workshopÛ, turistick˘ch v˘letÛ i obecnû prospû‰n˘ch
prací. V souãasné dobû pracuje s více jak 50 klienty.

Vstupenky na koncert jsou k dostání v Mûstském informaãním centru Liberec,
v Lidov˘ch sadech a lze si je obstarat i prostfiednictvím rezervaãního systému
vstupenka.cz. (vod)

Mistrovství svûta v klasickém lyÏo-
vání Liberec 2009 má od 14. prosince
2005 své oficiální logo. Jeho autorkou
je Jana Janeãková z libereckého gra-
fického a reklamního studia ListDe-
sign. „M˘m cílem bylo vytvofiit v˘raz-
nou a sebevûdomou grafickou znaãku
s pfiímou spojitostí s disciplínami MS
Liberec 2009,“ fiíká Jana Janeãková.

Logo tvofií geometricky pfiesné
tvary, které jsou doplnûny vektorov˘m
znázornûním lyÏí – bûÏek a skoãek.
Dva zrcadlovû otoãené lichobûÏníky
a vodorovn˘ obdélník s nápisem LIBE-
REC 2009 doplÀuje text, kter˘ tvofií
nedílnou souãást plné verze loga. LyÏe
reprezentují disciplíny MS LIBEREC
2009 – bûh, skok a severskou kombi-
naci. Tvar loga pfiipomíná písmeno V –
symbol vítûzství a souãasnû siluetu
kfiídel roztaÏen˘ch v letu. Tvar V je

Pokraãování na str. 9

Na lednovém Benefiãním koncertu primátora vystoupí Europera Jugendorchester.



■ Jedním z bodÛ prosincového jednání
rady mûsta bylo nové stanovení v˘‰e
nájmu za pozemky, které si od s. p. Lesy
âR pronajímá Sportovní areál Je‰tûd.
Tato úprava ceny plyne ze smlouvy,
podle které je tfieba kaÏdoroãnû cenu
nájmu upravit podle státem uznané
míry inflace. Pronajímatel uplatnil toto
ustanovení v roce 2005 prvnû. V˘‰e
nájmu se zvy‰uje o 2,8 %.
■ V˘stavba 258 bytov˘ch jednotek
v Zeleném Údolí by mûla b˘t zahájena
uÏ v roce 2006, ov‰em pouze za pfied-
pokladu pfiidûlení dotace z minister-
stva pro místní rozvoj. Mûla by ãinit
180,6 milionu korun (700 tisíc x 258
bytÛ), coÏ je podstatná ãást financová-

ní. Radní uloÏili vedoucímu odboru roz-
vojov˘ch projektÛ zpracovat a podat
Ïádost o státní dotaci na v˘‰e uvedené
ministerstvo.
■ K 31. 12. 2005 rezignovala na svou
funkci vedoucí odboru Ïivotního pro-
stfiedí Ing. Eva ·Ûrová. Do 16. listopadu
mohli uchazeãi o tento post podávat
pfiihlá‰ky do vyhlá‰eného v˘bûrového
fiízení. V˘bûrová komise jmenovaná
tajemníkem magistrátu a na základû
pfiedloÏen˘ch materiálÛ urãila vítûzku,
která svou kvalifikací a odbornou zpÛ-
sobilostí porazila dal‰í ãtyfii uchazeãe.
Od 1. ledna roku 2006 je ve funkci
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí Ing.
Mgr. Ivana ¤imnáãová.

■ Zastupitelé mûsta na svém posled-
ním zasedání v prosinci 2005 schválili
dvû obecnû závazné vyhlá‰ky. První
vyhlá‰ka upravuje pravidla pro pohyb
psÛ na vefiejném prostranství a vyme-
zuje prostory pro volné pobíhání psÛ;
ve druhém pfiípadû ‰lo o vyhlá‰ku o zfií-
zení mûstské policie a podrobnostech
stejnokroje stráÏníkÛ MP.
■ B˘valého námûstka primátora Ing.
Pavla Krenka na jeho vlastní Ïádost
odvolala rada mûsta z funkce jednatele
spoleãnosti Elset a z funkce ãlena pfied-
stavenstva v mûstsk˘ch spoleãnostech
Sportovní areál Je‰tûd, LIS a TSML. Do
pfiedstavenstva a. s. TSML jmenovala
Ing. Libora Slabého.
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Nová „Pravidla pro pfiidûlování bytÛ
zvlá‰tního urãení a bytÛ v domech
zvlá‰tního urãení ve vlastnictví statu-
tárního mûsta Liberec“ schválili  zastu-
pitelé mûsta. Pravidla:
a) zpfiesÀují definice a stanovení ohod-
nocení jednotliv˘ch kritérií
b) zdÛrazÀují podmínky poskytování
sociálních sluÏeb v bytech
c) vypou‰tûjí ustanovení o upfiednostnû-
ní ÏadatelÛ, ktefií po nastûhování vrátí
mûstu byt, protoÏe z dÛvodu privatizace
bytového fondu jiÏ nûkolik let Ïádn˘
Ïadatel byt mûstu nevrátil. (vod)

DÛleÏit˘m bodem prosincového jed-
nání rady mûsta bylo stanovení priorit
k dal‰ímu postupu rozvoje tramvajo-
v˘ch tratí, a to jak vnitromûstské tram-
vajové dopravy, tak i propojení s regio-
nálním dopravním systémem, kter˘ by
v budoucnu mohl vést aÏ do Harracho-
va a Îitavy.

V rámci projednávání materiálu se
radní seznámili s jednotliv˘mi varian-
tami fie‰ení a zároveÀ zhodnotili dosa-
vadní prÛbûh prací na projektu.

Nejvhodnûj‰í a zároveÀ strategickou
variantou rozvoje se v první fázi jeví

napojení vnitromûstské tramvajové
trati do Rochlice na stávající kolejové
vedení Liberec–Vratislavice smûrem
pfies sídli‰tû Broumovská.

V prÛbûhu ledna bude dokonãen
návrh opatfiení, vãetnû odhadu nákla-
dÛ, moÏností finanãních zdrojÛ a ãaso-
vého harmonogramu prací. Ten pak
bude projednán v orgánech mûsta
a s dal‰ími partnery. V nastávajícím
období bude nutné také fie‰it ukonãení
úzkorozchodného tramvajového provo-
zu a zdvoukolejnûní tratû z Liberce do
Vratislavic nad Nisou. (dav)

S vyrovnan˘m rozpoãtem roku 2006
bude hospodafiit statutární mûsto Libe-
rec. Mûstsk˘ rozpoãet schválili 15. pro-
since 2005 zastupitelé mûsta. Oproti
pfiedcházejícím rokÛ bude ménû financí
na investice. „V pfiíjmech jsme se snaÏi-
li vycházet ze skuteãného plnûní roku
2005. Nav˘‰ení v˘dajÛ jsme odborÛm

magistrátu pfiipustili do 5 procent,“
uvedla statutární zástupkynû primátora
Eva Koãárková. Mûsto Liberec bude
letos hospodafiit s 2,196 miliardami
korun na stranû pfiíjmÛ i v˘dajÛ. V leto‰-
ním roce na investice pÛjde napfiíklad
47 milionÛ na opravu komunikací,
30 milionÛ na nákup nov˘ch autobusÛ.

„Pfiíjmy jsme odhadovali realisticky.
Poprvé po dlouhé dobû jsme nav˘‰ili bûÏ-
né v˘daje pfiedev‰ím kvÛli zdraÏování
energií. U kapitálov˘ch v˘dajÛ jsme si
ponechali rezervu 20 milionÛ korun na
pfiípadné podíly na dotacích, které obdr-
Ïíme. Deset milionÛ máme také v provoz-
ní rezervû,“ doplnil primátor Jifií Kittner.

Leti‰tû je v hledáãku zájmu

Dal‰í rozvoj kolejové dopravy

Vyrovnan˘ rozpoãet roku 2006

Nová pravidla 

Zájem o liberecké leti‰tû projevila
spoleãnost EXONEX AIRPORT CZ, s. r. o.,
která se se sv˘m podnikatelsk˘m zámû-
rem obrátila na mûsto. Podle koncepce
spoleãnosti by do konce roku 2008 mûlo
b˘t v Liberci plnohodnotné mezinárodní
leti‰tû, na kterém bude provozována
i letecká vnitrostátní, euroregionální
a mezinárodní doprava (pravidelná
i nepravidelná). Vzhledem k plánované-
mu termínu dokonãení se radním jevil
tento zámûr pfiínosn˘, protoÏe hned
v následujícím roce se v Liberci uskuteã-

ní MS v klasickém lyÏování. Otázkou
v‰ak zÛstává reálnost této investice. 

„V této záleÏitosti budeme dále jed-
nat, ale v Ïádném pfiípadû nebude mít
mûsto ve spoleãnosti podíl a ani nijak
jinak nebude na projektu participovat.
Pozemky na leti‰ti jsme pfiipraveni pro-
najmout nebo prodat, ale ne za neko-
merãních podmínek, jak by si to spoleã-
nost pfiála,“ uvedl primátor mûsta Jifií
Kittner. Ten také upfiesnil, Ïe spoleãnost
má pfiedstavu vybudovat prodlouÏenou
zpevnûnou pfiistávací dráhu s denními

i noãními pfiílety a odlety letadel typu
JAK 40.

