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Augsburgu dominovali deset dnÛ
Libereãané

Spoleãné vystoupení taneãních skupin zakonãilo první den Dialogu 2007.

Deset ãervnov˘ch dnÛ Ïilo partner-
ské mûsto Augsburg nûmecko-ãesk˘mi
kulturními dny – Dialog 2007, které
navázaly na první Dialog uskuteãnûn˘
v Liberci pfied dvûma roky. O pestfie
sestaven˘ program, kter˘ se konal od
15. do 24. ãervna na mnoha místech,
byl mezi obyvateli Augsburgu velk˘
zájem. Náv‰tûvníky se zaplnil pfiekrás-
n˘ radniãní Zlat˘ sál pfii slavnostním
zahájení, na nûmÏ úãastníky Dialogu
i diváky pozdravili pfiedstavitelé obou
mûst Dr. Paul Wengert a Ing. Jifií Kitt-
ner. Na slavnostním veãeru vystoupili

v programu plném hudby a tance dûti
a mladí lidé ze ZU· Liberec a augs-
burgské soukromé baletní ‰koly Dance

Pokraãování na str. 7

27|07
8–14 hodin

Sanitární dny na magistrátu jsou v pátek

27. 7. a 31. 8. 2007, kdy jsou v‰echny 

budovy úfiadu pro vefiejnost uzavfieny

Organizaãní v˘bor MS 2009 uspofiá-
dal v ãervnu v Liberci setkání témûfi 300
dobrovolníkÛ Teamu Liberec 2009, ktefií
se bûhem ‰ampionátu budou podílet na
sportovní ãásti organizace. „Cílem set-
kání sekce Sport bylo rozdûlit dobrovol-
níky do jednotliv˘ch skupin a pfiiblíÏit
jim konkrétní ãinnost, kterou budou
bûhem mistrovství svûta vykonávat.
Nyní znají své pfiímé vedoucí, s nimiÏ
budou v pfií‰tích jednadvaceti mûsících
spolupracovat. Seznámili jsme je s plá-
nem ‰kolení, semináfiÛ a testovacích
závodÛ, pfii nichÏ by mûli získat dosta-
teãné zku‰enosti je‰tû pfied pofiádáním
závodÛ FIS Svûtového poháru v únoru
2008,“ uvádí Ivo Gréger, sportovní fiedi-
tel organizaãního v˘boru Liberec 2009.

Dobrovolníci sekce Sport budou
bûhem ‰ampionátu vykonávat pozice
rozhodãích pfii jednotliv˘ch závodech
a zabezpeãovat pfiípravu sportovi‰È. Sou-
ãasnû se budou podílet na zaji‰tûní
chodu závodních kanceláfií, pÛsobit jako
doprovod zahraniãních v˘prav nebo se
podílet na meteorologickém servisu. (vz)

Dobrovolníci
se specializují

31|08
8–14 hodin

Foto: Dagmar Vodvárková



■ Zprávu o ãinnosti a hospodafiení orga-
nizace Kulturní sluÏby Liberec, s. r. o. za
rok 2006 vzala na vûdomí rada mûsta. Z ní
vypl˘vá, Ïe zastupitelstvo mûsta v prosin-
ci 2005 schválilo organizaci pfiíspûvek na
provoz ve v˘‰i 4 736 000 Kã. Tyto finanãní
prostfiedky byly spotfiebovány v rámci
provozu areálu, a to na aktivity v kulturní,
spoleãenské a rekreaãní sféfie. Konkrétnû
se jednalo o následující projekty: abo-
nentní cyklus koncertÛ váÏné hudby, pro-
vozování hudebních kurzÛ, pofiady pro
dûti, pfiedná‰ková ãinnost, malé divadelní
formy, vystoupení zaãínajících hudebních
interpretÛ a souborÛ, klubovní kulturní
pofiady, poskytování prostor a technické-
ho zázemí pro ãinnost spolkÛ a obãan-
sk˘ch iniciativ, provoz Dûtského koutku.
V roce 2006 byl spotfiebován i pfiíspûvek
na bûÏnou údrÏbu a opravy ve v˘‰i 250
tisíc korun. V prÛbûhu roku 2006 bylo
v Lidov˘ch sadech uspofiádáno celkem
492 akcí pro 100 000 náv‰tûvníkÛ, z ãehoÏ
18 akcí s náv‰tûvností 8 500 lidí se usku-
teãnilo v zahradû.

■ âlenové mûstské rady projednali
návrh tfietího rozpoãtového opatfiení, do
nûhoÏ byly zahrnuty i úpravy t˘kající se
závûreãného úãtu a finanãního vypofiá-
dání za rok 2006. Do pfiíjmové ãásti roz-
poãtu byly zafiazeny dotace ze státního
rozpoãtu a rozpoãtu Krajského úfiadu
Libereckého kraje ve v˘‰i 30 701 131 Kã.
Pfiíjmy nav˘‰il odbor rozvojov˘ch projek-
tÛ o pfiíjmy z prodeje pozemkÛ, ostatních
nemovitostí a pronájmu parkovacích
ploch, a to o 26 266 199 Kã. Ve v˘dajové
ãásti nejvût‰í podíl nav˘‰ení tvofií dotace
ze státního rozpoãtu a KÚLK, které jsou
ihned po pfiijetí vydávány na jednotlivé
akce. Na základû schválení ze 4. zasedá-
ní zastupitelstva byla vytvofiena nová
poloÏka havarijní opravy komunikací ve
v˘‰i 33 860 000 Kã.
■ Ministerstvo financí oznámilo statu-
tárnímu mûstu Liberec pfiiznání státní
dotace ve v˘‰i 3 miliony korun v rámci
programu „V˘stavba ‰kolních hfii‰È“.
Rada mûsta proto schválila zahájení pfií-
pravy akce „Rekonstrukce hfii‰tû – Z·

Husova“. Stávající hfii‰tû, které ‰kola
vyuÏívá k v˘uce tûlesné v˘chovy a jenÏ
slouÏí i k vyuÏití volného ãasu, jiÏ v sou-
ãasnosti nevyhovuje hygienick˘m pfied-
pisÛm. Znaãnû po‰kozené je oplocení
podél hfii‰tû, drátûná síÈ místy chybí
a neslouÏí, odvodnûní hfii‰tû nemá
funkãní podloÏí, coÏ neumoÏÀuje vybu-
dování moderního umûlého povrchu.
Stavba nového víceúãelového hfii‰tû je
navrÏena na pozemcích pÛvodního hfii‰-
tû, které jsou v majetku SML, o rozmû-
rech 36 x 18 metrÛ s umûl˘m vodopro-
pustn˘m povrchem. Hfii‰tû by mûlo
poslouÏit i pro tenis, odbíjenou, streetball
a minikopanou. Souãástí bude i zpevnû-
ná plocha se stoly pro stolní tenis, dále
hrací plocha s vybavením pro dûti mlad-
‰ího vûku, vãetnû zpevnûné plochy ze
zatravÀovacích tvárnic a rozbûÏi‰tû
skoku do dálky. Náklady na rekonstrukci
hfii‰tû jsou 4,4 miliony korun, z nichÏ 
3 miliony poskytne ministerstvo financí
a ãástku 1,4 milionu uhradí mûstsk˘ roz-
poãet. (dav)
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Integrovaná doprava zjednodu‰í cestování po regionu
Zastupitelstvo Libereckého kraje 

15. února 2005 schválilo zaloÏení Koor-
dinátora vefiejné dopravy v Libereckém
kraji (KORID LK, s. r. o.) – nezávislé spo-
leãnosti, která bude prostfiedníkem pro
komunikaci mezi objednavateli v˘konÛ
(LK + mûsta a obce). Spoleãnost, která
byla zapsána do obchodního rejstfiíku
v bfieznu 2005, bude také koordinovat
vznik a rozvoj integrovaného dopravní-
ho systému. Od svého vzniku se spoleã-
nost zab˘vá problematikou vefiejné
dopravy a pfiípravou IDOL; zpracovány
byly nûkteré dílãí materiály, napfi. kate-
gorizace Ïelezniãních tratí v LK, které
jsou dle v˘znamu rozdûleny do 4 kate-
gorií. Byly pfiipraveny nové taktové
Ïelezniãní jízdní fiády zkvalitÀující Ïelez-
niãní dopravu v regionu a umoÏÀující
provázání s autobusovou dopravou.
Vloni v ãervenci byla zfiízena pracovní

skupina za úãasti zástupcÛ KÚLK,
KORID LK, jednotliv˘ch dopravcÛ a dal-
‰ích. Jejím cílem bylo stanovení základ-
ních pravidel vzniku a rozvoje IDOL. Na
základû tûchto pravidel a následn˘ch
anal˘z byl pfiipraven „Zámûr realizace
Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje“, kter˘ byl schválen
krajsk˘m zastupitelstvem letos v únoru.

Podle zámûru bude Integrovan˘
dopravní systém v Libereckém kraji
vznikat postupnû. V první etapû bude
zavedena tarifní integrace, která uÏiva-
telÛm vefiejné dopravy umoÏní cestovat
po území LK na jeden jízdní doklad. Ve
druhé etapû by pak do‰lo k prostorové-
mu a ãasovému zaji‰tûní návaznosti
mezi jednotliv˘mi druhy dopravy
(v˘stavba spoleãn˘ch terminálÛ, koordi-
nace jízdních fiádÛ, realizace projektu
Regiotram). Jednotlivé kroky z první

a druhé etapy se budou vzájemnû prolí-
nat. Cílem v‰ech tûchto opatfiení je zv˘-
‰it atraktivitu vefiejné osobní dopravy
v kraji. Realizace první etapy je podmí-
nûna finanãními prostfiedky na nákup
odbavovacího zafiízení do vozidel pfií-
mûstské autobusové dopravy, neboÈ stá-
vající zafiízení neakceptují bezkontaktní
ãipové karty typu Liberecké mûstské
karty nebo In karty âesk˘ch drah. Rada
mûsta Liberce tento zámûr Integrované-
ho dopravního systému Libereckého
kraje schválila. Aby v‰ak mohl cel˘
zámûr dobfie fungovat, je tfieba jej pro-
pojit i s nejvût‰ím mûstem kraje, coÏ
dosud nebylo vnímáno jako priorita.
Podle novû pfiijaté koncepce bude i Li-
berec úãastníkem projektu, a z tohoto
dÛvodu bude mít statutární mûsto Libe-
rec v komisi dopravy a pracovní skupinû
IDOL dva zástupce. (dav)

Od konce roku 2005 do záfií 2006
byly postupnû uvádûny do provozu
domy zvlá‰tního urãení, neboli „starto-
vací byty“ v ulici Krajní v Zeleném
Údolí. Tyto bytové jednotky byly posta-
veny za pomoci státní dotace. Podle
smlouvy se SFRB a v souladu s nafiíze-
ním vlády je u tûchto bytÛ moÏné kaÏ-
doroãní nav˘‰ení nájemného o míru
inflace, kterou zvefiejÀuje âesk˘ statis-

tick˘ úfiad. Nav˘‰ení nájemného o tuto
procentuální ãástku je v‰ak moÏné aÏ
po 12 mûsících provozu bytu a s plat-
ností vÏdy k 1. ãervenci kalendáfiního
roku.

