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Statutární zástupce primátora města
a náměstek pro rozvoj a územní pláno-
vání Ing. Ivo Palouš v úterý 29. ledna
2009 na zasedání městského zastupi-
telstva oznámil svoji rezignaci ke dni
3. února 2009. Na jeho postu ho vystřídá
stranický kolega za ČSSD, Ing. František
Hruša, kterého do této funkce potvrdilo
v úterý hlasování zastupitelů. Na uvol-
něné místo radního za Františka Hrušu
byl zastupiteli zvolen Ing. Ján Piňko.

Změna
ve vedení města

Dvacetiprocentní slevy vstupného pro držitele Liberecké městské karty (LMK), městskou
hromadnou dopravu zdarma, ale také novou městskou vyhlášku omezující noční klid,
konzumaci alkoholu na veřejnosti a vyhrazující místa pro demonstrace připravil liberecký
magistrát na dobu konání 47. mistrovství světa v klasickém lyžování, které začíná 18. února.
„Uvědomujeme si, jaká omezení čekají na obyvatele města v době konání šampionátu,
a proto jsme pro ně připravili do určité míry i kompenzace. Je jím například dvace-
tiprocentní sleva na dvě vstupenky na jakékoli závody mistrovství světa pro držitele
Liberecké městské karty,“ řekl primátor Jiří Kittner. Dodal, že vstupenky si mohou lidé
rezervovat v rámci městského rezervačního systému. Slevy se vztahují i na držitele krajské
karty Opuscard. „Umožní také to, aby si někdo nenakoupil vstupenek více a potom
s nimi třeba nespekuloval,“ dodal Kittner.

Veškerá městská hromadná doprava v době mistrovství je zcela zdarma, a to i tramva-
jové spoje do Jablonce nad Nisou. Těm, kteří si ale zaplatí například měsíční předplatné
v MHD, se poměrná část nebude vracet. Primátor Jiří Kittner dodal, že město spolu
s DMPL připravilo také speciální plán, který počítá s posílením spojů provozovaných do-
pravním podnikem. Jsou stanoveny trasy zvláštních svozových a rozvozových linek včetně
označení. Dopravní podnik počítá s posíleným provozem na tramvajové lince č. 3 na Ještěd
do 23.00 hodin, a pokud to bude situace vyžadovat, bude rozšířen noční provoz v pátek
a sobotu do 2.00 hodin..

Liberec v době lyžařského šampionátu
MHD zdarma • Vyhláška o nočním klidu • Slevy vstupného

Pokračování na straně 6

Stovky návštěvníků 47. mistrovství
světa přivítá na cestě do ještědské-
ho sportovního areálu socha „Brána
borců“, jejímž autorem je Laco
Sorokáč. Socha společně s dalšími
osmi uměleckými výtvory od růz-
ných autorů umístěnými ve veřejném
prostoru města je součástí výstavy
Sculpture Forum Winter, na níž
se podílela společnost Spacium
a Statutární město Liberec.

Foto: Dagmar Slezáková
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• Radní města na své lednové schů-
zi projednali změnu smluvního vztahu
mezi městem a majitelem budovy kina
Lípa. Tato budova totiž již od roku 1998
patří soukromému majiteli, který však má
smluvně zakotvenou povinnost zachovat
ve vyhrazených prostorách provoz kina
po dobu 15 let. V souvislosti s ukončením
činnosti dosavadního provozovatele obou
libereckých kin (Ing. Mužáka) požádal
majitel nemovitosti původně o úplný zánik
této povinnosti. Jelikož město deklarovalo
záměr zajistit provoz kina i v následujícím
období, a to na základě dohody s Filmovým
klubem Liberec, s majitelem objektu vstou-
pil do jednání odbor rozvojových projektů.
Došlo k dohodě a hlavními změnami v pů-
vodní smlouvě jsou takové okolnosti, které
vycházejí z již zahájené činnosti Filmového
klubu Liberec v kině Lípa. Především jde
o změnu způsobu provozování kina (dosud

měl povinnost provozovat kino přímo maji-
tel nemovitosti, nově bude majitel objektu
povinen umožnit provoz kina subjektu,
který určí město), specifikaci prostor po-
užívaných k provozu kina (Filmový klub
využívá menší prostory), ustanovení, podle
kterého pronajímatel může vypovědět ná-
jemní smlouvu určitému nájemci v případě,
že kino nebude provozováno déle než tři
měsíce. Nájem pro filmový klub je ve výši
1 Kč/měsíc, a to na dobu určitou, nejdéle
do 31. 12. 2013.

• Čtyři nabídky posuzovala hodnoticí
komise, která byla jmenována pro účel vý-
běru dodavatele stavebních prací v rámci
rekonstrukce přístupové komunikace k hor-
skému Hotelu Ještěd a do Sportovního
areálu Ještěd. Komise složená ze zástupců
města, odborníků a právního poraden-
ství doporučila radě města ke schválení
výsledek výběrového řízení, podle něhož

nejvýhodnější nabídku předložila společnost
STRABAG, a. s. (57 952 270 Kč včetně
DPH). Radní tento výsledek výběrového
řízení schválili.

• Přestavba a dostavba MŠ Pohádka
umožnila rozšíření o jednu celou třídu.
Statutární město Liberec povolilo výjimku
o navýšení počtu dětí v jedné ze tříd, a to
z 24 na 25 dětí. Celková kapacita tohoto
zařízení tak stoupla na 100 dětí.

• V souvislosti s novou organizační
strukturou, platnou od 1. ledna letošního
roku, radní jmenovali na návrh tajemníka
magistrátu dva vedoucí nově vzniklých
odborů. Prvním z nich je odbor technic-
ké správy veřejného majetku, který od
1. února vede Ing. Ladislav Fuchs, dosa-
vadní vedoucí odboru rozvojových projektů.
Odbor správní a živnostenský vede od stej-
ného data Bc. Jitka Štíchová, bývalá vedoucí
dnes již neexistujícího odboru správního.

Nejprve pro potřeby světového lyžařského šampionátu a poté
jako sociální bydlení poslouží 254 nově postavených bytových
jednotek v Zeleném údolí v ulici Krejčího. Byty postavilo město
Liberec nákladem 428 709 193 korun, přičemž rovných dvě
stě milionů poskytl stát.

Odbor sociálních a zdravotních služeb již v prosinci loňského
roku zveřejnil záměr pronájmu celého areálu s možností uzaví-
rání podnájemních smluv předem určenému zájemci – OC FIS
NORDIC WSC 2009, a to na dobu určitou od 1. 2. 2009 do 6. 3.
2009. Po skončení mistrovství bude zájemcům byty přidělovat
odbor zdravotních a sociálních služeb libereckého magistrátu.
Již nyní je však rozhodnuto, že tři domy s počtem 149 bytů
budou vyhrazeny jako domy s pečovatelskou službou (DPS).
Nový domov zde najdou také obyvatelé DPS Šimáčkova, kteří
se do nových bytových jednotek přestěhují v průběhu dubna.
DPS Šimáčkova vzhledem k technickému stavu a nevhodnému
dispozičnímu řešení, jež neodpovídá dnešním požadavkům
na provoz zařízení tohoto typu, ukončí svou činnost.

Obyvatelé nového domu s pečovatelskou službou v Zeleném
údolí zde budou mít k dispozici pokoje vybavené kuchyňskou
linkou, šatní skříní, lůžkem, stolem se židlemi a osvětlením.
Toto vybavení bytů bude klientům poskytnuto k odkoupení
za 50 % pořizovací ceny rozpočítané na 10 let jako součást
nájmu nebo ho mohou jednorázově s 50 % slevou uhradit.
Mají však možnost tuto nabídku odmítnout a byt si vybavit
vlastním nábytkem.

V jedné z nově postavených budov se nachází také výdejna
jídel s obsluhou, klubovny pro volnočasové aktivity seniorů,
rehabilitace a ordinace lékaře. Objekt se zároveň stane sídlem

ředitelství městské příspěvkové organizace – Centra zdravotní
a sociální služby Liberec, které zajišťuje služby v domech
s pečovatelskou službou.