âlenové rady mûsta vzali zámûr spo-
leãnosti EXONEX AIRPORT CZ, s. r. o.
na vûdomí a souhlasili s pokraãování jed-
nání mezi touto soukromou spoleãností
a mûstem. Z tûchto jednání oãekávají
v˘stup v podobû komplexního materiálu
s variantním návrhem fie‰ení projektu
Leti‰tû Liberec k projednání v orgánech
mûsta. Pfiedpokládan˘m termínem, kdy
se takov˘ dokument objeví na stole, je
bfiezen roku 2006. (dv)
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Magistrát ãeká zavedení vyvolávacího ãíslového systému

RÛÏodol‰tí hasiãi dostali pûkn˘ dárek
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ RÛÏodol 1

se v pátek 2. prosince 2005 doãkal
velké události. Do uÏívání jim totiÏ byl
dán nov˘ vÛz, se kter˘m budou moci
je‰tû lépe chránit majetek i Ïivoty nás
v‰ech.

Jedná se o repasovanou hasiãskou
cisternu CAS 24 LIAZ, která stála 2,8
milionu korun. Rovn˘m milionem se na
jejím pofiízení podílel Fond poÏární
ochrany Libereckého kraje, zbytek
zaplatilo statutární mûsto Liberec.

„Tû‰í mne, Ïe oproti pÛvodnímu
plánu nám finanãní situace dovolila
zakoupit dvû vozidla, i kdyÏ repasova-
ná. V roce 2006 budeme investovat do
nové techniky v podobû poÏárního
vozidla TATRA, které pfiedáme do uÏí-
vání nûkterému ze dvou sborÛ dobro-
voln˘ch hasiãÛ v bezprostfiední blízkos-
ti Je‰tûdu,“ uvedl pfii kfitu v RÛÏodole
primátor Liberce Jifií Kittner.

Mimo samotného pfiedání vozidla se
uskuteãnilo i setkání a ocenûní zaslou-
Ïil˘ch hasiãÛ, ktefií jsou nositeli nejvy‰-

‰ího vyznamenání. Pfii tûchto pfiíleÏitos-
tech pozval primátor mûsta na malé
obãerstvení i velitele jednotliv˘ch
sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ z celého
mûsta pod Je‰tûdem. 

Ani oni neode‰li s prázdnou a na
památku obdrÏeli z rukou svého nej-
vy‰‰ího velitele a prvního muÏe mûsta
knihu Marka ¤eháãka s vûnováním.

(mk)

V prvním lednovém vydání Zpravo-
daje roku 2006 hodnotí minulost a záro-
veÀ i nahlíÏí do budoucna tajemník
Magistrátu mûsta Liberec JUDr. Marek
¤eháãek.

JAK¯ byl magistrát v roce 2002
V roce 2002 vykonával Magistrát

mûsta Liberec pfiedev‰ím správu mûsta
jako takového. V té dobû byl umístûn
vedle radnice i do nûkolika budov, ves-
mûs v nevyhovujícím stavu. Úfiední dny
byly pouze dva dny v t˘dnu, elektronic-
ká a SMS komunikace s obãany nebyla
ãastá ãi neexistovala, ekonomick˘
a kontrolní informaãní systém byl zavá-
dûn. Úfiednictva bylo hojnû a plat nijak
nevyboãoval z prÛmûru.

JAKÁ je pozice magistrátu dnes
V roce 2005 vykonává magistrát

správu mûsta Liberec a dal‰ích 28 obcí
s celkem 130 tisíci obyvateli. Vût‰ina
nevyhovujících budov byla opu‰tûna
a od státu se podafiilo bezplatnû získat
pro agendy sociální péãe budovu
URAN, kam bude pfiesunuta z nevyho-
vujících prostor i mûstská policie. Po
poãáteãních mohutn˘ch stûhováních je
v‰e pfiipraveno tak, aby obãané mezi
budovami museli co nejménû pfiechá-
zet. Byl pfiipraven a zahájen projekt
rekonstrukce staré knihovny s velkou
pfiepáÏkovou halou pro dÛstojné ãekání

vefiejnosti, coÏ by mûlo zabránit fron-
tám. Opraveno bylo pfiízemí radnice
s nov˘mi prostory pro rychlé odbavení
na pokladnách a ovûfiování. 

Magistrát zachránil cennou Liebie-
govu vilu, je na nûj pfiesunuta povin-
nost péãe o fiadu dal‰ích budov (napfií-
klad Láznû). Úfiední dny jsou pût dní
v t˘dnu, bûÏnou se stala komunikace 
e-mailem, hotové doklady jsou ohla‰o-
vány zasláním SMS; dokonãeno je
zavedení informaãního systému a elek-
tronické evidence písemností, která
zabrání jejich ztrátám. âist˘ poãet zru-
‰en˘ch úfiednick˘ch míst je 100, díky
úsporám mohlo dojít k nav˘‰ení platÛ.
Dlouhodobû ub˘vá i stíÏností na
nevhodné chování pracovníkÛ, stoupá
naopak schopnost odbavit nûkolikaná-
sobnû více lidí (napfiíklad u vydan˘ch
pasÛ a obãansk˘ch prÛkazÛ o stovky
procent).

JAKÉ zmûny ãekají magistrát
Vût‰inu úspûchÛ na MML je moÏno

povaÏovat pouze za zavedení normální-
ho stavu, kter˘ by mûl b˘t ve vefiejné
správû obvykl˘. âeká nás je‰tû odchod
fiady úfiedníkÛ, koneãn˘ stav lze odha-
dovat nûkde mezi 340 a 350 lidmi.
S úãinností nového zákona – správního
fiádu dojde k zásadní zmûnû práce
úfiadu a dÛraz bude kladen na dal‰í
právní a poãítaãové vzdûlávání úfiední-

kÛ a po dal‰ích anal˘zách práce by mûli
b˘t nahrazeni nûktefií nekompetentní
a neodborní pracovníci. Snaha bude
upou‰tût od postavení úfiedníka jako
postavy pouze rozhodující ãi pfiikazující
a posilovat jeho roli jako aktivního pra-
covníka, kter˘ umí pfiedev‰ím poradit
a kterému není lhostejné co se dûje ve
mûstû. Snahou bude vyuÏívat více elek-
tronické komunikace a placení bankov-
ními pfievody s cílem obãany co nejmé-
nû zatûÏovat, roz‰ífieno bude i zasílání
SMS informací o vyfiízen˘ch záleÏitos-
tech.

V roce 2006 definitivnû magistrát
opustí budovy b˘valého okresního
úfiadu, lze se také tû‰it na léto, kdy
bude úfiad a mûstská policie sídlit jiÏ
pouze ve tfiech budovách (radnice,
stará knihovna a URAN), namísto
pÛvodních osmi. S otevfiením budovy
staré knihovny bude spojena velká
zmûna – zavedení vyvolávacího ãíslo-
vého systému (známého napfiíklad
z bank ãi spofiitelen), chystané je otev-
fiení jednotného centra pro stavebníky,
kde by jim mûly b˘t jasnû urãeny pod-
klady potfiebné pro povolení. Díky
opu‰tûní nevyhovujících objektÛ a sna-
ze o dal‰í úspory v provozu se uvolní
magistrátu dal‰í zdroje napfiíklad pro
dokonãení oprav Liebiegovy vily
a postupnou záchranu Lázní. (sa‰)
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Hosty XIV. Plesu primátora ãeká nejedno pfiekvapení
Mezi vyhledávané spoleãenské udá-

losti kaÏdé plesové sezony patfií beze-
sporu Ples primátora, kter˘ si získal
své stálé pfiíznivce a kaÏd˘m rokem
i fiadu nov˘ch náv‰tûvníkÛ.

Leto‰ní jiÏ XIV. Ples primátora se
bude opût konat v Domû kultury
v Liberci, a to v pátek 10. února od
dvaceti hodin. Jeho náv‰tûvníci se
mohou tû‰it i na nûkolik novinek.
K tanci a poslechu bude tentokrát hrát
orchestr Celestynka a Bohemia Big
Band. V pfiísálí pfiivítá plesové hosty
nikoli Îákovsk˘ Big Band, jak tomu
bylo minule, ale flétnov˘ soubor Kej-
klífiky. I letos pfiedstaví své taneãní
umûní ãlenové Taneãní ‰koly Ko‰kovi.

Chybût nebude ani módní pfiehlídka
Jablonex 2006, jejíÏ autorkou je slo-
venská módní návrháfika Vladimíra
Bebãáková. Do bohatého programu je
zakomponována videoprojekce o nej-
dÛleÏitûj‰ích událostech, jeÏ se ode-
hrály v roce 2005 ve mûstû pod Je‰tû-
dem. Tajemstvím, jako obvykle, zÛstá-
vá zahaleno pfiekvapení plesu,
u nûhoÏ mÛÏeme prozradit jediné:
bude originální. Letos poprvé budou
také slosovatelné vstupenky a na
deset vylosovan˘ch ãekají hodnotné
ceny, jako napfiíklad Velká kniha
o Liberci, roãní pfiedplatné MHD, per-
manentka na hokejová utkání, abon-
má do libereck˘ch divadel a dal‰í.

Hezkou tradicí PlesÛ primátora je
jejich charitativní úãel. „V˘tûÏek
z plesu chceme letos poskytnout
Léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch pfii
Krajské nemocnici Liberec, jejíÏ perso-
nál se obûtavû stará o pacienty, vyÏa-
dující intenzivní a dÛslednou péãi.
Finanãním darem chceme pfiispût ke
zkvalitnûní jak práce zdravotníkÛ, tak
k pfiíjemnûj‰ímu pobytu klientÛ. Budu
velice rád, kdyÏ tento ná‰ poãin podpo-
fií co nejvíce lidí a jiÏ pfiedem velice
dûkuji za jejich zájem,“ uvedl primátor
mûsta Jifií Kittner.

