
·patn˘ stav mostu v ulici Letná ome-
zil dopravu, a to pfiedev‰ím nákladních
vozidel a autobusÛ MHD, které od 1. led-
na 2008 mají na most zákaz vjezdu.
Z tûchto dÛvodÛ musel Dopravní podnik
mûsta Liberec, a. s. (DPML) pfiistoupit
ke zmûnû tras autobusov˘ch linek ã. 12,
14 a 34 a zavedl i speciální linky.

Linka ã. 12 – je vedena po své stáva-
jící trase v obou smûrech mezi zastáv-
kami Zelené Údolí (respektive Pekárny,
Broumovská), Fügnerova, ·aldovo ná-
mûstí, nám. Dr. E. Bene‰e, RÛÏodol I a no-
vû ukonãena v zastávce RÛÏodol Ml˘n.

Linka ã. 40 – novû zfiízená linka k za-
ji‰tûní dopravní obsluhy oblasti Pavlo-
vic, je vedena v pracovní dny mezi za-
stávkami Zelené Údolí (respektive Pe-
kárny, Broumovská) pfies zastávky Füg-
nerova, ·aldovo námûstí, Sokolská most
do zastávek Pavlovice Letná, Pavlovice
uãÀovská ‰kola a Pavlovice stadion, kde
je zfiízena její koneãná, respektive v˘-
chozí zastávka. Doprava je organizová-
na tak, Ïe v úseku Zelené Údolí–·aldo-
vo námûstí a zpût jezdí spoje linek 12
a 40 stfiídavû. To znamená, Ïe celkov˘
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31|1
15 hodin

I. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2008 
se koná ve ãtvrtek 31. ledna 2008 od 15 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Ples primátora
jiÏ po‰estnácté

Zmûny tras autobusov˘ch linek MHD

Oblastní charitû Liberec bude letos ur-
ãen v˘tûÏek z XVI. Plesu primátora, kter˘
se koná 8. února 2008 v libereckém Domû
kultury od 20 hodin. Primátorsk˘ ples je
jedním z nejnav‰tûvovanûj‰ích liberec-
k˘ch bálÛ, jehoÏ náv‰tûvníci tak pravi-
delnû podporují a pomáhají libereck˘m
organizacím, jeÏ mají ve své hlavní ãin-
nosti poskytování pomoci potfiebn˘m
spoluobãanÛm. V‰em, ktefií zavítají na le-
to‰ní Ples primátora, bude k tanci i dobré
náladû hrát Taneãní orchestr Ladislava
Bare‰e. Programem bude provázet Mar-
cela Augustová. Tradiãnû nebude chybût
slavnostní plesové pfiedtanãení, okteré se
postará Taneãní klub Ko‰kovi. Program
dále zpestfií módní pfiehlídka Jablonex,
vystoupí taneãní skupina TAKT, hosté
zhlédnou videoprojekci o nejdÛleÏitûj‰ích
událostech a dûní v krajském mûstû v ro-
ce 2007. Na pÛlnoc je opût pfiipraveno pfie-
kvapení. K dobré náladû jistû pfiispûje
i diskotéka. Vstupenky na Ples primátora
jsou od 14. ledna 2008 v pfiedprodeji
v Mûstském informaãním centru a Domû
kultury Liberec. Lze si je rezervovat pfies
systém „vstupenka“. (dv)

Pfied vstupem do je‰tûdského lyÏafiského areálu je umístûna orientaãní tabule,
která pomÛÏe v orientaci i náv‰tûvníkÛm únorov˘ch Svûtov˘ch pohárÛ,
o nichÏ informujeme na stranû 6.
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Zastupitelé schválili mûstsk˘ rozpoãet

Páté rozpoãtové opatfiení a návrh rozpoãtov˘ch pravidel

Dvaceti osmi hlasy schválili zastupite-
lé mûsta vyrovnan˘ rozpoãet na rok 2008.
Rozpoãet se pfiipravoval jiÏ od letních mû-
sícÛ a pfii seãtení jeho prvotních podkla-
dÛ z odborÛ pfievy‰ovaly poÏadované v˘-
daje pfiedpokládané pfiíjmy o 520 milionÛ
korun. Proto bylo pfiistoupeno k elimina-
ci rozdílu mezi pfiedpokládan˘mi pfiíjmy

a poÏadovan˘mi v˘daji. ·krtalo se v bûÏ-
n˘ch v˘dajích a krátily se i poÏadavky na
kapitálové v˘daje.

Mûsto Liberec bude v roce 2008 hos-
podafiit s pfiíjmy 1 666 967 879 Kã, pfiiãemÏ
v˘daje budou ãinit 1 866 228 879 korun.
Rozdíl bude pokryt financováním, a to for-
mou úvûru v ãástce 199 261 000 Kã.

Pfii projednávání rozpoãtu zastupitel
Jan Korytáfi (SZ) pfiedloÏil pozmûÀovací
návrhy, t˘kající se sníÏení rozpoãtov˘ch
poloÏek na Zpravodaj liberecké radnice,
televizní a rozhlasové vysílání, a pfiíspû-
vek pro spoleãnost Spacium. Jeho po-
zmûÀovací návrhy nebyly schváleny, a to
i pro formální nedostatky. (dv)

Strategick˘ plán rozvoje do roku 2020
Cel˘ rok probíhala tvorba aktualizo-

vaného strategického rámce pro rozvojo-
vé projekty, integrované plány rozvoje
mûsta i akãní plány rozvoje mûsta se sta-
novením globálních cílÛ, strategick˘ch
prioritních oblastí a rozvojov˘ch opatfie-
ní, a to na pfií‰tích 14 let. Na rozdíl od pÛ-
vodního strategického plánu rozvoje z ro-

ku 2002, kter˘ byl od poãátku tvofien ko-
misí pro rozvoj mûsta, vznikal aktualizo-
van˘ plán od námûtÛ a pfiipomínek ve-
fiejnosti, soukrom˘ch i vefiejn˘ch organi-
zací a dal‰ích subjektÛ. Obû verze plánu
(pÛvodní i aktualizovaná) vycházely z po-
pisu území v jeho v‰ech oblastech – tzv.
profilu mûsta a analytické ãásti SWOT

anal˘zy mûsta. Strategii rozvoje mûsta na
období 2007–2020, coby v‰eobecn˘
a rámcov˘ návrh pro tvorbu dal‰ích na-
vazujících materiálÛ a také jako podklad
pro ãerpání dotaãních prostfiedkÛ pro dal-
‰í navazující práce na pfiípravû rozvojo-
v˘ch dokumentÛ, schválilo prosincové
zasedání zastupitelstva. (rz)

■ Projekt budování metropolitní sítû,
která pfiinese rychl˘ pfienos dat a infor-
maãní propojení mezi jednotliv˘mi
institucemi ve mûstû a pfiispûje i k hlad-
kému prÛbûhu MS 2009, dál pokraãuje.
Radní se na prosincovém zasedání
zab˘vali materiálem, jehoÏ obsahem
bylo vypsání v˘bûrov˘ch fiízení na tfii
etapy budování metropolitní sítû. Kon-
krétnû se jednalo o IV., V. a VI. etapu
projektu. Vypsání tûchto v˘bûrov˘ch
fiízení je v souladu s usnesením rady ze
dne 4. dubna roku 2006. Souãástí mate-
riálu bylo i jmenování komise pro oteví-
rání nabídek a hodnotící komise.
■ Sazeãské a tiskafiské práce na Zpra-
vodaji liberecké radnice jsou kaÏdoroã-
nû zadávané na základû vefiejné zakáz-
ky. Doposud byla obchodní smlouva
s vybran˘m uchazeãem uzavírána na
dobu jednoho kalendáfiního roku.
Z dÛvodu v˘hodnosti a stabilizace
obchodního vztahu pfiipravil odbor kan-
celáfi primátora ve spolupráci s odbor-

nou firmou zadávací dokumentaci pro
nadlimitní vefiejnou zakázku na sluÏby
„Zaji‰tûní sazby a tisku Zpravodaje
liberecké radnice“, která poãítá s uza-
vfiením obchodní smlouvy s vítûznou
dodavatelskou firmou na dobu neurãi-
tou. Aãkoliv se jedná o zakázku takové-
ho rozsahu, která nevyÏaduje schvalo-
vací proces v radû mûsta, pfiistoupil
odbor k pfiedloÏení tohoto návrhu zadá-
vací dokumentace radním ke schválení,
hlavnû z dÛvodu otevfienosti celého
prÛbûhu v˘bûru dodavatele. Radní
pfiedloÏen˘ návrh zadávací dokumenta-
ce schválili a uloÏili vedoucímu odboru
kanceláfi primátora zajistit vypsání
nadlimitní vefiejné zakázky.
■ V dubnu loÀského roku schválila
rada mûsta strukturu projektu „Kom-
plexní program rozvoje ‰kolsk˘ch a kul-
turních pfiíspûvkov˘ch organizací zfiizo-
van˘ch SML“ (KOPR). Jedním z úkolÛ
zadan˘ch radou mûsta bylo i ovûfiení
moÏnosti externího financování tohoto

projektu. V polovinû roku schválila
rada podání Ïádosti o finanãní podporu
z Fondu na pfiípravu projektÛ v rámci
Finanãních mechanismÛ EHP/Norsko
(norsk˘ch fondÛ). Zde Ïádost nebyla
úspû‰ná, proto se v souãasné dobû pfii-
pravuje Ïádost o dotaci z fondu Lidské
zdroje a zamûstnanost, kterou zpraco-
vává Liberecká IS, a. s.
Na pfielomu let 2007 a 2008 je oãekává-
no vyhlá‰ení v˘zvy pro podávání Ïádo-
stí do uvedeného evropského fondu.
Radní proto na svém prosincovém
zasedání schválili zaloÏení projektu
KOPR a uloÏili námûstkovi primátora
pro vzdûlávání, kulturu, sport a cestov-
ní ruch zajistit pfiípravu Ïádosti pro
oãekávané vyhlá‰ení v˘zvy. PfiipomeÀ-
me, Ïe k projektu KOPR se pfiihlásily
a aktivnû se ho úãastní základní ‰koly
Husova, Sokolovská, Dobiá‰ova, Na
Per‰t˘nû, Aloisina v˘‰ina, U ·koly
a Lesní a dále Divadlo F. X. ·aldy, bota-
nická a zoologická zahrada. (dv)