Bytový komplex v Zeleném údolí pro stovky lidí

Zastupitelé města schválili rozdělení dotací z prvního letošního
kola kulturního fondu, a to v celkové výši 950 tisíc korun.

První kolo tohoto fondu bylo vyhlášeno na konci roku 2008
na akce, které se uskuteční od 1. února do 31. července 2009.
Do termínu uzávěrky, tj. 7. ledna 2008, bylo podáno celkem 47
žádostí od 37 zájemců. Jejich požadavky činily 1 762 850Kč.
Čtyřem žádostem správní rada nepřidělila žádné dotace, z čehož

Kulturní fond rozděloval peníze
u jedné žádosti doporučila přeložení do fondu pro podporu a roz-
voj vzdělávání. Správní rada dotace ve výši celkem 950 000Kč
rozdělila mezi 43 žádostí. Mezi úspěšnými žadateli jsou např.
Alliance Francąise Liberec (35 tis. Kč na projekt Dny francouz-
ské kultury), Klub kouzel Liberec (30 tis. Kč festival Ještědský
krystal) nebo Kulturní agentura ŠtěK (20 tis. na projekt Muzika
Liberec a 45 tis. na festival Worldexperiment XIII.). (mk)

Text a foto: Dagmar Slezáková

Nový bytový komplex se po skončení lyžařského
šampionátu stane novým domovem pro stovky lidí,
zejména seniory, kteří budou bydlet ve třech objektech
vyhrazených jako domy s pečovatelskou službou.
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Nové nařízení a vyhláška pomohou
zajistit veřejný pořádek při mistrovství světa

Mnozí obyvatelé Liberce si jistě pamatují lávku, která vedla
přes kolejiště vlakového nádraží a propojovala městské čtvrti
Jeřáb a Nové Město. Před několika lety však byla lávka sejmuta
a od té doby obyvatelé z Cechovní a Husitské ulice musejí kole-
jiště dlouze obcházet nebo jej i přes zákaz přecházejí a vystavují
se tak nebezpečí.

České dráhy, a. s., v loňském roce přistoupily k rekonstrukci
příjezdového a odjezdového tunelu na vlakovém nádraží, a při
té příležitosti se rozhodlo o prodloužení tunelu směrem k ulici
Cechovní a Husitská. Statutární město Liberec se po dohodě
s Českými dráhami zavázalo na vlastní náklady opravit ulice
Cechovní a Husistkou a přizpůsobit je pro potřeby zdravotně
znevýhodněných občanů. Obyvatelé zmíněných ulic se postupně
dočkají kompletní rekonstrukce zábradlí i veřejného osvětlení,
chodník pokryje zámková dlažba. Pro mnohé jistě bude příjem-
ným bonusem bezbariérovost celého tunelu, orientační prvky pro
zrakově postižené občany a nové přechody pro chodce v Cechovní
a Husitské ulici, upravené i pro zdravotně znevýhodněné obča-
ny a cyklisty. Rekonstrukce obou ulic by měla být dokončena
v únoru tohoto roku.

Liberecké čtvrti Jeřáb a Nové Město propojí tunel pro pěší

Martin Korych, tiskový mluvčí MML

(das)

Dva materiály, které radní projednali, se týkají zajištění chodu
města při konání MS v klasickém lyžování. Prvním z bodů byl
návrh nařízení SML, kterým se určuje místo, kde lze konat shro-
máždění bez oznámení. Jde o dokument, jehož vydáním rada města
určuje park Na Rybníčku (lokalita je vymezena řekou Nisa, ul. 1.
máje a ulicí U Nisy) jako místo, kde mohou být konána různá
shromáždění bez toho, aby organizátoři museli takové shromáždění
oznamovat. Nařízení zahrnuje i časové omezení, přičemž stanovuje,
že v době od 22.00 do 8.00 se žádná shromáždění nesmějí konat.
Cílem časového omezení je zajištění nočního klidu pro obyvatele
lokality. Celé nařízení vychází z doporučení Policie ČR a má mít
významný vliv v oblasti bezpečnostní i dopravní. Dalším bodem
programu zasedání rady bylo přijetí návrhu obecně závazné vy-
hlášky, kterou následně schválili i zastupitelé. I ta se týká zajištění
chodu města v průběhu mistrovství. Jednotlivé články vyhlášky
regulují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek, mohly
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví nebo směřu-
jící ke vzniku škod, a činnosti, které mohou vést k narušování
veřejného pořádku na majetku, jehož ochrana je ve veřejném

zájmu a zájmech SML. Návrh vyhlášky vychází z podkladů, které
městským právníkům poskytla Policie ČR a konkrétně se dotýká
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v době
nočního klidu a rušení nočního klidu. V první řadě je možné upo-
zornit na stanovení doby nočního klidu, která je od 22.00 do 8.00
hodin každý den. Noční klid je pak definován jako doba, kdy
jsou všechny osoby pobývající na území města povinny zdržet se
jakéhokoliv chování, které by narušilo veřejný pořádek (jde o po-
užívání hlučných strojů, přístrojů, nářadí, křik, pokřikování, zpěv,
hlasitá hudba a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů).
Mimo tyto běžné činnosti považované za rušení nočního klidu
ale vyhláška stanovuje i další přečin, které jsou v době nočního
klidu nepřijatelné. Konkrétně jde o požívání alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích. Oba dokumenty (nařízení i vyhláška)
mají časově omezenou platnost, a to pouze na dobu, kdy bude
takových omezení třeba. Podle odborníků je za tuto dobu možné
považovat 15. února až 3. března 2009, tedy časový úsek mírně
překračující termín konání MS.

Již nevyhovující rozbitou cestu nahradí osvětlený bezbariéro-
vý chodník se zábradlím, který naváže na východ z tunelu.

Sdružení Naděje je nadějí pro klienty ubytovny

Zcela nový systém v provozu ubytovny Kateřinská, známé
také jako holobyty, platí od 1. ledna letošního roku. Přestože
objekt nadále zůstává ve vlastnictví města, obyvatele ubytovny
má na starosti občanské sdružení Naděje, a to na základě
výsledku výběrového řízení.

Sdružení Naděje bude především poskytovat sociální služby,
a to dle zákona č. 108/2006 Sb. Kromě zajištění technických
a administrativních služeb, budou lidem zde ubytovaným posky-
tovat sociální poradenství. „Lidé budou dostávat informace,
které jim pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci,
budou jim pomáhat k návratu do občanské společnosti
a při hledání samostatného bydlení,“ uvedla náměstkyně
primátora Naďa Jozífková. Půjde však i o pomoc při hledání

Odbor kancelář tajemníka

zaměstnání, zařizování úředních záležitostí, ale také třeba
sestavení rodinného nebo osobního rozpočtu a hledání řešení
na úhradu dluhů.

