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Vlajku Mezinárodní lyÏafiské federace
(FIS) jako symbol pofiadatelství svûtové-
ho ‰ampionátu v klasickém lyÏování pfii-
vezli ãlenové organizaãního v˘boru Libe-
rec 2009 ze Sappora, aby za necelé dva ro-
ky zaplála v Liberci a po skonãení ‰ampi-
onátu byla pfiedána pfiedstavitelÛm Osla,
kde se uskuteãní dal‰í mistrovství. âeská
delegace si pfiivezla ze Sappora znaãné
mnoÏství materiálÛ a zejména mnoho po-
znatkÛ z organizace a prÛbûhu ‰ampio-
nátu od bezpeãnosti pfies dopravu aÏ po
zaji‰tûní zázemí pro média. „Vzhledem
k tomu, Ïe jsme vidûli závody v Oberst-
dorfu, které se více podobaly olympiádû,
a v Sapporu mûly blíÏ ke svûtovému po-

háru, je na‰im cílem uspofiádat v Liberci
mistrovství svûta, které bude koktejlem
obou pfiedcházejících. Chtûli bychom nû-
meckou preciznost a japonskou pohos-
tinnost a ochotu,“ fiekl prezident organi-
zaãního v˘boru Liberec 2009 Roman Kum-
po‰t s tím, Ïe právû k tomuto cíli budou
smûfiovat ve‰keré snahy organizátorÛ.
„Zájem o Liberec je velik˘ a myslím, Ïe
tak, jak se ‰ampionát bude blíÏit, zájem
poroste. Z ohlasÛ, které jsme sly‰eli, je pa-
trné, Ïe mnozí jsou rádi, Ïe se ‰ampionát
bude opût konat v Evropû. V Sapporu by-
la velmi nízká divácká náv‰tûvnost. Pfie-
vaÏovali obyvatelé ostrova a zahraniãních

Pokraãování na str. 3
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IV. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 26. dubna 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Oslava jara probûhne v sobotu 21. 4.
2007 v Zoologické zahradû Liberec od
10.00 do 14.00 hod. Ke svátku Zemû zde
pofiadatelé chystají mnoho aktivit a sou-
tûÏí (skákání na trampolínû nebo pûvec-
ké soutûÏe), do kter˘ch se mÛÏete zapo-
jit i vy a va‰e dûti. Na pofiádání akce se
podílejí SEV DIVIZNA a statutární mûsto
Liberec, odbor komunálních sluÏeb, kte-
ré poskytlo hodnotné ceny.

Znovu pfiipomínáme, Ïe oddûlení mat-
riky se pfiestûhovalo a v souãasnosti je
umístûno v pravém kfiídle historické bu-
dovy radnice (vstup pfied turnikety vpra-
vo – kanceláfií ã. 6). Oddûlení matrika na-
rození, úmrtí a sÀatkÛ se nachází v kan-
celáfii ã. 6, vedoucí oddûlení matriky má
kanceláfi ã. 7 a oddûlení duplikáty matriã-
ních dokladÛ je v kanceláfii ã. 8. Telefonní
linky zÛstávají nezmûnûny. Agendu ovû-
fiování, Ïádosti o v˘pisy z Rejstfiíku trestÛ
a ovûfiené v˘pisy z Obchodního rejstfiíku
vyfiizuje pfiepáÏka ã. 18 a ã. 19 v pfiízemí
budovy Nového magistrátu.

Oslavy Dne Zemû

Oddûlení matriky
se pfiestûhovalo

Do libereckého ‰ampionátu zb˘vají
necelé dva roky
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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

Úpravy rochlického sídli‰tû budou pokraãovat

Bude nutná dal‰í optimalizace ‰kol?

■ Ekofond jako úãelov˘ fond statutární-
ho mûsta Liberec funguje od roku 2000.
V loÀském roce byla dotace pfiidûlena na
19 projektÛ ve v˘‰i 504 800 Kã. U 15 pro-
jektÛ byla dotace vyãerpána v plné v˘‰i,
4 projekty dotaci nedoãerpaly a na úãet
bylo vráceno 9 571,60 Kã. Správní rada
Ekofondu vyhlásila na leto‰ní rok v˘bû-
rové fiízení zamûfiené na akce, t˘kající se
ekologické v˘chovy a osvûty, ochrany
pfiírody a krajiny, údrÏby, ochrany a tvor-
by zelenû ve mûstû, péãe o vodní toky
a zdroje, ochrany ovzdu‰í, pfiedcházení,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpa-
dÛ, péãe o zvífiata v nouzi. Îádosti jsou
pfiijímány do 20. dubna 2007.
■ Rada mûsta schválila v˘sledek v˘bû-
rového fiízení na MS 2009 na zasnûÏová-
ní a koncová zafiízení ve Sportovním are-
álu Vesec. Z v˘bûrového fiízení byla vyfia-

zena firma TECHNOALPIN EAST EURO-
PE, s. r. o. ze Slovenské republiky, a to pro
nesplnûní zadávacích podmínek. Vítû-
zem v˘bûrového fiízení je firma Lubomír
Rek, s. r. o. ze Îìáru n. Sázavou.
■ Objekt b˘val˘ch Mûstsk˘ch lázní
pro‰el v roce 2006 první etapou restau-
rátorsk˘ch a sanaãních prací. Tyto
práce budou pokraãovat i letos v západ-
ní ãásti stfiechy (Masarykova ul.), tzn.
budou provedeny demontáÏe a násled-
né v˘mûny po‰kozen˘ch pozednic,
krovÛ, bednûní a v‰ech latí. Dále budou
doplnûny stfie‰ní vazby trámÛ a lokální
v˘mûna naru‰en˘ch dfievûn˘ch kon-
strukcí. Poãítá se také s v˘mûnou vnitfi-
ních svodÛ de‰Èové vody. Na základû
této skuteãnosti Ïádá mûsto Liberec
o pfiíspûvek z rozpoãtu Libereckého
kraje k podpofie nákladÛ spojen˘ch

s obnovou kulturních památek. Celkov˘
rozpoãet prací je 932 472 Kã a mûsto
Ïádá o pfiíspûvek 233 118 Kã.
■ Ve druhém kole Sportovního fondu
pro rok 2007 byly pfiijímány Ïádosti se
zamûfiením na pravidelnou sportovní 
ãinnost mládeÏe. Celkem bylo podáno 
77 Ïádostí, z nichÏ u tfií byly zji‰tûny for-
mální nedostatky, pfiesto správní rada
fondu doporuãila pfiidûlení dotace i tûmto
projektÛm. Jediné Ïádosti nebylo vyho-
vûno, a to z dÛvodu nevyúãtování loÀské
dotace na pravidelnou ãinnost. Mezi nej-
úspû‰nûj‰í Ïadatele mÛÏeme zafiadit 
Floorbal Club Liberec (160 672 Kã),
Handisport Liberec (102 573 Kã), TJ
Lokomotiva Liberec I, (149 875 Kã) nebo
VSK Slavia TU Liberec (103 087 Kã). Cel-
kem správní rada doporuãila rozdûlit
2 075 037 Kã.

Projekt Regenerace rochlického síd-
li‰tû bude pokraãovat i v leto‰ním roce.
Mûstská rada schválila druhou etapu
úprav, které se t˘kají JeÏkovy ulice. Ra-
da zároveÀ schválila podání Ïádosti
o státní dotaci na tento projekt.

Studie regenerace sídli‰tû Rochlice
byla vypracována v roce 2002 a byl sta-
noven postup realizace tak, aby bylo
moÏné poÏádat o prostfiedky v rámci do-
taãního programu „Program regenerace
panelov˘ch sídli‰È“. Pro rok 2006 byl pfii-
praven první subprojekt – I. etapa, na
níÏ byla uplatnûna Ïádost o poskytnutí
dotace. Celkové investiãní náklady sta-

vební ãásti na tuto I. etapu ãiní 20 mili-
onÛ korun. V loÀském roce na tuto eta-
pu mûsto Liberec obdrÏelo státní dotaci
4 miliony korun. Zb˘vající ãást, tedy 
16 milionÛ korun, uhradí mûstsk˘ roz-
poãet. Z tohoto mûstského podílu byly
v roce 2006 uhrazeny investiãní pro-
stfiedky ve v˘‰i 6 milionÛ Kã, letos to bu-
de 10 milionÛ korun. Podle harmono-
gramu bude I. etapa ukonãena letos
s pfiedpokládanou kolaudací v záfií 2007.

V prÛbûhu loÀského roku byl projek-
tovû pfiipravován druh˘ subprojekt – 
II. etapa. Mûsto se i letos bude ucházet
o poskytnutí dotace. Druhá etapa pro-

jektu regenerace sídli‰tû Rochlice pfied-
stavuje dokonãení úprav a zmûn komu-
nikaãní sítû, a to v ulici JeÏkova. Cílem
stavby je vyfie‰it jeden z klíãov˘ch pro-
blémÛ, jímÏ je obsluÏná doprava, do-
prava v klidu, ale také zkvalitnûní par-
teru objektÛ a ploch zelenû a ploch pro
aktivní odpoãinek. V rámci této etapy
dojde k úpravû kategorie ulice, úpravû
stání pro parkování vozidel, vyfie‰ení
umístûní odpadov˘ch kontejnerÛ, vefiej-
né osvûtlení, úprava zelen˘ch ploch, 
odpoãinkové a sportovní prostory. Cel-
kové náklady na akci pfiedstavují zhru-
ba 19,2 milionu korun. (dv)

Na základû poÏadavku zastupitelÛ ze
zaãátku tohoto roku radní nyní schválili
zadání stfiednûdobého návrhu optimali-
zace sítû matefisk˘ch a základních ‰kol
zfiizovan˘ch mûstem.

Zadání obsahuje nûkolik kritérií, která
by mûl zhotovitel studie dodrÏet a pfiihlí-
Ïet k nim v prÛbûhu celého procesu pofii-
zování dokumentace. Hlavním poÏadav-
kem je zachování optimální rezervy ka-
pacity ‰kol s pfiihlédnutím k pfiedpoklá-
danému stfiednûdobému demografické-
mu v˘voji. U matefisk˘ch ‰kol mûsto
poÏaduje zachovat stávající kapacitu
a navrhnout opatfiení pro pfiípad, Ïe vy‰-
‰í orgán pfiistoupí ke zru‰ení nûkterého
ze zafiízení a také moÏnost pruÏného za-
reagování na zv˘‰enou poptávku voln˘ch
míst ve ‰kolkách. Zadání návrhu obsahu-
je i regulativa, ke kter˘m musí b˘t pfiihlí-
Ïeno pfii pfiípadném návrhu na zru‰ení nû-
které ze základních ‰kol, jako je spádo-

vost, demografick˘ v˘voj, technick˘ stav
objektu, vyuÏitelnost budovy, dostupnost
MHD a mnoho dal‰ích. „PoÏadujeme, aby
studie zároveÀ zahrnovala alternativní
fie‰ení, napfiíklad u ‰kol s více budovami
je moÏné zru‰it jen druh˘ stupeÀ, na kte-
r˘ by Ïáci dojíÏdûli jinam,“ upfiesnil ná-
mûstek primátora Ondfiej âervinka s tím,
Ïe souãasná volná kapacita na liberec-
k˘ch základních ‰kolách je okolo 1 500
míst. Do dubna leto‰ního roku chce mûs-
to formou v˘bûrového fiízení najít partne-
ra coby zpracovatele studie, kter˘ v‰ak
nesmí b˘t z Liberce.