V polovinû roku 2004 schválilo zastu-
pitelstvo mûsta upravené znûní pfiíkazu
tajemníka k rozpoãtov˘m pravidlÛm pro
MML. Dokument obsahuje mimo jiné
i pravomoc tajemníka stanovit odmûnu
za dosaÏené úspory v rozpoãtovém hos-
podafiení jednotliv˘ch kapitol. Dosud
v‰ak chybûla specifikace kritérií, podle
kter˘ch by tak bylo moÏné uãinit. Nov˘
návrh rozpoãtov˘ch pravidel je tedy
v tomto smûru konkrétnûj‰í. Dal‰í zmû-
nou, kterou nov˘ dokument obsahuje, je

zjednodu‰ení postupu pfii pfievodu bûÏ-
n˘ch v˘dajÛ v rámci jednoho odboru
v pfiípadû zachování celkové v˘‰e roz-
poãtu tohoto odboru. Dosud bylo moÏné
tyto pfievody provádût pouze v rámci od-
dûlení – i nadále bude tyto pfievody
schvalovat vedoucí odboru ekonomiky
a pfiedkládat je zastupitelÛm formou in-
formace. Pfiesuny mezi jednotliv˘mi od-
dûleními obsahuje i návrh pátého roz-
poãtového opatfiení statutárního mûsta
Liberec na rok 2007. Kromû pfiesunÛ

v rámci odborÛ obsahuje toto opatfiení
i zapojení uvolnûn˘ch dotací z M·MT
a MF âR. Pfiíjmy mûsta se tak zvy‰ily
o cca 375,5 milionu Kã a v˘daje jsou pod-
le návrhu vy‰‰í o cca 410 milionÛ Kã.
Rozdíl mezi pfiíjmy av˘daji (cca 34,5 mil.)
je dán zmûnou v kategorii financování,
kde figuruje pfiedpoklad ãerpání úvûru
a mimo jiné i kladná zmûna stavu na
bankovních úãtech. Oba návrhy schvá-
lili zastupitelé mûsta na prosincovém
zasedání. (mk)



poãet spojÛ a jejich ãasové polohy se
v uvedeném úseku nemûní. V ãásti lin-
ky ã. 12 mezi zastávkami nám. Dr. E. Be-
ne‰e–RÛÏodol Ml˘n a zpût je veden kaÏ-
d˘ druh˘ spoj.

Linka ã. 41 – novû zfiízená linka k za-
ji‰tûní dopravní obsluhy oblasti Pavlo-
vic v sobotu, nedûli a ve svátek, vznikla
rozdûlením linky ã. 24. Vede ze zastáv-
ky Doubí sídli‰tû po trase linky ã. 24 do
zastávky Letná, z ní pokraãuje pfies za-
stávky Pavlovice Letná, Pavlovice uã-
Àovská ‰kola do zastávky Pavlovice sta-
dion, kde je koneãná, respektive v˘cho-
zí zastávka. To znamená, Ïe v úseku
Doubí sídli‰tû–Letná a zpût jezdí spoje
linek 24 a 41 stfiídavû, celkov˘ poãet spo-
jÛ a jejich ãasová poloha se nemûní.
K omezení poãtu spojÛ dochází mezi za-
stávkami Letná–Pavlovice kfiiÏovatka
a zpût.

Linka ã. 14 – je vedena odklonem ze
zastávky Pavlovice Letná (obrati‰tû au-
tobusÛ) pfies zastávku Pavlovice kfiiÏo-
vatka do zastávky Úvozní a Globus.

Zpût je trasa této linky
vedena ze zastávky
Globus pfies zastávky
Úvozní, Pavlovice kfii-
Ïovatka, Pavlovice
Letná (obrati‰tû auto-
busÛ) do zastávky Ji-
ráskova a dále po své
trase.

Linka ã. 34 – je ve-
dena odklonem ze za-
stávky Ruprechtice
sídli‰tû pfies zastávky
Pavlovice Letná (obra-
ti‰tû autobusÛ), Pavlo-
vice kfiiÏovatka do za-
stávky RÛÏodol I a dá-
le po své trase. Zpût je
linka vedena po odklo-
nové trase ze zastávky
RÛÏodol I pfies zastávky Pavlovice kfiiÏo-
vatka, Pavlovice Letná (obrati‰tû auto-
busÛ) do zastávky Jiráskova a dále po
své trase. Po dobu dopravního omezení
zÛstane bez obsluhy zastávka Polní
v obou smûrech. Informace o uveden˘ch

zmûnách jsou k dispozici v Infocentru
MHD, na webov˘ch stránkách DPML, ve
dnech pracovního volna je moÏné tyto in-
formace získat i na pfiedprodeji jízdenek.

www.dpml.cz, dpml@dpml.cz,
info: 485 344 180, fax: 485 105 936

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • LEDEN 2008 3

Pokraãování ze str. 1

NEP¤EHLÉDNùTE: Zmûny tras autobusov˘ch linek MHD

Mûsto se pfiipojí k ministerskému projektu

Fond zdraví rozdûloval peníze
Pro rok 2007 Fond zdraví SML dispo-

noval ãástkou 1 milion korun a rozpo-
ãtov˘m opatfiením ã. 4 byly tyto pro-
stfiedky nav˘‰eny je‰tû o ãástku 21 tisíc
korun. V rámci I. v˘zvy zastupitelstvo
mûsta schválilo pfiidûlení dotací pro ob-
dobí leden aÏ ãerven 2007 na podporu
ãinností ve zdravotní a sociální oblasti ve
v˘‰i 600 000 Kã. II. v˘zva byla vyhlá‰ena
na pofiízení drobného hmotného majet-
ku do hodnoty 40 000 Kã, kdy maximál-
ní dotace bude ãinit 20 tisíc korun a ne-
pfiesáhne 50 % pofiizovací ceny.

V rámci této druhé v˘zvy bylo podáno
celkem 19 projektÛ od 18 ÏadatelÛ s po-
Ïadovanou ãástkou 310 785 Kã. Správní
rada fondu navrhla rozdûlit 416 285 ko-
run, ãímÏ nevyãerpaná ãástka pro rok
2007 ãiní 4 715 Kã. Vzhledem k tomu, Ïe
celková v˘‰e poÏadovan˘ch dotací je niÏ-
‰í neÏ ãástka moÏná k rozdûlení, ãlenové
správní rady se usnesli, Ïe na základû vy-
soké kvality pfiedloÏen˘ch projektÛ bude
maximální v˘‰e dotace vy‰‰í neÏ 50% po-
fiizovací ceny a mÛÏe tudíÏ pfiekroãit ãást-
ku 20 tisíc korun. Podané projekty byly

zamûfieny pfiedev‰ím do oblasti zdravot-
nû postiÏen˘ch, prevence a práce se se-
niory. Pfiidûlené prostfiedky budou pouÏi-
ty na nákup rehabilitaãních pfiístrojÛ, po-
mÛcek, na vybavení napfi. chránûn˘ch
bytÛ, dílen a centra denních sluÏeb pro
mentálnû postiÏené. Dotaci ve v˘‰i 50 ti-
síc korun napfiíklad obdrÏel Rytmus o. s.,
o pût tisíc korun ménû získal Domov pro
mentálnû postiÏené v Liberci-Harcovû.
Tfiicetitisícovou dotaci obdrÏelo Stfiedis-
ko rané péãe a D. R. A. K. ãi ARCUS SOP
Liberec. (dv)

Vláda sv˘m usnesením schválila Stra-
tegii prevence kriminality na léta 2008–
2011. Podle ní bude mûstskou úroveÀ
tvofiit síÈ velk˘ch mûst (nad 25 tisíc oby-
vatel), která pfii splnûní stanoven˘ch
podmínek budou mít moÏnost ãerpat
státní finanãní prostfiedky. Statutární
mûsto Liberec (SML) pfiipravuje koncep-
ci bezpeãnosti mûsta, v níÏ budou za-
komponovány i projekty prevence krimi-
nality, na nûÏ je vhodné ãerpat prostfied-
ky z v˘‰e uvedeného programu. Pro zís-
kání státní dotace je zapotfiebí zfiídit
funkci manaÏera prevence kriminality,
vytvofiení pracovní skupiny, zpracování
bezpeãnostní anal˘zy SML, zpracování

Koncepce prevence SML na období 2009
–2011 a vyãlenit finanãní prostfiedky na
realizaci Mûstského programu v mini-
mální v˘‰i 20 % celkov˘ch nákladÛ na
program, kter˘ bude mûsto realizovat.
Tento zámûr SML pfiipojit se k Mûstské-
mu programu prevence kriminality
(MPPK) schválili i mûst‰tí zastupitelé.

Strategie prevence kriminality na lé-
ta 2008–2011 se zafiazuje do systému
MPPK zamûfieného na koncepãní fie‰ení
bezpeãnostní situace a místních problé-
mÛ spojen˘ch s trestnou ãinností a pfie-
stupky. Pfiíprava a realizace je zaloÏena
na spolupráci samosprávy a Policie âR.
Mûsta jsou pfiíjemcem státní dotace a re-

alizátorem programu, pfiiãemÏ po dobu
trvání Strategie mají moÏnost realizovat
preventivní projekty investiãního i nein-
vestiãního charakteru smûfiující k fie‰ení
místních problémÛ. Cílem programu je
ochrana lokálních komunit pfied krimi-
nalitou, pfiedcházení trestné ãinnosti
a omezování pfiíleÏitosti k jejímu páchá-
ní, jakoÏ i posilování pocitu bezpeãí ob-
ãanÛ. JelikoÏ zfiízení funkce a jmenová-
ní manaÏera prevence kriminality je jed-
nou ze základních podmínek minister-
stva vnitra k pfiipojení se k MPPK a ná-
sledného ãerpání dotací, rada mûsta tuto
funkci zfiídila a jmenovala do ní Bc. To-
má‰e Rakou‰e. (dav)
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V˘zva se vypisuje na projekty uskuteãnûné v období od 1. 1.
2008 do 31. 12. 2008 za úãelem:
• podpora zdravotních preventivních a léãebn˘ch programÛ na
území mûsta vedoucí k prevenci civilizaãních onemocnûní
• podpora aktivit smûfiujících ke zlep‰ení kvality Ïivota osob
s dlouhodobû nepfiízniv˘m zdravotním stavem nebo znev˘-
hodnûn˘ch skupin obãanÛ
• podpora aktivit v sociální oblasti ve prospûch obãanÛ mûsta,
pfiispívajících k pfiekonání sociálního vylouãení
• podpora vytváfiení zdravého Ïivotního stylu
• podpora vzdûlávacích a v˘chovn˘ch programÛ

Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici
na odboru sociálních a zdravotních sluÏeb, oddûlení sociálních
a zdravotních vûcí, na tfi. 1. máje 108 (budova Uranu) ve 2. pat-
fie, ã. kanceláfie 23, u paní Hákové, tel. 485 244 982, dále v re-
cepci liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách statutár-
ního mûsta Liberec www.liberec.cz.
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Libe-
rec od 2. 1. 2008, uzávûrka pfiijímání Ïádostí je stanovena na
pátek 15. 2. 2008 do 14.00 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán
zfietel pfii posuzování Ïádostí.

