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Ministrynû ‰kolství si prohlédla
v˘stavbu lyÏafisk˘ch areálÛ

Dûji‰tû FIS mistrovství svûta v kla-
sickém lyÏování Liberec 2009 nav‰tívi-
la 11. prosince 2006 ministrynû ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy âeské
republiky Miroslava Kopicová. Bûhem
svého pobytu si prohlédla sportovní
areály ve Vesci a na Je‰tûdu a sezná-
mila se s aktuálním stavem pfiíprav
‰ampionátu.

„Je úÏasné, Ïe Liberec vytrval, do
kandidatury na ‰ampionát se i poãtvr-
té pustil a uspûl. Mistrovství svûta
bude obrovskou propagací nejen pro

region, ale pro celou âeskou republi-
ku. Za to patfií v‰em, ktefií se na úspû-
chu této akce podílejí, obrovsk˘ dík,“
uvedla Miroslava Kopicová.

Ministryni na její náv‰tûvû prováze-
li primátor mûsta a viceprezident orga-
nizaãního v˘boru ‰ampionátu Jifií Kitt-
ner a prezident organizaãního v˘boru
Liberec 2009 Roman Kumpo‰t. Oba
dva ji seznámili s aktuálním stavem
pfiíprav ‰ampionátu, organizaãními
i bezpeãnostními otázkami.

Pokraãování na str. 3

25|1
15 hodin

I. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 25. ledna 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Ministrynû ‰kolství Miroslava Kopicová pfii jednání na liberecké radnici.

Novû rekonstruovan˘ sál Radniãního
sklípku se stal místem konání první
v˘stavy v tûchto nádhern˘ch prosto-
rách. Vefiejnost ji bude moci zhlédnout
od ãtvrtka 4. ledna 2007, kdy ji vernisáÏí
zahájil poslanec Parlamentu âR Tomá‰
Hasil. AÏ do 19. ledna na dvanácti pane-
lech mohou zájemci zhlédnout v˘stavu
historick˘ch pohlednic ke 100. v˘roãí
otevfiení pÛvodního hotelu na Je‰tûdu.
V˘stava je otevfiena pouze v pracovních
dnech a v dobû úfiedních hodin liberec-
kého magistrátu. Na závûr ledna je do
sklepních prostor naplánována v˘stava
pod názvem Ohlédnutí. (dv)

První v˘stava
ve „Sklípku“
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Vût‰inu pozemkÛ pro ‰ampionát uÏ mûsto vlastní

Mûstsk˘ch investic jako ‰afránu

Poplatky ze vstupného jsou zru‰eny

■ Zastupitelstvo mûsta na své listopa-
dové schÛzi zfiídilo odbornou pracovní
skupinu pro parkovací systém ve
mûstû. Jejími ãleny jsou jak zastupitelé
ãi zástupci politick˘ch klubÛ, tak
odborníci: Mgr. Pavel Harvánek, Ing.
Ondfiej âervinka, Michal Chlupáãek,
Milan ·ír, Bc. Milo‰ Krãmáfi, Ing. Rado-
mil Mrklas, Ing. Tomá‰ Pozner, Ing.
Ivan Landsmann, Peter Odrobina, Ing.
Pavel Rychetsk˘, Antonín RoãÀák,
npor. Ing. Vlastimil Mal˘, Bc. Zuzana
Kocumová, Jifií Bûlohlávek, Ing. Pavel
Bernát, Ing. Franti‰ek Hru‰a a Jifií ·olc.
■ Pfiedsedy a ãleny tfií v˘borÛ zvolili
na listopadovém zasedání zastupitelé
mûsta. Pfiedsedou 13ãlenného kontrol-
ního v˘boru byl zvolen Jifií ·olc.
Do finanãního v˘boru, kter˘ má rovnûÏ
13 ãlenÛ a jehoÏ pfiedsedou je Ing. Jaro-
slav Morávek, zastupitelé zvolili místo
Mgr. Kvûty Morávkové Ing. Jifiího
Hochmana. Do ãela v˘boru pro ‰kolství,

v˘chovu a vzdûlávání byl zvolen PhDr.
David Václavík, Ph.D.
■ Zastupitelé se na prosincovém zase-
dání zab˘vali podnûty pro zmûny
územního plánu mûsta Liberec. V prv-
ních dvou pfiípadech se jedná o souhrn-
n˘ podnût, tedy podnût vze‰l˘ z poÏa-
davku nûkolika jednotlivcÛ. Jedna
z tûchto zmûn umoÏÀuje v˘stavbu
nového obchodního domu na Per‰t˘nû,
ale také v˘stavbu bytov˘ch jednotek,
kterou v‰ak zastupitelé neschválili.
Tfietí podnût ke zmûnû spoãívá
v zam˘‰leném pfievodu b˘valého závo-
du Preciosy z ploch pracovních aktivit
na plochy vefiejné vybavenosti. Vznik-
nout by zde totiÏ mûlo vzdûlávací cent-
rum pro dûti Zahrada. 
■ V souladu s Plánem zimní údrÏby
radní vydali nafiízení, které obsahuje
seznam místních komunikací a chodní-
kÛ, jeÏ nebudou v zimním období udr-
Ïovány. Vesmûs se jedná o cesty

a schodi‰tû témûfi nevyuÏívané nebo
o takové, které jsou nedostupné pro
techniku a tudíÏ na nich klasická zimní
údrÏba není moÏná. Podobné nafiízení
vydává rada mûsta kaÏdoroãnû a tento
dokument obsahuje soupis komunikací
a schodi‰È, které nejsou udrÏovány jiÏ
fiadu let.
■ Rada mûsta vzala na vûdomí dopo-
ruãení Správní rady Mûstského fondu
rozvoje bydlení, Ïe v pfiípadû nedoãer-
pání finanãních prostfiedkÛ za rok 2006,
budou tyto pfievedeny k ãerpání pro rok
2007. Do roku 2007 bude pfievedena
neãerpaná ãástka 515 000 korun z roku
2005. Pro rok 2006 byla navrÏena
finanãní podpora ve v˘‰i 8,736 milionu
korun, z nichÏ do konce roku bylo ãer-
páno 5,1 milionu korun. Do rozpoãtu
MFRB pro rok 2007 bude za rok 2006
pfievedena ãástka 3,036 milionu korun
a volná rezerva bude ve v˘‰i 385 tisíc
korun. (vod)

V rámci pfiíprav realizace Mistrov-
ství svûta v klasickém lyÏování v roce
2009 získalo statutární mûsto Liberec
665 642 metrÛ ãtvereãních pozemkÛ.
„Potfiebné pozemky mûsto získalo
v˘kupem, smûnou nebo darem. Nebyla
to jednoduchá operace, neboÈ jsme jed-
nali s více jak tfiiceti vlastníky,“ uvedl
Ladislav Fuchs, vedoucí odboru rozvo-
jov˘ch projektÛ magistrátu mûsta.
Z celkové v˘mûry získan˘ch pozemkÛ
pfiipadlo mûstu formou smûny 440 tisíc
metrÛ ãtvereãních, v˘kupem témûfi 240
tisíc metrÛ ãtvereãních a formou daru
více neÏ 6,5 tisíce metrÛ ãtvereãních.

„Jedna velká majetkoprávní operace
nás je‰tû ãeká. Jde o pozemky na Je‰-
tûdu, které jsou ve vlastnictví LesÛ

âeské republiky. Chceme je smûnit za
mûstské lesní pozemky v Lidov˘ch
sadech a v okolí liberecké V˘‰iny. Vzá-
jemnû nebudeme porovnávat hektary,
ale ceny pozemkÛ a porostÛ,“ dodal
Fuchs s tím, Ïe mûsto od LesÛ âR má
získat 100 hektarÛ a naopak vydat 
80 hektarÛ pozemkÛ a porostÛ.

Odbor rozvojov˘ch projektÛ sezná-
mil zastupitele se stavem majetkopráv-
ního vypofiádání nemovitostí dotãe-
n˘ch v˘stavbou infrastruktury pro MS
2009. Radním rovnûÏ pfiedloÏí znalecké
posudky a aktuální hodnotu získan˘ch
pozemkÛ. (dv)  

Rozpoãtem mûsta a jím fiízen˘ch
organizací na rok 2007 se zab˘vali
zastupitelé mûsta na prosincovém zase-
dání. Mûstsk˘ rozpoãet na rok 2007 je
vyrovnan˘ a mûsto Liberec bude hospo-

dafiit s 1,664 miliardy korun. Jak uvedl
primátor Jifií Kittner, investice na rok
2007 jsou znaãnû omezené. V leto‰ním
roce chce mûsto napfiíklad investovat 
do opravy Mûstsk˘ch lázní 5 milionÛ

korun a 3 miliony do Radniãního sklíp-
ku. Na fondy mûsta je vyãlenûna ãástka
15,5 milionu korun. Novinkou rozpoãtu
je v˘daj osmi milionÛ korun na pokrytí
jízdného v MHD pro seniory. (dv)

Zru‰it poplatek ze vstupného na
sportovní, kulturní a spoleãenské akce
se rozhodla rada mûsta a podstoupila
tento návrh ke schválení zastupitel-
stvu.

