
Statutární mûsto Liberec coby inves-
tor otevfielo 26. fiíjna lyÏafisk˘ bûÏeck˘
areál ve Vesci, vybudovan˘ za 280 mili-
onÛ korun v souvislosti s konáním MS
Liberec 2009. PfiestfiiÏením pásky jej
otevfieli pfiedseda Senátu âR Pfiemysl
Sobotka, prezidentka OV FIS MS 2009
Katefiina Neumannová a námûstek pri-
mátora Ondfiej âervinka (viz foto).

Svou spokojenost s v˘vojem pfiíprav
mistrovství nezastíral pfiedseda Senátu
âR Pfiemysl Sobotka, kter˘ mimo jiné za-
vzpomínal na zaãátky, kdy mûsto usilo-

valo o pofiadatelství ‰ampionátu. „KdyÏ
se pfied páry lety v Miami rozhodlo o ko-
nání mistrovství svûta v Liberci, byli
jsme na zaãátku cesty. Dnes zde stojíme
a otevíráme nov˘ areál pro mistrovství
v roce 2009. To je velk˘ úspûch a snad
uÏ v‰ichni vûfiíme, Ïe zde ‰ampionát do-
káÏeme uskuteãnit,“ fiekl Pfiemysl So-
botka. Prezidentka mistrovství Katefiina
Neumannová podûkovala b˘valému ve-
dení organizaãního v˘boru, neboÈ jak
uvedla: „Vybudování areálu je pfiede-
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29|11
15 hodin

X. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 29. listopadu 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Foto: Ota Mrákota

Pozvánka na 
v˘stavu a semináfi

Z luk a neposeãen˘ch ploch je 
bûÏeck˘ areál svûtov˘ch parametrÛ

V hale Nového magistrátu byla in-
stalována v˘stava plánÛ a dokumentÛ
vypovídající o budoucím rozvoji lokali-
ty Lidov˘ch sadÛ a zámûru v˘stavby
PurkyÀova arboreta. Vefiejnost se tak
podrobnû mÛÏe seznámit, jak chce sta-
tutární mûsto fie‰it celé dané území, ale
i jaké má pfiedstavy o náplni a funkã-
nosti jednotliv˘ch ploch.

V˘stava s názvem „Generel rozvoje
lokality Lidové sady a PurkyÀovo arbo-
retum jako jeho souãást“ je k vidûní 
do 30. listopadu 2007 v dobû úfiedních
hodin libereckého magistrátu. Danou
problematikou se bude zab˘vat i vefiej-
n˘ semináfi, a to 21. listopadu 2007 od
17 hodin v zasedací síni zastupitelstva
(síÀ ã. 11).

Prezentací plánÛ i semináfiem chce
statutární mûsto podnítit diskusi a je-
jím prostfiednictvím znát názory a pfii-
pomínky obyvatel Liberce na fie‰ení
území v okolí Lidov˘ch sadÛ a na v˘-
stavbu PurkyÀova arboreta, které spo-
jí zoologickou a botanickou zahradu.

(vod)
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Mûsto má dal‰ích sedm nov˘ch ulic

Zv˘‰ení nájemného v mûstsk˘ch bytech

Projekt libereckého leti‰tû „padl“

Na základû podnûtu stavebního úfiadu
Magistrátu mûsta Liberec a poÏadavkÛ
investorÛ bytové akomerãní v˘stavby by-
ly radû pfiedloÏeny ke schválení nové ná-
zvy sedmi ulic. Pfiístupová komunikace

k OC Globus se bude jmenovat Soused-
ská. Název ulice TechnikÛ dostala ko-
munikace k novû budovanému podniku
Feahr Plast v prÛmyslové zónû JIH. Ulice
Duhová, Rubínová, Blankytná se nachá-

zejí na Nové Rudû, na pomezí katastru Ro-
chlice a Vratislavice n. N. V Liberci-Vesci
v oblasti v˘stavby rodinn˘ch domkÛ pak
vznikly nové ulice s názvy Mladá a Na Ve-
seckém kopci. (vod)

Celkem 937 obsazen˘ch bytÛ má vsou-
ãasné dobû v evidenci majetku statutár-
ní mûsto Liberec. Dnem 31. 3. 2006 vstou-
pil v platnost zákon, kter˘ urãuje pravidla
jednostranného zvy‰ování nájemného
zbytu scílem postupného navy‰ování ná-
jemného tak, aby se docílilo cílové hod-
noty mûsíãního nájemného za 1 m2 nej-
dfiíve k 1. 1. 2010. Jednostranné zv˘‰ení
nájemného lze podle podmínek tohoto zá-
kona provést vÏdy jednou roãnû, a to pod-
le metodiky vyhlá‰ené a zvefiejnûné mi-

nisterstvem pro místní rozvoj. Nav˘‰ení
je moÏné provést vÏdy k 1. lednu kalen-
dáfiního roku nebo pozdûji, av‰ak nájem-
ník musí obdrÏet písemné oznámení
o úpravû nájemného nejpozdûji tfii mûsí-
ce pfied jeho faktick˘m zv˘‰ením.

V Liberci se moÏnost jednostranného
nav˘‰ení nájemného vztahuje na 404 by-
tÛ ve vlastnictví mûsta, neboÈ zákonná
norma z tohoto procesu vyfiazuje byty, je-
jichÏ v˘stavba nebo dostavba byla povo-
lena po 30. 6. 1993 a na jejichÏ financo-

vání byla obcím poskytnuta dotace ze
státního rozpoãtu nebo státních fondÛ,
a to po dobu platnosti podmínek poskyt-
nuté dotace. MoÏnost jednostrannû na-
v˘‰it nájemné v rámci tohoto zákona se
nevztahuje na byty zvlá‰tního urãení, je-
jichÏ v˘stavba byla povolena pfied 30. 6.
1993. Konkrétnû se jedná o domy s peão-
vatelskou sluÏbou v ul. Burianova, âeská,
Borov˘ vrch a ·imáãkova; domy s bezba-
riérov˘mi byty (âeská a Nad Sokolovnou)
a startovací byty v ulici Krajní. (kor)

Rada mûsta ukonãila spolupráci se
spoleãností Asonex Airport, s. r. o., ohled-
nû rozvoje libereckého leti‰tû. Pfied dvû-
ma roky radní pfiijali nûkolik usnesení,
aby firma Asonex mohla uskuteãnit svÛj
zámûr, v nûmÏ poãítala jak s roz‰ífiením
a modernizací leti‰tû, tak zejména s tím,
Ïe zde budou pfiistávat i stfiední civilní le-
tadla. „Ze sv˘ch slibÛ spoleãnost nespl-
nila nic a pouze pfiedkládala v‰eobecné

deklarace zámûru,“ uvedl primátor Jifií
Kittner s tím, Ïe nereagovala ani na po-
Ïadavek o pfiedloÏení fiádného podnika-
telského zámûru, podpofieného studií
proveditelnosti, prokázání zdrojÛ finan-
cování projektu a pfiedloÏení katastrál-
ním úfiadem ovûfiené kupní smlouvy na
hangár Air Speciálu.

Letos na jafie spoleãnost Exonex zalo-
Ïila novou spoleãnost se sídlem na libe-

recké adrese, která se mûla stát kontakt-
ním subjektem. Po dohledání adresy v‰ak
radniãní úfiedníci zjistili, Ïe v sídle nové
spoleãnosti sídlí meteorologická stanice.
„Poslední pokus o doruãení písemnosti
s v˘zvou k pfiedloÏení v˘‰e uveden˘ch
dokumentÛ se opût nezdafiil, neboÈ dopis
se vrátil jako nedoruãiteln˘,“ upfiesnil si-
tuaci tiskov˘ mluvãí magistrátu Martin
Korych. (dv)

■ Rada mûsta schválila pfiijetí státní
systémové dotace pro stavby související
s MS 2009. Ministerstvo ‰kolství poskytlo
dal‰í dotaci v ãástce 80,743 milionu
korun. Z této sumy je urãeno 10 mil. Kã
na NN rozvody a 7 mil. Kã na VN rozvody
v areálu Vesec. Na stavby v je‰tûdském
areálu je urãeno 25,365 mil. Kã (západní
tribuna), 10,864 mil. Kã (technická budo-
va demolice) a 27,514 mil. Kã na skokan-
ské mÛstky.
■ Zastupitelé mûsta souhlasili s pro-
jektem úãelové dotace na období 2008–
2011, jeÏ bude v daném období vynalo-
Ïena na obnovu libereck˘ch hfibitovÛ.
Za poslední ãtyfii roky do obnovy hfibito-
vÛ mûsto investovalo ‰est milionÛ korun,
a podafiilo se tak opravit opûrné zdi,
hfibitovní domky, regenerovat staré
aleje, opravit cesty a v˘znamné hrobky.
V této ãinnosti je v‰ak zapotfiebí pokra-
ãovat. Proto bude Technick˘m sluÏbám
mûsta Liberec, které o hfibitovy peãují,
poskytnuta kaÏd˘ rok úãelová dotace
1,5 milionu korun.

■ Vzhledem k postupující v˘stavbû
obchodního centra Fórum Liberec
do‰lo k pfiesnému vytyãení staveb, jeÏ
zde v budoucnu vzniknou. Na základû
toho byly upraveny smluvní vztahy mezi
statutárním mûstem Liberec a investo-
rem Fóra. Tuto úpravu vztahÛ schválilo
mûstské zastupitelstvo, jakoÏ i prodej
pozemkÛ zasaÏen˘ch v˘stavbou do
vlastnictví spoleãnosti Multi Veste
Czech Republic 9, s. r. o. Pozemky byly
prodány za 40 milionÛ korun a statutár-
ní mûsto Liberec si nadále ponechalo
právo zasahovat do podoby budoucí
v˘stavby.
■ Zastupitelé mûsta na fiíjnovém zase-
dání schválili ãtvrté rozpoãtové opatfie-
ní v leto‰ním roce, které v sobû zahrnu-
je pfiedev‰ím poÏadavky na zafiazení
dotací uvolnûn˘ch z M·MT na v˘stavbu
objektÛ pro MS 2009. Podstatnou ãást
pfiíjmÛ tvofií investiãní transfery pfiijaté
ze státního rozpoãtu (dotace na MS
2009, úprava sociálních dávek), spolu
s pfiíjmem za prodej akcií Termizo. Cel-