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE

Magistrát do roku 2010

I. V¯ZVU K P¤EDKLÁDÁNÍ ÎÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MùSTA LIBEREC

V roce 2003 vznikla souãasná strate-
gie Magistrátu mûsta Liberec (MML),
která organizaãnû více ménû vyhovova-
la aÏ do loÀského roku. Zásadní zmûny
na trhu práce, nové úkoly úfiadu, jakoÏ
i urãité provozní problémy v‰ak pfiiná‰e-
jí nové v˘zvy a zároveÀ i nutnost urãit
pro MML dal‰í strategické cíle v klíão-
v˘ch oblastech (personál, náklady pro-
vozu, komunikace s vefiejností, de-byro-
kratizace spojená s úsporami nákladÛ
atd.). Z tohoto dÛvodu pfiedloÏil tajemník
magistrátu radním nov˘ návrh rozvojo-
vé strategie na léta 2008–2010.

Dokument monitoruje osm problémo-
v˘ch oblastí a zároveÀ navrhuje jejich
konkrétní fie‰ení:

1) Odliv odborníkÛ fie‰it:
• Nav˘‰ením prÛmûrn˘ch platÛ (pla-

ty zamûstnancÛ libereckého magistrátu
jsou ve srovnání s ostatními úfiady pod-
prÛmûrné. Mzdové prostfiedky v‰ak ne-
budou v rámci rozpoãtu navy‰ovány, ale
zdroje pro vy‰‰í platy budou nacházeny
v samotné poloÏce vyhrazené na provoz
úfiadu).

• Zásadní zmûnou personální politi-
ky (u pracovníkÛ odborÛ vykonávajících
samostatnou pÛsobnost budou upfied-
nostÀovány pracovní pomûry na dobu
urãitou, minimálnû 1 rok, s pfiesahem 
3 mûsíce pfies volební období, a to v zá-
jmu zachování stability úfiadu. U tûchto
pracovníkÛ bude také mzdová politika
více zamûfiena na mimofiádné odmûny,
které bude za splnûní pfiedem stanove-
n˘ch cílÛ navrhovat vedoucí odboru.
U úfiedníkÛ vykonávajících pfienesenou
pÛsobnost budou pracovní pomûry vût-
‰inovû sjednávány na dobu neurãitou
a ve mzdové politice dojde k upfiednost-
nûní principÛ seniority – klíãoví refe-
renti a juniofii, coÏ se promítne právû i do
mzdové politiky).

• Zásadní zmûnou pfiístupu k vedou-
cím odborÛ (vedoucí odborÛ budou no-

vû vnímáni jako manaÏefii
vefiejné správy. Budou te-
dy osobnû zainteresováni
na efektivitû provozu, ge-
nerování úspor atd. s tím,
Ïe jim budou poskytovány
nûkteré v˘hody, které
jsou poskytovány pfiede-
v‰ím stfiednímu manage-
mentu v privátním sekto-
ru).

2) Nedostateãné fiízení
jednotliv˘ch útvarÛ fie‰it
zv˘‰ením sledování práce
jednotliv˘ch vedoucích,
posílením kompetencí ve-
doucích odborÛ, uplatÀo-
váním opatfiení vÛãi ve-
doucím úfiedníkÛm, zjed-
nodu‰ováním organizaã-
ní struktury.

3) Pracovní nekázeÀ
fie‰it zavedením jednodu-
chého systému vnitfiních
smûrnic zamûfien˘ch právû na pracovní
kázeÀ, zavedení kamerového systému
do prostoru chodeb jednotliv˘ch budov
MML a zavedením evidence kázeÀsk˘ch
problémÛ a jejich provázanost se zave-
dením systému celoroãního hodnocení
zamûstnancÛ.

4) Absenci fiízení provázanosti a ná-
vaznosti ãinností fie‰it dÛsledn˘m zma-
pováním procesÛ a specifikací odpovûd-
n˘ch osob. Dále stabilizovat organizaci
v˘konu jednotliv˘ch ãinností vã. vazeb
na organizaãní zmûny.

5) Zbyteãné ãi pfiíli‰ vysoké náklady
na správní i servisní ãinnosti fie‰it zave-
dením systému na sledování nákladÛ spo-
jen˘ch sv˘konem jednotliv˘ch agend, ne-
pfietrÏitû optimalizovat náklady na v˘kon
tûchto agend a provázáním sledování
a sniÏování nákladÛ s odmûÀováním.

6) Deziluzi z pouÏívání a rozvoje in-
formaãních technologií fie‰it stanovením

cílÛ IS MML s ohledem na náklady a vy-
uÏitelnost jednotliv˘ch ãástí systému,
zjednodu‰ením tohoto systému a jeho
zmûnou smûrem k vût‰í provázanosti
a kompatibilitû jednotliv˘ch souãástí,
dÛsledn˘m vyÏadováním plnûní ze stra-
ny dodavatelÛ a posílením postavení
pracovi‰È MML pfii vytváfiení koncepce
IT a zmûn v IS MML.

7) Tradiãnû ‰patné image byrokra-
tick˘ch struktur MML fie‰it dal‰ím roz-
vojem a realizací nov˘ch projektÛ typu
Otevfiené mûsto a zásadní transformací
PR aktivit magistrátu doplnûnou jejich
dal‰ím rozvojem.

8) Neschopnost úfiadu bojovat se zby-
teãnou administrativou fie‰it hlavnû za-
vedením systému sledování chování
pracovníkÛ úfiadu v rÛzn˘ch situacích
a následn˘m vyhodnocováním a anal˘z
takov˘ch návrhÛ, které pfiinesou úbytek
byrokracie a navíc sníÏí náklady. (mk)



Tfii pfiedná‰ky v domovech s peãova-
telskou sluÏbou uspofiádal v prÛbûhu
prosince loÀského roku odbor sociálních
a zdravotních sluÏeb libereckého ma-
gistrátu v souãinnosti s Policií âR. Hlav-
ním tématem akce „Spoleãná cesta
k bezpeãí“ byly informace pro seniory,
jak zv˘‰it svou bezpeãnost a ochránit
svÛj  majetek.  Témûfi
stovka úãastníkÛ vysle-
chla nejen teoretické pre-
ventivní rady, ale byla se-
známena také s nov˘mi
konkrétními metodami
zlodûjÛ a podvodníkÛ
a jasn˘mi instrukcemi,
jak pfiípadnému stfietu
s nimi ãelit. Posluchaãi
také ocenil i  moÏnost
zhlédnout krátk˘ film, je-
hoÏ herci byli obyvatelé
domova dÛchodcÛ a seni-
ofii, ktefií se sami stali
obûÈmi trestné ãinnosti.

Na závûr akce seniofii obdrÏeli infor-
mativní a propagaãní materiály a pro-
bûhla beseda, pfii které byly nejen zod-
povûzeny dotazy úãastníkÛ, ale odbor
sociálních a zdravotních sluÏeb získal
také zajímavé podnûty pro svou dal‰í
práci. Dana Hulíková,
odbor sociálních a zdravotních sluÏeb
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A léta bûÏí...
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v prosinci 2007, zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Jaroslav Kohout, Dobromila Ja-
ro‰ová, Jarmila ·mídová, Marie Jufie-
nová, Rudolf Prokop, Marta Vomáãko-
vá, Anna Hauková, RÛÏena Vrzalová

91 let – Lidmila Chaloupková, Marie
Pilcová, Jarmila Hrnãifiíková, Marie Bu-
dy‰ínská, Bohumíra Malá

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

93 let – AlÏbûta Tesafiová, BoÏena Jind-
rová, Marie Ronová

94 let – Emilie ·imonová, Charlotta
Linhartová, Miroslava ManÏelová

95 let – Vilém Bednáfi, Ra‰ela Lebovi-
ãová, Milada Severová

97 let – Otto Sluka

99 let – Eli‰ka Kfiivková

OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Seniofii absolvovali cyklus pfiedná‰ek

Dobrou stfieleckou mu‰ku si ovûfiili ne-
jen libereãtí stráÏníci, ktefií se na sklonku
uplynulého roku zúãastnili jiÏ XI. roãníku
stfielecké soutûÏe o „Putovní pohár Mûst-
ské policie Liberec“ v praktické stfielbû
stráÏníkÛ adal‰ích ozbrojen˘ch sborÛ na-
‰í republiky. Stejnû jako v pfiedchozích
roãnících byla i tentokrát vysoká úroveÀ
pfiipraven˘ch stanovi‰È, u nichÏ se jejich
autofii snaÏí vytvofiit reálné obranné pod-
mínky a navodit situace, se kter˘mi se
stráÏníci pfii plnûní sv˘ch úkolÛ mohou
setkat.

Stfielecká soutûÏ z praktické stfielby ze
sluÏebních zbraní se konala na pûti stfie-
leck˘ch stanovi‰tích. Kromû disciplín
„místnost“, „polohy“ a „záchrana kole-

gy“ byla pro závodníky pfiipravena i vel-
mi nároãná disciplína „pneumatiky“, pfii
které stfielci museli projevit svoji taktic-
kou vyspûlost, fyzickou pfiipravenost
a pfiesnost stfielby na cíl. Pfii v‰ech dis-
ciplínách bylo vyÏadováno pfiísné dodr-
Ïování bezpeãné manipulace se stfielnou
zbraní, neboÈ absolvované situace byly
hodnoceny dle kombinace pravidel IPSC
a IDPA, které jsou pfii nedodrÏování pod-
mínek bezpeãné manipulace se zbraní
a bezpeãného úhlu stfielby naprosto ne-
kompromisní a pfii poru‰ení tûchto pra-
videl je závodník diskvalifikován.

Stfielecké soutûÏe se zúãastnilo ‰est-
náct tfiíãlenn˘ch stfieleck˘ch druÏstev
mûstsk˘ch policií z celé âeské republiky

a dvû tfiíãlenná druÏstva Policie âR Libe-
rec. Na prvním místû se umístilo druÏstvo
stráÏníkÛ MP hl. m. Prahy, druhé místo
obsadili stráÏníci MP Blansko a na tfietím
místû skonãilo druÏstvo stráÏníkÛ MP Li-
berec ve sloÏení stráÏník Mgr. Lubo‰ Ra-
isner, Petr Mládek a Lubo‰ âapucha. Nej-
lep‰ím stfielcem byl vyhodnocen stráÏník
MP hl. m. Prahy Milo‰ Müller. Tfietí mís-
to obsadil libereck˘ stráÏník Mgr. Lubo‰
Raisner.

Slavnostního zahájení stfieleckého zá-
vodu se zúãastnil primátor mûsta Jifií Kitt-
ner a na závûr pfii‰el soutûÏícím ceny pfie-
dat námûstek primátora Milan ·ír.