„Obyvatelé ubytovny budou vedeni k osvojení pracovních
návyků, dodržování domovního řádu, péči o domácnost, osob-
ní hygienu a udržení dobrých mezilidských a sousedských
vztahů. Pozornost ale bude soustředěna i na děti, které zde
žijí s rodiči. Zejména na školní přípravu, protože ne všechny
děti jsou zvyklé vypracovávat domácí úkoly, pravidelně se
učit. Bude se dohlížet i nad školní docházkou. Samozřejmostí
se stane zapojení dětí do volnočasových aktivit. Všechny
tyto služby jsou sdružením Naděje poskytovány nepřetržitě
čtyřiadvacet hodin denně,“ doplnila Naďa Jozífková.
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V roce 2008 zadrželi revizoři dopravního podniku 15 515
černých pasažérů. Rok předtím jich bylo o 3 500 méně, přes-
ně 12 349 osob. Tržba za vybrané pokuty činila v loňském
roce 5 600 000Kč, v roce 2007 to bylo 3 600 000Kč. „Černí
pasažéři jsou lidé různého věku a sociálního složení. Mezi
nepoctivci v placení dopravy vedou v Liberci jednoznačně
studenti, nechybí ovšem ojediněle ani jejich pedagogové.
Dříve bylo vysoké procento neplatičů mezi důchodci, nyní
od 70 let jezdí tato věková kategorie zdarma,“ uvedla tis-
ková mluvčí DPML, Martina Poršová. Neplacení jízdného řešil
dopravní podnik od roku 1996 soudními žalobami. „Tento
způsob byl ale svázán množstvím procesních pravidel,
proto jsme v prosinci roku 2008 předali na zkoušku tyto

ČERNÍ PASAŽÉŘI A ARBITRÁŽNÍ ŘÍZENÍ

Řada stížností obyvatel Liberce, trvalá
nekázeň řidičů a zneužívání statusu vo-
zidel zásobování – to je bohužel v sou-
časnosti reálná situace na náměstí Dr. E.
Beneše a v přilehlých ulicích Pražská
a Moskevská. Nějaký čas v tomto prosto-
ru vjezdu do pěší zóny bránily výsuvné
sloupky umístěné u vjezdu na náměstí
Dr. E. Beneše, kdy ale bohužel vlivem
pro Liberec typických nepříznivých kli-
matických podmínek docházelo k jejich
trvalým technickým poruchám, často
byly mimo provoz pro poškození nárazy.
Náměstí se tak postupně stále více stávalo
volně průjezdné i mimo čas otevření pěší
zóny a nežádoucí stav pouze zmírňovaly
občasné kontroly městské policie. Ani
celá řada strážníky udělených pokut za porušení pravidel pěší
zóny či za bezdůvodné parkování zejména v Pražské ulici však
mnohé řidiče neodradila. Proto magistrát navrhl radikální řešení
– trvalé uzavření pěší zóny bytelnými zábranami, rozšíření její
plochy i o část ulice 5. května a zásadní redukci doby vjezdu pro
zásobování pouze na nutné minimum.

Využita přitom byla příležitost spojená s výstavbou obchodního
centra Plaza Liberec na Šaldově náměstí, kdy došlo ke zrušení
výjezdu z ulice 5. května. Celá část této ulice až k přechodu
na Šaldově náměstí bude tak další částí zóny otevřené pouze pě-
ším. Pevnými zábranami bude do jara 2009 uzavřen vjezd na patě
radnice. Jejich architektonické ztvárnění pochází od Ing. arch.
Jana Dudy a s ohledem na umístění v samém centru města bylo
konzultováno nejen s dopravními odborníky, ale i s památkáři.
Zábrana bude tentokrát velmi bytelná. Bude mít podobu vodorovné
zasouvací závory upevněné v žulových blocích, umístění nad zemí
by mělo zabránit ohrožování zařízení vlhkostí a dešťovou vodou.
Nová závora však nebude stát na stejném místě jako dosavadní

Uzavření pěší zóny je potřebné a radikální
sloupky, ale umístěna bude blíže k di-
vadlu F. X. Šaldy. Před závorou naleznou
parkovací místa především zdravotně zne-
výhodnění občané. Pro doplnění lze říci,
že o náklady na realizaci zábran se dělí
město Liberec s investorem obchodního
centra na Šaldově náměstí. Hlavní zá-
branu doplní i vylepšené pevné překážky
při přechodu pro pěší u hotelu Praha
a pevnější uzavření vjezdů do Kostelní
a Moskevské ulice.

Bohužel trvalá nekázeň řidičů způso-
bila, že pro otevření zóny pro zásobování
musela být nastavena podstatně přísnější
pravidla. Rada města Liberec schválila
nové podmínky pro vjezd. Ten bude
umožněn pouze rezidentům a zásobo-

vacím vozidlům, a to v době od 6.30 do 10.00 hodin a večer
od 18.00 do 20.00 hodin. Tento režim bude platit jak ve všední
dny, tak i o víkendu. Neomezený vjezd bude povolen pouze vo-
zidlům složek integrovaného záchranného systému. Magistrát si
je vědom faktu, že omezení vjezdu do pěší zóny poněkud ztíží
život obyvatelům a podnikatelům žijícím a působícím v této části
města, zejména těm, kteří nemají ke svým domům další příjezd
z druhé strany, např. z ulice Papírová. Všechny dotčené subjekty
proto prosíme o pochopení a jistou dávku velkorysosti při přizpů-
sobování se novým pravidlům zásobování. Zpřísnění podmínek pěší
zóny vyvolala pouze snaha o obnovení faktického stavu pěší zóny
ve středu města za stavu, kdy pořádek a pravidla nebylo možné
vynutit ani domluvou, ani pokutami. Doufáme, že nutné zpřísnění
podmínek zásobování pěší zóny bude vyváženo nejen klidnějším
a bezpečnějším průchodem občanů i návštěvníků Liberce, ale
také vytvořením podmínek pro opravdovou přeměnu středu města
v odpočinkovou zónu pro pěší.

Marek Řeháček, tajemník MML

záležitosti Arbitrážnímu institutu v Praze, šlo o dvacet
případů neplatičů. Nyní v lednu si již právní zástupci
vyzvedli k arbitrážnímu řízení 400 případů a za rok 2008
dáme k arbitráži podklady na všechny neplatiče,“ uvedla
Martina Poršová nový trend v řešení postihů černých pasažérů.
Podle jejích slov je arbitrážní řízení rychlejší, neboť probíhá
písemnou formou bez ústního jednání, zbytečných formalit
a prodlev. Ve standardních případech je rozhodčí nález vydán
již do jednoho měsíce ode dne doručení žaloby. „Strach z ar-
bitráží mezi neplatiči určitě je, ukazují to snahy neplatičů
o srovnání dluhů po menších částkách a konkrétní případ
z konce loňského roku, kdy neplatička dorovnala hotově
11 let starý dluh,“ doplnila Poršová.

Prostřednictvím poukázek na nákup zboží budou v letošním
roce odborem sociálních věcí libereckého magistrátu vypláceny
dávky pomoci v hmotné nouzi. Nebudou však vypláceny plošně,
ale jen v individuálních případech. „Tyto poukázky obdrží
především osoby, které setrvávají ve stavu hmotné nouze
dlouhodobě, svoji situaci neřeší, přestože jejich věk ani
zdravotní stav či jiné důvody jim nebrání aktivně pracovat.
Jde o osoby, které dávky využívají jinak, než na co jsou
určeny, zejména na nákup alkoholu,“ uvedl primátor města

Jiří Kittner. Podíl prostředků vyplácených prostřednictvím
poukázek ve vztahu k celkové výši dávky bude určován indi-
viduálně, na základě posouzení situace klienta. Již od ledna
tohoto roku měla platit novela zákona, podle které by bylo
minimálně 35 % dávky pomoci v hmotné nouzi vypláceno for-
mou poukázek. Účinnost této novely ale odsunula další novela,
a právní norma stanovující dolní procentuální hranici vyplácení
dávek hmotné nouze v poukázkách tak vstoupí v účinnost od
1. ledna 2010.

(ds)

(das)

Místo peněz dostanou poukázky na zboží

Takto zaparkované automobily na ná-
městí Dr. E. Beneše po instalaci závory
už nebudou stát.
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A léta běží...
Jména všech seniorů, kteří oslavili

narozeniny v lednu 2009, zajistila
Komise pro občanské záležitosti.

90 let – Dobroslava Jancyková, Emilie
Semerádová, Jaromír Hanuš, Sabina
Šulcová, Václav Chaloupka, Marie
Kvášová
91 let – Růžena Jezdinská, Anna
Šídová, Věra Varvařovská
92 let – František Nickel, Marie
Šlechtová, Božena Mádlová, Marie
Hanousková
93 let – Anna Bokrová
94 let – Ludmila Syrovátková,
Jaroslava Fialová, Emilie Vaňková
95 let – Marie Tomsová
96 let – Jarmila Pavlová
97 let – Marie Snětivá, Františka
Straková
98 let – Anna Pohořalová, Marie
Karasová

Oslavencům k jejich významnému
životnímu jubileu gratulujeme.