kovû se tak pfiíjmy mûstského rozpoãtu
nav˘‰ily o 358 177 825 Kã.
V˘dajová ãást poãítá hlavnû se zapoje-
ním jiÏ zmínûn˘ch dotací a finanãních
transferÛ z rozpoãtÛ ministerstev
a Libereckého kraje. Díky mimofiádné-
mu kapitálovému pfiíjmu z prodeje akcií
Termiza bylo moÏné pokr˘t nûkteré
finanãní závazky z pfiedchozích let. Jde
zejména o pfiíspûvek DPML ve v˘‰i
12 716 000 korun a nûkteré investice na
sportovi‰tích MS 2009, které se nepoda-
fiilo pokr˘t dotacemi M·MT ani KÚLK
v celkové v˘‰i témûfi 14 milionÛ korun.
V˘daje mûsta byly celkovû zv˘‰eny
o 430 787 954 Kã. Zjevn˘ rozdíl mezi pfií-
jmy a v˘daji je dán pfiesunem ãástky
z kategorie financování, kter˘ byl dopo-
ruãen auditorem. Jedná se totiÏ o splát-
ky dvou dodavatelsk˘ch úvûrÛ, které je
potfieba vykazovat jako investiãní
v˘daj. Financování bylo upraveno
o ãástku rovnající se právû v˘‰i splátek
dvou spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ, coÏ je
72 610 129 Kã. (rz)



v‰ím zásluha, v‰ech, ktefií se na mist-
rovství od samého poãátku podíleli. Ve-
seck˘ areál je dÛkazem, Ïe pfiípravy pro-
bíhají, jak mají, a v‰e se zvládlo. Jeho v˘-
hodou je poloha, odkud je kousek do
centra, coÏ ocení zejména diváci, ale ta-
ké rekreaãní lyÏafii.“ Genezi v˘stavby
areálu pfiipomnûl ve struãnosti námûs-
tek primátora Ondfiej âervinka, kter˘
podûkoval firmám za realizaci projektu.

Souãástí otevfiení veseckého areálu
byl i závod dûtí a dorostencÛ na in-linech
nebo koleãkov˘ch lyÏích. Nejlep‰í závod-
níci pak obdrÏeli diplomy a poháry od pri-
mátora mûsta Jifiího Kittnera a olympij-
ské vítûzky Katefiiny Neumannové.

Veseck˘ areál se rozkládá na zhruba
padesáti hektarech a sportovcÛm je
k dispozici deset kilometrÛ travnat˘ch
a asfaltov˘ch tratí, které pfieklenují ãtyfii
mosty. Tyto tratû mohou kromû závod-
níkÛ pfii oficiálních akcích vyuÏívat i re-
kreaãní bûÏkafii nebo vyznavaãi koleãko-
v˘ch lyÏí ãi in-line bruslí. Bûhem svûto-
v˘ch pohárÛ v únoru 2008, ale i pfii mist-
rovství v roce 2009 bude organizátorÛm
a sportovcÛm slouÏit moderní provozní

budova, kde je mimochodem i velín pro
ovládání zasnûÏování areálu. Provozní
budovu budou moci v prÛbûhu roku vy-
uÏívat i rekreaãní sportovci a náv‰tûvní-
ci areálu, kde bude napfiíklad pfievlékár-
na nebo bufet. Veseck˘ areál je koncipo-
ván pro 30 tisíc divákÛ, ktefií se pfiijdou
podívat na závodníky. V pfiípadû nedo-
statku snûhu bude podél celé trati pfii-
praveno 30 pfienosn˘ch a 9 pevn˘ch snû-
hov˘ch dûl, které stihnou bûhem tfií dnÛ
zasnûÏit areál z vodní nádrÏe Sajbot. By-
la zde postavena i nová pfiístupová ces-
ta a parkovi‰tû s celkov˘m poãtem stání
pro 1 000 vozÛ vãetnû autobusÛ.

Stavební práce pokraãují i v je‰tûd-
ském areálu, v dûji‰ti skokanské ãásti

‰ampionátu. Doposud zde bylo proinve-
stováno 300 milionÛ korun. Hotova je
servisní budova na dopadi‰ti, která bu-
de zkolaudována 14. prosince 2007. Dá-
le je hotova nová lanovka pro závodní-
ky, rekonstrukce vûÏe rozhodãích, opra-
vena je televizní cesta, kde je postaven
tubosider, coÏ je ocelov˘ tunel, kudy bu-
dou moci projíÏdût vozidla vysoká aÏ
4,5 metru. Dokonãen je také nov˘ kana-
lizaãní fiad, osvûtlení mÛstkÛ a ve‰kerá
IT technologie. Z poloviny jsou dokon-
ãeny i tribuny pro 10 tisíc divákÛ, ktefií
zde pfií‰tí rok v únoru zhlédnou závody
svûtov˘ch pohárÛ. Pfií‰tí rok se bude po-
kraãovat na parkovacím domu a stavba-
fii dokonãí skokanské mÛstky a tribuny.

Dagmar Vodvárková
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Z luk a neposeãen˘ch ploch je bûÏeck˘ areál

JiÏ rok je ve mûstû pod Je‰tûdem pou-
Ïívána Liberecká mûstská karta (LMK)
a do fiíjna 2007 ji vlastnilo více neÏ 53 ti-
síc lidí. Provozovatelem projektu LMK je
mûstská spoleãnost Liberecká IS, a. s.
I kdyÏ za rok projektu vyvstala nûkterá
negativa, jako napfiíklad neúplné napl-
nûní pÛvodní my‰lenky ‰irokého vyuÏití
média i v jin˘ch neÏ identifikaãních ob-
lastech, pozitiva jednoznaãnû pfievy‰ují.
DÛkazem toho je i fakt, Ïe jen v systému
pfiedplatného v Dopravním podniku mûs-
ta Liberce je pouÏíváno 22 tisíc karet. Dal-
‰í organizace, které mûstskou kartu vyu-
Ïívají, jsou napfiíklad Krajská vûdecká
knihovna, libereck˘ magistrát, rÛzné zá-
kladní a stfiední ‰koly (aÈ uÏ k pfiístupu do
budov nebo ve stravovacích zafiízeních),
Technická univerzita v Liberci nebo Kraj-
ská nemocnice Liberec.

A protoÏe mûstská karta nachází ‰iro-
ké uplatnûní, zab˘vali se radní mûsta dal-
‰ím v˘vojem a v˘hledem projektu LMK
do budoucnosti. Prioritou by se mûlo stát
vyuÏití karty jako elektronické penûÏen-
ky. Zámûr dal‰ího rozvoje, kter˘ radní
schválili, poãítá s vypsáním vefiejné sou-
tûÏe na externího partnera, kter˘ by
vstoupil do projektu coby investor pla-
tebního systému a zúãtovacího stfiedis-
ka. „Nabízí se také moÏnost propojení
projektu napfiíklad s mobilní technologií,
která by umoÏÀovala vyuÏít moderní pla-
tební prostfiedky a zároveÀ u‰etfiila for-
mou sdílení infrastruktury stomilionovou
investici do samotného zúãtovacího stfie-
diska,“ uvedl námûstek primátora Ond-
fiej âervinka.

Propojení elektronické penûÏenky ob-
saÏené v Liberecké mûstské kartû a slu-

Ïeb mobilního telefonu je dobfie patrné
tfieba na modelovém pfiíkladu v parkova-
cím systému Liberce. ¤idiã pfiijede na pla-
cené parkovi‰tû a má moÏnost uhradit
parkovné klasick˘m a dosud jedin˘m
zpÛsobem placení, tedy prostfiednictvím
mincového automatu. K platbû bude mo-
ci pouÏít elektronickou penûÏenku na
mûstské ãipové kartû nebo bude moci
pouÏít tfietí zpÛsob platby: prostfiednic-
tvím mobilního telefonu. Pfied koncem za-
placeného ãasového intervalu urãeného
pro parkování v‰ak fiidiã zjistí, Ïe se ne-
stihne vãas vrátit k vozidlu. MÛÏe tedy
opût pouÏít mobilní telefon, prostfiednic-
tvím kterého lze prodlouÏit dobu parko-
vání. Tím bude v budoucnu moÏné pfie-
dejít zbyteãn˘m pfiestupkÛm t˘kajících
se pfiekroãení doby parkování.

(dv, mk)

Mûstská karta jako elektronická penûÏenka

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE
1. kolo pro poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2008.

Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od
1. bfiezna 2008 do 31. srpna 2008.
Tiskopisy aktualizovan˘ch Ïádostí vãetnû základních pravi-
del budou k dispozici od 1. prosince 2007 na oddûlení kultu-
ry a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. pat-
ro, kanceláfi ã. 109b), v recepci radnice a na webov˘ch strán-
kách statutárního mûsta Liberce www.liberec.cz.

Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰tou, odevzdat v podatelnû rad-
nice nebo je pfiedat v kter˘koli pracovní den osobnû na od-
dûlení kultury a sportu (1. patro historické budovy radnice,
kanceláfi ã. 109b) do termínu uzávûrky, tj. do pondûlí 7. led-
na 2008 do 18.00 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel.
ãísle 485 243 765 (pí. Sobotková, referentka oddûlení kultury
a sportu).
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Mûsto Liberec obdrÏelo nabídku ãlen-
ství ve Svazku obcí Jizerské hory, coÏ je
zájmové sdruÏení právnick˘ch osob za-
mûfiené na podporu cestovního ruchu vLi-
bereckém kraji. Pfiedmûtem ãinnosti Svaz-
ku je vytváfiení podmínek pro rozvoj ce-
stovního ruchu, fie‰ení specifick˘ch pro-
blémÛ spádové oblasti Jizersk˘ch hor
a problémÛ, které není moÏné fie‰it na

úrovni obcí a mikroregionÛ. „Svazek
umoÏní i lep‰í moÏnost ãerpání dotací
z Libereckého kraje pro rozvoj cestovního
ruchu a prezentace regionu na veletr-
zích,“ zmínil námûstek primátora Ondfiej
âervinka. Ze strany statutárního zástup-
ce Svazku je garantován poplatek na jed-
noho ãlena, a to 2,50 Kã. âlensk˘ popla-
tek pro rok 2008 ãiní 250 000 Kã a Liberec

získá ve valném shromáÏdûní 16 hlasÛ. Po
vstupu mûsta Liberec do Svazku bude ini-
ciována zmûna názvu na Turistick˘ regi-
on Jizerské hory a Liberecko. âleny Svaz-
ku v Libereckém kraji jsou: Mikroregion
Tanvaldsko, Mikroregion Fr˘dlantsko,
Mikroregion Kamenice, obce Bedfiichov,
Janov n. N., Luãany n. N., Oldfiichov v Há-
jích a mûsto Jablonec n. N. (dav)

