
V liberecké mûstské dopravû budou
od 1. ledna 2008 platit nové tarifní pod-
mínky, coÏ znamená, Ïe cestující v libe-
reck˘ch autobusech a tramvajích zapla-
tí za jízdné více. Nové tarify schválila ra-
da mûsta. „DÛvodem nav˘‰ení ceny
jízdného je rÛst nákladÛ a zejména cen 
pohonn˘ch hmot,“ uvedl námûstek pri-
mátora Milan ·ír, kter˘ má libereckou
MHD ve svém resortu. Novinkou plat-
nou od ledna 2008 je zavedení jednot-
ného jednorázového jízdného, coÏ zna-

mená, Ïe základní jízdenka (40minuto-
vá) bude stát 16 korun a zlevnûná 8 Kã,
a to s moÏností pfiestupu, neboÈ pásma
byla zru‰ena. JiÏ nebudou platit jízden-
ky 20 a 45minutové. Jízdenka zakoupe-
ná u fiidiãe bude stát 20 a zlevnûná 10
korun.

PodraÏí i pfiedplatní kupóny, kdy
30denní pfienosn˘ z dosavadních 600 Kã
bude stát 840 Kã. Tfiicetidenní nepfie-
nosn˘ STANDARD bude stát 500 Kã
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13|12
15 hodin

XI. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2007 
se koná ve ãtvrtek 13. prosince 2007 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Zveme vás na
Benefiãní koncert

Od ledna nové tarify v MHD

Pfiedplatní kupóny jen na Libereckou mûstskou kartu

Velk˘ sál Severoãeského muzea bude
6. ledna 2008 místem konání jiÏ IX. Be-
nefiãního koncertu, kter˘ kaÏdoroãnû po-
fiádá primátor mûsta Jifií Kittner ve pro-
spûch nûkteré z libereck˘ch organizací
poskytujících pomoc slab˘m a potfieb-
n˘m. „Tentokrát v˘tûÏek obdrÏí Poradna
pro rodinu, manÏelství a mezilidské vzta-
hy v Liberci, která pomáhá lidem ve slo-
Ïité Ïivotní situaci nebo osobní krizi, kdy
jim poskytuje nejen odbornou psycholo-
gickou a sociálnûprávní pomoc, ale také
hfiejivé lidské slovo. Poradna pomáhá
klientÛm rovnûÏ s fie‰ením partnersk˘ch
a rodinn˘ch vztahÛ a kromû toho se vû-
nuje pfiípravû ÏadatelÛ o náhradní rodin-
nou péãi,“ uvedl primátor Jifií Kittner.

Na benefiãním koncertû zazní od de-
vatenácti hodin jazzové skladby v pro-
vedení Îákovského Big Bandu ZU· Li-
berec pod vedením Rudolfa Mihulky
a Bigbendu Svatého BlaÏeje pod vede-
ním Jana Hasenöhrla a Kry‰tofa Marka.
Vstupenky lze zakoupit v Mûstském in-
formaãním centru nebo pfies internetov˘
rezervaãní systém. (dv)

Klidné vánoãní svátky a v novém roce 
mnoho pracovních a osobních úspûchÛ



2 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • PROSINEC 2007

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

Systém ‰kolního stravovaní se zmûní

Seniofii dostanou poãítaã s internetem

Mûsto Liberec si nechalo zpracovat
Studii optimalizace stravování v matefi-
sk˘ch a základních ‰kolách. Od února do
ãervna leto‰ního roku se jí zab˘vala spo-
leãnost MAVA, s. r. o. Ostrava, která nav-
‰tívila v‰ech 49 ‰kolsk˘ch kuchyní a 5 v˘-
dejen, aby na místû posoudila jejich stav
z hlediska stavebnû-technického i hygi-
enicko-technologického. Samozfiejmostí
byl i sbûr dat o kapacitû a dal‰í základní
údaje o jednotliv˘ch zafiízeních.

V˘sledek studie nebyl pro radní vel-
k˘m pfiekvapením. „AÏ na v˘jimky totiÏ
byla tato zafiízení kolaudována pfied více
neÏ dvaceti lety, a je více neÏ jasné, Ïe se
zde nachází zastaralé vybavení. Dal‰ím

problémem b˘vá naddimenzovanost v˘-
vafioven, coÏ s sebou pfiiná‰í ekonomic-
kou nev˘hodnost provozu, zejména v ob-
lasti spotfieby energií. Problematická je
ve vût‰inû pfiípadÛ i otázka pracovního
prostfiedí a bezpeãnosti práce. Skuteã-
n˘m bolav˘m místem v‰ak je udrÏování
jídel na pfiedepsané teplotû plus ‰edesát
stupÀÛ Celsia v prÛbûhu tepelné pfiípra-
vy,“ uvedl námûstek primátora pro resort
‰kolství Ondfiej âervinka.

V návaznosti na zji‰tûné údaje vypra-
coval dodavatel studie i varianty fie‰ení
dané situace. Tûmi se zab˘val také v˘bor
pro ‰kolství, v˘chovu a vzdûlávání
(V·VZ). Radní projednali v‰echny navr-

Ïené varianty a nakonec se shodli s V·VZ
na variantû, která pfiedpokládá zfiízení
centrálních kuchyní v nûkolika ‰kolách
(s celkovou kapacitou 1 000–1 500 jídel)
a v ostatních ‰kolách pouze v˘dejny. V té-
to souvislosti námûstek âervinka pozna-
menal, Ïe systém stravování v matefi-
sk˘ch ‰kolách zÛstane beze zmûn. 

Pfiíslu‰né magistrátní odbory nyní bu-
dou pokraãovat vpfiípravách zámûru, kdy
by mûly b˘t vytipovány ‰koly, u nichÏ do-
jde k rekonstrukcím kuchyní a v˘dejen.
Dále dojde ke zmapování spádov˘ch ob-
lastí k tûmto ‰kolám a také k vytvofiení
studie proveditelnosti.

Dagmar Vodvárková

■ Na základû v˘sledkÛ konkurzního
fiízení rada mûsta jmenovala novou
fieditelku Z· U Soudu, a to Mgr. Libu‰i
·evãíkovou, a novou fieditelku M·
Mot˘lek, jíÏ je Martina Suchomelová.
Obû fieditelky jsou jmenovány do funk-
cí k datu 1. 1. 2008.
■ Mûsto Liberec obdrÏelo od minister-
stva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
systémovou dotaci pfiesahující 116 mili-
onÛ korun, která je urãena na akce sou-
visející s MS 2009 Liberec. Konkrétnû
jde o: 16,2 milionu na akci „MSL 9 – 
H. Hanychov – Zázemí sportovcÛ J.2“,
23 milionÛ na akci „MSL 9 – H. Hany-
chov – Tribuny trenérÛ J.7“, 5,4 milio-
nu na akci „MSL 9 – H. Hanychov –
Komunikace TV cesta – dopadi‰tû pfie-
s˘pan˘ most J.10“, 22,4 milionu na akci
„MSL 9 – H. Hanychov – Elektroinsta-
lace J.15“, 7,7 milionu na akci „MSL 9 –
Vesec – Sadové úpravy V.8“, 41,3 milio-
nu na akci „MSL 9 – Vesec – Koncová
zafiízení zasnûÏování V.9“.
■ Informaãní technologie jsou velmi
potfiebné i pro práci Mûstské policie
Liberec, která v souãasnosti disponuje
zastaral˘m a nespolehliv˘m informaã-
ním systémem. Rozvojem informaãních
sítí pro mûstskou policii se zab˘vala
i rada mûsta. Z jednání vyplynulo, Ïe
investice do IT pro mûstskou policii

pfiedstavuje ãástku 100 milionÛ korun
rozvrÏenou do nûkolika let. Obnovit by
totiÏ bylo vhodné nejen koncová zafiíze-
ní, ale i cel˘ systém, kter˘ není zcela
kompatibilní se systémy pouÏívan˘mi
samotn˘m mûstem. To mÛÏe znamenat
problém napfiíklad v propojení rÛzn˘ch
databází atd. Radní schválili materiál
nazvan˘ Koncepce rozvoje IS Mûstské
policie Liberec pro roky 2007–2009
a uloÏili námûstkovi primátora pro
Ïivotní prostfiedí, technickou infra-
strukturu a bezpeãnost zajistit vypra-
cování podkladÛ pro Ïádost a pfiípravu
Ïádosti pro získání dotace z Integrova-
ného operaãního programu. V pfiípadû
úspûchu podané Ïádosti tak mÛÏe b˘t
z vnûj‰ích zdrojÛ poskytnut pfiíspûvek
na realizaci rozvoje IS MP Liberec aÏ do
v˘‰e 85 % z celkového objemu.
■ Plnûním smlouvy uzavfiené mezi
statutárním mûstem Liberec a spoleã-
ností ELTODO-CITELUM, s. r. o. ohled-
nû poskytování sluÏeb se zab˘vala
rada mûsta. Ze zprávy mimo jiné vypl˘-
vá, Ïe za období od 1. 8. 2006 do 31. 7.
2007 bylo provedeno: v rámci prevence
– 43 revizí zapínacích míst, 727 revizí
svûteln˘ch míst a 2 060 periodick˘ch
kontrol svûteln˘ch míst (za celkem 155
tisíc korun); v rámci operativních zása-
hÛ se spotfiebovalo 533 metrÛ kabelÛ

a více neÏ 2 500 hlavních souãástek
osvûtlení (za celkem 2,5 milionu korun).
V rámci obnovy se na vefiejné osvûtlení
vynaloÏilo 24 milionÛ korun. Do‰lo také
k nárÛstu svûteln˘ch míst, a to celkem
o 147 modÛ (vût‰inou se jednalo
o novou v˘stavbu, ale také o poÏadav-
ky obyvatel). V rámci rekonstrukce
vefiejného osvûtlení se zrekonstruovalo
osvûtlení ve více neÏ 30 ulicích (dohro-
mady ‰lo o v˘mûnu 276 stoÏárÛ, 520
svítidel a více neÏ 8 tisíc metrÛ nov˘ch
kabelÛ). Jednotliv˘ch svítidel bylo po
celém Liberci vymûnûno dal‰ích 1 858
kusÛ. Kompletní v˘mûny se doãkalo 37
zapínacích míst. Pfiisvûtlení se v daném
období provedlo na tfiech pfiechodech
pro chodce a více neÏ 1 600 stoÏárÛ
vefiejného osvûtlení bylo novû natfieno.
Na úseku svûtelné signalizace stála za
rok trvání smlouvy obnova zafiízení
8,25 milionu korun.
■ V souladu se Stavebním programem
infrastruktury související s pofiádáním
MS v klasickém lyÏování v roce 2009
v Liberci vypsal odbor ‰kolství, kultury
a sportu v˘bûrové fiízení. Jde o v˘bûro-
vé fiízení na akci MS 2009 – 11.2 – Par-
kovi‰tû Je‰tûdská“. Radní schválili
vypsání tohoto v˘bûrového fiízení
a jmenovali ãleny komise pro otevírání
obálek a ãleny hodnotící komise. (dv)

Tajemnice Nadaãního fondu manÏelÛ
Klausov˘ch oslovila vedení SML s na-
bídkou poskytnutí jednoho kusu osobní-
ho poãítaãe pro mûsto Liberec s tím, Ïe
poãítaã bude urãen k bezplatnému uÏí-
vání libereck˘m seniorÛm. Stejn˘ na-
daãní fond jiÏ v minulosti financoval po-
ãítaãov˘ kurz v rámci svého projektu

„Seniofii komunikují“. Nabídka poãítaãe
je s tímto kurzem pfiímo spojena, av‰ak
poãítaã bude podle darovací smlouvy
umístûn ve vefiejnû pfiístupném prostoru
(uãebnû) a pfiístup k nûmu bude mít ‰i-
roká seniorská vefiejnost, nejen absol-
venti v˘‰e uvedeného kurzu. Samozfiej-
mostí je i pfiístup k síti internet.