Liberec má První liberecký spolek paní a dívek

Eliška Ročková

Ustavující valnou hromadou 22. ledna zahájil svou činnost
První liberecký spolek paní a dívek. Na padesát účastnic ve vě-
ku od 16 do 80 let mělo možnost se seznámit se stanovami
spolku, s jeho programovými záměry a způsobem organizování
jeho činnosti. Zvolilo také vedení spolku pro první období. To se
bude scházet každé první pondělí v měsíci od 12 do 14 hodin ve
2. patře Komunitního středisko Kontakt v Palachově ul. Tento
čas je příležitostí pro členy spolku i další nové zájemce k získání
informací o připravovaných akcích, uzavření členství, zaplacení
členských příspěvků či uplatnění vlastních návrhů na činnost
spolku. Všichni členové spolku se pak budou scházet každých
čtvrt roku na společných sešlostech. Ta příští se bude konat
23. dubna od 17 hodin v zasedací místnosti č. 11 v budově histo-
rické radnice. Srdečně na ni zveme všechny další zájemce o aktivní
členství ve spolku. Jeho poslání vidíme v odbourávání zakořeněných
mýtů a zlozvyků či generačních, národnostních a vzdělanostních

bariér, pěstování obohacujících zálib a koníčků, osvojování nových
dovedností, připomínání zapomenutých dobrých tradic, návratu
slušnosti a zdvořilosti tam, odkud se vytratila. Jednoduše v usi-
lování o smysluplný život v tom nejlepším slova smyslu od mládí
do seniorského věku. Chtěli bychom na ní mimo jiné vyhodnotit
soutěž o logo a motto Prvního libereckého spolku paní a dívek,
která byla vyhlášena na prvním setkání. Tímto vyzýváme všechny
talentované a nápadité liberecké paní a dívky, aby se do soutěže
zapojily. Zároveň jsme vyhlásili pátrání po informacích, zda někdy
v minulosti v Liberci podobný spolek již existoval. Prosíme proto
všechny občany Liberce, kteří mají blízko k historii našeho města,
aby nám pomohli tuto hádanku vyřešit. Našimi současnými kon-
taktními adresami jsou: Komunitní středisko Kontakt, Palachova
ul. 504/7 (bývalá Liduška), e-mail irena@jirasko.cz. Do budoucna
počítáme s vlastními webovými stránkami, které získávání informací
o činnosti spolku usnadní.

Alzheimerova choroba, známá také pod názvem se-
nilní demence, je v dnešní době skloňována ve všech
pádech a obává se jí většina nejen starší populace.

V denním klubu Burianova 969 se po oblíbeném ma-
sážním křesle objevila další pomůcka – lampa Seniorsol,
jako alternativní prevence a léčba Alzheimerovy choroby
pomocí řízené hypertemie mozku. „S tímto jednoduchým
zařízením jsme se seznámili na V. mezinárodní kon-
ferenci – Problematika generace 50 plus v Českých
Budějovicích a rozhodli jsme se umožnit našim kli-
entům tento přístroj v případě zájmu využít. Na kon-
ferenci byly představeny pozitivní účinky zvýšením

teploty mozku o 1,5–2 stupně Celsia. Při pravidelném měsíčním ozařování bylo
údajně pozorováno klinické zlepšení u osob s lehčí i středně těžkou formou této
nemoci. Rozhodli jsme se umožnit našim klientům tento přístroj v případě zájmu
bezplatně využít,“ vysvětlila Jaromíra Čechová, ředitelka Centra zdravotní a sociální
péče v Liberci. Denní klub Burianova 969 je přístupný 24 hodin denně 7 dní v týd-
nu, díky nepřetržitému dispečinku pečovatelské služby, kde je možno vyzvednout
klíč, případně si vyžádat obsluhu zařízení klubu. Kontakt na dispečink pečovatelské
služby: 484 141 414.

Lampa SENIORSOL

(das)

Galerie jubilantů
Sté narozeniny oslavila 14. prosince

2008 paní Emma Mrázková, které k to-
muto jubileu přijela popřát náměstkyně
primátora Naďa Jozífková. Paní Mrázková
pracovala celý život jako zdravotní sestra
na gynekologii a do roku 1999 žila v kraj-
ské metropoli, v Liberci. V současné době
žije v Ústavu sociální péče v Jiříkově.

Ivan a Júlia Kirykovi oslavili
31. ledna zlatou svatbu nejen
v úplně stejné obřadní síni, ale
i ve stejný den jako před 50 lety.
„I tenkrát to byla sobota,“ upozor-
nil jednaosmdesátiletý Ivan Kiryk.
Jeho o dva roky mladší manželka
řekla, že v manželství je důležité,
aby muž i žena byli vždy spoko-
jení, pomáhali si navzájem a vždy
vycházeli dobře s rodiči part-
nera. Manželé přišli do Liberce
za prací. Kiryk jako devatenáctiletý v roce 1946. Pochází z jihovýchodního Polska
z národu Lemků. Za druhé světové války ho Němci jako čtrnáctiletého sebrali
na cestě do školy do okresního města a odvezli ho na práci do neblaze proslulé
Osvětimi. V Liberci dělal po válce brusiče kovů. I Júlia Kiryková se do Liberce
dostala z velké dálky – až z východního Slovenska. A pracovala rovněž v to-
várně. „Dožili jsme se krásného, vysokého věku, ale chceme tady ještě pár
let pobýt. Máme malinké pravnouče i vnouče,“ řekla Kiryková. Manželům
se narodili syn a dvě dcery. Radost jim dělá šest vnoučat a tři pravnoučata.
„V Liberci se nám líbí, jinak bychom tady nezůstávali. Jenom ta zima nám
někdy vadí,“ podotkl Kiryk. Text a foto: Dagmar Slezáková

Letošní první zlatá
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„Snahou dopravního podniku je maximálně využít vlastních vozidel a vlastních zaměstnanců. Po dobu MS máme vyčleněno
30 řidičů, pět je v rezervě. Na pronájem vozidel je podepsána smlouva s ČSAD Jablonec. Zde je připraveno 6 autobusů včet-
ně řidičů. Další jednání byla vedena s dopravcem z Mladé Boleslavy, odkud město v případě potřeby zapůjčí 10 vozů včetně
řidičů,“ uvedl ředitel DPML Jiří Veselka s tím, že v dopravním podniku je zajištěna nepřetržitá opravárenská základna, dispečerské
služby, pohotovostní jeřáby a další potřebná technická zařízení. Dalším bodem pro období šampionátu je městská vyhláška, kterou
29. ledna schválili zastupitelé. „Vyhláška řeší noční klid, který by měl být ve městě od 22 hodin, ale třeba i konzumaci alkoholu
na veřejnosti. Zároveň vymezí místo pro ty, kteří by chtěli vyjádřit nesouhlas s konáním mistrovství anebo jej podpořit. Bude

k tomu vyhrazeno prostranství v dolním centru Na Rybníčku,“ konstatoval primátor
Jiří Kittner. Podle jeho slov jsou městské organizace připraveny na nápor návštěvníků.
Jak dopravní podnik, tak technické služby, ale i třeba .A. S. A., která bude muset
odvézt mnohem více odpadu než jindy. „Připravena je také městská policie. Strážníci
budou na nohou prakticky čtrnáct dní. V rozpočtu máme připraveny i peníze
na zvýšené náklady,“ upřesnil primátor. Během šampionátu bude v krajské metro-
poli velmi komplikovaná doprava a je zapotřebí, aby řidiči dbali dopravních značení.
„Nechystáme mimořádná represivní opatření, ale budeme se soustředit na ty
oblasti města, kde šampionát bude probíhat, neboť prioritou je bezpečnost. To
se netýká jen diváků. Musíme udržet některé silnice průjezdné pro sanitky, vozy
hasičů a tam budeme nekompromisní. Každý musí počítat s tím, že když si
postaví auto, kam nemá, že mu bude odtaženo,“ dodal Kittner. Parkovací plochy
jsou připraveny jednak na dálnici a na libereckém letišti.

