
První mûsíc ‰kolní docházky mají za se-
bou dûti ‰kolou povinné, ale i malí pfied-
‰koláci. V mnoha libereck˘ch ‰kolsk˘ch
a pfied‰kolních zafiízeních se v prÛbûhu
letních prázdnin pohybovali fiemeslníci
nejrÛznûj‰ích profesí, aby se pedagogové
i dûti vrátili do upraven˘ch prostor. Statu-
tární mûsto Liberec na tyto opravy v zá-

kladních a matefisk˘ch ‰kolách do konce
srpna investovalo 53 711 091 korun (za ce-
l˘ rok 2006  57 058 497 Kã). Z tohoto fi-
nanãního obnosu bylo napfiíklad vybudo-
váno sociální zafiízení v kuchyni Z· âes-
ká, rekonstruovány PC uãebny Z· Na V˘-
bûÏku ãi rekonstruováno sociální zafiízení
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IX. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 25. fiíjna 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Den otevfien˘ch
dvefií na radnici

Opravy ‰kol za padesát ãtyfii milionÛ

U pfiíleÏitosti státního svátku – Dne
vzniku samostatného ãeskoslovenského
státu – pofiádá 28. fiíjna 2007 statutární
mûsto Liberec Den otevfien˘ch dvefií
v historické budovû radnice. Po roãní pfie-
stávce budou v uveden˘ den od 10 do 14
hodin vefiejnosti k nahlédnutí kanceláfie
primátora a jeho námûstkÛ, kanceláfi ta-
jemníka magistrátu a také reprezentativ-
ní prostory radnice. Náv‰tûvníci budou
moci zavítat i na radniãní vûÏ.

Dfiíve neÏ se náv‰tûvníkÛm otevfiou
brány radnice, uskuteãní se na námûstí
pfied libereckou radnicí od 9.30 hodin
slavnostní pfiehlídka mûstsk˘ch jednotek
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vãetnû hasiã-
ské techniky, kdy budou k vidûní  i spe-
ciální vozidla pouÏívaná u lesních poÏá-
rÛ.  Na tomto aktu pfiedá primátor mûsta
Jifií Kittner nové vozidlo ãlenÛm SDH
Horní Hanychov.

Libereãané budou tedy mít jedineãnou
moÏnost vidût pohromadû ve‰kerou ha-
siãskou techniku mûsta Liberec, která
slouÏí k ochranû jejich ÏivotÛ, zdraví i ma-
jetku. (dv)

Ministr vnitra Ivan Langer nav‰tívil ve ãtvrtek 4. fiíjna Libereck˘ kraj a ve mûstû
pod Je‰tûdem zavítal mimo jiné do Nového magistrátu, kde si "vyzkou‰el" úfiedníky.
Nejprve si nechal zhotovit fotografii do biometrického pasu a poté se velmi zajímal
o fungování a vyuÏívání sluÏeb pracovi‰tû Czech Pointu, jímÏ se libereck˘ magistrát
jako první mezi úfiady v republice zapojil k pilotnímu projektu. S úrovní sluÏeb i zna-
lostmi magistrátních úfiedníkÛ byl ministr Langer velmi spokojen. Pfii své náv‰tûvû
radnice se Ivan Langer setkal s primátorem mûsta Jifiím Kittnerem a jeho námûst-
kem Ondfiejem âervinkou a zapsal se do pamûtní knihy mûsta Liberce.

Text a foto: Dagmar Vodvárková
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Mûsto Ïádá o dotaci na úsporu energií ve sv˘ch objektech

Ministerstvo poskytlo peníze na ‰ampionát

Radní schválili tfii v˘bûrová fiízení

Mûsto Liberec vyuÏilo pfiíleÏitost
a reagovalo na v˘zvu Státního fondu Ïi-
votního prostfiedí (SFÎP) o podání Ïá-
dosti na dotace v rámci Operaãního pro-
gramu Îivotní prostfiedí. O dotaci se
mûsto uchází projektem, zamûfien˘m na
podstatné úspory energie v mûstsk˘ch
objektech. Pfiedev‰ím jde o tepelnû tech-
nické vlastnosti obvodov˘ch konstrukcí
budov, a to konkrétnû základních a ma-
tefisk˘ch ‰kol a objektu b˘valého Uranu.

První fiíjnové zasedání rady mûsta se
zab˘valo dvûmi variantami projektu.

První poãítá se zateplením sedmi zá-
kladních a osmi matefisk˘ch ‰kol a bu-
dovy Uranu. 

Celkové v˘daje této varianty, rozdû-
lené do dvou etap, jsou vyãísleny na
270,5 milionu korun s tím, Ïe mûsto by
se na realizaci podílelo ãástkou 65,1 mi-
lionu korun.

Druhá varianta zahrnuje zateplení
pûti základních a sedmi matefisk˘ch
‰kol a rovnûÏ budovu Uranu. Vzhledem
k men‰ímu poãtu vytipovan˘ch objektÛ
této varianty odpovídá i její finanãní ná-

roãnost vyãíslená na 208,5 milionu ko-
run. Mûstská pokladna by v tomto pfií-
padû uhradila 51,3 milionu korun.

Vzhledem k tomu, Ïe nejde o v˘raz-
n˘ finanãní rozdíl mezi obûma varian-
tami, ãlenové mûstské rady se nakonec
shodli a podpofiili první finanãnû roz-
sáhlej‰í variantu.

Podle vyjádfiení námûstka primátora
Ondfieje âervinky statutární mûsto Li-
berec uplatní Ïádost ve stanoveném
termínu, a to k 26. fiíjnu leto‰ního roku.

(dav)

I v leto‰ním roce pokraãují stavební
práce na objektech, které souvisejí s po-
fiádáním MS v klasick˘ch lyÏafisk˘ch
disciplínách v roce 2009. Stavby budou
finanãnû hrazeny ze státních dotací
M·MT a pfiíspûvku Krajského úfiadu Li-
bereckého kraje. Pro rok 2007 uvolnilo
ministerstvo ‰kolství systémovou dota-
ci ze státního rozpoãtu. âástka ve v˘‰i

53,5 milionu korun je urãena na stavby
ve veseckém areálu a konkrétnû jde 
o 13 milionÛ na v˘stavbu in-line tratû,
12,5 milionu na plochy bûÏeck˘ch tratí,
17 milionÛ na rozvody a 11 milionÛ na
ãerpací stanici.

Dal‰í dotaci v objemu 31,8 milionu ko-
run poskytlo ministerstvo ‰kolství na
stavby pro je‰tûdsk˘ areál. âástka

23,193 milionu korun je urãena na osvût-
lení skokansk˘ch mÛstkÛ a 8,635 milio-
nu na komunikaci.

Stavby probíhají dle platn˘ch sta-
vebních povolení a uzavfien˘ch smluv
o dílo. Finanãní prostfiedky ze státního
rozpoãtu musí b˘t ãerpány v souladu se
stanoven˘mi podmínkami M·MT âR.

(rz)

Na stole radních se po prázdninách
ocitl ke schválení materiál ohlednû v˘-
bûrov˘ch fiízení. Mezi prvními byl návrh
na schválení v˘sledku v˘bûrového fiíze-
ní na akci „MS 2009 – Sportovní areál Je‰-
tûd J.18 – Vodovodní fiad“. V tomto pfií-
padû byly osloveny tfii firmy s tím, aby
pfiedloÏily nabídku na zaji‰tûní staveb-
ních prací. Komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek vyhodnotila jako nejv˘-
hodnûj‰í nabídku akciové spoleãnosti
Strabag.

Ve druhém pfiípadû ‰lo o vypsání v˘-
bûrov˘ch fiízení na „MS 2009 – Metropo-

litní síÈ mûsta Liberce – I., II. a III. etapa“.
KaÏdá etapa je samostatnou akcí, tudíÏ
i v˘bûrová fiízení budou tfii a v rámci kaÏ-
dého z nich bude osloveno pût firem plus
jedna, která se pfiihlásila na základû zve-
fiejnûné v˘zvy. Souãástí materiálu byl
i návrh na obsazení komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise, v níÏ novû za-
sedne i zástupce M·MT.

Vzhledem k tomu, Ïe mûsto Liberec
pfiipravuje investiãní akci zamûfienou na
zateplení pavilonov˘ch základních a ma-
tefisk˘ch ‰kol v Liberci a chce v této sou-
vislosti poÏádat o finanãní pfiíspûvek EU,

je nutné k Ïádosti pfiedloÏit i projektovou
dokumentaci investiãní akce. Proto od-
bor ‰kolství, kultury a sportu vypsal
o prázdninov˘ch mûsících v˘bûrové fií-
zení na dodávku projektové dokumenta-
ce. Osloveny byly ãtyfii firmy, dvû z nich
pfiedloÏily své nabídky a komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek doporuãi-
la radû mûsta ke schválení v˘sledek v˘-
bûrového fiízení, podle nûhoÏ bude
smlouva podepsána s dodavatelem Pro-
jektov˘ ateliér David s. r. o, jehoÏ nabíd-
ková cena je 1 987 300 Kã vãetnû DPH.
I tento návrh rada mûsta schválila. (dav)

■ Mûstská rada schválila zaloÏení pro-
jektu nazvaného „ProtipovodÀová
ochrana dolního centra mûsta Liberec“,
na jehoÏ realizaci se mûsto Liberec
uchází o dotace z programu minister-
stva zemûdûlství. Projekt poãítá s 5%
finanãní spoluúãastní mûsta, které
v celé akci zastává roli navrhovatele.
Investorem a Ïadatelem o dotaci je
státní podnik Povodí Labe. V souãasné
dobû probíhá vypracování dokumenta-
ce pro územní rozhodnutí. Zahájení
realizace projektu dot˘kající se území
od kfiiÏovatky Ko‰ická – Dr. M. Horá-
kové aÏ po kfiiÏovatku ulic Jungmann-
ova – Winterova by mûlo probûhnout

v dubnu pfií‰tího roku. Ukonãení celé
investiãní akce je plánováno na konec
roku 2009.
■ Státní fond dopravní infrastruktury
poskytne mûstu Liberec dotaci ve v˘‰i
3,45 milionu korun z celkov˘ch vyãísle-
n˘ch nákladÛ témûfi 6 milionÛ korun na
úpravu stávající komunikace a cyklo-
stezky Krásná Studánka – smûr Mní-
‰ek. Radní v této souvislosti schválili
návrh financování akce, kter˘ pfiedpo-
kládá úhradu spoluúãasti mûsta
z investiãní rozpoãtové rezervy. RovnûÏ
schválili harmonogram investiãní akce
s tím, Ïe do konce listopadu by mûla
b˘t ukonãena realizace celé akce.