Dosud platilo, Ïe pofiadatelé spor-
tovních akcí, maturitních plesÛ stfied-
ních ‰kol a uãili‰È, plesÛ vysok˘ch ‰kol
a koncertÛ váÏné i populární hudby
odvádûli mûstu 10% z celkem prokaza-

telnû vybraného vstupného. Pofiadate-
lé ostatních kulturních akcí pak 20%
z vybraného vstupného. Mûsto roãnû
na poplatcích získalo do pokladny 
200 aÏ 300 tisíc korun.

„Navíc jsme velice ãasto fie‰ili
Ïádosti o udûlení v˘jimky, tedy osvo-
bození od poplatkové povinnosti.
Usoudili jsme, Ïe zru‰ení poplatku
bude spravedlivûj‰í a mÛÏe pfiíznivû

ovlivnit poãet kulturních akcí ve
mûstû,“ upfiesnil primátor Jifií Kittner.

Zastupitelé tento návrh schválili,
ãímÏ potû‰ili pofiadatele, jimÏ odpadne
také znaãná ãást administrativní
práce, která je s pofiádáním kulturních
i sportovních akcí spojená. V souvis-
losti se zru‰ením vyhlá‰ky o poplat-
cích byla  zru‰ena i ohla‰ovací povin-
nost. (vod)
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Ministrynû ‰kolství si prohlédla v˘stavbu lyÏafisk˘ch areálÛ

Rekordní poãet 

U‰etfiené dotaceRekonstrukce stála dvacet milionÛ

„Zájmu paní ministrynû o pfiípravy
mistrovství svûta si nesmírnû váÏíme.
Její náv‰tûva ponûkud symbolicky pfii-
padla na den, kdy do zahájení mistrov-
ství svûta scházelo rovn˘ch 800 dnÛ.
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy je pro organizaãní v˘bor Libe-
rec 2009 velice v˘znamn˘ partner,
neboÈ pod jeho správou je speciální
vládní program, jehoÏ prostfiednictvím
se zaji‰Èuje plynulé a úãelné financová-
ní dostavby areálÛ na Je‰tûdu a ve
Vesci,“ fiekl Roman Kumpo‰t.

Miroslava Kopicová nav‰tívila také
oba areály, v nichÏ se za dva roky ‰am-
pionát uskuteãní. Ve Vesci ocenila

zejména systém zasnûÏování bûÏec-
k˘ch tratí technick˘m snûhem a na Je‰-
tûdu se zamûfiila na vznikající infra-
strukturu a prÛbûh stavebních prací.
Právû v˘stavba sportovní infrastruktu-
ry se financuje ze státních zdrojÛ, které
spravuje Ministerstvo ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy âR. Vláda na tyto
úãely uvolnila ãástku 569 milionÛ
korun.

Oba areály by mûly b˘t hotovy letos
v fiíjnu. V únoru 2008 je uÏ ãeká ‰est
generálek v podobû závodÛ FIS Svûto-
vého poháru.

Pfied prohlídkou lyÏafisk˘ch areálÛ
ministryni ‰kolství pfiijal na radnici pri-

mátor Jifií Kittner. Tomuto setkání byli
pfiítomni pfiedseda Senátu Pfiemysl
Sobotka, poslanec Parlamentu âR
a vládní zmocnûnec pro MS 2009
Tomá‰ Hasil a hejtman Libereckého
kraje Petr Skokan.

Pfiesnû 46 190 Ïádostí o Libereckou
mûstskou kartu pfievzal její emitent,
mûstská spoleãnost Liberecká IS, od
ÏadatelÛ za období od 27. dubna do
listopadu 2006. Rekordním dnem z hle-
diska poãtu pfiijat˘ch Ïádostí na klient-
ském centru a kontaktních místech byl
ãtvrtek 30. listopadu 2006, kdy lidé mohli
naposledy poÏádat o bezplatné vydání
karty. V tento den poÏádalo 1 064 lidí, coÏ
je více neÏ pûtinásobek proti bûÏnému
stavu. Od 1. prosince 2006 je pfiíjem
Ïádostí zpoplatnûn ãástkou 140 korun,
studenti Technické univerzity zaplatí za
aktivaci identifikaãních prÛkazÛ (ISIC,
ITIC, TUL) 90 korun. (el)

Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy âR pfiidûlilo mûstu Liberec na
v˘stavbu infrastruktury pro MS 2009
dotace ve v˘‰i 97 milionÛ korun. Z této
ãástky se v‰ak podafiilo v roce 2006 pro-
stavût pouze 48 milionÛ. „Dotaci se
nepodafiilo vyãerpat, neboÈ investor
nestihl realizaci v tak krátké dobû,“
uvedl tiskov˘ mluvãí magistrátu Martin
Korych s tím, Ïe po dohodû s minister-
stvem budou neãerpané finanãní pro-
stfiedky pfievedeny do rezervního fondu
a pouÏity v roce 2007. V loni  z dotace 
25 milionÛ na rekonstrukci vûÏe rozhod-
ãích v je‰tûdském areálu se prostavûlo
12 milionÛ a pfii v˘stavbû budovy u dopa-
du z ãástky 47 milionÛ jen 20. Pouh˘
jeden milion korun byl ãerpán z 10 milio-
nÛ na v˘stavbu provozní budovy ve
Vesci. Jedinou stavbou, u níÏ se podafiilo
celou ãástku ãerpat, je rekonstrukce tele-
vizní cesty za 15 milionÛ korun. (dv)

Nejvût‰í liberecké sídli‰tû Rochlice se
mûní. Mûsto Liberec ve spolupráci
s dodavatelskou firmou Technické sluÏ-
by mûsta Liberce, a. s. (TSML) dokonãi-
lo v listopadu 2006 úvodní ãást první
etapy pfiestavby komunikací a vefiej-
n˘ch ploch.

„Zrekonstruovali jsme celou Buria-
novu ulici, pfiilehlé pû‰í komunikace
a dokonãujeme instalaci nového vefiej-
ného osvûtlení,“ uvedl tiskov˘ mluvãí
TSML Michal Buzek. Obyvatelé
a náv‰tûvníci mohou od zaãátku prosin-
ce také vyuÏívat nová parkovací místa.
„Souãástí zrekonstruované ulice je ‰est
desítek stání,“ upfiesnil Buzek. Pfiestav-
ba Burianovy ulice a jejího okolí bude
pokraãovat i v dal‰ích letech.

Mûsto Liberec zaãalo realizovat pro-
jekt nazvan˘ Regenerace panelového
sídli‰tû Liberec-Rochlice loni v záfií.
V prÛbûhu pfií‰tích let chce ve spoluprá-
ci s dodavateli vylep‰it Ïivotní podmín-
ky na nejvût‰ím libereckém sídli‰ti. Sta-
vební práce jsou rozdûleny do pûti etap,
pfiiãemÏ dokonãení první etapy má
pokraãovat letos v ulici JeÏkova.

Regenerace sídli‰tû obyvatelÛm
postupnû pfiinese více parkovacích
ploch, upravená místa pro kontejnery,
‰ir‰í komunikace a kvalitnûj‰í a bezpeã-
nûj‰í pû‰í trasy a obnovu vefiejné zele-
nû. Projektová dokumentace také poãítá
s v˘stavbou dûtského hfii‰tû se zábavní-
mi prvky. Dal‰í stavební etapy mají pfii-
nést vylep‰ení ploch uvnitfi obytn˘ch
blokÛ v ulicích Pazderkova a Ha‰kova
a také se zamûfií na zkvalitnûní povrchÛ
chodníkÛ a odpoãinkov˘ch míst.

Na rochlickém sídli‰ti s poãtem 2 800
bytÛ je v souãasnosti k dispozici 1 700
parkovacích míst a v budoucnosti jich
má b˘t 3 200.

Na první ãást pfiestavby sídli‰tû
mûsto Liberec vyãlenilo dvacet milionÛ
korun, z toho ãást prostfiedkÛ poskytlo
Ministerstvo pro místní rozvoj âR.
Náklady na celkovou revitalizaci sídli‰tû
jsou odhadnuty na více neÏ 100 milionÛ
korun. Panelové sídli‰tû Rochlice vznik-
lo v letech 1972–1992 ve ãtyfiech nava-
zujících etapách. Centrální ãást sídli‰tû
ob˘vá podle odhadÛ necel˘ch 10 000 lidí.

(s‰, dv)

Pokraãování ze str. 1
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V závûru loÀského roku se uskuteã-
nilo dvacetidenní ‰kolení v oboru Spe-
cialistka fie‰ení krizov˘ch situací, které
bylo spolufinancováno Evropsk˘m
sociálním fondem a státním rozpoãtem
âeské republiky. „Zúãastnila se ho
stráÏnice liberecké mûstské policie
ZdeÀka BroÏová, která absolvovala

vzdûlávací kurz ,Îena – bezpeãí s novou
tváfií pro mûsto’. Úspû‰nû sloÏila zkou‰-
ky a obdrÏela osvûdãení Specialistky
fie‰ení krizov˘ch situací,“ uvedla mluv-
ãí Mûstské policie Liberec Veronika
Janouchová. Dodala, Ïe v roce 2006 se
jednalo o první rekvalifikaãní kurz
a druh˘ bude pokraãovat letos.