âesk˘ statistick˘ úfiad zvefiejnil míru
inflace za rok 2006 ve v˘‰i 2,5% a radní
v této souvislosti schválili návrh pfií-
slu‰ného odboru na uplatnûní nav˘‰ení
nájemného ve ãtyfiech objektech, kde je

toto nav˘‰ení moÏné (poslední dva
domy byly dokonãeny aÏ v druhé polo-
vinû loÀského roku, tudíÏ nejsou v pro-
vozu poÏadovan˘ch 12 mûsícÛ). Nav˘-
‰ení o 2,5 % ãiní u bûÏn˘ch bytov˘ch
jednotek 1,62 Kã/m2 (pÛvodnû 65 Kã –
od 1. 7. 2007 66,62 Kã/m2) a u upravi-
teln˘ch bytov˘ch jednotek jde o 1,12
Kã/m2 (pÛvodnû 45 Kã – od 1. 7. 2007
46,12 Kã/m2). (mk)

Nájemné ve startovacích bytech mírnû podraÏilo
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âtyfii mûstské fondy rozdûlily dotace
Mûstsk˘ fond rozvoje bydlení roz-

dûloval dotace v prvním kole jiÏ
v dubnu leto‰ního roku. Nyní ale nastal
ãas pro kolo druhé, kam byly na zákla-
dû pfiedchozích jednání správní rady
pfiefiazeny nûkteré Ïádosti a kam se
rovnûÏ mohli pfiihlásit dal‰í zájemci
o dotaci. Celkem se tedy správní rada
zab˘vala dvanácti Ïádostmi, pro jejichÏ
hodnocení si stanovila 4 základní pravi-
dla: podpora spí‰e men‰ích akcí nebo
akcí, kde dochází ke slouãení nûkolika
stavebníkÛ; nav˘‰ení dotace pouze
u akcí, kde jsou realizovány kompletní
inÏen˘rské sítû; prioritnû podpofiit akce
na katastrálním území Liberec; nav˘-
‰ení dotace na jednotlivé akce bude
vypoãteno z poãtu pfiipojovan˘ch rodin-
n˘ch domÛ a v˘sledná suma bude zao-
krouhlena na celé tisíce. Správní rada
fondu doporuãila rozdûlit 1,5 milionu
korun mezi 5 ÏadatelÛ (ve tfiech pfiípa-
dech nav˘‰ení jiÏ poskytnutému obje-
mu dotace a ve dvou pfiípadech pfiidû-
lení dotace nové).

Druh˘m fondem, jehoÏ správní rada
pfiedloÏila návrh na rozdûlení, je Fond
prevence SML. Do prvního kola bylo na
v˘zvu doruãeno 5 Ïádostí a jedna
Ïádost byla do fondu pfiefiazena
z Fondu zdraví SML. V‰echny Ïádosti
splÀovaly formální poÏadavky, av‰ak
jedna Ïádost (Z· 5. kvûtna) byla pfiefia-
zena k projednání Správní radû Fondu
pro podporu a rozvoj vzdûlávání, neboÈ
spí‰e korespondovala se statutem
tohoto fondu. Celkov˘ poÏadavek na

dotace v‰ech ‰esti ÏadatelÛ byl vy‰‰í
neÏ 302 tisíc korun, pfiiãemÏ Správní
rada fondu navrhla rozdûlit mezi Ïada-
tele 134 900 korun. Mezi podpofiené
projekty tak patfií napfiíklad Centrum
ambulantních sluÏeb ADVAITA, Kurzy
prevence kriminálních a sociálnû pato-
logick˘ch jevÛ pro seniory Centra vzdû-
lanosti Libereckého kraje nebo projekt
primární prevence na základních ‰ko-
lách obecnû prospû‰né spoleãnosti
Maják.

Správní rada Fondu zdraví SML
v rámci první v˘zvy evidovala celkem
35 Ïádostí o podporu, v jednom pfiípadû
v‰ak ‰lo o Ïádost doruãenou po termí-
nu uzávûrky. Souhrnná poÏadovaná
ãástka byla více neÏ 1,3 milionu korun.
Správní rada navrhla rozdûlit mezi
Ïadatele 600 tisíc korun s tím, Ïe pouze
5 projektÛ nebude vÛbec podpofieno,
jedna Ïádost bude pfiefiazena do Fondu
prevence SML (viz. v˘‰e) a jedna do
Fondu podpory a rozvoje vzdûlávání
SML. Mezi nejúspû‰nûj‰í projekty tak
patfií napfiíklad Hiporehabilitace –
70 000 (Obãanské sdruÏení Svítání),
Chránûné dílny Harcov – 70 000
(Domov pro mentálnû postiÏené
v Liberci – Harcovû, o. p. s.) nebo Pro-
vázení – 45 000 (Stfiedisko rané péãe
SPRP Liberec).

âástku ve v˘‰i 1,6 milionu korun roz-
dûlila ve dvou fiádn˘ch kolech Správní
rada Sportovního fondu SML, a to 306
tisíc ve tfietím kole a 1,3 milionu v kole
pátém.

Ve tfietím kole jsou tradiãnû odmûÀo-
vány v˘kony sportovcÛ v uplynulém
roce, ktefií úspû‰nû reprezentovali
mûsto. V souladu se základními pravi-
dly bylo do termínu uzávûrky doruãeno
26 Ïádostí a Správní rada navrhla roz-
dûlit ãástky podle jednoduchého klíãe:
za 1. místo na MâR 4 000 Kã, za 1.–3.
místo na MS nebo ME 6 000 Kã a za
dosaÏen˘ t˘mov˘ titul (Mistr âR, Mistr
Evropy nebo Mistr svûta) 8 000 Kã.
Mezi nejúspû‰nûj‰í reprezentanty
Liberce patfií s nejvy‰‰í navrÏenou
ãástkou Taneãní a pohybová ‰kola
ILMA, TJ Lokomotiva Liberec 1 nebo
AQUAPLASTKOV.

Páté kolo je zamûfieno na vefiejné,
náborové a propagaãní akce, kam bylo
doruãeno celkem 95 Ïádostí s poÏadav-
kem na dotaci ve v˘‰i cca 2,3 milionu
korun. U 22 Ïádostí se v‰ak Správní
rada fondu rozhodla nepfiidûlit Ïádnou
dotaci, mezi zb˘vající projekty je navr-
Ïeno rozdûlit jiÏ zmínûn˘ch 1,3 milionu.
Mezi nejúspû‰nûj‰í Ïadatele patfií
napfiíklad Gymnastika Liberec, Judo-
club Liberec, Golf Club Liberec nebo
Dance4you Liberec. Správní rada v‰ak
také navrhla pfiidûlení mimofiádné
dotace ve v˘‰i 50 000 korun, která by
mûla b˘t poskytnuta Floorball Clubu
Liberec, a to na akci Kvalifikace na
PMEZ 2007 konané 7.–9. záfií.

V‰echny návrhy správních rad jed-
notliv˘ch fondÛ schválili zastupitelé
mûsta na svém posledním pfiedprázd-
ninovém zasedání. (mk, dv)

Sbûrn˘ dvÛr bude limitovat pfiíjem odpadu
V porovnání s rokem 2006 se zv˘‰ila

produkce odpadu dovezeného na sbûr-
n˘ dvÛr témûfi o 50 procent. Namátko-
v˘mi kontrolami se zjistilo, Ïe tato sluÏ-
ba je nûkter˘mi obãany zneuÏívána.
„Podle souãasn˘ch pokynÛ pro bez-
úplatn˘ pfiíjem odpadu je obsluha
povinna provûfiit pouze trvalé bydli‰tû.
Staãí tedy doprovod osoby bydlící
v Liberci a v‰echen odpad zafiazen˘
jako komunální nebo objemn˘, musí

obsluha pfiijmout a mûsto zaplatit,“
vysvûtlil námûstek primátora Milan ·ír.
Proto je nutné limitovat mnoÏství bez-
platnû odevzdaného odpadu na osobu
a rok a tím aktualizovat „Závazn˘
pokyn“ pro pfiíjem odpadu na sbûrn˘
dvÛr. Tento limit je: pût set kilogramÛ
objemného odpadu na osobu a rok,
pneumatiky z osobního automobilu
ãtyfii kusy roãnû, novû jsou doplnûny
elektroodpady. Od tohoto opatfiení se

oãekává zamezení zneuÏívání moÏnosti
bezplatnû odevzdávat odpad pfiede-
v‰ím podnikatelsk˘mi subjekty a sníÏe-
ní nákladÛ na likvidaci pfiijatého odpa-
du. Za pût vybran˘ch mûsícÛ roku 2006
ãinily náklady na provoz sbûrného
dvora 2 135 812 Kã a bylo pfiijato 592
tun odpadu, ve srovnateln˘ch mûsících
roku 2007 ãiní náklady 2 947 015 Kã
a na sbûrn˘ dvÛr bylo dovezeno 1 087
tun. (dv) 

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 3. kolo poskytnutí dotací z Kulturního fondu Statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na akce v období od 1. fiíjna 2007 do 31. bfiezna 2008. Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pra-
videl jsou k dispozici na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, kanceláfi ã. 109c),
v recepci radnice a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz. Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány
kaÏd˘ pracovní den na oddûlení kultury a sportu nebo na podatelnû magistrátu do pátku 31. srpna 2007 do 14.00 hodin.
Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 382 (sl. Matviaková, referentka oddûlení kultury a sportu).
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Mûstsk˘ orientaãní systém bude jednodu‰‰í

Vztahy mezi mûstem a DFX· upravuje písemn˘ dokument

Mûstsk˘ orientaãní systém (MOS)
v Liberci vznikl v roce 1998 a byl pro-
jektován jako systém logick˘, kdy jed-
notlivé subjekty (cíle) byly nahrazeny
ãíseln˘mi fiadami v jednotliv˘ch sekto-
rech. Cílem bylo sníÏení poãtu instalo-
van˘ch tabulí, av‰ak sloÏitost tohoto
systému zpÛsobila jeho nepochopení
a nefunkãnost. S ohledem na vzrÛstající
turistick˘ ruch, pofiádání MS 2009
a jemu pfiedcházející svûtové poháry,
jakoÏ i pofiádání dal‰ích kulturnû-spole-
ãensk˘ch nadregionálních akcí, je prio-
ritou orientaãní systém zmûnit tak, aby
splÀoval poÏadavky náv‰tûvníkÛ Liber-
ce. „Smûrové tabule budou v jednot-
ném grafickém provedení. Do orientaã-
ního systému budou zahrnuty i soukro-
mé firmy,“ uvedl námûstek primátora
Ondfiej âervinka.