■ âlenové mûstské rady schválili pfii-
jetí úãelové dotace z rozpoãtu Liberec-
kého kraje ve v˘‰i 100 000 korun pro
M· Kamarád na zaji‰tûní instalace
a finanãního pokrytí vybavení ‰kolní
zahrady herními prvky pro dûti.
■ Dvû fieditelky libereck˘ch matefi-
sk˘ch ‰kol (Mot˘lek a Sedmikráska)
dovr‰í na pfielomu roku vûkovou hrani-
ci pro odchod do penze. Z tohoto dÛvo-
du obû poÏádaly o uvolnûní ze sv˘ch
funkcí. Radní vyhovûli tûmto Ïádostem
a zároveÀ schválili vyhlá‰ení v˘bûro-
v˘ch fiízení na obsazení tûchto postÛ,
vãetnû jmenování konkurzních komisí.

(dv)



vãetnû úpravy ‰aten ve ‰kolní druÏinû Z·
Lesní. Peníze plynuly také na opravu ‰kol-
ního bazénu Z· Sokolovská, kter˘ je opût
provozuschopn˘. Bûhem prázdnin se re-
konstruovalo dûtské hfii‰tû Z· Husova, so-
ciální zafiízení Z· JabloÀová a pokraãova-
la rekonstrukce Z· Broumovská.

Opraveno bylo i sedm objektÛ matefi-
sk˘ch ‰kol. V M· Klá‰terní se vymûnila
dlaÏba u vstupÛ do pavilonÛ a na chodní-
cích v areálu, ve ‰kolce v Bezové se opra-
voval teplovod a na Aloisinû V˘‰inû pro-
‰la rekonstrukcí vzduchotechnika kuchy-
nû. Mûsto Liberec zajistilo rekonstrukci
sociálního zafiízení v M· Na Pískovnû, re-

konstrukci stfiechy pavilonu v M· Brou-
movská, dále opravu elektrotechniky
v M· U ·kolky a opravu havarijního sta-
vu atiky v M· Stromovka.

Na nûkter˘ch základních amatefisk˘ch
‰kolách budou opravy pokraãovat i v ná-
sledujících mûsících.

(vod)

Novû vznikající metropolitní síÈ v Li-
berci, o níÏ se poprvé zaãalo hovofiit v ro-
ce 2002, pfiinese rychl˘ pfienos dat a in-
formaãní propojení mezi jednotliv˘mi in-
stitucemi ve mûstû. A nejen to. Potfieba
metropolitní sítû vyvstala v souvislosti
s pofiádáním MS v klasick˘ch lyÏafisk˘ch
disciplínách v roce 2009. Projekt pfiedsta-
vuje nejmodernûj‰í informaãní technolo-
gii pro pfienos dat, obrazu i zvuku pro-
stfiednictvím optick˘ch kabelÛ. V âeské
republice bude sv˘m rozsahem nejvût‰í.

Odpovûdnost za projektovou afyzickou
pfiípravu sítû pfievzala v loÀském roce
mûstská spoleãnost Liberecká IS. Vzhle-
dem k tomu, Ïe realizaci infrastruktury
související s MS 2009 podpofií stát dotací

ve v˘‰i 75 milionÛ korun a mûsto ji tudíÏ
bude ãerpat, musí se mûsto stát vlastní-
kem jiÏ vybudované ãásti sítû a v‰ech do-
kumentÛ. Proto také byla ve‰kerá práva
pfievedena na statutární mûsto Liberec.

Realizace projektu metropolitní sítû je
rozdûlena do pûti etap, pfiiãemÏ na doda-
vatele prvních tfií jiÏ byla vypsána v˘bû-
rová fiízení a jejich v˘sledky rada schváli-
la. První a tfietí etapu zajistí spoleãnost
Brex Liberec adruhou praÏská spoleãnost
Strabag. Podle vyjádfiení námûstka pri-
mátora Ondfieje âervinka první tfii etapy
budou hotovy do konce leto‰ního roku,
nejpozdûji do první poloviny roku 2008.
Zb˘vající dvû etapy, bûhem nichÏ se na-
instalují kabely optick˘ch vláken do chrá-

niãek a technologie pro pfienos dat, se zre-
alizují pfií‰tí rok. „Pfiesn˘ termín uvedení
systému do provozu je‰tû není stanoven,
ale v kaÏdém pfiípadû bude fungovat na
mistrovství svûta v lyÏování, kdy zajistí
také digitální televizní pfienosy v reálném
ãase. Systém propojí rovnûÏ nûkolik míst
jako Je‰tûd, Tipsport arenu, Vesec a také
jej chceme napojit na pátefiní síÈ, která ve-
de po tramvajové trati z centra do Lido-
v˘ch sadÛ,“ uvedl námûstek âervinka
s tím, Ïe síÈ zrychlí spolupráci sloÏek in-
tegrovaného záchranného systému
a urychlí internetové pfiipojení vybran˘m
institucím. „Je pravdûpodobné, Ïe ji na-
bídneme ike komerãnímu vyuÏití,“dodal.

Dagmar Vodvárková
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Opravy ‰kol za padesát ãtyfii milionÛ

Práce na budování metropolitní sítû zahájeny

Revitalizace lesoparku u Harcovské pfiehrady

VyuÏitím a vyúãtováním kulturního
a sportovního fondu za rok 2006 se zab˘-
vali zastupitelé mûsta. Kulturní fond dis-
ponoval v roce 2006 ãástkou 2,28 mil. Kã,
pfiiãemÏ ve tfiech kolech bylo pfiifiknuto
2,24 mil. korun. Bûhem roku 2006 bylo fon-
du vráceno 111 737,50 Kã, coÏ znamená,
Ïe bûhem uplynulého roku byly z fondu
ãerpány 2 126 462,50 Kã.

Sportovní fond mûl na rok 2006 ãástku
7 738 768 korun, z níÏ 859 468,62 korun
byl zÛstatek zroku 2005 aãástka 1579000

korun byla poskytnuta jako dar. Na roz-
dûlení financí sportovní fond vyhlásil v ro-
ce 2006 celkem ‰est kol, v nichÏ byla Ïa-
datelÛm odsouhlasena ãástka ve v˘‰i
6 617 750 korun. JelikoÏ se fondu vrátilo
nevyãerpan˘ch 59 282,50 Kã, bylo ze 
sportovního fondu skuteãnû ãerpáno
6 558 467,50 Kã.

Zastupitelé také schválili návrh rozdû-
lení dotací jednoho z nejmlad‰ích fondÛ,
a to fondu pro partnerskou spolupráci,
kter˘ letos vyhlásil 3. a 4. kolo.

Tfietí kolo bylo vyhrazeno pro Ïadate-
le, ktefií pofiádají v rámci spolupráce Li-
berce s jeho partnersk˘mi mûsty akci na
pÛdû nûkterého ze zahraniãních partne-
rÛ, 4. kolo se zamûfiovalo na akce zahra-
niãních partnerÛ na území Liberce. Do
kaÏdého z kol byla podána jedna Ïádost
o pfiidûlení dotace (Z· Barvífiská, Z· Do-
biá‰ova). U Z· Dobiá‰ova navrhla správ-
ní rada fondu sníÏit dotaci o 8,5 tisíc.
Z Fondu pro partnerskou spolupráci bylo
rozdûleno celkem 45 500 Kã. (dv)

Zastupitelé schválili dotace z mûstsk˘ch fondÛ

Revitalizace Harcovské pfiehrady a je-
jího okolí je jedním ze zámûrÛ statutár-
ního mûsta Liberec. Zámûrem projektu,
kter˘ radní schválili, je vybudování spor-
tovnû rekreaãní oblasti v blízkosti centra
mûsta, která by slouÏila pro oddych, re-
kreaci a sport obãanÛ ãi náv‰tûvníkÛ Li-
berce. âást lesoparku bude zamûfiena na
ménû aktivní trávení volného ãasu (pfie-
dev‰ím k procházkám a poznávání pfiíro-
dy), dal‰í díl oblasti bude osazen herními
prvky, a slouÏit tak bude pfieváÏnû dûtem.
Obnovena bude stávající vyhlídka a blíz-
ké okolí pfiehrady projde takov˘mi úpra-

vami, aby byl zkvalitnûn pobyt pfii slunû-
ní, koupání i procházkách. Prostor pláÏí
by mûl navazovat na místní komunikaãní
systém slouÏící pro pû‰í, cyklisty a brus-
lafie na koleãkov˘ch bruslích.

Projekt poãítá také s uzavfiením ãásti
Zvolenské ulice pro motorová vozidla.
Uvedená komunikace totiÏ bude tvofiit zá-
klad pro provozování sportovních aktivit
a zároveÀ jejím uzavfiením dojde k pro-
pojení obou prostor lesa i pfiehrady vãet-
nû pláÏí. Projekt poãítá s návrhem nov˘ch
parkovi‰È na obou stranách vymezeného
území. Martin Korych
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Mûsto Liberec obdrÏelo státní dotaci
ve v˘‰i 6 milionÛ korun na projekt „Re-
generace panelového sídli‰tû Liberec-
Rochlice, zmûny a úpravy ulice JeÏkova
– II. etapa“.

Celkové náklady akce jsou 19,85 mili-
onu korun. JelikoÏ bylo zapotfiebí zahájit

pfiípravné práce tak, aby bylo vyhovûno
dotaãním podmínkám a mohlo dojít k brz-
kému uvolnûní dotaãních prostfiedkÛ, po-
rada vedení schválila harmonogram pra-
cí je‰tû pfied prázdninami. Radní na svém
poprázdninovém zasedání schválili uza-
vfiení obou smluv a dále financování spo-

luúãasti mûsta na projektu z investiãní
rozpoãtové rezervy. Po kompletaci v‰ech
poÏadovan˘ch dokladÛ, jejich pfiedání na
MMR âR a uvolnûní finanãních prostfied-
kÛ dojde k samotné realizaci, jejíÏ vût‰í
ãást by mûla b˘t provedena je‰tû v leto‰-
ním roce (mk)

âerpáním rozpoãtu za 1. pololetí le-
to‰ního roku se zab˘vali zastupitelé mûs-
ta, a to na zasedání konaném 6. záfií.

Zastupitelstvo pfiijalo od poãátku roku
do konce prvního pololetí celkem tfii roz-
poãtová opatfiení.

Hlavní ukazatelé hospodafiení mûs-
ta za 1. pololetí roku 2007 jsou násle-
dující:

Pomûrnû dlouhou dobu se odbor roz-
vojov˘ch projektÛ libereckého magistrá-
tu vûnoval projektÛm t˘kajícím se rozvo-
je kolejové dopravy ve mûstû. Zejména se
jednalo o Regiotram Nisa (RTN) a v˘-
stavbu nové tramvajové trati do sídli‰tû
Rochlice II. Oba projekty na sebe nava-
zují a do jisté míry se i pfiekr˘vají.