Na tomto kurzu se stráÏnice z celé
republiky seznámily s problematikou
ochrany osob a majetku, mimofiádn˘ch
událostí a krizov˘ch situací a také s pro-
blematikou ochrany informací. StráÏnice
si tak zdokonalily znalosti právního
a psychologického minima, první pomo-
ci a rétorického minima. (dav)

Mûstská policie má specialistku krizov˘ch situací

Zmûna zákona
o památkové péãi

Podle zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích zb˘vá jiÏ jen
posledních dvanáct mûsícÛ na v˘mû-
nu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch
v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.

Ministerstvo dopravy âeské republi-
ky provedlo ‰etfiení, ze kterého vypl˘vá
nelichotivá informace: ãe‰tí fiidiãi opût
nechávají v˘mûnu sv˘ch dokladÛ na
poslední chvíli. Napfiíklad na Liberecku
je v prÛbûhu nadcházejících dvanácti
mûsícÛ tfieba vymûnit témûfi 18 tisíc
dokladÛ, coÏ opravdu není malé ãíslo.
„V souãasné dobû dostáváme tak mal˘
poãet Ïádostí o v˘mûnu, Ïe fiádné v˘mû-
ny probíhají ve lhÛtách pro zkrácené
vydání fiidiãsk˘ch prÛkazÛ,“ uvádí Jan

KnûÏínek z ministerstva dopravy. Jeho
slova potvrzuje i Roman Lipsk˘ z libe-
reckého magistrátu, kde zatím nebyl
zaznamenán vût‰í nápor klientÛ na
v˘mûnu dokladÛ platn˘ch do konce
roku 2007.

¤idiãi by skuteãnû nemûli otálet
a o v˘mûnu zaÏádat co moÏná nejdfiíve.
Pfiedejdou tím nejen dlouh˘m ãekacím
lhÛtám pfii podávání Ïádosti, které je
moÏné oãekávat koncem roku 2007, ale
pfiedpoklady ministerstva dopravy jsou
takové, Ïe pfii vysokém náporu nebude
moÏné ani dodrÏet stávající lhÛty pro
v˘mûnu fiidiãákÛ.

„Souãasná situace je pro Ïadatele
opravdu v˘hodná. V˘mûna fiidiãského

prÛkazu v expresní lhÛtû tj. do pûti dnÛ
totiÏ stojí pût set korun, zatímco ve stan-
dardní lhÛtû tj. do dvaceti dnÛ je v˘mû-
na fiidiãského prÛkazu (pfii skonãení jeho
platnosti dle zákona) zdarma. Vzhledem
k tomu, Ïe ministerstvo dostává málo
Ïádostí a vyhotovuje doklady zpravidla
do dvanácti dnÛ, lze tak u‰etfiit aÏ 500
korun,“ uvedl Lipsk˘. V Novém magist-
rátu jsou pfiitom fiidiãÛm standardnû
k dispozici tfii pfiepáÏky a ãekací lhÛty
vût‰inou nepfievy‰ují deset minut.
„V pfiípadû vy‰‰ího pfiílivu Ïádostí
o v˘mûnu jsme schopni operativnû otev-
fiít je‰tû jedno pracovi‰tû a pruÏnû tak
reagovat na momentální poptávku po
dané sluÏbû,“ uzavfiel Lipsk˘. (mk)

Na v˘mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ uÏ jen dvanáct mûsícÛ

V souvislosti s nov˘m stavebním
zákonem ã. 183/2006 Sb. dochází i ke
zmûnám v zákonû ã. 20/1987 Sb. o stát-
ní památkové péãi.

S úãinností od 1. 1. 2007 oproti
pÛvodní právní úpravû je roz‰ífiena
povinnost vlastníka (správce, uÏivate-
le) nemovitosti, která není kulturní
památkou, ale je v památkové rezerva-
ci, v památkové zónû nebo v ochran-
ném pásmu nemovité kulturní památ-
ky, nemovité národní kulturní památ-
ky, památkové rezervace, nebo památ-
kové zóny, vyÏádat si pfiedem závazné
stanovisko obecního úfiadu obce s roz-
‰ífienou pÛsobností, nejen k zam˘‰lené
stavbû, stavební zmûnû nebo udrÏova-
cím pracím, ale novû i k terénním
úpravám, umístûní nebo odstranûní
zafiízení, odstranûní stavby a úpravû
dfievin.

Podle § 3 nového stavebního zákona
se zafiízením pro úãely tohoto zákona
rozumí informaãní a reklamní panel,
tabule, deska ãi jiná konstrukce a tech-
nické zafiízení, pokud nejde o stavbu.

Mgr. Miloslava Marková, oddûlení
ochrany pfiírody a památkové péãe

Se zcela nov˘mi prostorami se setkají náv‰tûvníci Mûstského informaãního
centra Liberec, které od pondûlí 18. prosince 2006 sídlí opût v budovû b˘valého
Díla. O provozní dobû centra se doãtete na stranû 11.
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Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v prosinci 2006, zajistila Komi-
se pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Lidmila Chaloupková, Franti-
‰ek Frumar, Marie Pilcová, Jarmila
Hrnãifiíková, Anna Zoubková, Gertru-
da Hujerová, Marie Bude‰ínská, Sva-
topluk Lány, Bohumíra Malá

91 let – Vojtûch Nejedlo, Jifiina âerven-
ková, Helena Pokorná, Oldfiich Musil

92 let – AlÏbûta Tesafiová, Marie
Ronová

93 let – Pavlína Doudová, Emilie ·imo-
nová, Charlotta Linhartová, Miroslava
ManÏelová, Milada RÛÏiãková

94 let – AneÏka Sluková, Vilém Bed-
náfi, Ra‰ela Leboviãová, Milada Seve-
rová

95 let – Irma Vrbatová, Vlasta Maru‰-
ková

96 let – Otto Sluka

98 let – Eli‰ka Kfiivková

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

A léta bûÏí . . .

Bowlingov˘ turnaj pûstounÛ

Svoz vánoãních stromkÛ

Stateãní patnáctiletí kluci

Bowlingové centrum u liberecké Tip-
sport areny se zaãátkem prosince loÀ-

ského roku stalo setkáním pûstoun-
sk˘ch rodin z Libereckého kraje. JiÏ
podruhé je do nového sportovního stán-
ku pozvalo statutární mûsto Liberec.
Mezi dûti a jejich rodiãe zavítal i primá-
tor mûsta Jifií Kittner. U bowlingov˘ch
drah se se‰lo na 150 dûtí a dospûl˘ch,
ktefií se se zdravou soutûÏivostí pustili
do turnaje, a tak o boufilivé a radostné
v˘kfiiky nebyla nouze. A protoÏe bylo
tûsnû pfied Mikulá‰em, dostaly dûti od
primátora i mikulá‰skou nadílku. (dv)

Vánoce skonãily a v mnoha domác-
nostech fie‰í nerudovskou otázku: Kam
s odstrojen˘m vánoãním stromkem. Tak
jako kaÏd˘ rok i letos bude jejich svoz
ve mûstû pod Je‰tûdem zaji‰Èovat spo-
leãnost .A.S.A. Jejich odvoz zahájí 
8. ledna a bude probíhat vÏdy tfii dny

v t˘dnu aÏ do konce ledna 2007. Obãa-
ny upozorÀujeme, Ïe vánoãní stromky
budou odváÏeny od stanovi‰È komunál-
ních nádob, kam je lze odloÏit. Takto
nashromáÏdûné stromky budou pfiedá-
ny k ‰tûpkování a následnému kompo-
stování. (dav)

Pavel Zoubek a Jakub Hák jsou pat-
náctiletí kluci, ktefií se na první pohled
nijak neli‰í od sv˘ch vrstevníkÛ. Pfiesto
oba Ïáci Základní ‰koly v Liberci-Osta-
‰ovû jsou v˘jimeãní. Osobní stateãnost
projevili pfii záchranû lidského Ïivota,
kdy z hofiící zahradní chatky vytáhli
48letého muÏe. KdyÏ zjistili, Ïe muÏ ne-
d˘chá, ihned pfiivolali záchranku a hasi-
ãe. Pfies ve‰kerou poskytnutou pomoc
se v‰ak muÏe nepodafiilo zachránit.

