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V. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008 
se koná ve ãtvrtek 5. ãervna 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Dva nejvût‰í omyly ohlednû Mûstsk˘ch lázní

Dvû miminka Sáru Novákovou (snímek vlevo) a Daniela Veselého, která se narodila 1. ledna leto‰ního roku, se 25. dubna
slavnostnû stala obãánky mûsta. V obfiadní síni liberecké radnice je pfiivítal primátor Jifií Kittner a jako obvykle jim vûnoval
na památku pfiívûsky, hraãky s kníÏkami a maminkám kvûtiny. Sára Nováková je navíc i prvním obãánkem Libereckého kra-
je. To ale malému Danielovi Veselému (snímek vpravo) v náruãí maminky vÛbec nevadilo. Foto: D. Slezáková

Je aÏ pfiekvapivé, jak tuh˘ kofiínek
mají dva velké omyly, které jsou bûÏnû
spojovány s historickou budovou lázní
stojících v Masarykovû ulici. PfiestoÏe
byly nûkolikrát vyvráceny, vÏdy se v nej-
rÛznûj‰ích projevech a prezentacích
vãetnû tûch mediálních opût objeví. Po-
nûkud naivnû se je jednou provÏdy po-
kusím vysvûtlit a vyvrátit.

Omyl první – nikdy ne‰lo o Císafiské
láznû!

Láznû byly jednoznaãnû postaveny
jako Láznû císafie Franti‰ka Josefa I. Pro
Libereãany je navíc nezfiídilo mûsto, ale

vznikly pfiedev‰ím z jakési mecená‰ské
pozice tehdej‰í Reichenberger Sparcas-
se (Liberecké spofiitelny), která byla in-
vestorem celé stavby. Je nezodpovûze-
nou otázkou, jestli spofiitelna vidûla
v postavení chrámu oãisty tûla a ducha
jen upevnûní svého postavení a jména,
nebo ‰lo o podnik, kter˘ mohl b˘t ve své
dobû plánován jako ziskov˘. NemÛÏe-
me zapomínat, Ïe tehdej‰í Liberec mûl
v jeho dne‰ních hranicích témûfi 80 ti-
síc obyvatel a jen minimum koupelen!
KaÏdopádnû spofiitelna láznû pfiipravo-
vala od roku 1898 jako velkolep˘ dar

Pokraãování na str. 6

k 50. v˘roãí panování císafie Franti‰ka
Josefa I. V magistrátním archivu je do-
loÏen dopis pfiedsedy spofiitelny – cí-
safiského rady Theodora Thuna z 9. li-
stopadu 1898, kter˘m informuje mûsto
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Integrovan˘ dopravní systém v mûstské dopravû

Postup rekonstrukce mostu v ulici Letná

Projektem Integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje (IDOL), jehoÏ
zámûr realizace byl schválen jiÏ loni, se
zab˘vali radní mûsta na dubnovém za-
sedání. ¤editel DPLM, Jifií Veselka, zpra-
coval ãlenÛm mûstské rady dokument
mapující prÛbûh pfiíprav projektu a záro-
veÀ k rozhodnutí pfiedloÏil nûkolik klíão-
v˘ch otázek projektu, které do budoucna
ovlivní cestování libereckou MHD.

První z klíãov˘ch otázek je odbavová-
ní cestujících s pfiedplatními jízdenkami,
ktefií by se v projektu mûli pfii kaÏdém na-
stoupení do vozidla pfiihla‰ovat. Takové
fie‰ení je ale v prostfiedí MHD mnohem
obtíÏnûji fie‰itelné neÏ v prostfiedí pfií-
mûstské dopravy, kde cestující nastupu-

jí pouze pfiedními dvefimi. Radní nakonec
souhlasili s kompromisní variantou, pod-
le které se cestující budou pfiihla‰ovat
pouze na linkách mimo zónu Liberec
a v samotném Liberci nikoliv. V této sou-
vislosti je plánováno zavedení uvedené
zóny na v‰ech linkách, kromû linky zajíÏ-
dûjící do Kry‰tofova Údolí a ·imonovic.
Zvlá‰tní kategorii linky pak bude zname-
nat spojení mezi Libercem a Jabloncem
nad Nisou.

Druhé rozhodnutí padlo v otázce ak-
ceptace zónového tarifu IDOL v prostfie-
dí DPML mimo katastr Liberce (opût s v˘-
jimkou tramvajové tratû mezi Libercem
a Jabloncem nad Nisou). Radní ov‰em tr-
vají na zachování stávajícího pfiedplat-

ného fungujícího v liberecké MHD a kte-
ré v IDOL není zavedeno – ãtvrtletní a roã-
ní. Naopak pfiipustili moÏnost zavést t˘-
denní pfiedplatní jízdné, které DPML do-
sud nenabízí.

Dal‰í okruh rozhodování se t˘kal slev,
které DPML poskytuje a které jsou odli‰-
né v projektu IDOL. V tomto bodû se rad-
ní jednomyslnû shodli, Ïe stávající slevy
budou v pfiepravním fiádu DPML zacho-
vány s tím, Ïe ostatní dopravci nemusejí
tuto nabídku cestujícím respektovat.
V praxi to tedy znamená, Ïe cestující spo-
jem DPML mÛÏe mít na stejné lince pro-
vozované jin˘m pfiepravcem sice rovno-
cenn˘ tarif, ale odli‰nou slevu.

Martin Korych, tiskov˘ mluvãí MML

■ Rekonstrukce a dostavba OC Nisa
probíhá jiÏ nûkolik mûsícÛ a po dokon-
ãení stavebních prací se oãekává znaã-
né nav˘‰ení dopravy v okolí obchodní-
ho komplexu. Odborníci usuzují, Ïe
dopravní potíÏe mohou vzniknout
zejména v ulici âeské mládeÏe. Jako
vhodné fie‰ení se jeví v˘stavba kruho-
vé kfiiÏovatky. JelikoÏ dle zákona
o pozemních komunikacích má provo-
zovatel centra povinnost nést náklady
vzniklé v souvislosti s dopravním fie‰e-
ním projektu, investor navrhl mûstu
Liberec uzavfiení smlouvy o spolupráci.
Ta spoãívá v tom, Ïe v˘stavbu kruho-
vého objezdu zadá coby investor
mûsto a po dokonãení bude skuteãná
cena díla zapoãtena na vrub investora
OC Nisa. V poslední fázi dojde k pfie-
vodu pozemku pod kruhovou kfiiÏovat-
kou na mûsto, a to za symbolickou
cenu 10 000 Kã. Náklady na realizaci
díla jsou odhadovány na necel˘ch ‰est
milionÛ korun. Tuto spolupráci odsou-
hlasili i zastupitelé mûsta.

■ Zastupitelé mûsta schválili 1. Komu-
nitní plán sociálních sluÏeb regionu
Liberec na období 2008–2013. Jde
o aktualizaci dokumentu z roku 2006
a zároveÀ anal˘zu souãasného stavu

vãetnû stanovení priorit a nástrojÛ pro
poskytování sociální péãe v letech
2008–2013. Nov˘ komunitní plán byl
vypracován jako podklad pro Stfiednû-
dob˘ plán rozvoje sociálních sluÏeb
Libereckého kraje. Souãástí jsou
i základní demografické údaje mûsta
Liberce a shrnutí v˘sledkÛ prÛzkumu
mezi uÏivateli sociálních sluÏeb.

■ O pofiízení nového územního plánu
pro mûsto Liberec rozhodli zastupitelé
mûsta jiÏ v kvûtnu loÀského roku. Ve
spolupráci s dal‰ími organizacemi byly
zahájeny pfiípravné práce, shromaÏìo-
vány a zpracovávány územnû analytic-
ké podklady, zpracovány prÛzkumy
a rozbory pro nov˘ územní plán. Dal-
‰ím krokem je vypracování návrhu
zadání územního plánu jako prvního
hmatatelného, ale velmi obecného
dokumentu, nutného pro dal‰í postup.
Návrh zadání nového územního plánu
vychází jak z poÏadavkÛ legislativních,
tak ze strategick˘ch dokumentÛ mûsta
i kraje, zahrnuje zámûry mûsta a dal-
‰ích investorÛ, poÏadavky majitelÛ
pozemkÛ. Zpracovan˘ dokument bude
nyní projednán s dotãen˘mi orgány
státní správy a poté pfiedloÏen zastupi-
telstvu mûsta ke schválení.

■ S v˘sledky hospodafiení mûsta
Liberec za první ãtvrtletí leto‰ního
roku se seznámili mûst‰tí zastupitelé
na dubnovém zasedání. Z pfiedloÏené
zprávy vypl˘vá, Ïe finanãní plán se
dafií úspû‰nû naplÀovat. Napfiíklad
k naplÀování daÀov˘ch pfiíjmÛ mûsta
dochází na 29 % (tj. cca 320 milionÛ
korun). NedaÀové pfiíjmy ãiní pfiibliÏnû
13,4 milionu (16 % plánu) a kapitálové
pfiíjmy jsou ve v˘‰i cca 77,4 milionu
korun (38 % plánu). V˘daje jsou nao-
pak ãerpány mírnû podprÛmûrnû
(bûÏné v˘daje cca 333 milionÛ korun –
23 % a kapitálové v˘daje cca 41,6 mili-
onu korun – 9 %).

■ Rada mûsta jmenovala do funkce
vedoucí odboru kontroly a interního
auditu Ing. Marii Vozobulovou, a to od
1. kvûtna 2008. Nová vedoucí odboru
splnila vyhlá‰ené podmínky v˘bûrové-
ho fiízení a poÏadavky stanovené SML
pro uchazeãe. Do v˘bûrového fiízení
pfiedloÏila kvalitnû zpracovanou kon-
cepci chodu a fiízení odboru kontroly
a interního auditu a navíc má dlouhole-
tou praxi v oblasti kontroly a auditu
vefiejn˘ch financí ve vefiejné správû. To
pfiispûlo ke skuteãnosti, Ïe porazila
jedinou svou protikandidátku. (dv, mk)

PfiibliÏnû sedmdesát milionÛ korun
bude stát rekonstrukce mostÛ v Norské
a Letné ulici vãetnû dal‰ích oprav ko-
munikací, jeÏ s tûmito mosty souvisejí.
Most v Norské ulici je kvÛli technické-
mu stavu jiÏ nûkolik let uzavfien˘. Jeho
oprava je v‰ak v souãasnosti velmi po-
tfiebná, neboÈ na nûj bude odklonûna

doprava po celkovém uzavfiení mostu
Letná, kter˘ je témûfi v havarijním sta-
vu a bude se rovnûÏ opravovat.

Most v Norské ulici by mûl b˘t opra-
ven je‰tû letos do listopadu. O mûsíc po-
zdûji silniãáfii pfiedpokládají ukonãení
opravy komunikace mezi ulicí Letnou
a Norskou. Teprve poté se poãítá s re-

konstrukcí mostu Letná, kter˘ má b˘t
opraven v ãervenci pfií‰tího roku. Sou-
ãasnû s ním se opraví ulice Letná od kfii-
Ïovatky I/35 po kruhovou kfiiÏovatku
u supermarketu Lidl. Tady zfiejmû
vznikne dal‰í kruhová kfiiÏovatka, ne-
boÈ v tomto místû dochází k ãast˘m do-
pravním zácpám. (ds)



Sanace svahu na Je‰tûdu, kde do‰lo
letos v lednu k sesuvu, bude stát 14,3 mi-
lionu korun. Podle proveden˘ch posud-
kÛ do‰lo k sesuvu z dÛvodu zasakování
povrchov˘ch vod, coÏ vedlo k pfiekroãe-
ní smykové pevnosti mezi spodní vrst-
vou svahu a jeho horních blokÛ. Sesuv se
nedotkl hornat˘ch fragmentÛ a závûr po-
sudku jasnû vypovídá o tom, Ïe v místû
budoucí tribuny pro diváky nehrozí dal-
‰í pohyb vrstev svahu.