Nedílnou souãástí orientaãního znaãe-
ní je i znaãení ulic, kdy se v‰ak nejedná
o znaãení formou „domovních tabulek“,
ale standardních smûrov˘ch tabulí umís-
tûn˘ch v kfiiÏovatkách a rozcestnících.

Nov˘ orientaãní systém bude budo-
ván dle platn˘ch legislativních podmí-
nek.

KOMUNÁLNÍ CÍLE: základem je
navigace k jednotliv˘m cílÛm bez uÏití
logického systému. Jednotlivé cíle
budou v grafickém provedení, tj. hnûd˘
podklad a bílé písmo, názvy budou
doplnûny o vhodné piktogramy. Vzhle-
dem k tomu, Ïe v katastru mûsta je
pohyb chodcÛ i vozidel prakticky iden-
tick˘, vyjma pû‰ích zón, uvaÏuje se
o jednom znaãení, tj. jeden orientaãní
systém pro automobily i chodce. Pro
potfieby komunálního orientaãního
systému je radou mûsta schváleno 115
komunálních cílÛ, rozdûlen˘ch do dvou
kategorií.

I. kategorie: náv‰tûvnicky nejv˘-
znamnûj‰í cíle (15) – radnice, ZOO, BZ,
Severoãeské muzeum, OG, Krajská kni-
hovna, Centrum Babylon, Je‰tûd, DFX·,
Tipsport arena, Mûstské informaãní
centrum, TU, nemocnice, parkovací
domy/parkovi‰tû, Krajsk˘ úfiad LK.

II. kategorie – ostatní cíle: cíle v této
kategorii budou znaãeny v jejich bez-
prostfiedním okolí s prioritou znaãení od
hlavních kfiiÏovatek.

Poãítá se se zachováním vstupních
informaãních tabulí na vjezdech do
Liberce, stávající informace budou
nahrazeny mapou mûsta a dÛleÏit˘mi
informacemi pro náv‰tûvníky.

ZNAâENÍ ULIC: grafické provedení
je ãerven˘ podklad a bílé písmo, znaãe-
ní ulic tvofií v souboru orientaãního zna-
ãení první znaãení v kfiiÏovatce, optimál-
ní je pouÏití oboustrann˘ch smûrníkÛ.

Jak uvedl námûstek Ondfiej âervinka,
náklady na zmûnu orientaãního systé-
mu se odhadují na 5 527 550 Kã a pro
realizaci tohoto projektu bude mûsto
usilovat o získání finanãních prostfiedkÛ
EU, které mohou ãinit aÏ devadesát pro-
cent nákladÛ. Dagmar Vodvárková

Návrh dohody mezi statutárním mûs-
tem Liberec a Divadlem F. X. ·aldy
schválili radní mûsta. Dokument vychá-
zí z úzké spolupráce mezi vedením diva-
dla, Libereckou IS a mûstem, která byla
odstartována v tomto roce. Jejím cílem
je zkvalitnûní sluÏeb jedné z nejvût‰ích
kulturních institucí a také vylep‰ení její-
ho ekonomického postavení.

„Dohoda jasnû stanoví parametry
vzájemné spolupráce, nastavuje ekono-
mické mantinely, v nichÏ se spoleãnost
bude pohybovat. Jasnû popisuje poslání
divadla, jeho uÏiteãnost pro zfiizovatele,
strategické zámûry a pfiedev‰ím definu-

je spoleãenskou objednávku mezi mûs-
tem a divadlem. Jejím cílem je zabezpe-
ãit stabilitu vztahu obou subjektÛ
v dohodnutém dvouletém období,“
dodal námûstek primátora Ondfiej âer-
vinka. Z dohody napfiíklad vypl˘vá, Ïe
divadlo uvede bûhem roku minimálnû
300 pfiedstavení, prÛmûrná obsazenost
divadla musí b˘t minimálnû 65 procent
a prÛmûrné trÏby na pfiedstavení mají
b˘t minimálnû 26 300 Kã. Naopak mûsto
se zavázalo za splnûní ukazatelÛ poskyt-
nout divadlu pfiíspûvek na neinvestiãní
náklady jednoho pfiedstavení ve v˘‰i
218 500 Kã.

Dohoda také mimo jiné upfiesÀuje
práva a povinnosti novû vzniklé Rady
divadla, která je sloÏena ze tfií zástupcÛ
politické reprezentace mûsta, ‰esti
odborníkÛ a pûti neãlenÛ se stál˘m prá-
vem úãasti a vyjadfiování (pfiíslu‰n˘
námûstek primátora, vedoucí odboru
magistrátu, fieditel Divadla F. X. ·aldy,
zástupce Poslanecké snûmovny PâR
a facilitátor). Rada divadla je odbornou
pracovní skupinou rady mûsta a její
základní úlohou je nezávislé hodnocení
v˘voje divadla jak pro potfieby manage-
mentu organizace, tak pro potfieby rady
mûsta. (dav)

V˘znamn˘m poskytovatelem vefiejnû
prospû‰n˘ch sluÏeb pro obãany Liberce
je pfiíspûvková organizace mûsta Cent-
rum zdravotní a sociální péãe Liberec
(CZSP). V souvislosti s nov˘m zákonem
o sociálních sluÏbách dozná Centrum
zmûn ve zpÛsobu jeho fungování, které
se promítnou do zdokonalení náplnû
jeho hlavního poslání. Objem poskytova-
n˘ch sluÏeb je totiÏ rÛznorod˘ a ne vÏdy
naplÀuje definici „sociální sluÏby“ tak,
jak ji uvádí nová zákonná norma.

Proto, aby se mohly opravdové sociál-
ní sluÏby zefektivÀovat a rozvíjet, je
podle proveden˘ch anal˘z tfieba provést
nûkolik krokÛ. Jimi se zab˘vali radní
v rámci pfiedloÏeného materiálu, kter˘
vypracoval odbor sociálních a zdravot-
ních sluÏeb. Materiál definuje základní
tfii podmínky, které je tfieba splnit do
konce roku 2007, aby v pfií‰tím roce
mohlo postupnû docházet k roz‰ífiení,
zefektivnûní a zkvalitnûní sociální sluÏby
poskytované CZSP. Mezi nimi je zámûr

pfievést zafiízení poskytující sluÏby spí‰e
‰kolského charakteru pod odbor ‰kolství,
kultury a sportu; zaloÏit novou pfiíspûv-
kovou organizaci, která pfievezme funkci
poskytovatele ostatních sluÏeb ne pfiímo
sociálního charakteru a která bude fie‰it
problémy tfií hlavních skupin klientÛ
(seniofii, skupiny sociálnû ohroÏené
a obãanská sdruÏení), do tfietice vyklidit
a pfievést zbytné nemovitosti. S tímto
koncepãním materiálem radní souhlasili
a zastupitelstvo ho schválilo. (dv)

Sociální a zdravotní sluÏby v Liberci projdou reorganizací



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVENEC–SRPEN 2007 5

Hospodafiení v souladu s pravidly

Dar ‰koly mûstu

Rom‰tí fotbalisté mistry republiky

Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v ãervnu 2007 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Marie Budská, Marie Reisnero-
vá, Anna Litvanová, Ida Hefimánková

91 let – Jifiina Slívová, Karolina Jare-
‰ová

92 let – Jaroslav Nigrin, Marie Tábofií-
ková, Jindfii‰ka Sadecká, Anna Slaví-
ková, Margita Valyaniová

93 let – Eli‰ka Fofitová

94 let – Vûra Nováková, BoÏena Haãecká

95 let – Ludmila ¤ezníãková, Josef
Zeuner

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

A léta bûÏí . . .
Pravidelnû jednou za rok pfiedkládá

odbor ‰kolství, kultury a sportu radû
mûsta zprávu o hodnocení ãinnosti kul-
turních pfiíspûvkov˘ch organizací zfiizo-
van˘ch statutárním mûstem Liberec.
Na jeho vypracování se podílí spolu
s uveden˘m odborem i odborníci
z odboru ekonomiky a podkladem jsou
rozbory ãinnosti jednotliv˘ch pfiíspûv-
kov˘ch organizací za pfiedchozí rok,
které pfied zástupci mûsta prezentují
a obhajují jejich fieditelé a ekonomové.

Z letos pfiedloÏené zprávy vypl˘vá,
Ïe v‰echny mûstem zfiízené kulturní
pfiíspûvkové organizace hospodafiily
v loÀském roce v souladu s pfiedem sta-
noven˘mi pravidly i v souladu se
zákonn˘mi pfiedpisy. Ve v‰ech pfiípa-
dech byly dodrÏeny závazné ukazatele
pro hospodafiení a podle úãetní eviden-
ce skonãilo hospodafiení ve v‰ech ãty-
fiech pfiípadech v kladn˘ch ãíslech.
Konkrétní v˘‰e hospodáfisk˘ch v˘sled-
kÛ jsou tyto:

âtrnáct t˘mÛ z dvanácti mûst âeské
republiky se zaãátkem ãervna sjelo do
Broumova u Náchoda, kde se konalo
mistrovství republiky RomÛ v malé kopa-
né. Pofiadatelem turnaje bylo obãanské
sdruÏení „DÎAS DUREDER DÎIVPNA-
HA“ ve spolupráci s âMFS a Mûstsk˘m
úfiadem Broumov.

Vítûzem se stal fotbalov˘ t˘m RKC
Liberec pod vedením trenéra Ondreje
Grajcara. Libereck˘ t˘m trénuje v rámci
projektu Romské komunitní centrum,

realizovaného odborem sociálních a zdra-
votních sluÏeb Magistrátu mûsta Liberec.
Libereãtí porazili ve ãtvrtfinále Rychnov
na KnûÏnou 2:0, v semifinále vyhráli nad
Duchcovem se stejn˘m skóre a nakonec
ve finále porazili Broumov téÏ 2:0 a zís-
kali tak titul mistrÛ republiky RomÛ
v malé kopané.

V‰em fotbalistÛm gratulujeme a dû-
kujeme za vynikající reprezentaci.