Od poãátku v‰ak nebylo zfiejmé bu-
doucí nastavení strukturálních fondÛ, te-
dy hlavnû základního pfiedpokladu, kdo
bude Ïadatelem pro získání finanãních
prostfiedkÛ na realizaci projektu. Pfiíprav-
né práce tedy pfieváÏnû realizovalo samo
mûsto. Jednalo se zejména oãinnosti spo-
jené se zpracováním dokumentace
k územnímu rozhodnutí na tramvajovou
traÈ v úseku od terminálu Fügnerova do
zastávky Ml˘nská a dále pak v úseku od

Textilany po zastávku U Lomu (pfies ob-
last b˘valé Textilany je projektová pfií-
prava trati zaji‰Èována investorem bu-
doucí v˘stavby). Odbory magistrátu v‰ak
také zadaly a zpracovaly zji‰Èovací fiízení
na posouzení hodnocení vlivu na Ïivotní
prostfiedí v dÛsledku rozhodnutí o vede-
ní trasy a následnû pro zmûnu územního
plánu. Pro úsek U Lomu–sídli‰tû Rochli-
ce se nyní zpracovává dokumentace
k zji‰Èovacímu fiízení na posouzení hod-
nocení vlivu na Ïivotní prostfiedí.

Po sérii jednání s rÛzn˘mi odborn˘mi
institucemi a hlavnû s institucemi, které
jsou zodpovûdné za pfiípravu regionální-
ho operaãního programu (ROP) pro NUTS
II Severov˘chod, pfievládl názor, Ïe Ïada-
telem o dotace z pfiíslu‰ného ROP by mûl
b˘t Dopravní podnik mûsta Liberce, a. s.

(DPML). Na základû toho radní mûsta
schválili pfiesun pfiípravn˘ch a realizaã-
ních aktivit projektÛ RTN a rozvoje kole-
jov˘ch tras na DPML.

Náklady, které na projekty dosud vy-
naloÏilo mûsto, ale nebudou moci b˘t
uplatnûny jako uznatelné v˘daje projek-
tu. Pfienesení zodpovûdnosti na DPML
v‰ak v koneãném dÛsledku mÛÏe pfiinést
vût‰í pozitiva, a to navzdory faktu, Ïe mi-
nisterstvo dopravy nezafiadilo projekt Re-
giotram Nisa do priorit na období 2007–
2013, a tudíÏ bude zatím moÏné Ïádat
pouze o dotace v rovinû pfiípravy na sjed-
nocení tramvajov˘ch rozchodÛ, nikoliv
v Operaãním programu doprava. Magis-
trátní úfiedníci budou i na dále na projek-
tu spolupracovat, zejména na pfiípravách
k podání Ïádosti o dotaci. (dav)

Rochlické sídli‰tû ãeká druhá etapa regenerace

Hospodafiení mûsta za první pololetí roku

Îadatelem o dotace na Regiotram je dopravní podnik

K ãemu slouÏí ãervené kontejnery
V ãervnu leto‰ního roku byl do libe-

reck˘ch domácností âeskou po‰tou do-
ruãen informaãní leták o tom, jak je po-
tfiebné správnû tfiídit odpad. Na tuto
skuteãnost reagovalo mnoho obãanÛ,
ktefií po odboru komunálních sluÏeb ma-
gistrátu Ïádali podrobnûj‰í informace
a mûli i pfiipomínky. Ty se t˘kaly pfiede-
v‰ím poãtu a umístûní ãerven˘ch nádob
na smûsn˘ odpad.

V Liberci je v souãasné dobû rozmís-
tûno 226 kusÛ tûchto popelnic. Statu-
tární mûsto Liberec má zájem, aby v co
nejbliÏ‰í dobû byla o ãervené nádoby do-
plnûna i dal‰í stanovi‰tû, kde doposud

chybí, a tím umoÏnit obãanÛm kvalitnû-
ji tfiídit obalov˘ odpad.

Îel, stále je hodnû obãanÛ, ktefií do
ãerven˘ch popelnic na smûsn˘ odpad
odhazují jak˘koliv odpad z domácností.
Proto znovu pfiipomínáme, Ïe mezi
smûsné plasty patfií ve‰keré plastové
fólie, duté obaly, kelímky, polystyréno-
vé obaly, sáãky od potravin, lahviãky 
od kosmetiky a domácí chemie, nápojo-
vé kartony,  ta‰ky, drobné plastové v˘-
robky.

Naopak do ãerven˘ch kontejnerÛ na
smûsné plasty nepatfií odpad zneãi‰tû-
n˘ zbytky potravin nebo chemikáliemi,

plasty z automobilÛ, podlahové krytiny
a trubky z PVC. Neodhazujeme do nich
ani PET lahve, neboÈ ty patfií do Ïlut˘ch
kontejnerÛ.

Nûkolik ãísel na konec: v roce 2006
vytfiídili obãané 45 tun smûsn˘ch plas-
tÛ. Za první pololetí roku 2007 jsme za-
znamenali zlep‰ení a ãtyfiicet pût tun
jsme dokázali dotfiídit jiÏ za polovinu ro-
ku. âím více je ãistého obalového odpa-
du, tím více se sniÏují náklady na mani-
pulaci s ním a lze je vyuÏít pro pofiizo-
vaní nov˘ch nádob nebo na úklid mûs-
ta. Iva âervená

odbor komunálního odpadu MML

Pfiíjmy po konsolidaci (v tis. Kã) 950 800 51% plnûní
- daÀové pfiíjmy (v tis. Kã) 524 309 53% plnûní
- nedaÀové pfiíjmy (v tis. Kã) 43 695 44% plnûní
- kapitálové pfiíjmy (v tis. Kã) 121 225 44% plnûní
- dotace (v tis. Kã) 261 571 55% plnûní
V˘daje po konsolidaci (v tis. Kã) 821 747 46% plnûní
- bûÏné (v tis. Kã) 661 779 49% plnûní
- kapitálové (v tis. Kã) 159 968 36% plnûní
Financování (v tis. Kã) -129 053 264% plnûní
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v záfií 2007, zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.
90 let – Vûra Podobská, Marie Îaludo-
vá, Rudolf Plaãek, Marie Kubínová
91 let – Emilie Jirou‰ová, Franti‰ek âer-
venka, Franti‰ek Kazda, Ludmila Neto-
lická, Marie ¤ezáãová, Irena Jelínková
92 let – Emilie Pavli‰ová, Marie Dole-
Ïalová, Marie Pilátová, AneÏka Ti-
cháãková, Îofie Roháãková, Vlasta
Soukupová, Olga ·ípová
93 let – Marie Bízová, Marie Hejtmán-
ková, Norbert Matûjka, Marie Musilo-
vá, Marie Bednáfiová, Franti‰ka Mouã-
ková, Marie Fabiánová
94 let – RÛÏena âáslavská, Marie Kouc-
ká, Václav Lábus, Marie Randáková,
Miloslav Jelínek, Helena Zitová, Vile-
mína Kalendová, BoÏena Farská
95 let – AlÏbûta Moravcová, Antonie
Panochová, BoÏena Pokorná
97 let – Marie HÛbnerová
98 let – Îofie âmielová, BoÏena Stra-
ková
99 let – Jifiina Urbanová, Stanislava Jo-
ná‰ová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Zeptali jsme se…
Bûhem letních prázdnin byly nûkoli-

krát poniãeny sochy z v˘stavy Sculp-
ture Forum Liberec 2007 – Industriál-
ní stopy, jejímÏ organizátorem je spo-
leãnost Spacium. Sochy jsou instalová-
ny v prostoru okolo obchodního domu
Tesco, kter˘ je monitorován mûstsk˘m
kamerov˘m systémem. Proto jsme
o vyjádfiení k tomuto vandalismu poÏá-

dali tiskovou mluvãí Mûstské policie
Liberec, Veroniku Janouchovou.

„Díla sledují operátofii mûstského
kamerového systému a samozfiejmû je
bûhem své sluÏby kontrolují také pû‰í
hlídky, a to v nepravideln˘ch ãasov˘ch
intervalech. StráÏníci provedli celkem
170 kontrol v˘‰e uveden˘ch umûlec-
k˘ch dûl, bûhem kter˘ch bylo zji‰tûno

nûkolik drobn˘ch po‰kození a i za
pomoci kamerového systému bylo
zadrÏeno celkem pût osob, jejichÏ cho-
vání mohlo vést ãi vedlo k po‰kozování
dûl.

V kontrolní ãinnosti bude Mûstská
policie Liberec pokraãovat i nadále
a díla tak stále zÛstávají pod dozorem
oãí kamer i stráÏníkÛ pû‰ích hlídek.“

Tfii sedmiãky svatebním magnetem

Bezpeãnûj‰í cesty
do ‰koly

Mûsto Liberec má novou pfiíspûvkovou
organizaci KONTAKT

Doslova ve ‰vech praskala obfiadní
síÀ liberecké radnice v sobotu 7. ãer-
vence 2007. Právû tento den se tfiemi se-
dmiãkami v datu se stal pro mnohé, kte-
fií se rozhodli vstoupit do svazku man-
Ïelského, magnetem. A tak není divu,
Ïe svatební skladby znûly radnicí od rá-
na do veãera, neboÈ do obfiadní sínû
vstoupilo celkem tfiiadvacet párÛ. „Od
magického data 9. 9. 1999 to byl nejvût‰í
poãet svatebních obfiadÛ,“ uvedla ve-
doucí oddûlení matrik Ivana Jadrná.
Vût‰ina párÛ si své „ano“ fiekla v ob-
fiadní síni, av‰ak oddávalo se i v Liebie-
govû zámeãku nebo pod ‰ir˘m nebem.
Jednou ze sobotní „sedmiãkové“ svat-
by byla i svatba jubilejní, a to zlatá. Pa-
desát let spoleãného Ïivota si pfiipo-
mnûli manÏelé Eva a Josef Kuãerovi.

Mûsíce ãervenec i srpen byly tento-
krát v˘jimeãné i na jubilejní svatby. Kro-

mû jiÏ zmínûn˘ch manÏelÛ Kuãerov˘ch
oslavili zlatou svatbu Anna a Jan Ol‰o-
vi, Marie a Karel Chovaneãkovi, Alenka
a Adolf Richtrovi, Jaroslava a Miroslav
Vácovi, Vûra a Jifií VaÀáskovi, Emílie
a Antonín Velikovsk˘ch a Katarina a Jo-
sef Fedorãákovi. ·edesát let spoleãné-
ho souÏití, a tedy diamantové v˘roãí, si
pfiipomnûli i manÏelé Oliva a Miloslav
Brázdovi. V‰em pfiejeme mnoho zdraví
a do dal‰ích let mnoho krásn˘ch spo-
leãnû proÏit˘ch dnÛ.