Pfii sestavování operaãního plánu zim-
ní údrÏby komunikací pro období
2007/2008 Technické sluÏby mûsta Libe-
rec spoleãnû s magistrátem zohlednily
pfiipomínky obãanÛ i institucí. V prÛbûhu
leto‰ního roku do‰lo v technick˘ch sluÏ-
bách k opûtovné obmûnû mechanizace
a dovybavení zejména o malou mechani-
zaci (stroje Multi, AEBI, KIA, IVECO).
RovnûÏ do‰lo k nav˘‰ení pracovníkÛ pro
zaji‰tûní zimní údrÏby komunikací, coÏ
umoÏní obsadit více mechanismÛ na
dvousmûnn˘ provoz a tím dojde k rych-
lej‰ímu nasazení vût‰ího poãtu techniky.
JelikoÏ do správy TSML byly pfiedány no-
vé místní komunikace (napfi. RÛÏodol, Ve-
sec), do‰lo k úpravû programÛ údrÏby ko-

munikací I. kategorie, které byly roz‰ífie-
ny o cca 9 kilometrÛ vozovek, které bu-
dou o‰etfieny solí. Vzhledem ke ‰patné-
mu stavu mostÛ ve mûstû byl navrÏen no-
v˘ reÏim odvozu snûhu z tûchto objektÛ
tak, aby nedocházelo ke zhor‰ování jejich
technického stavu. RovnûÏ byly pfiesu-
nuty nûkteré komunikace II. a III. kate-
gorie do kategorie I, a to kvÛli rychlej‰í-
mu prÛbûhu údrÏby pfii zmûnû klimatic-
k˘ch podmínek (napfi. ul. Ostravská, Kmo-
chova, Markova). Novinkou je vytvofiení
speciálního programu zimní údrÏby kole-
jového tûlesa tramvajov˘ch tratí, kter˘
pfiinese zejména kvalitnûj‰í údrÏbu.

V prÛbûhu leto‰ní zimní údrÏby TSML
zajistí: 132 826 metrÛ vozovek I. katego-

rie, 44 278 metrÛ vozovek II. kategorie,
219 279 metrÛ vozovek III. kategorie. Dá-
le budou udrÏovat v 9 programech chod-
níky I. kategorie v délce 66 663 metrÛ
a v 18 programech chodníky II. kategorie,
coÏ je délka 83 297 metrÛ. Kromû toho bu-
dou technické sluÏby dbát na údrÏbu ve-
fiejného prostranství o rozloze 10 351 m2,
116 schodi‰È, coÏ je 2 457 schodÛ, zajistí
schÛdnost cest v parcích o rozloze
17 359 m2, dále údrÏbu mûstsk˘ch par-
kovi‰È v rozsahu 44 497 m2 a v rozsahu
13 084 m2 parkovacích ploch v zónû stá-
ní motorov˘ch vozidel. ÚdrÏba bude za-
ji‰tûna i na 106 vybran˘ch pfiechodech
a 327 autobusov˘ch a tramvajov˘ch za-
stávkách. (vod)

Liberec vstoupí do Svazku obcí Jizerské hory

Na zasnûÏené silnice vyjede nová technika

Magistrát získal tfii ocenûní
Nestává se ãasto a zvlá‰È ne ve vefiej-

né správû, aby s odstupem nûkolika dnÛ,
nûkdo získal více ocenûní za sebou. Li-
berecká radnice se v‰ak tímto mÛÏe po-
chlubit. Statutární mûsto Liberec totiÏ
obdrÏelo cenu IT Chytr˘ magistrát, a to
na veletrhu informaãních technologií 
Invex v Brnû, kde byly 23. fiíjna vyhod-
noceny projekty krajÛ a obcí v rámci Dne
státní správy a samosprávy. „Jedná se
o klání pfiípadov˘ch studií zamûfien˘ch
na obce, mûsta a kraje. Základní my‰-
lenkou je poukázat na zajímavé IT pro-
jekty v místní samosprávû. Statutární
mûsto Liberec se sv˘m projektem Otev-
fiené mûsto obdrÏelo 2. místo, první byl
kraj Vysoãina sprojektem Datov˘ch skla-
dÛ,“ uvedl tajemník magistrátu Marek
¤eháãek a doplnil, Ïe libereck˘ projekt je
zamûfien na posílení komunikace s ob-
ãany a zpfiístupnûní informací o mûstû
a úfiadû formou letákÛ, call-centra, SMS
komunikace a úãtÛ obãana na mûstském
webu. „¤ada informací tak bude pfií-
stupná 24 hodin dennû, jiné se lidé do-
zví napfiíklad formou SMS zpráv ve chví-
li, kdy je budou potfiebovat. Jde tfieba
o upozornûní na vyhotovené doklady,
rozhodnutí, krizové situace a jiné. Pro-

jekt Otevfiené mûsto by mûl b˘t postup-
nû realizován v letech 2008–2010. Jeho
nultá etapa – Rádce obãana v Ïivotních
situacích – jiÏ byla zahájena letos v fiíj-
nu,“ vysvûtlil tajemník.

Dal‰í uznání se t˘kají objektu Nové-
ho magistrátu, jehoÏ projekt získal cel-
kem dvû ocenûní. Nejen Ïe obdrÏel ce-
nu Stavba roku 2006 Libereckého kraje,
ale v rámci celorepublikové soutûÏe
Stavba roku, se probojoval aÏ do nejuÏ-
‰ího kola. I kdyÏ se na prvních tfiech mís-
tech neumístil, projekt Nov˘ magistrát
získal mimofiádnou cenu „Pfiedsedy Se-
nátu âR“. „Tato uznání nás nejen tû‰í,
ale také zavazují k dal‰ímu vylep‰ování
budovy Nového magistrátu. Roz‰ífieny
byly jiÏ pfiepáÏky ovûfiování a Czech Po-
int, k vylep‰ení dojde i u zimních zábran,
které by mûly zlep‰it klima ve velké dvo-
ranû a u‰etfiit náklady na vytápûní. Uva-
Ïujeme také o návrhu úspor spojen˘ch
s odvádûním odpadního tepla ze serve-
rÛ, které by dle na‰eho názoru mohly
v létû zaji‰Èovat ohfiev teplé vody a v zi-
mû vytápût pfiilehlé chodníky. To by ved-
lo nejen k úsporám nákladÛ na chlazení
serverÛ, ale i k úsporám nákladÛ na tep-
lo a úklid snûhu z chodníkÛ,“ nastínil

dal‰í vylep‰ení Marek ¤eháãek. V pro-
storách nové radniãní budovy pracuje
na 150 úfiadníkÛ a jak zmínil tajemník,
ve ‰piãkách ji nav‰tíví aÏ 1 000 lidí den-
nû. „Navíc se zde konají ãasté kulturní
a spoleãenské akce, jako v˘stavy. Z to-
hoto pohledu jde o velmi Ïivou, vãelí úl
ãi mraveni‰tû pfiipomínající budovu, je-
jíÏ uspofiádání dle projektu se jeví jako
opravdu velmi dobré,“ zhodnotil na zá-
vûr tajemník ¤eháãek. (dv)
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v fiíjnu 2007, zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – Ladislava Freislerová, Miro-
slava Zelinková

91 let – Helena Mafiicová, Elena Kon-
trová, Bohumil Vokál, Marie Poslední-
ková

92 let – Marie Breãková, Anna Baláko-
vá, Anna Moravcová

93 let – Lidmila Trãková, RÛÏena Skfii-
vánková, Marie Svobodová

94 let – Emma Ajchlerová, Václav So-
chor, Pavla Vlãková, RÛÏena Vlková

95 let – Irena ¤epková

96 let – Antonie Maãková

97 let – Vilma Maleãková, Marie Ko-
pecká

99 let – Marie Hamplová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Poznamenejte si

Dûti poznaly jak lze trávit voln˘ ãas

Galerie jubilantÛ

Podûkování pûstounsk˘m rodinám

Diamantovou svatbu oslavili 6. fiíjna
v obfiadní síni liberecké radnice manÏelé
RÛÏena a Vladislav Slavíkovi z Liberce.

„Máme se stále rádi, jsme si stále opo-
rou, ale máme také hodné dûti,“ shodli
se oba ãtyfiiaosmdesátiletí manÏelé,
které do obfiadní sínû doprovodili syn,
dvû vnouãata a pravnuãka a dal‰í nej-
bliÏ‰í. Paní Slavíková prozradila, Ïe za
‰edesát let mûli s manÏelem pouze jed-
nu rozepfii, kdy spolu nemluvili dva dny.
„Bylo to krátce po svatbû a od té doby
nebyl den, kdybychom na sebe zv˘‰ili
hlas nebo nepromluvili,“ fiekla s lásky-
pln˘m pohledem na svého muÏe.

O pût dnÛ pozdûji diamantovou svat-
bu, ale pouze se sv˘mi nejbliÏ‰ími, osla-
vili také Václav (1922) a Marie (1926)
·imkovi z Liberce. (dav)

S trochou nedoãkavosti ãekali Ïáci
Základní ‰koly v Barvífiské na slav-
nostní pfiestfiiÏení pásky u novû vybu-
dovaného dûtského dopravního hfii‰tû.
KdyÏ se tak za úãasti námûstka primá-
tora Ondfieje âervinky a zástupcÛ dal-
‰ích institucí stalo, vyjeli na první jízdu
Ïáci tfiídy 4. A. Dopravní hfii‰tû bylo vy-
budováno jako prevence dûtské neho-
dovosti, budou ho moci vyuÏívat i spá-
dové matefiské ‰kolky a okolní základ-
ní ‰koly. ·kola na nûj obdrÏela grant od
odboru dopravy Krajského úfiadu Libe-
reckého kraje. 

Oddûlení sociálnû-právní ochrany dû-
tí odboru sociální péãe libereckého ma-
gistrátu uspofiádalo pro své klienty v zá-
fií a fiíjnu dvû akce. Prvním z nich bylo jed-
nodenní setkání pûstounsk˘ch rodin ja-
ko projev podûkování pûstounÛm za je-
jich starostlivost, péãi a lásku, kterou
dávají jim svûfien˘m dûtem. Toto setkání
se konalo 15. záfií a mûlo podobu v˘letu
do Pfierova nad Labem, kde v‰ichni úãast-
níci zhlédli národopisné muzeum a his-
torickou vesnici fiemesel a umûní v Ost-
ré. Pfiíjemn˘ den zakonãili v Liberci set-
káním sprimátorem Jifiím Kittnerem, kte-
r˘ na nû nezapomnûl tradiãním dortem,
na nûmÏ si pochutnaly pfiedev‰ím dûti.
Této záfiijové akce se zúãastnilo 19 pûs-
tounsk˘ch rodin, z nichÏ bylo 39 dûtí.