Bc. Tamara Nazarenko
poradce pro men‰iny

Umûleãtí truhláfii a fiezbáfii ze SOU
nábytkáfiského a S· tvorby a designu
nábytku pfiedali pfii pfiíleÏitosti vernisá-
Ïe v˘stavy Bydlení & Design v Severo-
ãeském muzeu v Liberci znak statutár-
ního mûsta Liberec do rukou námûstka
primátora Ing. Ondfieje âervinky. Znak
z dubového masivu vytvofiili fiezbáfii 
2. roãníku Tomá‰ Novotn˘, Jakub
Erben a Tomá‰ Daìourek. Znak je ur-
ãen do historické zasedací sínû nové
budovy magistrátu. Kromû prací umû-
leck˘ch truhláfiÛ a fiezbáfiÛ se restaurá-
tofii z 2. a 3. roãníku zamûfiení na ãalou-
nictví pochlubili pfiekrásn˘m zrestauro-
van˘m ãalounûn˘m staroÏitn˘m nábyt-
kem a aranÏéfii se specializací na pro-
pagaci a reklamu celou v˘stavu pfiipra-
vili. Nepfiehlédnutelné byly také návr-
hy nábytku a interiérÛ budoucích inter-
iérov˘ch architektÛ ze 3. a 4. roãníku
maturitního oboru Architektura nábyt-
ku a interiéru. Kdo v˘stavu nestihl,
mÛÏe si exponáty vãetnû znaku mûsta
prohlédnout alespoÀ na webov˘ch
stránkách ‰koly www.spsn-lbc.cz. (rz)

Ve vstupní hale Nového magistrátu na pfiepáÏkách ãíslo 1, 22 a 23 jiÏ mûsíc funguje
tzv. Czech Point neboli âesk˘ Podací Ovûfiovací Informaãní Národní Terminál. Na dÛvod
jeho instalace i vyuÏití jsme se zeptali tajemníka Magistrátu mûsta Liberec, JUDr. Marka
¤eháãka.

Pane tajemníku, co si mají obãané pod názvem Czech Point pfiedstavit a proã jej
máme na liberecké radnici?

Jak zkratka vznikla, jste vysvûtlila v úvodu. Jinak jde o elektronizaãní projekt Minis-
terstva vnitra âR a libereck˘ magistrát patfií k prvním úfiadÛm, které jsou zapojeny do
pilotní ãásti projektu. Prakticky se jedná o vytvofiení místa, kde si lidé mohou vyfiizovat
v‰echny ovûfiené v˘pisy z vefiejn˘ch registrÛ (katastr nemovitostí, obchodní a Ïivnosten-
sk˘ rejstfiík). Do budoucna by v‰ak mûly pfiib˘t i dal‰í sluÏby napfiíklad v˘pisy z rejstfiíku
trestÛ, ovûfiování listin, elektronizace a podávání listin orgánÛm vefiejné správy. Czech
Point v Liberci funguje jiÏ mûsíc a pfiedpokládám, Ïe bude fungovat i po skonãení pilotní
fáze, jen s dal‰ími funkcionalitami. SnaÏíme se navíc jít projektu naproti, takÏe jiÏ dnes je
spojen s ovûfiováním podpisÛ a listin a nûkter˘mi velmi jednoduch˘mi agendami napfií-
klad vydáváním rybáfisk˘ch lístkÛ. V souãasné dobû pracují tfii pracovi‰tû Czech Pointu,
ale poãítáme s tím, Ïe vefiejnost brzy zjistí, Ïe je v˘hodné si fiadu vûcí vyfiídit na magist-
rátu, aniÏ by bylo nutné obíhat dal‰í úfiady, a proto poãítáme s roz‰ífiením poãtu pfiepá-
Ïek. V Liberci jsme Czech Point spojili s velkou pfiepáÏkovou halou Nového magistrátu.
Projekt odpovídá na‰im pfiedstavám o koncentraci a zjednodu‰ení v˘konu vefiejné sprá-
vy a provoznû se do budovy Nového magistrátu hodí.

Bude se za sluÏby Czech Pointu platit?
V˘pisy z rejstfiíkÛ a registrÛ byly vÏdy zpoplatnûnou sluÏbou, takÏe i v˘stupy z Czech

Pointu jsou zpoplatÀovány bûÏn˘mi správními poplatky dle platné legislativy. (dv)

Zeptali jsme se…

Název organizace HV z hlavní HV z hospodáfiské HV celkem
ãinnosti ãinnosti

Naivní divadlo -187 188,09 193 238,85 +6 050,76
Divadlo F. X. ·aldy -295 370,71 422 025,88 +126 655,17
Botanická zahrada 21,97 62 794,95 +62 816,92
Zoologická zahrada 0,00 531 3665,44 +531 365,44



Do ukonãení stavebních prací v are-
álech na Je‰tûdu a ve Vesci, v nichÏ se
v termínu 18. února–1. bfiezna 2009
uskuteãní FIS mistrovství svûta v kla-
sickém lyÏování Liberec 2009, zb˘vá
necel˘ pÛlrok. Prezident organizaãní-
ho v˘boru Roman Kumpo‰t má zatím
dÛvody ke spokojenosti, protoÏe
v˘stavba probíhá podle plánu.

Navíc ãasové harmonogramy jsme
nastavili s dostateãnou rezervou, takÏe
ani pfiípadné malé zpoÏdûní nemÛÏe ter-
míny ohrozit. Pfiedpokládáme, Ïe areály
otevfieme letos v listopadu a v únoru
2008 se v nich uÏ uskuteãní devût závo-
dÛ FIS Svûtového poháru.

âesk˘ prezident Václav Klaus sym-
bolicky zahajoval v záfií 2006 v˘stav-
bu infrastruktury MS 2009. Poãítáte
s jeho úãastí také u slavnostního
otevfiení areálÛ?

Otevfiení jednûch z nejmodernûj‰ích
lyÏafisk˘ch areálÛ ve stfiední Evropû je
v˘znamná událost, a tak samozfiejmû
poãítáme s tím, Ïe bude mít slavnostní
charakter. O tom, kdo se ho zúãastní, je
zatím pfiedãasné hovofiit, ale pfiítomnost
Václava Klause, jenÏ je také ãestn˘m
prezidentem organizaãního v˘boru
Liberec 2009, by pro nás byla velkou ctí. 

VyuÏije moderní sportovi‰tû po
skonãení svûtového ‰ampionátu také
vefiejnost?

Areály budujeme samozfiejmû
s cílem, aby byly pokud moÏno celoroã-
nû vyuÏitelné vefiejností. Areál na Je‰tû-
du je vybaven novou infrastrukturou pro
vyznavaãe sjezdového lyÏování. Jde
o multifunkãní budovu s restaurací na
dojezdu i novû upravená parkovi‰tû
u vstupu. Vesec v zimû nabídne pod-
mínky pro rekreaãní bûÏkafie, v létû
mohou tratû vyuÏívat cyklisté a dvou-
kilometrov˘ asfaltov˘ okruh milovníci
in-line bruslení. V areálech se navíc chy-
stají dal‰í vrcholné sportovní akce. Libe-
reck˘ kraj zde uspofiádá v roce 2011
zimní Evropsk˘ olympijsk˘ festival mlá-
deÏe a Liberec se bude rovnûÏ kaÏdo-
roãnû ucházet o hostitelství závodÛ FIS
Svûtového poháru.

Bude podle vás MS 2009 ziskové?
A s jak˘m ekonomick˘m pfiínosem
poãítáte? 

Pokud jde o pfiím˘ pfiínos, bude se
pohybovat kolem dvou miliard korun.
Napfiíklad v období v˘stavby infrastruk-
tury odvede investor na dani z pfiidané
hodnoty a dal‰ích poplatcích 300 milionÛ
korun. Pfiedpokládá se, Ïe MS 2009 nav-
‰tíví zhruba 220 000 turistÛ ze zahraniãí
– prÛmûrné délka jejich pobytu se odha-
duje na dva dny. Na základû údajÛ âeské
centrály cestovního ruchu CzechTourism
kaÏd˘ utratí za den 150 americk˘ch dola-
rÛ, coÏ pfii kurzu 20 korun za dolar pfied-

stavuje ãástku 1 320 000 000 korun.
V pfiípadû vy‰‰ího zájmu turistÛ se tato
ãástka je‰tû zv˘‰í. Odvody danû z pfiida-
né hodnoty a místních poplatkÛ ze vstup-
ného dosáhnou 20 milionÛ korun. Na
základû na‰ich propoãtÛ by mûla v˘nos-
nost akce dosáhnout zhruba ãtyfi miliard
korun.

Kdy chystá organizaãní v˘bor Libe-
rec 2009 zahájení prodeje vstupenek?

Plánujeme ho letos na podzim, prav-
dûpodobnû v fiíjnu. Momentálnû probíhá
v˘bûr ticketoperátora. Vstupenky budou
k zakoupení na internetov˘ch stránkách
www.liberec2009.com i v prodejních
místech vybraného ticketoperátora. Na
obû velké akce – MS 2009 i SP 2008 – je
zaãneme prodávat ve stejn˘ den. Rezer-
vace budou moÏné e-mailem, faxem
nebo pfiímo na internetu s moÏností oka-
mÏité úhrady platební kartou.

V PortoroÏi se uskuteãnilo zasedání
Kalendáfiní konference Mezinárodní
lyÏafiské federace, jehoÏ se zúãastnila
také delegace zástupcÛ organizaãního
v˘boru Liberec 2009 v ãele s preziden-
tem Romanem Kumpo‰tem. DomÛ si pfii-
vezla schválenou detailní podobu pro-
gramu mistrovství svûta, která jiÏ stano-
vuje skladbu závodÛ a jejich startovní
ãasy. „PÛvodnû navrhovan˘ program
jsme po jednání se v‰emi tfiemi fiediteli
disciplin FIS je‰tû upravili tak, aby
bûÏecké a skokanské soutûÏe zaãínaly
vÏdy ve stejn˘ ãas. V‰echny závody

v bûhu na lyÏích budou startovat ve
12.30 hodin, ve skoku na lyÏích v 17
hodin,“ komentoval zmûny Ivo Gréger,
sportovní fieditel organizaãního v˘boru.
Jednotné zaãátky soutûÏí pfiitom jistû
pfiivítají zejména fanou‰ci, jimÏ tak
odpadne starost se sledováním progra-
mu. Zástupci organizaãního v˘boru
Liberec 2009 v PortoroÏi také seznámili
jednotlivé komise FIS s aktuálním sta-
vem pfiíprav ‰ampionátu. Kromû toho
absolvovali i dal‰í v˘znamná jednání –
napfiíklad s drÏitelem televizních práv
Svûtov˘ch pohárÛ 2008, spoleãností

Infront Sports & Media, nebo se sdruÏe-
ním dodavatelÛ sportovního vybavení
SRS, které v prÛbûhu mistrovství svûta
zaji‰Èuje zázemí servismanÛm jednotli-
v˘ch t˘mÛ. Organizaãní v˘bor se se‰el
také s vedením FIS kvÛli zaji‰tûní ve‰ke-
r˘ch antidopingov˘ch testÛ, coÏ je velice
nároãná a sloÏitá záleÏitost. „V souãasné
dobû je‰tû neznáme seznam v‰ech látek,
které budeme u závodníkÛ testovat.
Definitivní seznam bude k dispozici aÏ
tûsnû pfied zaãátkem ‰ampionátu,“
vysvûtlil Martin Smetana, ‰éf zdravotní-
ho zabezpeãení MS 2009.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

PortoroÏ schválila program

Spolupráce s dal‰ími skikluby
Organizaãní v˘bor Liberec 2009 se

dohodl na spolupráci s dal‰ími v˘znam-
n˘mi ãesk˘mi lyÏafisk˘mi kluby. Do pfií-
prav i pofiadatelství lyÏafiského ‰ampio-
nátu se zapojí také Ski klub Jablonec

nad Nisou, âesk˘ ski klub Vysoké nad
Jizerou, âKS Ski Jilemnice a Dukla
Liberec.