Dagmar Vodvárková

Pfied prázdninovou pfiestávkou projed-
nali zastupitelé materiál pojednávající
o reorganizaci ãinností pfiíspûvkové orga-
nizace Centrum zdravotních a sociálních
sluÏeb Liberec (CZSP). Vrámci tohoto ma-
teriálu zastupitelé vyslovili také souhlas
se zfiízením nové pfiíspûvkové organiza-
ce, a to k datu 1. 10. 2007, s názvem „Ko-
munitní stfiedisko KONTAKT Liberec,
pfiíspûvková organizace“.

Novû vzniklá organizace pfievezme
ãást ãinností, které dosud vykonávalo
CZSP Liberec (práce s neziskov˘m sekto-
rem a s vefiejností) a také ãásteãnû pfie-
vezme nûkteré aktivity dosud vykonáva-
né odborem sociálních a zdravotních slu-
Ïeb (kluby v DPS, centrální klub seniorÛ,
jenÏ nahradí dosud fungující malé kluby
vrÛzn˘ch ãástech Liberce aãinnosti Rom-
ského komunitního centra; tato práce
bude zamûfiena jak na práci s etniky, tak
s národnostními men‰inami a cizinci, kte-
fií v Liberci Ïijí). KONTAKT ale také roz‰í-

fií svou ãinnost o komunitní aktivity vãet-
nû komunitního vzdûlávání.

Z pfiedloÏené zfiizovací listiny mimo ji-
né vypl˘vá, Ïe organizace nebude dis-
ponovat nemovit˘m majetkem a její ak-
tivity se budou odehrávat pfieváÏnû
v pronajat˘ch prostorech v ulici Pala-
chova, kde zároveÀ vznikne sídlo KON-
TAKTU. Od 1. fiíjna 2007 pfie‰li do KON-
TAKTU dva dosavadní pracovníci odbo-
ru sociálních a zdravotních sluÏeb a na
místo v˘konného fieditele na základû v˘-
bûrového fiízení jmenovala rada mûsta 
Michaela Dufka. Do konce leto‰ního ro-
ku bude organizace hospodafiit s celko-
vou ãástkou 1,1 milionu korun, coÏ je
souãet pfievodu finanãních prostfiedkÛ
urãen˘ch na provoz Romského komunit-
ního centra, na provoz Centra obãan-
sk˘ch iniciativ a mzdov˘ch prostfiedkÛ
dvou jiÏ zmínûn˘ch pracovníkÛ vãetnû
externistÛ pracujících na dohodu o pra-
covní ãinnosti. (mk, vod)

Îáci z liberecké Z· Na Per‰t˘nû 1. fiíj-
na 2007 pfiedali zástupcÛm mûsta, kra-
je a policie dopravní studii s návrhy
opatfiení na zv˘‰ení bezpeãnosti v oko-
lí ‰koly. Studii pfiipravil dopravní odbor-
ník na základû ‰kolní mapy s nebezpeã-
n˘mi místy (napfi. kfiiÏovatka ul. Pláte-
nická a U Domoviny), kterou dûti zpra-
covaly pfied prázdninami. Mûsto tak zís-
kalo kvalifikovan˘ podklad pro zv˘‰ení
bezpeãnosti v okolí ‰koly. Z· Na Per‰t˘-
nû tak ukonãila projekt Na zelenou, kte-
r˘ pfiedstavila Nadace Partnerství spo-
leãnû s finanãní skupinou AXA.

Marek Zeman
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Pfiedstavuje se pracovní skupina pro seniory
Pracovní skupina

pro seniory vznikla
na základû potfieb
Komunitního pláno-
vání sociálních slu-
Ïeb v Liberci. Je slo-
Ïená ze zástupcÛ od-
borné i laické vefiej-
nosti.  âlenem se mÛ-
Ïe stát i ten z vás, kdo
má k dané problema-
tice co fiíci, a tak mÛ-
Ïete prakticky i vy
sv˘m názorem pfii-
spût ke zlep‰ení soci-
álních sluÏeb.

Co dûláme?
• Pracujeme na vytvofiení komunitního
plánu sociálních sluÏeb, jehoÏ cílem je
zlep‰it stávající sluÏby pro seniory
a vytvofiit nové, které chybûjí.
• ShromaÏìujeme podnûty a návrhy
vefiejnosti t˘kající se aktuálních potfieb
seniorÛ a sociálních sluÏeb pro seniory.

Na základû pracovních setkání a v˘-
sledkÛ pfiedchozího dotazníkového ‰et-
fiení si pracovní skupina pro seniory sta-
novila do budoucna následující cíle:

Cíl 1 – Podpofiit následující sociální
sluÏby:

Roz‰ífiení peãovatelské sluÏby – Roz-
‰ífiení osobní asistence – Zaji‰tûní odleh-
ãovacích sluÏeb – Vytvofiení denního sta-
cionáfie pro seniory s Alzheimerovou ne-
mocí ãi jinou formou demence – Zaji‰tû-
ní tísÀové péãe.

Cíl 2 – Podpofiit ãinnosti související
a doplÀující sociální sluÏby: Podpofiit ak-
tivní stárnutí a zdrav˘ Ïivotní styl – Pod-
pofiit setkávací centrum seniorÛ – Zacho-
vat a rozvíjet Kluby seniorÛ – Podpofiit
mezigeneraãní spolupráci.

Co v na‰em mûstû napfiíklad chybí?
Z posledního záfiijového jednání pra-

covní skupiny vyplynula i naléhavá po-
tfieba zfiízení centrálního dispeãinku so-
ciálních peãovatelsk˘ch sluÏeb dle mo-
mentální nabídky a kapacity jednotliv˘ch
poskytovatelÛ. Dennû by tak byla aktua-
lizována volná kapacita sluÏeb, zároveÀ
by to byl iporadensk˘ systém pro lidi, kte-
fií náhle stojí pfied problémem a potfiebu-
jí zajistit péãi pro své blízké, ale i zpÛsob
pomoci pfii naplnûní kapacity peãovatel-
sk˘m subjektÛm.

Poskytovatelé sociálních sluÏeb
SíÈ sociálních sluÏeb je rozsáhlá a je

mnohdy obtíÏné se v ní dobfie orientovat.
Proto vám pfiedstavíme nûkteré z organi-
zací, které v Liberci poskytují sociální
sluÏby seniorÛm.

Jednou z organizací je Centrum zdra-
votních a sociálních sluÏeb Liberec,

pfiíspûvková organizace statutárního
mûsta Liberec, která zaji‰Èuje peãovatel-
skou sluÏbu. Byty peãovatelské sluÏby se
nacházejí v domech zvlá‰tního urãení ve
vlastnictví mûsta a jsou urãeny obãanÛm,
ktefií peãovatelskou sluÏbu potfiebují
a vyuÏívají z dÛvodu sníÏení sobûstaã-
nosti vzhledem k vûku nebo zdravotnímu
stavu. Uzavírání smluv v tûchto bytech se
fiídí pfiíslu‰n˘mi ustanoveními obãanské-
ho zákoníku ve znûní pfiedpisÛ a záko-
nem, jakoÏto i vyuÏívání peãovatelsk˘ch
sluÏeb.

Îádost o pfiidûlení bytu v domû s pe-
ãovatelskou sluÏbou mÛÏe podat obãan,
kter˘ má trval˘ pobyt v Liberci, nemá vÛ-
ãi mûstu Ïádné dluhy a je poÏivatelem
starobního dÛchodu nebo byl uznán pl-
nû invalidním z dÛvodu tûlesného, ãi
smyslového postiÏení, byl mu pfiiznán
pfiíspûvek na péãi v I. aÏ III. stupni. Do-
klady nutné k pfiedloÏení Ïádosti: ob-
ãansk˘ prÛkaz, v˘mûr dÛchodu, rozhod-
nutí o poskytnutí pfiíspûvku na péãi. Evi-
denci Ïádostí vede oddûlení sociálních
a zdravotních vûcí a pfiedkládá k projed-
nání Humanitní komisi Rady mûsta Li-
berec.

Formuláfi Ïádosti lze obdrÏet na odd.
sociálních a zdravotních vûcí nebo na
www.liberec.cz.

Kontakty: A. Bartoníãková, tel.:
485244 934, P. Sovinová, tel.: 485 244 983.

Statutární mûsto Liberec také pro-
stfiednictvím pfiíspûvkové organizace
Centrum zdravotní a sociální péãe Libe-
rec, provozuje Denní stacionáfi pro seni-
ory s kapacitou 7 osob v ·imáãkovû ul.
582, Liberec 12. Kontakt: Bedfii‰ka Klí-
chová – fieditelka organizace, tel.:
482 323 324, klichova@czasp.cz

Mûsto Liberec je iprovozovatelem Klu-
bÛ seniorÛ, které jsou urãeny pro setká-
vací a volnoãasové aktivity seniorÛ z Li-
berce a blízkého okolí.

Seznam klubÛ (v domech s peãova-
telskou sluÏbou):
KS Borov˘ vrch 1031/42, Liberec 14 –
p. Pavlíková, tel.: 485 123 666
KS Burianova 969/8, Liberec 6 – p. Ram-
bousek, tel.: 485 151 356
KS ·imáãkova 586, Liberec 12 – p. Ma-
tou‰ková, p. Malá, tel.: 485 123 378
KS âeská 622, Liberec 25 – p. Sadílková,
tel.: 739 553 221.

Bûhem mûsíce fiíjna bude otevfien no-
v˘ centrální klub seniorÛ v Palachovû uli-
ci, do kterého jsou v‰ichni seniofii srdeã-
nû zváni.

Obecnû prospû‰ná spoleãnost REVA
– poskytuje sluÏby seniorÛm, ktefií se ocit-
li v nepfiíznivé sociální situaci: jedná se
pfiedev‰ím o osobní asistenci v domácím

prostfiedí klienta, pomoc pfii zvládání pé-
ãe o vlastní osobu, pomoc pfii osobní hy-
gienû a pfii zaji‰Èování stravy a chodu do-
mácnosti, aktivizaãní ãinnosti, zprostfied-
kování kontaktu se spoleãensk˘m pro-
stfiedím, pomoc pfii uplatÀování práv a zá-
jmÛ i pomoc pfii obstarávání osobních
záleÏitostí, doprovod osobám s Alzhei-
merovou chorobou. Organizace neposky-
tuje zdravotnické sluÏby a sluÏby 24ho-
dinové. Kontakt: E. ·tanclová, tel.:
482710003, 736541862, D. Kalibová, tel.:
736 541 856,  reva-lbc@volny.cz,
www.reva-lbc.org.