Veronika Janouchová,
Mûstská policie Liberec

StráÏníci si ovûfiili dobrou mu‰ku

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE

V˘zva se vypisuje na pofiízení drobného hmotného majetku
(pofiizovací cena max. 40 000 Kã) v období od 1. 1. 2008 do 
31. 12. 2008 pro organizace poskytující sluÏby zamûfiené na:
• podporu zdravotních preventivních a léãebn˘ch programÛ

na území mûsta vedoucích k prevenci civilizaãních onemoc-
nûní
• podporu aktivit smûfiujících ke zlep‰ení kvality Ïivota osob

s dlouhodobû nepfiízniv˘m zdravotním stavem nebo znev˘-
hodnûn˘ch skupin obãanÛ
• podporu aktivit v sociální oblasti ve prospûch obãanÛ mûs-
ta, pfiispívajících k pfiekonání sociálního vylouãení
• podporu vytváfiení zdravého Ïivotního stylu
• podporu vzdûlávacích a v˘chovn˘ch programÛ

V˘‰e dotace bude ãinit 50 % z pofiizovací ceny drobného hmot-
ného majetku, maximálnû v‰ak 20 000 Kã.
Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozi-
ci na odboru sociálních a zdravotních sluÏeb, oddûlení soci-
álních a zdravotních vûcí, na tfi. 1. máje 108 (budova Uranu)
ve 2. patfie, ã. kanceláfie 23, u paní Hákové, tel. 485 244 982,
dále v recepci liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách
statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední dobû Magistrátu mûsta Libe-
rec od 2. 1. 2008, uzávûrka pfiijímání Ïádostí je stanovena na
pátek 15. 2. 2008 do 14.00 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláfie nebude brán
zfietel pfii posuzování Ïádostí.

II. V¯ZVU K P¤EDKLÁDÁNÍ ÎÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MùSTA LIBEREC



6 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • LEDEN 2008

Liberec pfiivítá úãastníky i náv‰tûvníky Svûtov˘ch pohárÛ

Program závodÛ Svûtov˘ch pohárÛ Liberec 2008

Vstupenky na únorové Svûtové poháry v Ticketpro

Milí Libereãané,
po mûsíci vás opût zdravím ze stránek radniãního Zpravodaje. âas do Svûtov˘ch
pohárÛ se nám krátí, a to znamená pro ãleny organizaãního v˘boru spoustu prá-
ce a úsilí pfiipravit kvalitnû zorganizované Svûtové poháry. Areál ve Vesci je pfii-
praven témûfi dva mûsíce, skokansk˘ areál na Je‰tûdu byl zkolaudován v pÛli
prosince. Kvalitnû pfiipravená sportovi‰tû sama o sobû je‰tû nezaruãují fantas-
tické závody. S atmosférou plnou oãekávání nejlep‰ích sportovních v˘konÛ nám
musíte pomoci vy. Jsem ráda, Ïe se ‰ampionát odehrává v tak krásném prostfiedí

Jizersk˘ch hor, a doufám, Ïe nám bude pfiát poãasí a doãkáme se pravé ladovské zimy se spoustou snûhu.
Radost mi dûlají na‰i reprezentanti, jejich vynikající v˘sledky jsou jistû tou nejlep‰í pozvánkou na závody Svûtov˘ch
pohárÛ. Nenechte si ujít pfiíleÏitost vidût ve va‰em mûstû svûtovou lyÏafiskou ‰piãku v ãele s vítûznou ‰tafetou z Davo-
su a pfiijìte fandit. Tû‰ím se na setkání s vámi,

va‰e Katefiina Neumannová
Prezidentka Organizaãního v˘boru FIS MS Liberec 2009

Zájemci si mohou nakupovat jiÏ ny-
ní vstupenky na závody Svûtov˘ch po-
hárÛ ve skoku na lyÏích, v severské
kombinaci a v bûhu na lyÏích, které se
uskuteãní v Liberci o druhém a tfietím
únorovém víkendu.

Do v˘bûrového fiízení na prodej vstu-
penek se pfiihlásilo pût ticketingov˘ch fi-
rem. Na základû velmi pfiísn˘ch kritérií
v˘bûrového fiízení byla vybrána firma
Ticketpro, jejíÏ nabídka byla nejucele-
nûj‰í z hlediska zku‰eností, prodejní sítû,
technického vybavení, zabezpeãení
a ceny. Tento operátor, v rámci spoluprá-
ce s Organizaãním v˘borem FIS MS Li-
berec 2009, bude také plnû zaji‰Èovat
elektronickou kontrolu vstupu do spor-
tovních areálÛ pomocí turniketÛ. Vstu-
penky bude moÏné zakoupit na jakém-
koliv prodejním místû Ticketpro, v Libe-
reckém kraji jich je momentálnû devût,
anebo pomocí internetového obchodu na
www.ticketpro.cz. Pfii nákupu vstupe-
nek pfies internet bude moÏné vybírat

z nûkolika druhÛ plateb a doruãení vstu-
penek: platba online pomocí platebních
karet nebo bankovním pfievodem a za-
slání vstupenek po‰tou, kur˘rem, nebo
dokonce vyti‰tûním vstupenek v pohod-
lí domova formou E-TICKET. Podrobnûj-
‰í informace o prodejních místech a ná-
kupu vstupenek jsou k dispozici na we-
bov˘ch stránkách operátora.

Jak se dají vstupenky objednat?
S touto otázkou jsme se obrátili na 

Jindfiicha Micka, manaÏera sekce Ticke-
ting: „Na internetov˘ch stránkách
www.liberec2009.com naleznete tele-
fonní ãíslo, na kterém bude moÏné ob-
jednávat vût‰í objemy vstupenek, nad 
30 lidí. Vstupenky lze objednávat na ãís-
le 485 103 075 a v sídle organizaãního v˘-
boru v Liberci, v paláci Syner, si je mÛÏe-
te vyzvednout.“ Hromadn˘ odbûr vstu-
penek bude také moÏn˘ po pfiedchozím
objednání na adrese tickets@libe-
rec2009.com. Jindfiich Micka dodal, Ïe
místa k sezení bûhem Svûtov˘ch pohárÛ

je‰tû nebudou k dispozici, ani ve Vesci,
ani na Je‰tûdu, ale ujistil, Ïe pfii konání
MS 2009 to s místy k sezení jiÏ bude jiné.

Jedna z ãast˘ch otázek sportovních fa-
nou‰kÛ se t˘ká termínu zahájení prodeje
vstupenek na mistrovství svûta. „Zakou-
pit vstupenky na mistrovství svûta bude
moÏné jiÏ pfii únorov˘ch pohárech,“ uve-
dl Jindfiich Micka s tím, Ïe na interneto-
v˘ch stránkách www.liberec2009.com
i na webov˘ch stránkách Ticketpro pak
naleznou náv‰tûvníci kompletní ceník.

Cestovní kanceláfi IBTravel, která se
stala oficiálním touroperátorem FIS MS
Liberec 2009, je schopna zprostfiedkovat
pro zahraniãní hosty nejen vstupenky, ale
také ubytování.

Jindfiicha Micky jsem se je‰tû zeptala
na slevy. „Vozíãkáfii mohou poãítat se sle-
vou 50 % z ceny vstupenky, jejich dopro-
vod má vstup do areálu zdarma. Dûti do
12 let budou mít slevu 50 %, do 6 let v do-
provodu rodiãe budou mít vstup zcela
zdarma,“ vysvûtlil na závûr.

Skoky na lyÏích
âtvrtek 7. 2.
16.00 oficiální trénink 
18.00 kvalifikace
Pátek 8. 2.
15.30 zku‰ební kolo
16.30 první soutûÏní kolo
17.30 finále
Sobota 9. 2.
14.30 kvalifikace
16.00 první soutûÏní kolo
17.00 finále
Ihned po skonãení závodu slavnostní ce-
remoniál na námûstí Dr. E. Bene‰e.

Severská kombinace
âtvrtek 14. 2.

10.00 oficiální trénink bûÏecká ãást
16.00 oficiální trénink skokanská ãást
Pátek 15. 2.
12.00 hromadn˘ start 10 km
16.00 zku‰ební kolo HS 134
17.00 hromadn˘ start HS 134
Sobota 16. 2.
8.00 zku‰ební kolo HS 134
9.00 individuální Gundersen, HS 134
15.00 individuální Gundersen 15 km
19.00 oficiální pfiedání cen
Nedûle 17. 2.
9.00 zku‰ební kolo HS 134
10.00 sprint, HS 134
15.15 sprint, 7,5 km
Ihned po skonãení závodu slavnostní ce-
remoniál na námûstí Dr. E. Bene‰e.

Bûh na lyÏích Liberec 2008
Pátek 15. 2.
10.00 oficiální trénink 
13.00 oficiální trénink
Sobota 16. 2.
8.30 oficiální trénink 
10.15 start závodu muÏÛ, pursuit
12.00 oficiální trénink
14.00 start závodu Ïen, pursuit
16.30 oficiální trénink 
19.00 slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ
Nedûle 17. 2.
8.30 oficiální trénink
10.00 starty závodÛ v team sprintu Ïen
a muÏÛ
Ihned po skonãení závodu se koná slav-
nostní ceremoniál.



V pfiedvánoãním ãase liberecká zoo-
logická zahrada posílila svou povûst za-
fiízení s jednou z nejúÏasnûj‰ích kolekcí
drav˘ch ptákÛ v Evropû. Zdej‰í chova-
telé totiÏ dovezli z cenûného soukromé-
ho chovu v Nûmecku zástupce ãtyfi dru-
hÛ orlÛ, z nichÏ jeden bude mít v ZOO
Liberec úplnou a dal‰í obnovenou pre-
miéru. Celkem tak má liberecká ZOO
v souãasné dobû uÏ 21 druhÛ dravcÛ (po-
ãítáno bez sov), z nichÏ 15 budou moci
náv‰tûvníci spatfiit v expozicích.

Úplnû poprvé ZOO ve voliérách v dol-
ní ãásti zahrady naproti multifunkãnímu
pódiu pfiedstavuje orly volavé (samice,
nar. 1998 ve Spojen˘ch arabsk˘ch emi-
rátech, k níÏ do páru je‰tû pfied Vánoce-
mi pfiibyl dal‰í samec). Obnovenou ex-
poziãní premiéru má pár orlÛ nejmen-
‰ích (oba nar. 2006 ve Velké Británii).
„Na‰e zahrada dosud chovala jednoho
samce tûchto orlÛ, nebyl ale umístûn
v expozici, neboÈ do Liberce dorazil tepr-
ve v únoru. Jejich stavy ve volné pfiíro-
dû jsou v souãasné dobû okolo 10 tisíc
párÛ,“ uvedl Ivan Langr, tiskov˘ mluvãí
ZOO Liberec.

¤ady libereck˘ch orlÛ kfiiklav˘ch pak
posílil jeden samec, kter˘ se narodil ve
volné pfiírodû. Tento dravec nebude cho-
ván expoziãnû, chovatelé se mu naopak
pokusí umûle odebrat sperma a insemi-
novat jím vajíãka dvou libereck˘ch sa-
mic. ZOO Liberec bude jednou z prvních,
která bude umûl˘ odchov zkou‰et s tím-
to druhem orlÛ. Tito dravci se totiÏ v za-
jetí velmi obtíÏnû a velmi málo mnoÏí.
Poslední novinkou je pfiíjezd samice or-

la královského (v souãasné dobû má za-
hrada je‰tû dva samce) s cílem pokusit
se tento druh mnoÏit. Tito dravci jsou
velmi vzácní a jsou zapsáni v âervené
knize ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ.