Pfiesnû o mûsíc pozdûji, tedy 15. fiíjna,
se konalo dal‰í setkání 25 dospûl˘ch a 26
dûtí svûfien˘ch do péãe jiné osoby neÏ ro-
diãe.

V‰ichni se tentokrát se‰li v pfiíjemném
prostfiedí Zoologické zahrady v Liberci,
kde se od fieditele ZOO Davida Nejedla
dozvûdûli mnoho zajímavostí o zahradû
i zvífiatech. Smyslem i této akce bylo opût
podûkovat lidem, ktefií peãují o dûti, o nûÏ
se nemohou starat vlastní rodiãe. Posky-
tují jim tak zázemí a tolik potfiebn˘ pocit
domova. Vûfiíme, Ïe se tato setkání sta-
nou kaÏdoroãní tradicí a pfií‰tí rok se opût
v pfiíjemné atmosféfie s dûtmi a lidmi, kte-
r˘m není lhostejn˘ osud jejich blízk˘ch,
sejdeme. Jana ·pringlová,

Monika Tvrdková

Socioterapeutické centrum (STC) se
sídlem na Královû Háji, jehoÏ zfiizovate-
lem byl Libereck˘ kraj, ukonãilo svou
ãinnost k 1. 7. 2007. Centrum poskyto-
valo podporu lidem s psychotick˘m one-
mocnûním. SluÏbu STC zejména ve
smyslu poskytování terénních sluÏeb
a realizace svépomocného uÏivatelské-
ho klubu a volnoãasov˘ch aktivit pfie-
vzalo obãanské sdruÏení FOKUS Liberec
se sídlem Nezvalova 662, Liberec 15,
telefon: 485 163 440,
e-mail: fokus-rehabilitace@volny.cz,

fokus-myklub@volny.cz,
web: www.fokusliberec.unas.cz
Kontaktní osoby: PhDr. Jana Horáková –
fieditelka, tel. 604 209 619, RÛÏena Berg-
manová – vedoucí psychosociální reha-
bilitace, Bc. Lenka Strnadová, DiS – 
vedoucí ekonomického úseku, Pavlína
Prousková, DiS – vedoucí zamûstnávání
osob TZP.

Text a foto: Iva ·vihlová, Z· Barvífiská

Podzimní sportovní soustfiedûní pro
dûti, které jsou v evidenci odboru soci-
ální péãe, uspofiádalo oddûlení kurátor-
ské ãinnosti a oddûlení sociálnû-právní
ochrany dûtí Magistrátu mûsta Liberec.
Patnáct dûtí ve vûku od 12 do 15 let pro-
Ïilo ãtyfii dny v penzionu Krist˘na
v Hrádku nad Nisou, kam za nimi pfiije-
li pracovníci kriminální sluÏby Policie
âR a vodní záchranáfii pfii âeském ãer-
veném kfiíÏi. Jejich prostfiednictvím se
dûti obeznámily s ãinností obou sloÏek,
diskutovaly o ‰kodlivosti a nebezpeãí
drog a osvojily si základy první pomoci.
Cílem celodenního cyklov˘letu byla pro-

hlídka keltského sídla Wothanburg
u Chrastavy. Pfii druhém, pû‰ím v˘letu
si dûti vyzkou‰ely jízdu na koních v jíz-
dárnû „Pra‰n˘ DvÛr“ v Machnínû. Ve-
ãery trávily v˘tvarnou ãinností, pfii kte-
ré si vyrobily krásné mozaikové obráz-
ky a hlinûné zápichy.

Bûhem pobytu dûti poznaly nová mís-
ta v okolí Liberce a kamarády, ale také
jiné zpÛsoby aktivního trávení volného
ãasu. Na sportovní pobyt navazuje od-
polední pfiedvánoãní setkání dûtí a ro-
diãÛ, které se uskuteãní dne 3. prosince
2007 ve V-klubu v Liberci.

Jindfii‰ka ·písová
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LIBEREC ZMùNIL PODMÍNKY PARKOVÁNÍ

PARKOVNÉ PODLE ZÓN A BAREV

Zmûny v parkování od listopadu po-
znamenaly mûsto Liberec. Mají umoÏnit
krátkodobé stání v centru mûsta a dlou-
hodobé na jeho okraji. Motorizovaní oby-
vatelé a náv‰tûvníci zaãali vyuÏívat nové
parkovací plochy, které z ãásti nahradí
chybûjící místa v atraktivních lokalitách
centrální ãásti.

Parkovací systém novû „vstupuje“ do
vzdálenûj‰ích lokalit od centra. Motoristé
mají k dispozici dal‰í nové plochy. Mûsto
nabídne aÏ 220 parkovacích míst, pfiiãemÏ
nûkterá vznikla nebo v dohledné dobû
vzniknou v lokalitách, kde doposud Ïád-
ná oficiální parkovi‰tû neexistovala.
„K roz‰ífiení zóny placeného stání jsme
museli pfiistoupit. V nûkter˘ch místech,
zejména v okolí centra mûsta, je znaãn˘

pfievis poptávky nad kapacitou parkovi‰È,
a ta jsou takfika stoprocentnû obsazena,
a to bez ohledu na relativnû vysoké par-
kovné,“ uvedl tiskov˘ mluvãí Technic-
k˘ch sluÏeb mûsta Liberec a. s. (TSML)
Michal Buzek.

Nové zpoplatnûné lokality k parkování
vznikly na pozemcích mûsta na Vavfiinco-
vû vrchu, mezi Îitavskou ulicí a nádraÏím
âSAD, ve Franti‰kovské, Tyr‰ovû, Hum-
polecké, Sadové a od pfií‰tího roku také
napfiíklad v ·iroké ulici. Nûkterá novû vy-
tvofiená místa zpoplatnûného parkování
vznikla z iniciativy samotn˘ch obyvatel
dotãen˘ch lokalit a majitelÛ provozoven.
V této lokalitû vozidla náv‰tûvníkÛ bloko-
vala parkovací místa obyvatelÛm a pod-
nikatelÛm. Ti totiÏ oãekávají, Ïe novû za-

vedená regulace pfiinese lep‰í podmínky
k parkování nejen jim, ale rovnûÏ ná-
v‰tûvníkÛm provozoven. Mezi takov˘mi
místy, kde obyvatelé a podnikatelé poÏa-
dovali úpravy, je napfiíklad okolí obytné
zóny u stfiední prÛmyslové ‰koly textilní.

„Ve vnitfiní ãásti mûsta jsme jiÏ pfii‰li
ovíce parkovacích míst apostupnû budou
ub˘vat dal‰í. Proto zde ceny vzrostly. Na-
opak levnûj‰í parkování bude napfiíklad
ve Fr˘dlantské a Husovû ulici (od ul. Ar-
besova po Klá‰terní) ãi v Komenského uli-
ci, kde se nachází jedna budova Technic-
ké univerzity a poblíÏ je tûlocviãna Loko-
motivy. Systém a ceny parkování vyvaÏu-
jeme poskytnutím nov˘ch garantovan˘ch
ploch, pfiiãemÏ ãást zaãne slouÏit moto-
ristÛm za niÏ‰í ceny,“ upfiesnil Buzek.

âERVEN¯ TARIF
za 30 minut 15 Kã
za 1 hodinu 30 Kã
kaÏdá dal‰í hodina 40 Kã
(minimální cena 15 Kã)

ORANÎOV¯ TARIF
za 30 minut 10 Kã
za 1 hodinu 20 Kã
kaÏdá dal‰í hodina 20 Kã
(minimální cena 10 Kã)

ÎLUT¯ TARIF
za 1 hodinu 10 Kã
(automobil, motocykl)
kaÏdá dal‰í hodina 10 Kã
(minimální cena 5 Kã)
Platí jen v ulici 1. máje –
podélné stání, (autobus)
za 1 hodinu 50 Kã
za 8 hodin 300 Kã
kaÏdá dal‰í hodina 50 Kã

ZELEN¯ TARIF
za 1 hodinu 5 Kã
(minimální cena 5 Kã)
(maximální 20 Kã za 24 hod.)

HNùD¯ TARIF – lokalita ZOO
automobil, motocykl
za 1 hodinu 20 Kã
za 4 hodiny 50 Kã
kaÏdá dal‰í hodina 20 Kã
(minimální cena 20 Kã)
autobus
za 4 hodiny 200 Kã
kaÏdá dal‰í hodina 50 Kã
(minimální cena 200 Kã)

PROVOZNÍ DOBA PARKOVACÍCH 
AUTOMATÒ
pondûlí aÏ pátek: 7.00–18.00
sobota: 8.00–13.00
Provozní doba parkovacích automatÛ – lo-
kalita ZOO (Fibichova, Lesní, Riegrova):
dennû: 7.00–18.00
V období listopad–leden není parková-
ní v lokalitû ZOO zpoplatnûno!

Parkovací lístek je uvnitfi barvy dané
zóny pfienositeln˘.

KAM PRO INFORMACE
Activ s. r. o., Masarykova 518/4a, 
Liberec, telefon: 485 110 966,
e-mail: oo.lbc@activparking.cz
Technické sluÏby mûsta Liberce a. s.,
www.tsml.cz



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • LISTOPAD 2007 7

Co nám pfiinesl Mûsíc seniorÛ v Liberci

Handicapované dûti za Mikulá‰em do divadla

Víc neÏ dÛstojn˘m zakonãením libe-
reckého Mûsíce seniorÛ bylo otevfiení
Centrálního klubu seniorÛ v sídle komu-
nitního stfiediska KONTAKT v b˘valé „Li-
du‰ce“ v Palachovû ul. JiÏ pestrá sklad-
ba pfiedchozího programu svûdãila o uÏi-
teãnosti zmûny, ke které do‰lo v fiízení ob-
lasti sociálních vûcí na magistrátu. Pod
zá‰titou námûstkynû primátora pro soci-
ální vûci Nadi Jozífkové se uskuteãnila fia-
da zajímav˘ch a rÛznorod˘ch akcí, jako
den otevfien˘ch dvefií Dopravního podni-
ku mûsta Liberce, korunovan˘ projíÏì-
kou historickou tramvají, náv‰tûva bota-
nické zahrady, spojená súchvatnou pfied-
ná‰kou fieditele Miloslava Studniãky
o botanické expedici do Nicaraguyi, od-
borná zdravotnická pfiedná‰ka zamûfiená
pfiedev‰ím na problémy star‰í populace,
turistická vycházka okolím Liberce, za-
konãená spoleãn˘m zpíváním pfii kytafie
a piveãku v hospÛdce u Pepina a koneã-
nû vystoupení pûveckého sboru Carola
ze ZU· v JabloÀové ulici v obfiadní síni 
liberecké radnice.