„Tyto kluby se specializují na bûÏec-
ké lyÏování a poãítáme se spoluprací

právû v této oblasti. Mohou nabídnout
velice zku‰ené a specializované roz-
hodãí i pracovníky sekretariátu závo-
du,“ uvedl Jakub VodráÏka, manaÏer
bûÏecké ãásti MS 2009.

·ampionát pfiedpokládá zisk ve v˘‰i ãtyfi miliard korun

V˘stavba v bûÏeckém areálu 
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JiÏ podruhé se setkala námûstkynû
primátora pro sociální vûci Naìa Jozífko-
vá s pfiedstaviteli libereck˘ch klubÛ seni-
orÛ. Tentokrát to bylo v prostorách Naiv-
ního divadla. Jeho fieditel Stanislav
Doubrava úãastníky seznámil s historií
i souãasností této jedineãné loutkové
scény, neodmyslitelnû patfiící ke kultur-
ním stálicím mûsta, a byl i obûtav˘m
prÛvodcem po provozním zázemí diva-
dla. Po této zajímavé exkurzi námûstky-
nû Jozífková potû‰ila informací o pokro-
ku v jednání o zfiízení mûstského centrál-
ního klubu seniorÛ, kter˘ by mûl b˘t
slavnostnû otevfien letos v fiíjnu pfii pfiíle-
Ïitosti T˘dne seniorÛ. Právû na tuto pod-
zimní akci se jednotlivé kluby jiÏ pfiipra-
vují s cílem nabídnout seniorské vefiej-
nosti zajímav˘ a pestr˘ program.
Eli‰ka Roãková, Klub seniorÛ Hlávkova

Libereãtí seniofii budou mít vlastní centrální klub

Augsburgu dominovali deset dnÛ Libereãané

Center. Ti právû taneãními variacemi
nejlépe vystihli zapoãat˘ dialog. Velk˘
aplaus sklidily árie z Dvofiákovy Rusal-
ky v podání Luìka Vele a jeho dcery
Adély za doprovodu Filharmonického
orchestru Augsburg. Koncert tohoto
hudebního tûlesa se koná kaÏdoroãnû
o Dlouhé kulturní noci, a jelikoÏ letos se
stala jeho ústfiedním mottem voda, byly
árie z Rusalky velmi pfiíznaãné. Hudba
v‰ak znûla i v ulicích, kdy se na pódiích
stfiídaly augsburgské a liberecké kape-
ly a mezi nimi soubor bicích nástrojÛ
Aries ze Z· a ZU· JabloÀová. Teplé
veãery ale pfiedev‰ím swing v podání
libereckého Big Bandu ze ZU· Fr˘d-
lantská, ale také rockové skladby kapel
Nobody Knows, Hush, Need for Speed
pfiilákaly mnoho posluchaãÛ. Îe si dva
národy s odli‰n˘m jazykem mohou
porozumût, o tom v‰echny pfiesvûdãilo
divadelní pfiedstavení pohádky Malá
ãarodûjnice, nastudované dvojjazyãnû
dûtmi ze Z· Husova a Bleriotovy ‰koly.
Tfie‰niãkou na dortu a nikoliv jedinou

bylo filmové pfiedstavení v kinokavárnû
Thalia, kde byl promítán snímek Davida
Ondfiíãka – Grandhotel, natoãen˘ v Li-
berci a na Je‰tûdu a v Augsburgu uve-
den˘ s nûmeck˘mi titulky. Po jeho
zhlédnutí bylo v kinokavárnû sly‰et pfie-
váÏnû ãe‰tinu, neboÈ právû sem zavíta-
la fiada âechÛ, ktefií dnes v Augsburgu
trvale Ïijí, studují nebo pracují. Pfiíjem-
né veãerní posezení, kdy se „debatova-
lo“ o v‰em, zpfiíjemnilo i typicky ãeské
jídlo – bramboráky, které ze dvaceti
kilogramÛ brambor pfiipravil libereck˘
primátor Jifií Kittner, jemuÏ u plotny
sekundoval jeho námûstek Milan ·ír.
Jen pro zajímavost: upeãeno bylo na
150 kusÛ bramborákÛ, po nichÏ se
zaprá‰ilo, neÏ bys fiekl ‰vec!

Dialog 2007 to nebyla jen kultura, ale
také sport. Nejmasovûj‰í akcí se stal
bûh mûstem o Velkou cenu Augsburgu,
na jehoÏ startu spoãinulo 3 300 bûÏcÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Ulice mûsta
doslova zaplavily jednotné oranÏové
dresy, jejichÏ majitelé se vydali na polo-
viãní trasu maratónu (22 km) nebo jen

na 11,5 km, a to dokonce nûktefií absol-
vovali závod i s obsazen˘mi dûtsk˘mi
koãárky. Milé bylo, Ïe mezi tfiemi tisí-
covkami nad‰encÛ bûÏela i trojice
z Liberce, respektive z Vratislavic nad
Nisou – Libor Rygál, Zbynûk N˘drle
a Zbynûk Filinger. PfiestoÏe v den bûhu
bylo úporné vedro, vratislaviãtí bûÏci si
závod pochvalovali a po jeho ukonãení
vyslovili pfiání, aby se podobn˘ maratón
bûÏel i v Liberci.

Deset dnÛ ubûhlo velmi rychle
a nade‰el den poslední. Dialog 2007 byl
zakonãen vernisáÏí tfiiceti obrazÛ od 
27 nûmeck˘ch malífiÛ 19. století, které
spravuje Oblastní galerie Liberec.
Obrazy vûnoval mûstu Liberec potomek
rodiny LiebiegÛ. V˘stava potrvá tfii
mûsíce. Teãku za nûmecko-ãesk˘mi kul-
turními dny uãinil koncert z dûl nûmec-
k˘ch a ãesk˘ch skladatelÛ v podání
sopranistek Katefiiny Rauer z Augsbur-
gu a Katefiiny Jalovcové za Liberec.
Nezb˘vá neÏ se rozlouãit slovy: Za dva
roky na shledanou v Liberci.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

Pokraãování ze str. 1

Na snímcích Ludûk Vele s dcerou Adélou, vratislavické trio maratónsk˘ch bûÏcÛ a „‰éfkuchafi“ Jifií Kittner s Milanem ·írem

Foto: Petra ·puláková
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Galerie pod ‰ir˘m nebem i tak lze
nazvat v˘stavu, která je k vidûní v okolí
obchodního domu Tesco, které je Ïiv˘m
centrem mûsta. Jde o v˘stavu soch ve
vefiejném prostoru navazující na
v˘znamnou sochafiskou akci uspofiáda-
nou v roce 1969 pod názvem „Socha
a mûsto“. Pro velkou popularitu a mimo-
fiádn˘ ohlas této v˘stavy se obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost Spacium spoleãnû se
statutárním mûstem Liberec rozhodly
obnovit tradici v˘stav soch v mûstském
exteriéru.

Leto‰ní roãník nazvan˘ Sculpture
Forum Liberec 2007 je vûnován tématu
„industriální stopy“, a to vzhledem
k tomu, Ïe Liberec je zahrnut do progra-
mu 4. mezinárodního bienále Industriál-
ní stopy 2007, které pofiádá V˘zkumné

centrum prÛmyslového dûdictví âVUT
v Praze za podpory Mezinárodního Vise-
gradského fondu a pod zá‰titou pfiedse-
dy Senátu Parlamentu âR a prezidenta
Hospodáfiské komory âR. Spoleãnost
Spacium oslovila nûkolik souãasn˘ch
ãesk˘ch v˘tvarníkÛ, ktefií svou tvorbou

evokují spojitost s tématem bienále.
Libereãané, ale i turisté mohou zhléd-
nout díla Michala Cimala, Vratislava
Karla Nováka, Jana Stolína, âestmíra
Su‰ky, Lubomíra Typlta a Ale‰e Veselé-
ho aÏ do 30. fiíjna 2007.

Text a foto: Dagmar Vodvárková

Mûsto oÏilo sochami

O víkendu 16. a 17. ãervna se námûs-
tí pfied libereckou radnicí po roce opût
vrátilo do rudolfínské doby. Poosmé
v novodobé historii se zde uskuteãnil
Libereck˘ jarmark. Více neÏ stovka
trhovcÛ, umûlcÛ a dobov˘ch fiemeslní-
kÛ pfiipravila pro obyvatele i náv‰tûvní-
ky mûsta vskutku bohat˘ program,
kter˘ mûl hned nûkolik symbolick˘ch
vrcholÛ.

V sobotu ráno zavítala do Liberce
majitelka zdej‰ího panství Katefiina
z Redernu, která se pozdravila s pod-
dan˘m lidem a námûstkovi primátora
Ondfieji âervinkovi a pfiedsedovi Sená-
tu Parlamentu âR Pfiemyslu Sobotkovi
pfiedala listinu udûlující Liberci mûst-
ská práva. Sobotní den v celém jeho
prÛbûhu zpestfiila rÛzná vystoupení
kejklífiÛ, taneãníkÛ, ‰ermífiÛ nebo
hudebníkÛ, ale také rytífisk˘ch soubojÛ
na koních.

Hlavní atrakcí celého leto‰ního roã-
níku Libereckého jarmarku v‰ak bylo
ztvárnûní Legendy o je‰tûdském draku.
Imitace staré radnice, která stála upro-
stfied námûstí se stala objektem útoku
zlého draka. Nejprve jej znázorÀovali
tfii herci v maskách a atmosféru boje
s netvorem dokreslovaly pyrotechnické
efekty. Pak se ale ze zákulisí vynofiila
hrÛzu nahánûjící maketa draka, která
mávala kfiídly a z tlamy jí ‰lehaly pla-
meny. Úderem dvaadvacáté hodiny byl

v‰ak hroziv˘ drak poraÏen udatn˘m
rytífiem, kter˘ jej smrtelnû zranil na
spodní ãelisti. V tu chvíli nastala velko-
lepá pyrotechnická oslava znázorÀující
radost z vítûzství dobra nad zlem a na
jejímÏ závûru se na v‰echny pfiítomné
snesl z nebe zlat˘ dé‰È.