Na základû v˘sledkÛ studie a pfied dal-
‰ím rozhodováním orgánÛ mûsta budou
do procesu zapojeni odborníci a rodiãe Ïá-
kÛ dotãen˘ch ‰kol, jakoÏ i dal‰í vefiejnost.
„V orgánech mûsta by se studie mûla pro-
jednávat na sklonku leto‰ního roku, po-
pfiípadû zaãátkem roku 2008,“ dodal âer-
vinka. (dv, mk)

SoutûÏ o EU
Eurocentrum Liberec vyhla‰uje v rám-

ci akce „9. kvûten – Den Evropy ve ‰ko-
lách“ a u pfiíleÏitosti oslav 50. v˘roãí pod-
pisu ¤ímsk˘ch smluv literární av˘tvarnou
soutûÏ pro Ïáky a studenty základních
a stfiedních ‰kol.

Téma literární soutûÏe „Jak mÛÏe EU
pomoci rozvojov˘m zemím“ je urãeno stu-
dentÛm od 12 do 18 let. V˘tvarná soutûÏ
je pro Ïáky od 6 do 15 let, ktefií v˘tvarnû
zpracují téma „Co to je Evropská unie“.

SoutûÏ potrvá do 20. dubna. Poté vy-
berou zástupci Eurocentra a Zastoupení
Libereckého kraje v Bruselu nejlep‰í prá-
ce a 9. kvûtna 2007 probûhne slavnostní
vyhlá‰ení autorÛ vítûzn˘ch prací. Autofii
vítûzn˘ch prací budou odmûnûni zajíma-
v˘mi cenami a jejich díla budou vystave-
na v Eurocentru Liberec a uvefiejnûna na
internetov˘ch stránkách Eurocentra Li-
berec. BliÏ‰í informace  najdete na adrese
www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec.



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • DUBEN 2007 3

Zmûna cen za peãovatelské sluÏby

Vratislavice budou mít nové sídli‰tû

Letos skonãí rekonstrukce Z· Broumovská
S ukonãením rekonstrukãních prací na Z· Broumovská se poãítá v závûru leto‰ního roku. Celkové náklady za 40,284 mi-

lionÛ korun zahrnují dokonãení rekonstrukce tûlocviãny, pavilonu uãeben a terénní úpravy. Na tuto akci jiÏ v loÀském roce
pfiiznalo ministerstvo financí systémovou dotaci ve v˘‰i 39,125 milionu korun, coÏ znamená, Ïe nad rámec dotace mûsto
uhradí ze svého rozpoãtu poloÏku ve v˘‰i 1,159 milionu korun.

Práce na rekonstrukci Z· Broumovská byly zahájeny v roce 2004 a celková cena díla je 101 606 933 Kã. Hlavním dodava-
telem prací je firma Imstav. V letech 2004–2006 akci zaji‰Èoval technick˘ odbor MML, v souãasnosti je to odbor ‰kolství, kul-
tury a sportu.

Pfiehled realizovan˘ch etap:
r. 2003 – projekt. pfiíprava za 1,889 mil. Kã (rozpoãet mûsta)
r. 2004 – rekonstrukce kuchynû za 19,084 mil. Kã (rozpoãet mûsta)
r. 2005 – rekonstrukce spojovací chodby a ‰aten za 13,337 mil. Kã (z toho státní dotace 6,750 mil. Kã)
r. 2006 – rekonstrukce pavilonu uãeben, ãást pavilonu tûlocviãny za 30,833 mil. Kã (z toho státní dotace 30 mil. Kã).

Okolo ãtyfi stovek bytÛ by mûlo do kon-
ce roku 2010 vzniknout v lokalitû Vrati-
slavice-Nová Ruda. S tímto zámûrem
vãetnû první studie se seznámila rada
mûsta. JelikoÏ v‰ak pÛjde o zcela privát-
ní investici nadnárodní spoleãnosti s ko-
merãním zamûfiením na bytovou v˘stav-
bu, mûsto bude vprojektu vystupovat spí-
‰e jako partner pfii napojování na vlastní
infrastrukturu.

Obytn˘ areál by mûl v nûkolika eta-
pách vyrÛst na rozloze cca 40 000 m2

a obsahovat bude 22 objektÛ v rozmezí
3–5,5 nadzemních podlaÏí, jejichÏ cel-
ková uÏitná plocha je prozatím vyãísle-
na na 22 401 m2. Poloha lokality je v pro-
luce mezi ãástmi Kunratická a Vratisla-
vice, v blízkosti pivovarsk˘ch rybníkÛ.
S v˘stavbou bytÛ se poãítá na pfielomu
roku 2007–2008 a s jejich dokonãením
o ãtyfii roky pozdûji.

Studie respektuje i navrÏenou trasu
obchvatu Liberce, v souladu s územnû
plánovací dokumentací. (dv)

V souvislosti s pfiijetím zákona o so-
ciálních sluÏbách, platn˘ od 1. 1. 2007,
kter˘ stanovuje maximální v˘‰e úhrad
za nûkteré poskytované sociální sluÏby,
do‰lo od 1. dubna 2007 ke zmûnû cen za
peãovatelské sluÏby poskytované Cent-
rem zdravotní a sociální péãe Liberec.
Navíc nov˘ zákon o sociálních sluÏbách
upravuje podmínky poskytování pod-
pory a pomoci prostfiednictvím finanã-

ního pfiíspûvku na péãi, jehoÏ v˘‰e se
odvozuje od stanoveného stupnû závis-
losti na pomoci jiné fyzické osoby.

Pfii stanovení úhrady za poskytnutí
peãovatelské sluÏby byl zvlá‰tní zfietel
brán na odlehãovací sluÏby (domovin-
ka – dÛm s peãovatelskou sluÏbou v ul.
·amánkova), kdy bylo upu‰tûno od ma-
ximální hodinové sazby 85 korun za jed-
notlivé úkony, neboÈ by pravdûpodob-

nû do‰lo k útlumu této sluÏby, která je
na území mûsta zaji‰Èována jedin˘m po-
skytovatelem. Z tohoto dÛvodu byla
v domovince za denní pobyt stanovena
ãástka 160 korun oproti dosavadním 
80 korunám s tím, Ïe pokud budou mu-
set b˘t klientovi zaji‰tûny dal‰í úkony
peãovatelské sluÏby, bude se sazebník
fiídit dle úkonÛ peãovatelské sluÏby.

(dav)

hostÛ vzhledem ke vzdálenosti bylo velmi
poskrovnu,“ uvedl primátor mûsta a vi-
ceprezident organizaãního v˘boru Libe-
rec 2009 Jifií Kittner. Podle jeho slov se za
dva roky chystá pfiijet do Liberce na ‰est
tisíc NorÛ. „Pfiislíbili to Norové, ktefií vSap-
poru spali ve stanech. K pobytu u nás pr˘
potfiebují jen dfievûné podláÏky a sociální
zafiízení. Myslíme si, Ïe v roce 2009 bude
u nás náv‰tûvnost vy‰‰í uÏ proto, Ïe âes-
ká republika je pro Evropany mnohem 
dostupnûj‰í a v Evropû je mnohem více 
fanou‰kÛ lyÏování,“ dodal.

VSapporu Liberec jako pofiadatel Mist-
rovství v klasickém lyÏování v roce 2009
prezentoval region filmem, v nûmÏ pfied-

stavil mûsto pod Je‰tûdem jako dyna-
mické centrum s fiadou kulturních a spor-
tovních zafiízení.

UÏ dnes organizátofii ‰ampionátu vûdí,
Ïe v Liberci bude rozdáno o dvû sady me-
dailí více a vÛbec poprvé se v roli skoka-
nek pfiedstaví Ïeny. DÛleÏit˘mi prvky bu-
dou doprava a ubytování. „Kromû auto-
busÛ dopravního podniku vyuÏijeme i au-
tobusy MHD a âSAD z Jablonce nad Ni-
sou a Semil. K pfiesunu náv‰tûvníkÛ do
je‰tûdského areálu budou slouÏit pfiede-
v‰ím tramvaje. Chtûli bychom nové velko-
kapacitní vozy a je moÏné, Ïe si je pÛjãíme
z Prahy,“ upfiesnil Jifií Kittner. V Sapporu
se mu napfiíklad líbilo, Ïe kdyÏ odjíÏdûl au-
tobus, pfii‰el dobrovolník a v‰ech cestují-

cích se zeptal, zda skuteãnû v‰ichni jedou
z místa A do místa B. „Je to drobnost, ale
povaÏuji ji za velmi praktickou,“ podotkl.

Jako problém se v souãasnosti ukazu-
je ubytování pro 500 lidí. K tomu mûlo
slouÏit 254 novû postaven˘ch bytÛ v do-
mech s peãovatelskou sluÏbou, na které
mûlo ministerstvo pro místní rozvoj po-
skytnout státní dotaci. Program na jejich
v˘stavbu byl v‰ak zru‰en. „O této záleÏi-
tosti je‰tû budeme jednat s vládou. Pokud
bychom nestavûli, neznamená to Ïádnou
tragédii. Museli bychom zajistit náhradní
ubytování. Vût‰ina akreditovan˘ch lidí
bude bydlet na vysoko‰kolsk˘ch kole-
jích,“ fiekl na závûr primátor Jifií Kittner.

Dagmar Vodvárková

Do libereckého ‰ampionátu zb˘vají necelé dva roky
Pokraãování ze str. 1

Model ãásti plánovaného sídli‰tû ve
Vratislavicích

(vod)
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Rada mûsta schválila nájemné pro by-
ty zvlá‰tního urãení, k nimÏ získalo sta-
tutární mûsto Liberec právo druÏstevní-
ka. Nájemné bylo stanoveno ve v˘‰i 
29,28 Kã/m2/mûsíc, a to od 1. 1. 2007 akaÏ-
doroãní navy‰ování nájemného v tûchto
bytech k 1. ãervenci o míru inflace.