Pokračování ze strany 1

FIS Mistrovství světa v klasických
lyžařských disciplínách Liberec 2009

Liberec v době lyžařského šampionátu

Dagmar Slezáková

Důležitou a nepostradatelnou sekcí v organizaci i při samotném konání světového
šampionátu je zabezpečení zdravotní péče jak pro sportovce, tak diváky. V této
souvislosti jsme položili několik otázek Lence Halamové, manažerce sekce Medical
pro MS a zastupitelce města Liberec.

Jak je zajištěna zdravotní péče v areálech ve Vesci a na Ještědu a kdo
je součástí zdravotních týmů?

V obou areálech jsou vytvořeny skupiny hlídek, a to ve složení lékař, sestra,
horská služba a dobrovolníci. V obou areálech budou přítomny také sanitní vozy
Rychlé lékařské pomoci ve složení lékař, sestra a řidič. Hlavním lékařem šampionátu
je MUDr. Jiří Janata, jinak primář ortopedického oddělení Krajské nemocnice Liberec.
V případě zraněných osob budou tito lidé převáženi do krajské nemocnice k ošetření.
Jinak v běžeckém areálu ve Vesci budou k dispozici čtyři hlídky a na ještědskému
areálu budou působit tři hlídky zdravotníků.

Hlídky jsou tvořeny pouze zdravotníky z Liberce nebo jsou posíleny
o kolegy z okolí?

Personál tvoří nejen zdravotníci z Liberce, ale také z Frýdlantu. Jde o lékaře
a sestry, kteří po odborné stránce mají dostatek zkušeností, neboť prošli různými
odděleními v nemocnici, a navíc sami o sobě jsou sportovci. Jim budou k ruce
dobrovolníci z řad zdravotníků.

Při pořádání sportovních akcí je zapotřebí perfektní souhra záchranných
týmů. Světový šampionát je obrovský sportovní podnik, zúčastnili jste se
nějakého cvičení, abyste byli dobře připraveni?

Ano, jedno cvičení se uskutečnilo v obou libereckých areálech loni v únoru při
světových pohárech a další na nedávné Pražské lyži.

Jak se vám při přípravách spolupracovalo s Krajskou nemocnicí Liberec
a Krajským úřadem Libereckého kraje?

Velmi dobře, což vyústilo například v poskytnutí prostor pro záchytnou stanici. Pro
tyto účely nemocnice vyčlenila takzvaný detox na psychiatrickém oddělení. V liberecké
nemocnici bude také vytvořeno infekční oddělení, kde by se při epidemiích léčili pacienti
s nakažlivými nemocemi. V průběhu šampionátu nemocnice posílí také úrazovou a interní
ambulanci. Chtěla bych ještě dodat, že součástí naší sekce pro MS je antidoping, který
bude umístěn v Tipsport areně. Krevní testy si bude laboratoř provádět sama, tu určuje
FIS. Po dobu závodů se budou vzorky moče odvážet denně do Drážďan. V Liberci budou
pracovat tzv. odběrové sestry, které musí ovládat dva cizí jazyky.

Zeptali jsme se…

Dagmar Slezáková

Na lyžařský šampionát jsou připraveni
také městští strážníci, a to nejen novými
výraznými uniformami. V přízemí budovy
Uranu na ulici 1. máje bude turistům
sloužit kontaktní místo. S poskytováním
informací souvisí i znalost cizích jazyků.
Liberecká městská policie tuto proble-
matiku vyřešila tlumočníky. „Tlumočníci
z několika světových jazyků budou
po telefonu pomáhat libereckým stráž-
níkům, které během mistrovství světa
osloví na ulici cizinec. Tlumočníci bu-
dou k dispozici na mobilním telefonu.
Je to v tuto chvíli efektivnější řešení
než naučit za tři měsíce osmdesát
strážníků anglicky nebo německy,"
uvedl ředitel MP Ladislav Krajčík.

Strážníkům při MS
pomohou tlumočníci

Vesecký areál
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Mistrovství světa v klasickém lyžování to nebudou
pouze závody, ale také zábava v podobě doprovodného
programu, který připravili organizátoři šampionátu. Diváci
a fanoušci lyžování v Liberci se setkají s legendární an-
glickou rockovou skupinou Deep Purple.

„Věřím, že Deep Purple, kteří už jednou Tipsport arenu
vyprodali, budou mít i během zahajovacího ceremoniálu
velký úspěch,“ řekla presidentka organizačního výboru Kateřina
Neumannová. Koncert rockové skupiny má být vrcholem Bílé
noci, zahajovacího ceremoniálu v liberecké Tipsport areně 18.
února. Podle Neumanové se tak diváci v Liberci dočkají zahájení,
na jaké jsou zvyklí spíše z olympijských her. Jak sama připomněla,
podobně pojatý úvod mistrovství světa v klasickém lyžování není
obvyklý. Vstupenky na zahajovací ceremoniál je možné koupit
u oficiálního tiket operátora, společnosti TicketPro. Kromě legendy
světového rocku se ale diváci dočkají také dalších zpěváků a sku-
pin. „Obecně lze říci, že každý den bude v Liberci minimálně
jeden koncert. Vždy během slavnostního předávání medailí
na náměstí Dr. Edvarda Beneše bude před a po předávání

Rocková legenda Deep Purple zahájí mistrovství

Jaké tematické
dny na fanoušky
v Liberci čekají:
18. 2. (st) zahájení
20. 2. (pá) Slovenský den
21. 2. (so) Family and Ladies Weekend
22. 2. (ne) Family and Ladies Weekend
23. 2. (po) Den dobrovolníků
24. 2. (út) Italský den
26. 2. (čt) Norský den
27. 2. (pá) Český den
28. 2. (so) EU den
1. 3. (ne) zakončení

(ds)

hudební vystoupení,“ doplnila Neumannová.. Na náměstí před
radnicí vystoupí například Aneta Langerová, Těžkej Pokondr nebo
Michal David. Vstup na tyto koncerty je zdarma. Téměř každý
den se také budou konat tematické dny. Během nich budou mít
návštěvníci příležitost setkat se s kulturou například Itálie, Norska,
anebo Slovenska. Právě ve Slovenský den bude velkým lákadlem
vystoupení skupiny Elán, a to 20. února. Organizační výbor
chystá v areálech na Ještědu i ve Vesci divácké fanzóny, v nichž
také nebude chybět hudební produkce. „Slavnostní zakončení
se odehraje v areálu ve Vesci záhy po skončení posledního
závodu na 50 kilometrů. Šéf FIS Gian Franco Kasper ukončí
mistrovství, bude spuštěna vlajka a štafetu převezme norské
Oslo,“ doplnila Neumannová.

V areálech nebo ulicích města lidé mohou potkat známé nebo
význačné osobnosti. Na šampionát má zavítat Ivana Trumpová.
Organizátoři počítají s účastí politiků i členů panovnických ro-
dů. „Norové nám potvrdili, že na šampionát přijede norský
korunní princ Haakon s doprovodem,“ sdělil Zdeněk Soudný,
mluvčí mistrovství.

O kubistické Trofeje Mistrů budou bojovat nejlepší lyžaři
světa na mistrovství světa v Liberci. Pro medailisty je vyrobili
skláři z Preciosy, která se stala dalším oficiálním partnerem
světového šampionátu. Trofeje vypadají jako vybroušené z ledu
a celkem jich bylo vyrobeno 204.

„Trofej Mistrů je vyrobena z ušlechtilého a vysoce
kvalitního křišťálového skla. Je to to nejlepší pro ty nej-
lepší. Mají připomínat tradici českého umění a zručnost
českých sklářů,“ uvedla Pavlína Hrušková z Preciosy. Autoři
se inspirovali českým kubismem, který vznikl v Praze kolem
roku 1910 a stal se symbolem národní svobody. Této ideje se
drželi také designéři Trofeje Mistrů a chtěli vyjádřit národní
příslušnost, identitu a hrdost.