Cílem obãanského sdruÏení DIAKO-
NIE BERÁNEK je pomáhat lidem, ktefií
pro svÛj vûk, nemoc ãi postiÏení nejsou
schopni si sami zajistit základní Ïivotní
potfieby. Pomáhá sv˘m klientÛm pfieko-
návat sociální izolaci a umoÏÀuje jim kva-
litnû naplnit voln˘ ãas.

Provozuje jiÏ ‰estnáct let terénní pe-
ãovatelskou sluÏbu, peãovatelky dochází
do domácností (pomoc pfii péãi o vlastní
osobu, pomoc s osobní hygienou, zá-
kladní úklid v domácnosti, nákupy, pfií-
prava apodání jednoduchého jídla, dovoz
obûdÛ, praní a Ïehlení prádla, doprovod
k lékafii, zdravotní procházky, obstarání
receptÛ a doná‰ka lékÛ, obstarání kom-
penzaãních pomÛcek apod.). Pomoc pfii
uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ
a obstarávání osobních záleÏitostí klien-
tÛ zabezpeãuje vedoucí peãovatelské
sluÏby. Od konce záfií leto‰ního roku Dia-
konie Beránek provozuje také Klub pro
generaci III. vûku pro naplnûní volného
ãasu seniorÛ. Jedním z cílÛ klubu je prá-
vû pfiekonání izolace, navázání vztahÛ
a moÏnost zapojení se do rÛzn˘ch ãin-
ností, které jsou náplní klubu (aktivizaã-
ní cviãení pro seniory, v˘tvarná ãinnost,
spoleãenské hry apod.). Kontakt: M. Îá-
ková, fieditelka – Mafianova 650, Libe-
rec 25, PSâ 463 12, tel.: 482 737 383,
diakonie.lbc@ tiscali.cz.

O dal‰ích sluÏbách pro seniory a ro-
dinné pfiíslu‰níky peãující o seniory se
mÛÏete informovat prostfiednictvím Ka-
talogu poskytovatelÛ sociálních sluÏeb
v regionu Liberec. Jeho aktualizovanou
verzi najdete na stránkách www.libe-
rec.cz/komunitniplanovani.

Komunitní plánování sociálních slu-
Ïeb by mûlo vycházet pfiedev‰ím z potfieb
lidí, ktefií v dané komunitû (spoleãenství)
Ïijí. Proto uvítáme va‰e podnûty a pfiipo-
mínky k oblasti péãe o seniory.

Za pracovní skupinu pro seniory:
Mgr. Vlasta Veverková,

Mgr. Katefiina Kahanová
Vlasta.veverkova@beads4u.cz,

khodinkova@centrum.cz
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Urychlení administrativy pfii vyfiizová-
ní pracovního povolení vKanadû pro ães-
ké zájemce bylo hlavním tématem ná-
v‰tûvy kanadského velvyslance Micha-
ela A. Calcotta (na snímku) vLibereckém
kraji, kam zavítal zaãátkem fiíjna. O tûch-
to záleÏitostech hovofiil velvyslanec na
liberecké radnici s hejtmanem Liberec-
kého kraje Petrem Skokanem a primáto-
rem mûsta Jifiím Kittnerem, neboÈ o prá-
ci v zemi javorového listu je zájem, coÏ
ukázal spoleãn˘ projekt Libereckého
kraje a spoleãnosti Caslawia. Kanadsk˘
velvyslanec v této vûci pfiislíbil pomoc,
a to vãetnû zru‰ení turistick˘ch víz pro
âechy. Pfii setkání hejtman Petr Skokan
velvyslanci pfiedvedl power pointovou
prezentaci Libereckého kraje.

Foto: Petra ·puláková 

Ve skateparku se jezdí pohodlnûji

Nová zahrada pro dûti osta‰ovské ‰kolky

Libereck˘ skatepark nabízí sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm novû opravené sportovní
pfiekáÏky. „Nebylo tfieba pofiizovat nové,
ale pÛvodní stav uÏ byl pro vyznavaãe
koleãkov˘ch sportÛ nevyhovující,“
uvedla Jaromíra âechová, vedoucí od-
boru sociálních a zdravotních sluÏeb,
která opravu iniciovala.

Magistrát mûsta Liberce chce cel˘
areál nadále zvelebovat. „Jednáme

o moÏnosti roz‰ífiení skateparku, aby jej
mohli vyuÏívat i úplní zaãáteãníci a men-
‰í dûti,“ vysvûtluje pfiipravované aktivi-
ty námûstkynû primátora Naìa Jozífko-
vá. Jejím zámûrem je poskytnout v této
lokalitû i dostateãnû velké plochy pro le-
gální tvorbu grafity. Rekonstrukce poãí-
tá také s vybudováním sociálního zafií-
zení a opravou pfiístfie‰ku, kde jsou
uskladnûny úklidové prostfiedky.

„Chtûl bych podûkovat paní námûst-
kyni Jozífkové i vedoucí odboru paní 
âechové za jejich vstfiícn˘ pfiístup a oka-
mÏité fie‰ení problému, kter˘ nás, uÏi-
vatele skateparku, tíÏil,“ uvedl Martin
Dräger, pfiedseda klubu SK8 Liberec,
kter˘ opravené pfiekáÏky okamÏitû vy-
zkou‰el a jejich kvalitu chválil.

Rekonstrukce byla naplánována na
tfietí ãtvrtletí roku, aby nebyl provoz ska-
teparku omezován v letních mûsících.

Magistrát jedná se zástupci „mal˘ch
sportÛ“ o zafiazení skateparku do systé-
mu âeského poháru ve skateboardingu.
Opravené pfiekáÏky nyní plnû odpovída-
jí potfiebn˘m standardÛm. „Máme zájem,
aby se i v Liberci mohla konat nûkterá ko-
la nejvy‰‰í soutûÏe, ale zároveÀ byl are-
ál vyuÏiteln˘ pro v‰echny zájemce od ja-
ra do podzimu,“ uvedla námûstkynû Na-
ìa Jozífková. (zs)

Matefiská ‰kolka v mûstské ãásti Li-
berec-Osta‰ov se mÛÏe pochlubit novou
zahradou, vybavenou dfievûn˘mi herní-
mi prvky. O tuto zmûnu se pfiiãinila svou
snahou fieditelka ‰kolky Hana âíÏko-
vá.Ta se obrátila na soukrom˘ sektor

a získala tak sponzorsk˘ dar na celkové
vybavení zahrady a terénní úpravy za
pfiispûní firem Havax, a. s., Ika, s. r. o.,
EurodraÏby, a. s., ACM Money âR, a. s.
PÛvodní zahrada (foto vlevo) byla vyba-
vena tfiemi kovov˘mi prvky, které neod-
povídaly bezpeãnostním kritériím, jeÏ
jsou poÏadovány v souãasné dobû, a hro-
zilo tak i poranûní dûtí. Hfii‰tû na zahra-
dû bylo v dobû de‰tivého poãasí a po zi-
mû zalité vodou vinou ‰patného terénu.
Dnes mají dûti díky v˘‰e uveden˘m
sponzorÛm pfiekrásné hfii‰tû vybavené
herními prvky, jako jsou skluzavky, hou-
paãky, prolézaãky, kreslicí tabule, dome-
ãek a dal‰í (foto vpravo). Souãástí zahra-
dy je i novû vytvofiené hfii‰tû s pískov˘m
povrchem pro míãové hry. Nápaditû pro-

vedená terénní úprava v podobû umûlé-
ho svahu poskytne dûtem prostor pro
zimní radovánky, jako je bobování a sáÀ-
kování.

Text a foto: Jitka Vlãková Grohová
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Dvû v˘bûrová fiízení na obsazení funk-
ce vedoucí odboru byla vyhlá‰ena ke kon-
ci prázdnin na úfiední desce magistrátu
a webov˘ch stránkách. 

V prvním pfiípadû se jednalo o vedou-
cího odboru kanceláfi primátora a v dru-
hém pfiípadû o obsazení funkce vedoucí-
ho odboru majetku mûsta. Tento odbor

vznikl v loÀském roce a od té doby jej z po-
vûfiení tajemníka vedl vedoucí odboru
ekonomiky.

Do v˘bûrového fiízení na obsazení
funkce vedoucího odboru kanceláfi pri-
mátora se pfiihlásili tfii uchazeãi. V˘bûro-
vá komise doporuãila radû mûsta ke jme-
nování do funkce Martina Korycha.

Do v˘bûrového fiízení na obsazení
funkce vedoucího odboru majetku mûsta
se pfiihlásili dva zájemci, z nichÏ jeden po-
sléze odstoupil. V˘bûrová komise proto
doporuãila radû mûsta ke jmenování do
funkce Ing. Josefa Mazáãe. Oba jmeno-
vaní byli do sv˘ch funkcí radou mûsta
schváleni, a to od 1. fiíjna 2007. (vod)

Nûkteré startovací byty v ulici Krajní
ob˘vají jiÏ více neÏ rok státní pfiíslu‰níci
z Uzbekistánu. Jedná se o uprchlíky z ne-
pokojem zmítané zemû, kde by jim po ná-
vratu bezprostfiednû hrozilo nebezpeãí
ztráty zdraví, nebo dokonce Ïivota.

âeská republika se pfiipojila k dal‰ím
zemím, které se v fie‰ení komplikované
situace tûchto osob angaÏují. Proto pfii-

znali radní jiÏ pfied rokem ãásti azylantÛ
právo na integraci do spoleãnosti ve
mûstû pod Je‰tûdem s tím, Ïe tuto akti-
vitu podporuje i ministerstvo vnitra pro-
stfiednictvím neinvestiãních dotací.

Jedním z uprchlíkÛ byl 35let˘ Muha-
med Solijonovich Nishonov, kter˘ Ïil od
srpna 2006 vbytû 3+kk sdal‰ími pûti azy-
lanty. V ãervnu tohoto roku se v‰ak za

tímto Uzbekistáncem pfiistûhovala rodi-
na (manÏelka a dvû dûti), coÏ jej pfiimûlo
k opu‰tûní bytu v Krajní ulici a pfiestû-
hování se do integraãního stfiediska ve
StráÏi pod Ralskem. Ministerstvo vnitra
âR se opût obrátilo na SML s Ïádostí
o moÏnost pfiidûlení imigraãního bytu,
tentokrát pro celou rodinu. Rada mûsta
tomuto poÏadavku vyhovûla. (kor)

Dva odbory magistrátu mají nové vedoucí

Uzbecká rodina získala byt

Proti verdiktu se lze odvolat
Zdravotnû postiÏení obãané a dÛ-

chodci mají moÏnost Ïádat o mimofiádné
v˘hody a dal‰í dávky sociální péãe, a pro-
to se také s nimi obracejí na odbor soci-
ální péãe Magistrátu mûsta Liberec. Stá-
vá se, Ïe nûkter˘m ÏadatelÛm je Ïádost
zamítnuta. Tito Ïadatelé se ãasto domní-
vají, a to mylnû, Ïe odmítnutí ãi nevyho-
vûní jejich Ïádosti je zvÛle magistrátních
úfiedníkÛ. Proto pfiiná‰íme informace
o postupu pfii podání Ïádostí o mimofiád-
né v˘hody pro zdravotnû postiÏené ob-
ãany a dal‰í dávky sociální péãe dle vy-
hlá‰ky 182/1991 Sb.