Radní schválili pfiijetí tohoto daru for-
mou nadaãního pfiíspûvku ve v˘‰i 25 000
korun a následné zakoupení poãítaãe.
Odbor sociálních a zdravotních sluÏeb
zajistí umístûní poãítaãe v prostorách
klubu seniorÛ v DPS Burianova, kde bu-
de zaji‰tûn jeho provoz i pfiipojení na in-
ternet. (mk)



a zlevnûn˘ 250 Kã, ãtvrtletní pak 1 320
Kã a roãní vyjde na 4 800 korun. Od led-
na 2008 zÛstávají zachovány slevové
a bonusové programy jako je ABONENT
ãi ABONENT PLUS.

Jak uvedl námûstek Milan ·ír, od 
1. prosince jsou v provozu na tfiímûsíãní
zku‰ební dobu noãní linky. „Po tfiech
mûsících efektivitu provozu noãních
spojÛ vyhodnotíme a na základû toho
rozhodneme, zda je zachováme,“ upfies-
nil Milan ·ír.

S nov˘mi tarify je v souãasnosti ak-
tuální i platnost stávajících kmenov˘ch
listÛ („papírov˘ch lítaãek“), která konãí
31. 12. 2007. Na tyto prÛkazky jiÏ nebu-
de moÏné zakoupit ãasové pfiedplatní
kupóny pro rok 2008. Tyto tarify budou
vázány na Libereckou mûstskou kartu,
kterou vydává Liberecká IS, a. s. v Kli-
entském centru ve Fr˘dlantské ulici.

Provozní doba Klientského centra
v prosinci je nezmûnûna, tj. v pondûlí
a ve stfiedu od 8.00 do 18.00, v úter˘, ve
ãtvrtek a v pátek od 8.00 do 16.00 hodin.

Na Silvestra 31. 12. 2007 je sanitární
den a Klientské centrum je ZAV¤ENO.

Dagmar Vodvárková
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Od ledna zaãnou platit nové tarify v MHD

V souvislosti s nov˘m stavebním zá-
konem, kter˘ vstoupil v platnost 1. ledna
2007 (zákon ã. 183/2006 Sb.) je nutné ta-
ké pro mûsto Liberec zajistit aktuální
funkãní územní plán respektující nov˘
právní rámec pro územnû plánovací do-
kumentaci.

Zastupitelstvo mûsta sv˘m usnese-
ním ã. 92/07 ze dne 31. 5. 2007 schváli-
lo podnût pro pofiízení nového územní-
ho plánu mûsta Liberce a uloÏilo zahájit
kroky k jeho pofiízení. Na základû toho-
to rozhodnutí zahájil odbor strategie
a územní koncepce pfiípravné práce.
ShromaÏìuje podnûty obyvatel, podkla-
dy o zámûrech investorÛ, informace
o území od jejich správcÛ, údaje o tren-
dech v˘voje jednotliv˘ch funkcí a infra-
struktury v území.

Ve spolupráci s projektantem vybra-
n˘m v˘bûrov˘m fiízením jsou zpracová-
vány prÛzkumy a rozbory souãasného
stavu, provádí se terénní a dotazníkové
‰etfiení územních jevÛ, nedílnou sou-
ãástí provádûn˘ch prÛzkumÛ je i hod-
nocení stupnû vyuÏití ploch navrÏen˘ch
platn˘m územním plánem pro bydlení,
v˘robu a obãanské vybavení. V˘sled-
kem této práce bude rozbor udrÏitelné-
ho rozvoje území jako podklad pro tvor-
bu zadání územního plánu.

PfiedbûÏn˘ harmonogram pofiízení
nového územního plánu pfiedpokládá
zpracovat zadání v bfieznu 2008 a vybrat
zpracovatele územního plánu v˘bûro-
v˘m fiízením do konce ãervna 2008.

Ivo Palou‰, námûstek primátora
pro rozvoj a územní plánování

Radní poprvé projednali rozpoãet
mûsta a jím fiízen˘ch organizací na pfií‰-
tí rok. Zastupitelé mûsta se jím budou
zab˘vat na svém zasedání 13. prosince.
V následující tabulce jsou uvedeny nej-
dÛleÏitûj‰í ukazatele obsaÏené v návr-
hu:

Mûsto pofiizuje nov˘ územní plánPozemky prodány

Rozpoãet mûsta na pfií‰tí rok a v˘hled do dal‰ích let

Pfiíjmy 1 635 967 879 Kã
daÀové pfiíjmy 1 086 360 000 Kã
nedaÀové pfiíjmy 83 484 689 Kã 
kapitálové pfiíjmy 148 066 190 Kã
dotace 318 057 000 Kã

V˘daje 1 835 228 879 Kã
bûÏné v˘daje 1 420 575 334 Kã
kapitálové v˘daje 414 653 545 Kã

Financování -199 261 000 Kã

Radní se vûnovali i naplnûnosti jed-
notliv˘ch fondÛ SML pro rok 2008 a za-
stupitelÛm bude pfiedloÏen tento návrh:

Fond pro partnerskou
spolupráci
Mûstsk˘ fond rozvoje
bydlení
Fond pro podporu
a rozvoj vzdûlávání
Sportovní fond
Kulturní fond
Ekofond
Fond zdraví
Fond prevence
Celkem

100 000 Kã

5 000 000 Kã

1 450 000 Kã
5 150 000 Kã
2 100 000 Kã

500 000 Kã
1 000 000 Kã

200 000 Kã
15 500 000 Kã

Návrh rozpoãtu na rok 2008 je v˘sled-
kem dlouh˘ch jednání, neboÈ i v leto‰ním
roce byly poÏadavky jednotliv˘ch odbo-
rÛ vy‰‰í neÏ pfiedpokládané pfiíjmy. Pro
pfií‰tí rok Ïádaly odbory o 520 milionÛ ko-
run více neÏ jsou plánované pfiíjmy.

V první etapû ‰krtÛ byl rozpoãet po-
krácen odboru komunálních sluÏeb, kte-
r˘ nav˘‰il svÛj poÏadavek na mûstsk˘
rozpoãet o 15 % oproti rozpoãtu leto‰ní-

mu. Pfiitom jednotlivé odbory dostaly
maximální limit 95 % bûÏn˘ch v˘dajÛ ro-
ku 2007 (dle stavu po 3. rozpoãtovém
opatfiení). Ve druhé etapû do‰lo ke krá-
cení poÏadavkÛ v oblasti kapitálov˘ch
v˘dajÛ. K vyrovnanosti rozpoãtu pak
v koneãné fázi pfiispûlo nav˘‰ení odha-
du pfiíjmÛ (daÀov˘ch i kapitálov˘ch). Od-
souhlasen˘ návrh rozpoãtu bude k pfii-
pomínkování vefiejnosti vyvû‰en na
úfiední desce.

JelikoÏ souãástí rozpoãtov˘ch pravi-
del je i sestavování rozpoãtového v˘hle-
du na dal‰í období, odbor ekonomiky
pfiedloÏil i návrh tohoto dokumentu. Z nûj
v základních ukazatelích vypl˘vá, Ïe pfií-
jmy by se mûly vnásledujících letech mír-
nû zvy‰ovat. Smûrem nahoru se v‰ak bu-
dou pohybovat i v˘daje mûsta. V koneã-
ném dÛsledku je pfiedpokládán mírn˘ ná-
rÛst financování. Odsouhlasen˘ rozpo-
ãtov˘ v˘hled také budou schvalovat
zastupitelé 13. prosince. (mk)

Primátor mûsta Jifií Kittner a fieditel
spoleãnosti Multi Development Lubo‰
Koãí ve ãtvrtek 22. listopadu podepsali
kupní smlouvu na mûstské pozemky, kde
v souãasné dobû jiÏ probíhá v˘stavba bu-
doucího obchodnû zábavního centra Fó-
rum Liberec. Developerská spoleãnost
odkoupila pozemky od mûsta za 40 mili-
onÛ korun, a to je‰tû dfiíve neÏ urãovala
pÛvodní smlouva o budoucím prodeji.
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Obãanské prÛkazy bez strojovû ãi-
teln˘ch údajÛ vydané do 31. 12. 1998
skonãí svojí platnost 31. 12. 2007. Z po-
vinnosti vymûnit obãansk˘ prÛkaz jsou
osvobozeni obãané narozeni pfied prv-
ním lednem 1936, ktefií mají ve stáva-
jícím dokladu vyznaãenu platnost bez
omezení. Pro v˘mûnu obãanského prÛ-

kazu je potfieba pfiedloÏit stávající do-
klad, vyplnûnou a podepsanou Ïádost
(lze vyzvednou a vyplnit pfiímo na mís-
tû), jednu fotografii, popfiípadû dal‰í do-
klady, osvûdãující skuteãnosti zapiso-
vané do obãanského prÛkazu, pokud
v nûm jiÏ nejsou uvedeny (napfi. diplom
nebo oddací list).

Dále bychom chtûli obãany upozornit
na moÏnost vyuÏít pfii podání Ïádosti re-
zervaãního systému Magistrátu mûsta
Liberec, kdy se lze prostfiednictvím we-
bov˘ch stránek statutárního mûsta Li-
berec (www.liberec.cz) objednat na
konkrétní termín, a to aÏ tfii mûsíce do-
pfiedu.