Oba stateãné ‰koláky i s jejich rodiãi
a pedagogy pfiijal v úter˘ 19. prosince
2006 primátor mûsta Jifií Kittner se
sv˘mi námûstky Milanem ·írem a Ond-
fiejem âervinkou. „Poãin obou chlapcÛ
je v˘jimeãn˘. V dne‰ní dobû jsou bohu-
Ïel lidé k sobû lhostejní. O to víc tû‰í, Ïe

Pavel i Jakub, jako zástupci mladé
generace, se tak nezachovali.“ Za jejich
stateãn˘ postoj je primátor odmûnil
pfiehrávaãem MP3. (dv)

Dík za pomoc
Svaz tûlesnû postiÏen˘ch âR, místní

organizace Jizerka Liberec dûkuje sta-
tutárnímu mûstu Liberec, Nadaci Euro-
nisa za finanãní pomoc a sponzorsk˘
dar poskytnut˘ na rekondiãní pobyt
ãlenÛ, kter˘ se uskuteãnil 7.–14. listopa-
du 2006 v Harrachovû. Dana Hrubá,

pfiedsedkynû organizace Jizerka
Touto cestou dûkujeme statutární-

mu mûstu Liberec, Nadaci Nisa, spo-
leãnostem Peguform, Arvin Meritor
a Lesní správû Fr˘dlant za poskytnu-
tou pomoc ãlenÛm místní organizace
Svazu tûlesnû postiÏen˘ch Na Jefiábu
Liberec. Mája Matûjková,

pfiedsedkynû MO Na Jefiábu

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

Od 11. prosince 2006 zaãaly platit
nové jízdní fiády autobusov˘ch linek
âSAD a âesk˘ch drah. Mezi nejvíce
vyuÏívané autobusové linky liberecké
spoleãnosti âSAD patfií trasa Libe-
rec–Praha. Na‰e otázky tentokrát smû-
fiovaly na tiskovou mluvãí této spoleã-
nosti, Markétu Jílkovou.

Jak˘ch zmûn doznal jízdní fiád pro
linku Liberec–Praha?

Nûkteré spoje byly neekonomické,
a proto k 10. 12. 2006 do‰lo k jejich
redukci. Redukovány byly pouze spoje
v nûkter˘ch dnech (úter˘ aÏ ãtvrtek)
a pozdní veãerní spoje. Naopak v pátek,

sobotu a v nedûli do‰lo k posílení spojÛ.
Aktuální jízdní fiád linky Liberec–Praha
naleznou cestující na webov˘ch strán-
kách spoleãnosti nebo na urãen˘ch pro-
dejních místech.

Roz‰ífiili jste poãet prodejních míst,
kde si cestující mohou zakoupit jízdné?

Roz‰ífiili jsme poãet prodejních míst
s kompletním sortimentem v‰ech jízde-
nek. Cestující si tak mohou zakoupit
ve‰keré jízdenky na linku Libe-
rec–Praha na terminále MHD Liberec,
v Praze na âerném Mostû a dále na
poboãce spoleãnosti GTS international
v ul. Zámeãnická v Liberci.

Spoleãnost âSAD Liberec a. s. se
rozhodla na lince Liberec–Praha m˘tné
do ceny jízdného nepromítat a tudíÏ
nezdraÏovat. Cestující tak mohou
cestovat na této trase za stávající ceny
jako doposud. V ekonomick˘ch spojích
budou cenovû zv˘hodnûni cestující,
ktefií si zakoupí jízdenky pfiímo
v kamenném pfiedprodeji nebo budou
mít dopfiedu rezervované místo pomo-
cí otevfiené jízdenky, liberecké mûst-
ské karty, kreditové jízdenky nebo
vlastníci ãipov˘ch karet. Pfii zakoupení
jízdenky u fiidiãe zaplatí cestující 
70 korun. (dv)



Poãátkem listopadu zaãala v˘stavba
sportovního areálu ve Vesci, kde se
budou v prÛbûhu FIS mistrovství svûta
v klasickém lyÏování Liberec 2009 roz-
dávat medaile v bûÏeck˘ch disciplí-
nách a severské kombinaci. Jakub Vod-
ráÏka, manaÏer bûÏecké ãásti ‰ampio-
nátu, v‰ak uÏ nosí pfied oãima obraz,
jak˘ Vesec nabídne pfií‰tí rok v fiíjnu.
Vesec je místem, které má ideální polo-
hu na okraji Liberce a také od pfiíjezdu
od Prahy je velice snadno dostupné.
Organizaãní v˘bor Liberec 2009 tuto
lokalitu jiÏ del‰í dobu monitoruje,
v posledních dvou sezonách provozuje
a peãlivû testuje. Jak ukazují získané
poznatky, moderní technologie v˘roby
technického snûhu zde fungují a umoÏ-
Àují provoz lyÏafisk˘ch tratí i v období
chudém na pfiírodní sníh. Veseck˘ areál
tak jednoznaãnû mÛÏe reagovat na sou-
ãasn˘ svûtov˘ trend – pfiiblíÏit zábavu
a sport blíÏe k obyvatelÛm mûst.
Jakou tváfi tedy areál za necel˘ rok
nabídne sv˘m náv‰tûvníkÛm?
Bude se vyznaãovat zajímav˘m specifi-
kem. Zatímco ostatní zahraniãní areály
mívají zázemí na svém okraji, Vesec ho
vybuduje pfiímo uprostfied ve‰kerého

dûní. Vûfiím, Ïe tuto skuteãnost ocení
závodníci i diváci – budou to totiÏ mít
v‰ude opravdu blízko.
Zkuste popsat, co ve Vesci v nejbliÏ-
‰ích deseti mûsících vyroste…
Kromû lyÏafisk˘ch okruhÛ zde vznikne
stadion o rozmûrech 230 x 100 metrÛ,
coÏ se pfiibliÏnû rovná plo‰e ãtyfi fotbalo-
v˘ch hfii‰È. Dal‰í zpevnûné plochy o roz-
loze zhruba 11 500 m2 poskytnou kom-
pletní zázemí sportovcÛm, pracovníkÛm
médií a televizním spoleãnostem. Tfii
stavby zde budou trvalého charakteru:
technická budova s celoroãním provo-
zem slouÏící pfii závodech jako závodní
kanceláfie, ãasomíra, tiskové stfiedisko,
bufet, zdravotnick˘ servis a také garáÏe,
dále objekt se sociálním zázemím

a budova ãerpací stanice. Vût‰ina sta-
veb v areálech v‰ak bude mobilního
charakteru – tribuny, stany pro novináfie
a pofiadatele, VIP, buÀky pro závodníky
i televizní komentátory. Kapacita stadio-
nu dosáhne 8 500 divákÛ, a pfiiãteme-li
prostory podél tratí, bude to okolo 
25–30 tisíc divákÛ.
S jak vysok˘mi investicemi se poãítá?
Finanãní náklady dosáhnou 242 milionÛ
korun a dal‰ích 35 milionÛ si vyÏádá
v˘stavba silnice od vesecké Mety
k místnímu hfibitovu, kde bude nové
kapacitní parkovi‰tû.
Co prozradíte o tratích pro úãastníky
bûÏeck˘ch soutûÏí?
PÛjde o nároãné tratû, které provûfií kva-
lity nejlep‰ích svûtov˘ch lyÏafiÛ. Z hle-
diska své délky v‰ak budou nejkrat‰í
v historii dosavadních ‰ampionátÛ. Pfii-
pravujeme dva základní okruhy o délce
3,75 km – s moÏností zkrácení na 3,3 km
a 2,5 km. Jeden okruh je vhodnûj‰í pro
závody klasickou technikou, druh˘ na-
opak pro závody volnou technikou.
Kombinací obou tûchto okruhÛ získáme
délky 5 a 7,5 km. A pak tu bude i traÈ pro
sprinty – s variantami 1,2 km pro Ïeny
a 1,3 km pro muÏe.
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Jakub VodráÏka: Vesec nabídne nejkrat‰í okruhy v historii ‰ampionátÛ

Evropská olympiáda mládeÏe 2011 v Liberci

Mezi studenty Z ãlenÛ Teamu 2009 se stali rozhodãí

Liberec získal pofiadatelství osmého
zimního Evropského olympijského festi-
valu mládeÏe (EYOF) v roce 2011.

O dûji‰ti vrcholné soutûÏe ãtrnácti aÏ
osmnáctilet˘ch sportovcÛ rozhodl
Evropsk˘ olympijsk˘ v˘bor na zasedání
v Bruselu. Zásluhou úspû‰né diplomacie

âeského olympijského v˘boru byl Libe-
rec jedin˘m kandidátem, kter˘ se o po-
fiádání této sportovní události ucházel,
a to i pfies to, Ïe na letní festival 2011
bylo pût uchazeãÛ. „Jsem velice rád, Ïe
pouhé dva roky po FIS mistrovství svûta
v klasickém lyÏování Liberec 2009 pfiiví-

táme v na‰em mûstû mladé olympijské
talenty z celé Evropy. V osmi sportov-
ních disciplinách bude o medaile usilo-
vat 1 300 sportovcÛ a lyÏafi‰tí klasici
vyuÏijí moderní areály na Je‰tûdu a ve
Vesci,“ prohlásil primátor statutárního
mûsta Liberec Jifií Kittner.