Nedûlní program jarmarku pokraão-
val v obdobném duchu a cel˘ osm˘ roã-
ník Libereckého jarmarku byl zakonãen
v odpoledních hodinách odjezdem
majitelky panství s doprovodem. Samo-
zfiejmû nechybûl slib paní Katefiiny:
„Tak zase za rok!" A vzhledem k tomu,
Ïe jiÏ v tûchto dnech pozvolna zaãíná
plánování toho pfií‰tího, devátého, roã-
níku Libereckého jarmarku, nezb˘vá
neÏ na konec tak fiíkajíc „do puntíku"
souhlasit se slibem ‰lechtiãny Katefiiny
a pozvat vás na polovinu ãervna 2008,
kdy se uskuteãní oblíben˘ Libereck˘
jarmark. Martin Korych

âervnov˘ víkend pln˘ zábavy

V˘zva se vypisuje na projekty uskuteãnûné v roce 2007 za úãe-
lem:
•Podpory aktivit protidrogové politiky (aktivity smûrované na

cílové specifické skupiny, vefiejnost atd. vã. prevence uÏívání
tabákov˘ch v˘robkÛ a alkoholu)

•Podpory specifické primární prevence uÏívání drog, tabáko-
v˘ch v˘robkÛ, alkoholu a dal‰ích preventivních programÛ

•Podpory zaãleÀování sociálnû vylouãen˘ch osob do spoleãnos-
ti (napfi. terénní programy, programy pro obûti trestn˘ch ãinÛ,
osoby bez domova, programy pro osoby propu‰tûné z v˘konu
trestu odnûtí svobody) a dal‰í ohroÏené komunity (napfi. neza-
mûstnaní, národnostní men‰iny)

•Podpory aktivit prevence kriminality a prevence sociálnû pato-
logick˘ch jevÛ

•Podpory sociálních a preventivních aktivit národnostních men-

‰in a etnick˘ch skupin (napfi. terénní programy, poradenství
atd.)

•Podpory aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti 
(pfiístup k zamûstnání, právÛm)

•Podpory sociálních sluÏeb ohroÏen˘m skupinám obãanÛ
Formuláfie Ïádosti vãetnû základních pravidel pfiidûlování dotací
jsou k dispozici na oddûlení sociální prevence odboru sociálních
a zdravotních sluÏeb (2. p. budovy „Uranu“, tfi. 1. máje 108, kan-
celáfi ã. 24), tel. 485 244 940, dále v recepci liberecké radnice a na
internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.libe-
rec.cz. Îádosti budou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta
Liberec nejpozdûji do pondûlí 1. 10. 2007 do 18.00 hodin.
Na chybnû, neúplnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude
brán zfietel pfii posuzování Ïádostí.

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE II. V¯ZVU K P¤EDKLÁDÁNÍ ÎÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU
PREVENCE STATUTÁRNÍHO MùSTA LIBEREC, vyhlá‰enou dle Základních pravidel pfiidûlování dotací z Fondu prevence SML

Foto: Ota Mrákota
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STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC vyhla‰uje 3. a 4. kolo pro poskytnutí dotací

z Fondu pro spolupráci s partnersk˘mi mûsty.

Letos poprvé se se‰la fiídící pracovní
skupina pro komunitní plánování soci-
álních sluÏeb. Jednání se uskuteãnilo
v závûru kvûtna a jeho prvním bodem,
zásadním pro fungování a udrÏitelnost
komunitního plánování v regionu Libe-
rec, bylo schválení Základních listin
a pravidel jednání fiídící pracovní skupi-
ny. Tyto dokumenty budou dále projed-
návány orgány statutárního mûsta
Liberec a orgány obcí regionu, tedy Jefi-
manic, ·imonovic, Dlouhého Mostu
a Mûstského obvodu Vratislavice nad
Nisou. Dal‰ím z v˘stupÛ jednání skupi-
ny je logo Komunitního plánování soci-
álních sluÏeb regionu Liberec, které
bude provázet ve‰keré aktivity souvise-
jící s plánováním sociálních sluÏeb
a také budou jím oznaãena místa, kde
se vefiejnosti dostanou informace
o v‰em, co s tûmito aktivitami souvisí.
¤ídící pracovní skupina dále odsouhla-
sila harmonogram ãinností v rámci pro-
cesu tvorby Komunitního plánu sociál-
ních sluÏeb regionu Liberec na období
2008–2013. Plnûní dílãích úkolÛ z nûho
vypl˘vajících závisí pfiedev‰ím na akti-
vitû jednotliv˘ch pracovních skupin.
ProtoÏe kvalita v˘sledného Komunitní-
ho plánu závisí na kvalitû vstupních
informací, tvofií jednotlivé pracovní sku-
piny pod vedením sv˘ch manaÏerÛ
informaãní materiály pro vefiejnost, a to
jak informace o sociálních sluÏbách, tak
i informace o komunitním plánování
jako takovém.

Jednotlivé pracovní skupiny se dále
budou v letních mûsících podílet na
aktualizaci Katalogu poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb regionu Liberec, kter˘
zejména s ohledem na novû platn˘
zákon o sociálních sluÏbách, dozná fiady
zmûn. Práce na jeho aktualizaci by mûly
b˘t ukonãeny do ãervence. Aktualizova-
n˘ katalog bude k dispozici vefiejnosti
zaãátkem záfií leto‰ního roku. V období

letních mûsícÛ pracov-
ní skupiny budou roz-
pracovávat schválené
cíle a opatfiení v oblas-
ti dal‰ího rozvoje soci-
álních sluÏeb regionu.
O tom, které konkrétní
cíle a opatfiení z nich
vypl˘vající to budou,
rozhodne fiídící pracov-
ní skupina na srpno-
vém jednání. Na jeho
programu budou vy-
brány priority pro
následující období ‰esti
let z oblasti sluÏeb pro
seniory, z oblasti slu-
Ïeb prevence a podpo-
ry du‰evního zdraví,
z oblasti drogové pro-
blematiky a problematiky osob ohroÏe-
n˘ch závislostmi, z oblasti sluÏeb pro
rodinu, dûti a mládeÏ, z oblasti sluÏeb
pro zdravotnû znev˘hodnûné a sluÏeb
pro cizince, národnostní men‰iny
a osoby ohroÏené sociálním vylouãe-
ním.

Jedním z úkolÛ vypl˘vajících ze
schváleného harmonogramu ãinnosti je
prÛbûÏné zji‰Èování potfieb vefiejnosti.
Pro vefiejnost to znamená, Ïe se k ní
budou pracovní skupiny rÛznou formou
obracet s dotazy, s cílem zjistit aktuální
stav potfieb uÏivatelÛ sociálních sluÏeb.
Získané informace jsou zcela zásadní
a budou urãovat smûr rozvoje sociál-
ních sluÏeb v regionu na období násle-
dujících ‰esti let.

Vefiejnosti pfiipomínáme, Ïe jednotli-
vé pracovní skupiny jsou otevfiené
v‰em nov˘m ãlenÛm. Máte-li zájem
o úãast v pracovních skupinách, kon-
taktujte jejich manaÏery:
Pracovní skupina pro uÏivatele drog
a osoby ohroÏené závislostmi
Kontaktní osoba: Mgr. ·árka Neme‰ová

Tel.: 482 713 002,
GSM: 775 624 246
od 8.00 do 16.00 hod.
E-mail:
kc.liberec@mostknadeji.cz
Pracovní skupina pro zdravot-
nû znev˘hodnûné:
Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Kroll
Tel. 482 710 423
E-mail::martin.kroll@volny.cz
Pracovní skupina pro cizince,
národnostní men‰iny a osoby
ohroÏené sociálním vylouãe-
ním
Kontaktní osoba: Miroslav Kotlár
Tel.: 485 107 003,
GSM: 603 352701
E-mail: lrs@lrs.cz
Pracovní skupina pro rodinu,

dûti a mládeÏ:
Kontaktní osoba: Helena ·trofová
Tel.: 603 487 060
E-mail: centrum@arabela.wz.cz
Pracovní skupina pro du‰evní zdraví:
Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Strnadová
Tel.: 485 312 212, GSM:720 484 711
E-mail: jolana.strnadova@nemlib.cz
Pracovní skupina pro seniory
Kontaktní osoba: Mgr. ·árka Holubová
Tel.: 485 172 386, GSM: 737 259 737
E-mail: sholubova@rdcjested.cz
Informace rovnûÏ poskytne koordinátor-
ka paní Jana Pokorná, tel.: 739 662 647,
e-mail: koordinator.liberec@seznam.cz

Na webov˘ch stránkách statutárního
mûsta Liberec www.liberec.cz (odbor
sociálních a zdravotních sluÏeb, oddûle-
ní sociální prevence) jsou vefiejnosti
k dispozici jednak zápisy z jiÏ uskuteã-
nûn˘ch jednání fiídící pracovní skupiny
a rovnûÏ jmenn˘ seznam ãlenÛ fiídící
pracovní skupiny i ãlenÛ jednotliv˘ch
pracovních skupin.

Ing. Jana Pokorná
koordinátorka komunitního plánování

Sociální sluÏby, vûc vefiejná

Dotace budou poskytovány na projekty realizované v období 
1. záfií–31. prosinec 2007.
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 je tfieba oznaãit heslem LIBE-
REC 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 (titulní stránka
Aktuality – jako pfiíloha u v˘zvy k pfiedkládání Ïádostí o dota-
ci z Fondu pro spolupráci s partnersk˘mi mûsty) a v recepci

budovy liberecké radnice. V pfiílohách souãasnû naleznete Sta-
tut Fondu pro partnerskou spolupráci SML, základní pravidla
pfiidûlování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML
a prohlá‰ení o pfiíslibu spolupráce v jazyce nûmeckém a ang-
lickém (nutné pfiiloÏit k Ïádosti v jednom z jazykÛ dle spolu-
pracující destinace).
Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány po‰tou na adrese: 
Ing. Milu‰e Charyparová, Magistrát mûsta Liberec, Oddûlení
tiskové a vnûj‰ích vztahÛ nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
nebo v podatelnû MML do termínu uzávûrky 15. 8. 2007 do
16.00 hodin. Pfiípadné dotazy adresujte prosím na e-mailovou
adresu charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz
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Informace z Mûstské policie Liberec

Dny evropského dûdictví 2007 v Liberci Bezpeãnû do ‰koly

• Záchranáfiská show byl název akce,
kterou v Centru Babylon v závûru mûsí-
ce dubna uspofiádal âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
Liberec ve spolupráci s bezpeãnostními
sloÏkami mûsta Liberec a Libereckého
kraje. Akce se zúãastnilo na tfii sta dûtí
z devíti libereck˘ch základních ‰kol.
Mûstská policie Liberec prezentovala
ÏákÛm, jak se mají chovat na místû
dopravní nehody, coÏ je dÛleÏitá infor-
mace, kterou mohou vyuÏít nejen
budoucí fiidiãi, ale v‰ichni úãastníci sil-
niãního provozu. Po této prezentaci
následovala dopravní soutûÏ, která byla
zamûfiena zejména na znalost doprav-
ních znaãek.
• Ukázku kamerového systému pfied-
vedli ÏákÛm Z· 5. kvûtna v Liberci a SOU