Sanace je v‰ak podle odborníkÛ nut-
ná a spoãívá v odtûÏení sesut˘ch frag-

mentÛ, dobetonování odtûÏené horniny
do poÏadovaného stavu drenáÏním be-
tonem, provedení tyãové kotvy v délce
nejménû 15 m a nakonec dorovnání sva-
hu do koneãného stavu a v˘‰ky. Po ne-
zbytné sanaci svahu bude následovat
samotné zaloÏení tribuny pro diváky na
mikropilotovém základû. 

JelikoÏ leto‰ní stavební sezona je po-
slední pfied mistrovstvím svûta, byli po-
fiadatelé MS 2009 vybídnuti k tomu, aby
pfiedloÏili své dodateãné poÏadavky na
práce v obou sportovních areálech. K pfii-

pomínkovému fiízení byl pfiizván i sou-
ãasn˘ nájemce Sportovní areál Je‰tûd,
a. s., jehoÏ námûty byly zamûfieny na
zlep‰ení technického provedení areálÛ
a zv˘‰ení jejich budoucí vyuÏitelnosti.
Hlavními v˘stupy fiízení je, Ïe na Je‰tû-
du se zrealizuje nûkolik vylep‰ení ve
vztahu k divákÛm, snaz‰í pfiíprava mÛst-
kÛ, odvodnûní nebo technické vybavení.
Ve Vesci je navrÏeno vybudovat odvod-
nûní areálu, vylep‰it in-line tratû, zkva-
litnit zasnûÏování nebo doplnit technic-
kou vybavenost komplexu. (kor)
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Mûstské láznû dostanou vy‰‰í finanãní injekci

Sanace svahu na Je‰tûdu za ãtrnáct milionÛ

Ve ‰kolkách dal‰í místa Den otevfien˘ch dvefií

Letos v kvûtnu jsou tomu tfii roky, kdy
mûsto Liberec za devût milionÛ korun vy-
draÏilo budovu b˘val˘ch Mûstsk˘ch láz-
ní. TéhoÏ roku se magistrát postaral o za-
bezpeãení objektu, vyklizení z hlediska
stavebnûtechnického prÛzkumu a rov-
nûÏ zahájil rekonstrukci budovy a opra-
vu nejdÛleÏitûj‰ích prvkÛ. „Od listopadu
2005 do prosince 2007 bylo do lázní vy-
naloÏeno 16 650 915 Kã. V této ãástce je
i státní dotace z ministerstva kultury ve
v˘‰i 2 595 000 a dotace 300 000 Kã od Li-
bereckého kraje,“ uvedl tiskov˘ mluvãí
magistrátu Martin Korych.

Liberecká radnice investuje do oprav
lázní i letos, a to i pfiesto, Ïe se ch˘lí k pri-
vatizaci objektu, kter˘ má získat izrael-
ská spoleãnost Beit Amzaleg. Za tfii mû-
síce leto‰ního roku byly vynaloÏeny na
opravu lázeÀské budovy 2 584 991 korun,
pfiiãemÏ na leto‰ní rok se pfiepokládá cel-
kov˘ náklad 7 milionÛ korun, a to na do-

konãení oprav a rekonstrukãních prací
vstupního prÛãelí. Vzhledem ke ‰patné-
mu stavu vûÏiãek nad hlavním vstupem
do lázní je zapotfiebí jejich oprava i opra-
va oken nad fiímsou a pultovou stfiechou.
Pfii té pfiíleÏitosti by se vyuÏilo postave-
ného le‰ení i pro restaurátorské práce
znaãnû po‰kozen˘ch kamenosochafi-
sk˘ch prvkÛ. JelikoÏ rozpoãet mûsta na
leto‰ní rok poãítal pro láznû s ãástkou pût
milionÛ korun, je zapotfiebí rozpoãet na-
v˘‰it o dva miliony korun. „Letos vyna-
loÏená investice je nutná a navíc nov˘
vlastník ji uhradí,“ poznamenal Korych.

Co se t˘ká prodeje lázní izraelské spo-
leãnosti, tak v souãasnosti se dokonãuje
návrh smlouvy o koupi najaté vûci, kter˘
podle námûstka primátora Ivo Palou‰e
zahrnuje velmi podrobnû pfiípadné sank-
ce a rizika. „LázeÀsk˘ objekt bude stále
ná‰ po dobu realizace projektu a inves-
tor bude platit nájem. Láznû prodáme aÏ

bude projekt hotov˘. Pokud by firma ne-
plnila podmínky, nájem se zru‰í a láznû
zÛstanou mûstu,“ vysvûtlil primátor Jifií
Kittner s tím, Ïe mûsto se bude vyjadfio-
vat i k projektu nového vlastníka. Nyní se
s investorem jedná o bazénu, kter˘ mûl
b˘t vyuÏíván ‰kolními dûtmi pro kurzy
plavání, coÏ také byla jedna z pÛvodních
podmínek mûsta. „Buì této povinnosti
investora zbavíme, ale je pochopitelné,
Ïe pak bude kupní cena jiná – vy‰‰í,“ po-
znamenal primátor. Získan˘ vy‰‰í fi-
nanãní obnos by se pouÏil na v˘stavbu
nového bazénu, kter˘ by se stal buì sou-
ãástí stávajícího plaveckého bazénu, ne-
bo by se vybudoval na mûstském stadi-
onu.

Izraelská spoleãnost chce v lázních
provozovat zdravotnické a relaxaãní
centrum a souãástí má b˘t i klinika plas-
tické chirurgie s hotelem.

Dagmar Slezáková

Poptávku po voln˘ch místech v matefisk˘ch ‰kolách fie‰í liberec-
ká radnice zvy‰ováním kapacity. Po realizaci nov˘ch ‰edesáti míst
v pfied‰kolních zafiízeních magistrát pfiistupuje k dal‰ímu nav˘‰ení
kapacit. Nechal si vypracovat posouzení na vhodnost pfiístavby v M·
Pohádka ve Strakonické ulici, která by umoÏnila pfiijmout do ‰kolky
o 25 dûtí více. Zámûrem radnice bylo zv˘‰it kapacitu také v M· Pod
Je‰tûdem v ulici U ·kolky, rovnûÏ o 25 míst. Na základû zji‰tûného
technického stavu objektÛ a dal‰ích aspektÛ, které ovlivÀují kapaci-
tu ‰kolek jako napfi. poÏadavky Krajské hygienické stanice v Liber-
ci, bude formou pfiístavby jednoho patra roz‰ífiena pouze M· Po-
hádka. Náklady na v˘stavbu pfiedstavují 14 milionÛ korun a jak in-
formoval Ondfiej âervinka, námûstek primátora pro resort ‰kolství
a kulturu, mûla by b˘t pfiístavba hotova jiÏ letos v záfií.

Objekt M· Pod Je‰tûdem jednak nebyl konstruován pro fungová-
ní pfied‰kolního zafiízení a ani jeho technick˘ stav není dobr˘. „Pro na-
v˘‰ení kapacity o pûtadvacet míst by bylo zapotfiebí vystavût nov˘ ob-
jekt, coÏ pfiedstavuje jedno oddûlení, kuchyÀ a jídelnu. Tato varianta
by znamenala náklady asi 18,5 milionu korun. Navíc by takto radikál-
ní stavební zásah naru‰il provoz zafiízení po dobu realizace,“ uvedl
Ondfiej âervinka. (ds)

vûnovan˘ zejména
dûtem libereck˘ch
základních ‰kol se
konal v bfieznu v Ko-
munitním stfiedisku
KONTAKT. Celkem
pfii‰lo 50 dûtí ze zá-
kladní ‰koly praktic-
ké a Z· speciální (Or-
lí a Gollova) a také ze
SO· Jablonecká.
V kulturním progra-
mu vystoupily taneãní krouÏky Hip-Hop, Break Dance
a Amare Chave (tradiãní romské tance). Zaznûlo nûkolik ky-
tarov˘ch skladeb z repertoáru vedoucího hudebního krouÏ-
ku Romana Grajcara. Na téma douãování dûtí ãeskému ja-
zyku, zejména v romsk˘ch rodinách, hovofiila Nata‰a Ton-
ková. ¤editelky ‰kol si spoleãnû s nûkter˘mi studenty pro-
hlédli prostory novû vzniklé organizace Kontakt.
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Blokové ãi‰tûní mûsta letos poprvé
Technické sluÏby mûsta Liberce 

(TSML) zahájily v pátek 18. dubna blo-
kové ãi‰tûní. Tuto metodu spoleãnost
zavádí letos poprvé a jako první ji uplat-
nila na libereckém sídli‰ti Broumovská.
V blokovém ãi‰tûní budou technické
sluÏby pokraãovat i v dal‰ích vybran˘ch
lokalitách mûsta. „Prosíme zejména fii-
diãe parkujících vozidel o respektování
dopravního znaãení,“ poÏádal obãany
mluvãí TSML Michal Buzek. ¤idiãi, kte-
fií ho nebudou respektovat, riskují odta-
Ïení vozidla. „Cílem opatfiení je zlep‰it
vzhled mûsta. Firma tímto dÛkladn˘m

zpÛsobem vyãistí pfiibliÏnû 12 kilomet-
rÛ vybran˘ch komunikací,“ poznamenal
Buzek.

Pfii úklidu se ruãnû a strojnû vyãistí
chodníky, komunikace a de‰Èové vpustû,
souãasnû se na nich provedou i drobné
opravy. „Na práce budou s t˘denním
pfiedstihem upozorÀovat zákazové znaã-
ky. ZároveÀ vdané lokalitû probûhne roz-
sáhlá informaãní kampaÀ,“doplnil mluv-
ãí. Harmonogram ãi‰tûní mÛÏe b˘t ovliv-
nûn poãasím. Celkovû v Liberci TSML
strojnû uklidí na 350 km komunikací
a dal‰ích 100 km ruãnû umyjí. (sl)

Ekofond rozdûlí témûfi pÛl milionu

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje

Celkem 34 Ïádostí o dotace z Ekofondu statutárního mûsta Liberec se se‰lo
ve v˘bûrovém fiízení. Jejich poÏadovaná dotace dosáhla ãástky 1,4 milionu ko-
run. Fond v‰ak disponuje ãástkou 500 tisíc korun, z ãehoÏ bylo dopfiedu jasné,
Ïe na v‰echny zájemce se nedostane.

Správní rada fondu pfiedloÏila zastupitelÛm materiál, podle kterého bude pod-
pofieno 16 projektÛ, mezi nûÏ bude celkem rozdûleno 498 800 Kã s tím, Ïe správ-
ní rada navrhuje podpofiit zejména projekty praktické, nikoliv teoretické. Mezi
nejúspû‰nûj‰í Ïadatele patfií ZO âSOP Katefiinky s projektem „Obnova historic-
kého stavu krajiny v Katefiinkách“ (navrÏená v˘‰e dotace 70 000 Kã), ZO âSOP
Armillaria s projektem „Pfiestûhování sbûrného stanovi‰tû na recyklované od-
pady z BaÏantí ul. do náhradní lokality“ (navrÏená v˘‰e dotace 54 000 Kã) nebo
Z· Na Per‰t˘nû s druhou etapou vybudování „Zelené uãebny“ (navrhovaná v˘-
‰e dotace 49 000 Kã). Zastupitelé návrh správní rady schválili.