Ov‰em nejvût‰í oãekávání a zájem se
upínal kotevfiení nového Centrálního klu-

bu seniorÛ v Palachovû ul., kter˘ ve mûs-
tû aÏ dosud citelnû chybûl. Své prostory
slavnostnû otevfiel natû‰en˘m liberec-
k˘m dÛchodcÛm 31. fiíjna. Skuteãnost
pfiedãila na‰e oãekávání. Úãeln˘m vyuÏi-
tím suterénu i podkroví budovy zde
vznikla fiada víceúãelov˘ch prostorÛ, kte-
ré umoÏní roz‰ífiit, obohatit a koordinovat
ãinnost stávajících klubÛ, rozmístûn˘ch
pfieváÏnû v okrajov˘ch ãtvrtích mûsta,
adát jim novou, kreativnûj‰í náplÀ. Je zde
vybavená poãítaãová uãebna, pracovna
vybízející k drobné rukodûlné tvorbû,
místo pro v˘uku jazykÛ ãi stolní hry, ale
iprostor pro zdravotní tûlocvik. Klub vPa-
lachovû ul. se stává nov˘m útoãi‰tûm ãle-

nÛ zru‰en˘ch klubÛ v Hlávkovû a Oblaã-
né ulici. Bude tedy hodnû i na nás, jeho
nov˘ch uÏivatelích, jak zajímav˘mi ãin-
nostmi tyto prostory „zabydlíme". Pevnû
vûfiím, Ïe se mezi libereck˘mi seniory na-
jdou nejen noví konzumenti tûchto slu-
Ïeb, ale zejména noví kvalitní lektofii pro
jejich realizaci. DÛleÏité je, Ïe se mÛÏe-
me opfiít o vstfiícnost a ochotu pracovní-
kÛ, ktefií budou chod celého komunitní-
ho centra Kontakt, a tedy i Klubu senio-
rÛ, zaji‰Èovat.

A co na závûr ? Neznám lep‰í slovo neÏ
DùKUJEME!

Eli‰ka Roãková, Klub seniorÛ

Na nedûli 2. prosince 2007 je pfiiprave-
na pravidelná Mikulá‰ská pohádka, kte-
rou kaÏdoroãnû pofiádá pro zdravotnû po-
stiÏené dûti a jejich rodiãe odbor sociální
péãe Magistrátu mûsta Liberec. Leto‰ní
pohádka se jmenuje O princeznû kolo-
bûÏce a je urãena zdravotnû postiÏen˘m
dûtem ve vûku od 5 do 13 let. Koná se vne-
dûli 2. 12. 2007 od 14.00 hodin v Malém

divadle v Liberci (s bezbariérov˘m pfií-
stupem). Pfii pfiípravách a organizaci to-
hoto pfiedstavení pro dûti velmi pomohl
Magistrátu mûsta Liberec vstfiícn˘ postoj
libereckého Divadla F. X. ·aldy, které po-
skytlo prostory Malého divadla zcela
zdarma. Na pfiedstavení nebude chybût
ani postava ãerta a Mikulá‰e, ktefií budou
rozdávat dûtem balíãky sladkostí. Rezer-

vaci míst lze objednat na odboru sociální
péãe Magistrátu mûsta Liberec,
tel.: 485 244 948 (paní ¤íhová),
tel.: 485 244 911 (Mgr. Hendrychová),
nebo na e-mailové adrese:
rihova.radmila@magistrat.liberec.cz
nebo
hendrychova.martina@magistrat.libe-
rec.cz.

V den 89. v˘roãí vzniku ãeskoslovenského státu se na námûstí pfied libereckou radnicí uskuteãnila pfiehlídka osmi mûstsk˘ch
jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a jejich techniky. Pfiítomná vefiejnost tak mohla zhlédnout vozov˘ park dobrovoln˘ch ha-
siãÛ, mezi nimiÏ nechybûly terénní vÛz Toyota, speciální vozy pouÏívané u lesních poÏárÛ, technika vodních záchranáfiÛ, ale
také historická stfiíkaãka. Souãástí pfiehlídky bylo pfiedání nové cisternové automobilové stfiíkaãky pro Sbor dobrovoln˘ch ha-
siãÛ z Horního Hanychova. Klíã od nového vozidla Tatra 815 4x4 pfiedal hornohanychovsk˘m hasiãÛm primátor mûsta Jifií
Kittner. Text a foto: Dagmar Vodvárková 

Foto: Petra ·puláková
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Odtahy ‰patnû zaparkovan˘ch vozidel
na území Liberce doposud zaji‰Èovala
dvû odtahová vozidla. „JelikoÏ klesl po-
ãet spáchan˘ch dopravních pfiestupkÛ,
sníÏil se tím i poãet nucen˘ch odtahÛ,
a proto není nutné provozovat obû vo-
zidla, neboÈ jeden vÛz pokryje poÏadav-
ky stráÏcÛ pofiádku na odtahy ‰patnû par-
kujících vozidel,“ vysvûtlil dÛvod sníÏe-
ní vozidel odtahové sluÏby námûstek pri-
mátora Milan ·ír. Poãet úpln˘ch odtahÛ
se z pÛvodních 160 za mûsíc sníÏil na 90
za mûsíc. Na základû této skuteãnosti byl
mezi mûstem Liberec a akciovou spoleã-
ností TSML uzavfien dodatek mandátní
smlouvy, jímÏ bude garantován provoz
pouze jednoho odtahového vozu. Pocho-
pitelnû dochází i ke sníÏení mandátní 
odmûny za zabezpeãení sluÏby, a to o 1,2
milionu korun za rok. Odtahová sluÏba

zÛstává v provozu ve v‰ední dny od 7.30
do 17 hodin a poté je v pohotovostním re-
Ïimu od 17 do 22 hodin.

Vzhledem k tomu, Ïe statutární mûsto
Liberec dostalo od Finanãního fieditelství
v Ústí nad Labem pokutu jeden milion ko-
run za nepfiimûfienou cenu odtahu vãetnû
parkovného za první den, pfiistoupili rad-

ní ke stanovení nové ceny za tuto sluÏbu.
„Pfii stanovení pÛvodní dvoutisícové ãást-
ky jsme vycházeli z nákladov˘ch cen, roz-
hodnû jsme si ji nevymysleli. Navíc nee-
xistuje zákon, kter˘ stanovuje, do jaké
konkrétní v˘‰e se smí za odtahy aut vy-
bírat. Podle finanãního fieditelství se má
ctít cena obvyklá, ale vycházet pfii v˘po-
ãtu obvyklé ceny z prÛmûrné ceny, nám
pfiipadá dost podivné, i pfiesto jsme v‰ak
cenu sníÏili,“ vysvûtlil celou situaci pri-
mátor mûsta Jifií Kittner.

Dosavadní sazba za úpln˘ odtah a prv-
ní den parkování byla 2 000 Kã a nyní je
sníÏena o 300 korun, a to na 1 700 Kã. Li-
berecká cena se tak dostala napfiíklad na
úroveÀ odtahu v Hradci Králové a je dnes
na prÛmûru, neboÈ ostatní mûsta tuto
sluÏbu zdraÏila.

Dagmar Vodvárková

B˘valá skládka tuhého komunálního
odpadu v lokalitû Zlaté návr‰í v Liberci-
RÛÏodole I zaãala ohroÏovat okolí úni-
kem kontaminované povrchové vody od-
tékající do vodoteãe. I kdyÏ byla skládka
mimo provoz a v minulosti i rekultivová-
na, ukázalo se, Ïe pfii koneãné úpravû te-
rénu nebyly pravdûpodobnû respekto-
vány potfiebné spádové podmínky pro
pfiirozen˘ gravitaãní odtok povrchov˘ch
vod a normové vzdálenosti odvodÀova-
cích prvkÛ, které by zajistily optimální

odvodnûní. „Na základû tûchto skuteã-
ností je vypracován projekt rekonstruk-
ce skládky, kter˘ fie‰í provedení rekulti-
vaãního krytu v pÛvodní niveletû s vhod-
n˘m spádováním a obnovení odvodÀo-
vacích prvkÛ zaji‰Èujících dostateãné od-
vodnûní celého tûlesa skládky. Souãástí
projektu je i obnova tûsnicí vrstvy,“ uve-
dl námûstek primátora Milan ·ír.

JelikoÏ náklady na rekonstrukci sklád-
ky pfiedstavují pfiibliÏnû 70 milionÛ ko-
run, odbor komunálních sluÏeb zji‰Èoval

moÏnosti získání dotací. Vzhledem k to-
mu, Ïe ministerstvo Ïivotního prostfiedí
vydalo podmínky na dotace v rámci ope-
raãního programu OdstraÀování star˘ch
ekologick˘ch zátûÏí, mûsto Liberec této
pfiíleÏitosti vyuÏilo a podalo Ïádost na
85 % nákladÛ spojen˘ch s rekonstrukcí
skládky. V pfiípadû úspûchu by tak mûs-
to pfiispívalo 15 % rozpoãtu. Akce by by-
la rozloÏena do dvou etap, pfiiãemÏ cel˘
projekt by mûl b˘t realizován do konce
roku 2009. (dv)

Odtahy vozidel: je jich ménû a budou levnûj‰í

Rekonstrukce skládky zabrání kontaminaci vody

Pfiijìte se podívat mezi nás

Vzhledem k tomu, Ïe od 1. 1. 2007 by-
la agenda správy místních poplatkÛ a vy-
máhání pohledávek pfievedena pod od-
bor právní a vefiejn˘ch zakázek a v˘kon
této agendy nebyl bezproblémov˘, byla
uskuteãnûna anal˘za správy tohoto po-
platku. Z ní vyplynulo, Ïe agenda oddû-
lení poplatkÛ a pohledávek je nejsloÏitûj-
‰í a nejvíce zatûÏující agendou, kde roã-
ní rÛst pohledávek ãiní pfies 4 miliony ko-
run. Oddûlení eviduje pfies 8 000 nov˘ch
pohledávek roãnû k vymáhání a v agen-
dû komunálního odpadu roãnû zpracuje
a vytvofií do úãetnictví 83 700 pfiedpisÛ.
Také personální obsazení je nedostaãu-
jící.

Jedním z opatfiení k nápravû stavu je
zmûna obecnû závazné vyhlá‰ky o míst-
ním poplatku, která zefektivní správu té-
to agendy. Jako první je ohla‰ovací po-
vinnost, kdy prvotní registrace poplatní-
ka, vyznaãení zmûn nebo zánik poplat-
kové povinnosti bude provádûn pfii pfii-
hla‰ování, resp. odhla‰ování obãana
k trvalému pobytu.