Studenti Technické univerzity v Liber-
ci budou v prÛbûhu MS 2009 potenciální-
mi diváky nebo také pfiím˘mi spolupra-
covníky v fiadách dobrovolnického kolek-
tivu Team Liberec 2009. V listopadu
zavítali mezi posluchaãe tfietího roãníku
specializace sportovní management
zástupci organizaãního v˘boru Liberec
2009. „Pfiipravili jsme pro nû podrobnou
prezentaci, v níÏ se seznámili s úvodním
procesem kandidatury na pofiádání svû-
tového ‰ampionátu, náplní jednotliv˘ch
sekcí organizaãního v˘boru i aktuálním
stavem pfiíprav,“ upfiesnila cíl náv‰tûvy
Katefiina Nyãová, generální sekretáfika
organizaãního v˘boru Liberec 2009.

Organizaãní v˘bor FIS mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009
zaãal se systematickou pfiípravou
a vzdûláváním ãlenÛ Teamu Liberec
2009 – kolektivu dobrovolníkÛ, ktefií se
budou za dva roky podílet na pofiadatel-
ství ‰ampionátu. Z prvních dvou stovek
ãlenÛ Teamu se stali rozhodãí lyÏování
tfietí tfiídy.

Zájem získat rozhodcovskou kvalifika-
ci byl mezi ãleny Teamu Liberec 2009
obrovsk˘. Do Liberce se sjelo v závûru
roku 2006 témûfi 200 zájemcÛ v‰ech
vûkov˘ch kategorií z celé âeské republi-
ky. „Jejich zájem nás pfiesvûdãil o tom,
Ïe do roku 2009 se nám skuteãnû podafií

z dobrovolníkÛ vytvofiit kvalitní a vy‰ko-
len˘ t˘m, kter˘ v˘znamnû pfiispûje
k úspûchu celého ‰ampionátu,“ fiekla
Markéta Luke‰ová, manaÏerka Teamu
Liberec 2009. První ‰kolení bylo proto
urãeno zejména tûm, ktefií budou v prÛ-
bûhu ‰ampionátu pracovat pfiímo ve
sportovní sekci. „LyÏování se v souãasné
dobû hodnû mûní, pfiibliÏuje se divákovi,
a proto vznikají dal‰í disciplíny, jejichÏ
pravidla jsou nová i pro ty, ktefií v zim-
ních sportech pÛsobí jiÏ mnoho let.
Samostatnou kapitolou je skok Ïen, jenÏ
se stane souãástí programu mistrovství
svûta,“ shrnul Ivo Gréger, sportovní
fieditel MS Liberec 2009.



V péãi statutárního mûsta Liberec je
i starost o drobné památky, které
nejsou tolik v povûdomí vefiejnosti, ale
pfiesto jsou kulturním dûdictvím i neod-
myslitelnou souãástí koloritu daného
místa, v nûmÏ se nacházejí. Jednou
z nich je i drobná pozdnû barokní
kapliãka na Bedfiichovce u Machnína.
Postavena byla roku 1809 a fiíkalo se jí
„barvífiská“. Její stavba je v˘jimeãná
dvûma prvky. Památkáfii pfiedev‰ím
povaÏují za velmi hodnotn˘ vstupní
kamenn˘ portál ukonãen˘ obloukem.
Ojedinûl˘m architektonick˘m prvkem
je pak unikátní tvar vûÏiãky, kde dfiíve
b˘val zvon. Krov s helmicí zvoniãky
zdobil stavbu kapliãku je‰tû v roce
1999, zbortil se po roce 2000, kdy se na
nûj zfiítil strom. Je‰tû pfiedtím v‰ak
kapliãku poznamenala 90. léta minulé-
ho století, kdy ze stfiechy zaãaly opadá-
vat i bfiidlicové ta‰ky a na celkové stav-
bû se stále více projevoval „zub ãasu“.
I pfies v‰echna tato negativa byla
kapliãka na Bedfiichovce v fiíjnu 2004
prohlá‰ena ministerstvem kultury za
kulturní památku a odborníci konstato-
vali, Ïe ji lze zachránit od dal‰í devas-

tace. Této aktivity se chopilo mûsto
Liberec. „JiÏ v roce 2005 byly ofiezány
stromy, které nadále stavbu kapliãky
ohroÏovaly,“ uvedl tajemník magistrátu
Marek ¤eháãek. Letos v fiíjnu se pfii-
stoupilo k rekonstrukci vûÏe, jejíÏ torzo
bylo sejmuto jefiábem a pfiemístûno do
Mûstsk˘ch lázní, kde podle ‰ablon byla
sestavena pfiesná konstrukce vûÏe.
Nejvíce práce mûli tesafii, ale také
zedníci, ktefií pracovali na hrub˘ch
omítkách interiéru i exteriéru. Restau-
rátofii se pro zmûnu „pustili“ do pís-
kovcového portálu. Pfii na‰í náv‰tûvû
zaãátkem prosince fiemesln˘m pracím
pfiálo poãasí a tak zde vládl stavební
ruch. „Stfiecha je jiÏ pobita lepenkou
a objekt zakonzervován. Na jafie se
vyzdí fiímsa, poloÏí krytina, dodûlají
omítky a poloÏí pÛvodní dlaÏba. Pfies
zimu se také zrestauruje presbytáfi.
Poãítáme, Ïe ve‰keré práce by mûly b˘t
hotovy do pololetí,“ sdûlil pfied Vánoce-
mi Cyril Hoidekr z odboru vnitfiního
fiízení magistrátu.

Obnovu kapliãky kvitují i místní oby-
vatelé. „Je dobfie, Ïe mûsto zajistilo

rekonstrukci této památky, jejíÏ stav
byl opravdu Ïalostn˘. Na kapliãku jsme
zvyklí, vÏdy tu stávala a slouÏila míst-
ním a jsem ráda, Ïe tomu tak bude dál.
Jen mám obavy, aby se její nov˘ vzhled
nestal terãem vandalÛ. V blízkosti
kaple totiÏ chybí vefiejné osvûtlení,“
fiekla nám Dana Svobodová, jedna
z obyvatelek Bedfiichovky.

Dagmar Vodvárková
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Barokní kapli se vrací její b˘valá krása

V MHD platí nové jízdenky a seniofii jezdí zdarma
V souvislosti s obnovou odbavovací-

ho zafiízení ve vozidlech MHD a ve
vazbû na projekt Liberecké mûstské
karty, pfiistoupil od 1. ledna 2007
Dopravní podnik mûsta Liberec, a. s.
ke zmûnû formátu pouÏívan˘ch jízde-
nek pro jednotlivou jízdu. Nové jíz-
denky jsou ‰ir‰í, neÏ dosud pouÏívané,
a umoÏní tisk vût‰ího mnoÏství kon-

trolních dat proti padûlání. Dosud pou-
Ïívané jízdenky v‰ak jiÏ nebude tech-
nicky moÏné ve vozidlech oznaãovat.

Nové „‰iroké“ jízdenky jsou v pro-
deji od 20. 12. 2006. ZpÛsob odbavová-
ní cestujících, tak jako i ceny jízdenek
a doby platnosti, se nemûní.

Od 1. ledna 2007 jezdí seniofii nad
70 let v mûstské hromadné dopravû

zdarma. O zru‰ení jízdenek pro tuto
vûkovou kategorii rozhodlo pfied
vánoãními svátky pfiedstavenstvo
dopravního podniku. Pro mûstskou
kasu to pfiedstavuje v˘daj o osm milio-
nÛ korun vy‰‰í, tuto ãástku získá
dopravní podnik jako pfiíspûvek dorov-
nání ztráty z provozu mûstské hromad-
né dopravy. (vod)



V komunálních volbách v fiíjnu 2006
bylo do mûstského zastupitelstva zvole-
no 39 ãlenÛ, ktefií si na ustavujícím zase-
dání 2. listopadu ze sv˘ch fiad zvolili pri-
mátora Ing. Jifiího Kittnera a námûstky
Ing. Ivo Palou‰e, Naìu Jozífkovou, Mila-
na ·íra a Ing. Ondfieje âervinku. Ustavu-
jící zasedání zastupitelstva zároveÀ zvo-
lilo 11 ãlenÛ mûstské rady.
Pfiiná‰íme vám jmenn˘ seznam ãlenÛ
mûstského zastupitelstva vãetnû jejich
politické pfiíslu‰nosti a poãtu získan˘ch
hlasÛ v komunálních volbách.
MUDr. Katefiina ABSOLONOVÁ, Strana
zelen˘ch, 40 let, 4 116 hlasÛ
Ing. Pavel BERNÁT, ODS, ãlen rady
mûsta, 46 let, 8 697 hlasÛ
Ivana BOBKOVÁ, SOS pro Liberec, 49 let,
6 612 hlasÛ
Ing. Ondfiej âERVINKA, ODS, námûs-
tek primátora, ãlen rady mûsta, 29 let,
8 763 hlasÛ
Michael DUFEK, ODS, 30 let, 8 538 hlasÛ
Lenka HALAMOVÁ, SOS pro Liberec,
47 let, 6 482 hlasÛ
Mgr. Pavel HARVÁNEK, SNK ED, 52 let,
3 534 hlasÛ
Ing. Franti‰ek HRU·A, âSSD, ãlen rady
mûsta, 57 let, 4 464 hlasÛ
MUDr. Jifií JANATA, USZ, ãlen rady
mûsta, 53 let, 4 114 hlasÛ