Velk˘ transfer dravcÛ mezi âeskem
a Nûmeckem obsáhl celkem 11 ptákÛ –
sedm kusÛ do Liberce, ãtyfii kusy do Nû-
mecka – v sedmi druzích. Ze ZOO Libe-
rec pak v˘mûnou na západ cestoval pár
orlÛ kamãatsk˘ch, samice orla mofiské-
ho a samec orla bûlohlavého. (rz)
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Poslední z osmnácti modernizovan˘ch tramvají pro DPML

Zoologická zahrada získala vzácné dravce

Poslední, osmnáctá modernizovaná
tramvaj doplnila v prosinci loÀského ro-
ku vozov˘ park akciové spoleãnosti Do-
pravní podnik mûsta Liberec. Dopravní
podnik pfiistoupil k modernizaci tramva-
jí v souladu s programem obnovy vozo-
vého parku v roce 2004, kdy byla na zá-
kladû v˘sledkÛ obchodní vefiejné soutû-
Ïe uzavfiena s firmou PRAGOIMEX a.s.
smlouva na dodávku 18 kusÛ moderni-
zovan˘ch tramvají pÛvodního typu T3.
Z toho je 12 vozÛ konstruováno jako ãás-
teãnû nízkopodlaÏní pro snaz‰í nástup
a v˘stup star‰ích obãanÛ i tûlesnû han-
dicapovan˘ch.

„Celkov˘ finanãní objem zakázky mo-
dernizace tramvají je 143 milionÛ korun,
z toho státní dotace na elektrov˘zbroj ãi-
nila 9,3 milióny korun za celou ãtyfiletou
dodávku. Dodatkem smlouvy se fie‰ilo
roz‰ífiení dodávky o montáÏ nájezdo-

v˘ch plo‰in pro koãárky a vozíãkáfie
v hodnotû pfiibliÏnû 800 tisíc Kã do dva-
nácti nízkopodlaÏních vozidel,“ uvedla
Jana Eichlerová, tisková mluvãí DPML.
Obnova vozového parku tramvají cestou
modernizací pfiedstavuje v˘znamné
úspory investiãních nákladÛ ve v˘‰i cca
50 % ve srovnání s nákupem nov˘ch vo-

zidel pfii srovnatelné úrovni jejich uÏit-
né hodnoty.

Modernizovaná tramvaj byla pokfitû-
na dûtmi z matefiské ‰koly v Matou‰ovû
ulici, ze speciální tfiídy Sluníãko. „Nápad
kfitu vznikl po skonãení na‰í v˘tvarné
soutûÏe Mûstská hromadná doprava
oãima dûtí. U pfiíleÏitosti pfiedání po-
slední tramvaje ze zakázky dodavatel-
ská firma vûnovala 50 tisíc korun, které
byly rozdûleny mezi sedm matefisk˘ch
‰kol se speciálními tfiídami,“ dodala
mluvãí. Jsou to matefiské ‰kolky Klubíã-
ko, Korálek, Klá‰terní, Matou‰ova, Mo-
t˘lek, Klíãek a Malínek. Nejlep‰í v˘tvar-
né práce dûtí se jiÏ objevily na dvou au-
tobusech. Autorkou namalované tram-
vaje je pûtiletá Kaãka Novotná a na-
kresleného autobusu ‰estiletá Melisa
Îoriová, obû za Matefiské ‰koly v Klá‰-
terní ulici. (dv)

Orel nejmen‰í

Orel kfiiklav˘

STATUTÁRNÍ MùSTO LIBEREC VYHLA·UJE 3. KOLO
pro poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2008 na úspû‰nou reprezentaci mûsta.

Dotace budou poskytovány za období od
1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.
Tiskopisy aktualizovan˘ch Ïádostí vãet-
nû základních pravidel jsou k dispozici na
oddûlení kultury a sportu Magistrátu
mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro,

kanceláfi ã. 109b), v recepci radnice a na
webov˘ch stránkách statutárního mûsta
Liberce www.liberec.cz. Vyplnûné Ïá-
dosti lze zaslat po‰tou, odevzdat v poda-
telnû radnice nebo je pfiedat kter˘koli pra-
covní den osobnû na oddûlení kultury

a sportu (1. patro historické budovy rad-
nice, dvefie ã. 109b) do termínu uzávûrky,
tj. do ãtvrtka 21. února 2008 do 16.00 ho-
din. Dal‰í dotazy vám rádi zodpovíme na
tel. ãísle 485 243 765 (paní R. Sobotková,
referentka oddûlení kultury a sportu).
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Pracovní skupina pro
cizince, národnostní men-
‰iny a osoby ohroÏené so-
ciálním vylouãením (CN-
MOOSV) byla vytvofiená
v rámci Komunitního plá-
nování sociálních sluÏeb
v Liberci. Pracují v ní jak
odborníci, tak i laická ve-
fiejnost, a jejím ãlenem se
mÛÏe stát kaÏd˘ z vás, ko-
mu je tato problematika
blízká.

Problematika cizincÛ
a národnostních men‰in
patfií v poslední dobû me-
zi nejdÛleÏitûj‰í problémy,
jimÏ âeská republika musí ãelit, neboÈ
poãet cizincÛ pfiicházejících do âR se ne-
ustále zvy‰uje. PfiestoÏe uÏ máme histo-
rické zku‰enosti s Ïivotem v multikul-
turní spoleãnosti, souãasná situace
a souÏití s cizinci a národnostními men-
‰inami nás staví pfied dosud neznámé
problémy a pfiedev‰ím úkol pomoci tûm-
to lidem s integrací do majoritní spoleã-
nosti. A právû tento úkol se snaÏí vyfie-
‰it na‰e pracovní skupina prostfiednic-
tvím plánování a zdokonalování sociál-
ních sluÏeb zamûfien˘ch na danou pro-
blematiku. Nezajímají nás jenom otázky
národnostních men‰in a cizincÛ, snaÏí-
me se také pomáhat lidem ohroÏen˘m
sociálním vylouãením. Takov˘m ãlovû-
kem se mÛÏe stát v podstatû kaÏd˘ z nás,
kdyÏ vlivem nûjaké nepfiíznivé Ïivotní si-
tuace ztratí práci, bydlení nebo rodinu
a ocitne se na okraji spoleãnosti. Do sku-
piny ohroÏen˘ch sociálním vylouãením
patfií také dûti z dûtsk˘ch domovÛ nebo
mládeÏ Ïijící v sociálnû vylouãen˘ch lo-
kalitách. Pro zlep‰ení souãasné situace
v dané oblasti jsme si stanovili tyto cíle:

Cíl 1: Podpora sociální integrace ci-
zincÛ, národnostních men‰in a osob
ohroÏen˘ch sociálním vylouãením – po-
sílení terénní sociální práce a zv˘‰ení
konkurenceschopnosti cílové skupiny.

Cíl 2: Vytvofiení krizov˘ch lÛÏek pro
cílovou skupinu – sluÏba má charakter
nouzového ubytování na dobu nezbytnû
nutnou pro vyfie‰ení Ïivotní situace kli-
enta.

Cíl 3: Vytvofiení informaãního místa
pro CNMOOSV – poskytování informací
o sociálních sluÏbách a dal‰ích moÏnos-
tech pro cílovou skupinu formou kon-
taktního místa, kam budou moci klienti
docházet.

Cíl 4: Zfiízení chránûného bydlení pro
osoby v obtíÏné Ïivotní situaci regionu

Liberec – sluÏba má charakter
nouzového ubytování na dobu
nezbytnû nutnou k vyfie‰ení Ïi-
votní situace klienta, poskyto-
vání ubytování v noclehárnû,
ubytovnû nebo vsamostatn˘ch
bytech muÏÛm, Ïenám, mat-
kám s dûtmi a rodinám. Ubyto-
vání je podmínûno spoluprací
se sociálním pracovníkem.

Organizace v Liberci zab˘-
vající se problematikou cizin-
cÛ, národnostních men‰in
a osob ohroÏen˘ch sociálním
vylouãením:

âlovûk v tísni, o. p. s., Baa-
rova 527/6, 460 01 Liberec 1

Kontakt: Barbora ·olková, tel.: 
482 725 113, barbora.solkova@clovekv-
tisni.cz

Spoleãnost pÛsobí v Liberci, Chrasta-
vû, Mimoni. V sociálnû vylouãen˘ch lo-
kalitách poskytuje sociální, právní a pra-
covní poradenství formou terénní sociál-
ní práce a organizuje individuální dou-
ãování v sociálnû slab˘ch rodinách. Te-
rénní sociální práce je poskytována
v pfiirozeném prostfiedí klienta na zákla-
dû jeho individuálních potfieb. SluÏba je
poskytována v souladu s principy dÛ-
stojnosti, ochrany soukromí, zplnomoc-
nûní, nezávislosti, práva volby klienta,
t˘mového pfiístupu, pfiirozenosti pro-
stfiedí a kontinuity péãe. Spoleãnost se
zamûfiuje i na v˘zkumné a vzdûlávací ak-
tivity. Mezi nû patfií v˘zkum „âikatar
Het“, festival dokumentárních filmÛ „Je-
den svût“ a projekt „Jeden svût na ‰ko-
lách“. Cílem vzdûlávacího programu
„Varianty“ je podpora zavádûní inter-
kulturního a globálního rozvojového
vzdûlávání do ãeského vzdûlávacího
systému. V rámci tohoto programu jsou
pofiádány semináfie pro pedagogy zá-
kladních a stfiedních ‰kol a poskytovány
metodické listy a publikace o v˘‰e uve-
den˘ch tématech. Více informací:
www.clovekvtisni.cz, www.epolis.cz

Liberecké romské sdruÏení,ul. 1. má-
je 97/25, 460 01 Liberec 1
Kontakt: Miroslav Kotlár, tel.: 485 107 003,
603 352 701, lrs@lrs.cz

SdruÏení své programy realizuje jiÏ
v devíti mûstech Libereckého kraje a ãin-
nost zamûfiuje na práci s dûtmi i dospû-
l˘mi. Pro dûti realizuje celou fiadu volno-
ãasov˘ch aktivit (pfiípravná tfiída pro
pfied‰kolní dûti, poãítaãov˘ krouÏek ãi ta-
neãní a hudební krouÏky). SdruÏení zís-
kalo akreditaci ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy na vzdûlávací

kurzy pro pedagogy. Pro více neÏ 500 do-
spûl˘ch klientÛ je realizována terénní so-
ciální práce. SdruÏení na základû minis-
terského povolení pomáhá se zprostfied-
kováním zamûstnání, nabízí sociální po-
radenství pro sociálnû slabé a vylouãené
osoby, ale i zamûstnání. V roce 2008 chce
pro svoje klienty nabídnout také bydle-
ní. Více informací: www.multikultu-
ra.cz.