Druhou zmûnou ve vyhlá‰ce je sazba
poplatku. Její v˘‰e sice zÛstává nezmû-
nûna, tj. 41 Kã za mûsíc, a tudíÏ 492 Kã za
rok, ale mûní se splatnost poplatku. PÛ-
vodní termín splatnosti do 25. dne po
uplynutí pololetí zpûtnû se mûní na jednu
platbu na cel˘ rok pfiedem k 31. bfieznu

pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. Tato zmû-
na pfiedstavuje v˘raznou úsporu nákladÛ
(cca 240 tisíc), kterou mûsto dosáhne pou-
ze jednorázov˘m rozesláním sloÏenek.

Tfietí zmûna se t˘ká kapitoly osvobo-
zení od poplatku. Novû budou od poplat-
ku osvobozeny fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slou-
Ïící k individuální rekreaci na území mûs-
ta, ve které není hlá‰ena k trvalému po-
bytu Ïádná fyzická osoba. Jde o tzv. cha-
tafie – obãany s trval˘m pobytem v Li-
berci, ktefií tak byli zatíÏeni dvojnásobnou
poplatkovou povinností. Novou vyhlá‰ku
schválilo zastupitelstvo mûsta, a ta na-
b˘vá platnosti 1. ledna 2008. (dv)

Nepfiehlédnûte: platba komunálního odpadu jednou za rok

Kojeneck˘ ústav a dûtsk˘ domov Liberec, U Sirotãince 407, pofiádá v úter˘ 4. prosince 2007 od 9.30 do 17 hodin
„Den otevfien˘ch dvefií“ jako podûkování za celoroãní práci sponzorÛm a pfiátelÛm dûtí umístûn˘ch v zafiízení. 
Tû‰íme se i na náv‰tûvu z fiad obãanÛ.
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Oddûlení ústní, ãelistní a obliãejové
chirurgie (ÚâOCH) Krajské nemocnice Li-
berec, a. s., je zapojeno do projektu s ná-
zvem „Dentální hygiena mentálnû posti-
Ïen˘ch“. Îe se do tohoto projektu „pusti-
li“ právû stomatochirurgové, není vÛbec
od vûci, neboÈ ÚâOCH jako jediné praco-
vi‰tû v Libereckém kraji peãuje o v‰ech-
ny tyto pacienty. Roãnû se jedná ovíce neÏ
50 v˘konÛ, o nichÏ MUDr. Ladislav Dzan,
primáfi ÚâOCH fiíká: „Toto je zaji‰Èováno
systémem ,one day surgery‘, tzn. objed-
naní klienti jsou o‰etfieni v celkové nar-
kóze, po v˘konu dospí za dohledu svého
o‰etfiovatelského personálu na lÛÏku na-
‰eho oddûlení a poté se vracejí do ,Do-
mova‘. Systém je sice nároãn˘ na perso-
nál i technické a prostorové vybavení, ale

umoÏÀuje, Ïe klient není vytrÏen ze své-
ho dobfie známého prostfiedí na del‰í do-
bu. Nedochází tak k prohlubování jeho
stresu zneznámého prostfiedí. Vût‰ina kli-
entÛ absolvuje o‰etfiení jednou roãnû, aby
se pfiípadné problémy mohly fie‰it vãas, ni-
koliv v momentû, kdy uÏ vyvolají bolest.“

A jak samotn˘ projekt „Dentální hygi-
ena mentálnû postiÏen˘ch“ vypadá v pra-
xi? VÏdy tfii lidé ze zmínûného pracovi‰tû
Krajské nemocnice Liberec, a. s. – lékafi,
zdravotní sestra a dentální hygienistka –
‰kolí v pfiedem stanoven˘ch termínech
o‰etfiovatelsk˘ personál a klienty s leh-
k˘m a stfiednû tûÏk˘m mentálním posti-
Ïením v jejich „Domovech“, dfiíve naz˘-
van˘ch Ústavy sociální péãe. Cílem je na-
uãit správn˘m hygienick˘m návykÛm pfii

bûÏném o‰etfiování a péãi o zuby a dutinu
ústní, jakoÏ i správnou péãi po stomatolo-
gick˘ch zákrocích.

Zatím se zamûstnanci ÚâOCH podíle-
li na osvûtû v „Domovech“ Nová Ves u Li-
berce, dále v rámci projektu zavítali do
Ústavu sociální péãe Brtníky, absolvovali
‰kolení v Mafienicích a ‰kolili v Domovû
Horní Maxov. Termíny dal‰ích ‰kolení
jsou v jednání.

Projekt je realizován díky poskytnutí
dotace z Grantového fondu Libereckého
kraje, a to ve v˘‰i 97 000 Kã se spoluúãastí
Krajské nemocnice Liberec, a. s. Díky do-
taci bylo moÏné napfi. zakoupit upraven˘
vozík na bezpeãnûj‰í pfiepravu klientÛ
z operaãního sálku na dospávací pokoj.

(sa‰)

V prostorách zadní ãásti pfiízemí bu-
dovy Pavilonu chirurgick˘ch oborÛ
(PCHO), v místû b˘valé ambulance ORL,
byla v pátek 5. fiíjna 2007 zprovoznûna
úrazová ambulance Traumatologicko-
ortopedického centra (TOC) Krajské ne-
mocnice Liberec, a. s., jehoÏ pfiednostou

je MUDr. Richard Luká‰, Ph.D. Jedná se
o pracovi‰tû poskytující vysoce specia-
lizovanou péãi v oboru úrazové chirur-
gie, tzn. ambulance zaji‰Èuje o‰etfiování
tûÏk˘ch úrazÛ – polytraumat (mnoho-
ãetn˘ch poranûní) a tûÏk˘ch monotrau-
mat.

Dosavadní chirurgická ambulance, si-
tuovaná do pfiízemí PCHO – vchod A, zÛ-
stává nadále v provozu v nezmûnûném
reÏimu. Akutní stavy se o‰etfiují nepfie-
trÏitû, ke kontrolám docházejí pacienti
po–pá: 8–15 hodin, o svátcích a víken-
dech 10–12 hodin. (sa‰)

Nemocnice zprovoznila prodejnu zdravotnick˘ch potfieb

Pomoc klientÛm s mentálním postiÏením

Liberec má novou úrazovou ambulanci

Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
(KNL) zprovoznila v prostoru nemocniã-
ní lékárny novou prodejnu zdravotnic-
k˘ch potfieb. Jedná se o dal‰í vstfiícn˘
krok ke klientÛm nejvût‰ího zdravotnic-
kého zafiízení v kraji, kter˘m díky nabí-
zenému sortimentu a poskytovan˘m
sluÏbám, odpadnou nepfiíjemné a zdlou-
havé pfiesuny do vzdálenûj‰ích, podob-
nû zamûfien˘ch obchodÛ.

Novû otevfiená prodejna zdravotnic-
k˘ch potfieb ideálnû doplÀuje sortiment
nabízen˘ch produktÛ nemocniãní lékár-
ny, jejíÏ je souãástí. Nabídka zahrnuje
pfiedev‰ím pomÛcky pro prevenci a léã-
bu nemocí pohybového aparátu. Samot-
n˘ prodej se uskuteãÀuje na základû od-
borné konzultace s vy‰kolen˘m perso-
nálem a navazuje na úzkou spolupráci

nejen se specialisty Krajské nemocnice
Liberec, a. s., ale i celou fiadu odborn˘ch
lékafiÛ. Pfii prodeji je plnû respektováno
soukromí zákazníkÛ, ktefií si mohou Ïá-
dané pomÛcky zkou‰et v oddûleném
a odhluãnûném prostoru kabinky.

Za mnohé poloÏky v sortimentu jme-
nujme ortopedické pomÛcky, kompre-
sivní punãochy a paÏní návleky, ortope-
dické vloÏky, zdravotní obuv, pomÛcky
pro inkontinenci, stomické pomÛcky,
kompenzaãní pomÛcky, obvazov˘ mate-
riál, rehabilitaãní pomÛcky, pomÛcky
pro diabetiky, mûfiicí pfiístroje atd.

Platby v prodejnû se uskuteãÀují v ho-
tovosti, na faktury i poukazy. Zdarma
jsou imobilním pacientÛm zaji‰Èována
poradenství v domácím prostfiedí a do-
prava objemnûj‰ího sortimentu!

Provozní doba prodejny zdravotnick˘ch
potfieb: po–pá 8.00–17.00 hodin
tel: 48 531 3400, vedoucí prodejny: Ive-
ta Naimanová

Nemocniãní lékárnu a prodejnu zdra-
votnick˘ch potfieb najdete pfiímo v cent-
ru areálu KNL, a. s., s tím, Ïe vchod je
naproti druhému suterénu (S2) Pavilonu
interních oborÛ. (sa‰)

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací

z Kulturního fondu statutárního mûsta
Liberec pro rok 2008. Dotace budou po-
skytovány na akce zahájené v období od
1. února 2008 do 31. ãervence 2008.
Tiskopisy aktualizovan˘ch Ïádostí vãet-
nû základních pravidel budou k dispozi-
ci od 1. prosince 2007 na oddûlení kul-

tury a sportu Magistrátu mûsta Liberec
(radnice, 1. patro, kanceláfi ã. 109c), 
v recepci radnice a na webov˘ch strán-
kách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz. Vyplnûné Ïádosti lze
zaslat po‰tou, odevzdat v podatelnû rad-
nice nebo je pfiedat v kter˘koli pracovní

den osobnû na oddûlení kultury a spor-
tu (1. patro historické budovy radnice,
dvefie ã. 109c) do termínu uzávûrky, tj.
do pondûlí 7. ledna 2008 do 18.00 hodin.
Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãís-
le 485 243 382 (sl. Matviaková, referent-
ka oddûlení kultury a sportu).
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Opustil nás hereck˘ mistr Vojtûch Ron
Libereãany a zejména kulturní ve-

fiejnost zaskoãila smutná zpráva. Dne
17. fiíjna zemfiel, v nedoÏit˘ch 77 letech
Vojtûch Ron, herec, autor divadelních
a rozhlasov˘ch her, historik lidového
divadla. Umûlec, jehoÏ herecká tvorba,
jakoÏ i práce vûdecká byla spjata s Li-
bercem a libereck˘m regionem.