Pfiedprodej vstupenek na XIV. Ples
primátora zaji‰Èuje Mûstské informaãní
centrum v Liberci v budovû radnice. (dv)

Sochafiské památky z 60. let znovu odhaleny

Augsburg pfiivítal vítûze

Dvû novû zrestaurované sochy –
Brána snÛ Evy Kmentové a Mot˘lí kfiíd-
la Jifiího Nováka – byly 2. prosince
2005 odhaleny v parku naproti Severo-
ãeskému muzeu v Liberci. Slavnostní-
mu aktu byla pfiítomna i námûstkynû
primátora Dagmar Hel‰usová.

Obû plastiky patfií k dnes jiÏ unikát-
ním dílÛm ãeského sochafiství 60. let,
a to zejména proto, Ïe se jedná o v˘ji-

meãn˘ pfiípad, kdy sochy pfieÏily nebla-
hé období 70. a 80. let ve vefiejném pro-
storu. „Díla byla vytvofiena u pfiíleÏi-
tosti známé akce Socha a mûsto 69
v Liberci. V˘stavu 45 soch v˘znam-
n˘ch ãesk˘ch sochafiÛ v ulicích mûsta
tehdy organizovala Oblastní galerie
v Liberci ve spolupráci s radnicí.
V roce 1969 nebyla politická situace
je‰tû ,dostateãnû’ konsolidována, a tak
se mûsto rozhodlo ponechat na místû
nûkteré sochy jako trvalé oÏivení mûst-
ského exteriéru. Mezi nimi byly i Brána
snÛ a Mot˘lí kfiídla,“ uvedla Ivona Rai-
manová, fieditelka spoleãnosti Spaci-
um, která se postarala o restaurování
obou soch.

Brána snÛ je vytvofiena z mu‰lového
vápence a vyÏádala si jen vyãi‰tûní
a navrácení vejãit˘ch tvarÛ, které
v prÛbûhu doby byly od souso‰í
„vypÛjãeny“ do nedalekého parku

LVT. Na so‰e Mot˘lí kfiídla se zub ãasu
projevil mnohem více, a to zejména na
kovov˘ch ãástech. Jifií Novák, kter˘
obû sochy restauroval, vytvofiil nyní
„kfiídla“ z nerez oceli. 

Obû sochy jsou v˘znamnou památ-
kou ãeského sochafiství 60. let a na
jejich restaurování statutární mûsto
Liberec pfiispûlo ãástkou 300 tisíc
korun. (dv)

Na první adventní víkend byli do
Augsburgu pozváni vítûzové soutûÏí,
které probûhly v rámci projektu Dialog-
kulturní dny Liberec–Augsburg.
V partnerském mûstû dva víkendové
dny strávili vítûzové velké soutûÏe
o ceny pro úãastníky kulturních dnÛ
manÏelé Stierandovi, student Tomá‰
Hajlek z Lesnického uãili‰tû v Hejni-
cích, studentky Martina Kuãerová
a Markéta Strnadová, které vyhrály
v literární soutûÏi na téma Brecht, pro-
fesorka Podje‰tûdského gymnázia Mgr.
Hana ·abaková, koordinátorka literár-
ních edukativních projektÛ a Mgr. Jitka
Mrázková za statutární mûsto Liberec.

Program byl opravdu nabit˘ nejrÛz-
nûj‰ími akcemi. Libereãtí hosté nav‰tí-
vili nûkolik koncertÛ váÏné, jazzové
i moderní hudby, prohlédli si augsburg-
skou radnici, botanickou zahradu
i mûsto. K nejvût‰ím záÏitkÛm patfiila
prohlídka tradiãního adventního trhu,
proslaveného po celém Nûmecku svojí
bohatostí a pestrostí prodeje vánoãních
kulináfisk˘ch specialit, vánoãních
ozdob, v˘tvarn˘ch pfiedmûtÛ. K origi-
nalitám adventního kulturního progra-
mu v Augsburgu patfií tradiãní vystou-
pení hrajících andûlÛ v oknech radnice.
Libereãtí si domÛ odváÏeli mnoho
poznatkÛ a inspirativních nápadÛ.

Obû partnerská mûsta jiÏ pokraãují na
dal‰ích vzájemn˘ch projektech. Jak
uvedla Jitka Mrázková, projektov˘
manaÏer libereckého magistrátu, letos
má spolupráce vyústit v úãasti Liberce
na jarních trzích a adventu a augsburg-
ská botanická zahrada projevila zájem
o podkrkono‰ské betlémy. (dav)
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Souhrnná v˘roãní zpráva organizací,
obchodních spoleãností a Magistrátu
mûsta Liberce, kterou zpracovala mûst-
ská spoleãnost Elset, kandiduje na
jedno z nejvy‰‰ích celostátních ocenûní
odborn˘ch publikací, a to v kategorii
„Nejlep‰í v˘roãní zpráva“.

Je zafiazena do soutûÏe Zlat˘ stfied-
ník 2005, kterou vyhla‰uje SdruÏení
PR Klub se sídlem v Praze a oceÀuje
firemní periodické a neperiodické
publikace urãené k reprezentaci spo-

leãností ãi prezentaci v˘robkÛ a slu-
Ïeb. „Doposud se v Ïádném z pfiede-
‰l˘ch roãníkÛ soutûÏe neobjevila tak
obsaÏná souhrnná v˘roãní zpráva
subjektÛ, jejichÏ zakladatelem je
mûsto ãi obec. Pfiitom právû tento
dokument poskytuje kvalitní jednot-
nou informovanost a rychlé porovnání
údajÛ,“ uvedla v˘konná asistentka PR
Klubu Lenka Pokorná.

Souhrnná v˘roãní zpráva z Liberce
zestruãnila a zpfiehlednila pohled do

pfiibliÏnû jednoho sta firem a organiza-
cí, vãetnû základních a matefisk˘ch
‰kol, jejichÏ zfiizovatelem je statutární
mûsto Liberec. Údaje jsou uvádûny
v kontextu v˘sledkÛ Magistrátu mûsta
Liberec.

âtvrt˘ roãník soutûÏe Zlat˘ stfiedník
hodnotí v˘roãní zprávy zpracované
v roce 2005. Pfiihlá‰ené publikace kaÏ-
doroãnû posuzuje nejménû pûtiãlenná
odborná porota sloÏená z nezávisl˘ch
odborníkÛ. (‰et)

V prosinci loÀského roku se na pul-
tech objevila kalendáfiní novinka. Jme-
nuje se Krásné interiéry liberecké rad-
nice 2006 a jedná se o jiÏ tradiãní poãin
libereckého magistrátu v závûru roku.

Kalendáfi na kfiídovém papíru formá-
tu A3 má 14 stran (vãetnû obálky
a zadní kartonáÏe) a mimo velkého
mnoÏství barevn˘ch foto-
grafií pfiedních autorÛ –
Milana DrahoÀovského
a Karla Wojnara – v nûm
naleznete doprovodné tex-
ty Marka ¤eháãka.

„Mimo reprezentativ-
ních prostor radnice jsou
v kalendáfii zachyceny i vel-
korysé vstupní prostory,
vitráÏe a nejrÛznûj‰í detai-
ly, okolo kter˘ch generace
náv‰tûvníkÛ chodily moÏná
bez pov‰imnutí. Pfiesto
mají i tyto detaily neopako-
vatelné kouzlo. UÏ jen
proto, Ïe jsou kaÏd˘ jeden

originálem,“ uvedl k novému nástûnné-
mu kalendáfii mluvãí magistrátu Martin
Korych.

Pokud tedy chcete nûkomu ze sv˘ch
blízk˘ch udûlat radost touto hodnotnou
tiskovinou, mÛÏete kalendáfi zakoupit
v Mûstském informaãním centru
v Liberci za 180 Kã. (dv)

vyhla‰uje 2. kolo pro poskytnutí dotací
ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2006
Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu na pravidelnou ãinnost mÛÏe b˘t práv-
nická osoba, nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace. Dotace 2. kola
jsou zamûfieny na podporu pravidelné sportovní ãinnosti v roce 2006.
Finanãní prostfiedky lze poskytnout pfieváÏnû na:
– pronájem sportovi‰È a tûlocviãen
– provozní náklady
– nákup sportovního hmotného investiãního majetku a sportovního drobného

hmotného investiãního majetku.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení kul-

tury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b),
v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz.

Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultu-
ry a sportu do úter˘ 31. ledna 2006 do 16 hodin.

Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, referent
oddûlení kultury a sportu).

Souhrnná v˘roãní zpráva z Liberce kandiduje na cenu

Kalendáfi s interiéry radnice

Statutární mûsto Liberec

¤ádky plné díkÛ
âas vánoãní, blíÏící se konec sta-

rého roku a nástup nového bylo
obdobím zasílání podûkování a bla-
hopfiání. Milé fiádky pfii‰ly také do
redakce Zpravodaje liberecké radni-
ce. Napfiíklad okresní v˘bor Svazu
tûlesnû postiÏen˘ch v âR ve svém
dopise dûkuje statutárnímu mûstu
Liberec, nadaci Euronisa a odboru
zdravotnictví Krajského úfiadu Libe-
reckého kraje za finanãní pfiíspûvky
poskytnuté v roce 2005. „Peníze
jsme pouÏili na realizaci pobytov˘ch
ozdravn˘ch akcí, na podpÛrnou ãin-
nost rehabilitaãního fyzioterapeutic-
kého charakteru pro zdravotnû posti-
Ïené s onemocnûním pohybového
ústrojí. Pfiíspûvky chápeme nejen
jako finanãní pomoc, ale hlavnû jako
vnímavé pov‰imnutí a ocenûní na‰í
celoroãní, systematické aktivity
a jako zohlednûní potfieb pro zdra-
votnû postiÏené spoluobãany,“ stojí
v dopise Svazu tûlesnû postiÏen˘ch.