NadûÏda JARO·OVÁ, ODS, 50 let, 
8 471 hlasÛ
Ctibor JECH, ODS, 57 let, 8 647 hlasÛ
NadûÏda JOZÍFKOVÁ, ODS, námûstky-
nû primátora, ãlenka rady mûsta, 45 let,
8 761 hlasÛ
Jana KA·PAROVÁ, âSSD, ãlenka rady
mûsta, 56 let, 4 358 hlasÛ
Ing. Jifií KITTNER, ODS, primátor mûsta,
ãlen rady mûsta, 44 let, 8 938 hlasÛ
Bc. Zuzana KOCUMOVÁ, USZ, 27 let,
3 860 hlasÛ
Ing. Eva KOâÁRKOVÁ, SOS pro Libe-
rec, 64 let, 7 973 hlasÛ
MUDr. Ivanka KOLOMÁ, SOS pro Libe-
rec, 59 let, 6 932 hlasÛ
Hana KON·ELOVÁ, ODS, 42 let, 8 816
hlasÛ
Mgr. Jan KORYTÁ¤, Strana zelen˘ch,
34 let, 4 629 hlasÛ
Mgr. Dana LYSÁKOVÁ, KSâM, 50 let,
2 894 hlasÛ
RNDr. Jan MACH, KSâM, 53 let, 2 844 hlasÛ
Ing. Jaroslav MORÁVEK, KSâM, 72 let,
2 937 hlasÛ
Mgr. Kvûtoslava MORÁVKOVÁ, Strana
zelen˘ch, 40 let, 4 305 hlasÛ
Ing. Radomil MRKLAS, SOS pro Libe-
rec, 46 let, 6 516 hlasÛ
MUDr. Jarmila OLIVOVÁ, SNK ED,
63 let, 2 607 hlasÛ

Ing. Petr OLY·AR, ODS, ãlen rady
mûsta, 31 let, 8 641 hlasÛ
Ing. Ivo PALOU·, âSSD, námûstek pri-
mátora, ãlen rady mûsta, 45 let, 4 694
hlasÛ
Ing. Ján PI≈KO, âSSD, 48 let, 4 412
hlasÛ
MUDr. Jifií RICHTER, USZ, ãlen rady
mûsta, 48 let, 3 879 hlasÛ
Mgr. Vûra ROSENBERGOVÁ, SOS pro
Liberec, 43 let, 7 271 hlasÛ
Martin SEPP, âSSD, 35 let, 4 326 hlasÛ
Kamil Jan SVOBODA, SOS pro Liberec,
28 let, 6 413 hlasÛ
MUDr. Vladimír ·ÁMAL, ODS, 37 let,
8 839 hlasÛ
Milan ·ÍR, âSSD, námûstek primátora,
ãlen rady mûsta, 49 let, 4 712 hlasÛ
Jifií ·OLC, SOS pro Liberec, 29 let, 7 179
hlasÛ
Ing. Petr ·OUREK, SOS pro Liberec, 
62 let, 6 709 hlasÛ
PhDr. David VÁCLAVÍK, Ph.D., Strana
zelen˘ch, 31 let, 4 338 hlasÛ
Jan VEVERKA, ODS, 30 let, 8 575 hlasÛ
Ing. Vladimír VOJTÍ·EK, ODS, 48 let,
8 587 hlasÛ
Starosta MO Vratislavice nad Nisou
Ludûk ORAN¯, ODS, starosta Mûstské-
ho obvodu Vratislavice nad Nisou, 
49 let, 690 hlasÛ
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Pfiedstavujeme nové zastupitele mûsta Liberec

Ohlédnutí za Vánocemi

Doslova obsypány pfiáníãky byly
vûtve vánoãního stromku na nádvofií
liberecké radnice. V prÛbûhu advent-
ních dnÛ ke stromu pfiání dennû pfiichá-
zeli malí i velcí, ktefií na cedulku sdûlo-
vali své tuÏby. Komu JeÏí‰ek splnil
pfiání se nám zatím nepodafiilo zjistit,
neboÈ uzávûrka tohoto ãísla Zpravodaje
byla dfiív, neÏ JeÏí‰ek staãil nadûlovat.

Prostory Nového magistrátu 15. pro-
since 2006 mûly premiéru, neboÈ popr-
vé od jejich otevfiení se zde konal kon-
cert. S vánoãními koledami a písnûmi
se vefiejnosti pfiedstavil pûveck˘ sbor
Pralinky Základní ‰koly a Matefiské
‰koly pro tûlesnû postiÏené v Liberci a
pûveck˘ sbor Carola ze Z· JabloÀová.
Koncertu se zúãastnili námûstci primá-
tora Naìa Jozífková a Ondfiej âervinka.
Obû pûvecká tûlesa pfiispûla sv˘m
vystoupením k pfiedvánoãní atmosféfie.
Foto: Barbora Berdychová

Na nejmen‰í dûti z Dûtského domo-
va, kter˘ je pfiíspûvkovou organizací
statutárního mûsta Liberec, v pfiedvá-
noãním ãase nezapomnûli primátor Jifií
Kittner a jeho námûstkynû Naìa Jozíf-
ková, ktefií dûtem pfiinesli dárky. Radost
nejmen‰ích s jejich rozbalováním byla
veliká.
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Tipsport arena patfiila dûtem
Témûfi 2 000 dûtí ze základních a matefisk˘ch ‰kol zaplnilo

dopoledne v úter˘ 19. prosince libereckou Tipsport arenu.
Malí diváci dorazili do moderní areny na sportovní exhibici,
jejíÏ souãástí bylo krátké vystoupení mládeÏníkÛ z místního
hokejového, basketbalového a krasobruslafiského klubu.

Akci, která se konala v liberecké Tipsport arenû jiÏ podru-
hé, uspofiádal se zmiÀovan˘mi kluby provozovatel komplexu
spoleãnost Stadion. „Cel˘ dopolední program byl zamûfien na
dûti ve vûku 5–12 let. Chtûli jsme jim ukázat, Ïe i v jejich vûku
je moÏné hrát dobfie hokej, basketbal nebo v˘bornû bruslit,“
fiekl za organizátora Luká‰ Pfiinda. Na akci byly pozvány
v‰echny liberecké základní a matefiské ‰koly. Na pfií‰tí rok 
Stadion s. r. o. uvaÏuje oslovit v‰echny ‰koly v kraji.

·koláci ocenili kromû v˘konÛ sv˘ch vrstevníkÛ i multime-
diální kostku a pás, kde mûli moÏnost po dobu pfiestávek sle-
dovat pohádky a doprovodn˘ program. KaÏd˘ z nich navíc
dostal i drobn˘ dárek a obãerstvení. (rz)

LyÏafii mají k dispozici dal‰í ãtyfisedaãkovou lanovku

T˘den pfied ·tûdr˘m dnem byla v lyÏafiském areálu Je‰tûd
zprovoznûna nová ãtyfisedaãková lanovka na Skalku. Poprvé
se rozjela v rámci nezbytn˘ch zátûÏov˘ch testÛ, pfii nichÏ ji
provûfiilo 330 sudÛ s pivem o celkové váze témûfi dvacet tun!
Je‰tûdsk˘ skiareál, do jehoÏ mohutné modernizace loni inve-
stovala spoleãnost Snowhill 300 milionÛ korun, byl tak defini-
tivnû pfiipraven na zahájení nové sezony!

„Nová ãtyfisedaãková lanovka na Skalku se nese ve zna-
mení rekordÛ. Je‰tû nikdy Ïádná lanovka firmy Doppelmay-
er nevznikla za tak krátkou dobu. MontáÏ technologie totiÏ
trvala pouhého jeden a pÛl mûsíce,“ komentoval v˘stavbu

Filip Svrãek, projektov˘ manaÏer firmy Snowhill. âtyfisedaã-
ková lanovka na Skalku se tak od zahájení nové zimní sezo-
ny stala symbolick˘m hlavním vstupem do celého lyÏafiské-
ho areálu Je‰tûd. „Mûfií 1 430 metrÛ a celkové pfiev˘‰ení 351
metrÛ zdolá za pût a pÛl minuty. Za hodinu pfiepraví 2 400
osob,“ uvedla Radka Záhofiová ze spoleãnosti Snowhill.
Dolní stanice lanovky se nachází nejen v bezprostfiední blíz-
kosti parkovi‰tû, ale také koneãné stanice tramvaje, coÏ
v˘raznû usnadní pfiístup pfiedev‰ím lyÏafiÛm, ktefií pfiicestují
mûstskou hromadnou dopravou.