III. V¯ZVU K P¤EDKLÁDÁNÍ ÎÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU ZDRAVÍ 
STATUTÁRNÍHO MùSTA L IBEREC

V˘zva se vypisuje na projekty uskuteãnûné v období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008
za úãelem: Podpora prÛvodcovsk˘ch sluÏeb pro nevidomé
Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na odboru sociálních
a zdravotních sluÏeb, oddûlení sociálních a zdravotních vûcí, tfi. 1. máje 108 (budo-
va Uranu) ve 2. patfie ã. kanceláfie 23 u paní Hákové, tel. 485 244 982, dále v recep-
ci liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Liberec do uzávûrky, která
je stanovena na pátek 30. kvûtna 2008 do 14.00 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán zfietel pfii posuzování
Ïádostí.

Tramvajová traÈ do Rochlice i bez dotace
V˘stavba tramvajové tratû do Rochli-

ce je jedním z prioritních projektÛ kraj-
ského mûsta. Na jeho realizaci se mûsto
Liberec snaÏí získat prostfiedky z rÛzn˘ch
zejména evropsk˘ch dotaãních titulÛ.
I pfies tuto snahu rada odsouhlasila vari-
antní fie‰ení, jak zajistit finanãní pro-
stfiedky na realizaci kolejového vedení do
nejvût‰ího libereckého sídli‰tû, a to pro
pfiípad, kdyby projekt nezískal podporu
z moÏn˘ch fondÛ. Jde o jakousi „pojist-

ku“mûsta v pfiípadû nepfiidûlení dotace
na realizaci projektu nebo na pfiípadné
velké procento spoluúãasti, které není
v rozpoãtov˘ch moÏnostech Liberce.

Návrh poãítá s tím, Ïe partnerem fi-
nancování bude spoleãnost Invalor, a. s.
„V podstatû se jedná o úvûr poskytnut˘
nûmeckou nebankovní spoleãností IBC
Valor GmbH,“ uvedl primátor Jifií Kittner.
V˘hoda tohoto produktu je nejen velmi
nízká cena financování (oproti bûÏn˘m

bankovním produktÛm), ale rovnûÏ ji‰-
tûní pouze rozpoãtov˘mi pfiíjmy formou
smûnky. „Pfiedností je také moÏnost kdy-
koli splatit cel˘ zbytek jistiny bez jaké-
koli sankce. Doba splácení je maximálnû
20 let po poskytnutí úvûru,“ dodal pri-
mátor.

Tuto variantu schválili i zastupitelé
mûsta a uloÏili primátorovi mûsta pode-
psat úvûrovou smlouvu a vystavit smûn-
ku na celkovou ãástku úvûru. (das)

• v libereck˘ch kinech Lípa a Var‰ava
bylo za rok 2007 odehráno celkem 1 522
pfiedstavení

• nejvíce pfiedstavení se odehrálo v pro-
sinci 2007 – celkem 151

• nejménû pfiedstavení se odehrálo
o prázdninov˘ch mûsících (79 v ãer-
venci a 79 v srpnu)

• v prÛbûhu celého roku 2007 bylo
v obou kinosálech zru‰eno 118 pfied-
stavení z dÛvodu nízké úãasti divákÛ

• podafiilo se realizovat nespoãet dal-
‰ích aktivit jako Projekt 100, âesk˘ lev
2006, Febiofest 2007 atd.

• prÛmûrná náv‰tûvnost na pfiedstave-
ní v roce 2007 ãinila 52 divákÛ

• nejvíce divákÛ za kalendáfiní mûsíc
pfii‰lo do kin v bfieznu 2007 (11 337 lidí)

• nejménû divákÛ za kalendáfiní mûsíc
pfii‰lo do kin v listopadu 2007 (1 994 li-
dí)

• prÛmûrné vstupné v roce 2007 bylo ve
v˘‰i 80,24 Kã

• celkové náklady na opravy a udrÏo-
vání libereck˘ch kin jsou za rok 2007 ve
v˘‰i 168 000 Kã

Víte, Ïe...
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v dubnu 2008, zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.
90 let – Jifiina Prokopová, Marie ¤ehá-
ková, Anna Doubková, Vladimír Kodrle,
Rozálie Picková, Jaroslava Tonarová,
BlaÏena Svobodová, RÛÏena Rab‰tein-
ková, Anna Jungmannová
91 let – Bohumil Vlãek, Jifií Libánsk˘,
BoÏena Záhorová, Jaroslava Patoãková,
Václav Nesládek
92 let – Adéla Matou‰ová, Marie Fied-
lerová
93 let – Marie KoÈátková
94 let – Emilie Machová, Jaroslav Tomá‰,
BoÏena Svobodová, Josefa Proke‰ová,
Anna Koudelová, Augustina ·onská
95 let – Antonín âern˘, Marie Pokorná
96 let – Marta Pu‰ová, Bedfiich Karies,
Anna Havlová
98 let – Marie Stanková
100 let – Marie Felinská
101 let – Marie PraÏáková

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Co reÏisér nevûdûl

NedoÏité devadesátiny Ladislava Bare‰e

Pût zlat˘ch a jedna diamantová

Diamantovou svatbu a tedy úctyhod-
n˘ch ‰edesát let spoleãného Ïivota si 
29. bfiezna 2008 v obfiadní síni liberecké
radnice pfiipomnûli manÏelé Libu‰e a Ja-
roslav Kecovi z Vratislavic nad Nisou (na
snímku). Oba manÏelé vychovali syna Ja-
roslava a dnes se tû‰í ze studijních ús-
pûchÛ sv˘ch dvou vnouãat.

Ve stejn˘ den si manÏelsk˘ slib, ale
pfied padesáti lety, pfiipomnûli i manÏelé
Libu‰e a Svatopluk Cmíralovi, ktefií vy-
chovali dceru Alenu a syna Tomá‰e. Do
rodiny získali i hodnou snachu a zetû
a pfiedev‰ím ãtyfii vnouãata.

Mûsíc duben byl ve znamení zlat˘ch
svateb. Jako první ji oslavili manÏelé Ja-
roslava a Franti‰ek ·ídovi, a to 5. dubna.
O sedm dnÛ pozdûji (12. 4.) obnovili man-
Ïelsk˘ slib Edita a Miroslav ·imáãkovi,
ktefií se poznali v Liberci a v roce 1958 na

liberecké radnici byli také oddáni. Liber-
ci zÛstali vûrni padesát let a stejnou do-
bu Ïijí v harmonickém manÏelství. VÏdy
se dokázali povznést nad problémy, kte-
ré se objeví v kaÏdém partnerském vzta-
hu. Jejich heslem je: Îádná ka‰e se nejí
tak horká, jak se uvafií. ·imáãkovi vycho-
vali dvû dûti a mají ãtyfii vnouãata. Paní
Edita ·imáãková fiídila nûkolik let druÏ-
stvo Severochema a jako jediná Ïena
v kraji získala titul ManaÏerka roku. K je-
jímu profesnímu rÛstu i uplatnûní ji vel-
mi pomohl manÏel vytvofiením dobrého
rodinného zázemí.

V sobotu 12. dubna zaznûly v obfiadní
síní slavnostní tóny pfii dal‰í zlaté svat-
bû, tentokrát manÏelÛ Marie a Oty Dûd-
kov˘ch. Oba oslavence v mládí spojila
spoleãná cesta do zamûstnání, stala se
pro nû osudnou, neboÈ je dovedla aÏ pfied
oltáfi, kde si 12. 3. 1958 fiekli manÏelské
„ano“. V záfií téhoÏ roku se jim narodila
dcera Marie a v roce 1967 syn Otík. O zá-
bavu se jim dovede postarat jejich pût
vnouãat a jeden pravnouãek.

Poslední dubnov˘ den patfiil v obfiad-
ní síni rovnûÏ zlaté svatbû. Padesát let
kráãejí bok po boku a jsou si vzájemnou
oporou manÏelé Magda a Zdenûk Pe‰-
kovi. (das)

Obklopena láskou a péãí své dcery
Ireny a zetû Jaroslava Kubíãkov˘ch se
doÏila 6. dubna sta let paní Marie Felin-
ská. V den sv˘ch jubilejních narozenin
byla upoutaná na lÛÏko, ale i tak mûla
obrovskou radost z gratulantÛ mezi ni-
miÏ nechybûla námûstkynû primátora
Naìa Jozífková, ãlenové komise obãan-
sk˘ch záleÏitostí a zástupci âeské sprá-
vy sociálního zabezpeãení. „Maminka
je‰tû pfied dvûma lety byla s námi v kos-
tele, dnes musí Ïel leÏet,“ fiekla její dce-
ra Irena Kubíãková, která také prozradi-
la, Ïe paní Felinská pochází z Volynû a do
âech se vrátila po skonãení druhé svû-
tové války. Cel˘ Ïivot byla velmi skrom-

ná a starala se o hospodáfiství a zahra-
du ve Vrchlabí. Do Liberce za dcerou se
pfiestûhovala pfied 35 lety a dnes má od
sv˘ch dvou dcer ãtyfii vnouãata a od nich
dvanáct pravnouãat.

G A L E R I E J U B I L A N T Ò

Pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí úmrtí archi-
tekta a stavitele Josefa HLÁVKY, zafiaze-
ného dokonce do kulturního kalendáfie
UNESCO pro rok 2008, pfiedstavil reÏisér
Pavel P. Ries se svou chotí svÛj Ïivoto-
pisn˘ dokument JOSEF HLÁVKA, archi-
tekt, stavitel a nejvût‰í ãesk˘ mecená‰
(15. 2. 1831–11. 3. 1908). Akce se konala
v bfieznu v libereckém Komunitním stfie-
disku Kontakt. KaÏd˘ z pfiítomn˘ch si mu-
sel v‰imnout té úÏasné podoby autora do-
kumentu s objektem jeho celoÏivotního
b á d á n í .
Pan reÏi-
sér Ries se
J o s e f u
Hlávkovi
vûnuje ví-
ce neÏ pû-
tadvacet
l e t  a v í
o nûm sko-
ro v‰echno. Poslední záhadu, a sice, proã
si ho pozvali právû seniofii z Liberce, kde
stavitel Hlávka prokazatelnû nikdy nepÛ-
sobil, jsme mu snadno vysvûtlili my: jsme
pfiece Klub seniorÛ pÛvodnû z Hlávkovy
ulice. A to, Ïe Liberec má Hlávkovu ulici,
pan reÏisér opravdu nevûdûl. TakÏe po
náv‰tûvû u nás v Liberci uÏ ví úplnû
v‰echno. My, díky jemu, jsme se dovûdû-
li fascinující údaje o mimofiádném odka-
zu Josefa Hlávky, velikána ãesk˘ch dûjin,
kter˘ byl minul˘m reÏimem na‰í genera-
ci rafinovanû zatajen.