Pfiedev‰ím nadaci Euronisa byly
smûrovány dûkovné fiádky místních
organizací Svazu tûlesnû postiÏe-
n˘ch „Jizerka“ a „Na Jefiábu“. Nada-
ce poskytla obûma organizacím
finanãní pomoc na rehabilitaci jejich
ãlenÛ.

Dal‰í podûkování, tentokrát od
ãlenÛ âeského svazu bojovníkÛ za
svobodu (âSBS), bylo adresováno
pfiedsedovi Senátu Parlamentu âR
Pfiemyslu Sobotkovi, primátorovi
mûsta Jifiímu Kittnerovi a jeho
námûstkyni Nadû Jozífkové za jejich
krásná a upfiímná slova pfii vánoãním
setkání i celoroãní pozornost, kterou
vûnují lidem, jeÏ pro‰li tûÏk˘m obdo-
bím svého Ïivota. Podûkování patfií
i pfiedsedkyni sociální a zdravotní
komise âSBS AneÏce Sedláãkové,
která je i pfies svÛj vûk organizátor-
kou mnoha spoleãn˘ch setkání ãlenÛ
Svazu. (vod)



Tfii desítky novináfiÛ celostátních médií
usedly v polovinû prosince v salonku
legendární praÏské kavárny Café Louv-
re. O novinkách ve Vesci a na Je‰tûdu
je zde na tiskové konferenci informova-
li pfiedstavitelé Organizaãního v˘boru
FIS Mistrovství svûta v klasickém lyÏo-
vání Liberec 2009.
Prezident organizaãního v˘boru Roman
Kumpo‰t shrnul hlavní mezníky uply-
nulého období. ZdÛraznil, Ïe dosavadní
aktivity OV MS 2009 se soustfiedily pfie-
dev‰ím na projektovou pfiípravu, pokry-
tí rozpoãtu a na komunikaci s pfiedsta-
viteli FIS.
„Rozpoãet samotného mistrovství
svûta dosahuje ãástky okolo 335 milio-
nÛ korun. Pofiadatelsk˘ pfiíspûvek FIS,
kter˘ obdrÏíme, by mûl dosáhnout
sumy 235 milionÛ a z vlastních marke-
tingov˘ch zdrojÛ pfiipadne dal‰ích
zhruba sto milionÛ,“ pfiipomíná Roman
Kumpo‰t rozpoãtovou bilanci MS 2009.
Pfií‰tí rok stavební boom
FIS Mistrovství svûta v klasickém lyÏo-
vání Liberec 2009 má uÏ také svÛj
pevn˘ termín. O dvacet sad medailí ve
tfiech soutûÏních disciplinách – bûhu na
lyÏích, skoku na lyÏích a severské kom-
binaci – se bude bojovat od 18. února do
1. bfiezna 2009.
„Program navrhujeme stejn˘, jak˘ byl
na posledním ‰ampionátu v Oberstdor-
fu. KdyÏ jsme spoãítali celkov˘ poãet

rozdûlovan˘ch medailí, vy‰lo nám, Ïe
jich vãetnû ‰tafet bude 106. S nadsáz-
kou tedy vlastnû mÛÏeme fiíci, Ïe
v Liberci 2009 se bude závodit ,osto-
‰est’!“ pohrává si s úsmûvnou mate-
matikou generální sekretáfika OV MS
2009 Katefiina Nyãová.
V plánu na období do zaãátku MS
budou hrát klíãovou úlohu roky 2006
a 2007, kdy v obou areálech propukne
hlavní stavební boom. „Letos musíme
proinvestovat zhruba 100 milionÛ
korun ve Vesci a 100 aÏ 125 milionÛ na
Je‰tûdu,“ vypoãítává Roman Kumpo‰t.
Vefiejnost uÏ mÛÏe do Vesce
Pro bûÏce jsou ve Vesci vyprojektované
nároãné tratû. Nûkteré úseky byly tak

obtíÏné, Ïe zástupci Mezinárodní lyÏafi-
ské federace doporuãili nûkolik stoupá-
ní vypustit. „NavrÏeny a schváleny jsou
zatím tfii okruhy v délkách 2,5, 3,3 a 3,75
km. Jejich základem bude technick˘
sníh. Zji‰Èujeme nyní technologie, aby-
chom vûdûli, co v‰echno si mÛÏeme
dovolit,“ upfiesÀuje Jakub VodráÏka,

manaÏer bûÏecké ãásti MS 2009. Ve
Vesci bude také v prÛbûhu leto‰ní zimy
vefiejnosti k dispozici dva a pÛl kilo-
metru dlouh˘ okruh, jehoÏ pfiiprave-
nost bude zaji‰Èovat organizaãní v˘bor
MS 2009. V pfiípadû nedostatku snûhu
se traÈ umûle zasnûÏí.
Je‰tûd sleduje vítr
Na Je‰tûdu by uÏ pfií‰tí rok mûla na
dojezdu vyrÛst ‰estipatrová multi-
funkãní budova. „Na mÛstek navíc na-
instalujeme zafiízení pro sledování síly
a smûru vûtru, kter˘ budeme dlouho-
dobû sledovat kvÛli lep‰ímu stanovení
zaãátku veãerních závodÛ,“ vysvûtluje
Libor Stejskal, manaÏer skokanské
ãásti MS.
O rok pozdûji se zaãne s budováním
nov˘ch pfiíjezdov˘ch komunikací,
osvûtlení a postaveny budou také zbru-
su nové tribuny pro 17 aÏ 19 tisíc
náv‰tûvníkÛ. Od sezony 2008 získají
skokanské mÛstky novou certifikaci.
Hlavní testovací závody se ve Vesci
i na Je‰tûdu uskuteãní v roce 2008.
Stále je v‰ak je‰tû otevfiená moÏnost, Ïe
svûtová ‰piãka si vyzkou‰í nové areály
uÏ v roce 2007. „Jako organizátofii mist-
rovství svûta máme u FIS jistá pfied-
nostní práva na uspofiádání závodÛ
svûtového poháru, ale nechceme jít do
rizika. Závodníky pfiivítáme aÏ tehdy,
kdyÏ jim budeme mít co nabídnout,“
dodává Roman Kumpo‰t. (zm)

Leden – Byl otevfien bûÏeck˘ areál ve
Vesci. Krátce poté se zde poprvé usku-
teãnila bûÏecká ãást závodu FIS Svûto-
vého poháru v severské kombinaci.
Kvûten – V˘konn˘m fieditelem organi-
zaãního v˘boru se stal Raku‰an Rudolf
Höller, zku‰en˘ sportovní funkcionáfi,
generální sekretáfi dvou hokejov˘ch
MS a generální sekretáfi MS v Oberst-
dorfu 2005.
âerven – Vláda âeské republiky schvá-
lila zá‰titu nad MS 2009 a organizáto-
rÛm uvolnila ãástku 569 milionÛ korun,
z níÏ se bude zejména financovat
dostavba areálÛ Je‰tûd a Vesec. Sou-
ãasnû jmenovala Michala Krause, pfied-
sedu poslaneckého klubu âSSD a pfied-
sedu rozpoãtového v˘boru Parlamentu
âR, zmocnûncem pro MS 2009.
âervenec – Prezident republiky Václav
Klaus pfiijal funkci ãestného pfiedsedy
organizaãního v˘boru MS 2009.
Srpen – V Liberci se konal semináfi

homologaãních inspektorÛ FIS, kter˘
schválil zpÛsobilost bûÏeck˘ch tratí ve
Vesci.
Záfií – Druhá inspekce koordinaãní sku-
piny FIS pro pfiípravu MS 2009 odsou-
hlasila harmonogram pfiíprav i rozpoãet
a stav pfiíprav oznaãila za velmi uspo-
kojiv˘.
¤íjen – Akciová spoleãnost Stavby sil-
nic a Ïeleznic se stala prvním oficiál-
ním partnerem MS 2009. V areálu Je‰-
tûd zahájily práce na terénních úpra-
vách pfied v˘stavbou hlavní, ‰estipat-
rové budovy na dojezdu, která se zaãne
budovat na jafie pfií‰tího roku.
Listopad – Pfiedsednictvo FIS schválilo
oficiální termín konání ‰ampionátu
18. 2.–1. 3. 2009.
Prosinec – Na tiskové konferenci
v Praze pfiedstavili zástupci organizaã-
ního v˘boru oficiální logo MS 2009.
Jeho autorkou je liberecká v˘tvarnice
Jana Janeãková.
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LIBEREC 2009 NA PRAHU KLÍâOVÉ FÁZE P¤ÍPRAV
Na svûtovém ‰ampionátu v klasickém lyÏování se bude závodit „osto‰est"!

CO ·AMPIONÁT P¤INESE
■ V Liberci a okolí vyroste nové
v˘znamné stfiedisko zimních sportÛ –
areál dopravnû snadno dosaÏiteln˘,
moderní, s v˘born˘m zázemím.
■ Zásluhou v˘znamn˘ch finanãních
investic se zkvalitní dopravní, ubyto-
vací, obchodní, sportovní i kulturní
infrastruktura v Liberci a okolí.
PomÛÏe to dal‰ímu rozvoji mûsta
i regionu.
■ MS 2009 umoÏní jedineãnou propa-
gaci mûsta Liberec a celé âeské
republiky v zahraniãí. V následujícím
období to nepochybnû bude mít pozi-
tivní vliv na v˘razn˘ rozvoj cestování
a turistiky.
■ Svûtov˘ ‰ampionát pfiispûje k dal-
‰ímu roz‰ífiení sportu a klasického
lyÏování mezi mládeÏí. Nabídne jim
plnohodnotnou volnoãasovou pohy-
bovou aktivitu i nové vzory.