„Skalka pfiedstavuje nejdÛleÏitûj‰í lanovku celého areálu.
I kdyby ve spodní ãásti Je‰tûdu nebyl sníh, ãtyfisedaãka poho-
dlnû pfiepraví lyÏafie k vlekÛm a lanovkám ve vy‰‰í nadmofiské
v˘‰ce, které budou zasnûÏeny. Náv‰tûvníci skiareálu tak
budou moci lyÏovat napfiíklad na Pláních nebo na âerném
vrchu,“ dodal Filip Svrãek.

Provozní zkou‰ky na Skalce byly souãasnû provûrkou
posledního dopravního zafiízení, které v rámci mohutné
modernizace tohoto lyÏafiského areálu vybudovala spoleãnost
Snowhill. Náv‰tûvníci je‰tûdského skiareálu budou moci vyu-
Ïívat tfii nové lanovky – z toho dvû ãtyfisedaãkové – a také pût
vlekÛ.

Spoleãnost Snowhill navíc poãítá s modernizací areálu
i v leto‰ním roce, kdy na fiadu pfiijde roz‰ifiování sjezdovek
a vybudování nového parkovi‰tû. (dv)

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 2. kolo pro poskytnutí dotací
ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu mÛÏe b˘t právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace.
Dotace 2. kola jsou zamûfieny na pravidelnou sportovní ãinnost mládeÏe v roce 2007. Dotaci lze poskytnout pfieváÏnû na
pronájem sportovi‰È a tûlocviãen, provozní náklady, nákup sportovního hmotného investiãního majetku a sportovního
drobného hmotného investiãního majetku.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou trvale k dispozici na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Libe-
rec (budova radnice, 1. patro, dvefie 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 (budova radnice, 1. patro, dvefie
ã. 109b) do stfiedy 31. ledna 2007 do 18.00 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, refe-
rent oddûlení kultury a sportu).

Ilustrační foto
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Krajská nemocnice Liberec se zajímá o názory pacientÛ

Pomozte Akademii vûd âR

Krajská nemocnice Liberec (KNL)
zvy‰uje rok od roku kvalitu poskytova-
né péãe. A to napfiíklad tím, Ïe ambu-
lantní i hospitalizovaní pacienti
mohou vyjádfiit svÛj názor na zku‰e-
nosti získané v nemocnici ve speciál-
ním dotazníku. Vyhodnocením se
zab˘vá Rada pro kvalitu, která v KNL
vznikla jiÏ v roce 1996. Její pfiedseda,
MUDr. Jan Meãl, fiíká: „Zajímají nás

názory pacientÛ, chceme zlep‰ovat
nejen jejich péãi, ale i bezpeãnost.“
Jeho slova potvrzuje fakt, Ïe v bfieznu
uplynulého roku získala Krajská
nemocnice Liberec certifikát kvality
jakosti ISO a zároveÀ se zapojila do
projektu, monitorujícího v˘skyt nozo-
komiálních (nemocniãních) infekcí. JiÏ
‰est let se systematicky vûnuje statis-
tice proleÏenin a pádÛ. „Tato agenda

pomáhá pfiedcházet jejich vzniku,“
tvrdí námûstkynû pro o‰etfiovatelskou
péãi PhDr. Alena Riegerová a pro srov-
nání uvádí nûkolik zajímav˘ch údajÛ:
„Zatímco v roce 2000 pfiijala KNL 26
tisíc pacientÛ, v roce 2005 jich bylo
o 11 tisíc více. Poãet proleÏenin se
v‰ak podafiilo, i pfies znaãn˘ nárÛst
rizikov˘ch pacientÛ, redukovat na
polovinu.“ (sa‰)

S v˘raznûj‰ím podílem malé mecha-
nizace na úklidu krajského mûsta
v prÛbûhu leto‰ní zimy poãítají Tech-
nické sluÏby mûsta Liberce, a. s.
(TSML). Podnik je vybaven nov˘mi
stroji, které budou nasazeny na vozov-
kách, chodnících i parkovi‰tích v ménû
pfiístupn˘ch lokalitách centra mûsta,
sídli‰È a parkÛ.

Oproti pfiede‰l˘m zimním sezonám
se do údrÏby mûstsk˘ch komunikací,
chodníkÛ, parkovi‰È a zastávek zapojí
mnohem více pracovníkÛ pouze se
základním vybavením. „V porovnání
s minul˘mi sezonami roz‰ifiujeme ruãní
úklid. Vyãlenili jsme 15 pracovníkÛ, pfii-
ãemÏ pût z nich jsme získali z úfiadu
práce. Do zimní údrÏby se celkem zapo-
jí 90 zamûstnancÛ TSML,“ konstatoval
tiskov˘ mluvãí TSML Michal Buzek.

Operaãní plán zimní údrÏby a vy‰‰í
podíl ruãní práce s nasazením malé
mechanizace vychází ze zku‰eností
minul˘ch let a také s pfiihlédnutím k pfii-
pomínkám statutárního mûsta Liberec
a jeho obyvatel. Profily nûkter˘ch fre-
kventovan˘ch komunikací a parkova-
cích ploch znemoÏÀují prÛjezd velk˘ch
sypaãÛ s radlicemi. Místo nich budou

tyto úseky o‰etfiovat men‰í sypaãe
(multikáry), pfiípadnû pracovníci se
základním technick˘m vybavením.

Mimo tfií nov˘ch multikár technické
sluÏby nasadí do zimní údrÏby nov˘
univerzální nosiã náfiadí UNIMOG,
jehoÏ souãástí je sypaã s radlicí
a v˘konná snûhová fréza, která v˘raznû
pomÛÏe pfii zaji‰tûní prÛjezdnosti
komunikací v zavát˘ch oblastech.

Letos budou TSML pro statutární
mûsto Liberec zaji‰Èovat úklid 393 km

komunikací, z nichÏ 122 km patfií do 
I. kategorie, 49 km do II. a 222 km do
III. kategorie. RovnûÏ musí udrÏovat
149 km chodníkÛ, pfiiãemÏ 17 km se má
uklízet ruãnû. Jsou to pfiedev‰ím fre-
kventované, av‰ak úzké chodníky ve
stfiedu mûsta a ve vybran˘ch lokali-
tách. UdrÏovat se bude také 119 scho-
di‰È, 325 zastávek MHD, 103 pfiechodÛ
47 000 m2 parkovi‰È, 17 500 m2 parko-
v˘ch cest a 10 350 m2 vefiejn˘ch pro-
stranství. 

Po dobr˘ch zku‰enostech s posypo-
vou kamennou drtí (jak v zimním obdo-
bí, tak pfii jarním úklidu), TSML roz‰ífií
její pouÏití na dal‰í komunikaãní trasy.
Technické sluÏby se pfiedzásobily posy-
pov˘mi materiály, a to 3 000 tunami
drtû, 3 000 tunami soli, 1 000 tun písku
a 20 m3 ekogrifu.

TSML spoleãnû se Stavbami silnic
a Ïeleznic od roku 2005 rovnûÏ zaji‰Èují
zimní údrÏbu silnic 1. tfiídy pro ¤editel-
ství silnic a dálnic âR (¤SD). V leto‰ním
zimním období budou TSML pro ¤SD
udrÏovat o dal‰ích 14 km komunikací 
1. tfiídy více neÏ v loÀském roce, coÏ
pfiedstavuje celkem 120 km komunikací
1. tfiídy. Stanislav ·etina

Technické sluÏby vsadily na ruãní úklid snûhu

Vláda âeské republiky v prohlá‰ení
z 24. 8. 2005 vyjádfiila své hluboké
uznání antifa‰istÛm z fiad nûkdej‰ích
ãeskoslovensk˘ch obãanÛ, zejména
nûmecké národnosti, a omluvila se tûm
z nich, ktefií byli po skonãení II. svûtové
války postiÏeni v souvislosti s opatfiení-
mi proti tzv. nepfiátelskému obyvatel-
stvu. V souladu s tímto usnesením se
v souãasné dobû rozebíhá dokumen-
taãní projekt, jehoÏ hlavním fie‰itelem
je Ústav pro soudobé dûjiny Akademie
vûd âR. Úkolem projektu je zmapovat
historii odpÛrcÛ nacismu, doplnit jejich
evidenci, nashromáÏdit vûrohodná svû-
dectví o jejich Ïivotû a boji.

Patfiíte mezi antifa‰isty? Jste pfiíbuzní
nebo známí takov˘ch osob?
Máte k dispozici zajímavá svûdectví

o jejich ãinnosti, popfi. fotografie ãi
jiné dokumenty?
Ozvûte se nám!

Uvítáme kaÏdou pomoc, která napomÛ-
Ïe doplnit historick˘ obraz.