PrÛkazy mimofiádn˘ch v˘hod – TP,
ZTP, ZTP/P
– Ïádost se podává na oddûlení pro zdra-
votnû postiÏené a dÛchodce odboru so-
ciální péãe Magistrátu mûsta Liberec (tfi.
1. máje 108, Liberec 2), poté je postou-

pena Úfiadu práce v Liberci. Posudkov˘
lékafi Úfiadu práce v Liberci posoudí zdra-
votní stav klienta a vyhotoví posudek,
kter˘ je pro rozhodování úfiadu závazn˘.
Na základû tohoto posudku rozhoduje
Magistrát mûsta Liberec o pfiiznání mi-
mofiádn˘ch v˘hod, tj. vystavuje prÛkaz
TP, ZTP nebo ZTP/P. Ke kaÏdému prÛka-
zu se váÏí urãité v˘hody, které je drÏitel
prÛkazu oprávnûn vyuÏívat.

Jednorázov˘ pfiíspûvek na úpravu by-
tu, na zakoupení, celkovou opravu nebo
zvlá‰tní úpravu motorového vozidla, na
individuální dopravu, na úhradu za uÏí-
vání bezbariérového bytu a garáÏe
– Ïádost se podává na oddûlení pro zdra-
votnû postiÏené a dÛchodce odboru so-
ciální péãe Magistrátu mûsta Liberec (tfi.
1. máje 108, Liberec 2), poté je postou-
pena Úfiadu práce v Liberci. Posudkov˘

lékafi Úfiadu práce v Liberci posoudí zdra-
votní stav klienta, stanoví, jestli klient má
ze zdravotního hlediska na dan˘ pfiíspû-
vek nárok, a vyhotoví posudek, kter˘ je
pro rozhodování úfiadu závazn˘. Na zá-
kladû tohoto posudku rozhoduje Magist-
rát mûsta Liberec o pfiiznání dávky, o kte-
rou klient Ïádal.

Pokud i pfiesto klient nesouhlasí s roz-
hodnutím Magistrátu mûsta Liberec, má
moÏnost se odvolat do 15 dnÛ od pfievzetí
rozhodnutí na pfiíslu‰ném odboru MML.
Jeho odvolání je postoupeno na Krajsk˘
úfiad Libereckého kraje. V rámci odvola-
cího fiízení je zdravotní stav klienta zno-
vu posouzen posudkovou komisí minis-
terstva práce a sociálních vûcí. Na zákla-
dû jejího rozhodnutí Krajsk˘ úfiad Libe-
reckého kraje buì zmûní rozhodnutí
MML, nebo je potvrdí. (rz)

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE
II. V¯ZVU K P¤EDKLÁDÁNÍ ÎÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MùSTA LIBEREC

V˘zva se vypisuje na pofiízení drobného hmotného majetku
(pofiizovací cena max. 40 000 Kã) v období od 1. 7. 2007 do 
31. 12. 2007 pro organizace poskytující sluÏby zamûfiené na:
• podporu zdravotních preventivních a léãebn˘ch programÛ

na území mûsta, vedoucích k prevenci civilizaãních one-
mocnûní

• podporu aktivit smûfiujících ke zlep‰ení kvality Ïivota
osob s dlouhodobû nepfiízniv˘m zdravotním stavem nebo
znev˘hodnûn˘ch skupin obãanÛ

• podporu aktivit v sociální oblasti ve prospûch obãanÛ
mûsta, pfiispívajících k pfiekonání sociálního vylouãení

• podporu vytváfiení zdravého Ïivotního stylu
• podporu vzdûlávacích a v˘chovn˘ch programÛ.

V˘‰e dotace bude ãinit 50 % z pofiizovací ceny drobného hmot-
ného majetku, maximálnû v‰ak 20 000 Kã.
Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozi-
ci na odboru sociálních a zdravotních sluÏeb, oddûlení soci-
álních a zdravotních vûcí, na tfi. 1. máje 108 (budova Uranu)
ve 2. patfie ã. kanceláfie 23 u paní Hákové, tel. 485 244 982, 
dále v recepci liberecké radnice a na webov˘ch stránkách sta-
tutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Libe-
rec do ãtvrtka 15. 11. 2007 do 16.00 hodin.

Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán
zfietel pfii posuzování Ïádostí.
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V ãervenci leto‰ního roku zapoãalo
mûsto Liberec a mûstské organizace (na-
pfi. DPML, Liberecká IS, ZOO, Botanická
zahrada, Divadlo F. X. ·aldy, základní
‰koly) se zavádûním Systému získávání
dotací Evropské unie.

Budovan˘ systém má za úkol defino-
vat priority, koordinaci jednotliv˘ch pro-
jektÛ a informaãní toky vedoucí k vy‰‰í
úspû‰nosti pfii podávání Ïádostí a ná-
slednû realizaci projektÛ spolufinanco-
van˘ch Evropskou unií.

Mezi prioritními projekty jsou napfií-
klad zavedení tramvajové tratû do Ro-
chlice, Otevfiené mûsto, Revitalizace síd-
li‰tû Rochlice, Rozvoj základních a ma-
tefisk˘ch ‰kol.

Vrcholn˘m schvalujícím orgánem je
Rada mûsta Liberec. Politick˘m garan-
tem systému je primátor mûsta, kter˘ má
pro tento úãel ve své kanceláfii zfiízenou
pozici koordinátora dotací EU. Politick˘-
mi garanty pro konkrétní oblasti jsou jed-
notliví námûstci a tajemník magistrátu.

Metodickou a projektovou podporu
mûstu a jeho organizacím zaji‰Èují spo-
lu v souãinnosti Liberecká IS, a. s., a od-
bor rozvojov˘ch projektÛ Magistrátu
mûsta Liberec, ktefií poskytují systému
své zku‰enosti z této oblasti.

Logick˘m vyústûním správného fun-
gování systému bude pak podávání ví-
ce úspû‰n˘ch Ïádostí do fondÛ Evrop-
ské unie a koneãnû i v˘raznûj‰í finanã-
ní pomoc v oblastech podporovan˘ch
unií. (jp)

Fotoarchiv mûsta Liberec je projekt,
kter˘ má za sebou v souãasné dobû dru-
hou etapu své existence. V té byl vytvo-
fien a zaveden speciální program pro ar-
chivaci digitálních fotografií, kdy kaÏdá
fotografie vloÏená do systému je popsá-
na xml souborem. Nyní je tento program
nainstalován na odboru rozvojov˘ch pro-

jektÛ a na oddûlení tiskovém, vnûj‰ích
vztahÛ apropagace mûsta. PfiipomeÀme,
Ïe cel˘ projekt je tvofien dvûma souãást-
mi: vefiejnou a pracovní. Do té první po-
fiizuje fotografie nasmlouvan˘ fotograf
a do druhé vkládají fotografie povûfiení
zamûstnanci. V koneãné, tfietí etapû, by
mûl b˘t systém roz‰ífien na cel˘ magist-

rát pro archivaci pracovních snímkÛ.
Souãasnû dojde k vytvofiení webového
rozhraní k pfiístupu do systému. JelikoÏ
pfies toto rozhraní budou snímky do-
stupné i vefiejnosti, radní schválili zapo-
jení této etapy do projektu Otevfiené
mûsto, kter˘ tak nabídne dal‰í roz‰ífiení
sluÏeb pro vefiejnost. (mk)

ZOO má nové druhy dravcÛ

Jak pracovala mûstská policie v prvním pololetí roku

Systém získávání dotací EU

Fotoarchiv se zapojí do „Otevfieného mûsta“

Dva zbrusu nové druhy dravcÛ získa-
la do sv˘ch venkovních expozic liberec-
ká zoologická zahrada. Náv‰tûvníci se
na takzvané Soví stezce v dolní ãásti are-
álu mohou kochat pohledem na pár ra-
rohÛ velk˘ch a pár sokolÛ stûhovav˘ch,
které jsou umístûny ve dvou pfiímo sou-
sedících voliérách.

„V‰ichni ãtyfii opefienci, od kaÏdého
druhu vÏdy samec se samiãkou, jsou
dvouletí, byli odchováni v zajetí a zoolo-
gická zahrada je získala od soukromého
chovatele z âeska,“ uvedl Ivan Langr,
mluvãí ZOO Liberec. V obou pfiípadech
se pfiitom poãítá s tím, Ïe se dravci brzy
aktivnû zapojí do chovu. (dv)

âinností Mûstské policie v Liberci za
první pololetí leto‰ního roku se zab˘vali
radní mûsta na svém 15. zasedání.

Kamerov˘ systém mûstské policie byl
modernizován, coÏ se projevilo na jeho
bezproblémovém chodu. Osvûdãil se ja-
ko úãinn˘ preventivní nástroj k dohledu
nad dodrÏováním vefiejného pofiádku
akpfiedcházení uliãní kriminalitû. Bûhem
prvních ‰esti mûsícÛ roku bylo prostfied-
nictvím kamer zji‰tûno a fie‰eno 543 pfie-
stupkÛ, odhaleny 2 trestné ãiny a zadr-
Ïeny 2 osoby podezfielé z trestné ãinnos-
ti. Kromû toho v 87 pfiípadech kamery po-
slouÏily Policii âR pfii pátrání po pacha-
telích. V souãasnosti je v Liberci
rozmístûno 19 kamer, které podle svodo-
v˘ch událostí PâR v˘raznû pfiispívají ke
sníÏení poãtu deliktÛ v místech, kde jsou
instalovány.

Na 8 místech v Liberci má mûstská po-
licie rozmístûny schránky dÛvûry, slou-
Ïící k uÏ‰ímu kontaktu s obãany. V prÛ-

bûhu prvního pololetí 2007 bylo pfiijato
od obãanÛ 115 podnûtÛ a oznámení.
Z jedné tfietiny se jedná o rÛzná ozná-
mení ke kriminalitû, poru‰ování vefiej-
ného pofiádku a k problematice dopravy.