Více informací na:
www.liberec2009.com

KRONIKA ROKU 2005



V˘znamnou událostí právû uplynulé-
ho roku se stalo vydraÏení budovy
Mûstsk˘ch lázní a jejího zapsání do
vlastnického listu mûsta Liberce. Jak
vypadají láznû uvnitfi, mohla vefiejnost
poprvé po patnácti letech spatfiit ve
státní svátek 28. fiíjna. Nebyl to pohled
nijak radostn˘ a snad o to více si
náv‰tûvníci pfiáli, aby co nejdfiíve
mûsto podniklo kroky pro záchranu
této skvostné budovy. Vedení liberec-
kého magistrátu dostálo svému slibu,
neboÈ i politické reprezentaci mûsta
leÏí osud této cenné památky na srdci.

Je‰tû v podzimních dnech byly na
objektu zahájeny nejnutnûj‰í práce,
zadané odborn˘m firmám a také pra-
covníkÛm mûstské spoleãnosti Vefiejnû

prospû‰né práce Liberec,
o. p. s. Pfiednû byla uklizena
suÈ a nepofiádek z okolí
budovy, kterého tu bylo
opravdu poÏehnanû. Tûmito
pracemi byli povûfieni tzv.
„vépépáci“. Ti mûli na sta-
rosti také vyklizení prostor
druhého suterénu (b˘val˘
klub Escape) od nejrÛznûj‰í-
ho harampádí. Nebylo toho
málo, co pro‰lo jejich ruka-
ma. Svûdãí o tom zatím sedm
velkoobjemov˘ch kontejne-

rÛ, které byly odvezeny na skládku
nebo do spalovny.

Pfii na‰í náv‰tûvû, 14 dnÛ pfied
vánoãními svátky, panovalo uvnitfi
Lázní i venku pracovní tempo. Na stfie-
‰e dûlníci odstraÀovali ve‰kerou vege-
taci, která zde staãila zakofienit. Klem-
pífii dodûlávali plechové stfií‰ky na
„anglické dvorky“, ostatní byli zane-
prázdnûni nejrÛznûj‰ími pracemi
uvnitfi budovy. K nepoznání se ocitly
pÛdní prostory odkud zmizely tuny po
léta nastfiádaného holubího trusu,
které se ve‰ly do dal‰ích dvou velkoob-
jemov˘ch kontejnerÛ na odpad a dal‰í
napytlovan˘ trus ãekal na odvoz. Dnes
se dá fiíci, Ïe holubi „ostrouhali“
a musí si hledat pfiíbytek jinde. Jejich
zabydlení se na pÛdû a dal‰ímu zneãi‰-
Èování totiÏ zabránili fiemeslníci sítûmi,
které tvofií v˘plÀ oken bez skel.

„Za dva mûsíce zde lidé zamûstnaní
formou vefiejnû prospû‰n˘ch prací

odvedli obrovsk˘ kus práce. Napfiíklad
vytfiídili a pfierovnali pÛvodní stfie‰ní
krytinu, ãistí tzv. anglické dvorky, coÏ
jsou odvûtrávací ‰achty po obvodu
objektu. Pokud to poãasí dovolí, pustí
se do odstranûní náletÛ okolo budovy
a nadále budou vyklízet vnitfiní prosto-
ry,“ fiekl nám pfii náv‰tûvû Ing. Cyril
Hoidekr z odboru hospodáfiské správy
magistrátu.

Co je v‰ak podstatné, Ïe je‰tû pfied
nástupem podzimních plískanic firma
Tutix z ulice Vítûzné opravila a vyãisti-
la svody de‰Èové vody, osadila nástfie‰-
ní Ïlaby, opravila  „skleník“ nad bazé-
nem, kter˘ zároveÀ zabezpeãila sítí
proti uvolnûní sklenûn˘ch tabulí.
V neposlední fiadû doplnila i chybûjící
stfie‰ní krytinu. V‰echny tyto fiemeslné
práce pokraãují na opaãné stranû budo-
vy a ze dvora.

„Práce je zde mnoho. Musí se opra-
vit vnitfiní svody vody, odkr˘t krovy
a vymûnit stfie‰ní krytinu. Ve v˘ãtu by
se dalo dlouho pokraãovat,“ dodal na
závûr Cyril Hoidekr. S redakãním foto-
aparátem a poznámkov˘m blokem se
do Lázní opût brzy vrátíme, abychom
vám mohli zprostfiedkovat dal‰í postup
prací v záchranû v˘jimeãné stavební
památky. Dagmar Vodvárková
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První kroky mûsta k záchranû libereckého skvostu

Z Lázní se odvezly tuny odpadu a holubího trusu
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V listopadovém ãísle Zpravodaje
liberecké radnice jsme pfiedstavili pût
stromÛ, které se ucházely o va‰i pfiízeÀ
v soutûÏi „Libereck˘ strom roku 2005“.
Z této pûtice jste prostfiednictvím
webov˘ch stránek nebo pfiímo vhoze-
ním hlasovacího lístku do schránky
umístûné ve vestibulu radnice mûli
moÏnost rozhodnout o nejhezãím libe-
reckém stromu. A jak dopadlo hlasová-
ní? To jiÏ byla otázka pro vedoucí oddû-
lení zelenû, odpadÛ a ekologické v˘-
chovy technického odboru magistrátu,
Ing. Moniku ·ilarovou.

„Do soutûÏe bylo odevzdáno celkem
631 hlasÛ. Nejvíce, 168 hlasÛ, získal
javor mléã, kter˘ se tak stal Libereck˘m
stromem roku 2005,“ uvedla Monika
·ilarová. Javor mléã roste u Z· 5. kvût-
na v Liberci, v zahradû pfii ulici ·amán-
kova. Jak dodala ·ilarová, návrh do

ankety zaslali Ïáci sedmé tfiídy, ktefií
strom pozorovali bûhem celého vege-
taãního období a v˘sledky pozorování
byly zakládány do kroniky. Pro zajíma-
vost javor o obvodu 323 centimetrÛ je
vysok˘ 48,8 metrÛ a jeho stáfií je odha-
dováno na 107 let. „Strom byl dle infor-
mací ÏákÛ ‰koly zasazen po v˘stavbû
‰koly,“ upfiesnila ·ilarová.

Na druhém místû se umístily lípy
u kapliãky se 164 hlasy a na tfietím
místû jinan dvoulaloãn˘, kter˘ získal
137 hlasÛ. Na ãtvrté pfiíãce skonãil buk
lesní, pro kter˘ hlasovalo 123 lidí.
Poslední místo zbylo pro jedlovec
kanadsk˘, kterému bylo odevzdáno 39
hlasÛ.

„Dûkujeme v‰em, ktefií sv˘m záj-
mem a hlasováním podpofiili v˘znam
stromÛ v mûstském prostfiedí,“ fiekla
na závûr Monika ·ilarová s tím, Ïe na

jafie se uskuteãní vyhlá‰ení vítûzÛ sou-
tûÏe. (dav)

vyhla‰uje II. kolo v˘bûrového fiízení na poskytnutí dotací
ze Zdravotního a sociálního fondu statutárního mûsta Liberec
na projekty uskuteãnûné v období od 1. ledna do 31. prosince 2006 a zamûfiené na poskytování celoroãních ASISTENâNÍCH
SLUÎEB
Formuláfie Ïádostí jsou k dispozici na odboru sociální péãe, na tfiídû 1. máje 108 (budova Uranu) v 5. patfie ã. dvefií 74 u paní
Bartoníãkové, tel. 485 244 934, dále v recepci liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz
Radou mûsta byla dne 20. 9. 2005 schválena nová Pravidla pfiidûlování dotací ze Zdravotního a sociálního fondu statutární-
ho mûsta Liberec platná od 1. 10. 2005, která tvofií souãást Ïádosti o poskytnutí dotace.
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Liberec od 2. ledna 2006, uzávûrka pfiijímání Ïádostí je stanovena na
ãtvrtek 31. ledna 2006 do 16.00 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán zfietel pfii posuzování Ïádostí.

Javor mléã se stal Libereck˘m stromem roku 2005

Statutární mûsto Liberec

Z E P T A L I  J S M E  S E

Do zahraniãí lidé cestují po cel˘
rok, v kterémkoli roãním období.
V souvislosti se zahraniãními cestami
obãané stále více Ïádají informace,
t˘kající se zmûn v cestování v leto‰-
ním roce. Proto jsme poÏádali
o vysvûtlení a upozornûní na nûkteré
záleÏitosti Davida Fátora, povûfieného
zastupováním vedoucího oddûlení
dokladÛ a evidence obyvatel liberec-
kého magistrátu

První a pozitivní zmûnou je, Ïe od
1. ledna 2006 mÛÏeme cestovat
v rámci Evropské unie na platn˘
obãansk˘ prÛkaz. Ale pozor! Pouze
se strojovû ãitelnou zónou (karta
v zelené barvû). Obãansk˘ prÛkaz
musí b˘t celistv˘, to znamená, Ïe
nesmí mít odstfiiÏen˘ roh v dÛsledku
zmûny trvalého pobytu nebo zmûny
stavu. Ve v‰ech ostatních pfiípadech

je nutné i nadále pouÏívat platn˘
cestovní pas.