Gastronomie stráÏníci Mûstské policie
Liberec. Îáci zhlédli nejen vybavení
místnosti na Krajském úfiadû v Liberci,
ze které je kamerov˘ systém obsluho-
ván, ale sledovali také operátory z fiad
stráÏníkÛ pfiímo pfii práci a dozvûdûli se
názornû o úãinnosti a vyuÏití kamerové-
ho systému v praxi.
• StráÏníci liberecké mûstské policie
se zúãastnili „Orientaãní automobilové
soutûÏe smí‰en˘ch posádek“ uspofiáda-
né Krajsk˘m úfiadem Libereckého kraje,
kter˘ se tak zapojil do akce „Prvního
evropského dne bezpeãnosti na silni-
cích“. Úkolem soutûÏících bylo pfiede-
v‰ím bezpeãnû dojet do cíle, coÏ se
na‰tûstí v‰em úãastníkÛm podafiilo.
Posádka libereck˘ch stráÏníkÛ úspû‰nû

absolvovala pfiedepsanou traÈ, bûhem
které na ni ãíhala fiada nástrah v podobû
dovednostních a znalostních úkolÛ.
• Techniku a práci Mûstské policie
Liberec pfiedvedli stráÏníci ÏákÛm
Základní ‰koly Je‰tûdská, ktefií si mimo
jiné mohli prohlédnout a „osahat“ slu-
Ïební vozidlo a sluÏební motocykl. Akã-
ním bodem programu byla bezesporu
ukázka zásahu sluÏebního psa pfii zaji‰-
tûní pachatele, kterou si nenechali ujít
kromû ÏákÛ prvního stupnû i Ïáci
sedm˘ch a osm˘ch tfiíd. Souãástí akce
byla také pfiedná‰ka na téma „·ikana,
základy právního vûdomí a bliÏ‰í sezná-
mení s prací mûstské policie“.

Veronika Janouchová
tisková mluvãí Mûstské policie Liberec

Îáci pomáhali lesu
Základní ‰kole v Liberci U Soudu se

i v leto‰ním roce podafiilo získat finanãní
prostfiedky z Fondu na podporu a rozvoj
vzdûlávání, kter˘ kaÏdoroãnû vypisuje
statutární mûsto Liberec. Ná‰ leto‰ní
projekt dostal název „·kola v lese aneb
Uãení není muãení“.

V rámci tohoto programu se vystfiída-
ly ãtyfii skupiny ÏákÛ, tzn. asi 70 dûtí, na
Mariánskohorsk˘ch boudách, kde se
zab˘valy ekologickou v˘chovou pfiímo
v srdci Jizersk˘ch hor.

Náplní jejich ãinnosti byla v‰ak
i pomoc s v˘sadbou nov˘ch stromkÛ.

Dûti pomáhaly lesníkÛm, ale i horám
a zvífiatÛm, s odstraÀováním ‰kod zpÛ-
soben˘ch lednov˘m orkánem KIRIL.
Málokdo si v‰ak uvûdomuje, Ïe tato akce
má i svÛj celosvûtov˘ charakter. Îáci
‰koly U Soudu se totiÏ touto svojí aktivi-
tou pfiipojili k celosvûtové v˘zvû OSN
„Miliarda stromÛ pro planetu ZEMI“.
Cílem akce je vysadit na celém svûtû
nejménû miliardu stromÛ. Vûfiíme, Ïe
i tûch na‰ich nûkolik stovek vysázen˘ch
stromÛ planetû Zemi pomÛÏe. Více infor-
mací vãetnû foto na www.zsusoudu.cz.

Vedení Z· U Soudu

Statutární mûsto Liberec si dovoluje
pozvat obãany na Dny evropského
dûdictví 2007, které otevírají kaÏdoroã-
nû v mûsíci záfií v celé âeské republice
nejzajímavûj‰í památky, vãetnû tûch,
které jsou bûhem roku zãásti nebo zcela
nepfiístupné.
V Liberci mÛÏete ve dnech 15. a 16. záfií
2007 nav‰tívit tyto památky:
LIBERECKÁ RADNICE – 15. záfií 9.00–
17.00 hodin
obfiadní místnost, salon ã. 209 (popfi. 
ã. 210), chodby radnice, radniãní vûÏ
LIEBIEGOVA VILA – 15. záfií 9.00–
17.00 hodin
reprezentaãní prostory 1. nadzemního
podlaÏí pravého kfiídla vã. restaurova-
n˘ch fresek, prostory 1. podzemního
podlaÏí a dal‰í místnosti (kuchyÀ, rodin-
ná kaple,...), prostor vûÏe
MùSTSKÉ LÁZNù – 15. záfií 9.00–17.00
hodin
prostory bazénu, pravé kfiídlo 1. nad-

zemního podlaÏí
SEVEROâESKÉ MUZEUM V LIBERCI –
15. záfií 9.00–17.00 hodin
expozice muzea, v pfiípadû optimálních
technick˘ch podmínek také vûÏ
OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI – 
15. a 16. záfií 10.00–18.00 hodin
v˘stavní prostory
doprovodn˘ program: „Grafické minia-
tury“ – grafická dílna pro vefiejnost
KOSTEL SV. ANTONÍNA VELIKÉHO –
15. záfií 9.00–17.00 hodin, 16. záfií
9.00–12.00 hodin
interiéry kostela (chrámová loì)
KOSTEL SV. K¤ÍÎE – 15. záfií 9.00–17.00
hodin, 16. záfií 9.00–12.00 hodin
interiéry kostela (chrámová loì)
DIVADLO F. X. ·ALDY LIBEREC – 
16. záfií 9.00–13.00 hodin
hledi‰tû, jevi‰tû, herecké ‰atny a zákulisí
pozn.: prohlídky vÏdy v celou hodinu,
skupiny max. 60 osob
Dal‰í informace na www.ehd.cz.

Îáci z liberecké Základní ‰koly na
Per‰t˘nû pfiedali zástupcÛm mûsta, poli-
cie a dopravnímu odborníkovi mapu
s vyznaãen˘mi nebezpeãn˘mi místy. Na
jejím základû vznikne dopravní studie
a opatfiení na zv˘‰ení bezpeãnosti
v okolí ‰koly. Z· Na Per‰t˘nû tak ukonãi-
la první ãást projektu Na zelenou, kter˘
pfiedstavila Nadace Partnerství spoleãnû
s finanãní skupinou AXA.

„Drtivá vût‰ina ÏákÛ zmínila ve své
mapce kfiiÏovatku ulic Plátenická
a U Domoviny. Je to nepfiehledné místo,
kde chybí chodník i pfiechod pro chodce
a dûti proto pfiecházejí kde se dá.
Dopravní studie v‰ak bude zahrnovat
i plánovanou v˘stavbu v blízkosti ‰koly,
která pravdûpodobnû pfiinese i vy‰‰í pro-
voz,“ popsal rizika fieditel Z· Na Per‰t˘-
nû Jifií Paclt. Îáci navíc chtûjí, aby se
nevyuÏívaná kÛlna v areálu ‰koly pfiesta-
vûla na pfiístfie‰ek pro kola, která by zde
mohli bezpeãnû ukládat. (rp)
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–22.30 hodin, 
sobota 13–22.30 hodin,

nedûle, svátky 8–22.30 hodin

Najdu svého pána?

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

16.–22. 7. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
23.–26. 7. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
27.–29. 7. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
30. 7.–5. 8. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
6.–9. 8. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
10.–12. 8. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
13.–16. 8. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048
17.–19. 8. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
20.–26. 8. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
27. 8.–2. 9. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
3.–6. 9. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel. 485 100 605
7.–9. 9. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
10.–16. 9. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h, ne, sv. 8–20 h,
tel.: 482 772 755
Lékárna AMANITA – OC NISA
po–so: 9–13 h, 13.30–21h
tel.: 482 739 145

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.

UPOZORNùNÍ
■ Od ãervna má Mûstské informaãní centrum roz‰ífienou otvírací dobu. S pfiícho-
dem letní sezony je náv‰tûvníkÛm Liberce i místním k dispozici také v nedûli v ãase
9.00–12.00 hod.
■ V letních mûsících mají nûkterá liberecká zafiízení zmûnûnou otvírací dobu. Aktu-
ální informace najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v MIC.
LETNÍ TIPY
■ Mûstské informaãní centrum nabízí roz‰ífiené hodiny prohlídek radniãních
interiérÛ. Prohlédnout si zajímavou v˘zdobu a zároveÀ se dozvûdût mnohé o histo-
rii této budovy máte nyní moÏnost v doprovodu prÛvodcÛ po–pá: 9.00–15.00 hod.,
so: 9.00–11.00 hod. (kaÏdou celou hodinu). Kompletní informace naleznete na
www.infolbc.cz, kde si zároveÀ mÛÏete stáhnout leták s podrobn˘m textem k pro-
hlídce.
■ Pokud hledáte nápady, jak pfiíjemnû strávit letní volné chvilky, pak vám doporu-
ãujeme Turistické noviny Jizersk˘ch hor, kde je rozsáhl˘ pfiehled atraktivit regionu.
■ V Mûstském informaãním centru Liberec mÛÏete zakoupit také sezonní turistic-
ké noviny âesk˘ ráj 2007. Noviny nabízí pfiehled turistick˘ch autobusÛ, tipy na pû‰í
v˘lety a cyklov˘lety, jsou zde ãlánky pro dûti, kompletní pfiehled turistick˘ch atrak-
tivit a dal‰í zajímavosti nádherné krajiny v˘stiÏnû naz˘vané „âesk˘ ráj“. Prodejní
cena je 18 Kã.
■ Pro v‰echny „trampy, táborníky a dal‰í zájemce“ pfiipravilo Mûstské informaãní
centrum podrobn˘ pfiehled kempÛ v Liberci a regionu, kde najdete adresy (vãetnû
telefonního a faxového spojení), provozní doby i soupis vybavení jednotliv˘ch tábo-
fii‰È. Soupis najdete na www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v MIC.
■ Za kulturou a sportem v Libereckém kraji levnûji? Máme pro vás fie‰ení: V mûst-
ském informaãním centru mÛÏete zakoupit slevovou kartu „Benefit program“
s platností do ledna 2010, jejíÏ akceptanty najdete v celém regionu severních âech.
Va‰e náv‰tûva rÛzn˘ch památek, sportovi‰È, ale i hotelÛ, penzionÛ nebo restaurací
bude s touto kartou v˘raznû cenovû v˘hodnûj‰í. Pfiehled zapojen˘ch subjektÛ
i podrobné informace o kartû najdete na stránkách http://www.liberecky-
kraj.cz/benefit, cena je 35 Kã.
PRAKTICKÉ TIPY NA WWW.INFOLBC.CZ
Pokud patfiíte mezi milovníky jízdního kola, nechte se inspirovat stránkami
http://www.infolbc.cz, kde je pfiipraven pfiehled jízdních fiádÛ cyklobusÛ (praktic-
ky v‰emi smûry) a samozfiejmû také seznamy cykloservisÛ a cyklopÛjãoven.
NABÍDKA ZBOÎÍ
Mûstské informaãní centrum se mÛÏe pochlubit nov˘m suven˘rem do va‰í sbírky –
pokud jste propadli sbûratelské vá‰ni Turistick˘ch známek (infocentrum jiÏ nûkolik
let úspû‰nû nabízí známku ã. 637 s motivem radnice) jistû neodoláte ani tzv. Turis-
tick˘m suven˘rÛm, které jsou také dfievûné s hranou o prÛmûru 50 mm a tlou‰Èkou
8 mm. Ty „liberecké“ zdobí z jedné strany radniãní rytífi s korouhví a z druhé strany
funkãní sluneãní hodiny. Kromû tohoto suven˘ru nabízíme je‰tû jeden – s motivem
libereckého jarmarku (místní nejnav‰tûvovanûj‰í akce). Prodejní cena je 25 Kã/1 ks.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:
■ nov˘ jízdní fiád a ceník cyklobusÛ na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedfiichov–
Liberec a Jablonec n. N.–Liberec–Oseãná–Hamr na Jezefie s platností od 28. dubna
do 30. záfií 2007
■ pfiehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otvírací doby, vstupné
■ pfiehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otvírací doby, vstupné
■ kulturní léto seniorÛ – tradiãní letní akce pro dfiíve narozené
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE âERVENCE A SRPNA
30. 7. 1966: byl poloÏen základní kámen k hotelu Je‰tûd (41 let).
4. 8. 1946: byla otevfiena galerie v dfiívûj‰í Liebiegovû galerii (61 let).