Integrovan˘ plán rozvoje mûsta
(IPRM) je základním koordinaãním rám-
cem navazujícím na celkovou vizi a stra-
tegii rozvoje mûsta za úãelem identifika-
ce a fie‰ení problémÛ rozvojov˘ch oblas-
tí mûsta v návaznosti na vyuÏití podpory
ze strukturálních fondÛ vprogramovacím
období 2007– 2013. Je tfieba zdÛraznit, Ïe
zpracování tohoto dokumentu je nevy-
hnutelnou podmínkou pro ãerpání z opat-
fiení 2.1 Rozvoj regionálních center ROP
NUTS II Severov˘chod.

Zpracování tohoto dokumentu tak
umoÏní mûstu a dal‰ím subjektÛm pÛso-
bícím v Liberci ãerpat dotace na regene-
raci brownfields, obnovu vybran˘ch
mûstsk˘ch ãástí nebo objektÛ, rozvoj in-

frastruktury v oblasti ‰kolství a vzdûlá-
vání a v oblasti zdravotnictví a sociálních
vûcí, ale i jin˘ch oblastech. Zpracovate-
lem dokumentu je mûsto, které je také
zodpovûdné za jeho realizaci. Jednou
z podmínek nutn˘ch k tomu, aby byl
IPRM pfiijat fiídícím orgánem ROP je re-
spektování partnerství a zapojení vefiej-
nosti do v‰ech fází pfiípravy, zpracování
a realizace dokumentu.

IPRM je moÏné tvofiit ve dvou varian-
tách – Zónov˘ (napfi. revitalizace centra
mûsta) a Tematick˘ (napfi. vefiejná do-
prava). Vzhledem k v˘hodnosti pokr˘t co
nej‰ir‰í pole potfieb a pfiipravovan˘ch
projektÛ mûsta, je v˘hodné pfiipravovat
obû varianty souãasnû.

Metodika schválená vládou âR pfii-
pou‰tí zpracování IPRM v horizontu ma-
ximálnû 6 mûsícÛ. V prÛbûhu této doby
by se mûla odehrát fiada provázan˘ch ak-
cí, které pfiispûjí k vyfie‰ení urãitého pro-
blému, aÈ jiÏ tematick˘ch, tak i zónov˘ch.

Vzhledem k v˘‰e popsan˘m skuteã-
nostem radní na svém devatenáctém za-
sedání schválili zahájení tvorby dvou In-
tegrovan˘ch plánÛ rozvoje mûsta (jedno-
ho tematického a jednoho zónového), za-
dali vefiejnou zakázku malého rozsahu na
zpracovatele IPRM, ustanovili pracovní
skupinu pro IPRM a jmenovali její ãleny,
ktefií jsou z fiad úfiedníkÛ liberecké radni-
ce.

Martin Korych, tiskov˘ mluvãí MML

UPOZORNùNÍ – V¯MùNA OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ

Liberec vytvofií Integrované plány rozvoje mûsta

Restaurace se do Radniãního sklípku nevrátí
Jak budou vyuÏity prostory velkého

sálu Radniãního sklípku? Bude v nich
opût obnoven restauraãní provoz nebo
bude vyuÏíván jako v˘stavnû spoleãen-
sk˘ prostor? Na tyto otázky mûli odpo-
vûdût zastupitelé mûsta na svém listo-
padovém zasedání.

Po ukonãení restauraãního provozu
v Radniãním sklípku z dÛvodu neekono-
mického provozu, pfievzalo velk˘ sál
i pivnici Parlament do své správy mûsto
Liberec, a to v roce 2004. Je‰tû pfied pfie-
vzetím prostor zpût radní schválili vyu-
Ïití velkého sálu vãetnû salónkÛ pro za-
sedání zastupitelstva mûsta. V bfieznu
následujícího roku pfiibylo rozhodnutí
o budoucím vyuÏití b˘valé pivnice Par-
lament pro v˘stavní, galerijní a turistic-
ko-informaãní provozy (pfiedev‰ím jako
nové sídlo Malé v˘stavní sínû).

V letech 2005 a 2006 probíhala rozsá-
hlá rekonstrukce podzemních prostor,
zejména velkého sálu, kter˘ byl loni zno-
vuotevfien vefiejnosti a od té doby slouÏí
hlavnû pro v˘stavní a spoleãenské úãe-
ly. Paralelnû s tím probíhaly i opravy b˘-
valé pivnice Parlament, jejíÏ prostory
mají b˘t dokonãeny v prvních mûsících
roku 2008. „Následnû pfiijde na fiadu je‰-
tû vybudování bezbariérového pfiístupu

do obou prostor formou v˘tahu z nám.
Dr. E. Bene‰e. Jistû není pochyb o tom,
Ïe se jedná o prÛlomové fie‰ení bezbari-
érovosti, které je ke spatfiení snad jen
pfied slavn˘m dráÏìansk˘m Frauenkir-
che,“ uvedl tajemník magistrátu Marek
¤eháãek. Toto fie‰ení pfiedstavuje nema-
lé finanãní náklady (i vzhledem k dosud
nevyjasnûnému zatékání do prostor v˘-
ãepu). Podle odhadÛ se finální ãástka re-
konstrukce 1. podzemního podlaÏí rad-
nice mÛÏe vy‰plhat aÏ na 10 milionÛ ko-
run.

Zatímco budoucí vyuÏití Parlamentu
je v‰eobecnû kladnû pfiijímáno, po zno-
vuotevfiení velkého sálu se na vefiejnos-
ti zaãaly objevovat hlasy volající po zpro-
voznûní restauraãního zafiízení v tûchto
krásn˘ch a novû opraven˘ch prosto-
rách. Letos tak tajemník magistrátu, kte-
r˘ je garantem rekonstrukce suterén-
ních prostor radnice, vyhlásil anketu
o budoucím vyuÏití sklípku mezi libe-
reckou vefiejností. „Navzdory tomu, Ïe
anketa byla inzerována na webov˘ch
stránkách mûsta, v místním tisku i pfii
rÛzn˘ch jin˘ch pfiíleÏitostech, dorazily
ohlasy pouze od 17 obãanÛ a ‰estnáct
z nich si pfiálo restauraci. To není repre-
zentativní vzorek, vyjadfiující pfiání té-

mûfi sta tisíc LibereãanÛ,“ dodal tajem-
ník Marek ¤eháãek s tím, Ïe obû moÏ-
nosti mají své klady i zápory. Zastupite-
lé nakonec tûsnou vût‰inou dvaceti hla-
sÛ rozhodli, Ïe Radniãní sklípek bude
slouÏit ke kulturním a celospoleãen-
sk˘m úãelÛm. Mûsto v‰ak musí na do-
poruãení památkáfiÛ vymûnit ve sklípku
lustry, coÏ podle tajemníka ¤eháãka bu-
de obná‰et investici 1,5 milionu korun.

Text: Dagmar Vodvárková
Foto: Petra ·puláková



Obãanské sdruÏení Foreigners uspo-
fiádalo spoleãnû s Krajsk˘m úfiadem Li-
bereckého kraje a s Komunitním stfie-
diskem KONTAKT Liberec, pfiíspûvko-
vou organizací mûsta, projekt Rodina od
vedle. A tak se v nedûli 18. listopadu
v nov˘ch prostorách Komunitního stfie-
diska KONTAKT se‰lo ke spoleãnému
obûdu osm rodin, z nichÏ ãtyfii byly ar-
ménské. Mezi nû zavítala i námûstkynû
primátora Naìa Jozífková a fieditel stfie-
diska KONTAKT Michael Dufek. Pfiítom-
na byla rovnûÏ pfiedsedkynû obãanské-
ho sdruÏení Foreigners, Ruzanna Gry-
gorian, která zároveÀ pfiedstavila ar-
ménskou kulturu.

Tento dílãí projekt je souãástí celo-
státního projektu Rodina od vedle, kter˘
realizuje obãanské sdruÏení Slovo 21 a je
podpofien MPSV âR, NROS, grantem z Is-
landu, Lichten‰tejnska a Norska. Hlav-
ním cílem projektu je podpofiit integraci

dlouhodobû Ïijících cizincÛ do ãeské
spoleãnosti prostfiednictvím pfiímého
kontaktu mezi rodinami cizincÛ a ãesk˘-
mi rodinami apodpofiit rozvoj vztahÛ me-
zi âechy a komunitami cizincÛ Ïijícími
v na‰í zemi. (vod)
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v listopadu 2007, zajistila Komi-
se pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Antonín Krãál, Julie Kulhánko-
vá, Vûra Sehnalová

91 let – Vlasta Kubáãková

92 let – Marie Fontánová, Vlasta Wer-
nerová, Jindfii‰ka BlaÏková

93 let – Bohumila Bouzková, Anna
Ogurãáková, Anna Kropáãková, AneÏ-
ka Misafiová

94 let – Bohumila Motejlková, Bedfii‰-
ka âerníková

95 let – Marta Dolenská

96 let – Amália Bukáãková

97 let – Marie Slívová

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Projekt „Rodina od vedle"

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje
Struãnû

■ Liberecká zoologická zahrada
vstoupí do roku 2008 po boku nového
generálního partnera. Stala se jím spo-
leãnost ING Real Estate Development,
která je souãástí globální finanãní sku-
piny nizozemského pÛvodu ING Group
pÛsobící pfiedev‰ím v bankovních
a poji‰Èovacích sluÏbách. ZOO Liberec
od ING RED získá i pomûrnû v˘znamn˘
finanãní pfiíspûvek (400 tisíc Kã za part-
nerství a dal‰ích 60 tisíc za mecená‰-
ství nad párem lvÛ pustinn˘ch), kter˘
bude vyuÏit na dal‰í rozvoj chovu vzác-
n˘ch a ohroÏen˘ch zvífiat.

■ Malé keramické písmenko D, jako
symbol divadla, v polovinû leto‰ního
roku rozdávali skauti v ulicích Liberce
v‰em dárcÛm, ktefií pfiispûli do vefiejné
sbírky, v níÏ se se‰lo na 20 tisíc korun.
Vybrané peníze byly pouÏity na vybu-
dování bezbariérového nájezdu do
budovy Malého divadla, které je sou-
ãástí Divadla F. X. ·aldy Liberec.
Nájezd z vefiejné komunikace vznikl
s podporou mûstsk˘ch spoleãností
Elset a Technické sluÏby mûsta Liber-
ce, a otevfiel tak handicapovan˘m spo-
luobãanÛm kulturní scénu. Pofiadate-
lem sbírky byl Junák – svaz skautÛ
a skautek âR, Libereck˘ kraj a Elset.