Asi nejvíce zmûn v‰ak pfiinese
novela zákona o cestovních dokla-
dech, která by mûla zaãít platit 1. záfií
2006. Podle tohoto nového pfiedpisu
dojde ke zmûnû nejen podoby cestov-
ního pasu, ale i systému Ïádání
o doklad jako takového. Obãan uÏ
nebude potfiebovat Ïádost a fotografii,
jako je tomu doposud, ale bude vyfo-
cen úfiedníkem pfiímo pfii podání
Ïádosti. Ten také vyplní Ïádost v elek-
tronické podobû a pfienese na ní Ïada-
telÛv podpis a fotografii. ZároveÀ
budou tyto tzv. biometrické údaje ulo-
Ïeny na elektronickém ãipu uvnitfi
pasu. 

V roce 2008 by mûl b˘t tfietím pofii-
zovan˘m údajem i otisk prstu. Tento
reÏim se v‰ak net˘ká pasÛ s omeze-

nou dobou platnosti, vydávan˘ch
v krat‰í lhÛtû. U tûchto zÛstane
systém podobn˘ jako doposud.

V pfiípadû schválení novely zákona
o cestovních dokladech bude absolut-
nû nov˘m zpÛsobem fie‰eno cestování
dûtí. S úãinností od 1. záfií 2006 prav-
dûpodobnû budou muset mít i ony své
vlastní cestovní pasy. Do pûti let vûku
dítûte budou rodiãe pfiedkládat foto-
grafie, od pûti let budou fotografie
pofiizovat rovnûÏ úfiedníci a v tûchto
pasech budou uÏ také biometrické
údaje.

AÈ u cestovních dokladÛ dojde
k jak˘mkoli zmûnám, neznamená to,
Ïe by platné pasy vydané pfied 1. záfií
2006 pozbyly platnosti a musely b˘t
vymûnûny. V‰echny tyto doklady
budou platit tak, jak je v nich vyzna-
ãeno!



také stopou ve snûhu za lyÏafiem bûÏí-
cím bruslafisk˘m stylem.  Je i tvarem,
kter˘ pfied sebou uvidí skokan na
sv˘ch lyÏích po odrazu z mÛstku. Pís-
meno „vé“ oddûluje jednotlivé vûÏiã-

ky liberecké radnice, a koneãnû je
také tvarem, kter˘ na Je‰tûdském
hfiebenu oddûluje nebe od zemû
v siluetách jehliãnat˘ch lesÛ.

Barvy pouÏité v horní ãásti loga jsou
sebevûdomé a optimistické. âervená

symbolizuje bojovnost a touhu po
vítûzství. OranÏová znamená energii
a sílu. Tmavû modrá je symbolem sou-
stfiedûnosti, dÛvûryhodnosti a stability.
A kromû toho je barvou zimy a zimních
sportÛ. Bílá je pak barvou snûhu. (dv)

Na mûstsk˘ch tramvajov˘ch linkách
ã. 2 a 3 jezdí od nedûle 18. prosince
2005 ãtyfii první nízkopodlaÏní tramva-
je, které byly rekonstruovány ze star-
‰ích vozÛ klasické typové fiady T3. Tyto
upravené vozy obdrÏel Dopravní pod-
nik mûsta Liberce, a. s. v listopadu loÀ-
ského roku. 

„V následujících dvou letech bude
rekonstruováno dal‰ích osm vozÛ, pfii-
ãemÏ nûkteré z nich budou slouÏit i na
mezimûstské trati do Jablonce nad
Nisou,“ uvedl tiskov˘ mluvãí Doprav-
ního podniku mûsta Liberec Tomá‰
Krebs s tím, Ïe takto upravené vozy
budou fiazeny v soupravách jako
první, protoÏe jsou mezi podvozky
vybaveny ãástí s nízkou podlahou,
umoÏÀující pohodln˘ nástup imobil-
ních cestujících. Po ukonãení zku‰eb-
ního provozu budou jejich odjezdy ze

zastávek oznaãeny v jízdních fiádech
tak, jak je tomu u nízkopodlaÏních
autobusÛ.

Rekonstruovaná tramvaj s typov˘m
oznaãením T3R.PLF o délce 15,1 m je
o cel˘ jeden metr del‰í, neÏ star‰í vozy,
a i s podvozky má hmotnost 20,5 tuny.
V interiéru je 25 míst pro sedící cestují-
cí, pfiiãemÏ z toho 5 míst tvofií sklopné
sedaãky v nízkopodlaÏní ãásti. Kromû
sedících cestujících vÛz pojme dal‰ích
78 stojících pasaÏérÛ. 

Rekonstrukce jednoho vozu stojí
dopravní podnik 8,45 milionu korun
a formou dotace na ni pfiispûly stát
i mûsto Liberec.

Kompletaci vozu, jako finálního pro-
duktu, zaji‰Èuje âKD Pragoimex a. s.
Podobnû rekonstruované nízkopodlaÏ-
ní tramvaje jsou v provozu zatím jen
v Ostravû. (vod)
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Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v prosinci 2005 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.  
90 let – Vojtûch Nejedlo, Jifiina âer-
venková, Helena Pokorná, Miloslava
Hlávková, Oldfiich Musil
91 let – Franti‰ka Nováková, AlÏbûta
Tesafiová, Miloslava Zhoufová, Libu‰e
Havlíková, Marie Ronová, Îofie Klapková
92 let – Pavlína Doudová, Emilie ·imo-
nová, Charlotta Linhartová, Miroslava
ManÏelová, Milada RÛÏiãková, Marie
Luschnitzová
93 let – AneÏka Sluková, Albína Vale-
‰ová, Vilém Bednáfi, Ra‰ela Lebovião-
vá, Milada Severová, Jaroslav Kare‰
94 let – Irma Vrbatová, Josef RÛzha,
Vlasta Maru‰ková
95 let – Otto Sluka
97 let – Marie Balharová, Eli‰ka Kfiiv-
ková
99 let – Vladimír Veverka, Marie Fuxová

OslavencÛm k jejich v˘znamné-
mu Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí . . .
Dopravní podnik jde cestou rekonstrukce vozÛ

První nízkopodlaÏní tramvaje jezdí
zatím ve zku‰ebním provozu

Nová revue propaguje libereck˘ region v Sasku

MS 2009 má své oficiální logo

První ãíslo kulturnû spoleãenského
magazínu z Liberecka a Podje‰tûdí pod
názvem Neisse revue/Nisa revue vyda-
la v prosinci mûstská spoleãnost ELSET
z Liberce. Kmotrem nového dvoumûsíã-
níku se stal vedoucí sekretariátu regio-
nálního sdruÏení Euroregionu Nisa
Jaroslav Zámeãník. Spoleãnû se sudiã-
kami Jitkou Mrázkovou z liberecké rad-
nice, fieditelkou Centra Babylon Hele-
nou JeÏkovu a Miss Junior 2005 Krist˘-
nou Martínkovou popfiál novému maga-
zínu mnoho ãtenáfiÛ a zároveÀ spokoje-
n˘ch náv‰tûvníkÛ Liberecka.

Neisse revue/Nisa revue vychází
v nûmeckém jazyce a informuje obyvate-
le z pfiíhraniãních oblastí Saska o nejzají-
mavûj‰ích událostech v Liberci a v Libe-
reckém kraji. V nûmeckém pfiíhraniãí
chybûly pravidelné informace z Liberec-
kého kraje, coÏ bylo na ‰kodu, neboÈ
Euroregion Nisa nabízí mimofiádné pfiíle-
Ïitosti k umûleck˘m a sportovním záÏit-
kÛm. „Poptávka na obou stranách hranic
po informacích nás pfiivedla k my‰lence

vydávat Neisse revue,“ uvedl ‰éfredak-
tor magazínu Michal Buzek.

„Turisté z Nûmecka jsou jednoznaã-
nû nejpoãetnûj‰ími náv‰tûvníky Libe-
reckého kraje. Za prvních ‰est mûsícÛ
roku 2005 se jich v ubytovacích zafiíze-
ních regionu vystfiídalo pfies 131 tisíc,
témûfi dvû tfietiny tvofií hosté z Nûmec-
ka,“ fiíká tisková tajemnice âeské
centrály cestovního ruchu –
Czech Tourism Karin ·eligová.

První ãíslo barevného dvou-
mûsíãníku mimo jiné pfiineslo
informace o tom, jak cestovat ze
sask˘ch DráÏìan do Liberce
v nov˘ch vlakov˘ch soupravách.
Informuje o moÏnostech ubytová-
ní, o pfiíleÏitostech sportovního
vyÏití na Je‰tûdském hfiebenu ãi
v ãesko-polském pohraniãí Jizer-
sk˘ch hor.

Dvacetistránkov˘ magazín
Neisse revue/Nisa revue vychází
jednou za dva mûsíce v nákladu
deset tisíc v˘tiskÛ a je bezplatnû

distribuován z turistick˘ch a informaã-
ních stfiedisek v nûmeck˘ch mûstech
Bautzen, Löbau, Görlitz, Zittau,
v recepcích velk˘ch hotelÛ a ve vlako-
v˘ch soupravách âesk˘ch drah
a Deutsche Bahn. Má také elektronic-
kou podobu pfiístupnou na stránkách
www.neisserevue.cz. (‰e, dv)

Pokraãování ze str. 1 
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V Koloseu se zpívalo persky i romsky

Radnice pfiidûlila první startovací byty

Poplatková povinnost za zneãi‰Èování ovzdu‰í

Ukrajin‰tina, per‰tina ãi rom‰tina
byly sly‰et v libereckém Koloseu na
kulturním odpoledni národnostních
men‰in s názvem Îijeme tady. Akci,
nad kterou pfievzala zá‰titu námûstky-
nû primátora Ing. Eva Koãárková, uspo-
fiádala komise pro národnostní men‰i-
ny Rady mûsta Liberec spoleãnû
s oddûlením prevence a sociálních vûcí
a za finanãní podpory Krajského úfiadu
Libereckého kraje.