Zastupitelstvo mûsta v ãervnu loÀské-
ho roku schválilo vstup SML do bytov˘ch
druÏstev Vlnafiská, Star˘ Harcov a A+G
Stadion s tím, Ïe po uzavfiení smluv mûs-
to získává práva druÏstevníka k 19 byto-
v˘m jednotkám zvlá‰tního urãení.

V souãasné dobû je v bytech zvlá‰tní-
ho urãení (bezbariérové byty urãené
k bydlení pro zdravotnû postiÏené osoby)

a v bytech v domech zvlá‰tního urãení
(domy s peãovatelskou sluÏbou ) ve vlast-
nictví SML nájemné stanoveno na 23,42
Kã/m2/mûsíc. Jde celkem o265 bytÛ vDPS
a 85 bytÛ bezbariérov˘ch na území mûs-
ta. Nájemné je v této v˘‰i u novû uzaví-
ran˘ch nájemních smluv a tam, kde se po-
dafiilo se stávajícím nájemcem uzavfiít
dohodu o zv˘‰ení nájemného na tuto v˘-
‰i od 1. 7. 2007.

Dal‰ím typem nájemného v bezbarié-
rov˘ch bytech je vûcnû usmûrÀované ná-
jemné, které je uplatÀováno u 5 bytÛ v do-
mech, které jsou spoluvlastnictvím SML
a Intermy, a to ve v˘‰i 29,28 Kã/m2/mûsíc.
Specifick˘m typem bytÛ pro zdravotnû

postiÏené je 24 upraviteln˘ch bytÛ v Ze-
leném Údolí. Pro tyto byty bylo stanove-
no nájemné ve v˘‰i 45 Kã/m2/mûsíc, ne-
boÈ v˘nosy z nájemného jsou urãeny ke
krytí splátek hypoteãního úvûru. Nájem-
né v bûÏném bytû zde ãiní 65 Kã/m2/mû-
síc.

Náklady na vstup SML do bytov˘ch
druÏstev a získání práv druÏstevníka
k 19 bytÛm zvlá‰tního urãení budou po-
stupnû hrazeny z mûstského rozpoãtu
po dobu dvaceti let a pro rok 2007 ãiní
1 536 000 Kã.

V souãasné dobû eviduje odbor soci-
ální péãe 41 Ïádostí o byt zvlá‰tního ur-
ãení. (vod)

Zápis ÏákÛ do prvních roãníkÛ základních ‰kol ve mûstû Li-
berci probûhl v termínu od 15. ledna do 15. února 2007. Do 23
základních ‰kol v Liberci vãetnû Vratislavic nad Nisou se k zá-
pisu dostavilo celkem 1 137 ÏákÛ. „Zku‰enosti z minul˘ch let
v‰ak ukazují, Ïe rodiãe jdou k zápisu na více ‰kol a na zákla-
dû doruãen˘ch rozhodnutí o pfiijetí se rozhodnou, na kterou
‰kolu bude jejich dítû od 1. záfií docházet. Hlavním dÛvodem
je snaha rodiãÛ si v první fiadû zajistit spádovou ‰kolu a po-
sléze se pokusit dostat dítû na ‰kolu, která se profiluje pro-
gramem, kter˘ se pro rodiãe jeví jako atraktivní. Pfiedpoklá-
dáme, Ïe do prvních roãníkÛ základních ‰kol ve mûstû Liber-
ci nastoupí pfiibliÏnû 860 ÏákÛ, pro které bude zfiízeno 38 tfiíd,“
uvedl Ivan ·kaloud z odboru ‰kolství. Oãekává se, Ïe prÛ-
mûrná naplnûnost tfiíd bude 22,6 Ïáka na tfiídu. Na nûkter˘ch
‰kolách bude naplnûnost vy‰‰í vzhledem ke kapacitní moÏ-

nosti ‰koly, ale také vzhledem k vy‰‰ímu poãtu ÏákÛ ve spá-
dové oblasti a zájmu rodiãÛ o vzdûlávací program ‰koly napfi.
Oblaãná, Na Per‰t˘nû, Husova, Sokolovská, âeská a dal‰í ‰ko-
ly, které mohou problém fie‰it otevfiením dal‰í tfiídy vzhledem
k tomu, Ïe jim to kapacita ‰koly umoÏÀuje, aniÏ by do‰lo ke
sníÏení poãtu odborn˘ch uãeben. Nejvíce dûtí bylo zapsáno
na Z· Dobiá‰ova (111), Z· Vesec (90) a Z· Je‰tûdská (87).

„U zápisu bylo poÏádáno celkem o 170 odkladÛ, které se
budou postupnû fie‰it ve spolupráci s pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou, pediatry a speciálními pedagogick˘mi cent-
ry. Tato pracovi‰tû budou posuzovat ‰kolní zralost dítûte a na
základû jejich doporuãení vydá fieditel pfiíslu‰né ‰koly teprve
rozhodnutí o odkladu ‰kolní docházky,“ doplnil informace Ivo
·kaloud s tím, Ïe poãet Ïádostí o odklad je pfiibliÏnû stejn˘, ja-
ko v minulém roce, kdy bylo vydáno 182 odkladÛ. (vod)

Nová cena nájemného u bytÛ zvlá‰tního urãení

Do prvních tfiíd nastoupí na osm stovek dûtí

Statutární mûsto Liberec

Mûsto poÏádá o pfiíspûvek na obnovu poÏární techniky
Nûkolikát˘m rokem probíhá v kraj-

ském mûstû rozsáhlá obnova hasiãské
techniky. Pravidelnû se tak mÛÏe dít i dí-
ky pfiíspûvku z Fondu poÏární ochrany
Libereckého kraje (FPO LK). V leto‰ním
roce jsou ale krajské zdroje znaãnû ome-
zené, a proto radní schválili návrh vze-
‰l˘ z odboru kanceláfi tajemníka. Ten po-
ãítá s uplatnûním Ïádostí pfieváÏnû na
spolufinancování ochrann˘ch pomÛcek
pro v˘jezdové jednotky sborÛ dobrovol-
n˘ch hasiãÛ mûsta Liberec.

První Ïádost je na 50% pfiíspûvek na

pofiízení 64 kusÛ pracovních stejnokro-
jÛ PS II (8 kusÛ na jednotku) Celková
ãástka potfiebná na nákup tohoto vyba-
vení je témûfi 87 tisíc korun. Dal‰í Ïádost
je na dovybavení v˘jezdov˘ch jednotek
devatenácti zásahov˘mi pfiilbami vãet-
nû drÏákÛ a svítilen. I v tomto pfiípadû
Ïádá SML o poskytnutí 50% pfiíspûvku
z celkové ãástky 115 tisíc korun. Tfietí Ïá-
dost je o pfiíspûvek na nákup tfií moto-
rov˘ch pil vãetnû pfiíslu‰enství a bez-
peãnostních pomÛcek. I zde mûsto Ïádá
o 50% pokrytí nákladÛ na nákup techni-

ky v celkové hodnotû cca 70 tisíc korun.
Poslední Ïádost o pfiíspûvek na drob-
nûj‰í vybavení, kterou SML uplatní
v tomto roce, je na 3 ks pfietlakov˘ch 
d˘chacích pfiístrojÛ pro JSDH Pilínkov.
Celková potfiebná ãástka je témûfi 
112 tisíc korun a pfiíspûvek by opût mo-
hl ãinit 50 %.

Kromû toho má mûsto v plánu na-
koupit nové cisternové stfiíkaãky. Na
jednu z nich bude usilovat o pfiíspûvek
i z FPO LK. Z celkové ãástky 5 759 000 Kã
Ïádá Liberec o 1 milion korun. (kor)

vyhla‰uje 2. kolo pro poskytnutí dotací
z Kulturního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. ãervna 2007 do 30. listopadu 2007. Tiskopisy Ïádostí vãetnû zá-
kladních pravidel jsou trvale 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 Ïádos-
ti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury a sportu do termínu uzávûrky pondûlí 30. dubna 2007 do 18.00
hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 382 (sl. Matviaková, referentka oddûlení kultury a sportu).
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A léta bûÏí...Úfiedníci byli prosklen˘mi pfiepáÏkami
‰okováni, tvrdí tajemník magistrátu

Vût‰ina LibereãanÛ zaznamenala, Ïe
ta nádherná, velkoryse zrekonstruovaná
zeleno‰edá budova v samém centru mûs-
ta, je nov˘ „úfiad“. Nová radnice, od níÏ
se oãekává, Ïe díky svému pojetí a uspo-
fiádání zajistí nejen v‰em jejím náv‰tûv-
níkÛm, ale i zamûstnancÛm, dÛstojné
podmínky…

Pfiedpoklad ov‰em nemusí b˘t totoÏn˘
s realitou. O hodnocení pÛlroãního pro-
vozu Nového magistrátu jsme poÏádali
tajemníka JUDr. Marka ¤eháãka.

Pane tajemníku, splnilo ãi plní uspo-
fiádání jednotliv˘ch agend v nové bu-
dovû radnice va‰e oãekávání?

Moje oãekávání bylo spojeno pfiede-
v‰ím se záchranou chátrající památkové
budovy vedle radnice a nalezení jejího
adekvátního a dlouhodobého vyuÏití. To
se do puntíku splnilo. Spokojen jsem
i s uspofiádáním budovy, chtûli jsme co
nejvíce prÛhlednou stavbu, velkokapa-
citní kanceláfie a pfiepáÏky. Nov˘ magis-
trát pfiinesl zmûnu práce úfiedníkÛ, je na
nû více vidût, v‰e je pfiehledné, vzdu‰né.
Ano, kdyÏ odhlédnu od nûkter˘ch nedo-
dûlkÛ, jako jsou napfiíklad hlavní vstupní
dvefie, cíle celého projektu se splnily.

Co se obãanÛm na nové radnici líbí
a co nikoliv?

To se velmi tûÏko hodnotí, kaÏd˘ ob-
ãan má jiné pfiedstavy a co se jednomu lí-
bí, druh˘ kritizuje. Víme, Ïe se lidé zpo-
ãátku podivovali nad odhalen˘mi lit˘mi
betony v interiéru, dokonce si mysleli, Ïe
tento zámûr architekta byl zpÛsoben ne-
dostatkem penûz. Myslím ale, Ïe si lidé
rychle zvykli na pfiehledn˘ vyvolávací
systém a odbavování u pfiepáÏek. A cel-
kovû si myslím, Ïe je dobr˘m znamením
to, Ïe si lidé na provoz takfika nestûÏují
a Ïe budova Nového magistrátu funguje
sama jako velk˘ stroj na vefiejnou správu.