Do redakce jsme obdrÏeli dopis od
paní Gity Pfiíborské, která za seniory 
Îidovské obce Liberec napsala nûkolik
následujících fiádkÛ: „Zhlédli jsem nád-
herné prostory Komunitního stfiediska
Kontakt v Palachovû ulici pfii jeho fiíjno-
vém otevfiení. Chtûli bychom vedení
mûsta, a zejména námûstkyni primáto-
ra Nadû Jozífkové, podûkovat za tento
poãin, za vytvofiení dÛstojného prostfie-

dí, kde my, lidé star‰ího vûku a osamû-
lí, mÛÏeme vyvíjet aktivity nebo jen po-
sedût s pfiáteli a na chvíli zapomenout
na potíÏe stáfií. Poloha stfiediska Kon-
takt byla velmi dobfie zvolena, neboÈ se
nachází v centru mûsta v dostupnosti
MHD. Dûkujeme i fiediteli stfiediska Mi-
chaeli Dufkovi za milé pfiijetí a v‰em,
ktefií se na vzniku stfiediska podíleli,
patfií na‰e uznání.“

1. a 2. kolo pro poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML na
1. pololetí roku 2008. Dotace budou poskytovány na projekty realizované v ob-
dobí od 1. 1.–31. 7. 2008.

1. kolo se t˘ká projektÛ realizovan˘ch v partnersk˘ch mûstech – Ïádost je tfie-
ba oznaãit heslem ZAHRANIâÍ v kolonce formuláfie Oznaãení grantového kola
na stranû 1.

2. kolo se t˘ká projektÛ realizovan˘ch ve spolupráci s partnersk˘mi mûsty v Li-
berci – Ïádost je tfieba oznaãit heslem LIBEREC v kolonce formuláfie Oznaãení
grantového kola na stranû 1.

Tiskopisy Ïádostí jsou k dispozici na webov˘ch stránkách statutárního mûsta
Liberec www.liberec.cz jako pfiíloha u v˘zvy k pfiedkládání Ïádostí o dotaci z Fon-
du pro partnerskou spolupráci SML nebo v recepci budovy liberecké radnice.
V pfiílohách souãasnû naleznete Statut Fondu pro partnerskou spolupráci SML,
základní pravidla pfiidûlování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML
a prohlá‰ení o pfiíslibu spolupráce v jazyce nûmeckém a anglickém.
Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány po‰tou na adrese: Ing. Milu‰e Charyparová,
Magistrát mûsta Liberec, oddûlení tiskové, vnûj‰ích vztahÛ a propagace mûs-
ta, námûstí Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1, nebo v podatelnû MML do termí-
nu uzávûrky 8. 1. 2008 do 16 hodin. Pfiípadné dotazy adresujte prosím na e-mailo-
vou adresu: charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz

D O · L O D O R E D A K C E
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Liberec pfiivítá úãastníky i náv‰tûvníky Svûtov˘ch pohárÛ

V Liberci funguje poradna pro cizince

Rozhovor s Tomá‰em Pochopem, manaÏerem sekce doprava pfii Organizaãním
v˘boru FIS MS LIBEREC 2009 na téma doprava v Liberci pfii Svûtov˘ch pohárech

Milí Libereãané,
ráda bych vás prostfiednictvím tohoto Zpravodaje pravidelnû informovala
o chystan˘ch aktivitách a událostech, souvisejících se Svûtov˘mi poháry,
které se v Liberci uskuteãní. V dne‰ním vydání jsme pro vás pfiipravili pfie-
hled dopravních opatfiení a omezení, se kter˘mi se bûhem konání pohárÛ
setkáte.
Vûfiím, Ïe se na závodech potkáme a spoleãnû si uÏijeme velk˘ sportovní
svátek.

Katefiina Neumannová
Prezidentka organizaãního v˘boru

Jaké parkovací plochy jsou pfiiprave-
ny pro náv‰tûvníky Svûtov˘ch pohárÛ?

Podstatné je hned na zaãátku zmínit,
Ïe opatfiení pfii Svûtov˘ch pohárech bu-
dou jiná neÏ opatfiení pfii mistrovství svû-
ta. Pro náv‰tûvníky jsou teì aktuální pfie-
dev‰ím únorové Svûtové poháry konající
se za ménû neÏ tfii mûsíce. Na‰ím cílem
je, aby kaÏd˘ náv‰tûvník mohl v klidu za-
parkovat a b˘t pfiepraven k areálu. Pfii
Svûtovém poháru ve skoku na lyÏích bu-
deme aplikovat stejn˘ model jako pfii
mistrovství svûta. Na silnici 1/14, coÏ je
aktuálnû odboãka z Liberce do Jablonce
nad Nisou, máme v souãasné chvíli pfii-
praveno zhruba 3 000 parkovacích míst.
Pro autobusy je pfiipraveno záchytné par-
kovi‰tû v prÛmyslové zónû Jih, kam se
vejde aÏ 200 autobusÛ.

Dopravní opatfiení nás samozfiejmû
neminou, poãítáme s uzávûrou od kru-
hového objezdu z OkruÏní ulice smûrem
na Je‰tûd, kde bude vjezd povolen pou-
ze akreditovan˘m novináfiÛm, sportov-
cÛm, residentÛm a spoleãnostem mají-
cím v dané oblasti sídlo. Uzávûra bude
konãit z druhé strany Je‰tûdu u Seme-
ringu. Podstatnou zmûnou oproti minu-

losti je to, Ïe dfiíve byly závody na Je‰tû-
du brzy odpoledne, nyní jsou naplánová-
ny na 17 hodinu. Je to dobrá zpráva pro
Libereãáky, ktefií se budou moci pfiijít po-
dívat na závody po práci.

Co se t˘ká Svûtového poháru v bûÏec-
k˘ch disciplínách ve Vesci, náv‰tûvníci
budou moci parkovat auta na silnici 1/14
u odboãky do Jablonce. V‰echny akredi-
tované osoby budou najíÏdût v protismû-
ru dálnice na odstavné parkovi‰tû, které
vzniklo vedle areálu Vesec. Je to vûc, kte-
rá se dotkne fiidiãÛ, neboÈ po dobu Svû-
tového poháru bude omezen prÛjezd sil-
nicí 1/35, jednodu‰e fieãeno dálnice z Li-
berce do Prahy. V tomto úseku bude sve-
den provoz do levého jízdního pruhu tak,
aby mohli závodníci a akreditované oso-
by najíÏdût do areálu. Náv‰tûvníkÛm te-
dy doporuãuji drÏet se zmiÀované 1/35
a vyuÏít hlavní parkovi‰tû na 1/14 na od-
boãce na Jablonec. Pokud pojedou hosté
autobusem, budou parkovat v prÛmyslo-
vé zónû.

S k˘m budete pfii koordinaci dopra-
vy spolupracovat?

Souãinnost v‰ech participujících orga-
nizací je veliká. Dopravní v˘bor se sklá-

dá ze zástupcÛ v‰ech dotãen˘ch organi-
zací, odboru dopravy Libereckého kraje
i mûsta Liberec, Policie âeské republiky,
mûstské policie i technick˘ch sluÏeb.
V‰echny tyto sloÏky spolupracují a pra-
videlnû se scházejí. Existuje zpracovan˘
plán generelu dopravy, jak se bude do-
prava v prÛbûhu Svûtov˘ch pohárÛ
a mistrovství svûta fie‰it. Pfii Svûtovém
poháru bude dopravu koordinovat asi tfii
sta lidí vãetnû dobrovolníkÛ, v prÛbûhu
mistrovství svûta se pak poãet úãastníkÛ
zdvojnásobí.

Jak v˘znamnû se dotknou zmûny
v dopravû libereck˘ch obãanÛ?

Pfiímo v centru mûsta po dobu Svûto-
v˘ch pohárÛ budou omezení v ulicích ko-
lem Centra Babylon, kde je umístûno
akreditaãní centrum, v ulici Nitranská
a U Nisy, kde bude zjednosmûrnûn˘ pro-
voz. Dal‰í omezení pocítí obãané v okolí
Vesce u bûÏeckého areálu. Za cel˘ 
organizaãní t˘m bych na závûr dodal, Ïe
v‰ichni pracujeme na tom, aby byl pohyb
po mûstû pfii Svûtov˘ch pohárech nena-
ru‰en. LibereãákÛm budou pfied zaãát-
kem závodÛ k dispozici mapky s kon-
krétními omezeními vãetnû objíÏdûk.

Novû vzniklé Komunitní stfiedisko Kontakt Liberec, p. o., se je‰tû ani nestihlo patfiiãnû zabydlet a jiÏ rozjelo svou práci
naplno. Vedení Komunitního stfiediska Kontakt zorganizovalo pracovní schÛzku mezi vedením ústeckého obãanského sdru-
Ïení OBERIG a koordinátorem národnostních men‰in Krajského úfiadu Libereckého kraje Ing. Josefem Holkem.

Obãanské sdruÏení OBERIG jiÏ druh˘m rokem provozuje Informaãní a vzdûlávací stfiedisko pro cizince „Slovansk˘ dÛm“
v Ústí nad Labem (www.oberig.cz). Mezi hlavní ãinnosti tohoto stfiediska patfií sociálnû-právní poradenství pro cizince –
jedná se o pomoc s obstaráváním kaÏdodenních záleÏitostí napfi. pfii jednání s úfiady (cizineckou policií, úfiady práce apod.),
pomoc s vyplÀováním formuláfiÛ, nostrifikací diplomÛ a poradenství v oblasti sociální a pracovnûprávní apod. Stfiedisko
realizuje hodiny multikulturní v˘chovy o Ïivotû cizincÛ na základních a stfiedních ‰kolách s cílem pfiiblíÏit problematiku in-
tegrace cizincÛ ÏákÛm a studentÛm základních a stfiedních ‰kol. Pfiipravuje také multikulturní aktivity a mezinárodní v˘-
mûny mládeÏe. Usiluje o sbliÏování a lep‰í poznávání slovansk˘ch národÛ, zejména národa ruského, ãeského, ukrajinské-
ho a slovenského.

V leto‰ním roce zaãíná o. s. OBERIG za podpory libereckého komunitního stfiediska s poskytováním sv˘ch sluÏeb i v Li-
bereckém kraji. Od listopadu v prostorách Komunitního stfiediska Kontakt Liberec, p. o., v Palachovû ul. 504/7 zaãala pra-
covat Poradna pro cizince, a to kaÏdou stfiedu od 11 do 18 hodin. Dále se pfiipravuje série diskusních semináfiÛ pro základní
a stfiední ‰koly v Libereckém kraji o Ïivotû mlad˘ch cizincÛ. Tû‰it se mÛÏete i na pfiipravované multikulturní ãesko-ruské
Vánoce poãátkem ledna 2008.