Na tomto odpoledni úãinkovali
zástupci rozliãn˘ch národností, ktefií
pfiedstavili kousek ze své kultury. Nej-
vût‰ímu zájmu se te‰il Ali Amiri, kter˘
kromû zpûvu i velmi ochotnû odpovídal
na fiadu dotazÛ. Mezi vystupujícími se

objevila je‰tû jedna známá
tváfi z televizní obrazovky,
a to televizní hlasatelka Iveta
Kováãová, která se svou
pûveckou skupinou Triny
zazpívala romské písnû s jaz-
zov˘m nádechem. V progra-
mu vystoupila také Romská
hudební ‰kola, která v prove-
dení Cimbálové muziky Rom-
ského komunitního centra
zahrála smûsici klasick˘ch
romsk˘ch ãardá‰Û. Publikum
pfiíjemnû pfiekvapila i ukrajinská
hudební skupina Ignis ãi taneãní sou-
bor z Tfiebíãe s ukázkami Ïidovského
folklóru.

Na konec akce DismanÛv dûtsk˘ roz-
hlasov˘ soubor zahrál dûtskou operu
Brundibár, která vznikla za války
v Osvûtimi. (rkc)

UpozorÀujeme provozovatele mal˘ch
zpoplatnûn˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í, Ïe dle ust. § 19, odst. 16 zákona
ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í v plat-
ném znûní (dále jen zákon o ochranû
ovzdu‰í) jsou povinni do 15. února po
skonãení poplatkového období zaslat
podklady pro stanovení v˘‰e poplatku na
bûÏn˘ rok pfiíslu‰nému orgánu ochrany
ovzdu‰í. Ten je urãen umístûním zdrojÛ.
U zdrojÛ umístûn˘ch v k. ú. Liberec
(vyjma k. ú. Vratislavice nad Nisou) je to
Magistrát mûsta Liberec, odbor Ïivotního
prostfiedí. Za zdroje umístûné v územním
obvodu Vratislavice nad Nisou se pod-
klady zasílají na Úfiad mûstského obvodu
Vratislavice n. N.

Malé zpoplatnûné zdroje jsou:
1) spalovací zafiízení o jmenovitém

tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 50 kW (ale
niÏ‰ím neÏ 200 kW), pouÏívající paliva
uvedená v pfiíloze ã. 1 tabulce B II záko-
na o ochranû ovzdu‰í; 2) zdroje emitující
tûkavé organické látky (dále jen „VOC“);

3) zdroje emitující tuhé zneãi‰Èující látky.
Spalovací zdroje
Oznamovací povinnost dle v˘‰e uve-

deného zákona se vztahuje na provozo-
vatele mal˘ch spalovacích zdrojÛ, ktefií
pouÏívají paliva uvedená v pfiíloze ã. 1
tabulce B II zákona o ochranû ovzdu‰í, tj.
topn˘ olej s obsahem síry od 0,1 do 1 %,
ãerné uhlí, hnûdé uhlí tfiídûné, palivo
z hnûdého uhlí, hnûdé uhlí energetické,
lignit, uhelné kaly, proplástky, jiná kapal-
ná paliva a látky, pokud zákon jejich pou-
Ïívání nezakazuje. Sazby poplatkÛ jsou
také uvedeny v pfiíloze ã. 1 tabulce B II
zákona o ochranû ovzdu‰í. Oznamovací
povinnost se naopak nevztahuje na pro-
vozovatele mal˘ch spalovacích zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í, ktefií pouÏívají jako
palivo koks, dfievo, plynná paliva dostup-
ná ve vefiejn˘ch rozvodn˘ch a distribuã-
ních sítích, biomasu nebo lehk˘ topn˘
olej s obsahem síry do 0,1 %.

Zdroje emitující VOC
Provozovatelé mal˘ch zdrojÛ s celko-

vou jednorázovou roãní spotfiebou VOC
vût‰í neÏ 0,6 t a provozovatelé mal˘ch
zdrojÛ s celkovou projektovanou roãní
spotfiebou VOC vût‰í neÏ 0,4 t (pokud
není v pfiíloze ã. 2 vyhlá‰ky MÎP 
ã. 355/2002 Sb. uvedeno jinak), podlé-
hají uvedené oznamovací povinnosti
a vedou evidenci a pfiehled o spotfiebû
VOC podle ust. § 12 odst. 1 písm. c)
zákona o ochranû ovzdu‰í. Provozova-
telé v˘‰e uveden˘ch zdrojÛ kaÏdoroãnû
pfiedávají vyplnûn˘ tiskopis (oznamo-
vací list uÏivatele organick˘ch rozpou-
‰tûdel) podle pfiílohy ã. 6, vyhlá‰ky
MÎP ã. 355/2002 Sb. Sazby poplatkÛ
jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 tabulce B III
zákona o ochranû ovzdu‰í.

Zdroje emitující TZL
Na provozovatele mal˘ch zdrojÛ

emitující TZL se rovnûÏ vztahuje ozna-
movací povinnost dle § 19, odst. 16
zákona o ochranû ovzdu‰í. Sazby
poplatkÛ jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1
tabulce B III tohoto zákona.

âtrnáct dnÛ pfied vánoãními svátky
liberecká radnice rozdûlila ‰estadvacet
zbrusu nov˘ch startovacích bytÛ, které
postupnû v ‰esti domech za pfiispûní
státu staví v Zeleném Údolí. První
nájemníci tak mohli ·tûdr˘ den proÏít
v novém bytû, neboÈ fiada z nich se po
obdrÏení smlouvy a klíãÛ ihned nastûho-
vala. Dal‰í bytové jednotky budou roz-
dûleny v lednu.

Îádosti o byty v prvním z domÛ byly
do pofiadníku pfiijímány od 1. fiíjna.
Pofiadník byl sestaven na základû bodo-
vého hodnocení a kritérií, mezi nûÏ

patfií, Ïe Ïadatel musí nejménû ãtyfii
roky trvale Ïít v Liberci, nebo tu alespoÀ
pracovat, nesmí mít Ïádné dluhy, nesmí
b˘t on ani pfiíslu‰níci rodiny trestnû stí-
háni. Pfiíjem Ïadatele pfiitom nesmí pfie-
sáhnout 0,8násobek prÛmûrné mzdy
a u víceãlenné rodiny 1,5 násobek. Tyto
nové startovací byty mohou nájemníci
ob˘vat maximálnû deset let.

Za metr ãtvereãní zaplatí lidé 65
korun a proto se o nû mohou ucházet
osoby s urãit˘m limitem pfiíjmÛ, coÏ je
také podmínka státní dotace. „I tak je
o byty velk˘ zájem, a to pfiedev‰ím mezi

mlad˘mi lidmi do 30 let,“ uvedl primátor
mûsta Jifií Kittner s tím, Ïe smlouvy
s nájemníky se uzavírají vÏdy na rok
s moÏností opakování.

Poslední nové bytové jednotky budou
pfiedávány do uÏívání letos na podzim.
V kaÏdém ze ‰esti postaven˘ch domÛ
bude 32 bytÛ, z toho vÏdy ãtyfii jsou jako
bezbariérové urãeny pro postiÏené, kde
platí zvlá‰tní reÏim pfiidûlování. V˘stav-
ba ‰esti obytn˘ch domÛ pfiijde celkem
na 235 milionÛ korun, z toho 100 milionÛ
poskytl Státní fond rozvoje bydlení a na
zbytek si mûsto vzalo úvûr. (dv)
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9. 1.–15. 1. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

16. 1.–22. 1. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484

23. 1.–29. 1. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

30. 1.–2. 2. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

3. 2.–5. 2. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO)

tel.: 485 111 182

6. 2.–9. 2. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

10. 2.–12. 2. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

13. 2.– 6. 2. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h, ne, sv. 8–20 h,

tel.: 482 772 755

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–23 hodin, 
sobota 13–23 hodin,

nedûle, svátky 8–23 hodin

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 21. ledna 2006 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

21|01
9 – 12 hod.
UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu u primátora 

je nutné se pfiedem objednat na tel. 485 243 102

Najdu svého pána?