Eli‰ka Roãková, Klub seniorÛ

Letos 22. dubna jsme si pfiipomnûli ne-
doÏité devadesáté narozeniny známého
kapelníka Ladislava Bare‰e a také ‰ede-
sát let od vzniku jím zaloÏeného liberec-
kého taneãního orchestru.
Ladislav Bare‰ se jiÏ vdûtství vûnoval hfie
na trubku a harmoniku. Po absolvování
prÛmyslové ‰koly chemické ode‰el do Br-
na, kde nastoupil jako trumpetista do or-
chestru Gustava Broma vedle hudební-

kÛ, jak˘mi byli Karel Krautgartner, Milan
Ulrich, Mirko Foret a jiní. S G. Bromem
hrál aÏ do roku 1945 a pfied koncem vál-
ky se vrátil zpût do rodného Hradce Krá-
lové, kde zaloÏil svÛj první taneãní or-
chestr swingového typu. V roce 1946
spolu s nûkolika sv˘mi hudebníky ode‰el
do Liberce, kde hrál nejprve v malém ob-
sazení a v roce 1948 zaloÏil svÛj druh˘

Pokraãování na str. 10



Liberec o rozhodnutí generálního zase-
dání ãlenÛ spofiitelny, ktefií rozhodli
o postavení vefiejn˘ch lázní jako pfiís-
pûvku k oslavám jubilea císafiova pano-
vání. Stavba samotná byla ov‰em hoto-
vá aÏ roku 1902, spofiitelna o jejím úpl-
ném dokonãení informovala mûstskou
radu dopisem ze 4. bfiezna 1902. Napo-
sledy byl pÛvodní název Kaiser Franz
Josef Bad (Láznû císafie Franti‰ka Jose-
fa I.) pouÏit v úfiední korespondenci v ro-
ce 1919, pozdûji je jiÏ jen uvádûno, Ïe
jde o Láznû Liberecké spofiitelny. PrÛ-

zkumy pfii rekonstrukcích lázní v roce
2006 a 2007 odhalily pÛvodní mramoro-
vou desku s vûnováním budovy lázní ju-
bileu císafiovy vlády a zakrytá písmena
starého názvu v hlavním ‰títû. Historic-
ké pfiehodnocení v˘znamu pfiedposled-
ního rakouského císafie vedlo navíc k to-
mu, Ïe se od poãátku rekonstrukãních
prací na budovû zaãal pro budovu pou-
Ïívat pÛvodní název – Láznû císafie
Franti‰ka Josefa I.

Omyl druh˘ – mûsto láznû prodalo
v roce 1990 a pak je zbûdované zase
koupilo zpût!

Mûsto Liberec nikdy nebylo investo-
rem ani vlastníkem budovy lázní. Posta-
vila je Liberecká spofiitelna, která je také
jako svÛj majetek spravovala a provozo-
vala. Po druhé svûtové válce pfie‰ly láz-
nû do majetku státu a byly provozovány
jako souãást státního majetku slouÏícího
komunálním sluÏbám. Podnik sluÏeb
mûsta Liberce, státní podnik, pfievedl
bezúplatnû 31. fiíjna 1990 budovu lázní
se souhlasem tehdej‰ího národního v˘-

boru jako státního orgánu vefiejné sprá-
vy do vlastnictví âeské státní spofiitelny
z toho dÛvodu, Ïe spofiitelna je pÛvodním
vlastníkem budovy. Do‰lo zde tehdy k ja-
kési ojedinûlé majetkové restituci, kdy
majetek vytvofien˘ Reichenberger Spar-
casse byl pozdûji znárodnûn a poté pfie-
veden státem zpût na tehdej‰í státní spo-
fiitelnu. Ta ov‰em budovu jiÏ rok na to
prodala v draÏbû soukromníkovi za cenu
8,15 milionu korun. JiÏ 13. kvûtna 1992
jsou láznû následnû prodány za 33 mili-
onÛ korun a 9. ãervence 1992 pfieprodá-
ny dokonce za 70 milionÛ korun dal‰ímu
majiteli. Jím byla o dva roky pozdûji bu-
dova vloÏena do majetku spoleãnosti
MONA, a. s. AÏ v roce 2005 koupilo
v draÏbû láznû statutární mûsto Liberec
za 9 milionÛ korun. Tehdy vÛbec poprvé
se láznû opravdu ocitly v mûstském ma-
jetku a bezodkladnû zaãalo jejich vyklí-
zení a postupná generální rekonstrukce
stfiech, vûÏí a kamenické v˘zdoby.

Marek ¤eháãek, tajemník MML
Foto: Karel âtveráãek
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Hasiãi z Machnína pomáhají handicapovan˘m dûtem

Dárcovstvím krve podporují vznik hospicu

Dva nejvût‰í omyly ohlednû Mûstsk˘ch lázní

JiÏ po sedmé uspofiádal Sbor dobro-
voln˘ch hasiãÛ z Machnína karneval pro
zdravotnû znev˘hodnûné dûti ze Zá-
kladní ‰koly Alvalída. Na poslední bfiez-
novou nedûli je hasiãi pozvali do své
zbrojnice, kde byly pfiipravené rÛzné
soutûÏe, v nichÏ bylo moÏné vyhrát pûk-
né ceny. Dûti soutûÏily v tancování, zpí-
vání, recitaci a nechybûlo ani vyhlá‰ení
nejhezãí masky. Ma‰karní bál v‰ak není
jediná akce, kterou machnín‰tí hasiãi
pro klienty Alvalídy pravidelnû pofiáda-
jí. Nûkolikrát do roka se v rámci spor-
tovního odpoledne vydají s dûtmi na v˘-
let. V loÀském roce nav‰tívili napfiíklad
Bozkovské jeskynû nebo hrad Sloup.
Tradiãní akcí se rovnûÏ stal vánoãní ve-
ãírek, pálení ãarodûjnic, dûtsk˘ den

a mnohé dal‰í. Dobrovolní hasiãi pod-
pofiili Alvalídu také v dobû, kdy byla vy-
kradena a bylo nutné nakoupit nové vy-
bavení. Je tfieba fiíci, Ïe ve‰kerou ãinnost
pro Alvalídu dûlají machnín‰tí hasiãi
zcela nezi‰tnû a ve svém volném ãase.

V roce 2006 byli dokonce ocenûni Kfie-
sadlem, které kaÏdoroãnû udílí Regio-
nální dobrovolnické centrum Je‰tûd za
vefiejnû prospû‰nou ãinnost.

A Ïe si této pomoci velmi váÏí vedení
‰koly i dûti z Alvalídy, svûdãí dopis ve-
dení ‰koly: „Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Machnínû spolupracuje s na‰ím zafií-
zením Alvalída jiÏ od roku 2002. Pro na-
‰e klienty kaÏdoroãnû organizuje mnoho
kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních
akcí. Velmi si váÏíme jejich zájmu, po-
moci a odvahy, neboÈ práce s na‰imi han-
dicapovan˘mi klienty není jednoduchá.
Organizace a náplÀ kulturních akcí, kte-
ré pro nás pofiádají, jsou vynikající. Jsme
jim velmi vdûãní a velice dûkujeme za fi-
nanãní pomoc a podporu.“ (z‰)

Na potfiebnost v˘stavby a fungování
hospice v Libereckém kraji se rozhodli
netradiãnû upozornit ãlenové obãan-
ského sdruÏení „Hospic pro Liberec“.
V pátek 25. dubna v‰ichni hromadnû da-
rovali krev na transfuzní stanici Krajské
nemocnice Liberec. „Nechceme upo-
zornit na sdruÏení jako takové, ale na
to, Ïe hospic v kraji je potfiebn˘. V kla-
sickém nemocniãním prostfiedí nelze
tûÏce nemocn˘m a umírajícím zajistit
dostateãné soukromí, klid a pfiítomnost

blízkého ãlovûka. Lidé mnohdy nemají
hrÛzu ze smrti samotné, ale z nedÛstoj-
ného umírání. A z této hrÛzy volají po
eutanázii. Mnohdy netu‰í, Ïe existuje
hospicová péãe, která je schopná uti‰it
bolest tûlesnou, du‰evní, sociální i du-
chovní. Poslední chvíle Ïivota pak ãlo-
vûk mÛÏe strávit dobfie, dÛstojnû
a mnohdy i kvalitnûji, neÏ by si dokázal
pfiedstavit,“ uvedla Halina DoleÏalová,
pfiedsedkynû obãanského sdruÏení.
SdruÏení vzniklo letos v bfieznu z inici-

ativy zdravotníkÛ liberecké nemocnice.
Jeho ãlenové usilují o v˘stavbu hospice
v Libereckém kraji, neboÈ jsou velmi
dobfie obeznámeni s fungováním ho-
spicové péãe v jin˘ch krajích. „Tuto pé-
ãi si zaslouÏí i obãané na‰eho kraje. Je
v‰ak nutné si uvûdomit, Ïe pro její kva-
litní fungování je vybudování hospice
podmínkou,“ uvedla na závûr Halina
DoleÏalová. 

Více informací o sdruÏení se dozvíte
na www.hospicliberec.cz (sle)

Pokraãování ze str. 1
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V Liberci se slaví patnáctileté partnerství s Amersfoortem

Krajská nemocnice Liberec, a. s., inve-
stuje za nemalé pomoci svého vlastníka
– kraje – do pfiístrojového vybavení. Ra-
diodiagnostické (RDG) oddûlení vyuÏívá
od 10. dubna 2008 ‰piãkov˘ angiografic-
k˘ pfiístroj GE INNOVA 4 100 IQ za více
neÏ 25 mil. Kã a jako jediná v âR vyuÏívá
tento pfiístroj v plné v˘bavû. Nûkolikami-
lionovou investicí vyfie‰ila nemocnice ha-
varijní stav angiolinky, kterou libereãtí
specialisté vyuÏívali jiÏ od roku 1992.

Pfiístroj GE INNOVA pracuje na prin-
cipu pfiímé digitalizace, tj. má vynikající
rozli‰ovací schopnost. „DokáÏe velmi
pfiesnû monitorovat stav krevního fieãi‰-
tû pacientÛ. My ho vyuÏíváme jak k dia-
gnostick˘m, tak i intervenãním terapeu-
tick˘m úãelÛm,“ pfiiblíÏil praxi primáfi od-
dûlení MUDr. Ladislav Endrych, od nûhoÏ
jsme se zároveÀ dozvûdûli, Ïe jsou lidé na
toto vy‰etfiení doporuãováni vpfiípadû te-
penn˘ch stenos (zúÏení), uzávûrÛ ãi ane-
urysmat (v˘dutí). V budoucnu se pr˘ na
tomto pracovi‰ti plánují i léãebné zákro-
ky v oblasti bfii‰ní dutiny (tj. embolizace
myomÛ – „operace“ dûlohy pouze vpi-
chem z tfiísla) ãi léãebné zákroky na pá-
tefiích (vertebroplastiky). Liberecké RDG
oddûlení, vedené primáfiem MUDr. Ladi-
slavem Endrychem, vy‰etfií na angiogra-
fickém pfiístroji roãnû okolo tisíce paci-
entÛ, z nichÏ cca 500 projde intervenãním
terapeutick˘m zákrokem.

·piãkovou angiografickou technologii
za 25 mil. Kã pofiídila KNL, a. s., díky do-
taci z kraje, pfiiãemÏ dal‰ích 10 mil. Kã ur-
ãen˘ch na nutné stavební úpravy hradi-
la z vlastních zdrojÛ.

Pfii dal‰í investici do pfiístrojového vy-
bavení nejvût‰ího zdravotnického zafiíze-
ní v kraji „zajásají“ pacienti s urologick˘-
mi problémy. Právû urologické oddûlení
vyuÏívá od 31. bfiezna 2008 zcela nov˘,
holmiov˘ laser za více neÏ 1,5 mil. Kã, kte-

r˘ pofiídila nemocnice z vlastních zdrojÛ.
Tento nejmodernûj‰í ‰piãkov˘ pfiístroj
pomáhá pfiedev‰ím pfii léãbû pacientÛ
s moãov˘mi kaménky, umoÏÀuje o‰etfie-
ní bez nutnosti otevfiené operace a spe-
cialisté ho také vyuÏívají u lidí, jimÏ byly
diagnostikovány slizniãní nádory moão-
v˘ch cest, tzv. papilokarcinomy. „Lase-
rem jsme schopni léãit i dal‰í urologické
stavy, jak˘mi jsou napfiíklad zúÏeniny
moãov˘ch cest, pfiiãemÏ technologii mÛ-
Ïeme pouÏít i u vhodn˘ch pacientÛ k ope-
racím na prostatû. Nov˘ urologick˘ laser
je jedin˘m tohoto typu v kraji. Léãbu
u nás proto mohou podstoupit i nemocní
z dal‰ích okresÛ,“ fiekl o pfiínosu nové
techniky MUDr. Jan Meãl, primáfi urolo-
gického oddûlení, a dodal: „Na‰e oddû-
lení rozvíjí spolupráci se v‰emi urology
v kraji, proto se pacienti mohou s dÛvû-
rou obracet na své o‰etfiující lékafie, kte-
fií rozhodnou o nejvhodnûj‰ím zpÛsobu

léãby.“ ÚroveÀ urologie v na‰em kraji 
trvale stoupá. Vût‰inu urologick˘ch ne-
mocí dobfie vyléãí na lÛÏkov˘ch oddûle-
ních urologie v âeské Lípû a Jablonci nad
Nisou. V Krajské nemocnici Liberec, a. s.,
se specialisté soustfiedí na závaÏná ná-
dorová onemocnûní, kde právû nov˘ 
laser sehrává svou dÛleÏitou roli.