Bc. Tamara Richtermocová, poradce pro men‰iny, Komunitní stfiedisko Kontakt Liberec, p. o.



Mohu sníh z chodníku vyhrnovat do
silnice?

Zvolte jiné fie‰ení, napfiíklad odklízení
do hráze podél vozovky, mnozí fiidiãi dob-
fie vûdí, Ïe sníh vyklizen˘ do jízdní dráhy
je neãekaná a velmi nebezpeãná nástra-
ha.

UvaÏujete o moÏnosti odváÏet sníh
na skládky?

Dáváme pfiednost efektivnímu úklidu
s men‰ími náklady, ale pokud to je ne-
zbytné, pak z frekventovan˘ch komuni-
kací, mostÛ a nûkolika úsekÛ kfiiÏovatek
sníh odváÏíme.

Co udûláte s rampouchy ohroÏující-
mi chodce?

Rampouchy pfiedstavují váÏné nebez-
peãí, ale nejsou souãástí zimní údrÏby za-
ji‰Èované TSML. Nejsme na takovou ãin-
nost vybaveni. Odpovûdnost mají vlast-
níci nemovitostí.

Pfied dvûma hodinami pfiestalo snû-
Ïit, kdy se podafií uklidit chodníky
a schodi‰tû?

S ohledem na platnou legislativní
úpravu zodpovídají za údrÏbu chodníkÛ
majitelé pfiilehl˘ch nemovitostí. Ve mûs-
tû je na 500 km chodníkÛ, ale TSML se
starají jen o 150 km. Sníh uklízíme po-
stupnû od centra do okrajov˘ch ãástí.

Kdy vypluhujete sníh z na‰í ulice
v Radãicích?

Zimní údrÏba má své priority, nejdfiíve
postupujeme po trasách MHD a komuni-
kacích I. kategorie, dále podle Operaãní-
ho plánu. Musíme zajistit dopravní ob-
sluÏnost na pátefiních komunikacích
a teprve pak podle plánu údrÏby postu-
pujeme do dal‰ích lokalit mûsta.

Proã pouÏíváte sÛl?
Zfiejmû i vám sÛl na komunikacích

ztrpãuje Ïivot, ale bez chemického posy-
pu nezajistíme sjízdnost. Je to nejefek-
tivnûj‰í materiál k udrÏení bezpeãnosti
chodcÛ a dopravy.

Kdy a které silnice sypete?
Komunikace sypeme podle Operaãní-

ho plánu, a to jak chemicky, tak inertem.
Silnice I. a II. kategorie souãasnû pluhu-

jeme a sypeme, na tfietích kategoriích
nejprve pluhujeme, a potom provádíme
posyp.

Kdy uklidíte komunikace na sídli‰ti?
Sídli‰tû patfií mezi prioritní lokality.

Zimní údrÏbu zaji‰Èujeme podle dÛleÏi-
tosti komunikací. Jsme sice vybaveni
kvalitní mechanizací, ale na sídli‰tích po-
tfiebujeme vzájemnou ohleduplnost.
·patnû zaparkovaná vozidla nám mohou
bránit v prÛjezdu. 

Myslíte na odvoz odpadu?
Komunální odpad odváÏí firma .A.S.A.

Liberec, TSML ale zaji‰Èují sjízdnost ko-
munikací. Proto nás mrzí, kdyÏ pfiívaly
snûhu v˘jimeãnû omezí pfiístup k popel-
nicím. Na odstranûní problému spoleãnû
pracujeme.
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Co je dobré vûdût o zimní údrÏbû komunikací v Liberci

Odpovídá vedoucí  zimní údrÏby TSML Ladislav ·imerda

S pravidelnou pfiesností k nám zima pfiiná‰í drobné i vût-
‰í komplikace. ¤idiãi a chodci jsou vût‰inou na zdej‰í drs-
nûj‰í klimatické podmínky zvyklí, pfiesto je dobré vûdût, co
mûsto Liberec a jeho spoleãnost Technické sluÏby mûsta Li-
berce (TSML) zaji‰Èují a za jak˘ rozsah zimní údrÏby zod-
povídají.

ROZDùLENÍ ULIC
V‰echny komunikace nepatfií mûstu
Za uklizení snûhu a udrÏovaní sjízdn˘ch vozovek v Liberci
nezodpovídá jen mûsto Liberec a jeho akciová spoleãnost 
TSML. âást komunikací uvnitfi Liberce a v jeho blízkém oko-
lí rovnûÏ patfií státu a také Libereckému kraji. Správcem tûch-
to silnic je ¤editelství silnic a dálnic a Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Pro obyvatele je velmi obtíÏné rozli‰it vlastníky a kompeten-
ce. TSML v‰ak své povinnosti znají a snaÏí se je plnit. Na dis-
peãinku TSML poradí se zafiazením komunikací.
Kde zodpovídá stát a kde kraj
Státní silnice
Sokolská, Zhofielecká, Gen. Svobody, Lond˘nská od Sokolské
k Letné, prÛjezd ·aldovo námûstí, Jablonecká, Hejnická, Tan-
valdská, prÛtah E 1/35 a nov˘ ãtyfipruh od kruhového objez-
du Zelené Údolí k E 1/35.
Krajské silnice
Klá‰terní, Husova od Klá‰terní k Jizerské, Jizerská, Katefiin-
ská, Horská od Katefiinské k Rudolfovské, Rudolfovská, Kun-
ratická, Vratislavická, Rochlická, Po‰tovní námûstí, Hodko-
vická od Po‰tovního námûstí k ul. âeské mládeÏe, âeské mlá-

deÏe, Je‰tûdská (Dubice) od âeské mládeÏe pfies V˘pfieÏ smûr
Oseãná.
Kdy k vám pfiijedeme
Dva dispeãinky TSML pracují pro mûsto a jeho zimní údrÏbu.
Libereãané jsou vût‰inou zvyklí na dÛsledky zimy, pfiesto mo-
hou pfiipomínky a dotazy konzultovat dennû s kompetentní-
mi správci.
Je dobré vûdût
Komunikace jsou rozdûleny do tfií kategorií a podle nich je na-
staven ãasov˘ limit na odklizení snûhu, nebo pfiesnûji na zmír-
nûní následkÛ zimy.
Silnice I. kategorie – sníh musí b˘t odklizen do 2 hodin po
spadu
Silnice II. kategorie – odklizen do 6 hodin
Silnice III. kategorie – odklizen do 24 hodin
âasové limity jsou v Liberci poloviãní, neÏ urãuje Silniãní zá-
kon, TSML v‰ak reagují operativnû podle situace.
Také chodníky mají kategorie. V I. kategorii musí b˘t uklize-
ny do 6 hodin a ve II. do 12 hodin po ukonãení spadu snûhu.
Kontakty
Dispeãink zimní údrÏby komunikací TSML
tel.: 482 410 317, 482 410 327
Ústfiedna TSML tel.: 482 410 111
Elektronická adresa: tsml@tsml.cz
Odbor komunálních sluÏeb statutárního mûsta tel.: 485 243 430
Více o zimní údrÏbû na: www.liberec.cz a www.tsml.cz
Dispeãink zimní údrÏby Krajská správa silnic tel.: 482 416 168
Dispeãink ¤editelství silnic a dálnic (zaji‰Èuje SSÎ)
tel.: 731 601 229
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Jsme skupina, kte-
rá pracuje na vytvo-
fiení komunitního plá-
nu sociálních sluÏeb,
jehoÏ cílem je zlep‰it
nabídku stávajících
sluÏeb pro rodinu, dû-
ti a mládeÏ a vytvofiit
plán rozvoje nov˘ch
sluÏeb podle potfieb
obyvatelstva. Skupi-
na pracuje dobrovol-
nû a je otevfiená pro
vefiejnost i odborní-
ky. Vítáme kaÏdého,

kdo má zájem se na na‰í ãinnosti podí-
let.

âím se zab˘váme? Jde o sociálnû-
právní ochranu dûtí, rozvoj psychosociál-
ních sluÏeb a vzdûlávání v regionu, po-
radnu pro obûti trestn˘ch ãinÛ, dobrovol-
nické centrum, kompletní péãi o tûlesnû
postiÏené osoby a jejich peãující osoby,
podporu rodiny v ‰ir‰ím smyslu – propo-
jení generací, volnoãasové aktivity pro
v‰echny vûkové kategorie, podporu ma-
tek a dûtí a mládeÏe v Ïivotní tísni, kom-
plexní péãi pro dûti s vadou zraku a re-
spiraãními potíÏemi a sluÏby podporující
sladûní profesního a rodinného Ïivota.

Na základû pracovních setkání si
skupina stanovila tento cíl: Podpora
zdravého rozvoje rodiny, a to formou
rozvoje stávajících sluÏeb a roz‰ífiení
nabídky volnoãasov˘ch aktivit, vedou-
cí ke sníÏení kriminality u dûtí a mlá-
deÏe. Pro jeho naplnûní skupina navr-
huje následující opatfiení:

1.1. Rozvoj sluÏeb pro rodinu, dûti
a mládeÏ, kde jde o podporu ãinností stá-
vajících organizací a roz‰ífiení spoluprá-
ce mezi tûmito organizacemi. Pomoci in-
tegrovat zdravotnû znev˘hodnûné dûti
do spoleãnosti, podporovat péãi o dûti,
které nemohou nav‰tûvovat bûÏná ‰kol-
ská zafiízení. Souãástí tûchto opatfiení
bude dostateãná pomoc matkám i otcÛm
ve sloÏité Ïivotní situaci, spolupráce se
státními institucemi, které zaji‰Èují práv-
ní ochranu dûtí. Zaji‰tûní preventivních
programÛ na ‰kolách. Roz‰ífiení psycho-
logicko-etopedického poradenství a te-
rapeutické práce s rodinou v úzké spo-
lupráci se ‰kolou vedoucí ke sníÏení kri-
minality dûtí a mládeÏe.

1.2. Podpora volnoãasov˘ch aktivit
souvisejících se sociálními sluÏbami ipro
handicapovanou mládeÏ, které budou
místnû a finanãnû dostupné, podpora
atraktivních a smyslupln˘ch aktivit pro
dûti a mládeÏ, vycházejících z jejich zá-
jmÛ vãetnû nízkoprahov˘ch klubÛ
a sportovi‰È. Poskytování kvalitních ak-

tivit dûtem v dobû prázdnin napfi. formou
pfiímûstsk˘ch táborÛ. Spolupráce mezi
jednotliv˘mi organizacemi, které se za-
b˘vají volnoãasov˘mi aktivitami dûtí
a mládeÏe a vytvofiení rÛzn˘ch spoleã-
n˘ch akcí. Spolupráce v rámci euroregi-
onu – odstranûní jazykov˘ch bariér.