A co samotní úfiedníci? Dostaly se na
„vá‰ stÛl“ i jejich postfiehy na nová pra-
covi‰tû? Napfiíklad nûkteré pfiepáÏky
jsou vrámci transparentnosti prosklené,
jak právû oni „nesou“ tuto skuteãnost?

Zpoãátku byli ‰okováni, pfied skly jsme
nacházeli nejrÛznûj‰í „zamaskování“.
Ale je to otázka zvyku, myslím, Ïe budo-
va navíc sk˘tá m˘m kolegÛm vynikající
zázemí v podobû nov˘ch toalet, kuchy-
nûk, pracovníci pfiepáÏek mají zvlá‰tní
odpoãinkovou místnost se ‰atnou v sute-
rénu.

Jak se v praxi osvûdãil odbavovací
systém, kdy si obãan po vstupu do rad-
nice vytiskne ‰títek s pofiadím?

To je jakási krev pfiepáÏkové haly, bez
nûj by se provoz zhroutil. Byli jsme si to-

ho vûdomi, ale nebrali jsme pfiíli‰ na vû-
domí obavy a spí‰e se soustfiedili na kva-
litu fie‰ení. Navzdory dvou tfiem v˘pad-
kÛm na poãátku, systém jiÏ dnes fungu-
je k plné spokojenosti. Pfiivû‰eno na nûj
navíc bylo i objednávání po internetu
a sledování vytíÏenosti pracovi‰È.

Pro shrnutí pfiipomeÀte Libereãa-
nÛm, kolik budov má souãasn˘ magis-
trát a jaké agendy naleznou právû v no-
vé radnici?

V nové radnici jsou umístûny v‰ech-
ny agendy státní správy vyjma sociál-
ních vûcí (ty jsou v budovû Uranu pod
nádraÏím) a matriky (v budovû historic-
ké radnice), obãané v Novém magistrá-
tu pod jednou stfiechou vyfiídí v‰echny
kaÏdodenní záleÏitosti – ovûfiování pod-
pisÛ, v˘pisy z rejstfiíkÛ, ve‰keré doklady,
poplatky atd., jsou zde i agendy staveb-
ního úfiadu, Ïivnostenského úfiadu, od-
boru dopravy a odboru Ïivotního pro-
stfiedí. Nesmíme zapomenout na citlivû
zrenovovanou historickou secesní zase-
dací síÀ – pravou perlu budovy – pfií-
stupnou pfii slavnostních pfiíleÏitostech
ãi dnech otevfien˘ch dvefií.

Libereck˘ magistrát pro‰el za posled-
ní ãtyfii roky velkou zmûnou v dislokaci,
opustili jsme budovy b˘valého okresního
úfiadu a nûkolik budov bylo navrÏeno do
prodeje. Vyjma historické radnice sídlí
dnes úfiedníci vedle nového magistrátu
jiÏ jen ve dvou dal‰ích budovách – Uranu
pod nádraÏím a ãásteãnû je‰tû v budovû
mûstského informaãního centra na ná-
mûstí vedle radnice. Ve správû máme je‰-
tû Liebiegovu vilu, ale ta neslouÏí úfied-
ním úãelÛm. (sa‰)

Víte, Ïe...
■ prÛmûrn˘ vûk zamûstnance Magist-

rátu mûsta Liberec je necel˘ch 43 let
■ v souãasné dobû pracuje na radnici

347 osob
■ nejmlad‰ímu zamûstnanci Adamovi

Lenertovi je 21 let a pracuje na odbo-
ru stavební úfiad

■ nejstar‰í zamûstnanec Mgr. Ivan
·kaloud z odboru ‰kolství, kultury
a sportu oslaví letos 63. narozeniny

■ co se vzdûlanostní struktury magist-
rátu t˘ká, 5 zamûstnancÛ má základ-
ní vzdûlání, 5 stfiední, 12 má stfiední
vzdûlání s v˘uãním listem, 216 pra-
covníku absolvovalo stfiední ‰kolu
s maturitou, 8 lidí má vy‰‰í odborné
vzdûlání, 20 vysoko‰kolské v bakaláfi-
ském studijním programu a 81 vyso-
ko‰kolské v magisterském studijním
programu

■ na vysoké ‰kole studuje v kombino-
vané formû studia pfii zamûstnání
celkem 12 zamûstnancÛ radnice

■ v souãasné dobû ãerpá 41 Ïen matefi-
skou nebo rodiãovskou dovolenou
(jsou ve vynûtí z evidenãního stavu
zamûstnancÛ)

■ nejdel‰í pracovní pomûr – od 1. 9. 1964
■ nejkrat‰í pracovní pomûr – od 15. 3.

2007
(Informace do rubriky Víte, Ïe… poskytl
Miroslav Kfiepel, vedoucí personálního
oddûlení magistrátu) (sa‰)

Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-
niny v bfieznu 2007, zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – Bohumír DoleÏal, Vûra Kadeã-
ková, Marie Krejãová, Marie Palánová
91 let – Miroslav Horáãek, Vûra Kohou-
tová, Amalie Kupcová, Anna Altmano-
vá, Marta Patoãková, Bohuslava Svato-
‰ová, Marie Kfienová
92 let – BoÏena Míková, Kristina Válko-
vá, Felix Herbig, Vûra Antonová, Jaro-
slav Votrubec
93 let – Jindfii‰ka Keyfiová, Josef Mako-
vec, Antonie Dvofiáková, Marie Absolo-
nová, Robert Poláãek, BlaÏena Kuãerová
94 let – Bedfii‰ka Dolej‰ová, Svatopluk
Technik, Ludmila Petrová, Krist˘na Ko-
márková, Marie Prá‰ilová
95 let – RÛÏena Nezdarová, Berta Eng-
lichová, Josef Milota, Viktor Pokorn˘,
Emil Drnovsk˘
97 let – Marie BlaÏková, RÛÏena Biãi‰-
Èová
99 let – Josefa Poláãková, Emilie Kyse-
lová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.



SIMON AMMANN (skok na lyÏích,
·v˘carsko) – mistr svûta na mÛstku
HS 134: „Na Liberec rád vzpomínám.
Jako zaãínající skokan jsem zde kon-
cem devadesát˘ch let získal v Konti-
nentálním poháru svoje první umístûní
na stupních vítûzÛ. Po zlatu ze Sappo-
ra budu dál skákat a vûfiím, Ïe do Li-
berce pfiijedu titul obhajovat. Jsem rád,
Ïe se tam nebudou mûnit profily mÛst-
kÛ – maximálnû mi vyhovují.“

THERESE JOHAUGOVÁ (bûh na ly-
Ïích, Norsko) – 3. místo vbûhu na 30km
volnou technikou: „ProÏívám teì ob-
rovskou radost z bronzu v Sapporu, pro-
toÏe aÏ dosud jsem startovala pouze
dvakrát v závodû FIS Svûtového pohá-
ru! Doufám, Ïe se pfii ‰ampionátu v Li-
berci probojuji do reprezentaãního
druÏstva a Ïe se mi tam bude dafiit. Po-
city na stupních vítûzÛ jsou nádherné
a ráda bych si je zopakovala.“

ADAM MALYSZ (skok na lyÏích,
Polsko) – mistr svûta na mÛstku
HS 100: „Skáãu uÏ hodnû dlouho, ale
vím, Ïe po Sapporu je‰tû svou kariéru
neskonãím a Ïe v Liberci se za dva ro-
ky budu cítit dobfie. Poãítejte tam se
mnou! PokaÏdé, kdyÏ z mÛstku dole
pod sebou uvidím les polsk˘ch vlajek
v hledi‰ti, tak mû to vyburcuje. Do Li-
berce je navíc z Polska blízko a moji fa-
nou‰ci mû tam pfiijedou podpofiit.“

Roman Kumpo‰t pÛsobil na nedáv-
ném FIS mistrovství svûta v klasickém
lyÏování v Sapporu ve dvou rolích – ja-
ko prezident organizaãního v˘boru Li-
berec 2009 a technick˘ delegát Mezi-
národní lyÏafiské federace pro sever-
skou kombinaci. Stejnû jako ostatní
ãlenové oficiální delegace sbíral v Ja-
ponsku cenné zku‰enosti.

V Sapporu jsme zastupovali nejen Li-
berec, ale celou âeskou republiku. Do-

mnívám se, Ïe na‰e spoleãenské a diplo-
matické aktivity zde byly velice úspû‰né.

Jak jste vidûl organizaci ‰ampionátu
v Sapporu?

Myslím, Ïe japon‰tí pofiadatelé v‰e
zvládli, negativem byl pouze nedostatek
divákÛ. Tribuny na stadionech zÛstávaly
prázdné a ‰ampionátu tak chybûla správ-
ná sportovní atmosféra. Organizaãní v˘-
bor Sapporo 2007 uvedl, Ïe mistrovství
svûta nav‰tívilo 90 000 divákÛ. My by-

chom si pfiáli, aby za
dva roky dorazilo do Li-
berce alespoÀ 200 000
fanou‰kÛ.

âím chcete lyÏafi-
ské náv‰tûvníky pfiilá-
kat?

DÛleÏité je, Ïe mist-
rovství svûta se vrací
do Evropy. V regionu
kolem âeské republiky
Ïije zhruba 160 milionÛ
lidí, které lyÏování zají-
má. Kromû domácích
pfiíznivcÛ pfiijedou ur-
ãitû také diváci z Nû-

mecka, Polska, Rakouska, Itálie ãi Skan-
dinávie. V tom mûlo Sapporo velkou ne-
v˘hodu. Cesta z Evropy do Japonska tr-
vá dva dny a je finanãnû nesmírnû ná-
roãná.

Sapporo je dvoumilionové mûsto, Li-
berec má sto tisíc obyvatel. Jak byste
srovnal organizaci ‰ampionátu v tak
rozdíln˘ch podmínkách?

V Sapporu vznikaly znaãné ãasové
ztráty zpÛsobené cestováním mezi areá-
ly – pfiesuny trvaly ãasto více neÏ hodi-
nu, neboÈ bylo tfieba zdolat aÏ pûtaãtyfii-
cet semaforÛ! V Liberci bude naopak v‰e
blízko. Z Vesce se na Je‰tûd dojede za
ãtvrthodinku.

Leto‰ní mistrovství svûta nabídlo po-
prvé vhistorii bûÏecké závody vkryté ha-
le Sapporo Dome. Nemrzí vás, Ïe takovou
atrakcí se Tipsport arena py‰nit nebude?