Trofej tvoří sloup vybroušené krychle podpírající kouli s na-
črtnutými světadíly jako symbol světa a drobný modrý šaton
znázorňuje Českou republiku.

Trofej pro vítěze je složena z pěti kamenů a je 32,5 centime-
tru vysoká. Dohromady je na ní 70 faset neboli vybroušených
plošek. Právě ony světlo „křišťálově“ lámou. Cena určená pro
druhá až šestá místa je vybroušena ze tří kamenů, má 40
faset a je 21,5 centimetrů vysoká. (sl)

Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách si vyžádá řadu bezpeč-
nostních opatření jak ve městě, tak v obou lyžařských areálech. Kromě policejních
složek budou v pohotovosti i členové Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje. Jim budou pomáhat i liberecké sbory dobrovolných hasičů.

„Mezi Statutárním městem Liberec a Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje došlo k uzavření Dohody o spolupráci při zajištění záchran-
ných a likvidačních prací po dobu konání šampionátu. Tato dohoda upravuje
nasazení všech osmi městských jednotek sboru dobrovolných hasičů včetně
techniky, které budou v případě potřeby zasahovat na celém území města,“
uvedl Lubomír Popp z odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Liberec.

Družstva JSDH budou zabezpečovat pohotovost ve zbrojnicích Horní Hanychov,
Vesec, Pilínkov, Vratislavice n. N. a Růžodol I. Nepůjde však o nepřetržitou službu,
ale o zvláštní režim posilující akceschopnost profesionálních jednotek v intervalech,
které jsou z hlediska konání jednotlivých závodů nejvíce riziková. V prostorách uve-
dených zbrojnic budou družstva sloužit pohotovost vždy minimálně 60 minut před
závodem a končit budou 60 minut po závodu.

Pohotovost dobrovolných hasičů

(kš)

Český křišťál pro nejlepší lyžaře
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Nejen nejlepší sportovci si z Liberce odvezou křišťálovou krásu.
I diváci a návštěvníci si budou moci na různých místech města
jako upomínku na mistrovství koupit křišťálový kámen s logem
FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 a přispět
tak na dobrou věc. Krásné křišťálové trofeje pro prvních šest nej-
lepších v každé disciplíně i upomínkové předměty pro Mistrovství
světa v Liberci pocházejí z rukou sklářských mistrů jablonecké
firmy Preciosa. Upomínkové křišťály se budou prodávat za 100Kč
a jejich nákupem lidé přispějí částkou 90Kč handicapovaným
dětem z Jedličkova ústavu v Liberci především na ozdravné a re-
habilitační pobyty. Dobročinnou akci ve spolupráci s organizačním

výborem podporuje Nadace Preciosy, Statutární město Liberec
a Krajský úřad Libereckého kraje. Po skončení šampionátu bude
také vydražena jedna křišťálová trofej, identická s tou, kterou se
budou pyšnit mistři světa, s podpisy vítězů ve všech disciplínách
letošního mistrovství. Výtěžek z dražby je určen občanskému sdru-
žení D.R.A.K., které pomáhá handicapovaným občanům a jejich
rodinám. Dalším charitativním počinem libereckého šampionátu
budou otisky dlaní mistrů světa na dlaždicích takzvané „Zdi
dobré vůle“ u hlavního vchodu do Tipsport areny. Organizační
výbor tak přispěje do sbírky „Přilož ruku k dílu“, jejíž výtěžek je
věnován na podporu handicapovaných sportovců.

Organizační výbor MS LIBEREC 2009 podporuje charitu

(sou)

Česká pošta, s. p., ve spolupráci s organizačním výborem
u příležitosti konání FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování
Liberec 2009 přistoupila k několika akcím, které potěší zejména
filatelistickou veřejnost. K této mimořádné události budou vydána
celkem tři příležitostná poštovní razítka, která budou používána
na příležitostných poštovních přepážkách, které budou umístěny
na sportovištích a následně u pošty 460 01 Liberec 1.

Program příležitostných poštovních přepážek je následující:
18. 2. (středa) 18.00–22.00 hod. – Tipsport Arena Liberec
19. 2. (čtvrtek) 10.30–15.00 hod. – Vesec

16.15–18.30 hod. – Ještěd
20. 2. (pátek) 12.00–15.00 hod. – Vesec

16.00–18.30 hod. – Ještěd
21. 2. (sobota) 12.00–14.30 hod. – Vesec

15.30–18.30 hod. – Ještěd
22. 2. (neděle) 11.30–16.30 hod. – Vesec
23. 2. (pondělí) – pouze tréninkový den bez soutěží, přepážka

bude umístěna pouze u pošty Liberec 1
24. 2. (úterý) 10.00–14.30 hod. – Vesec
25. 2. (středa) 10.00–14.30 hod. – Vesec
26. 2. (čtvrtek) 12.00–16.30 hod. – Vesec
27. 2. (pátek) 12.00–15.00 hod. – Vesec

16.00–19.00 hod. – Ještěd
28. 2. (sobota) 12.00–14.00 hod. – Vesec

15.00–18.00 hod. – Ještěd
1. 3. (neděle) 12.00–17.00 hod. – Vesec

– slavnostní zakončení MS 2009
Dále budou vydány příležitostné podací a cenné nálepky

s přítiskem 460 01 LIBEREC 1 FIS MS 2009 a sada obrazových
pohlednic s předtištěnou známkou a příležitostná dopisnice s pří-
tiskem. Česká pošta, s. p., vydává příležitostnou poštovní známku
v nominální hodnotě 18Kč včetně obálek prvního dne vydání. Bližší
údaje jsou veřejnosti k dispozici na www.ceskaposta.cz – sekce
Filatelie. Každý, kdo má zájem o filatelistický suvenýr od České
pošty, s. p., k této mimořádné sportovní události ve formě otis-
ků příležitostných poštovních razítek na řádně vyfrankovaných
zásilkách apod., může své požadavky zasílat na adresu: Česká
pošta, s. p., Filatelie – MS 2009, nám. Dr. E. Beneše 559/28,
460 01 Liberec 1. Vzhledem k šampionátu přistoupila pošta
Liberec 1 na úpravu otvírací doby pro veřejnost ve dnech
19. 2. 2009–28. 2. 2009, a to:

PO–PÁ 08.00–22.00 hod.
SO (21. a 28. 2. 2009) 08.00–12.00 hod., 18.00–22.00 hod.
NE (22. 2. 2009) 18.00–22.00 hod.

Přičemž od 18.00 do 22.00 hod. bude pošta poskytovat všechny
standardní služby, vyjma podání a výdeje balíkových zásilek.

Česká pošta a MS Liberec 2009

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým

pobytem a právnické osoby se sídlem na území Statutárního
města Liberec, že ke dni 31. 3. 2009 je splatný místní po-
platek ze psů za rok 2009. Roční sazba poplatku činí 600Kč
za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1 500Kč. Pokud
držitel psa pobírá některý z důchodů, jako jediný zdroj příjmů,
činí sazba 200Kč, resp. 300Kč. V případě, že již psa nemáte
ve svém držení nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku,
je nutné tyto skutečnosti ohlásit správci poplatku. Vznikne-li
nebo zanikne-li poplatková povinnost během roku, platí se
místní poplatek ze psů v poměrné měsíční výši od prvního
dne měsíce následujícího po měsíci, kdy situace zakládající
poplatkovou povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve kterém
nastal stav určující zánik poplatkové povinnosti.

Místní poplatek za komunální odpad
Upozorňujeme všechny občany, kteří mají trvalý pobyt

v Liberci, že ke dni 31. března 2009 je splatný místní popla-
tek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2009.
Výše poplatku se ani pro tento rok nemění, zůstává na částce
492 Kč za osobu a rok, tj. 41Kč za měsíc. Pro určení počtu
zpoplatňovaných měsíců v případě změn (narození, úmrtí,
změna trvalého pobytu) je rozhodný stav na konci měsíce.