Zmûna v rezervaci svatebních obfiadÛ

Seznam zvífiat v mûstském útulku
v RÛÏodole I, Osta‰ovská 570, Liberec
11, tel.: 485 106 412, 602 774 104, tel.
záznamník.: 485 106 356
• Pes, jezevãík, zlat˘, dlouhosrst˘, 7 let •
pes, pudl, aprikot, 7 let • pes, NO, dlou-
hosrst˘, 10 let • pes, NO, pálen˘, 11 let
• pes, NO, pálen˘, 10 let • pes, kfiíÏenec
NO, 11 let • pes, kfiíÏenec mal˘, pálen˘,
11 let • pes, kfiíÏenec.NO, svûtle pálen˘,
12 let • pes, kfiíÏenec mal˘, 11 let • pes,
sibifisk˘ husky, 4 roky • pes, kfiíÏenec
pudla, ãern˘, 10 let • pes, kfiíÏenec
jezevãíka, 11 let • pes, kfiíÏenec mal˘,
12 let • fena, nûmeck˘ ohafi, 9 let • pes,
kfiíÏenec NO, 10 let • pes, kokr, zlat˘,
10 let • pes, pudl, aprikot, 5 let • fena,
kfiíÏenec NO, 9 let • pes, kfiíÏenec boxe-
ra, ãernobíl˘, 2 roky • pes, americk˘
kokr, ãernobíl˘, 1 rok • pes, stfiedoasiat,
‰ed˘, 5 let • pes, kfiíÏenec stfiední,
hnûd˘, 1 rok • fena, kfiíÏenec mal˘, ãerná,
2 roky • pes, kfiíÏenec pudla, 1 rok • fena,
kfiíÏenec jezevãíka, 2 roky • pes, kfiíÏenec
stfiední, del‰í srst, pálen˘, 3 roky
V útulku je dále k dispozici 28 koãek,
mezi nimiÏ je 8 koÈat a 6 kastrovan˘ch
koãek. Vzhledem k uzávûrce Zpravoda-
je a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe. Aktualizovan˘ seznam
zvífiat najdete na www.liberec.cz.

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 hod. SO: 9.30–12.30 hod.

NOV¯ PRODEJ VSTUPENEK
V Mûstském informaãním centru Liberec mÛÏete nyní zakoupit také vstupen-
ky sítû Ticketportal. Tato síÈ nabízí vstupenky na akce v‰ech ÏánrÛ po celé âR,
vãetnû vstupenek na domácí utkání FC Slovan Liberec. BliÏ‰í informace a pfie-
hled prodávan˘ch akcí najdete na stránkách http://www.ticketportal.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
■ PLESOVÁ SEZONA 2006: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milov-
níkÛm tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2006, aby si kaÏd˘ mohl
vybrat dle svého zájmu.
■ ZIMNÍ SPORTOVI·Tù: V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfiehled
zimních sportovi‰È na‰eho regionu, moÏnosti bruslení, ceny a provozní doby
lyÏafisk˘ch vlekÛ spolu s kontakty na jejich provozovatele, seznam pÛjãoven
zimního vybavení atd.
■ P¤EHLED SVÁTKÒ: Pfiipravili jsme pro vás pfiehled svátkÛ a prázdnin
v âeské republice pro rok 2006 a zároveÀ soupis státních svátkÛ a v˘znamn˘ch
dnÛ v sousedních zemích – Nûmecku, Polsku, Slovensku a Rakousku.
V‰echny v˘‰e jmenované pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách
http://www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru
Liberec.

NABÍDKA ZBOÎÍ
Mnoho v˘born˘ch tipÛ na pfiíjemné strávení zimních voln˘ch chvil v na‰em
regionu pfiiná‰í nové vydání turistick˘ch novin zima 2005. V jednotliv˘ch
oblastech (MáchÛv kraj, Tol‰tejnské panství, LuÏické hory a Podje‰tûdí, Fr˘d-
lantsko, Jizerské hory, âesk˘ ráj a Horní Pojizefií, Krkono‰e + bonus Horní LuÏi-
ce a Polsko) najdete podrobn˘ pfiehled o lyÏafisk˘ch areálech, kulturních zafií-
zeních, zimních tipech, kulturních i sportovních akcích a mnohé dal‰í rady ãi
zajímavosti. K dispozici v MIC – cena 10 Kã.
Sbûratele jistû potû‰íme nabídkou kalendáfiíkÛ s motivem plastiky rytífie,
kter˘ od srpna 2005 zdobí vrchol hlavní radniãní vûÏe. Pokud chcete mít svého
rytífie doma v plné kráse, mÛÏete navíc v MIC zakoupit jeho vûrnou 18 cm vyso-
kou kopii za 1 090 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE LEDNA
13. 1. 1907: byl slavnostnû otevfien pÛvodní hotel na Je‰tûdu.
24. 1. 1959: se konalo I. zku‰ební vysílání televizní stanice Je‰tûd.
31. 1. 1963: pÛvodní hotel Je‰tûd lehl popelem.
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M

Správní odbor Magistrátu mûsta
Liberec, oddûlení matriky sdûluje, Ïe
od 1. ledna 2006 dochází k zásadní
zmûnû rezervace termínÛ svatebních

obfiadÛ. Doba pro moÏnost rezervace se
prodluÏuje z pÛvodních tfií na ‰est
mûsícÛ pfied konáním svatebního
obfiadu. J. ·tíchová, správní odbor



Liberecká kulturní agentura ·tûk
je organizátorem 4. roãníku WORLD
Experimentu, kter˘ se uskuteãní 27.
ledna od 19.30 hodin v Experimen-
tálním studiu v Liberci-Lidov˘ch
sadech. V programu, kter˘ je spoje-
ním tfií hudebních skvostÛ, vystoupí
âinna, expresivní hudba na hranici
ÏánrÛ, dále hlasová experimentátorka
Ridina Ahmed a písniãkáfika z vûtrné-
ho ml˘na Jana Vébrová. (vod)

Veãer ojedinûlé
hudby
Veãer ojedinûlé
hudby

Primátor Jifií Kittner v ãele SAJ

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 magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

zpravodaj
liberecké radnice
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Nezapomnûli na zvífiata v útulku
V pfiedvánoãním ãase nezapomnûli

na ãtyfinohé pfiátele v mûstském útulku
Ïáci liberecké Speciální ‰koly pro tûles-
nû postiÏené v LuÏické ulici. Uspofiádali
vefiejnou sbírku pro opu‰tûné pejsky.
Mezi Ïáky a pedagogy se vybralo cel-
kem 1 300 korun, které tûsnû pfied ·tûd-

r˘m dnem odevzdali do rÛÏodolského
útulku. „Tato akce se u nás konala jiÏ
podruhé a vûfiím, Ïe se stane tradicí
myslet nejen na své blízké, ale alespoÀ
trochu pomoci i ãtyfinoh˘m pfiátelÛm,“
uvedla Vûra Teplá ze Speciální ‰koly
pro tûlesnû postiÏené. (dv)

V ãele mûstské akciové spoleãnosti
Sportovní areál Je‰tûd (SAJ) stojí Jifií
Kittner. Primátora Liberce do svého ãela
zvolilo pfiedstavenstvo firmy, která
poskytuje sluÏby a spravuje rozsáhl˘
majetek na Je‰tûdu a souãasnû spolu-
pracuje na vybudování rekreaãního
a sportovního zázemí pro bûÏeck˘ sport
v liberecké ãtvrti Vesec.

Skiareál Je‰tûd stejnû jako loni zahá-
jil lyÏafiskou sezonu t˘den pfied vánoãní-
mi svátky. První lyÏafie pfiivítal v sobotu
17. prosince na sjezdovce F10-Pod lany.

Dal‰í sjezdové tratû, vãetnû vleku Skal-
ka a dvousedaãkové lanovky na Je‰tûd,
byly zpfiístupnûny do Vánoc a v pfiípadû
pfiízniv˘ch klimatick˘ch podmínek od
Nového roku se zprovozÀuje i vût‰í ãást
lyÏafiského areálu, kde dosud leÏelo aÏ
padesát centimetrÛ upraveného, pfie-
váÏnû technického snûhu.

Horské stfiedisko v nové sezonû
kromû Plání technicky zasnûÏuje v‰ech-
ny sjezdovky, coÏ pfiedstavuje pfiibliÏnû
osmdesát procent tratí v celkové délce
necel˘ch devût kilometrÛ. (‰et)

Vzhledem k ãetn˘m dotazÛm ohlednû v˘mûny obãan-
sk˘ch prÛkazÛ vám pfiedkládáme pfiehled o platnosti
a potfiebné v˘mûnû tûchto dokladÛ, jakoÏ i dal‰í informace,
které se v˘mûny prÛkazÛ t˘kají.
Rok vydání v˘mûna nejpozdûji do konce roku

1995 31. 12. 2006
1996 31. 12. 2006
1997 31. 12. 2007
1998 31. 12. 2007
1999 31. 12. 2008
2000 31. 12. 2008
2001 31. 12. 2008
2002 31. 12. 2008
2003 31. 12. 2008

Datum podání Ïádosti je ve v‰ech uveden˘ch pfiípadech
nejpozdûji do 30. listopadu pfiíslu‰ného roku, z dÛvodu
zákonem stanovené 30denní lhÛty na v˘robu obãanského
prÛkazu.
Tato v˘mûna se nevztahuje na obãany, ktefií jsou narozeni
pfied 1. lednem 1936 (obãané star‰í 70 let), pokud mají
v obãanském prÛkazu vyznaãenou platnost bez omezení.
Obãané, ktefií mají obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãiteln˘mi
údaji = nejnovûj‰í obãansk˘ prÛkaz zelené barvy s ãíslem
prÛkazu uveden˘m pod fotografií, obãansk˘ prÛkaz nemusí
vymûnit.
Magistrát mûsta Liberce nebude od obãanÛ vybírat v médi-
ích uvádûnou pokutu 10 000 Kã.

Jitka ·tíchová, vedoucí správního odboru

LHÒTY PRO V¯MùNU OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ

Rady a kontakty
V Liberci se schází skupina Ano-

nymních alkoholikÛ – lidí, ktefií spo-
leãnû hledají cesty, jak se vymanit ze
své závislosti na alkoholu. Tato skupi-
na zmûnila dny a místo setkání, která

se nyní konají kaÏdou stfiedu od 18.15
hodin v budovû Jazykové ‰koly na ·al-
dovû námûstí.

BliÏ‰í informace na telefonním ãísle:
728 169 724 nebo 776 013 635.