„Moãové kaménky fie‰íme minimálnû
invazívnimi metodami, bez nutnosti pro-
vedení chirurgického fiezu tûlem jiÏ více
neÏ 20 let. Nov˘ laser byl poslední dÛle-
Ïit˘ pfiístroj, kter˘ jsme potfiebovali, aby-
chom zv˘‰ili efektivitu na‰ich postupÛ.
Laser je oproti doposud uÏívan˘m tech-
nikám drcení kaménkÛ v lidském tûle v˘-
raznû úãinnûj‰í a v neposlední fiadû i bez-
peãnûj‰í, dovolí nám novû provádût nû-
které nároãné zákroky, na které jsme mu-
seli odesílat pacienty do Prahy. Navíc
mÛÏeme u ãásti vhodn˘ch pacientÛ lase-
rem zniãit mal˘ nádor v dutém systému
ledvin, coÏ mÛÏe znamenat moÏnost za-
chování tohoto dÛleÏitého orgánu,“ fiekl
na závûr primáfi Meãl. (sa‰)

Nemocnice zprovoznila pfiístroje za miliony korun

JiÏ patnáct let trvají a prohlubují se
partnerské vztahy mezi Libercem a ho-
landsk˘m Amersfoortem. První kontakty
zaãaly v roce 1993 z iniciativy Holanìa-
nÛ a o tfii roky pozdûji byly stvrzeny pod-
pisem „Dohody o budoucí spolupráci“,
kterou tehdy uzavfieli za mûsto Liberec
primátor Jifií Drda a za Amersfoort jeho
starostka A. H. Brouwe-Korf.

V prÛbûhu patnácti let se uskuteãnilo
nespoãet vzájemn˘ch náv‰tûv, a to jak
politické reprezentace mûst, tak pfiede-
v‰ím základních ‰kol, sportovcÛ, umûlcÛ
a jin˘ch organizací, které navázaly dlou-
hotrvající kontakty.

Leto‰ní patnáctileté v˘roãí obû mûsta
oslaví spoleãnû, a to v Liberci, kter˘ ve
dnech 6.–9. ãervna bude hostit pfies stov-
ku holandsk˘ch pfiátel. Amersfoortskou
delegaci povede starostka Albertine van
Vliet-Kuiper. Veãer 6. ãervna budou na
námûstí pfied libereckou radnici zaháje-
ny oslavy hudebním pfiedstavením Carla
Orffa „Carmina Burana“. V prÛbûhu ná-
sledujících dnÛ si holandská náv‰tûva
prohlédne nové Komunitní stfiedisko
Kontakt, v budovû Nového magistrátu
bude zahájena vernisáÏí v˘stava
„Amersfoort – nejzelenûj‰í mûsto“.
Hosté zavítají také do Terapeutické ko-

munity drogovû závisl˘ch v Nové Vsi. Li-
berec v‰ak bude Ïít zejména kulturními
pofiady, na nichÏ se pfiedstaví jak amers-
foort‰tí, tak libereãtí umûlci a soubory.
V sobotu 7. ãervna od 17 hodin na ná-
mûstí Dr. E. Bene‰e to budou vystoupení
DJ Latin master, Steelband, Aries, Djem-
be. Náv‰tûvníci budou moci zhlédnout
ukázky salsy, zaposlouchat se do ‰anso-
nÛ… nebo se zúãastnit festivalu Duhová
boufie. Nûkteré skupiny vystoupí i v míst-
ních klubech a restauraãních zafiízeních.
V prÛbûhu oslav se v‰ak bude také spor-
tovat a soutûÏit, a to pfiedev‰ím v kolek-
tivním sportu, jímÏ je volejbal. (das)

Nov˘, angiografick˘ pfiístroj GE INNOVA
4 100 IQ za více neÏ 25 mil. Kã, kter˘ Kraj-
ská nemocnice Liberec, a. s., pofiídila dí-
ky dotaci kraje, dovede velmi pfiesnû mo-
nitorovat stav krevního fieãi‰tû pacientÛ

Zleva MUDr. Jaroslav Krutsk˘, krajsk˘
radní zodpovûdn˘ za rezort zdravotnic-
tví, MUDr. Ladislav Endrych, primáfi
RDG oddûlení, MUDr. Ludûk Neãesan˘,
pfiedseda pfiedstavenstva KNL, a. s., Ra-
dim Zika, námûstek hejtmana Liberec-
kého kraje, a primátor mûsta Liberec
Ing. Jifií Kittner pfii zahájení provozu no-
vé angiolinky
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V tomto vydání pfiiná‰íme závûreãn˘
díl seriálu, vûnovanému zdrojÛm zneãi‰-
tûní kvality ovzdu‰í. V pfií‰tím vydání se
autorka Ing. Jana Kuãerová z Krajské hy-
gienické stanice Liberec bude vûnovat
koncepci problematiky ovzdu‰í v Liberci.

MÛÏe obãan ovlivnit kvalitu ovzdu‰í ?
Je zfiejmé, Ïe obãané mohou sv˘m cho-

váním v˘raznû ovlivnit kvalitu ovzdu‰í na
lokální úrovni, a to jak dÛsledn˘m dodr-
Ïováním zákazu spalování odpadÛ na
otevfien˘ch ohni‰tích, tak ivdomácích to-
peni‰tích. Spalováním napfi. chemicky
o‰etfieného dfieva nebo plastÛ se do
ovzdu‰í dostává celá fiada látek po‰ko-
zujících Ïivotní prostfiedí i lidské zdraví.
Zákon o ochranû ovzdu‰í umoÏÀuje na
otevfien˘ch ohni‰tích, v zahradních kr-
bech nebo v otevfien˘ch grilovacích zafií-
zeních spalovat jen dfievo, dfievûné uhlí,
suché rostlinné materiály a plynná pali-
va urãená v˘robcem, pfiiãemÏ uvedená
paliva nebo materiály nesmí b˘t konta-
minovány chemick˘mi látkami. Dále za-
kazuje spalování látek ve zdrojích zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í, které nejsou palivy ur-
ãen˘mi v˘robci jejich zafiízení. Za poru-
‰ení tûchto zákazÛ hrozí obãanovi dosti
citelné pokuty, a to aÏ do v˘‰e 150 000 Kã.

Pfiedpokládan˘ v˘voj v kvalitû ovzdu‰í
V souãasné dobû mÛÏeme sledovat ur-

ãitou stagnaci ve v˘voji emisí jednotli-
v˘ch polutantÛ. S oÏivováním ekonomiky
je moÏné pfiedpokládat i nárÛst v˘roby.
To znamená, Ïe v kategorii zvlá‰tû vel-
k˘ch, velk˘ch astfiedních zdrojÛ, lze pfied-
pokládat i nárÛst emisí. Proti tomu v‰ak

bude pÛsobit skuteãnost, Ïe jednotlivé
podniky budou postupnû ekonomicky po-
silovat a bude moÏné na nû pÛsobit, aby
provádûly restrukturalizaci v˘roby, ve
vût‰í mífie aplikovaly nejlep‰í dostupné
techniky, zavádûly nové nebo v˘konnûj-
‰í filtraãní zafiízení apod. Celkovû je moÏ-
né oãekávat v prÛmyslu spí‰e pfievládají-
cí sniÏování emisí. Jiná situace mÛÏe na-
stat v kategorii mal˘ch zdrojÛ, zejména
pfii spotfiebû paliv pro otop domácností.
Neustálé zvy‰ování cen vede k návratu
obyvatel a drobn˘ch ÏivnostníkÛ k tuh˘m
palivÛm. Zásadním zpÛsobem se v této
kategorii zdrojÛ projevuje ekonomická si-
tuace a je otázka, zda do konce desetile-
tí mÛÏe je‰tû dojít k v˘raznému poklesu
emisí.

Celkovû lze hodnotit oãekávan˘ v˘voj
emisí do roku 2010 na stacionárních zdro-
jích jako stagnaci aÏ mírn˘ nárÛst. SloÏi-
tá situace je také v oblasti v˘voje vlivu
dopravy na zneãistûní ovzdu‰í. Vypl˘vá
ze v‰eobecn˘ch tendencí v˘voje, kvality
vozového parku, kvality pouÏívan˘ch po-
honn˘ch hmot a z pfiedpokládaného rÛs-
tu stupnû automobilizace. Trval˘ nárÛst
objemu dopravy ve mûstû v souvislosti
s nárÛstem poãtu obyvatel, a také s roz-
vojem ekonomick˘ch aktivit ve mûstû
(prÛmyslové zóny, obchodní centra), i po-
stavením mûsta ve struktufie osídlení, má
negativní vliv na tendence v˘voje kvali-
ty ovzdu‰í ve mûstû. Jiná cesta, neÏ na-
vrÏená segregace dopravy, regulace do-
pravních tokÛ a likvidace nejhor‰ích pro-
blémÛ pomocí navrÏené dostavby silniã-

ní sítû, náhrada star˘ch nevyhovujících
vozidel mûstské hromadné dopravy eko-
logick˘mi vozidly, opravy komunikaãní
sítû mûsta, není.

Investiãní nároãnost, zdlouhavá pfií-
prava a realizace dopravních staveb ve
mûstû zpomaluje realizaci opatfiení, ome-
zujících vliv nápravn˘ch opatfiení na re-
álné podmínky zneãi‰tûní ovzdu‰í ve
mûstû. ¤e‰ení je dlouhodobé, vyÏaduje
zmûny v legislativû, zmûny v dotaãní po-
litice a zmûny pfii stanovení priorit na
úrovni mûsta, regionu i státu. V tento
okamÏik je nezbytné omezovat vliv do-
pravy na obyvatelstvo v˘sadbou liniové
zelenû podél komunikací a navrhovat jiÏ
v projektové pfiípravû takovou obsluhu
území, která je ekologicky ‰etrná.

Závûr
Lidé Ïijící ve zneãi‰tûn˘ch oblastech

mají tendenci se cítit ãastûji nebo del‰í do-
bu zdravotnû hÛfie neÏ lidé Ïijící v oblas-
tech nezneãi‰tûn˘ch. Vystavení se vy‰-
‰ím koncentracím polutantÛ b˘vá spojo-
váno se zv˘‰enou nemocností a pfiedãas-
nou úmrtností. To vyÏaduje vefiejné i sou-
kromé v˘daje kaÏdého z nás, kter˘m se
mÛÏeme vyhnout v budoucnosti tím, Ïe
budeme fiídit rozvoj spoleãnosti smûrem
ktvorbû ãistého ovzdu‰í a zejména ke sni-
Ïování úrovnû jeho zneãi‰tûní. Pfiedev‰ím
o to jednotlivé orgány usilují pfii povolo-
vání zámûrÛ ovlivÀujících ovzdu‰í kon-
trolou zdrojÛ zneãi‰Èování, vyhodnocová-
ním zdravotních rizik nebo tvorbou kon-
cepãních a strategick˘ch materiálÛ, vãet-
nû územního plánování.