Všeobecné informace k místním poplatkům
Občané mohou ohlásit změny v poplatkové povinnosti nebo

získat informace o stavu svého osobního účtu v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platbu je možné provést na účet č. 19–7963850237/0100
pod přiděleným variabilním symbolem těmito způsoby: pro-
střednictvím České pošty, s. p., bezhotovostním převodem
z účtu, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu
města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepá-
žek č. 5 a 6.
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00–16.00 hod.
pátek 8.00–14.00 hod. (každý poslední pátek v měsíci je budova
uzavřena – sanitární den.)

Případné dotazy na výše uvedené poplatky zodpovíme na te-
lefonních číslech 485 243 226 (227, 246, 243 ) nebo na e-mailu:
odpady@magistrat.liberec.cz .

Pokud u občanů, jichž se poplatky týkají, nedošlo
k žádným změnám, mohou poplatky uhradit již nyní
a vyhnout se tak nepříjemným a dlouhým frontám,
k nimž dochází těsně před termínem splatnosti.

POZOR: blíží se splatnost
místních poplatků



oznamuje, že veřejné projednání návrhu koncepce Integrovaného plánu rozvoje města Liberec-zóna Lidové sady
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční dne 16. 2. 2009 od 14.00 hod. na Krajském úřadě Libereckého kraje,
vchod C, 3. patro, multimediální sál.

Program jednání:
• Úvod
• Důvody pro pořízení dokumentu; postup zpracování
• Představení návrhu koncepce
• Představení vyhodnocení vlivu koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví

• Diskuse, připomínky

Koncepce a vyhodnocení vlivů na životní prostředí je k nahlédnutí na Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor život-
ního prostředí a zemědělství, č. kanceláře 1223, a to v úřední dny (Po a St) nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě
(485 226 497, RNDr. Šádková), na Magistrátu města Liberec, odbor rozvojových projektů, č. kanceláře 314, a to v úřední době
po předchozí telefonické dohodě (485 243 575, Ing. Martin Čech). Do návrhu a vyhodnocení koncepce lze také nahlédnout
v celostátní databázi posuzování koncepcí http.//www.cenia.cz/eia/sea kód koncepce LBK002K.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor život-
ního prostředí a zemědělství, U Jezu 642, 461 80 Liberec 2, nejpozději do 23. února 2009.
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Komunitní středisko KONTAKT Liberec, adresa: Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, telefon: (+420) 485 244 992,
e-mail: klub@ksk.liberec.cz, otevřeno: pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin.
Od 1. února se Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace, prezentuje na nových internetových
stránkách: www.ksk.liberec.cz.

Program Klubu seniorů

Pondělí
2. února

17.00 hodin
Klubovna v podkroví

Povídání o Albrechtu z Valdštejna s Miroslavem Kněbortem.

Úterý
3. února

14.00 hodin
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miroslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpolední
posezení s živou hudbou.

Čtvrtek
5. února

13.30 hodin
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Čtvrtek
5. února

10.00 hodin
Kuželna Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v Kuželně. Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj
v kuželkách!

Pátek
6. února

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si
kondici.

Pondělí
9. února

10.30 hodin
Klub seniorů

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Pondělí
9. února

16.30 hodin
Klubovna v podkroví

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma
Smějeme se s hudbou.

Čtvrtek
12. února

13.30 hodin
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Čtvrtek
12. února

14.00 hodin
Radniční sklípek

II. SENIORSKÉ ŠIBŘINKY ráz Letem světem. Vstupenky jsou k dispozici
v Klubu seniorů.

Pátek
13. února

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si
kondici.

Pondělí
16. února

15.30 hodin
Klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou na téma Josef Kajetán Tyl.

Úterý
17. února

14.00 hodin
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miroslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpolední
posezení s živou hudbou.

Středa
18. února

16.00 hodin
Klubovna v podkroví

Beseda s Antonínem Hladíkem na téma Na lyžích po hřebenech našich hor
z Liberce do Tater

Čtvrtek
19. února

13.30 hodin
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek
20. února

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si
kondici.

Pondělí
23. února

10.30 hodin
Klub seniorů

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Středa
25. února

16.00 hodin
Klub seniorů

Přednáška na téma zdravá výživa v nemoci s Helenou Sedláčkovou a Zuzanou
Liškovou.

Čtvrtek
26. února

13.30 hodin
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 27.
února

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si
kondici.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
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Zásah měsíce

Mezi největší mimořádné události,
k nimž liberečtí dobrovolní hasiči vy-
jížděli, bezesporu patřil požár, ke které-
mu došlo 13. ledna večer. Na operační
středisko Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje byl nahlášen požár
autoopravny v Ostašovské ulici, kdy
ohlašovatel uvedl, že z místa požáru bylo
slyšet také výbuchy. Na místo zásahu byla
vyslána profesionální jednotka ze stanice
Liberec a dobrovolní hasiči z Růžodolu I,
Machnína, Krásné Studánky, Stráže nad
Nisou a rovněž jednotka Českých drah.
Hasiči zjistili, že požár vypukl v přízemí
budovy, kde se nacházela dílna, která
již byla v době příjezdu jednotek celá
v plamenech. Uvnitř se kromě hořícího
nákladního automobilu nacházelo také

značné množství lahví s propan-butanen,
tlakových lahví a řada hořlavých kapalin,
což zásah značně komplikovalo. Byl na-
sazen vysokotlaký vodní proud a chlazení
tlakových lahví, aby nedošlo k dalšímu
výbuchu. Vzhledem k velké spotřebě
hasicích prostředků hasiči u nedalekého
podzemního hydrantu zřídili čerpací
stanoviště a vodu na místo události do-
pravovali kyvadlově. Zhruba po hodině se
podařilo dostat požár pod kontrolu a krát-
ce před 23.00 hodinou byl objekt předán
majiteli. Na místě ještě nezbytnou dobu
zasahovala jednotka sboru dobrovolných
hasičů z Růžodolu z důvodu závěrečných
likvidačních prací.

Hasiči nebojovali jen s ohněm, ale také
s vodou. Krátce po půlnoci 11. ledna vy-

jela Jednotka sboru dobrovolných hasičů
z Vratislavic nad Nisou do Olbrachtovy
ulice, kde došlo k zatopení jednoho ze
sklepů panelového domu. Voda zkompli-
kovala situaci také 16. ledna odpoledne
v Pražské ulici, kde došlo k poškození
vodovodního potrubí. Na místo vyjeli
společně s profesionální jednotkou také
dobrovolní hasiči z Růžodolu. Celé místo
události muselo být uzavřeno, aby hasiči
mohli vypustit vodu z potrubí, a zabránit
tak vzniku dalších škod na majetku.

Více informací o činnosti jednotek
sboru dobrovolných hasičů naleznete
na www.liberec.cz, v sekci občan-magis-
trát-oddělení krizového řízení.

Zuzana Škodová,
odbor kancelář tajemníka

Upozorňujeme provozovatele malých zpoplatněných zdrojů znečišťování ovzduší,
že dle ust. § 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
(dále jen zákon o ochraně ovzduší) jsou povinni do 31. března 2009 po skončení
poplatkového období zaslat podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok přísluš-
nému orgánu ochrany ovzduší. Ten je určen umístěním zdrojů. U zdrojů umístěných
v k. ú. Liberec (vyjma k. ú. Vratislavice nad Nisou) je to Magistrát města Liberec,
odbor životního prostředí. Za zdroje umístěné v územním obvodu Vratislavice nad
Nisou se podklady zasílají na Úřad městského obvodu Vratislavice nad Nisou.
Malé zpoplatněné zdroje jsou:

1) spalovací zařízení o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 50 kW (ale
nižším než 200 kW), používající paliva uvedená v příloze č. 1 tabulce B II
zákona o ochraně ovzduší

2) zdroje emitující těkavé organické látky (dále jen „VOC“)
3) zdroje emitující tuhé znečišťující látky (dále jen „TZL“).