Narodil se v Turnovû v roce 1930 v ro-
dinû, v níÏ bylo tradiãní Ïivností klenot-
nictví. Nakonec se po válce v oboru i vy-
uãil, ale pr˘ jen pod podmínkou, Ïe se
mu nebude muset vûnovat. Konec kon-
cÛ uÏ za svûtové války se u RonÛ schá-
zeli pfiátelé, ktefií na improvizované scé-
nû pronikali do tajÛ divadelního projevu, a v roce 1943 do-
konce zaloÏili mal˘ divadelní soubor. Láska kdivadlu dovedla
Vojtûcha Rona na DAMU, kterou absolvoval v roce 1953 a po-
té ode‰el do Mûstského divadla v Mladé Boleslavi. Do Diva-
dla F. X. ·aldy nastoupil v roce 1960, kde zÛstal jako pfiední
ãlen souboru pfies tfiicet let. Vytvofiil zde nûkolik desítek ro-
lí, pfieváÏnû komplikované a rozervané postavy klasického
i moderního divadelního repertoáru, vÏdy s obrovskou vita-
litou, naléhavostí a poctivostí. Za v‰echny jmenujme âecho-
vova Str˘ãka VáÀu, Shafferova Salieriho v Amadeovi, Piran-
dellova Jindfiicha IV., Claudia v Hamletovi, hrál v Dostojev-
ského Zloãinu a trestu, ale i ve hrách souãasn˘ch. Pozdûji je-
ho hlas znûl také v rozhlasov˘ch adaptacích. Jako herec byl
v celé republice jist˘m symbolem libereckého divadla. S tím

souvisela nejen jeho dramatická tvorba
(napfiíklad Hra na Otona), ale zejména
badatelská ãinnost vûnovaná textÛm
a pojizerskému lidovému divadlu. Spo-
lu s legendárním profesorem Janem Ko-
peck˘m se zaslouÏil o znovuobjevení
tzv. sousedského divadla, které má na
Liberecku své domovské právo. ¤adu
textÛ zrekonstruoval. Teprve pfievrat
v roce 1989 ukázal, jaké bohatství Voj-
tûch Ron nashromáÏdil v ‰uplících své-
ho psacího stolu – tiskem vycházejí je-
ho peãlivé edice dávno zapomenut˘ch
her, jako Komedie o sv. Ivanu, Vodse-
ìálkova Tobiá‰e a Davida nebo Îelez-

nobrodské hry o umuãení Pánû. Zaãal publikovat syntetické
práce, jako napfi. Sousedské divadlo severních âech 18. sto-
letí, Velkopáteãní pa‰ijová procesí a mnoho dal‰ích. Jeho re-
konstruované texty byly souãástí repertoáru mnoha ãesk˘ch
divadel vãetnû Národního divadla v Praze. Pfiepracoval je i do
rozhlasové podoby. Pracovní Ïivot Vojtûcha Rona mûl ‰irok˘
a v˘znamn˘ umûleck˘ zábûr a pokraãoval navzdory one-
mocnûní a fyzickému handicapu.

Na 4. listopad pfiipravoval spoleãnû s Milenou ·ajdkovou
vefiejné ãtení hry Briana Friela Afterplay. BohuÏel uÏ se tak
nestalo. Jeho kolegové z Divadla F. X. ·aldy na zaãátek pfií‰-
tího roku chtûjí vûnovat vzpomínkov˘ veãer Vojtûchu Rono-
vi, v˘razné osobnosti libereckého kulturního dûní.

âest jeho památce.

Nedûle 2. 12. – 16.15 hod.
1. adventní koncert na schodech pfied
radnicí. Vystoupí dûtské pûvecké sbory:
Kopretinka – Z· Vesec, Lesnûnky – Z·
Lesní a pûveck˘ sbor JE·TùD.
17.00 hod. Slavnostní rozsvícení vánoã-
ního stromu a zapálení 1. adventní sví-
ce primátorem mûsta

Stfieda 5. 12. – 16.00 hod.
SoutûÏ o nejlep‰í masku ãerta, Mikulá‰e
a andûla. Vystoupí soubor Kejklífiky.
Slavnostní pfiíjezd Mikulá‰e do mûsta –
oblíbená mikulá‰ská akce na námûstí
pfied radnicí.

Nedûle 9. 12. – 18.00 hod.
2. adventní koncert v obfiadní síni radni-
ce. Vystoupí folk-rocková skupina Jen
Tak se sv˘m vánoãním programem.
Zapálení 2. adventní svíce.

10. 12.–22. 12. – 9.00–18.00 hod.
Tradiãní vánoãní trhy na námûstí pfied
radnicí. Vánoãní trhy budou ukonãeny
v sobotu 22. prosince ve 12.00 hodin.

Pondûlí 10. 12. – 16.00 hod.
Slavnostní zahájení v˘stavy libereckého

betlému pfied budovou radnice, kter˘
vznikl v rámci sympozia v˘tvarníkÛ „Set-
kání umûleck˘ch fiemesel“.

Úter˘ 11. 12.– sobota 22. 12.
8.30–18.00 hod.
KaÏd˘ v‰ední den a v sobotu dopoledne
bude vystaven na nádvofií radnice bet-
lém a vánoãní Strom pfiání. I v leto‰ním
roce bude nûkolik pfiání splnûno.

Stfieda 12. 12. – 10.00–18.00 hod.
Prodejní v˘stava vánoãních v˘robkÛ
Stfiední odborné ‰koly Liberec v sále rad-
niãního sklípku.

14. 12.–16. 12. – 10.00–16.00 hod.
Vánoce oãima dûtí – tradiãní v˘stava vá-
noãních v˘tvarn˘ch prací dûtí liberec-
k˘ch matefisk˘ch ‰kol v zasedací míst-
nosti ã. 11 budovy radnice. V˘stava bu-
de slavnostnû zahájena v pátek 14. 12.
v 10.00 hodin námûstkem primátora 
Ing. Ondfiejem âervinkou.

BliÏ‰í informace k vánoãnímu programu
naleznete v prosincovém Zpravodaji li-
berecké radnice, Kalendáfii Liberecka
a na stránkách www.liberec.cz

PROGRAM ADVENTNÍCH DNÒ r. 2007 Uran ãeká oprava
Budovu Uranu vyuÏívá magistrát jiÏ

nûkolik let. V poslední dobû jsou zde sou-
stfiedûny pfieváÏnû agendy se sociálním
zamûfiením, a to hlavnû díky dobré do-
pravní dostupnosti objektu. Je v‰ak nut-
né pfiiznat, Ïe technick˘mi parametry se
Uran pfiíli‰ py‰nit nemÛÏe. Na svisl˘ch
i vodorovn˘ch konstrukcích se podepsal
zub ãasu a velk˘m problémem je nedo-
stateãná tepelná izolace obvodového
plá‰tû. Proto bylo rozhodnuto o zafiazení
budovy do souboru mûstsk˘ch objektÛ,
které projdou zateplením a na jejichÏ
opravy bude mûsto Ïádat dotaci z EU.

Náklady, vãetnû vyvolan˘ch investic,
jsou odhadovány na 48 milionÛ korun.
V této ãástce je poãítáno s v˘mûnou
oken, obvodového plá‰tû, zateplení stfie-
chy, ale i s opravou nûkter˘ch vnitfiních
prostor. Na adaptaci budovy je v‰ak po-
tfieba cca 60 milionÛ korun. (mk)
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19.00–22.00 hodin, 

sobota, nedûle, svátky
od 13.00 do 22.00 hodin

Najdu svého pána?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník: 485 106 356
internet: www.zooliberec.cz,
e-mail: utulek@zooliberec.cz
Provozní doba: Po–Ne 7.00–19.30 h.
Pro vefiejnost: 10.30–17.30 h.
• pes, pudl, apricot, stfiední, 7 let • pes,
kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, 6–7 let •
pes, kokr‰panûl, zlat˘, 2 roky • pes, kfií-
Ïenec velk˘, ‰ed˘, 5–6 let • pes, kokr-
‰panûl, zlat˘, 5 let • pes, staford, ãern˘,
2 roky • fena, kfiíÏenec, ‰edá, 8 let • pes,
hovawart, zlat˘, 10 let • fena, kfiíÏenec je-
zevãíka, ãerná spálením, 3 roky • pes, kfií-
Ïenec husky, 3 roky • fena, kfiíÏenec pin-
ãe, ãerná s pálením, 6–7 let • pes, kfiíÏe-
nec kníraãe, ãern˘, 7 let •  fena, kfiíÏenec
mal˘, rezavá, dlouhosrstá, 1 rok • pes, nû-
meck˘ ovãák, 8 let • pes, belgick˘ ovãák,
malinois, 1 rok

VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 25 psÛ – kfiíÏencÛ rÛzného
pohlaví, velikosti astar‰ích 10 let, dále do-
spûlé koãky i koÈata. ·tûÀata se vyskytu-
jí pfiíleÏitostnû a je tfieba si zavolat nebo
sledovat webové stránky. Vzhledem
k uzávûrce Zpravodaje a jeho vydání
mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze sezna-
mu 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

16.–18. 11. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
19.–25. 11. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
26.–29. 11. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
30. 11.–2. 12. BOHEMIA
Tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
3.–6. 12. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 531
7.–9. 12. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
10.–16. 12. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
17.–20. 12. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 hod., ne, sv.: 8-20 hod.,
tel.: 482 772 755
Lékárna AMANITA – OC NISA
po–ne: 9–13 hod., 13.30–21hod.
tel.: 482 739 145

nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz

PO–PÁ: 8.30–18.00 hodin (fiíjen–kvûten SO: 9.00–12.00 hodin a ãerven–záfií
SO–NE: 9.00–12.00 hodin)

UPOZORNùNÍ
■ VáÏení pofiadatelé kulturních a sportovních akcí, pokud chcete na‰ím prostfied-
nictvím bezplatnû informovat ‰irokou vefiejnost o akcích, které budete pofiádat v roce
2008 v Liberci a blízkém okolí, vyplÀte prosím formuláfi na http://www.infolbc.cz
(rubrika aktuality) a ode‰lete jej zpût faxem, e-mailem ãi po‰tou na adresu v nûm
uvedenou. Vûfiíme, Ïe díky na‰í vzájemné spolupráci budeme moci nabídnout oby-
vatelÛm Liberce i turistÛm z jin˘ch krajÛ pestr˘ v˘bûr kulturního a sportovního vyÏi-
tí. Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky, které mÛÏete zasílat do 26. listopadu 2007.
■ Vefiejn˘ provoz lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov–Je‰tûd je z dÛvodu pravi-
deln˘ch revizí a oprav zastaven aÏ do 24. 11. 2007. Lanovka se tak pfiipraví na dal‰í
zimní sezonu.