VÛbec ne. V Japonsku se závodilo ve
ãtyfiech areálech – dvou skokansk˘ch
a dvou bûÏeck˘ch. To bylo organizaãnû
i finanãnû nesmírnû nároãné. V Liberci
jsme sportovní soutûÏe zkoncentrovali
do dvou míst, coÏ vidím jako jednoznaã-
nou v˘hodu.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Slib pofiadatelÛ – více divákÛ a rychlé pfiesuny mezi areály

Jak se medailisté ze Sappora tû‰í na Liberec 2009

Víte, kolik bude stát za dva roky pivo?
„Víte, kolik bude stát vLiberci za dva

roky pivo?“ I taková otázka z úst es-
tonského novináfie zaznûla na tiskové
konferenci, kterou uspofiádal na mist-
rovství svûta v Sapporu organizaãní v˘-
bor Liberec 2009.

V tiskovém stfiedisku se jí zúãastnilo
pûtaãtyfiicet zástupcÛ médií z celého
svûta, nejvíce v‰ak bylo tûch evrop-
sk˘ch. V úvodu je pozdravil libereck˘
primátor Jifií Kittner, kter˘ Liberec pfied-
stavil jako moderní mûsto se sportovním
duchem i tradicí.

Japonské novináfie zajímalo, z ãeho
se v Sapporu liberecká delegace nejvíce
pouãila a ãím se bude za dva roky in-
spirovat. „Velmi zajímavé pro nás bylo
sledovat, jak pofiadatelé organizovali
dopravu a jak fungovala kyvadlová do-
prava. Dal‰í ostfie sledovanou oblast
pfiedstavovaly informaãní technologie
a televizní zázemí,“ uvedla generální se-
kretáfika organizaãního v˘boru Liberec
2009 Katefiina Nyãová.

ProtoÏe Evropu trápily tuto zimu vy-
soké teploty a nedostatek snûhu, pada-

ly také otázky na zasnûÏovací systém.
Pol‰tí a nûmeãtí novináfii se jiÏ dokonce
vyptávali na vstupenky a na doprovod-
né akce.

Zástupci médií v‰ak nebyli odkázáni
pouze na své poznámky, ale dostali ta-
ké kompletní informaãní presskit se spe-
ciálním vydáním newsletteru v angliãti-
nû s pozdravem „Liberec a âeská re-
publika zdraví Sapporo!“ v japon‰tinû.
Nechybûly ani populární k‰iltovky, v ni-
chÏ mnozí úãastníci konference odchá-
zeli.
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Promûna dolního centra Liberce
Ministerstvo kultury vminul˘ch  dnech

rozhodlo o neprohlá‰ení obchodního do-
mu Je‰tûd za památku chránûnou státem.
Potvrdilo tak své rozhodnutí vydané jiÏ
v loÀském roce a tak se zdá, Ïe osud této
stavby v dolním centru Liberce je zpeãe-
tûn. Na jeho místû a na pfiilehl˘ch po-
zemcích má vyrÛst obchodnû zábavní
centrum nazvané Forum Liberec, které
chce postavit spoleãnost MULTI Develop-
ment.

V posledních t˘dnech se jedním z hlav-
ních témat probíran˘ch na titulech regio-
nálních i celostátních novin stala tato plá-
novaná v˘stavba v dolním centru kraj-
ského mûsta. 

„UÏ samotn˘ název projektu Forum
v sobû obsahuje definici toho, co by v so-
bû tento projekt mûl obsahovat,“ fiekl na
úvod pfiedstavování svého projektu ar-
chitekt Radim Kousal z ateliéru SIAL. Jed-
na z definic tohoto slova totiÏ fiíká, Ïe fó-
rum je místo k hlásání názorÛ. Pomineme-
li fyzickou podobu projektu, která mimo
jiné poãítá do jisté míry s obnovou pÛ-
vodní mûstské architektury a vznikem za-
stfie‰en˘ch pasáÏí a námûstí – tedy sku-
teãn˘mi místy setkávání se a vymûÀová-
ní názorÛ, názory na samotn˘ projekt jit-
fií vefiejné diskuse je‰tû pfied samotnou je-
ho realizací.

Laická i odborná vefiejnost se totiÏ roz-
dûlila na dvû poloviny a kaÏdá z nich ra-
zantnû hájí svÛj postoj. První ãást lidí pro-
jekt do znaãné míry podporuje nebo k nû-

mu má neutrální postoj. Druhá ãást je v‰ak
proti nûmu, a to hlavnû z dÛvodu pláno-
vané demolice Obchodního domu Je‰tûd,
kter˘ povaÏuje za natolik v˘znamnou
stavbu, navíc z dílny renomovan˘ch ar-
chitektÛ, Ïe její strÏení by znamenalo ne-
návratnou ‰kodu. Do hry tedy jiÏ dvakrát
zasáhlo ministerstvo kultury, které v obou
pfiípadech zamítlo podané Ïádosti o pro-
hlá‰ení Obchodního domu Je‰tûd za ná-
rodní památku. Naposledy se tak stalo
koncem bfiezna a zdá se tedy, Ïe OD Je‰-
tûd do budoucna zmizí z dolního centra
Liberce anahradí jej moderní v˘stavba za-
hrnující cel˘ prostor mezi terminálem
MHD ve Fügnerovû ulici, parkovacím do-
mem, Domem kultury a jiÏ zmínûn˘ stá-
vající Obchodní dÛm Je‰tûd.

Papírov˘ model celého areálu, kter˘ by
mûl b˘t kompletnû dostavûn v prÛbûhu
roku 2010, pfiedstavili novináfiÛm koncem
bfiezna zástupci developera, projektantÛ
a také hlavního partnera, spoleãnosti Tes-
co Stores âR – vlastníka OD Je‰tûd. „Fo-
rum Liberec vychází z na‰í celkové filozo-
fie. SnaÏíme se posilovat pozici mûst-
sk˘ch center, v˘raznû zkvalitÀovat mûst-

ské prostfiedí v centru jak pro obyvatele,
tak pro náv‰tûvníky a obnovit a doplnit
mnohde citelnû naru‰enou mûstskou
strukturu,“ pfiiblíÏila projekt Lucie Husní-
ková, tisková mluvãí developerské spo-
leãnosti.

První etapa realizace by mûla b˘t do-
konãena na podzim roku 2008. Jde o za-
stavûní ãásti území od terminálu MHD
k souãasnému Tescu. Druhá etapa jiÏ po-
ãítá s demolicí a dostavbou celého kom-
plexu s tím, Ïe bude obnovena ulice Jan-
ská, která se stane zastfie‰enou pasáÏí od-
dûlující od sebe první a druhou etapu v˘-
stavby.

Martin Korych, tiskov˘ mluvãí MML

Statistické údaje projektu Forum Liberec:
Celková plocha: 45 000 m2

Hypermarket: 10 000 m2

Administrativní plochy 2 800 m2

Byty 1 500 m2

Obchodní plochy 23 000 m2

Parkovi‰tû 800 míst

Stovky divákÛ pfiihlíÏely historicky prvnímu stûhování stromu v âeské repub-
lice, a to 150 let starého ka‰tanu, kter˘ musel ustoupit v˘stavbû nového obchod-
ního centra. Na ka‰tan o váze 300 tun musela firma APB PlzeÀ pouÏít obrovsk˘ 
jefiáb, kter˘ jej postupnû pfiesunul k Domu kultury.

Pod zá‰titou primátora Jifiího Kittne-
ra se 22. bfiezna v obfiadní síni liberec-
ké radnice konal tfietí roãník udílení cen
Kfiesadlo 2006, které jsou odmûnou vy-
bran˘m dobrovolníkÛm Libereckého
kraje za jejich ãinnost. V leto‰ním roã-
níku bylo nominováno 20 dobrovolníkÛ,
z nichÏ kfiesadlo jako symbol lidství ob-
drÏelo pût ocenûn˘ch a v jednom pfií-
padû byla udûlena mimofiádná cena.
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Souãástí urbanistické studie „Regenerace sídli‰tû Rochlice“
je fie‰ení parkovacích ploch pro motorová vozidla spoãívající 
ve v˘stavbû parkovacích objektÛ. Jeden z tûchto domÛ v sou-
ãasnosti staví liberecká spoleãnost PROCTUS 2 s. r. o., a to za
objektem prodejny Plus.

„Pozemek spoleãnost získala na základû v˘bûrového fiízení
avzhledem karchitektonickému fie‰ení objektu anáslednû zpÛ-
sobu provozování. Parkovací dÛm bude slouÏit nejen ke stání
vozidel, ale i k ochranû vozidel v uzavfien˘ch garáÏích. Ty bu-
dou totiÏ rozprodány do vlastnictví obãanÛ. Pfii podpisu smlou-
vy bylo ze strany investora deklarováno, Ïe pro vlastníky ga-
ráÏí bude zfiízeno spoleãenství vlastníkÛ jednotek a bude pro
nû zaji‰tûna správa objektu,“ vysvûtlil Ladislav Fuchs, vedoucí
odboru rozvojov˘ch projektÛ.

Jak jsme se dozvûdûli od Ing. Pavla Pummera ze spoleãnosti
PROCTUS 2, bude vjezd do parkovacího objektu zabezpeãen

vraty na dálkové ovládání. „V souãasnosti na stavbû probíhají
zemní práce a jiÏ velmi brzy zaãneme betonovat. Parkovací dÛm
bude dokonãen do konce leto‰ního roku,“ upfiesnil Pummer.

GaráÏov˘ dÛm o jednom podzemním a tfiech nadzemních po-
dlaÏích má mít kapacitu pfiibliÏnû pro dvû stû automobilÛ. 
NavrÏen je jako polyfunkãní objekt, jehoÏ dal‰í plochy o rozlo-
ze 430 m2 budou slouÏit ke komerãnímu vyuÏití. „Mohou zde
b˘t obchody, kavárna, bistro, ale také sportovní zafiízení,“ do-
dal Ladislav Fuchs. Prostor mezi prodejnou Plus a garáÏov˘m
domem bude propojen pojízdn˘m chodníkem pfies ulici JeÏko-
va se stávajícím parkem. Pfii ulici JeÏkova se také poãítá se ze-
len˘m parkovi‰tûm pro náv‰tûvníky objektu.

V souladu s územním plánem mûsta i projektem „Regene-
race sídli‰tû Rochlice“ se uvaÏuje o v˘stavbû dal‰ího parkova-
cího domu, tentokrát v Zeleném Údolí u Vratislavické ulice.