Romsk˘ Ïivot, o. s., ul. Lomená 401,
Liberec 5
Kontakt: PhDr. Mgr. Du‰an Kotlár, tel.:
605 980 987

SdruÏení (pÛvodní název o. s. Kultur-
ní tradice) vykonává ãinnost v oblasti so-
ciální, v˘chovnûvzdûlávací a kulturní
s cílem usnadnit pfiíslu‰níkÛm romské
komunity zaãlenûní do spoleãensk˘ch
struktur majoritní spoleãnosti. Cílovou
skupinu tvofií dûti a mládeÏ ve vûku od 
6 do 26 let, ohroÏené spoleãensky neÏá-
doucími vlivy, Ïijící ãasto v sociálnû vy-
louãen˘ch komunitách nebo které vedou
rizikov˘ zpÛsob Ïivota. SdruÏení má no-
vû registrovány dvû sluÏby – terénní prá-
ce anízkoprahové zafiízení pro dûti amlá-
deÏ. Tyto sluÏby fungují od 1. 1. 2008.

Obãanské sdruÏení „Moje budouc-
nost“
Kontakt pro Libereck˘ kraj: Eva Mofi-
kovská, tel.: 774 165 297, mojebudouc-
nostls@centrum.cz,
Alice Bene‰ová,tel.: 774 164 298, moje-
budoucnostlt@centrum.cz, www.moje-
budoucnost.wz.cz

SdruÏení vzniklo v Náchodû za úãe-
lem pomáhat dûtem z dûtsk˘ch domo-
vÛ. V souãasné dobû sdruÏení realizuje
v ‰esti krajích âeské republiky projekt
„Zamûstnání a ubytování pro mladé lidi
z dûtsk˘ch domovÛ“, jehoÏ cílem je po-
moci s hledáním pracovního uplatnûní
a vlastního bydlení tûm, ktefií z dûtsk˘ch
domovÛ jiÏ ode‰li, odcházejí nebo v do-
hledné dobû odejdou. Tûm, kdo je‰tû
studují, nabízí pomoc pfii vyhledávání
a zaji‰Èování brigád a exkurzí. Dûtem od
8. tfiíd Z· pomáhá pfii v˘bûru dal‰ího stu-
dia a budoucího povolání.

Magistrát mûsta Liberec – Odbor so-
ciální péãe – odd. dávek hmotné nouze,
nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59, Liberec 1
Kontakt: Dana Jur‰taková,
tel.: 485 244 932, jurstakova.dana@ma-
gistrat.liberec.cz + Mgr. Jana Fejfarová
(ãlen skupiny)

Oddûlení zaji‰Èuje sociální poraden-
ství za úãelem fie‰ení hmotné nouze ne-
bo k jejímu pfiedcházení; poskytuje dáv-
ky v systému pomoci v hmotné nouzi:

Pfiedstavuje se pracovní skupina pro cizince, národnostní
men‰iny a osoby ohroÏené sociálním vylouãením
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pfiíspûvek na Ïivobytí, doplatek na byd-
lení a mimofiádnou okamÏitou pomoc;
posuzuje neodÛvodnitelnou zátûÏ pro
systém pomoci v hmotné nouzi; zpraco-
vává aktivizaãní plány a programy indi-
viduálního motivaãního postupu pro jed-
notlivé klienty; provádí sociální ‰etfiení
v obydlí Ïadatele o dávku, pfiíjemce dáv-
ky a spoleãnû posuzovan˘ch osob; roz-
hoduje o povinnosti vrátit dávku a za-
bezpeãuje vymáhání neprávem poskyt-
nut˘ch dávek sociální péãe a dávek
hmotné nouze.

Komunitní stfiedisko Kontakt Libe-
rec, p. o., ul. Palachová 504/7, 460 01 Li-
berec 1.
Kontakt: Tamara Richtermocová, tel.:
485 244 994, tamara@ksk.liberec.cz
Nová pfiíspûvková organizace mûsta od

1. fiíjna 2007. Do ãinnosti organizace pat-
fií také pomoc cizincÛm a národnostním
men‰inám, sociální prevence a práce
s dûtmi a mládeÏí. V rámci stfiediska Kon-
takt jsou provozovány zájmové krouÏky
pro dûti a mládeÏ pocházející ze sociálnû
slabého prostfiedí, zejména z romsk˘ch
rodin, a také terénní sociální sluÏba, kte-
rá je zamûfiena na práci v sociálnû vylou-
ãen˘ch lokalitách mûsta. V Kontaktu jsou
k dispozici klubovny a sály pro aktivity
neziskov˘ch organizací. Kontakt je i cent-
rálním klubem seniorÛ.

Krajská vûdecká knihovna v Liberci,
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1,
Kontakt: Mgr. Blanka Konvalinková, tel.:
482 412 171, konvalinkova@kvkli.cz
JiÏ pfied ‰esti lety, tedy v roce 2002, se li-
berecká knihovna zaãala systematicky

zab˘vat problematikou men‰in a jazy-
kov˘ch skupin.

Multikulturní sluÏby knihovny:
Krajská vûdecká knihovna je vefiejnû

pfiístupnou univerzální vûdeckou kniho-
vnou, plní v‰ak i funkci vefiejné mûstské
knihovny a knihovny regionální. Kni-
hovna shromaÏìuje kniÏní fondy v nûm-
ãinû, angliãtinû, ru‰tinû, pol‰tinû, slo-
ven‰tinû a v ostatních jazycích. Webové
stránky i on-line katalog knihovny jsou
pfieloÏeny do angliãtiny a nûmãiny. Kro-
mû ediãní ãinnosti pofiádá knihovna od
roku 2003 pravideln˘ cyklus pofiadÛ
o men‰inách a pro men‰iny s názvem
Prolínání kultur aneb Známe se navzá-
jem? V knihovnû také probíhá v˘uka
ãeského jazyka pro cizince.

Zpracovala: Tamara Richtermocová

Zápis do prvních tfiíd základních ‰kol v Liberci
Dfiíve neÏ prvÀáãkové, dnes je‰tû malí pfied‰koláci, poprvé zasednou do ‰kolních lavic, musejí pfiijít se sv˘mi rodiãi

k zápisu. A právû rodiãÛm je urãen následující pfiehled termínÛ zápisu do libereck˘ch základních ‰kol.

·kola termín hod.

Z· 5. Kvûten 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· Barvífiská 18. 1. 2008 13–18 hod.
Z· Husova 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· Dobiá‰ova 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· a ZU· JabloÀová 18. 1. 2008 13–17 hod.
Z· Na Per‰t˘nû 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· Broumovská 18. 1. 2008 14–17 hod.
Z· Je‰tûdská 18. 1. 2008 13–17 hod.
Z· Oblaãná 15. 1. 2008 14–18 hod.
Z· KfiíÏanská 18. 1. 2008 13.30–17.30 hod.

Z· Hefimánkova 18. 1. 2008 13–17 hod.
Machnín odl. pracovi‰tû
Z· Lesní 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· U Soudu 18. 1. 2008 13–17 hod.
Z· ·vermova 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· âeská 17. 1. 2008 13.30–17 hod.
Z· Na V˘bûÏku 25. 1. 2008 14–18 hod.
Z· Sokolovská 18. 1. 2008 13.30–18 hod.
Z· Vrchlického 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· Kaplického 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· U ·koly 18. 1. 2008 14–18 hod.
Z· Aloisina v˘‰ina 18. 1. 2008 14–18 hod.

Lidé si dûlají smeti‰tû sami
Okolí kontejnerÛ a nádob na komu-

nální odpad mnohdy a mnohde není tím
nejãist‰ím prostfiedím, zejména na li-
bereck˘ch sídli‰tích. Vût‰ina obyvatel
na nepofiádek poukazuje a kritizuje jak
radnici, tak spoleãnost .A. S. A, která
zaji‰Èuje svoz domovního odpadu. Na-
jdou se v‰ak obãané, ktefií dokáÏí oce-
nit práci tûch, ktefií nejen nádoby na od-

pad vyvezou, ale také okolo nich uklidí.
Mezi nû patfií i paní M. Majerová z Li-
berce-Rochlice, která napsala:

Chtûla bych touto cestou podûkovat
zamûstnancÛm spoleãnosti .A. S. A. za
úklid prostoru kolem kontejnerÛ na síd-
li‰ti Rochlice. Nevím, zda je úklid jejich
povinností, ale pokud by ten nepfied-
staviteln˘ nepofiádek neuklidili, tak by
toto sídli‰tû bylo jedno velké smeti‰tû.

PfiestoÏe lidé vûdí o existenci sbûrného
dvora, kam lze vyváÏet nepotfiebné vû-
ci, je pro nû snadnûj‰í a pohodlnûj‰í od-
loÏit v‰e k popelnici. VÏdyÈ on to nûkdo
uklidí! âasto pozoruji jak kontejnery
vyvezou, okolí uklidí a za chvíli jsou jiÏ
vedle nich staré koberce apod. O autech
zaparkovan˘ch tak, aby popeláfii, sa-
nitky nebo hasiãi neprojeli, ani nemlu-
vím.

D O · L O D O R E D A K C E

I kdyÏ je liberecká informaãní sousta-
va v rámci âeské republiky na vysoké
úrovni, chybí zde pfiedev‰ím software pro
podporu informaãních procesÛ pfii pre-
venci a fiízení mimofiádn˘ch ãi krizov˘ch
situací. Radní tento stav na svém prosin-
covém zasedání zmûnili, neboÈ schválili
zakoupení produktu spoleãnosti T-SOFT,
s. r. o., kter˘ nese název EMOFF a je pfií-
mo pro tento úãel vytvofien. Jedná se o so-

fistikovan˘ produkt, kter˘ v sobû spojuje
v‰echny oblasti dÛleÏité pro krizové fiíze-
ní. Zejména se jedná o anal˘zu nebezpe-
ãí a rizik ohroÏení, jejich vyhodnocení, plá-
nování, organizaci a realizaci ãinností pro
prevenci tûchto rizik. Dále je moÏno v nûm
shromaÏìovat a vyhodnocovat data o or-
ganizacích, osobách, zafiízeních, prostfie-
dích a silách dÛleÏit˘ch pro fie‰ení krizo-
v˘ch situací. Velkou v˘hodou systému je

i aktualizace dat, která probíhá automa-
ticky a provedené zmûny se promítnou do
v‰ech souborÛ, kde je daná informace ob-
saÏena.

Cena programu je necel˘ch 300 tisíc
korun vãetnû DPH. Dále je tfieba uhradit
témûfi 30 tisíc jako jednorázov˘ poplatek
za akceptaci zku‰ebního provozu a kaÏd˘
rok pak bude provoz a aktualizace systé-
mu stát 18,5 tisíce korun. (mk)

Systém pro krizové fiízení a prevenci
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POLEMIKA – oba  ã lánky  jsou  bez  redakãních  sty l i s t ick˘ch  úprav

Na posledním loÀském zastupitelstvu se
odehrála opravdu zajímavá diskuse. Jed-
ním z bodÛ jednání byl totiÏ prodej pozem-
ku na hrázi jezírka v Lidov˘ch sadech,
u tramvajové zastávky, coÏ je vzhledem
k v˘skytu turistÛ mífiících do botanické ãi
zoologické zahrady velmi atraktivní poloha.