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í a orgány ochrany ovzdu‰í

Ztráty a nálezy – nová sluÏba pro obãany
Ztratili jste klíãe, penûÏenku a nebo

va‰e ratolest na autobusové zastávce za-
pomnûla ‰kolní ta‰ku? Je velká pravdû-
podobnost, Ïe vámi postrádaná vûc byla
odevzdána na oddûlení dokladÛ a evi-
dence obyvatel Magistrátu mûsta Libe-
rec, a proto jsme pro vás pfiipravili novou
sluÏbu t˘kající se zvefiejÀování evidence
vûcí ztracen˘ch a nalezen˘ch na webo-
v˘ch stránkách statutárního mûsta Libe-

rec (www.liberec.cz/pages/obcan/ztra-
ty.htm). Zde je od 1. dubna 2008 moÏné
prohlédnout si seznam vûcí, které byly
v souladu s obãansk˘m zákoníkem ode-
vzdány magistrátu. Tento soupis bude
pravidelnû aktualizován a jednotlivé po-
loÏky zde budou zvefiejnûny po celou do-
bu uskladnûní. Nepfiihlásí-li se vlastník
do 6 mûsícÛ od odevzdání vûci, pfiipadá
vûc do vlastnictví obce.

Domníváte se, Ïe je v tomto soupise
uvedena vámi ztracená vûc? Neváhejte
a kontaktujte paní Alexandru Wondrá-
kovou, která má kompletní agendu ztrát
a nálezÛ na starosti.

Kontakt: 485 243 732, 485 243 735,
wondrakova.alexandra@magistrat.libe-
rec.cz nebo osobnû na pfiepáÏce ã. 17 vpfií-
zemí Nového magistrátu anebo v 1. pat-
fie, kanceláfi ã. 105.

Stavební úfiad v Liberci na základû no-
vého stavebního zákona získal do vínku
dal‰í úfiad – Úfiad územního plánování,
kter˘ má za úkol shromáÏdit komplexní
plánovací podklady – územnû analytické
podklady – pro tvorbu a zmûny územních
plánÛ obcí, ve svém správním obvodu (27
obcí). Základním nástrojem úfiadu je geo-

grafick˘ informaãní systém (GIS) v digi-
tální formû. Díky sloÏení pracovníkÛ od-
dûlení, bylo moÏné uÏ v poãátku uzavfiít
nepsanou vnitfiní dohodu o koneãné vy-
soké kvalitû novû budovaného úfiadu.
A právû proto nyní mÛÏeme konstatovat,
Ïe v okruhu na‰í pÛsobnosti jsme se sta-
li vûrohodn˘m a respektovan˘m partne-

rem. Na‰imi partnery jsou hlavnû orgány
státní správy (ministerstva, úfiady) a za-
stupitelé obcí. Abychom mohli vûnovat
maximum ãasu vlastnímu fie‰ení problé-
mÛ, museli jsme dÛslednû zefektivnit je-
jich povinnou administraci. To nám umoÏ-
Àuje vyuÏití moderní techniky. Napfiíklad

Stavební úfiad 2008: Lidé pro lidi

Pokraãování na str. 12
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Pracovní skupina vznikla v rámci Ko-
munitního plánování sociálních sluÏeb
v r e g i o n u  L i b e r e c  ( v í c e  n a
www.liberec.cz/pages/komunitni/ko-
munitni_planovani.htm). Jejími ãleny
jsou zástupci poskytovatelÛ sluÏeb za-
mûfien˘ch na problematiku závislostí, zá-
stupci státní správy, samosprávy i vefiej-
nosti.Vizí skupiny jsou dostupné a kva-
litní sluÏby v oblasti primární, sekundár-
ní a terciární prevence ‰kodlivého návy-
kového chování (zejména uÏívání
návykov˘ch látek), poskytované v rámci
rozvinuté a úãinn˘m zpÛsobem vzájem-
nû propojené sítû spolupracujících zafií-
zení pfiimûfienû apohotovû reagujících na
potfieby obãanÛ Liberecka.
Cílem je Liberec jako mûsto, které pro-
blémy se ‰kodliv˘mi návyky úãinnû mi-
nimalizuje.
Primární prevence se zamûfiuje na udr-
Ïení a podporu zdraví jedince a spoleã-
nosti. Pracuje zejména se zdravou popu-
lací a její motivací k plnohodnotnému Ïi-
votu. PÛsobí proti vzniku a v˘voji závis-
losti. Sekundární prevence se orientuje
na pomoc v existujícím nebezpeãí závis-
losti. Je to snaha co nejdfiíve rozpoznat
symptomy závislosti aco nejrychleji ome-
zit a zmírnit následné ‰kody pfii nadmûr-
ném uÏívání návykov˘ch látek. Terciární
prevence zahrnuje opatfiení zabraÀující
návratu akutního stadia závislosti, pod-
poruje v˘sledky léãby a postupné od-
stranûní následkÛ.
âlenem pracovní skupiny se mÛÏe stát
kaÏd˘, koho toto téma zajímá a chce se
podílet na plánování sociálních sluÏeb
v regionu Liberec. Jednání jsou vefiejná
a probíhají v budovû MML (budova
„Uran“), v zasedací místnosti odboru so-
ciálních vûcí ve 2. patfie v termínech 23.5.,
26. 6., vÏdy od 10 hodin.
Poskytovatelé sluÏeb, ktefií jsou ãleny
pracovní skupiny:
Maják se zab˘vá primární prevencí soci-
álnû patologick˘ch jevÛ mezi dospívají-
cími na základních a stfiedních ‰kolách.
Konkrétnû to jsou rizika spojená s pro-
blematikou dospívání, ‰ikany, partner-
sk˘ch vztahÛ, sexuality, uÏívání návyko-
v˘ch látek. Nástrojem pro realizaci této
vize jsou semináfie realizované pfiímo ve
‰kolách v rozmezí dvou vyuãovacích ho-
din. Souãasnû s nabídkou programÛ pro
‰koly pfiipravujeme návazné akce „Up-
grade“, na kter˘ch zábavnou formou pfie-
dávané podnûty rozvíjíme. V˘znamnou
aktivitou Majáku je J-fest, nûkolikadenní
festival pro mládeÏ libereckého regionu.
MAJÁK byl zaloÏen v r. 1999 Nadací EU-

RONISA a Sborem Jednoty bratrské v Li-
berci. Více na www.majakops.cz.
Mgr. Igor Pavelãák – soukromá pora-
denská a lektorská praxe.
Poskytuje individuální a rodinné konzul-
tace: ambulantní léãba závislostí (drogy,
alkoholismus, patologické hráãství), ro-
dinná terapie ( partnerství, „zlobící“ dû-
ti, generaãní konflikty), psychosomatic-
ké obtíÏe (poruchy pfiijmu potravy; de-
prese, jiné nepohody), skupina pro rodi-
ãe, jejichÏ dûti berou drogy. ·kolní pro-
blematika: prevence a fie‰ení sociálnû
patologick˘ch jevÛ s uãiteli, Ïáky a rodi-
ãi (drogy, vztahy). Provázení a odborné
konzultace: supervize a kouãování pro
firmy, ‰koly, organizace a jednotlivce (ne-
zamûstnanost, prevence vyhofiení, tvor-
ba projektÛ, konzultace práce s klienty,
vztahy na pracovi‰ti atd.). Pfii konzulta-
cích je vyhrazena dÛvûrnost sdûlení
a anonymita. SluÏba je placená. Kontakt:
tel.: 728 022 618, e-mail: ipcak@volny.cz;
www.poradna-rodina.org
Kontaktní centrum pro osoby ohroÏené
drogou
SluÏby jsou poskytovány anonymnû
a bezplatnû a jsou urãeny pro osoby ohro-
Ïené drogou star‰í 15 let. PÛsobíme
v rámci filozofie minimalizace zdravot-
ních a sociálních ‰kod u uÏivatelÛ drog
a jejich blízk˘ch (harm reduction). Cílové
skupinû nabízíme v˘mûnu pouÏit˘ch
stfiíkaãek za ãisté-sterilní, zprostfiedko-
vání léãby závislostí, poradenství, krizo-
vou intervenci, asistenãní sluÏbu, mini-
mální potravinov˘ a hygienick˘ servis,
informace (o HIV/AIDS, hepatitidách, po-
hlavnû pfienosn˘ch nemocech), sociální
servis, preventivní materiály. Provádíme
besedy a pfiedná‰ky pro ‰koly a dal‰í zá-
jemce.
Kontakt: Rumunská 5/a, 460 01 Liberec,
tel.: 482 317 373, 775 624 246, e-mail:
kc.liberec@volny.cz,
www.volny.cz/kcentrumlbc
Terénní program: 728 485 012 (Jablonec,
Liberec), 603 371 122 (Fr˘dlantsko, Tur-
novsko), e-mail: tp.liberec@mostknade-
ji.cz
ADVAITA, o. s.– Centrum ambulantních
sluÏeb, které nabízí bezplatné poraden-
ství uÏivatelÛm návykov˘ch látek (od 15
let), ktefií se rozhodli zmûnit své návyky,
pfiípadnû toto rozhodnutí teprve zvaÏují.
Obrátit se na nás mohou i ãlenové rodi-
ny ãi známí uÏivatele drog. ZájemcÛm po-
skytujeme jednorázové poradenství ne-
bo úãast v del‰ím poradenském progra-
mu. Dal‰í ná‰ program (doléãovací) je ur-
ãen pro lidi, ktefií absolvovali léãbu zá-

vislosti ãi sami del‰í
dobu abstinují. Cí-
lem na‰ich sluÏeb je
pomoci klientÛm
ujasnit si svÛj postoj
k návykov˘m lát-
kám ãi hazardní hfie,
podpora samostat-
nosti a pomoc ob-
stát v podmínkách
bûÏného Ï ivota .
Provozní doba: pon-
dû l í  aÏ  ã tv r tek:
10.00–20.00, pátek:
10.00–17.00.
Kontakt: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec,
e-mail: cas@advaitaliberec.cz,
tel.: 482 750 607, 603 829 730,
www.advaitaliberec.cz.
Terapeutická komunita pro osoby zá-
vislé na návykov˘ch látkách od 18 let,
která nabízí pobytov˘ program s pevn˘m
léãebn˘m fiádem. Program umoÏÀuje kli-
entÛm osvojit si dovednosti a znalosti pro
kaÏdodenní Ïivot a úpravu rodinn˘ch
a sociálních vztahÛ.
Kontakt: Nová Ves 55, 463 31 Chrastava,
e-mail: komunita@advaitaliberec.cz,
www.advaitaliberec.cz/terapeuticka-
komunita
Krajská nemocnice Liberec, a. s., DETOX
– Psychiatrie
Detoxikaãní jednotka pro osoby závislé
na návykov˘ch látkách.
Kontakt: Husova 10, Liberec I-Staré Mûs-
to, 460 63 Liberec 1, tel.: 485 312 229
âLOVùK V TÍSNI – spoleãnosti pfii âT,
o. p. s.
Programy sociální integrace – Liberec
Terénní programy, douãování dûtí v ro-
dinách, práce s dobrovolníky.
Kontakt: Baarova 527/6, Liberec I-Staré
Mûsto, 460 01 Liberec 1, tel.: 482 725 113
DDM Vûtrník, p. o. V klub
Nízkoprahové zafiízení, integrace osob
ohroÏen˘ch sociálním vylouãením, v˘-
chovné a vzdûlávací aktivity.
Kontakt: ul. 5. kvûtna 36, Liberec I-Staré
Mûsto, 460 01 Liberec 1, tel.: 602 477 287,
www.ddmliberec.cz
Stfiedisko v˘chovné péãe pro dûti a mlá-
deÏ âÁP je souãástí Dûtského diagnos-
tického ústavu, základní ‰koly, matefiské
‰koly a ‰kolní jídelny Liberec. Poskytuje
preventivnû v˘chovnou péãi dûtem
a mladistv˘m od 6 do 19 let, popfiípadû
do ukonãení jejich pfiípravy na povolání,
a to ambulantní ãi internátní formou. Pfii-
jímá klienty, u nichÏ je dominantní poru-
cha chování, ale nenastal u nich dÛvod