Dagmar Vodvárková

Na rochlickém sídli‰ti roste parkovací dÛm

Roãenka je obrazem Liberce

Nová pravidla pfii zásazích do povrchÛ komunikací

Fotoarchiv mûsta Liberec spoleãnû
s Obãansk˘m sdruÏením Cesty jsou edi-
tory druhého vydání Roãenky liberecké
architektury 2006. Jde o publikaci, kde

na 103 stranách autofii podávají textem
i obrazem v˘povûì o promûnách a v˘-
voji krajského mûsta. Roãenka je doku-
mentem architektonické pestrosti sta-
veb v historii i souãasnosti Liberce. Nû-
které snímky jsou jiÏ jen vzpomínkou na
stavby ãi objekty, které ve mûstû kdysi
stávaly a dotváfiely jeho kolorit.

Roãenka zaãíná klasicismem – mû‰-
Èansk˘m domem na pfielomu 18. a 19.
století a pfiechází v nejpoãetnûj‰í ãást,
zab˘vající se secesními stavbami. Ne-
chybûjí v‰ak ani kapitoly zamûfiené na
dopravu, neboÈ právû doprava urbanis-
mus mûsta ovlivÀuje. Roãenka 2006 za-
hrnuje tentokrát také architekturu v Se-
milech, a to pfiestavbu b˘valé továrny na
mûstsk˘ úfiad. „Samozfiejmû jsme neo-
pomnûli projekty budoucnosti jako je v˘-
stavba obchodního centra Plaza, Forum
a dal‰í,“ uvedl editor a souãasnû autor
publikovan˘ch snímkÛ Karel âtveráãek.

Autofii nezapomnûli ani na v˘znaãné
osobnosti architektury a tentokrát je jí
Karel Hubáãek. „V pfií‰tím vydání ro-
ãenky bychom se rádi více zamûfiili na ro-
dinné domy a snad se i podafií barevné
vydání,“ dodal Karel âtveráãek.

Roãenka liberecké architektury 2006
je k dostání v Mûstském informaãním
centru Liberec a na pultech knihkupec-
tví. (vod)

JiÏ od roku 2003 platí ve mûstû pod
Je‰tûdem dokument nazvan˘ „Technic-
ké zásady a podmínky pro zásahy do 
komunikací“. JelikoÏ se v‰ak v praxi
ukázalo, Ïe tato pravidla v nûkter˘ch
ohledech poskytují volnûj‰í prostor pro
subjekty zasahující do povrchÛ komuni-
kací a tím i do majetku mûsta, navrhl od-
bor komunálních sluÏeb tuto smûrnici
upfiesnit a zkvalitnit.
Mezi inovace pfiedpisu patfií:
• poÏadavek na jinou technologii mûfiení
zhutnûní podkladov˘ch vrstev a zásypÛ,
• poÏadavek na odbornou zpÛsobilost
provádûjící firmy (pokud nemá oprávnû-
ní ISO na provádûní staveb pozemních ko-
munikací, musí si objednat zv˘‰enou kon-

trolu provádûn˘ch prací u správce komu-
nikací),
• striktní poÏadavek u provádûní povrchÛ
na opravu chodníkÛ v celé ‰ífii a u zásahÛ
do komunikací v minimální ‰ífii jednoho
jízdního pruhu, vãetnû úpravy svislé spá-
ry trvale pruÏnou zálivkou nebo natavo-
vacími pásky,
• zhotovitel pfiekopÛ bude muset pfii ko-
neãné pfiejímce pfiedat správci komunika-
cí zejména doklady o kontrolních zkou‰-
kách zhutnûní, doklad na pouÏité obalo-
vané smûsi, atesty na pouÏité materiály,
doklad o uloÏení pouÏiteln˘ch vytûÏen˘ch
materiálÛ na skládku urãenou správcem
komunikace, doklad o uloÏení nevyuÏitel-
ného materiálu na skládku odpadÛ,

• doklad o neporu‰enosti de‰Èové kanali-
zace a vpustí ve vlastnictví SML, 
• hlavní povinností ukládanou zhotovite-
lÛm pfiekopÛ nov˘m pfiedpisem je prová-
dûní oprav povrchÛ po zásahu do chod-
níkÛ a komunikací ve vût‰ích a souvislej-
‰ích plochách.
Tato nová opatfiení mají prvofiad˘ úkol –
a to lep‰í ochranu majetku SML. V ‰ir‰ím
pojetí chce mûsto ale také bránit vzniku
„ãern˘ch skládek“ nebo motivovat vlast-
níky a správce inÏen˘rsk˘ch sítí k uváÏe-
nému plánování a provádûní vût‰ích
oprav a rekonstrukcí svého zafiízení, po-
taÏmo omezení drobn˘ch a lokálních fie-
‰ení havárií, které mají na povrchy ko-
munikací beze sporu ‰patn˘ vliv. (mk)
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Statutární mûsto Liberec

Co dûlat, kdyÏ… aneb Magistrátní poradna

vyhla‰uje 5. kolo pro poskytnutí dotací
ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. záfií 2007 do 28. února 2008. Finanãní prostfiedky jsou urãeny
na vefiejné jednorázové, náborové a propagaãní akce. Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici 
od 1. 4. 2007 na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, kanceláfi ã. 109b), v recepci
radnice a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz. Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ 
pracovní den pouze na oddûlení kultury a sportu do úter˘ 15. kvûtna 2007 do 16.00 hodin.

VáÏení ãtenáfii,
na tomto místû pro vás budeme pravi-

delnû pfiipravovat malou poradnu libe-
reckého magistrátu, jejíÏ cílem je pfiiblíÏit
v‰em obãanÛm jednotlivé Ïivotní situace,
které mohou nastat. JelikoÏ bychom ale
chtûli b˘t poradnou „‰itou na míru“ vám,
klientÛm libereckého magistrátu, bude-
me velmi rádi, kdyÏ námûty na jednotlivé
díly získáme právû z va‰ich fiad. Dotazy
na fie‰ení konkrétních situací mÛÏete za-
sílat vÏdy do data uzávûrky na adresu
Zpravodaje liberecké radnice.

Dne‰ní téma: Co dûlat, kdyÏ chci uza-
vfiít sÀatek

Jednou z nejkrásnûj‰ích situací, která
mÛÏe v Ïivotû ãlovûka nastat je plánová-
ní vlastního svatebního obfiadu. Po ro-
mantickém vyznání lásky anavléknutí zá-
snubního prstenu v‰ak mÛÏe pfiijít úÏas
následovan˘ úlekem z podmínek, které je
nutné pfied uzavfiením manÏelství splnit.
Aby vás taková situace nepotkala a moh-
li jste si co nejvíce vychutnat sladké ob-
dobí pfiíprav na sÀatek, pfiipravili jsme pro
vás nûkolik základních rad na co nezapo-
menout, aby v‰e probûhlo hladce.

A kde zaãít? Urãitû na matrice liberec-
kého magistrátu, kde získáte nejen po-

drobné informace, ale hlavnû si zde zare-
zervujete termín obfiadu.

Nûkolik základních informací, které
se snoubencÛm budou jistû hodit:

• V Liberci má kompletní agendu sva-
tebních obfiadÛ v kompetenci Odbor
správní, oddûlení matrik. Za pfiipomenu-
tí jistû stojí, Ïe sídlo matrikáfiek je zhru-
ba mûsíc pfiesunuto do pfiízemí historic-
ké budovy radnice, hned napravo po
vstupu hlavním vchodem.

• Termíny svatebních obfiadÛ jsou vy-
hla‰ovány vÏdy ‰est mûsícÛ pfied jejich
uskuteãnûním. Pokud si tedy chcete fií-
ci své „ano“ první prosincov˘ den, mÛ-
Ïete si termín zarezervovat nejdfiíve 
1. ãervna.

• Pro konání obfiadÛ mohou v Liberci
snoubenci vyuÏít obfiadní místnost krás-
né budovy radnice. V nûkter˘ch termí-
nech jsou sÀatky uskuteãÀovány i v Sále
bájí v Liebiegovû vile (pfiesné termíny
sdûlí oddûlení matrik). Pokud touÏíte po
sÀatku na jiném místû, je vÏdy dÛleÏité,
jestli je zvolené místo dÛstojné a v nepo-
slední fiadû také to, jestli se k vykonání
takového obfiadu uvolí nûkter˘ z oddá-
vajících. Poslednû uvedená skuteãnost je
ale v Liberci témûfi formalitou, neboÈ jiÏ

probûhly svatby napfiíklad na dnû vy-
pu‰tûného bazénu, v parcích a dokonce
i v lanovce na Je‰tûd.

• Základními dokumenty, které muse-
jí na matriku snoubenci pfiinést, jsou ob-
ãanské prÛkazy a rodné listy. Pozor – ob-
ãanské prÛkazy musejí platit minimálnû
do dne uzavfiení sÀatku. Rozvedení snou-
benci je‰tû musejí doloÏit rozsudek o roz-
vodu v právní moci, ovdovûlí pfiedkláda-
jí úmrtní list.

• Jména svûdkÛ si mÛÏete rozmyslet
je‰tû v den obfiadu. Oba musejí b˘t sa-
mozfiejmû star‰í 18 let a v den obfiadu je
pfiivedete s sebou do pfiedsálí obfiadní
místnosti, kde si matrikáfii zapí‰í údaje
z jejich obãansk˘ch prÛkazÛ. âasto se
v‰ak stává, Ïe svûdkové mají propadl˘
obãansk˘ prÛkaz. V takovém pfiípadû ne-
ní jiná moÏnost neÏ zajistit „náhradníka“
s platnou obãankou.

• Dny vyãlenûné pro uzavírání sÀatkÛ
jsou pátek a sobota. Pokud mluvíme o ob-
ãanech âeské republiky, je v pátek uza-
vfiení manÏelství bez poplatku a v sobo-
tu za správní poplatek 1 000 Kã. V ostat-
ních dnech je rovnûÏ správní poplatek ve
v˘‰i tisícikoruny.

Martin Korych

Zeptali jsme se…
JUDr. Marka ¤eháãka, tajemníka Ma-

gistrátu mûsta Liberec
V letních mûsících loÀského roku se

nûkteré odbory sídlící v b˘valé budovû
Uranu pfiestûhovaly do Nového magis-
trátu a objekt Uranu se stal sídlem od-
boru sociální péãe a odboru sociálních
a zdravotních sluÏeb. Zámûrem radni-
ce bylo do tohoto objektu pfiestûhovat
i Mûstskou policii Liberec, a to po sta-
vebních úpravách, které jsou nutné pro
v˘kon mûstsk˘ch stráÏníkÛ. Proto jsme
se tajemníka Marka ¤eháãka zeptali:

Kdy a v jakém rozsahu zapoãaly prá-
ce v Uranu?