1.3. DÛm na pÛli cesty poskytuje po-
bytové sluÏby na pfiechodnou dobu pro
osoby do 26 let vûku, které po dosaÏení
zletilosti opou‰tûjí ‰kolská zafiízení pro
v˘kon ústavní nebo ochranné v˘chovy,
popfiípadû pro osoby z jin˘ch zafiízení pro
péãi o dûti a mládeÏ. SluÏba obsahuje ty-
to ãinnosti: poskytnutí ubytování, zpro-
stfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m
prostfiedím, terapeutické ãinnosti a po-
moc pfii prosazování práv a zájmÛ. SluÏ-
ba se poskytuje za úplatu. DÛm na pÛli
cesty by mûl vzniknout v Liberci, toto za-
fiízení zde chybí.

1.4. Vytvofiení informaãního centra
pro komunitní plánování, kde budou
mít obãané k dispozici informace o do-
stupn˘ch sociálních a navazujících sluÏ-
bách. Centrum je tfieba umístit v do-
stupn˘ch prostorách centra mûsta s bez-
bariérov˘m pfiístupem. Do pracovní sku-
piny pro rodinu, dûti a mládeÏ patfií po-
skytovatelé sociálních sluÏeb, ale
i organizace, které poskytují sluÏby na-
vazující na tyto sociální sluÏby.

Pravideln˘ch setkání se zúãastÀují
a navzájem spolupracují tyto organiza-
ce a instituce:

Magistrát mûsta Liberec,
odbor sociální péãe
oddûlení kurátorské ãinnosti a oddûlení
sociálnû-právní ochrany dûtí
Dr. E. Bene‰e 1, Liberec, pracovi‰tû:
1. máje 108, Liberec III-Jefiáb
kontakt: 485 244 999, www.liberec.cz

Poskytuje sociálnû-právní ochranu
dûtí, spolupracuje i s dûtmi s v˘chovn˘-
mi problémy a s dûtmi, které páchají
trestnou ãinnost. Poskytuje a zprostfied-
kovává poradenství pfii v˘chovû a vzdû-
lávání. Spolupracujee s rÛzn˘mi institu-
cemi, napfi. soud, státní zastupitelství,
policie atd.

Stfiedisko rané péãe SPRP Liberec,
Matou‰ova 406, Liberec 1, kontakt: Pavla
Chalupová 485 109 564, 777 234 133

Poskytuje bezplatné sluÏby rodinám,
které vychovávají dítû se zdravotním po-
stiÏením nebo ohroÏením v˘voje. Formy
sluÏeb: konzultace v rodinách, ambu-
lantní programy, semináfie pro rodiny,
pÛjãování hraãek a pomÛcek, rodiãovské
skupiny, konzultace s dal‰ími terapeuty.

Centrum zdravotní a sociální péãe
Liberec, pfiíspûvková organizace
Burianova 969, Liberec 6,

kontakt: Jana Urbanová 724 765 702,
urbanova@czasp.cz, www.czasp.cz

Peãuje o dûti s opakovan˘mi respiraã-
ními problémy a oãními vadami, které ne-
mohou nav‰tûvovat bûÏná ‰kolská zafií-
zení. Cílem je zlep‰ení a zkvalitnûní cel-
kového rozvoje dítûte a jeho zafiazení do
kolektivu bez omezení.

Obãanské sdruÏení D.R.A.K., 
Oblaãná 450, Liberec 1, kontakt: Bc. Len-
ka Bobvo‰ová 485 102 668, www.sdru-
zenidrak.org, sdruzdrak@volny.cz

SdruÏení poskytuje sociálnû-aktivi-
zaãní sluÏby pro rodiny s dûtmi a pro oso-
by se zdravotním postiÏením, terénní
sluÏby, odborné sociální poradenství,
dobrovolnické aktivity – kurz plavání pro
osoby se zdravotním postiÏením, poãíta-
ãov˘ kurz, bezplatné právní poradenství.
Organizace zaji‰Èuje provoz dvou chrá-
nûn˘ch dílen, které zamûstnávají osoby
s tûÏk˘m tûlesn˘m postiÏením.

Oblastní Charita Liberec – Domov
pro matky s dûtmi v tísni
Jungmannova 333/23 Liberec 1, kon-
takt: Dana Stolínová 485 108 782,
www.charitaliberec.cz

Základním posláním tohoto zafiízení je
poskytnout pfiechodné ubytování mat-
kám s dûtmi, které se ocitly v sociální tís-
ni z dÛvodu ztráty bydlení, nebo jsou
ohroÏeny domácím násilím, a pomocí v˘-
chovn˘ch, vzdûlávacích a aktivizaãních
ãinností je zafiadit zpátky do spoleãnosti.
Sociální sluÏba je poskytována pro po-
tfiebné z Libereckého kraje, popfi. celé âR.

Centrum volného ãasu Arabela o. s.,
Srbská 12, Liberec 11,
kontakt: Helena ·trofová 603 487 060,
centrum@arabelawz.cz, www.arabe-
la.wz.cz

Zaji‰Èování volnoãasov˘ch aktiv pro
rÛzné vûkové skupiny. Podpora aktivit
pro rodiãe, které jsou s dítûtem na ma-
tefiské dovolené – Matefiské centrum, za-
ji‰Èování programu pro dûti v dobû
prázdnin – tábory, víkendové akce, od-
polední krouÏky, vzdûlávací kurzy, mezi-
národní pobytové v˘mûny.

DDM Vûtrník Liberec, Riegrova 16,
Liberec 1, www.ddmliberec.cz

Nabízí asi 90 zájmov˘ch krouÏkÛ, po-
fiádáme pfiíleÏitostné akce pro dûti –Ëap-
ka, Pohádkov˘ les, tábory, vzdûlávací ak-
ce pro dospûlé, Parlament mlad˘ch, …

V Klub pfii DDM Vûtrník, ul. 5. kvût-
na 36, Liberec 1
kontakt: Michaela Horáãková 602 477 287,
http://vklub.ddmliberec.cz

Nízkoprahov˘ klub pro mládeÏ, kter˘
nabízí pfiístup na internet, biliár, fotbá-
lek, stolní hry, ale také prostory a tech-
niku pro vá‰ koncert, divadlo, promítání.

Pfiedstavuje se pracovní skupina pro rodinu, dûti a mládeÏ
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„D“ o. s., ·vermova 32, Franti‰kov, Li-
berec 10, kontakt: Lakomá 485 152 140,
Îánová 485 152 070, d-os@volny.cz,
obcanskaporadna.lbc@volny.cz

Hlavní ãinností je rozvíjet psychosoci-
ální sluÏby v regionu a vzdûlávat laickou
i odbornou vefiejnost v krizové pomoci.
Hlavní aktivity jsou: Obãanská poradna
a Poradna pro obûti trestn˘ch ãinÛ – mís-
ta, kde se poskytuje bezplatná, dÛvûrná
a nestranná pomoc a Program 5 P, urãe-
n˘ pro dûti a mládeÏ ‰kolního vûku, je-
jichÏ rodiãe vysloví souhlas s úãastí v pro-
gramu.

Komunitní centrum Generace o. s.,
Palachova 507/7, Liberec 1,
kontakt: Svûtlana JiráÀová 603 515 694

Matefiské centrum s motivaãními pro-
gramy pro dûti, hlídací sluÏbou a mini-
‰kolkou. Volnoãasové a vzdûlávací pro-

gramy pro v‰echny generace. Podpora
rodiny a vztahové semináfie.

Schody o. s., Charbinská 179, Liberec8,
kontakt: ·árka Neme‰ová 604 208 806

Cílem je integrace osob se speciální-
mi potfiebami s tzv. zdravou populací for-
mou vzájemného setkávání pfii v˘tvarné,
dramatické, turistické ãi vefiejnû pro-
spû‰né ãinnosti v rámci volnoãasov˘ch
aktivit.

Scholaris o. s., Palachova 507/7, Libe-
rec 1, kontakt: Mgr. Petr ·olc 721 880 080,
scholaris@seznam.cz

V rámci Psychologicko-etopedického
centra poskytuje pomoc pfii fie‰ení v˘-
chovn˘ch a vztahov˘ch problémÛ s dût-
mi v rodinû i ve ‰kole. Realizuje semi-
náfie zamûfiené na problematiku sociál-
nû patologick˘ch jevÛ ve ‰kolním pro-
stfiedí.

âlovûk v tísni, o. p. s., Baarova 527,
460 01 Liberec 1, kontakt: Barbora ·ol-
ková 482 725 113

V sociálnû vylouãen˘ch lokalitách
v Libereckém kraji poskytuje sociální,
právní a pracovní poradenství formou te-
rénní sociální práce a organizuje indivi-
duální douãování v rodinách.

Centrum Ka‰par, o. s., Ka‰parova 73,
Liberec-Vesec, kontakt: Ivana Sulovská
736 611 281, www.centrum-kaspar.cz

Pomáhá rodiãÛm mal˘ch dûtí pfii fie-
‰ení problémÛ souvisejících se sladûním
profesního a rodinného Ïivota. Organi-
zuje rekvalifikaãní kurzy s hlídáním dûtí
a poradenské sluÏby. Podporuje mediál-
ní v˘chovu dûtí a mládeÏe (Dûtská tele-
vize Liberec, SvûÏíma oãima).

Helena ·trofová – manaÏer skupiny
Jana Urbanová – zástupce manaÏera

Pfiedstavuje se pracovní skupina pro rodinu, dûti a mládeÏ

Splatnost poplatku za komunální
odpad za II. pololetí roku 2007 se blíÏí

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

ze Sportovního fondu SML pro rok
2008 na vefiejné jednorázové, náboro-
vé a propagaãní akce.
POZOR! Uzávûrka 1. kola SPORTOV-
NÍHO FONDU byla pfiesunuta z konce
prosince 2007 na poãátek roku 2008.

Dotace budou poskytovány na akce
zahájené v období od 1. bfiezna 2008 do
31. srpna 2008.

Tiskopisy aktualizovan˘ch Ïádostí
vãetnû základních pravidel jsou k dis-
pozici na oddûlení kultury a sportu Ma-
gistrátu mûsta Liberec (budova radnice,
1. patro, kanceláfi ã. 109b), v recepci rad-
nice a na webov˘ch stránkách statutár-
ního mûsta Liberce www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰tou, ode-
vzdat v podatelnû radnice nebo je pfie-

dat kter˘koli pracovní den osobnû na od-
dûlení kultury a sportu (1. patro histo-
rické budovy radnice, kanceláfi ã. 109b)
do termínu uzávûrky, tj. do pondûlí 
7. ledna 2008 do 18 hodin. 