Pfiedstavuje se pracovní skupina pro uÏivatele drog
a osoby ohroÏené závislostmi

Pokraãování na str. 10
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Pfiedstavuje se pracovní skupina pro uÏivatele drog
a osoby ohroÏené závislostmi

NedoÏité devadesátiny Ladislava Bare‰e

Vstup mûsta do akciové spoleãnosti Krajská nemocnice Liberec

k nafiízení ústavní v˘chovy nebo uloÏení
ochranné v˘chovy. ¤e‰í ‰kolní problémy,
problémy v rodinû, osobnostní a psy-
chické problémy, poãátky zneuÏívání ná-
vykov˘ch látek, gambling, projevy asoci-
álního chování. Své sluÏby poskytuje i ro-
diãÛm a dal‰ím v˘chovn˘m subjektÛm.
Kontakt: Na V˘‰inách 451/9, 460 05 Li-

berec 5 , tel/fax: 482 750 807, 482 757 275,
m o b i l :  7 2 8  1 4 5  1 6 9 ,  e - m a i l :
svp_lbc@centrum.cz , www.svp-lbc.cz
Probaãní a mediaãní sluÏba âR
organizaãní jednotka Ministerstva spra-
vedlnosti âR
Zprostfiedkování úãinného a spoleãen-
sky prospû‰ného fie‰ení konfliktÛ spoje-
n˘ch s trestnou ãinností. Organizace

a zaji‰tûní v˘konu alternativních trestÛ.
Kontakt: nám. Dr. E. Bene‰e 585/26, Li-
berec I-Staré Mûsto, 460 01 Liberec, tel.:
485 244 260, 485 244 260, email: esimko-
va@pms.justice.cz, www.pmscr.cz
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, p. o.
Programy prevence
www.zulib.cz, prevence@zulib.cz, U Sila
1139, 463 11 Liberec 30

velk˘ orchestr „ALFA“. Tento soubor ve-
lice rychle získal oblibu u publika i za hra-
nicemi Liberce.
Samostatnou kapitolou lze nazvat úãin-
kování v kulturních programech Liberec-
k˘ch v˘stavních trhÛ v letech 1956 aÏ
1990. Díky tûmto vystoupením rostla od-
borná úroveÀ orchestru, kter˘ byl v roce
1960 poslán na desetidenní koncertní zá-

jezd do Polska a v roce 1956 do b˘valé
NDR. Schopnost doprovázet profesionál-
ní taneãní soutûÏe umoÏnila L. Bare‰ovi
roz‰ífiit oblast pÛsobení na dal‰í místa
v republice i v cizinû. Prostfiednictvím
Pragokoncertu hrál Bare‰Ûv orchestr v le-
tech 1974–1978 vÏdy cel˘ ãerven ve Stutt-
gartu.
Ladislav Bare‰ byl v˘znamnou osobnos-
tí libereckého spoleãenského Ïivota, vy-

nikajícím hudebníkem, kapelníkem
a pfiedev‰ím organizátorem. V jeho or-
chestru vyrostla fiada hudebníkÛ, ktefií
na‰li uplatnûní ve ‰piãkov˘ch orchest-
rech doma i v zahraniãí. Orchestr vedl do
roku 1994. Zemfiel o ‰est let pozdûji ve vû-
ku 82 let, ale jeho orchestr dodnes pod je-
ho jménem obhajuje jeho památku
a úãinkuje na mnoha kulturních akcích.

Karel Hájek

Do roku 2001 byl zfiizovatelem liberec-
ké nemocnice okresní úfiad a mûsto Libe-
rec mûlo jisté moÏnosti ovlivÀovat dûní
vnemocnici. Vsouvislosti se vznikem kra-
jÛ pfie‰la nemocnice, coby pfiíspûvková or-
ganizace, pod správu Libereckého kraje
amûsto tímto ztratilo jak˘koliv vliv na dal-
‰í smûfiování tohoto zdravotnického zafií-
zení. Od 1. 7. 2007 je Krajská nemocnice
Liberec akciovou spoleãností.

Aãkoli byla vlivem silné mediální kam-
panû tato zmûna právní formy vnímána
ãástí vefiejnosti s obavami a pfiedkládána
obãanÛm jako nev˘hodná a riziková for-
ma pro fungování nemocnice, nelze neÏ
konstatovat prav˘ opak. Krajská nemoc-
nice Liberec, a. s., dostala do vínku od své
„matky“ – pfiíspûvkové organizace – více
neÏ 160milionov˘ dluh, kter˘ vznikl jako
kumulativní ztráta za dobu fungování
pfiíspûvkové organizace.

Pfied nov˘m vedením nemocnice v ãe-
le s pfiedsedou pfiedstavenstva a gene-
rálním fieditelem v jedné osobû MUDr.
Luìkem Neãesan˘m stála nelehká úloha
zásadnû zmûnit chod nemocnice tak, aby
byla ekonomicky stabilní, schopná po-
stupnû „umazat“ staré dluhy a na druhé
stranû schopná zachovat objem poskyto-
vané péãe se zaruãením stejné nebo zvy-
‰ující se kvality péãe a sluÏeb o pacienty.
V nemocnici do‰lo k celé fiadû organizaã-
ních a personálních zmûn, díky nimÏ se
podafiilo za prvních devût mûsícÛ fungo-

vání akciové spoleãnosti zmûnit pasivní
bilanci. Podafiilo se vyrovnat velk˘ rozdíl
mezi pohledávkami a závazky a nyní ne-
mocnice jiÏ hospodafií se ziskem.

Je velice dÛleÏité, Ïe se zásadní obrat
odehrál bez propou‰tûní zamûstnancÛ
a sniÏování mzdov˘ch prostfiedkÛ, ãímÏ
odpÛrci transformace nemocnice „stra‰i-
li“ zamûstnance. Mzdové prostfiedky za
loÀsk˘ rok bylo dokonce moÏné nav˘‰it.
V plné mífie se projevily v˘hody obchod-
ní organizace, která je daleko flexibilnûj-
‰í a umoÏÀuje dynamicky reagovat na po-
tfieby organizace i zamûstnancÛ. V ne-
mocnici bûÏí celá fiada projektÛ, které v˘-
raznû zlep‰ují kvalitu péãe o klienty, jako
napfi. zavedení jednorázového rou‰ková-
ní na operaãních sálech, intenzivnû pro-
bíhá pfiíprava k získání akreditace ne-
mocnice, investice do moderního pfiístro-
jového vybavení atd.

Liberecká nemocnice byla vÏdy obãa-
ny Liberce povaÏována více za mûstskou
neÏ regionální. BohuÏel v souãasné dobû
nemá vedení mûsta moÏnosti zásadním
zpÛsobem ovlivÀovat dûní v nemocnici.
Na druhé stranû je zde fakt, Ïe vût‰ina po-
zemkÛ a budov, ve kter˘ch nemocnice
provozuje svou ãinnost, je majetkem mûs-
ta. Proto je dobfie, Ïe se vedení mûsta in-
tenzivnû zab˘vá my‰lenkou vstupu sta-
tutárního mûsta Liberec do akciové spo-
leãnosti Krajská nemocnice Liberec. Tím
se otevírá cesta spolupodílet se na roz-

hodování o dal‰ím v˘voji dnes jiÏ nadre-
gionální nemocnice, která je nejvût‰ím
a nejdÛleÏitûj‰ím zdravotnick˘m zafiíze-
ním kraje. Je dÛleÏité spolurozhodovat
o rozsahu zdravotních sluÏeb, poãtu me-
dicínsk˘ch oborÛ, které bude krajská ne-
mocnice nabízet obãanÛm Liberce, stej-
nû tak o dostupnosti péãe a její kvalitû.
Spolurozhodovat nefiíkám proto, Ïe mûs-
to bude minoritním akcionáfiem, ale z dÛ-
vodu, Ïe je tfieba si uvûdomit, Ïe objed-
natelem, a zároveÀ i plátcem zdravotních
sluÏeb jsou pfiedev‰ím zdravotní poji‰-
Èovny. Jistû se najdou kritici vstupu mûs-
ta do akciové spoleãnosti, ktefií budou ar-
gumentovat riziky spojen˘mi pro mûsto
s tímto vstupem, zejména pak moÏností
finanãního zatíÏení mûstského rozpoãtu.
Domnívám se v‰ak, Ïe tyto obavy jsou zce-
la zbyteãné, neboÈ nemocnice má nyní
zcela zdravé a bezproblémové hospoda-
fiení.

Na druhou stranu pevnû vûfiím, Ïe kaÏ-
d˘ obãan i politik na‰eho mûsta si je vû-
dom ceny, jakou lidské zdraví má. Pokud
toto pochopíme, pak je vstup mûsta do 
akciové spoleãnosti Krajská nemocnice
Liberec jedin˘m zmoÏn˘ch fie‰ení, jak mít
efektivnû vliv na zdraví a rozsah zdravot-
ní péãe o obãany Liberce.

MUDr. Vladimír ·ámal, zastupitel
SML a ãlen pfiedstavenstva KNL, a.s.

(Zastupitelé mûsta 24. 4. 2008 schválili
majetkov˘ vstup mûsta do KNL, a. s.)

Pokraãování ze str. 9
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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

JARNÍ TIPY
S pfiíchodem jara opût nastává sezona kulturních památek, kdy na poãátku
dubna otevírají své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch
ãasÛ. Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otvíracích dobách a kontaktech tûch-
to objektÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte
zdarma v MIC.

NABÍDKA ZBOÎÍ

INFOMATERIÁL – V¯LETY DO KAPSY:
Okolí Liberce nabízí mnoho moÏností k procházkám. Ve spolupráci s Klubem ães-
k˘ch turistÛ jsme pfiipravili 13 námûtÛ na celodenní ãi polodenní v˘pravy do bliÏ-
‰ího ãi vzdálenûj‰ího okolí mûsta. Zvolili jsme praktick˘ kartiãkov˘ formát tak, aby
se pohodlnû ve‰el do kapsy právû ten v˘let, pro kter˘ se rozhodnete. Tento nov˘
infomateriál nabízíme za prodejní cenu 20 Kã. Vûfiíme, Ïe tipy na v˘lety pfiispûjí
k roz‰ífiení va‰ich turistick˘ch rozhledÛ a nabídnou vám nové motivy pro trávení
krásn˘ch dnÛ, víkendÛ a dovolen˘ch.

SLAVNÉ VILY LIBERECKÉHO KRAJE
Zajímavá publikace, která slovem i obrazem provází nûkolika slavn˘mi vilami po-
staven˘mi od poloviny 19. století v Libereckém kraji. Pfiipomíná pfiíbûhy a osudy
tûch, ktefií zajímavé stavby vytvofiili a kter˘m tato architektonická díla slouÏila. V na-
‰em informaãním centru je k dostání za 399 Kã.