Aãkoliv mûsto samo od sebe nemûlo zá-
jem v tomto místû Ïádnou plochu prodá-
vat, na‰el se zájemce, kter˘ dokázal radu
mûsta sloÏenou ze zástupcÛ ODS, âSSD
a Unie pro sport a zdraví pfiesvûdãit, aby
mu pozemek prodala pfiím˘m prodejem
bez v˘bûrového fiízení a navíc je‰tû s 50%
slevou. Cena dle sazebníku mûsta je v té-
to lokalitû 1 700 Kã/m2, po slevû 50 % na
850 Kã/m2 stál tak cel˘ pozemek pouze
158 000 Kã a stejnou ãástku soukrom˘ in-
vestor u‰etfiil. Pozemek byl prodán tûsnou
vût‰inou hlasÛ zastupitelÛ za ODS, âSSD

a Unie pro sport a zdraví. Kdo byl tím
‰Èastn˘m uchazeãem o mûstsk˘ poze-
mek? Nikdo jin˘ neÏ Kalendáfi Liberecka, 
spol. s r. o., kter˘ spoluvlastní Tomá‰ Hasil,
toho ãasu poslanec snûmovny za ODS.

Na celé transakci jsou zaráÏející tfii sku-
teãnosti:
1. Pozemek byl prodán jednomu zájemci
bez v˘bûrového fiízení.
2. Na pozemek byla poskytnuta 50% sleva.
3. Na mé otázky ãlenÛm rady mûsta, proã
se rozhodli podpofiit prodej pozemku bez
v˘bûrového fiízení a navíc je‰tû poskytli
50% slevu, nikdo nedokázal odpovûdût.

Myslím si, Ïe mûsto si pozemek v této
lokalitû mûlo ponechat, a pokud uÏ se roz-
hodlo jej prodat, tak mûlo dát pozemek do
vefiejné draÏby, aby za nûj získalo co nej-
více. Neznám totiÏ a nezaslechl jsem Ïád-
n˘ oficiálnû sdûliteln˘ dÛvod pro to, aby

tento pozemek získala jedna vybraná fir-
ma za pro mûsto takto nev˘hodn˘ch pod-
mínek. Chápu a jsem ochoten podpofiit
pfievod majetku mûsta za zv˘hodnûné ce-
ny na neziskové organizace, které posky-
tují vefiejnû prospû‰né sluÏby a které tûÏ-
ce shánûjí kaÏdou korunu na svou ãinnost.
To ov‰em zcela jistû není tento pfiípad.

Na závûr mého ãlánku si dovolím sdû-
lit je‰tû jednu informaci. Pfied posledními
komunálními volbami mohli Libereãané
získat v˘pravnou pfiedvolební broÏuru
ODS snázvem Liberec – mûsto, které mám
rád. Jejím vydavatelem nebyl nikdo jin˘
neÏ Kalendáfi Liberecka spol. s r. o.

Ptám se proto sám sebe – jedná se oukáz-
kovou korupci, klientelismus nebo jen ‰Èast-
nou shodu náhod? Jan Korytáfi

zastupitel za Stranu zelen˘ch
korytar.jan@email.cz

Nev˘hodné prodeje mûstského majetku stále pokraãují

Opravdu je nutné hledat duchy v‰ude?
Nechci a nebudu polemizovat s názory

a pohledy pana kolegy Korytáfie na v˘-
hodnost ãi nev˘hodnost prodeje mûstské-
ho majetku, protoÏe si myslím, Ïe právû
nev˘hodnost je u privatizace mûstského
majetku mnohdy pfiedmûtem osobních po-
stojÛ. O mnohém svûdãí, Ïe v konkrétním
pfiípadû prodeje pozemku u zoologické za-
hrady není panem kolegou Korytáfiem ani
tak rozporován úãel prodeje, tj. zfiízení ve-
fiejné sluÏby – informaãního centra pro tu-
risty – ãi kompetentnost kupujícího v této
oblasti. Je zde opût jen vyvoláván jak˘si
duch klientelismu bez ohledu na skuteã-
nosti, jestli takov˘to prodej vÛbec mÛÏe
mít nûjaké spekulativní souvislosti, tj. jest-
li je jednodu‰e moÏné, aby kupující mohl
na takovém pro mûsto „nev˘hodném“ pro-
deji 174 ãtvereãních metrÛ pozemku vÛ-
bec pofiádnû vydûlat. Pfiesto bych rád uve-
dl na pravou míru nûkteré nepfiesné ãi ne-
pravdivé informace, které se ve vyjádfiení
pana kolegy zastupitele objevily.

Za prvé: „Atraktivnost lokality.“ Staãí
se podívat do platného územního plánu,
aby bylo jasné, Ïe z hlediska moÏné stav-
by se jedná o velmi problematick˘ poze-
mek, kde bude moÏné maximálnû doãas-
nû postavit za splnûní fiady podmínek ono
demontovatelné informaãní centrum a ni-
koliv napfiíklad bytov˘ dÛm ãi jinou atrak-
tivní (rozumûj finanãnû zajímavou) budo-
vu. Tomu také odpovídala sleva kupní ce-
ny, protoÏe v tomto pfiípadû se skuteãnû
jedná o pozemek, kter˘ se k jinému úãelu
jednodu‰e vyuÏít nedá. Mimochodem ta-
to sleva se poskytuje v takov˘chto pfiípa-

dech zcela bûÏnû na základû schválen˘ch
pravidel a mohli bychom najít celou fiadu
pfiípadÛ, kdy tyto prodeje zastupitelstvo
schválilo bez jak˘chkoli pfiipomínek. A pfii-
pomínám, Ïe prodej nebyl za korunu jako
tomu nûkdy b˘vá, ale za 158 tisíc korun.

Za druhé: „V˘bûrové fiízení“. Pokud nû-
kdo fiekne, Ïe se nûco prodalo bez v˘bûro-
vého fiízení, zní to samozfiejmû jako prodej
vzbuzující pfiinejmen‰ím pochybnosti.
A to bylo zfiejmû také úãelem ãlánku pana
kolegy Korytáfie, neboÈ v nûm chybí, proã
tomu tak bylo. Bylo tomu tak proto, Ïe ku-
pující si o prodej sám poÏádal (pokud je mi
známo, tak jako první a jedin˘, neboÈ zá-
mûr byl fiádnû vyvû‰en a zvefiejnûn). Stej-
n˘ kupující jiÏ nûkolik let úspû‰nû provo-
zuje (bez podpory mûsta) podobné infor-
maãní centrum na koneãné tramvaje pod
Je‰tûdem.

Za tfietí: „Investor pfiesvûdãil radu mûs-
ta, aby mu prodala pozemek“. Rada mûs-
ta pozemek neprodala, protoÏe jej ani pro-
dat ze zákona nemÛÏe, ale doporuãila jej
k prodeji. Pozemek prodalo zastupitelstvo
jako jedin˘ kompetentní orgán, jehoÏ ãle-
nem je i pan kolega Korytáfi. Respektuji, Ïe
se mu mÛÏe tento prodej nelíbit, ale i on
by mûl respektovat, Ïe stejnû tak mají
ostatní zastupitelé právo jej za vhodn˘ po-
vaÏovat a také pro nûj hlasovat. To se ta-
ké stalo.

Ne zcela se ztotoÏÀuji s panem kolegou
Korytáfiem, kter˘ fiíká, Ïe je ochoten pod-
pofiit pfievod majetku mûsta za zv˘hodnû-
né ceny na neziskové organizace, které po-
skytují vefiejnû prospû‰né sluÏby a které

tûÏce shánûjí kaÏdou korunu na svou ãin-
nost. Tam je právû jádro problému, toto
prohlá‰ení je totiÏ velmi líbivé a obecnû
s ním kaÏd˘ bude jistû souhlasit, ale for-
ma neziskové organizace totiÏ vÛbec ne-
musí b˘t zárukou, Ïe se majetek dostane
do povolan˘ch rukou a bude vyuÏit plnû
v souladu s pÛvodními proklamacemi, coÏ
uÏ i praxe v Liberci potvrdila. Navíc nej-
vût‰ím problémem je pfieci definovat prá-
vû ten „vefiejnû prospû‰n˘ úãel“. Na to, co
jím je, nebo není, má kaÏd˘ zastupitel a sa-
mozfiejmû i obãan jin˘ názor. A zjistit ten
vût‰inov˘, nebo chcete-li reprezentativní,
neumíme jinak neÏ hlasováním na‰ich, ãi
pfiesnûji fieãeno námi zvolen˘ch zástupcÛ
– zastupitelÛ a jako pfii kaÏdém takovém
hlasování názor nûkter˘ch „zvítûzí“ a ná-
zor nûkter˘ch „se neprosadí“, tak uÏ to
prostû chodí. Azávûr? Pokud by mûsto mû-
lo nûco podporovat, není nutné, aby to mû-
lo tu ãi onu právní formu, ale dÛleÏit˘ by
mûl b˘t smysl. V tomto pfiípadû podpofiilo
mûsto zfiízení informaãního centra kupují-
címu, kter˘ je díky provozování jiného
centra jiÏ osvûdãen˘. Jestli mu to pfiinese
zisk ãi ztrátu, je jeho problém. A jestli to-
to rozhodnutí bylo správné, ukáÏe aÏ ãas
a vÛbec nejlep‰ím mûfiítkem bude spoko-
jenost, ãi nespokojenost obyvatel a ná-
v‰tûvníkÛ mûsta s plánovan˘m informaã-
ním stfiediskem. Povznesme se tedy nad
osobní antipatie, snahu vést „politick˘
boj“ za kaÏdou cenu a dejme projektu ‰an-
ci. Ing. Jifií Kittner

primátor mûsta Liberec
kittner.jiri@magistrat.liberec.cz
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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 VOLN¯ âAS
■ PLESOVÁ SEZONA 2008: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milovní-
kÛm tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2008.
■ ZIMNÍ SPORTOVI·Tù: V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfiehled
cen vlekÛ na‰eho regionu spolu s kontakty na jejich provozovatele. V˘‰e jmeno-
vané pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách http://www.infolbc.cz nebo
obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru Liberec.