Va‰e dal‰í dotazy rádi zodpovíme 
na telefonním ãísle: 485 243 765
(paní R. Sobotková, referentka oddûlení
kultury a sportu).

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

z Fondu pro podporu a rozvoj vzdû-
lávání statutárního mûsta Liberec v ro-
ce 2008.

Dotace budou poskytovány na akce
pofiádané v období od 1. bfiezna do
30. záfií 2008. Tiskopisy aktualizova-
n˘ch Ïádostí vãetnû základních pravidel

jsou k dispozici na odboru ‰kolství, kul-
tury a sportu Magistrátu mûsta Liberec
(budova radnice, 1. patro kanceláfi 
ã. 111a), v recepci radnice a na webo-
v˘ch stránkách statutárního mûsta Li-
berce www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti zasílejte po‰tou, pfií-

padnû pfiedejte osobnû v podatelnû rad-
nice, nebo na odboru ‰kolství, kultury 
a sportu (budova radnice, 1. patro, kan-
celáfi ã. 111a) do termínu uzávûrky, tj. do
ãtvrtka 31. ledna 2008 do 16 hodin.

BliÏ‰í informace získáte na tel. ãísle:
485 243 384.

UpozorÀujeme v‰echny obãany, ktefií
mají trval˘ pobyt v Liberci, Ïe ke dni 
25. ledna 2008 je splatn˘ místní poplatek
za provoz systému shromaÏìování, sbû-
ru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstra-
Àování komunálních odpadÛ za období
ãervenec aÏ prosinec 2007. Sazba po-
platku ãiní 41 Kã za kaÏdou osobu a kaÏ-
d˘ mûsíc. Pro urãení poãtu zpoplatÀo-
van˘ch mûsícÛ v pololetí v pfiípadû zmûn
(narození, úmrtí, zmûna trvalého poby-
tu, zmûna vlastnictví rekreaãního ob-
jektu) je rozhodn˘ stav na konci mûsíce.

Platbu je moÏno provést prostfiednic-
tvím âeské po‰ty s. p., bezhotovostním
pfievodem z úãtu nebo hotovû v poklad-
nû v pfiízemí budovy Nového magistrá-
tu u pfiepáÏek ã. 5 a 6 v úfiedních hodi-
nách: pondûlí a stfieda 8.30–18 hod., úte-
r˘ a ãtvrtek 8.30–16 hod., pátek 8.30–14
hod. (Poslední pátek v mûsíci je poklad-
na uzavfiena – sanitární den.)

Pfiípadné dotazy zodpovíme na tele-
fonních ãíslech 485 243 246, 485 243 226
nebo e-mailu: odpady@magistrat.libe-
rec.cz.

Zoologická zahrada zv˘‰í od 1. ledna
2008 pofiizovací ceny celoroãních per-
manentních vstupenek. DÛvodem jsou
pfiedev‰ím stále rostoucí náklady na
ve‰keré energie, vodu i krmivo, které
neumoÏÀují drÏet prodejní ceny na do-
savadní úrovni. Na druhou stranu se
zoologická zahrada rozhodla ke zdraÏe-
ní permanentek po nûkolika dlouh˘ch
letech, kdy s jejich cenami vÛbec neh˘-
bala. Po cel˘ prosinec 2007 je‰tû mohou
zájemci nakupovat celoroãní vstupenky
za souãasné ceny. (il)

Permanentky 
do ZOO zdraÏí
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Svoz odpadu o Vánocích Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 2. kolo

·koly na Liberecku získaly granty na ekologické projekty

BlíÏí se vánoãní svátky a s nimi dny volna. V tûchto dnech
bude svozová firma .A.S.A. s. r. o. zaji‰Èovat odvoz komunál-
ního odpadu, a to v upraveném reÏimu, kter˘ je uveden níÏe
v tabulce. Zmûny se t˘kají posunutí svozov˘ch dnÛ pouze na
období od 22. 12. 2007 do 6. 1. 2008. Od 7. 1. 2008 se systém
svozu vrátí do obvyklého reÏimu.

Informace pro podnikatele Info i pro cizince
Dal‰í zjednodu‰ení administrativ-

ních poÏadavkÛ pfiiná‰í pro podnikate-
le novela Zákona o správû daní a po-
platkÛ, která mûní i Ïivnostensk˘ zákon
v § 6 tak, Ïe odstraÀuje povinnost pod-
nikatelÛ pfii ohlá‰ení dal‰ího Ïivno-
stenského oprávnûní dokládat  tzv.
bezdluÏnost od Finanãního úfiadu a od
Okresní správy sociálního zabezpeãe-
ní. Tato povinnost byla pro podnikate-
le od 1. listopadu 2007 zru‰ena. Od po-
slední novely Ïivnostenského zákona
a hlavnû od propojení programu Re-
g is t r u  Ï ivnostenského re js t fi íku
s Trestním rejstfiíkem platí od zaãátku
leto‰ního roku i dal‰í ulehãení, a to pro
podnikatele znamená, Ïe si jiÏ nemusí
sami opatfiovat v˘pis z Rejstfiíku trestÛ,
ale Ïivnostensk˘ úfiad si aktuální v˘pis

z Rejstfiíku trestÛ podnikatele opatfií
sám. Pro podnikatele tak odpadá nejen
poplatek za v˘pis z Rejstfiíku trestÛ, ale
fiízení se navíc zrychlí, protoÏe Ïivno-
stensk˘ úfiad obdrÏí v˘pis z Rejstfiíku
trestÛ elektronicky nejdéle do 24 hodin.
V praxi to tedy znamená, Ïe pokud chce
podnikatel poÏádat o dal‰í Ïivnosten-
ské oprávnûní, staãí mu jen dostavit se
na místnû pfiíslu‰n˘ Ïivnostensk˘ úfiad
s platn˘m obãansk˘m prÛkazem, penû-
zi na správní poplatek a pokud se ne-
jedná o volnou Ïivnost i s doklady o je-
ho odborné zpÛsobilosti k Ïivnosti. Bez-
dluÏnost se jiÏ dokládat nemusí a Trest-
ní rejstfiík si Ïivnostensk˘ úfiad opatfií
sám.

Ing. Jifií Kovaãiã,
vedoucí Ïivnostenského úfiadu

22. 12. 2007 SO SÍDLI·Tù ÚKLID 7–13 hod
23. 12. 2007 NE SÍDLI·Tù ÚKLID 7–13 hod
24. 12. 2007 PO SÍDLI·Tù ÚKLID 7–13 hod
25. 12. 2007 ÚT Pondûlní svoz
26. 12. 2007 ST Úterní svoz
27. 12. 2007 âT Stfiedeãní svoz
28. 12. 2007 PÁ âtvrteãní svoz
29. 12. 2007 SO Páteãní svoz
30. 12. 2007 NE Pondûlní svoz odpol. 7–13 hod
31. 12. 2007 PO Pondûlní svoz ranní 6–13 hod
1. 1. 2008 ÚT VOLNO
2. 1. 2008 ST Úterní svoz
3. 1. 2008 âT Stfiedeãní svoz
4. 1. 2008 PÁ âtvrteãní svoz
5. 1. 2008 SO Páteãní svoz
6. 1. 2008 NE

Osm matefisk˘ch, základních a stfied-
ních ‰kol Libereckého kraje si mezi se-
be rozdûlí 347 400 korun. ·koly totiÏ
uspûly se sv˘mi projekty v programu
·kola pro udrÏiteln˘ Ïivot, kter˘ spoleã-
nû vyhla‰ují Nadace Partnerství a Stfie-
disko ekologické v˘chovy a etiky R˘-
chory-Sever. V Libereckém kraji je pak
koordinátorem programu Stfiedisko eko-
logické v˘chovy Divizna, které pracuje
pfii liberecké zoologické zahradû.

Mezi ‰kolami z Liberecka obstály:
SU· Liberec s projektem Procházka sta-

r˘m Libercem, Z· âesk˘ Dub s projek-
tem Prolézaãky v mûstském parku, Z·
a M· Vi‰Àová s projektem PfiiloÏ ruku
k dílu – zahradní besídka, Z· praktická
Orlí Liberec s projektem ·kolní dvÛr –
místo setkávání, Z· ·vermova Liberec
s projektem Relaxaãní prostfiedí a desky
na informaãní tabule nauãné stezky, Z·
âeská Lípa s projektem Pfiírodní cent-
rum aktivní relaxace pro dûti i dospûlé,
M· Doksy s projektem Kouzeln˘mi vrát-
ky do zahrádky a OA a Z· Turnov s pro-
jektem Poznej místo, kde Ïije‰.

O pfiíspûvek se v tomto grantovém ko-
le ucházelo v rámci Libereckého kraje
celkem 37 matefisk˘ch, základních
a stfiedních ‰kol s projekty za 2 miliony
korun.

Posláním programu ·kola pro udrÏi-
teln˘ Ïivot je vzdûlávání v oblasti udrÏi-
telného rozvoje a zapojení vefiejnosti do
konkrétních akcí smûfiujících ke zlep‰e-
ní Ïivotního prostfiedí. Pfiihlásit se do nûj
mohou v‰echny ‰koly v Královéhradec-
kém, Pardubickém a Libereckém kraji.

(vod)

Botanická zahrada Liberec má nov˘
propagaãní materiál. Doposud vy‰el ve
dvou jazykov˘ch mutacích. Kromû ãeské
a nûmecké podoby v pfií‰tím roce vznik-
nou dal‰í jazykové verze. Botanická za-
hrada chce touto cestou zlep‰it informo-
vanost v âesku a v zahraniãí. Domácím
náv‰tûvníkÛm i cizincÛm poskytuje pfie-
hledné informace o sbírkách a pavilonech
a rovnûÏ o dopravní dostupnosti. Nyní jej
zahrada expeduje do informaãních cen-
ter doma a v zahraniãí. Nov˘ propagaãní
materiál vznikl ve spolupráci s libereckou
mûstskou spoleãností Elset.

V leto‰ním roce to je jiÏ druh˘ tiskov˘
materiál popularizující a prezentující prá-
ci nejstar‰í Botanické zahrady v âeské re-
publice. Koncem ãervence vy‰el kom-
pletní prÛvodce, kter˘ má 41 stran. (st)

Dotace budou poskytovány na období od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2008.

Tiskopisy aktualizovan˘ch Ïádostí vãetnû základních
pravidel jsou k dispozici na oddûlení kultury a sportu Ma-
gistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, kanceláfi
ã. 109b), v recepci radnice a na webov˘ch stránkách sta-
tutárního mûsta Liberce www.liberec.cz.