ÚZKOROZCHODNÉ TRAMVAJOVÉ PROVOZY
Pfiekrásná kniha „ÚZKOROZCHODNÉ TRAMVAJOVÉ PROVOZY“ je plná fotogra-
fií, zajímav˘ch informací o tramvajové dopravû a tramvajov˘ch vozech. Nechybí zde
plánky tras a nákresy vozidel. Je to skvost mezi knihami o mûstské hromadné do-
pravû. Zakoupit ji mÛÏete za prodejní cenu 998 Kã.

ROâENKA LIBERECKÉ ARCHITEKTURY 2007
Právû vy‰el jiÏ tfietí roãník publikace „ROâENKA LIBERECKÉ ARCHITEKTURY“,
tentokrát za rok 2007. V tomto vydání se seznámíte s budovami nov˘ch obchodních
stfiedisek, která se mají stát chloubou mûsta. Roãenka nezapomnûla ani na symbol
mûsta – Je‰tûd. AutorÛm se podafiilo spojit budoucnost s minulostí v zajímavou
publikaci, která je k dostání v informaãním centru za 110 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE KVùTNA
1. 5. 1939 vznikl pfiipojením okolních obcí tzv. „Velk˘ Liberec“ (69 let).
2. 5. 1615 zachvátil libereck˘ zámek niãiv˘ oheÀ (393 let).

12. 5. 1605 byly poloÏeny základy zámecké kaple (403 let).
24. 5. 1915 byla zahájena stavba kostela v Dolním Hanychovû (93 let).
29. 5. 1976 byl zbourán evangelick˘ kostel na nám. âesk˘ch bratfií (32 let).

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

Pfiíjemn˘ mûsíc kvûten pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ 
oddûlení cestovního ruchu a propagace 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, nûmeck˘ ovãák, pálen˘, 5 let • pes,
kfiíÏenec rotvajlera, ãern˘ s pálením, 5 let
• pes, kfiíÏenec nûmeckého ovãáka, ãer-
n˘, stfiední, 4 roky • pes, kfiíÏenec mal˘,
ãernohnûd˘, 8 let • pes, kfiíÏenec nûmec-
kého ovãáka, pálen˘, 7 let • pes, kfiíÏenec
stfiední, ãernohnûd˘, krátkosrst˘, 8 let •
pes, kfiíÏenec velk˘, ‰ed˘, del‰í srst, 5–6
let • pes, jezevãík, ãernohnûd˘, hladko-
srst˘, 10 let • pes, kfiíÏenec stfiední, ãer-
n˘ s hnûd˘mi znaky, hrubosrst˘, 3 roky •
fena, kokr‰panûl, zlatá, slepá, 10 let • fe-
na, americk˘ kokr‰panûl, hnûdobílá, 4 ro-
ky • pes, hovawart, zlat˘, 10 let • pes, nû-
meck˘ ‰pic, plav˘ 10 let • pes, kfiíÏenec
kníraãe, ãern˘, hrubosrst˘, stfiední, 8 let

VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 20 psÛ – kfiíÏencÛ rÛzného
pohlaví, velikosti i vûku vã. ‰tûÀat (na ta
je potfieba tel. dotaz), dospûlé koãky i ko-
coufii a tentokrát na svého „páníãka" ãe-
ká i morãe.

Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje a jeho
vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze
seznamu nabídnuta do náhradní péãe.

12.–18. 5. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
19.–25. 5. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484
26.–29. 5. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
30. 5.–1. 6. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
2.–5. 6. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
6.–8. 6. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
9.–15. 6. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 hod., ne, sv.: 8–20 hod.,
tel.: 482 772 755
POZOR!!!
Lékárna AMANITA – OC NISA
je kvÛli v˘stavbû obchodního centra
uzavfiena.

Do‰lo do redakce...

Chtûla bych touto cestou pochválit zamûstnance spoleãnosti .A.S.A., ktefií
v pondûlí 7. dubna 2008 ráno uklidili okolí kontejnerÛ v Liberci, JabloÀové ulici.
V prÛbûhu nedûle zde vznikla men‰í skládka, kterou tvofiily sedací souprava, ko-
berce a asi pût krabic od banánÛ naplnûn˘ch papírem, kter˘ se okamÏitû vûtrem
rozlétl po okolí. V pondûlí po odjezdu zamûstnacÛ .A.S.A. byl jiÏ zase v‰ude po-
fiádek. Nevím, zda by pomohly pokuty na neukáznûné obãany, ktefií tvofií tyto
skládky, ale kdo by to hlídal? Po této pfiíhodû jsem si více v‰ímala okolí kontej-
nerÛ a popelnic v Liberci a mÛÏu fiíci, Ïe bylo v‰e srovnané a uklizené. Ale v‰e
záleÏí na lidech, ktefií v pfiíslu‰né lokalitû bydlí. Myslím si, Ïe pochvala motivuje
k lep‰í práci a Ïe si lidé spí‰e stûÏují neÏ chválí, proto jsem se rozhodla napsat.
Já bydlím na vesnici, do Liberce jezdím pouze za dcerou. U nás je to jiné, v‰ich-
ni se znají, a tak si nûco takového nikdo nedovolí.

Pfieji hodnû pracovních úspûchÛ. Marcela Novotná



Bílé kontejnery na sbûr nepotfiebného
textilu se jiÏ objevily na deseti vytipova-
n˘ch místech v katastru mûsta Liberec
a roz‰ifiují tak sbûr separovaného odpa-
du ve mûstû pod Je‰tûdem. Kontejnery
jsou umístûny na zku‰ební dobu 6 mûsí-
cÛ a v pfiípadû, Ïe se osvûdãí bude tato
doba prodlouÏena.

„Chtûli bychom obãany Liberce infor-
movat, Ïe do kontejnerÛ patfií pouze v˘-
robky z textilu, které je nutné zabalit do
pytle, aby nedo‰lo k jejich zneãi‰tûní.
V kontejnerech by se nemûly objevovat
materiály, jako je kÛÏe a plasty,“ uvedl
Jan Vrána z oddûlení odpadového hos-
podáfiství libereckého magistrátu. Dodal,
Ïe seznam stanovi‰È bude uvefiejnûn na
webové stránce mûsta www.liberec.cz
a v kvûtnovém vydání Zpravodaje libe-
recké radnice. Firma DIMATEX CS, kte-

rá bezplatnû mûstu kontejnery poskytne
a podílí se na zpracování sebraného tex-
tilu, navázala spolupráci s Diakonií Brou-
mov, protoÏe po zku‰enostech z jin˘ch
mûst bylo zji‰tûno, Ïe sebran˘ textilní od-
pad obsahuje i o‰acení vhodné k dal‰í-
mu no‰ení, a to je touto cestou poskyto-
váno sociálnû slab˘m v krizové situaci.
Od 11. dubna se kontejnery na sbûr tex-
tilu nacházejí:
1) nám. Míru – u autobusové zastávky
2) ulice Hlávkova – parkovi‰tû u HO-
KEJKY
3) ulice Letná – parkovi‰tû naproti ã. p.
431
4) ulice ·vermova – u zastávky autobu-
su pod prodejnou KERDA
5) ulice Gagarinova – naproti ã. p. 761
u v˘mûníku
6) ulice Za Humny – u ã. p. 356

7) ulice âeská – u zastávky autobusu na-
proti ã. p. 507
8) ulice Dobiá‰ova – u podchodu
9) ulice Soukenická – naproti ã. p. 841
10) ulice Olbrachtova – u zastávky au-
tobusu pfied LUNOU

zpravodaj
liberecké radnice
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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, 
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budovy radnice, Nového magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

Kontejnery na sbûr nepotfiebného textilu

„Ahoj, já jsem Jirka Trojan, naroze-
n˘ 6. ledna 2008 v liberecké porodni-
ci. Máma chce, abych se smál jako ona,
kdyÏ jsme na tom vítání obãánkÛ, ale
copak mÛÏu, kdyÏ mi kruãí v bfií‰-
ku?...“ V obfiadní síni liberecké radni-
ce se témûfi kaÏd˘ t˘den konají obfia-
dy, pfii nichÏ jsou do Ïivota vítáni ti ne-
jmen‰í libereãtí obãánci. Jde o jedny
znejkrásnûj‰ích anejdojemnûj‰ích ob-
fiadÛ, coÏ si uvûdomují pfiedev‰ím ro-
diãe a prarodiãe vítan˘ch miminek,
a tak není divu, Ïe ukápnou i slzy do-
jetí. O slavnostní ráz tohoto aktu se
starají i dûti z libereck˘ch matefisk˘ch
‰kol, které pod vedením sv˘ch vycho-
vatelek vystoupí pfied pfiítomné s vel-
mi pûkn˘m pásmem písní a fiíkadel.

Stavební úfiad 2008: Lidé pro lidi

v souãasnosti zaãíná reálnû fungovat
elektronická komunikace sostatními stát-
ními institucemi, vãetnû pfiedávání doku-
mentací (podle reakcí jsme v této oblasti
první). To souãasnû ‰etfií nemalé pro-
stfiedky na reÏijní materiál a sluÏby (pa-
pír, obálky, po‰tovné, reprodukãní tech-
nika, …), ale i pfiímé mzdy. Jedno vypra-
vení zadání zmûny územního plánu „po-
staru“ pfiedstavovalo cca 1 200 Kã v reÏij-
ních nákladech a v˘kon kvalifikovaného
úfiedníka v rozsahu 6–8 pracovních hodin.
Souãasné náklady jsou cca 70 Kã reÏijních
nákladÛ a v˘kon v rozsahu 2–3 hodin. Do-
kumentaci z jednání zjednodu‰uje a ze-
fektivÀuje i nahrávací zafiízení pouÏívané
pro dÛleÏitá jednání. Ne nepodstatnou
zmûnou je vyuÏití webov˘ch stránek na-
‰eho oddûlení jako funkãního komuni-
kaãního nástroje.

Tato dlouhodobû pfiipravovaná opat-
fiení a osobní iniciativa pracovníkÛ umoÏ-
nily realizaci aktivit, pfievy‰ující povin-
nosti úfiadu dané zákonem. Nejzáklad-
nûj‰í je zaji‰tûní dlouhodobé a trvalé
osvûty v oblasti územního plánování. Tu

jsme ve spolupráci s vedením Stfiední
prÛmyslové ‰koly stavební v Liberci za-
hájili nûkolika prezentacemi na téma
územní plánování pro studenty druh˘ch
roãníkÛ. Také jsme navázali dlouhodo-
bou spolupráci s Technickou univerzitou
v Liberci, v jejímÏ rámci se jiÏ letos zrea-
lizují první studentské práce s reáln˘m
vyuÏitím pro úfiad i obce.

Pro zlep‰ení informovanosti se pfiipra-
vují i konkrétní akce s oblastní kanceláfií
âeské komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ
a technikÛ ve v˘stavbû. V neposlední fia-
dû pfiipravujeme sérii vefiejn˘ch prezen-
tací pfiímo v obcích, které pofiizují nové
územní plány, a v souãasnosti je pfied-
jednávána koordinace a souãinnost s Ka-
tastrálním úfiadem v Liberci. Podafií-li se
nám tento nároãn˘ trend udrÏet, pak na-
‰e ãinnost umoÏní v˘znamnû posunout
kvalitu územních plánÛ obcí, coÏ by v bu-
doucnosti mûli pocítit jejich obãané a sta-
vebníci, tedy lidé, pro které jiÏ dnes pra-
cujeme. Kvalitní územní plány jsou totiÏ
klíãov˘m faktorem pro pouÏití zjednodu-
‰en˘ch postupÛ ve stavebních fiízeních.
Jaroslav Urban, odd. územního plánování
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