To je sloÏitá otázka, protoÏe poãítá-
me, Ïe budova Uranu, kterou se nám mi-
mochodem podafiilo získat po sloÏit˘ch
jednáních od státu, bude v dal‰ích le-

tech ve stádiu postupn˘ch rekonstruk-
cí. První fáze jiÏ zaãala na poãátku le-
to‰ního roku a souvisela s pfiípravou tfií
pater této budovy pro potfieby sociál-
ních agend. Dal‰í fáze se momentálnû
rozbíhá a ta má za cíl pfiipravit prostory
pro mûstskou policii, coÏ je ponûkud
technicky nároãnûj‰í krok, neboÈ pro
úãely policie je nutno prostory speciál-
nû upravit. 

Ale jinak máme s touto budovou je‰-
tû vût‰í plány. V tuto chvíli se jiÏ pfii-
pravuje studie jejího zateplení a ãás-
teãného pfiechodu na energetické sa-
mozásobení – ohfiev vody solárními pa-
nely, pro coÏ je ideální plochá stfiecha.
Pro obãany je snad zajímavé to, Ïe vcel-
ku nevzhledná stará fasáda by mohla
b˘t nahrazena moderní, netradiãnû fie-

‰enou a tak by se Uran mohl ze stra‰á-
ka stát ozdobou této ãásti mûsta. O pro-
jektu ale musí je‰tû rozhodnout orgány
mûsta a pokud bude schválen, pfiedpo-
kládáme, Ïe by byl realizován. Ov‰em
také za pfiedpokladu, Ïe se nám podafií
získat dotaãní peníze na zateplení ve-
fiejn˘ch budov.

Kdy se do vyãlenûn˘ch prostor na-
stûhuje Mûstská policie Liberec a uva-
Ïuje se o tom, Ïe v Uranu bude sídlit
je‰tû nûjaká organizace?

Mûstská policie by se mûla do Uranu
pfiesunovat v druhé polovinû roku. V tu-
to chvíli se snaÏíme, aby byly kanceláfi-
ské prostory Uranu vyuÏity pouze pro
úãely vefiejné správy, coÏ je mimochodem
jedna z podmínek státu, kter˘ nám ji pfie-
vedl do vlastnictví. (dv)
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Pokud se vydáváte na procházky po
Liberci, v‰ímáte si rÛzn˘ch staveb a ob-
jektÛ. Na samém vr‰ku Na Per‰t˘nû stá-
vala socha sv. Jana Nepomuckého. Jeli-
koÏ socha zmizela a zÛstal pouze pod-
stavec, poÏádali jsme oddûlení ochrany
pfiírody a památkové péãe Magistrátu
mûsta Liberec, zda by na‰im prostfied-
nictvím mohlo vás, Libereãany, infor-
movat o tom, proã byla socha odstranû-
na a poskytnout i fiadu dal‰ích zajíma-
vostí, jeÏ s touto památkou souvisejí.

Na místû barokní sochy sv. Jana Ne-
pomuckého je dnes pouze podstavec.
Místo na návr‰í rohu ulic U Krematoria

a Na Per‰t˘nû v Liberci je od loÀského
roku, kdy byla socha pfiemístûna k res-
taurování, prázdné.

Plastika svûtce na vysokém kamen-
ném soklu zde byla umístûna jiÏ v roce
1731 a ve stávající podobû obnovena
v roce 1781 a znovu opravována v roce
1832. Dal‰ího kamenického zásahu se
doãkala jiÏ v roce 1894, protoÏe v pfied-
chozím roce byla opûtovnû ãásteãnû po-
niãena. Socha sv. Jana Nepomuckého
byla pÛvodnû polychromována, zbytky
polychromie byly patrné je‰tû ve 30. le-
tech 20. století. V posledních letech jiÏ
známky nátûru úplnû vymizely.

Základ sochy tvofií ãtyfii pfiístupové
stupnû, na nichÏ se nachází hranolov˘
hladk˘ postament v horní ãásti jemnû
odstupÀovan˘, na kterém je umístûn
profilovan˘ podstavec s nápisov˘m ová-
lem ve stfiední ãásti. Na podstavec do-
sedá mohutná profilovaná hlavice, na je-
jíÏ ãelní stranû fiadu let chybí kovové ra-
meno lucerny. Hlava svûtce v knûÏském
rouchu pohledem smûfiuje k pravé vzty-
ãené ruce, ve které drÏí kfiíÏ. Kolem hla-
vy má svatozáfi. Socha je nemovitou kul-
turní památkou âR, zapsanou v sezna-
mu památek jiÏ v roce 1967. Její tech-
nick˘ stav do loÀského roku nebyl do-
br˘. Vlivem nepfiíznivého poãasí,
neodborn˘ch oprav a za pfiispûní van-

dalÛ bylo jiÏ v roce 1996 rozhodnuto
o nutnosti restaurátorského zásahu.
Dosti razantnû se negativnû projevilo
neodborné zaji‰tûní jednotliv˘ch ka-
menn˘ch ãástí pomocí spojení ocelo-
v˘ch kramlí, které po zkorodování vli-
vem zvût‰ení svého objemu kamenné
bloky potrhaly. Podstavec i plastika
svûtce byly rovnûÏ silnû zneãi‰tûny usa-
zen˘m prachem.

Vlastníkem sochy je statutární mûsto
Liberec, které pfiistoupilo k celkové re-
konstrukci této v˘znamné památky. Nej-
dfiíve byly provedeny hrubé terénní úpra-
vy a odstranûna náletová zeleÀ a v roce
2006 byl podstavec rozebrán a spolu se
sochou postupnû zrestaurován. K dne‰-
nímu dni je instalován stupÀovit˘ pod-
stavec a v dohledné dobû bude zpûtnû
osazena zrestaurovaná socha svûtce. Pro
zajímavost – podle dochovan˘ch údajÛ se
jedná o nejstar‰í památník dûlnické stáv-
ky v Libereckém kraji. V letech 1722 aÏ
1723 se vzboufiili pláteniãtí tovary‰i, kte-
fií byli nespokojeni spodmínkami své prá-
ce a mzdou. Na poãest této stávky (údaj-
nû nejdel‰í v dûjinách Liberce) postavil
plátenick˘ cech v roce 1781 tuto sochu
sv. Jana Nepomuckého. V leto‰ním roce
tomu bude právû 226 let.

Oddûlení ochrany pfiírody
a památkové péãe MML

KaÏdoroãní jarní problém: Vypalování trávy!

Po stopách sochy sv. Jana Nepomuckého

S pfiíchodem jara se opût nûktefií obãa-
né chystají k vypalování trávy. Namísto
pracnûj‰ího, zato v‰ak ekologiãtûj‰ího vy-
hrabávání staré trávy a jejího komposto-
vání, volí radûji moÏnost jejího spalování.
Navíc stále pfieÏívá názor, Ïe popel ze spá-
lené trávy je dobr˘m hnojivem pfiispívají-
cím k rÛstu nového porostu.

Pro Ïivot v pfiírodû má biologická rov-
nováha mezi rÛzn˘mi Ïivoãi‰n˘mi druhy
vázan˘mi na pÛdu znaãn˘ v˘znam. Pfii-
stoupíme-li k vypalování trav, tuto rovno-
váhu naru‰íme na nûkolik let a souãasnû
dojde ke sníÏení biologické rozmanitosti
jak rostlinn˘ch, tak i Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. 
Pomineme-li negativní zásah do Ïivé pfií-
rody, hrozí pfii vypalování trávy i znaãné ri-
ziko vzniku poÏáru.

V této souvislosti je tfieba upozornit,
Ïe vypalování trávy je zakázáno novelou
zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochra-
nû – zákonem ã. 203/1994 Sb., atomu, kdo
tento zákaz poru‰í, mÛÏe b˘t dle § 78
odst. 1 písm. r) tohoto zákona uloÏena po-
kuta aÏ do v˘‰e 15 000 Kã. Mûjme na pa-
mûti, Ïe je lépe nechat starou trávu na mís-
tû, neÏ ji spalovat. Ta se totiÏ rozloÏí a Ïi-

viny se postupnû uvolÀují a obohacují pÛ-
dy o dÛleÏitou organickou sloÏku. V pfiípa-
dû potfieby lze trávu téÏ vyhrabat a zkom-
postovat. Budeme-li dodrÏovat tyto zása-
dy, nezavdáme pfiíãinu ke vzniku poÏáru
a také nebudeme zbyteãnû obtûÏovat oko-
lí nesnesiteln˘m koufiem, kter˘m je vÏdy
doprovázeno vypalování staré trávy.

Pro jarní období je rovnûÏ roz‰ífiené spa-
lování shrabané trávy a listí. Zde je tfieba
upozornit, Ïe zákon ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í umoÏÀuje na otevfie-
n˘ch ohni‰tích spalovat suché rostlinné
materiály. Obec v‰ak mÛÏe obecnû zá-
vaznou vyhlá‰kou stanovit podmínky spa-
lování such˘ch rostlinn˘ch materiálÛ nebo
toto spalování zakázat, pokud zajistí jin˘
zpÛsob pro jejich odstranûní. Pokud nám

tento rostlinn˘ odpad vznikne, vyuÏijme
moÏnost kompostování nebo jeho odloÏe-
ní do velkoobjemov˘ch kontejnerÛ na tyto
odpady, které obce nechávají pfiistavovat
na pfiedem vymezená místa vurãen˘ch ter-
mínech.

Velmi závaÏn˘m poru‰ením zákona
ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í je stále
se objevující spalování nejrÛznûj‰ího od-
padu. V této souvislosti upozorÀujeme, Ïe
dle § 3 odst. 5 tohoto zákona lze v otevfie-
n˘ch ohni‰tích, zahradních krbech nebo
otevfien˘ch grilovacích zafiízeních spalo-
vat jen dfievo, dfievûné uhlí, suché rostlin-
né materiály a plynná paliva urãená v˘-
robcem, pfiiãemÏ uvedená paliva nebo ma-
teriály nesmûjí b˘t kontaminovány che-
mick˘mi látkami. Pfii poru‰ení tohoto
ustanovení lze uloÏit osobû pokutu od
500 Kã aÏ do v˘‰e 150 000 Kã. Uvûdomme
si, Ïe pfii spalování napfi. chemicky o‰etfie-
ného dfieva nebo plastÛ se dostává do
ovzdu‰í celá fiada jedovat˘ch látek po‰ko-
zujících Ïivotní prostfiedí a lidské zdraví.
Mûjme toto na pamûti a buìme proto ohle-
duplní ke svému okolí!