NABÍDKA ZBOÎÍ
■ Mûstské informaãní centrum pro vás pfiipravilo i v novém roce nûkolik novinek.
Pfiíznivci turistiky a krásné pfiírody si jistû vyberou z na‰í nabídky knih o Jizer-
sk˘ch horách: Jizersk˘ rok (autor: Jan Vesel˘), cena 680 Kã, Tisícovky Jizer-
sk˘ch hor (kolektiv autorÛ), cena 269 Kã, Povûsti od fieky Smûdé (kolektiv auto-
rÛ), cena 350 Kã.
■ Na své si pfiijdou sbûratelé turistick˘ch známek, informaãní centrum má v pro-
deji novou v˘roãní turistickou známku vydanou s tématem „vystûhovalectví do
Brazílie“. Cena 25 Kã.
■ Sortiment map jsme roz‰ífiili o nástûnnou plastickou mapu âeské republiky.
Detailní vypracování reliéfu krajiny (hor, vodstva, silnic atd.) v jedineãném 3D for-
mátu zobrazuje celou na‰i zemi jako na dlani. Je nejen skvûlou uãební pomÛckou,
ale i dÛstojnou ozdobou místnosti. Prodejní cena mapy je 990 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE LEDNA
13. 1. 1907: byl slavnostnû otevfien pÛvodní hotel na Je‰tûdu (101 let).
24. 1. 1959: se konalo I. zku‰ební vysílání telefonní stanice Je‰tûd (49 let).
31. 1. 1963: pÛvodní hotel Je‰tûd vyhofiel (45 let).
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc leden 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, kfiíÏ. vût‰í, ãern˘, srst polodl., 3–4
roky • pes, pudl, apricot, stfiední, 10 let •
pes, kfiíÏ. nûmeckého ovãáka, 6 let (+ ãer-
n˘ 7 let) • pes, kokr‰panûl, zlat˘, 2 roky
(+ 5 let) • pes, kfiíÏ. velk˘, ‰ed˘, 5 let •
pes, kfiíÏ. stfiední, ‰ed˘, dlouhosrst˘, 7 let
• fena, kfiíÏ. stfiední, ‰edá, 8 let • pes, ho-
vawart, zlat˘, 10 let • pes, kfiíÏ. ãern˘,
svûtlé nohy, krátkosrst˘, 8 let • fena, kfiíÏ.
malá, rezavá s bílou náprsenkou, krátko-
srstá, 7 let • pes, kfiíÏ. lovec. psa, bíl˘
s ãern. znaky, hladkosrst˘, 1 rok • pes,
kfiíÏ., velk˘, rezav˘, hladkosrst˘, 4 roky •
pes, nûm. ovãák, ãern˘ s pálením, 1 rok 
VCentru pro zvífiata vnouzi je dále kosvo-
jení pfiibliÏnû 20 psÛ – kfiíÏencÛ rÛzného
pohlaví, velikosti astar‰ích 10 let, dospûlé
koãky perské, mourované a ãerné. ·tû-
Àata se vyskytují pfiíleÏitostnû a je tfieba
si zavolat nebo sledovat webové stránky.
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje a jeho
vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá zvífiata ze
seznamu nabídnuta do náhradní péãe.

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
21.–27. 1. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
28. 1.–3. 2. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
4. 2. –7. 2. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.:485 111 182
8. 2.–10. 2. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
11. 2. – 14. 2. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
15. 2.–17. 2. âTY¤LÍSTEK
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
18. 2.–24. 2. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527
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

Libereãtí studenti vyhráli soutûÏ EU
Studenti Stfiední umûlecké ‰koly v Li-

berci s. r. o. se zúãastnili soutûÏe vyhlá-
‰ené Evropskou komisí v‰ech zemí EU
k leto‰nímu roku rovn˘ch pfiíleÏitostí pro
v‰echny – EU a nediskriminace – tvorba
plakátu. SoutûÏ vyhlásil místopfiedseda
Evropské komise EU Franco Frattini.

Z cca 400 zaslan˘ch prací v âR vyhrál
návrh plakátu studentÛ liberecké umû-

lecké ‰koly a postoupil do evropského
kola. Zde v konkurenci dal‰ích vítûzn˘ch
návrhÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ EU
opût zvítûzil. Libereãtí studenti spolu se
sv˘m pedagogem byli pozváni do Bru-
selu, kde pfievzali hlavní cenu. Toto oce-
nûní je nejen úspûchem ‰koly, ale i mûs-
ta Liberec, Libereckého kraje a také âes-
ké republiky.

Statutární mûsto Liberec 

Finanãní podpora je poskytována na:
rozvody vody, kanalizaãní sítû, komunikace, vefiejné osvûtlení.

Îádost mÛÏe podat právnická osoba, fyzická osoba, sdruÏení, spolek, druÏstvo apod.
NáleÏitosti pro uplatnûní Ïádosti jsou zvefiejnûny na úfiední desce Magistrátu mûsta
Liberec, na webové stránce www.liberec.cz/pages/obcan/urednideska-ostat.htm.
Vyplnûnou Ïádost je moÏno zaslat doporuãenû, popfiípadû podat osobnû kaÏd˘  úfied-
ní den na adresu: Statutární mûsto Liberec, odbor rozvojov˘ch projektÛ, Ing. Jitka 
Pí‰ová, nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59, a to v termínu do 3. bfiezna 2008 do 10.00 hod.
Pfiípadné dal‰í informace vám poskytne tajemník MFRB, Ing. Jitka Pí‰ová, tel.: 
485 243 504, odbor rozvojov˘ch projektÛ – budova radnice, ã. kanceláfie 313, e-mail:
pisova.jitka@magistrat.liberec.cz

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení pro poskytnutí pfiíspûvku
z Mûstského fondu rozvoje bydlení pro rok 2008.



zpravodaj
liberecké radnice

Vydává Magistrát mûsta Liberec, IâO 262978. Adresa: nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec. Povoleno: MK âR E 11813.
Redakce: D. Vodvárková (tel. 485 243 186, vodvarkova.dagmar@magistrat.liberec.cz). Redakãní rada: Ing. J. Kittner, 
JUDr. M. ¤eháãek, M. Korych, D. Vodvárková. Sazba, prepress: F. Rusek – Kalendáfi Liberecka. Tisk: Geoprint Liberec,
tel. 485 101 537. Distribuce: âeská po‰ta, s.p., tel. 482 411 121. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit pfiíspûvky
po stylistické stránce. Vychází: 11. ledna 2008 v nákladu 45 500 ks. Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 18. ledna 2008.

Distribuce Zpravodaje

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

Organizaãní v˘bor zaji‰Èující pofiádání
Mistrovství svûta v klasickém lyÏování,
které se v Liberci uskuteãní v roce 2009,
dosud fungoval jako obãanské sdruÏení.
Tato koncepce fungování organizace se
v‰ak v poslední dobû ukazuje jako nevy-
hovující, proto primátor mûsta a místop-
fiedseda organizaãního v˘boru pfiedloÏil
zastupitelÛm materiál, kter˘m dojde
k transformaci sdruÏení na zájmové sdru-
Ïení právnick˘ch osob. Tato varianta by-
la vybrána z rÛzn˘ch dal‰ích moÏností,
mezi nimiÏ nechybûla ani moÏnost uplat-
Àovaná v jin˘ch zemích – tedy zaloÏení
klasické obchodní spoleãnosti.

Zastupitelé mûsta s navrÏenou trans-
formací souhlasili, ãímÏ umoÏnili vznik

nového subjektu, kter˘ pfievezme ve‰ke-
ré závazky dosud fungujícího obãanské-
ho sdruÏení. Zájmové sdruÏení právnic-
k˘ch osob sdruÏuje statutární mûsto Li-
berec a Svaz lyÏafiÛ âR, o. s. Libereck˘
kraj a ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tû-

Ohlédnutí za Vánocemi 2007

Transformace právní formy OV Liberec 2009

I kdyÏ loÀské Vánoce jsou jiÏ minulostí
a budoucí se ohlásí aÏ za jedenáct mûsí-
cÛ, chceme se v krátkosti vrátit do pfied-
vánoãního období a pfiipomenout nûko-
lik akcí, které se vzhledem k uzávûrce ne-
ve‰ly do prosincového Zpravodaje. Tra-
diãnû byl advent zahájen rozsvícením
vánoãního stromu na námûstí pfied rad-
nicí, kdy byla zaÏehnuta i první svíce na
adventním vûnci. V programu advent-
ních dnÛ, uspofiádan˘ch statutárním
mûstem Liberec, nechybûl opût pfiíjezd
Mikulá‰e s doprovodem a vyhodnocení
soutûÏe o nejlep‰í masku.

Zájmu pfiedev‰ím dûtí, ale i dospûl˘ch
neu‰el ani tentokrát Strom pfiání, jehoÏ
smrkové vûtviãky se proh˘baly pod za-
vû‰en˘mi barevn˘mi kartiãkami. Jim pi-
satelé svûfiili svá pfiání, z nichÏ nûkterá

budou splnûna. Pfiedvánoãní program to
v‰ak nebyly jen trhy na námûstí, kon-
certy na schodech radnice ãi v obfiadní
síni. Pfiedvánoãní ãas je i ãasem nadûlo-
vání a setkání. S nadílkou plnou dáreãkÛ
i sladkostí pfii‰li za dûtmi do Dûtského
domova a kojeneckého ústavu U Sirot-
ãince primátor mûsta Jifií Kittner s ná-
mûstkyní Naìou Jozífkovou, pracovnice
odboru sociálních a zdravotních sluÏeb
magistrátu, ale také zástupci nové mûst-
ské pfiíspûvkové organizace Komunitní-
ho stfiediska Kontakt a Klubu seniorÛ.
U bowlingov˘ch drah v liberecké Tip-
sport arenû se opût konalo setkání pri-
mátora s pûstounsk˘mi rodinami. Toto
„dostaveníãko“ s 36 rodinami a 69 dût-
mi zorganizoval odbor sociální péãe ma-
gistrátu. V prostorách nízkoprahového
centra V-klub Liberec uspofiádalo zase
oddûlení kurátorské ãinnosti a oddûlení
sociálnûprávní ochrany magistrátu
pfiedvánoãní setkání dûtí a rodiãÛ, ktefií

si ve v˘tvarn˘ch dílnách vyrobili vánoã-
ní pfiání, ozdoby ãi adventní vûnce, ozdo-
bili perníãky a ubrouskovou technikou
kvûtináãe a svíãky. Rodiãe si na setkání
mohli prohlédnout fotografie z akcí, kte-
r˘ch se dûti bûhem celého roku zúãast-
nily, a v neformálním prostfiedí si pro-
mluvit s pracovníky obou oddûlení. Pro-
gram byl zpestfien vystoupením a prak-
tickou v˘ukou „kapulery“.

Aktivní byli i seniofii. Ti se zapojili do
kurzu vánoãních dekorací, kde se do-
zvûdûli mnoho uÏiteãn˘ch rad a z názor-
n˘ch ukázek se nauãili jak levnû, jedno-
du‰e a krásnû ozdobit svÛj domov na Vá-
noce. ZároveÀ se aktivnû zapojili do tvor-
by dekorací pro vánoãní v˘zdobu klubu
Kontakt. (vod)

lov˘chovy s transformací souhlasily a do
sdruÏení se buì zapojí pozdûji, nebo
sdruÏení s nimi uzavfie smlouvu o spolu-
práci. Koneãnou fází bude zánik obãan-
ského sdruÏení, které funguje od roku
2004. (dv)