Na úseku kontrolní ãinnosti parkova-
cího systému stráÏníci uloÏili pokuty za
1 479 400 Kã, z nichÏ v hotovosti vybrali
941 600 korun. Za ‰est mûsícÛ bylo na-
sazeno 5 737 „botiãek". Ke zlep‰ení do-
pravní situace pfiispûla také odtahová
sluÏba, která je k dispozici po dobu 24
hodin. V odtahové sluÏbû bylo ve sledo-
vaném období fie‰eno 474 pfiestupkÛ, 24
pfiestupkÛ se fie‰ilo blokovû. Celkem by-
lo uloÏeno pokut za 12 900 Kã. Úpln˘ch
odtahÛ se uskuteãnilo 419.

K 30. 6. 2007 mûla mûstská policie 90
zamûstnancÛ, z nichÏ je 7 zamûstnancÛ
s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním, 55 stfiedo-
‰kolákÛ s maturitou. V souãasnosti za
úãelem získání stfiedo‰kolského vzdûlá-
ní s maturitou studují 2 pracovníci a dal-

‰ích 7 jich studuje vysokou ‰kolu. Mûst-
ská policie má k dispozici 10 vozidel fia-
dy ·koda, 2 motocykly zn. CAGIVA,
stráÏníci v Rochlici mají k dispozici 2 jízd-
ní kola a smluvnû jsou k v˘konu sluÏby
zaji‰tûni tfii sluÏební psi.

Prioritou v ãinnosti mûstské policie je
fie‰ení pfiestupkové problematiky. 
Za prvních ‰est mûsícÛ leto‰ního roku
stráÏníci fie‰ili celkem 11 831 pfiestupkÛ,
z nichÏ 1 039 se t˘kalo vefiejného pofiád-
ku, 48 prohfie‰kÛ proti obãanskému sou-
Ïití, 1 031 mejetkov˘ch, 8 431 proti sil-
niãnímu provozu, 60 proti územní samo-
správû, 124 proti alkoholismu. Kromû té-
to ãinnosti stráÏníci napfiíklad pfiedvedli
na Policii âR 59 osob ke zji‰tûní totoÏ-
nosti, v 909 pfiípadech kontrolovali maji-
tele psÛ, zadrÏeli 87 osob podezfiel˘ch ze
spáchání trestného ãinu. Mûstská policie
také bûhem 1. pololetí zaji‰Èovala celou
fiadu spoleãensk˘ch a sportovních akcí.

Martin Korych



10 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ¤ÍJEN 2007

KampaÀ 30 dní pro neziskov˘ sektor

Po cel˘ mûsíc fiíjen probíhá celorepubliková kampaÀ 30 dní pro
neziskov˘ sektor, jejíÏ leto‰ní motto je: „KaÏd˘ se mÛÏe stát hr-
dinou na‰í doby“. Je zamûfiena na v˘znam a práci neziskov˘ch
organizací a v tomto roce oslaví své jubilejní desáté v˘roãí.
V Libereckém kraji se kampaÀ koná pod zá‰titou hejtmana Pet-
ra Skokana a pofiadatelem kampanû je Asociace nestátních
neziskov˘ch organizací Libereckého kraje (ANNOLK).
Nestátní neziskové organizace (NNO) se snaÏí vejít do povû-
domí ‰iroké vefiejnosti, proto pofiádá ANNOLK do 29. 10. 2007
v˘stavu nestátních neziskov˘ch organizací s názvem „Poznej-
te neziskové organizace (nikdy nevíte, kdy je budete potfie-
bovat)“. V˘stava je ke zhlédnutí v Krajské vûdecké knihovnû
v Liberci a je pfiístupná bûhem provozní doby knihovny.
Zakonãena bude derniérou 29. 10. 2007 v Krajské vûdecké kni-
hovnû v Liberci od 16 hodin. Souãástí derniéry bude od 16.30
do 19 hodin moderovaná diskuse – Zájmy NNO a obãanské-
ho sektoru ve strategick˘ch dokumentech kraje.

ANNOLK ve spolupráci s vedením mûsta Liberec pfiipravuje
diskusní semináfie, a to:
17. 10. 2007 od 16.00 hodin Rozvojov˘ projekt území Lido-
v˘ch sadÛ (areálu zoologické a botanické zahrady a okolí) –
v liberecké radnici, místnost ã. 11

31. 10. 2007 od 16.00 hod Rozvojov˘ projekt Liberecká pfie-
hrada a okolí – stav pfiíprav zámûru a dílãích ãástí, zájmy a po-
tfieby obãanÛ – v liberecké radnici, místnost ã. 11
Dal‰í akce, které pofiádají ãlenové ANNOLK a spolupracující
NNO vkraji najdete na internetov˘ch stránkách www.annolk.cz.
V‰echny akce jsou urãeny pro odbornou i ‰irokou vefiejnost.
Z dal‰ích akcí NNO v kraji:
(kompletní seznam akcí najdete na www.annolk.cz)
21. 9.–31. 10. Clean up the World – Ukliìme si svût – úklid
jednotliv˘ch vefiejnû pfiístupn˘ch lokalit zelenû dobrovolníky
– info a koordinace ZO âSOP Armillaria, tel. 602 154 091, 485
110 709, armillaria@volny.cz
17. 10. „âlovûk pfiírodû – pfiíroda ãlovûku“ – setkání se ‰ko-
lami a nejlep‰ími sbûraãi recyklovateln˘ch odpadÛ, tvÛrãí 
a poznávací program, pofiádá ZO âSOP Armillaria v COI Ko-
nopná 776, Liberec 14
19.–21. 10. konference Památková péãe v obãanské spoleã-
nosti – hotel Trosky, Troskovice – pofiádá Ochrana Klokoã-
sk˘ch skal – tel. 721 295 471
30. 10. „Opiãák“ – kfiest ornitologické pozorovatelny v lesíku
u leti‰tû Osta‰ov – 13.00 hod.
31. 10. Den otevfien˘ch dvefií ve Stfiedisku rané péãe SPRP
9–15 hodin, Matou‰ova 406, Liberec – info tel.: 485 109 564,
liberec@ranapece.cz

Se zaãátkem záfií vstoupilo Naivní di-
vadlo Liberec do nové divadelní sezony.
Pro dospûlé publikum divadlo opût pfii-
pravilo dal‰í fiadu VeãerÛ v Naivním.

V první, podzimní ãásti sezony uvidí
malí diváci Naivního divadla premiéru
inscenace Pfiijel bíl˘ medvídek. Nová pÛ-
vodní pohádka dvorní autorky Naivního
divadla Ivy Pefiinové se zlehka pohybu-
je na tenké hranû mezi bláznivostí a po-
etiãností. V reÏii ZdeÀka Pefiiny a v˘pra-
vû Jany Smetanové je pfiíbûh vyprávûn
jednak pomocí loutek – marionet, jednak

skrze projekce animovan˘ch vstupÛ
a stínové divadlo a pfiedev‰ím herci, kte-
fií z dûje vystupují, glosují ho a posouva-
jí vpfied. Pfiedstavení je vhodné pro pfied-
‰kolní a mlad‰í ‰kolní dûti.

První ãást nadcházející sezony diva-
dlo vûnuje také pfiípravám na dal‰í pre-
miéru, která se ponese v duchu origi-
nálního zpracování slavné historické 
látky o Janû z Arcu, a to v reÏii Petra Vo-
diãky.

Do konce roku se mohou náv‰tûvníci
tû‰it také na fiadu hostÛ v Naivním diva-

dle, mimo jiné i na Divadlo Járy Cimr-
mana nebo na Dejvické divadlo. V listo-
padu se chystají loutkáfii na zahraniãní
zájezd. Na mezinárodním festivalu lout-
kového divadla ve ‰panûlské Tolose le-
tos uvedou pohádku Janek a kouzelná
fazole.

Od fiíjna mohou náv‰tûvníci Naivního
divadla vyuÏít moÏnosti rezervovat si
vstupenky na internetov˘ch stránkách
Naivního divadla. Podrobnosti najdou
zájemci na www.naivnidivadlo.cz.

Jakub Hora, Naivní divadlo Liberec

Naivní divadlo zahájilo novou sezonu

Kulturní fond rozdûlil dotace leto‰ního tfietího kola
Do tfietího kola o poskytnutí dotací z Kulturního fondu SML

(KF SML) se do 31. srpna 2007 pfiihlásilo 36 ÏadatelÛ se 47 Ïá-
dostmi. PoÏadavky v‰ech ÏadatelÛ o dotaci byly v souãtu
1 628 795 Kã. Správní rada fondu hlasovala o kaÏdé Ïádosti
zvlá‰È a v souladu s platn˘mi kritérii hodnotila i v‰echny
aspekty, které jí hodnotit pfiíslu‰í. Ve v˘sledku to znamená,
Ïe 19 Ïádostem nebyla dotace pfiidûlena vÛbec (s tím, Ïe s Ïa-
dateli bude jednáno v tom smyslu, aby uplatnili svou Ïádost
v jiném fondu SML nebo v jiném kole pfierozdûlování pro-
stfiedkÛ kulturního fondu).

Správní rada fondu vyhovûla 28 Ïádostem, které si rozdûlí
celkem 336 000 korun. Mezi nejvy‰‰í pfiíspûvky patfií podpo-

ra vydání knihy romské autorky „Na‰e osada“ (Ïadatelem 
je Krajská vûdecká knihovna Liberec – pfiíspûvek KF SML
20 000 korun), podíl na vydání ãeského pfiekladu nûmeck˘ch
povûstí z Jizersk˘ch hor „Povûsti od fieky Smûdé“ (Ïadatelem
je PhDr. Eva Koudelková – pfiíspûvek KF SML 20 000 korun)
nebo podpora cyklu „JazzNight 2008“ (Ïadatelem jsou Kul-
turní sluÏby Liberec s. r. o. – pfiíspûvek KF SML 26 000 korun).

Radní souhlasili s návrhem Správní rady Kulturního fondu
SML, kter˘ obsahuje i prodlouÏení termínu vyúãtování 
poskytnut˘ch dotací tfiem ÏadatelÛm a jeden postih za ne-
pfiedloÏené vyúãtování. Návrh schválili na záfiijovém zasedá-
ní i zastupitelé mûsta. (rz)

fiíjen 2007
www.annolk.cz

www.neziskovky.cz
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19.00–22.00 hodin, 

sobota, nedûle, svátky
od 13.00 do 22.00 hodin

Najdu svého pána?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník: 485 106 356
internet: www.zooliberec.cz,
e-mail: utulek@zooliberec.cz
Provozní doba: Po–Ne 7.00–19.30 h.
Pro vefiejnost: 10.30–17.30 h.
• pes, kfiíÏenec vût‰í, ãern˘, 3–4 roky 
• pes, pudl, apricot, stfiední, 7 let • pes,
kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, 6–7 let 
• pes, kokr‰panûl, zlat˘, 2 roky • pes,
kfiíÏenec velk˘, ‰ed˘, 5–6 let • pes, kokr-
‰panûl, zlat˘, 5 let • pes, staford, ãern˘,
2 roky • pes, kfiíÏenec stfiední, ‰ed˘, ku-
drnat˘, 7 let • fena, kfiíÏenec stfiední, 
8 let • pes, hovawart, zlat˘, 10 let • pes,
kfiíÏenec jezevãíka, ãernohnûd˘, 1 rok 
• fena, kfiíÏenec jezevãíka, ãerná s pále-
ním, hladkostrstá, 3 roky • pes, kfiíÏenec
dalmatina, ãernobíl˘, 1 rok • pes, nû-
meck˘ ovãák, 7 let • pes, dobrman, 1 rok

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
k osvojení psi – kfiíÏenci rÛzného pohlaví,
velikosti a star‰í 10 let, dále koãky a také
dvû morãata. ·tûÀata se vyskytují pfiíle-
Ïitostnû a je tfieba si zavolat nebo sledo-
vat webové stránky. Vzhledem k uzá-
vûrce Zpravodaje a jeho vydání mohou
b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze seznamu na-
bídnuta do náhradní péãe.