Odbor Ïivotního prostfiedí MML
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–22.00 hodin, 
sobota, nedûle, svátky
od 13 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 stfiední, hnûd˘, 3,5 roku •
pes, kfiíÏenec vût‰í, ãern˘, srst polodlou-
há, 3 roky • pes, kfiíÏenec dobrmana, ãer-
n˘ spálením, bílá náprsenka, 4 roky • pes,
kavkazsk˘ ovãák, 6 let • pes, kfiíÏenec nû-
meckého ovãáka, 6 let • pes, kfiíÏenec la-
bradora, ãern˘, 6 let • pes, kokr‰panûl, zla-
t˘, 1,5 roku • pes, kfiíÏenec velkého kníra-
ãe, ãern˘, 1,5 roku • pes, kokr‰panûl, zla-
t˘, 5 let • fena, kokr‰panûl, zlatá, 6 let •
pes, kfiíÏenec stfiední, plav˘, dlouhosrst˘,
2 roky • fena, kfiíÏenec hladkosrstého je-
zevãíka, ãerná s pálením, 2 roky • fena,
kfiíÏenec stfiední, ‰edostfiíbrná, kudrnatá
• pes, kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, ãern˘
se znaky, 1 rok • pes, kfiíÏenec stfiední, me-
lírovan˘, dlouhosrst˘, 8 mûs. • fena, kry-
safiík, ãerná s pálením, 1 rok • pes, pitbul,
Ïíhan˘, bílá náprsenka •  pes, retrívr, zla-
t˘, 5mûs. • pes, kfiíÏenec, vlko‰ed˘, 2 mûs.

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
k osvojení kastrované i nekastrované koã-
ky a kocoufii. Vzhledem k uzávûrce Zpra-
vodaje a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nû-
která zvífiata ze seznamu nabídnuta 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

UPOZORNùNÍ: Lékárna NA STA-
RÉM MùSTù ve Vzdu‰né ulici se ny-
ní jmenuje âTY¤LÍSTEK
6.–8. 4. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
9.–15. 4. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
16.–19. 4. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
20.–22. 4. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
23.–26. 4. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048
27.–29. 4. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
30. 4.–6. 5. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
7.–13. 5. BOHEMIA
Tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484

Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h., ne, sv. 8–20 h.,
tel.: 482 772 755

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)

UPOZORNùNÍ
■ Dobrá zpráva pro milovníky kulturních akcí. Do mûstského rezervaãního systé-
mu „Vstupenka Liberec“ se zapojil také DÛm kultury. Pfiehled akcí, které se
konají v tomto kulturním stánku a jsou nabízeny pfies rezervaãní systém, nalez-
nete na adrese http://vstupenka.liberec.cz. Zde si mÛÏete poÏadované vstupen-
ky zarezervovat a svou rezervaci pak vyzvednout nejen v DK, ale téÏ v Mûstském
informaãním centru.
■ V termínu 16.–27. 4. 2007 je lanová dráha na Je‰tûd z dÛvodu revize zcela
mimo provoz. Pfiedpokládané zahájení vefiejného provozu je od 28. 4. 2007.

JARNÍ TIPY
■ S pfiíchodem jara opût nastává sezona kulturních památek, kdy na poãátku
dubna otevfiely své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch
ãasÛ. Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otvíracích dobách a kontaktech tûch-
to objektÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách http://www.infolbc.cz nebo
obdrÏíte zdarma v MIC. Seznam bude postupnû doplÀován dle doruãen˘ch pod-
kladÛ pfiímo od provozovatelÛ uveden˘ch zafiízení.
■ Od 1. dubna roz‰ifiuje Zoologická zahrada Liberec svou otvírací dobu. Po uve-
deném datu je zahrada zpfiístupnûna dennû 8.00–18.00 hod., pokladna zavírá
vÏdy pÛl hodiny pfied koncem náv‰tûvní doby.

NABÍDKA ZBOÎÍ
■ Hned dvû hudební CD s mnoha hrav˘mi písniãkami z inscenací Naivního diva-
dla nabízí novû Mûstské informaãní centrum. První CD „Nûco tu bude“ stojí
145 Kã, druhé CD „Kolíbá se, kolíbá“ nabízíme za 220 Kã.
■ V Mûstském informaãním centru mÛÏete zakoupit drobné propagaãní pfied-
mûty FC Slovan Liberec i HC Bílí Tygfii Liberec. Oba tyto sportovní kluby nabí-
zí na‰ím prostfiednictvím své odznaky, propisky, klíãenky, ale také napfi. vlajeãky,
‰ály a minidresy.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE DUBNA
11. 4. 1577: udûlil císafi Rudolf II. Liberci právo uÏívat mûstsk˘ znak a peãeÈ (430 let).
18. 4. 1893: se konalo rozlouãení se starou budovou liberecké radnice (114 let).
19. 4. 1845: byl poloÏen základní kámen budovy nemocnice (162 let).
23. 4. 1934: bylo slavnostnû zprovoznûno liberecké leti‰tû (73 let).
28. 4. 1984: zaãal slouÏit vefiejnosti plaveck˘ bazén na TrÏním námûstí (23 let).
29. 4. 1985: byl otevfien DÛm kultury Liberec (22 let).

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

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

V arénû vystoupí americká kapela
V liberecké Tipsport arene vystoupí 18. ãervna 2007 od 20 hodin americká hard-

rocková kapela ZZ Top. Vstupenky na tento koncert jsou v prodeji v síti Ticket-
pro. Ceny vstupného se pohybují od 795 do 1 000 Kã. Kapela ZZ Top vznikla v ro-
ce 1970 v texaském Houstonu a uÏ pfies 35 let pÛsobí ve stejné sestavû – Billy
Gibbson (kytara a zpûv), Dusty Hill (baskytara a zpûv) a Frank Beard (bicí). âle-
nové kapely jsou povûstní sv˘mi dlouh˘mi vousy. (lp)

Pozvánka na soutûÏ sluÏebních psÛ
Mûstská policie Liberec a Kynologick˘ klub Liberec-Pavlovice pofiádají ve dnech

5.–6. kvûtna 2007 v areálu klubu, Liberec 12, ul. Na Ml˘nku (za OD Kaufland) 2. roã-
ník soutûÏe sluÏebních psÛ „O POHÁR MùSTSKÉ POLICIE LIBEREC“.

Jedná se o obranáfiskou soutûÏ pro pfiíslu‰níky v‰ech ozbrojen˘ch sloÏek i ãle-
ny kynologick˘ch klubÛ.

Pofiadatelé zvou k náv‰tûvû v‰echny pfiíznivce kynologie a milovníky psÛ, ktefií
budou mít moÏnost b˘t pfiítomni v‰em provádûn˘m disciplínám – pejsky z veteri-
nárních dÛvodÛ ale ponechte tentokrát doma. Informace na www.kkpavlovice.cz.
Doprava: MHD bus ã. 12, zastávka Kaufland, znaãeno smûrovkami.
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Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do kaÏdé rodiny v Liberci zaji‰Èuje od 
1. ledna 2002 âESKÁ PO·TA, s. p., nám. Dr. E. Bene‰e 559/28. Pokud Zpravodaj
neobdrÏíte do své schránky, obracejte se prosím pfiímo na âeskou po‰tu, 
tel.: 482 411 121. Do vyãerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní bu-
dovy radnice, Nového magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

■ Rady a kontakty
■ Pedagogové základních a stfiedních
‰kol Libereckého kraje se úãastní pro-
jektu Emoãní a sociální rozvoj osobnosti.
Obsahová náplÀ celorepublikového pro-
jektu ESRO vychází z potfieb pedagogic-
ké vefiejnosti. Projekt pokraãuje i v roce
2007. Více informací na www.emoce.cz.

Sportovní areál ve Svojsíkovû ulici, jeÏ mohou vyuÏívat ‰koly i ‰iroká vefiejnost, 
je od 26. bfiezna 2007 opût v provozu. V areálu je mimo jiné atletická dráha s pfií-
slu‰enstvím (zafiízení pro skoky, vrhy a hody), hfii‰tû na pláÏov˘ volejbal, dvû 
asfaltová hfii‰tû na volejbal, betonové hfii‰tû na tenis aj.

Provozní doba areálu (mimo trenaÏéru JAKUB) je dle provozního fiádu následující:
ve v‰ední dny – od 8.00 do 16.00 hod. – pfiíslu‰níci AâR, Ïáci a studenti ‰kol

– od 16.00 do 21.00 hod. – pro vefiejnost
v ostatní dny – od 8.00 do 21.00 hod. – pro vefiejnost

Koordinaci vyuÏití jednotliv˘ch sportovi‰È sportovního areálu Svojsíkova (mimo
lezeckého trenaÏéru JAKUB) zaji‰Èuje dozorãí areálu – tel.: 973 261 200/201 dle
dan˘ch podmínek a moÏností pfiímo s pedagogick˘mi pracovníky jednotliv˘ch
‰kol (dozorãí je v areálu od 7.00 hod.).

Sportovní areál Svojsíkova opût otevfien

Provoz lezeckého trenaÏéru JAKUB
nebyl dosud zahájen.

Uzavírání sportovního areálu v jed-
notliv˘ch mûsících:

v 18.00 hod. – listopad
v 19.00 hod. – bfiezen, duben, fiíjen
ve 20.00 hod. – kvûten, záfií
ve 21.00 hod. – ãerven, ãervenec, srpen

60 let Vlastivûdy
Vznik dne‰ního Spolku pro vlastivûd-

nou práci v Liberci a okolí spadá do roku
1947 a je spojen s utváfiením nového spo-
leãenského Ïivota v pováleãném Liberci.
V roce 1967 byl ustaven samostatn˘ Spo-
lek pro vlastivûdnou práci v Liberci a oko-
lí, jehoÏ ãinnost se roz‰ífiila i na pofiádání
kulturních veãerÛ. O tfii roky pozdûji Spo-
lek navázal spolupráci s mûsíãníkem Kul-
tura sport Liberecka – dnes Kalendáfi Li-
berecka, jehoÏ prostfiednictvím je vefiej-
nost seznamována s ãinností a zvána na
akce. I v souãasnosti zÛstává Spolek vûr-
n˘ svému poslání a stále více vychází
vstfiíc sv˘m ãlenÛm, kdy napfiíklad pofiá-
dá jednu vycházku v sobotu a dvû ménû
nároãné v nedûli. V zimním období se ko-
nají kaÏd˘ mûsíc kulturní veãery, v létû
jsou oblíbené tzv. kulturní vycházky. V le-
to‰ním jubilejním roce je pro ãleny pfii-
pravena okruÏní jízda po nejkrásnûj‰ích
místech Jizersk˘ch hor. Jifiina Tallerová