NOVINKA NA STRÁNKÁCH WWW.INFOLBC.CZ
TouÏíte-li po sportovním vyÏití, nav‰tivte stránky http://www.infolbc.czrubriku sport
a uvidíte, Ïe je skuteãnû z ãeho vybírat. V seznamu najdete na 90 druhÛ sportÛ s kon-
takty na kluby nebo místa, kde jsou tyto sporty provozovány, a novû téÏ s odkazy na
pfiíslu‰né webové prezentace, které nabízí dal‰í podrobné informace. Tímto zároveÀ
vybízíme sportovní organizace: není-li ve zmínûném seznamu uveden vá‰ sportovní
klub, aãkoliv má sídlo v Liberci ãi blízkém okolí, oznamte nám to. Registrace zde je
bezplatná a my rádi uvefiejníme i va‰e zafiízení. V pfiípadû zájmu nás prosím kontak-
tujte na telefonu: 485 101 709 nebo e-mailu: mic@infolbc.cz.

NABÍDKA ZBOÎÍ
■ Mûstské informaãní centrum nabízí druhé, pfiepracované vydání publikace „Libe-
rec, turistick˘ prÛvodce po mûstû a okolí“ od M. ¤eháãka. Poprvé vy‰el tento prÛ-
vodce v roce 1998, byl v‰ak brzy vyprodán a nyní se koneãnû objevuje jeho druhé
vydání. Tato kniha je více neÏ klasick˘m turistick˘m prÛvodcem spí‰e svéráznou
prezentací mûsta, jeho dûjin a zajímavostí pohledem rodilého Libereãana, snaÏí se
zdÛrazÀovat vûci pfiedtím pfiíli‰ ãasto nevyslovované, orientuje se na detaily a zdÛ-
razÀuje souvislosti, které dohromady tvofií mozaiku liberecké reality. Publikaci o 218
stránkách nabízíme za 250 Kã.
■ Doba Vánoc se rychle blíÏí a s ní zároveÀ pfiichází i ãas, kdy se snaÏíme drobn˘mi
dárky a pozornostmi udûlat radost sv˘m blízk˘m a pfiátelÛm. Pro tuto pfiíleÏitost si
mÛÏete v mûstském infocentru vybrat z rÛzn˘ch publikací i map, na‰ím tipem na
dárek mÛÏe b˘t napfi. Matouschkova mapa, kniha Mûsto v klínu hor, kniha Liberec
mezi vzpomínkou a pfiítomností, kruhov˘ rozhled z Je‰tûdu, keramika s libereck˘mi
motivy, replika rytífie z radniãní vûÏe a mnohé dal‰í.
■ V pfiedvánoãním ãase mÛÏete v Mûstském informaãním centru zakoupit nádherné
ruãnû vyrobené panenky UNICEF. âástka, za kterou lze panenku pofiídit, ãiní 600 Kã
a je stanovena podle nákladÛ potfiebn˘ch na oãkování jednoho dítûte v rozvojov˘ch
zemích proti 6 smrteln˘m dûtsk˘m chorobám (spalniãkám, zá‰krtu, ãernému ka‰li,
tetanu, tuberkulóze a dûtské obrnû). JestliÏe si tedy panenku koupíte, symbolicky
tak vlastnû adoptujete dítû, které panenka pfiedstavuje. Nemáte-li moÏnost pfiispût
touto ãástkou, a pfiesto byste rádi pomohli bliÏním, nabízíme vám originální dárky
a dekorace z dílen pro mentálnû postiÏené osoby Domova Harcov a tûlesnû han-
dicapované Mezinárodního centra Universium. Vybírat mÛÏete z proutûn˘ch ko‰í-
kÛ, ozdobn˘ch svícnÛ, ta‰ek rÛzn˘ch velikostí nebo rozmanit˘ch keramick˘ch drob-
ností, a to uÏ v cenách od 20 Kã. Pfiijìte si vybrat!
■ JiÏ nyní si mÛÏete vybrat z nabídky kalendáfiÛ na rok 2008. Nabízíme vám nástûn-
né kalendáfie: Milan DrahoÀovsk˘ – Liberec 2008 (45 x 31cm/150 Kã), Milan Draho-
Àovsk˘ – Libereck˘ kraj (31 x 45cm/150 Kã), Milan DrahoÀovsk˘ – Jizerské hory 2008
(31 x 45cm/150 Kã), Jan Vesel˘ – Jizerky 2008 (22 x 32cm/90 Kã), Siegfried Weiss –
Jizerky 2008 (31 x 46cm/170 Kã), Siegfried Weiss – âesk˘ ráj 2008 (31 x 46cm/170 Kã),
a kalendáfie stolní: ZOO (65 Kã), Putování Libereck˘m krajem (90 Kã) a Jizerské hory
2008 (30 Kã). Kalendáfie zachycují nádhernou krajinu na‰eho regionu takfika snov˘m
zpÛsobem a pfiedstavují krásy, které stojí za to si pofiádnû vychutnat.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE LISTOPADU
2. 11. 1907: byl vyroben první vÛz znaãky RAF – Reichenberger Automobil Fabrik
(100 let).
10. 11. 1938: byla vypálena synagoga (69 let).
18. 11. 1968: se konala stávka vysoko‰kolákÛ (39 let).
30. 11. 1587: byla dokonãena stavba kostela sv. Antonína (420 let).
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc listopad pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ 
oddûlení cestovního ruchu odboru ‰kolství, kultury a sportu.
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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
■ Centrum Generace a Matefiské cent-
rum Krteãek (Palachova ul.) kromû
stálé nabídky aktivit nabízejí v mûsíci
listopadu: 10. 11. Hudební festival
Generace 16.00. Vystupuje Gospel
Generace Choir, Tropela, Pát˘ jezdec;
18. 11. „Láska, bez které se nedá Ïít“
10.00–14.30. Semináfi: dr. Petr âinãala;
20. 11. Wokshop 16.00. V˘roba vánoãní
dekorace; 27. 11. New-Start 17.00.
Beseda o zdravém Ïivotním stylu; 
29. 11. âertovská pohádka 10.00.
O ãertovi, kterého se není tfieba bát –
Divadlo Rolniãka; 2. 12. Advent Gene-
race 2007. Vánoãní tvÛrãí pofiad pro
rodiny s dûtmi v Centru Generace.
Informace:www.centrumgenerace.cz,
tel: 608 223 685.
■ Podje‰tûdská poliklinika oznamuje
v‰em stávajícím i nov˘m pacientÛm, Ïe
je od 1. fiíjna 2007 znovu otevfiena
zubní ordinace. Ordinaãní hodiny: pon-
dûlí–ãtvrtek 7.30–15.00 hodin, v pátek
7.30–14.00 hodin, bolestivé pfiípady od
7.30 do 8.30 hodin. Objednat se mÛÏe-
te na telefonním ãísle: 482 360 711.
Podje‰tûdská poliklinika, s. r. o., Na
Boji‰ti 84, 460 07 Liberec (sedmá stani-
ce tramvaje Krkono‰ská nebo Staré
Pekárny).
■ Labyrint Bohemia, o. p. s. je obecnû
prospû‰ná spoleãnost zaloÏená v roce
2002 a zamûfiená na podporu vzdûlává-
ní dûtí, mládeÏe a dospûl˘ch a smyslu-
plné vyuÏití volného ãasu. Spoleãnost
je ãlenem Asociace nestátních nezisko-
v˘ch organizací Libereckého kraje
(ANNOLK) a provozovatelem iQparku–
prvního nauãnû vzdûlávacího centra
v âR. První etapa iQparku byla otevfie-
na pro náv‰tûvníky v kvûtnu 2007. Pro-
jekt finanãnû podpofiil grant z EU
v rámci SROP, M·MT âR a nadace
·kola hrou. V iQparku je více neÏ 200
exponátÛ z oblasti biologie, fyziky
a dal‰ích oblastí, mnoho hlavolamÛ
a jin˘ch zajímav˘ch exponátÛ (souãas-
n˘ch i historick˘ch). Kontakt: Labyrint
Bohemia, o. p. s., Ko‰ická 6, 460 12
Liberec, tel.: 485 249 649, e-mail:
lb@labyrint bohemia.cz

Aukce umûleck˘ch pfiedmûtÛ
V sobotu 24. listopadu 2007 ve 14 ho-

din bude v Liberci zahájena v pofiadí jiÏ
11. benefiãní aukce umûleck˘ch pfied-
mûtÛ. Novû letos aukce probûhne v re-
prezentativních prostorách Multimedi-
álního sálu Krajského úfiadu v Liberci.
Zá‰titu nad aukcí pfievzal hejtman Li-
bereckého kraje Petr Skokan. Stejnû ja-
ko v minul˘ch letech se Nadaci EURO-
NISA opût podafiilo získat zajímavá díla
z tvorby znám˘ch a uznávan˘ch v˘tvar-
níkÛ z celé âeské republiky. Jsou mezi
nimi napfi.: Jifií Anderle, Adolf Born,
Ivan Kolman, Kristian Kodet, Stanislav
Libensk˘ – Jaroslava Brychtová, Josef
Paleãek, René Roubíãek, Ale‰ Va‰íãek,
Karel ·afáfi, Bofiek ·ípek, Max ·vabin-
sk˘, Olbram Zoubek a mnoho dal‰ích.
V˘tûÏek z aukce bude urãen na podpo-
ru neziskov˘ch organizací v na‰em re-
gionu.

NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA CELÝ I ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK
MUŽŮM A ŽENÁM

STAŇTE SE ŘIDIČI A ŘIDIČKAMI
TRAMVAJÍ NEBO AUTOBUSŮ

NABÍZÍME:
• ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ TRAMVAJÍ A AUTOBUSŮ ZCELA ZDARMA

• ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
• DOBRÉ FINANČNÍ PODMÍNKY

POŽADAVKY:
• VĚK NEJMÉNĚ 21 LET

• ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY B NEBO C
(PLATÍ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZÍSKAT ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ AUTOBUSU)

• DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV
• ABSOLVOVÁNÍ KURZU K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA TRAMVAJ

NEBO K ROZŠÍŘENÍ PRO ŘÍZENÍ ATOBUSU

PŘIJĎTE A POZNEJTE ZAJÍMAVOU PRÁCI

TELEFON: 485 344 108 • E-MAIL: dpml@dpml.cz • FAX: 485 105 426 • WEB: www.dpml.cz

VŠEM MUŽŮM VŠEM ŽENÁM

Umûlecké pfiedmûty bude moÏné
zhlédnout od 19. do 23. listopadu 2007
v prostorách liberecké poboãky âSOB
na tfiídû 1. máje. Aukãní katalog umû-
leck˘ch dûl, kter˘ bude pro úãely aukce
vyti‰tûn, si zájemci mohou objednat te-
lefonicky na ãísle 485 251 953 nebo po‰-
tou na adresu: Nadace EURONISA –
Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1.

(pel)