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

15.–18. 10. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
19.–21. 10. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
22.–25. 10. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
26.–28. 10. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
29. 10.–4. 11. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
5.–11. 11. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
12.–15. 11. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
16.–18. 11. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 hod., ne, sv. 8–20 hod.,
tel.: 482 772 755
Lékárna AMANITA – OC NISA
po–ne: 9–13 hod., 13.30–21 hod., 
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 hodin (fiíjen–kvûten SO: 9.00–12.00 hodin a ãerven–záfií
SO–NE: 9.00–12.00 hodin)

PODZIMNÍ TIP
V mûsíci fiíjnu máte poslední ‰anci nav‰tívit historické objekty, neÏ budou opût na
témûfi pÛl roku vefiejnosti nepfiístupné. Podrobn˘ seznam hradÛ a zámkÛ na‰eho
regionu je k dispozici na www.infolbc.cz nebo v ti‰tûné podobû zdarma v MIC.

NABÍDKA ZBOÎÍ

V mûstském informaãním centru Liberec mÛÏete nyní zakoupit zcela novou mapu
„Aktivnû kolem Trojzemí“, která v mûfiítku 1:100 000 zachycuje pfiíhraniãní oblast
Euroregionu Nisa a nabízí mnoÏství tipÛ na nev‰ední trávení volného ãasu právû
v této oblasti. Pokud si tedy nejste zcela jisti, kde hledat napfi. Dinosaufií park, 
Mot˘lí dÛm, bobové dráhy, lanová centra, aquaparky, poutní místa nebo zajímavou
dobovou architekturu, bude vám tato mapa dobr˘m rádcem na va‰ich cestách za
dobrodruÏstvím. Mapa s barevn˘mi fotografiemi je v trojjazyãné verzi (nûmecky,
ãesky, polsky) k dispozici za 130 Kã.

Mûstské informaãní centrum nabízí moÏnost zakoupení originálních dárkÛ a deko-
rací z dílen pro mentálnû postiÏené osoby Domova Harcov a tûlesnû handicapo-
vané Mezinárodního centra Universium. Pfiijìte udûlat radost sobû nebo sv˘m blíz-
k˘m a zároveÀ finanãnû podpofiit tyto dílny. Dûkujeme za vá‰ zájem a podporu!

JiÏ nyní si mÛÏete vybrat z nabídky kalendáfiÛ na rok 2008. Nabízíme vám nástûn-
né kalendáfie: Milan DrahoÀovsk˘ – Liberec 2008 (45 x 31 cm/150 Kã), Milan Draho-
Àovsk˘ – Libereck˘ kraj (31 x 45 cm/150 Kã), Milan DrahoÀovsk˘ – Jizerské hory 2008
(31 x 45 cm/150 Kã), Jan Vesel˘ – Jizerky 2008 (22 x 32cm/90 Kã), Siegfried Weiss – Ji-
zerky 2008 (31 x 46 cm/170 Kã), Siegfried Weiss – âesk˘ ráj 2008 (31 x 46 cm/170 Kã),
a kalendáfi stolní: Putování Libereck˘m krajem (90 Kã) a Jizerské hory 2008 (30 Kã).
Kalendáfie zachycují nádhernou krajinu na‰eho regionu takfika snov˘m zpÛsobem
a pfiedstavují nám tak krásy, které stojí zato si pofiádnû vychutnat.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ¤ÍJNA

2. 10. 1599 byl poloÏen základní kámen budovy „staré“ radnice (408 let).
25. 10. 1859 probûhla I. zku‰ební jízda vlakem Liberec–Îitava (148 let).
30. 10. 1901 byla slavnostnû otevfiena budova Lidov˘ch sadÛ (106 let).

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

Pfiíjemn˘ mûsíc fiíjen pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ oddû-
lení cestovního ruchu odboru ‰kolství, kultury a sportu.
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Rady a kontakty
■ Centrum Generace a Matefiské Cent-
rum – Krteãek v fiíjnu nabízejí:

21. 10/10.00–15.00 Semináfi Mojmíra Vo-
ráãe
DESET TAJEMSTVÍ NEJLEP·ÍCH
VZTAHÒ
• Rezervace a informace na níÏe uvede-
né adrese
30. 10/17.00 Beseda na téma
JÍDLO JAKO CESTA KE ZDRAVÍ
Z celoroãní nabídky mÛÏete téÏ vyuÏít:
Matefiské centrum a hlídací sluÏba/
Út–ât 8.30–12.00
Rehab. cviãení na balonech/Po 16.30
a ât 17.30
Gospel/St 17.00 nácvik
Gospel Junior – zpûv a pohyb pro dûti
6–12 let Út/ 16.00
Dovedníãek – v˘tvarn˘ krouÏek pro dû-
ti 6–10 let/ St 15.30
Adresa: Palachova 504/7 Liberec,
www.centrumgenerace.cz,
email:info@centrumgenerace.cz,
tel:608 22 36 85
■ Stfiedisko rané péãe SPRP Liberec
poskytuje bezplatné sluÏby rodinám,
které vychovávají dítû se zdravotním
postiÏením nebo ohroÏením v˘voje. Pro-

gramy jsou zamûfieny na podporu
v˘voje dítûte a podporu rodiny. Pod-
mínky pfiijetí: vûk dítûte 0–6 let, postiÏe-
ní nebo ohroÏení v˘voje dítûte v oblasti –
zrakové, pohybové, mentální, zájem
rodiãÛ o nabízené sluÏby a programy.
Stfiedisko dále poskytuje Konzultace
v rodinách, které jsou základní sluÏbou
rané péãe. Probíhají v pfiirozeném pro-
stfiedí dítûte – v jeho domovû. SluÏby
zaji‰Èují poradci rané péãe a externí kon-
zultanti podle potfieb jednotliv˘ch rodin.
Kontakt: Matou‰ova 406, 460 02 Liberec,
telefon: 485 109 564 nebo 777 234 133
www.ranapece.cz,
e-mail: liberec@ranapece.cz
■ Krajská hygienická stanice Liberec-
kého kraje ve v‰ech okresech Liberecké-
ho kraje organizuje v mûsíci fiíjnu semi-
náfie urãené seniorÛm s názvem „Bez-
peãnû doma“, které jsou zamûfiené na
prevenci vzniku úrazu v domácím pro-
stfiedí. V Liberci se semináfi koná 30.
fiíjna 2007 v restauraci Terasa v Lido-
v˘ch sadech. Náplní semináfie je ukázat,
jak si doma vytvofiit prostfiedí bezpeãné
– jaké ãinnosti a místa jsou rizikové
z hlediska moÏného úrazu a jak tato rizi-
ka odstranit.

·koláci uklízeli les SoutûÏ psÛ O libereck˘ pohár
Dûti 2. stupnû Z· Broumovské se 24.

záfií zúãastnily akce „Pfied Václavem do
pfiírody“, uspofiádané v rámci „Mûsíce
ekologické v˘chovy“. Pracovnû jsme ak-
ci pojmenovali „Ukliìme si svût“. Ve
spolupráci s Armillarií jsme vybrali tyto
lokality: Veseck˘ rybník, les nad teplár-
nou, les nad libereckou pfiehradou, oko-
lí Z· Broumovské-Ru‰iãka, které jsme
spoleãn˘mi silami uklidili. Dûti samy vi-
dûly, co v‰echno ãlovûk odhazuje na
místa, která k tomu nejsou urãená,
a zneãi‰Èuje pfiírodu. Spoleãnû jsme se
to pokusili zmûnit. Nasbírané odpadky
jsme dávali do pfiipraven˘ch pytlÛ. Ty
jsme poté zanechali na vyhrazen˘ch
místech, odkud byl zaji‰tûn jejich svoz.

Monika Hráská, Z· Broumovská.

V areálu Kynologického klubu Liberec-
-Pavlovice se 22. záfií uskuteãnil 26. roãník
soutûÏe psÛ „O libereck˘ pohár – memo-
riál Rudolfa Bárty a Josefa Velechovské-
ho“, kterého se zúãastnilo 27 závodníkÛ
pfieváÏnû z Libereckého kraje. Úãastníci
soutûÏili ve 3 kategoriích, vÏdy v disciplí-
nû poslu‰nost a obrana. Zá‰titu nad sou-
tûÏí pfievzal, tak jako vminul˘ch roãnících,
primátor statutárního mûsta Liberec Ing.
Jifií Kittner.

SoutûÏ zhlédla více jak stovka ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií se mohli pfiesvûdãit
o pravdivosti motta soutûÏe, Ïe „vycviãe-
n˘ pes není nebezpeãn˘ svému okolí“.

Absolutním vítûzem a drÏitelem pu-
tovního poháru vnejvy‰‰í kategorii ZVV2,
dle národního zku‰ebního fiádu, se stal

Svatopluk Berka s fenou Bilba Aibara (bel-
gick˘ ovãák) ze základní kynologické or-
ganizace Vratislavice nad Nisou.

Vkategorii ZM zvítûzila Vûnceslava Po-
korná se psem Apollon Maribor (belgick˘
ovãák) ze základní kynologické organiza-
ce Vratislavice n. N., v kategorii ZVV1 Lu-
dûk Sucharda se psem Ibbo Mineo (nû-
meck˘ ovãák) ze základní kynologické or-
ganizace Turnov. Nejlep‰ím psem v po-
slu‰nosti byl vyhlá‰en Ibbo Mineo s pso-
vodem Luìkem Suchardou, v obranû pak
Bilba Aibara s psovodem Svatoplukem
Berkou. V soutûÏi tfiíãlenn˘ch druÏstev se
na prvním místû umístilo druÏstvo Kyno-
logického klubu Vratislavice.

Jifií Koláfi, pfiedseda Kynologického
klubu Liberec-Pavlovice