Ústav pro soudobé dûjiny Akademie
vûd âR, Vla‰ská 9, 118 40 Praha 1
Tel.: 257 531 122, Fax: 257 532 553,
e-mail: antifa@usd.cas.cz,
www.usd.cas.cz,
http://zapomenutihrdinove.cz

Humanitární
organizace ADRA

a Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Libe-
reckého kraje pofiádají v Liberci regio-
nální konferenci nazvanou „Lidé
a organizace v situacích mimofiád-
n˘ch událostí“. Jednání se zúãastní
jak oficiální sloÏky Integrovaného
záchranného systému, tak obãanské
neziskové organizace a zvána je i vefiej-
nost. Akce se uskuteãní ve ãtvrtek 
8. února 2007 od 9.00 hodin v Centru
Babylon. Podrobnosti o konferenci
a pfiihlá‰ku k úãasti je moÏno nalézt na:
http://adra-konference-liberec.zenit-
web.cz

Ilustrační foto
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Hledá se Eduard

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

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

nedûle, svátky 8–22.30 hodin

Najdu svého pána?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356
• pes, kfiíÏenec stfiední, ãern˘, 1 rok • fena,
kfiíÏenec jezevãíka, ãerná s pálením, 11 let
• pes, kfiíÏenec dobrmana, 2 roky • pes,
kfiíÏenec jezevãíka, rezav˘, 13 let • pes, kfií-
Ïenec jezevãíka, ãern˘, 12 let • fena, kokr-
‰panûl, zlatá, 8 let • pes, jezevãík, ãern˘
s pálením, 9 let • fena, nûmecká doga, cca
10 let • pes, kokr‰panûl, zlat˘, 10 let • pes,
kfiíÏenec mal˘, plav˘, 5 let • pes, kfiíÏenec
mal˘, ãern˘, 6 let • pes, NO, pálen˘, 6 let •
pes, kfiíÏenec labradora, ãern˘, 4 roky •
pes, stfiedoasiat, 5 let • pes, kfiíÏenec NO,
svûtle pálen˘, 1 rok • pes, pasteveck˘, 
2 roky • fena, kfiíÏenec pasteveãáka, plavá,
cca 4 roky • fena, dobrman, 6 let

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou dále
dvoumûsíãní ãerná a mourovatá koÈata,
jednoroãní kastrovaná koãka, dvoulet˘
a jednoroãní kastrovan˘ kocour.
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje a jeho
vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá 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

5. 1.–11. 1. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
12. 1.–14. 1. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO)
tel.: 485 111 182
15. 1.- 18. 1. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048
19. 1.–21. 1. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
22. 1.–25. 1. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
26. 1.–28. 1. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
29. 1.–1. 2. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
2. 2.–4. 2. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
5. 2.–8. 2. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
9. 2.–11. 2. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484
12. 2.–18. 2. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

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 hod. (X–V. SO: 9.00-12.00 hod./VI.–IX SO–NE: 9.00-12.00 hod.)

POZOR – MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM JE P¤ESTùHOVÁNO ! ! !
VáÏení klienti, Mûstské informaãní centrum Liberec je novû pfiestûhováno –
najdete nás v objektu budovy Díla (dfiíve na tomto místû sídlila stejnojmenná spo-
leãnost) – napravo od hlavního vchodu radnice. V‰echny dosavadní kontakty
(napfi. telefon, fax, e-mail atd.) zÛstávají i nadále v platnosti. Nav‰tívit nás mÛÏe-
te po–pá: 8.30–18.00 hod. + v mûsících X–V. so: 9.00–12.00 hod. a VI.–IX so–ne:
9.00–12.00 hod.).

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
■ PLESOVÁ SEZONA 2007: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milovní-
kÛm tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2007.
■ ZIMNÍ SPORTOVI·Tù: V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfiehled
cen vlekÛ na‰eho regionu (Je‰tûd, Bedfiichov, Severák, Tanvaldsk˘ ·piãák) spolu
s kontakty na jejich provozovatele.
■ P¤EHLED SVÁTKÒ: Pfiipravili jsme pro vás pfiehled svátkÛ a prázdnin v âeské
republice pro rok 2007 a zároveÀ soupis státních svátkÛ a v˘znamn˘ch dnÛ v sou-
sedních zemích – Nûmecku, Polsku, Slovensku a Rakousku. V‰echny v˘‰e jmeno-
vané pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách http://www.infolbc.cz nebo
obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru Liberec.

PRODEJ
■ Mûstské informaãní centrum pro vás pfiipravilo pexeso s motivy Liberce a blíz-
kého okolí. Potû‰í nás, pokud vám tato zábavná hra pomÛÏe seznámit se s na‰ím
regionem a vy ho pak budete rádi nav‰tûvovat a objevovat. Prodejní cena je 15 Kã.
■ Sbûratelé jistû uvítají nabídku kapesních kalendáfiíkÛ s nûkolika motivy (napfi.
s fotografií tramvaje Bovera u pfiíleÏitosti 110 let zahájení tramvajového provozu
v Liberci) apod. Kalendáfiíky Ïádejte zdarma v MIC.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE PROSINCE
13. 1. 1907: byl slavnostnû otevfien pÛvodní hotel na Je‰tûdu (99 let).
24. 1. 1959: se konalo I. zku‰ební vysílání tel. stanice Je‰tûd (47 let).
31. 1. 1963: pÛvodní hotel Je‰tûd lehl popelem (43 let).

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

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

KaÏd˘ majitel domácího miláãka
nese velmi tûÏce, kdyÏ se jeho zvífiátku
nûco pfiihodí ãi se dokonce zatoulá.
V takové situaci se ocitl Vladimír
Tomeãek, kter˘ hledá svého 12letého
psa Eduarda, sly‰ící na jméno Edík
nebo Eda. Velikostí a vzhledem pfiipo-
míná rotvajlera a má barvu plavou, pís-
kovou, rezavou s bílou náprsenkou.
Konce u‰í ãerné, pro‰edivûlou ãernou
masku a bradu. Na hlavû má dvû bílé
skvrny po pokousání, v dolní ãelisti
chybí dva fiezáky. Kupírovan˘ (zkráce-
n˘) ocas. Má ãip! MÛÏe kulhat na zadní
pravou nohu, nutnû potfiebuje léky!
Pes je mírné, pfiátelské povahy, ne v‰ak
pfiíli‰ dÛvûfiiv˘.

Jakékoli informace (i star‰í) o jeho
v˘skytu vedoucí k jeho nalezení, pro-
sím, volejte na tel.: 776 885 861, pfiípad-
nû na mûstskou polici 156 nebo do útul-
ku 602 774 104.

Nálezce ãeká odmûna.
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Distribuce Zpravodaje

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

Pfiejeme Vám, abyste do roku 2007 vykroãili správn˘m
smûrem a Va‰e kroky vÏdy mífiily k správnému cíli.

Rady a kontakty
■ Anglická ‰kola LITE vás zve na bez-
platnou ukázkovou hodinu netradiãní
v˘uky angliãtiny. V˘uka je zamûfiena
hlavnû na mluvení a na praktické pou-
Ïití v‰eho, co se v hodinách uãí. Kurzy
jsou pro zaãáteãníky i pokroãilé. O jar-
ních prázdninách budou kurzy i pro
dûti. Pokud chcete opravdu MLUVIT
ANGLICKY, tak se pfiijìte podívat 
16. 1. nebo 23. 1. od 17.30 na hodinu
a sami si vyzkou‰ejte tuto v˘uku.

Objednávky a bliÏ‰í informace na:
www.lite.cz nebo na tel: 739 611 714.
LITE, 1. máje 97, (sídlo Finanãního
úfiadu), Liberec.

Ples primátora se blíÏí
Milovníci tance se opût mohou tû‰it na Ples primátora, kter˘ se v DK Liberec usku-

teãní jiÏ popatnácté. Pokud si nechcete tento ples nechat ujít, mÛÏete si v kalendáfii
zatrhnout datum 9. února 2007 ve 20 hodin. O programu plesu, vãetnû prodeje vstu-
penek vás budeme vãas informovat prostfiednictvím plakátÛ a na www.liberec.cz.

Záchranná sluÏba v novém pojetí
Od 1. ledna 2007 dochází ke zmûnû

v operaãním fiízení v˘jezdov˘ch sku-
pin Zdravotnické záchranné sluÏby
Libereckého kraje.

K uvedenému datu budou zru‰ena
souãasná operaãní stfiediska (Liberec 
1. 1. 2007, Turnov 2. 1. 2007, âeská

Lípa 3. 1. 2007, Jablonec nad Nisou 
2. 1. 2007) a jejich ãinnosti nahradí
Krajské operaãní stfiedisko se sídlem
v Liberci. V praxi to znamená, Ïe ve‰-
kerá volání z mobilních i pevn˘ch linek
a volání z tísÀové linky 112 (tísÀová
centra telefonického volání Hasiãské-

ho a záchranného sboru) na ãíslo 155
budou pfiijímána operátory v Liberci,
ktefií budou fiídit ãinnost v‰ech na‰ich
v˘jezdov˘ch skupin na území Liberec-
kého kraje. Umístûní v˘jezdov˘ch sku-
pin, jejich sloÏení a poãet zÛstává beze
zmûn.

Foto: Šimon Pikous