Vyplnûné Ïádosti lze zaslat po‰tou, odevzdat v poda-
telnû radnice nebo je pfiedat kter˘koli pracovní den osob-
nû na oddûlení kultury a sportu (1. patro historické budo-
vy radnice, kanceláfi ã. 109b) do termínu uzávûrky, tj. do
ãtvrtka 31. ledna 2008 do 16 hodin.

Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle: 485 243 765
(paní R. Sobotková, referentka oddûlení kultury a sportu).

pro poskytnutí dotací ze Sportovního fondu 
statutárního mûsta Liberec v roce 2008 na 
pravidelnou sportovní ãinnost.
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M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M

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, SO: 9.00–12.00 hodin

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁ· VOLN¯ âAS
■ V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfiehled cen vlekÛ na‰eho regi-
onu (Je‰tûd, Bedfiichov, Severák, Tanvaldsk˘ ·piãák) spolu s kontakty na jejich
provozovatele. Pfiipravte se na snûhovou nadílku, inspiraci vám nabízejí stránky
www.infolbc.cz, popfi. obdrÏíte zmínûné ceníky zdarma v MIC.
■ Pokud jiÏ nyní netrpûlivû oãekáváte pfiíchod taneãní sezony v novém roce
2008, urãitû vás potû‰íme pfiehledem plesÛ, kter˘ najdete na www.infolbc.cz
nebo obdrÏíte zdarma v MIC.

PRODEJ
■ Budete-li pfiem˘‰let o vhodném dárku k VánocÛm, neopomeÀte nav‰tívit Mûst-
ské informaãní centrum. Pro své blízké nebo známé si zde mÛÏete vybrat zajíma-
vé publikace s regionálními tématy a nyní i novou reprezentativní publikaci
Mûsto Liberec za prodejní cenu 310 Kã.
■ âas pfiedvánoãní je i ãasem dobroãinnosti. V Mûstském informaãním centru
mÛÏete zakoupit nádherné ruãnû vyrobené panenky UNICEF. âástka, za kterou
lze panenku pofiídit, ãiní 600 Kã a je stanovena podle nákladÛ potfiebn˘ch na oãko-
vání jednoho dítûte v rozvojov˘ch zemích proti 6 smrteln˘m dûtsk˘m chorobám
(spalniãkám, zá‰krtu, ãernému ka‰li, tetanu, tuberkulóze a dûtské obrnû). Jestli-
Ïe si tedy panenku koupíte, symbolicky tak vlastnû adoptujete dítû, které panen-
ka 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 handicapované Mezinárodního centra Universium.
Vybírat mÛÏete z proutûn˘ch ko‰íkÛ, ozdobn˘ch svícnÛ, ta‰ek rÛzn˘ch velikostí
nebo rozmanit˘ch keramick˘ch drobností, a to uÏ v cenách od 20 Kã. Pfiijìte
vybrat netradiãní vánoãní dárek!
■ Sbûratelé jistû uvítají nabídku kapesních kalendáfiíkÛ s motivem radnice, které
mohou Ïádat zdarma v MIC.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE PROSINCE
6. 12. 1887: zastupitelé rozhodli o vítûzném projektu stavby nové radnice (120 let).

18. 12. 1898: byla zpfiístupnûna budova Severoãeského muzea (109 let).
22. 12. 1867: se narodil slavn˘ kritik F. X. ·alda (140 let).
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

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,
kfiíÏ. nûmeckého ovãáka, 6–7 let • pes,
kokr‰panûl, zlat˘, 2 roky • pes, kfiíÏ. vel-
k˘, ‰ed˘, 5–6 let • pes, kokr‰panûl, zlat˘,
5 let • pes, staford, ãern˘, 2 roky • pes,
kfiíÏ. stfiední, ‰ed˘, dlouhosrst˘, kudrna-
t˘, 7 let • fena, kfiíÏ. stfi., ‰edá, 8 let • pes,
hovawart, zlat˘, 10 let • fena, kfiíÏ. jezev-
ãíka, ãerná s pálením, 3 roky • fena, kfiíÏ.
stfi., bílá s ãern˘mi skvrnami, 5 let • fena,
kfiíÏ. jezevãíka, pálená, 4 roky • pes, kfiíÏ.
stfiední, rezav˘, 4 mûs. • fena, kfiíÏ. pinãe,
ãerná s pálením, 6–7 let • pes, kfiíÏ. kní-
raãe, ãern˘, 7 let 
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.

10.–16. 12. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
17.–20. 12. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
21.–23. 12. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
24.–27. 12. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
28.–30. 12. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 482 712 481
31. 12. 2007–3. 1. 2008 LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048
4.–6. 1. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
7.–10. 1. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
11.–13. 1. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
14.–17. 1. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
18.–20. 1. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048
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

Reprezentativní publikace o Liberci
„Mûsto Liberec“ – je název nové pub-

likace vydané statutárním mûstem Libe-
rec ve spolupráci s grafick˘m studiem
Epicentrum a Ateliérem bratfií PikousÛ.
âernobílé a barevné fotografie se struã-
n˘m textem na 144 stranách vypovídají
nejen o historii, ale pfiedev‰ím o souãas-
nosti stotisícové krajské metropole.
V úvodu knihy je ãtenáfi struãn˘m, av‰ak
v˘stiÏn˘m textem seznámen s nejdÛleÏi-
tûj‰ími etapami v˘voje a rozvoje mûsta
pod Je‰tûdem. Autofii snímkÛ nabízejí ne-
v‰ední pohledy na dynamické mûsto, ale
odhalují i pfiekrásná zákoutí míst, okolo
nichÏ mnozí chodí dennû bez pov‰imnu-
tí. Jedineãné na této reprezentativní pub-
likaci je, Ïe texty jsou vydány nejen v ães-
kém jazyce, ale i v cizojazyãn˘ch muta-
cích, a to v nûmãinû a angliãtinû. Kniha

„Mûsto Liberec“ je k dostání v Mûstském
informaãním centru Liberec a v knihku-
pectví za cenu 310 korun. (dv)
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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
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Hokejové mistrovství juniorÛ
Na pfielomu roku mûsta Liberec a Par-

dubice uvítají budoucnost svûtového ho-
keje. Od 26. prosince 2007 do 3. ledna
2008 probûhne v liberecké Tipsport are-
nû a pardubické âEZ ARENù hokejové
mistrovství svûta juniorÛ do 20 let. 

Na‰i hokejisté tentokrát budou hrát
svoje zápasy základní ãásti v Pardubi-
cích, které jsou druh˘m hostitelsk˘m
mûstem. Ale také dûní v Liberci nabízí
bohaté menu. Ve skupinû B pofiádané
v Tipsport arenû se pfiedstaví dvanácti-
násobní mistfii svûta Rusové, ktefií vpfied-
chozích tfiech roãnících pokaÏdé do‰li do
finále turnaje. Zápasy základní skupiny
budou v Liberci probíhat od 26. do 31.

prosince, utkání o udrÏení v elitní divizi
‰ampionátu jsou plánována na 2. a 3. led-
na 2008. Zá‰titu nad turnajem pfievzali
hejtman Libereckého kraje Petr Skokan
a primátor mûsta Jifií Kittner. 

2007

PROGRAM LETO·NÍCH ADVENTNÍCH DNÒ
Pro zpfiíjemnûní pfiedvánoãních dnÛ statutární mûsto Liberec opût pfiipravilo pestr˘ program leto‰ního adventu. Pfiejeme

v‰em pfiíjemné a klidné proÏití pfiedvánoãních dnÛ a budeme se tû‰it na va‰i úãast pfii náv‰tûvû námi nabízen˘ch akcí.

Pondûlí 10. 12.
aÏ sobota 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. 15.30 hod. Pfied budovou radnice se uskuteãní slavnostní zahájení v˘stavy libereckého bet-
lému, kter˘ vznikl v rámci sympózia v˘tvarníkÛ „Setkání umûleck˘ch fiemesel“.
Souãástí odpoledního programu bude i vystavení Stromu pfiání na nádvofií radnice.

Úter˘ 11. 12.
aÏ sobota 22. 12. 8.30–18.00 hod. KaÏd˘ v‰ední den a v sobotu dopoledne bude betlém a vánoãní Strom pfiání 

vystaven na nádvofií radnice. I v leto‰ním roce se splní nûkolik pfiání.

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

Pátek 14. 12.
aÏ nedûle 16. 12. 10.00–16.00 hod. Vánoce oãima dûtí – tradiãní v˘stava vánoãních v˘tvarn˘ch prací dûtí libereck˘ch

matefisk˘ch ‰kol v zasedací místnosti ã. 11 budovy radnice. V˘stava bude slavnostnû
zahájena v pátek 14. 12. v 10.00 hodin námûstkem primátora Ing. Ondfiejem
âervinkou.

Pátek 14. 12. 16.30 hod. Koncert vokálního souboru offbeat v Novém magistrátu

Sobota 15. 12. 11.00 hod. Vystoupení souboru Jizera na námûstí pfied radnicí se sv˘m tradiãním programem
·tûdrej veãer nastal

Nedûle 16. 12. 18.00 hod. 3. adventní koncert v obfiadní síni radnice
Vystoupí libereck˘ barokní soubor Basistova dobrá spoleãnost
Zapálení 3. adventní svíce.

Pondûlí 17. 12. 16.30–17.00 hod. Koncert prestiÏního v˘bûru osmi dechov˘ch nástrojÛ Celest˘nky na ochozu 
liberecké radnice

Úter˘ 18. 12. 17.00 hod. Adventní koncert v Liebiegovû vile – s vánoãními skladbami vystoupí dechov˘
soubor Absolute Brass kvintet

Stfieda 19. 12. 16.30–17.00 hod. Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

âtvrtek 20. 12 16.30–17.00 hod. Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

Pátek 21. 12. 17.00 hod. Zpívá Vám Carola – koncert pûveckého sboru pfii Z· a ZU· JabloÀová
v prostorách haly Nového magistrátu

Nedûle 23. 12. 10.30–11.15 hod. Pfiíchod Panny Marie do Betléma – oÏivl˘ betlém sdruÏení V.O.R.E.L. 
na schodech pfied radnicí

Nedûle 23. 12. 18.00 hod. 4. adventní koncert v obfiadní síni radnice – vystoupí ãeské klavírní duo 
Helena a Radomír Melmukovi a Marta Hanfová, soprán.
Zapálení 4. adventní svíce a zdobení vánoãního stromku v obfiadní síni.

Pfiedprodej vstupenek na utkání
v Tipsport arenû Liberec zaji‰Èuje spo-
leãnost Ticketpro, www.ticketpro.cz.
Podrobnosti najdete na oficiální webové
stránce turnaje: www.msj2008.cz.