25. 8. 1897: byla zprovoznûna traÈ nádraÏí–ZOO, slavnostnû zahájen provoz libe-
recké MHD (110 let).

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

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
■ pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘, hrubo-
srst˘, 13 let ■ pes, nûmeck˘ ovãák, 13 let
■ fena, kfiíÏenec mal˘, ãerná, hladko-
srstá, 12 let ■ pes, kfiíÏenec pudla, ãern˘,
13 let ■ pes, kfiíÏenec vût‰í, ãern˘, 3–4
roky ■ pes, pudl apricot, stfiední, 9 let
■ pes, kokr‰panûl zlat˘, 12 let ■ pes, kfií-
Ïenec nûmeckého ovãáka, 6 let ■ pes,
kfiíÏenec mal˘, ãern˘ s pálením, 6 let
■ pes, jezevãík rezav˘, 9–11 let ■ pes,
kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘, 13 let ■ pes,
kokr‰panûl, zlat˘, 1,5 roku ■ pes, kfiíÏ.
velk˘, ‰ed˘, 5–6 let ■ a dal‰í psi a koãky

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



Koncem srpna pfiivítá mûsto Liberec
úãastníky jubilejního XV. roãníku Mezi-
národního pûveckého festivalu Bohe-
mia cantat Liberec 2007. Jako kaÏdo-
roãnû zavítají do mûsta pod Je‰tûdem
pfiíznivci sborového zpûvu z celé Evro-
py, aby bûhem ãtyfi dnÛ v ‰esti tvÛrãích
dílnách (ateliérech) pod vedením zku-
‰en˘ch sbormistrÛ z âeské republiky
i ze zahraniãí nastudovali repertoár
rÛzn˘ch ÏánrÛ a spoleãnû ho prezento-
vali na festivalov˘ch koncertech.

Leto‰ní roãník pfiiná‰í nûkolik novi-
nek. Poprvé se na festivalu objeví sta-
roslovûnské zpûvy a skladby ruské pra-
voslavné církve. Také zamûfiení dal‰ích
ateliérÛ je velmi pestré a zajímavé: od
skladeb vrcholného baroka aÏ po ães-
kou moderní hudbu. Po roãní pfiestávce
nebudou chybût ani spirituály a gospe-
ly a v nabídce je i oblíben˘ jazzov˘
repertoár v rÛzn˘ch úpravách. Souãástí
festivalového klání bude i spoleãn˘
zpûv v‰ech úãastníkÛ v libereckém
Domû kultury. Se zajímavou pozvánkou
na pfií‰tí roãník festivalu v roce 2008 se
pfiedstaví i David Eben, kter˘ v úvodní

den festivalu zasvûtí zpûváky do tajÛ
stfiedovûké hudby – gregoriánského
chorálu.

Festival se koná od 23. do 26. srpna
v Liberci. V jeho prÛbûhu se uskuteãní
tfii koncerty, na nichÏ se kromû prezen-
tace v‰ech tvÛrãích dílen pfiedstaví
i hostující sbory, mj. ze ·panûlska
a Loty‰ska. V pátek 24. srpna od
19 h. v Kulturním a spoleãenském cent-
ru Lidové sady usly‰íte ãeskou i svûto-
vou hudbu rÛzn˘ch ÏánrÛ, zatímco
v sobotu 25. srpna od 19.30 h. v Koste-
le sv. KfiíÏe na Malém námûstí zazní
zejména duchovní skladby. Závûreãn˘
koncert, na nûmÏ se liberecká vefiej-
nost seznámí s v˘sledky práce jednotli-
v˘ch ateliérÛ, se koná v nedûli 26. srp-
na od 10.30 h. v Domû kultury. Pofiada-
telem je obãanské sdruÏení Bohemia
Cantat Liberec ve spolupráci s Unií
ãesk˘ch pûveck˘ch sborÛ. Zá‰titu nad
festivalem pfievzal Libereck˘ kraj a Sta-
tutární mûsto Liberec.

BliÏ‰í informace o festivalu najdete
na webové stránce www.bohemiacan-
tat.cz.

zpravodaj
liberecké radnice

Sbory rozezpívají LiberecLetní setkávání
s divadlem 2007
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Na pfiijímací zkou‰ky na Technickou
univerzitu v Liberci pfiijela v prÛbûhu
ãervna aÏ z âelákovic Dominika Hofiej‰í.
Po jejich ukonãení odjíÏdûla z Liberce
s velk˘m otazníkem nad v˘sledkem. Îel
odjela i bez obãanského prÛkazu, kter˘
bûhem cesty vytratila. Proto byla mile
pfiekvapena, kdyÏ za pár dnÛ na‰la
v obálce svÛj prÛkaz totoÏnosti, kter˘ ji
zaslala Romana âerná. Touto cestou
Dominika Hofiej‰í nálezkyni dûkuje.

Podûkování za nález

Námûstí pfied libereckou radnicí se
i letos o prázdninách promûní v divadlo
pod ‰ir˘m nebem, kdy náv‰tûvníci
budou moci zhlédnout celkem ‰est pfied-
stavení. Prázdninové veãery s názvem
Letní setkávání s divadlem 2007 pfiipra-
vily statutární mûsto Liberec, Divadlo 
F. X. ·aldy a Naivní divadlo Liberec.

21. ãervence od 20.00 hodin
„âestné mu‰ket˘rské aneb Páni kluci
po tfiiceti letech“ – romantick˘ pfiíbûh
tfií mu‰ket˘rÛ (Hoffmannovo divadlo
z Uherského Hradi‰tû)

28. ãervence od 21.00 hodin
„Ka‰par REK“ – komedie s kejklífisk˘mi
a artistick˘mi prvky vãetnû Ïonglování
s ohnûm (Divadlo KVELB z âesk˘ch
Budûjovic)

4. srpna od 20.00 hodin
„Carmen“ – úsmûvn˘ pohled na slav-
nou Bizetovu operu pfiedvedou ãinoher-
ci a velké metrové loutky (Docela velké
divadlo z Litvínova)

18. srpna od 20.00 hodin
„Pfiíbûh Zemû ãeské“ – v˘let za bájemi
a m˘ty do historie Zemû ãeské (Hoff-
mannovo divadlo z Uherského Hradi‰tû)

25. srpna od 21.00 hodin
„Bezhlav˘ rytífi“ – marionetová kome-
die na motivy ãesk˘ch lidov˘ch loutká-
fiÛ (Naivní divadlo Liberec)

Vstupné na v‰echna pfiedstavení je
zdarma.

„ProdlouÏená“ stfieda

Spoleãnost .A. S. A. Liberec vyhovûla
poÏadavku a od 1. ãervence 2007 pro-
dlouÏila provozní dobu Sbûrného dvora
v Ampérové ulici, a to ve stfiedu do 
20 hodin. Sbûrn˘ dvÛr je zákazníkÛm
otevfien: PO a ÚT od 7 do 17 hodin, 
ST od 7 do 20 hodin, âT a PÁ od 7 do
15 hodin, SO od 9 do 15 hodin.

Mûstská policie odchytává vãelí roje
JiÏ druh˘m rokem poskytuje Mûstská policie Liberec obãanÛm mûsta bezplat-
nou sluÏbu – odchyt vãelích rojÛ.
StráÏník Miloslav ·típek, kter˘ tyto odchyty provádí, získal svou specializaci
studiem na vãelafiské ‰kole v Nasavrkách u Chrudimi. Zde také obdrÏel osvûd-
ãení o zpÛsobilosti k odchytu vãelích rojÛ, a tak vznikla my‰lenka nabídnout
tuto sluÏbu obãanÛm mûsta Liberce.
„Odchyt vãelího roje klade nároky nejen na zku‰enost a zruãnost vãelafie, ale
i na ãas. Po oznámení v˘skytu vãelího roje se stráÏník-vãelafi dostaví na místo,
kde nejprve zjistí, v jakém stavu se vãelí roj nachází. Poté jej odchytí do pfiipra-
veného zafiízení – tzv. rojáku – a následuje nejnároãnûj‰í ãást zákroku, kdy je
nutné zjistit, zda se v rojáku nachází i vãelí matka. Bez ní by vãely opustily
roják,“ uvedla Veronika Janouchová, tisková mluvãí Mûstské policie Liberec.
Roják musí zÛstat otevfien˘, aby za vãelí matkou mohly pfiilétnout i prozatím
je‰tû neodchycené vãely. NeÏ se v rojáku shromáÏdí opravdu v‰echny, mÛÏe
ubûhnout i nûkolik hodin. Proto se vût‰inou ãeká do veãera, kdy se vãely pfiiro-
zenû vrací ke své vãelí matce. Teprve poté je moÏné roj odvézt z místa, kde
dosud ohroÏoval své okolí. „V loÀském roce tuto sluÏbu vyuÏilo celkem 17 obãa-
nÛ, ktefií se s dÛvûrou obrátili na mûstskou policii o pomoc s vãelím rojem,“
dodala Janouchová.
V pfiípadû v˘skytu vãelího roje, kter˘ ohroÏuje své okolí, staãí vytoãit ãíslo tísÀové
linky mûstské policie – 156. SluÏba je poskytována nepfietrÏitû 24 hod. dennû. (rz)