Spalovací zdroje
Oznamovací povinnost dle výše uvedeného zákona se vztahuje na provozovatele

malých spalovacích zdrojů, kteří používají paliva uvedená v příloze č. 1 tabulce B II
zákona o ochraně ovzduší, tj. topný olej s obsahem síry od 0,1 do 1%, černé uhlí,
hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí, hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly,
proplástky, jiná kapalná paliva a látky, pokud zákon jejich používání nezakazuje. Sazby
poplatků jsou také uvedeny v příloze č. 1 tabulce B II zákona o ochraně ovzduší.

Oznamovací povinnost se naopak nevztahuje na provozovatele malých spalovacích
zdrojů znečišťování ovzduší, kteří používají jako palivo koks, dřevo, plynná paliva
dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, biomasu nebo lehký topný
olej s obsahem síry do 0,1%.
Zdroje emitující VOC

Provozovatelé malých zdrojů s celkovou jednorázovou roční spotřebou VOC větší
než 0,6 t a provozovatelé malých zdrojů s celkovou projektovanou roční spotřebou
VOC větší než 0,4 t (pokud není v příloze č. 2 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. uvedeno
jinak), podléhají uvedené oznamovací povinnosti. Provozovatelé výše uvedených
zdrojů každoročně předávají vyplněný tiskopis (oznamovací list uživatele organických
rozpouštědel) podle přílohy č. 6, vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. Sazby poplatků jsou
uvedeny v příloze č. 1 tabulce B III zákona o ochraně ovzduší.
Zdroje emitující TZL

Na provozovatele malých zdrojů emitující TZL se rovněž vztahuje oznamovací
povinnost dle § 19, odst. 16 zákona o ochraně ovzduší. Sazby poplatků jsou uvedeny
v příloze č. 1 tabulce B III tohoto zákona.

Víte, že...
• vstupem divize MHD z ČSAD Liberec

získal Dopravní podnik Liberec, a. s.,
23 autobusů – 17 městských autobusů
(6 nízkopodlažních, 1 autobus pro auto-
školu), z nichž 5 vozů je na CNG.
• v roce 2008 byla ukončena čtyřletá

etapa modernizace obnovy vozového parku
tramvají, kdy bylo modernizováno celkem
24 vozů. Z toho 12 vozů bylo upraveno
na částečně nízkopodlažní. U všech vozidel
byla dosazena nová vozová skříň a osaze-
na moderní úsporná elektrická výzbroj.
• DPML bude v modernizaci tramvají

pokračovat v počtu 2 až 4 vozy za rok
a ve svých dílnách chce postupně postavit
8 nových tramvají (přibližně do roku 2014).
Tyto vozy by měly sloužit na plánované
nové trati do Rochlice.
• Dopravní podnik města Liberce

k 1. 1. 2009 měl ve svém majetku 118
autobusů a 67 tramvajových vozů. Z cel-
kového počtu autobusů je 112 kusů
na dopravu MHD (z toho 71 autobusů
nízkopodlažních), 2 vozy jsou určeny pro
autoškolu, 4 autobusy na zvláštní určení
(např. zájezdové), z počtu 118 vozů jezdí
14 vozů na CNG (plyn).
• nejnovější autobusy byly vyrobeny

v loňském roce a dopravní podnik jich zakou-
pil 13 kusů. Jedná se o typ SOR BN 12 – 6
kusů a typ TEDOM CNG – 7 kusů.
• průměrná cena nového autobusu se

pohybuje okolo 6 milionů korun.
• průměrné stáří autobusů je 10 let.
• tramvajový park tvoří 67 vozů růz-

ných typových řad, nejstarší vozy jsou dvě
tramvaje typu T2R, nejmodernější dva vozy
T – 3.PV PROGRESS, které jsou po kom-
pletní rekonstrukci z roku 2008, rozchod
tramvají lze volit výměnou podvozků.

Malé stacionární zdroje znečišťování
ovzduší – poplatková povinnost
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Služby lékáren
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589,
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ: 8.00–17.00 hod. SO: 9.00–12.00 hod.
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS
• PLESOVÁ SEZONA 2009: Městské informační centrum přináší všem milovní-
kům tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2009, aby si každý mohl vybrat
dle svého zájmu.
• ZIMNÍ SPORTOVIŠTĚ: Všem příznivcům sezonních sportů přinášíme přehled
cen vleků našeho regionu spolu s kontakty na jejich provozovatele.
Výše jmenované přehledy najdete na internetových stránkách http://www.infolbc.cz,
nebo obdržíte zdarma v Městském informačním centru Liberec.

Dovolujeme si vás upozornit na prodloužení otvírací doby městského
informačního centra, která bude platit po dobu příprav a konání FIS
Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách.
Sobota 14. února 2009 8.00–17.00
Neděle 15. února 2009 8.00–17.00
16. února–1. března 2009 (včetně víkendů) 8.00–21.00

NABÍDKA ZBOŽÍ
• Novinkou, která určitě udělá radost dětem, je nový maskot města – panáček
Ještídek. Jeho dřevěnou figurku si můžete zakoupit v informačním centru v několika
podobách za prodejní cenu 105Kč.
• Na své si přijdou sběratelé turistických známek. Informační centrum má v prodeji
novou výroční turistickou známku vydanou k příležitosti konání FIS Mistrovství
světa v klasickém lyžování. Cena 25Kč.
• Sortiment knih jsme rozšířili o novou reprezentativní publikaci Česká re-
publika (autor Libor Sváček) za prodejní cenu 390Kč a knihu Armáda v Liberci
a Libereckém kraji (autor Vladimír Novák) za prodejní cenu 295Kč.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ÚNORA
21. 2. 1599 obdržel Liberec privilegium soukenického cechu (410 let).
27. 2. 1953 byla založena Vysoká škola strojní – dnešní TU Liberec (56 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc únor přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Odbor zdravotnictví Libereckého
kraje informuje, že od 2. ledna 2009
dochází ke změně v systému lékáren-
ských pohotovostí. V současné době
se v Liberci nachází celkem 7 lékáren,
jejichž prodloužená pracovní doba pl-
nohodnotně nahrazuje lékárnu, která
zajišťovala lékárenskou pohotovostní
službu pro občany Liberecka.

Lékárny a kontakty:
Eurolékárna
Budyšínská 1400, (Interspar)
otvírací doba:
po–so 8.30–19.30, ne 10.00–18.00
tel.: 485 105 048
Lékárna Ještěd
Soukenné náměstí 586,
otvírací doba:
po–pá 8.00–19.00, so 8.00–13.00
tel.: 485 111 182
Lékárna Globus
Růžodol 1,
otvírací doba: po–ne 8.00–20.00
tel.: 485 105 507
Lékárna NISA
OC NISA, České mládeže 456,
otvírací doba: po–ne 9.00–21.00
tel.: 481 444 404
Lékárna Vital
OC Delta, Fügnerova 667/7,
otvírací doba:
po–pá 8.00–19.00, so 8.00–18.00
tel.: 485 106 561
Dr. Max LÉKÁRNA
Polní 622/27, (Kaufland – Pavlovice)
otvírací doba: po–ne 8.00–20.00
tel.: 482 772 755, 482 772 756,
482 772 757
Dr. Max LÉKÁRNA
Dr. Milady Horákové 586/90, (Kaufland
– Rochlice)
otvírací doba: po–ne 8.00–20.00
tel.: 482 313 647

Koncepci prevence kriminality města Liberec na období let 2009 až 2011 schvá-
lilo městské zastupitelstvo v listopadu loňského roku. Vzhledem k tomu, že oblast
prevence kriminality od ledna letošního roku přešla na městskou policii, její ředitel
předložil městské radě dokument, který stanovuje základní oblasti pro působení
městské policie s cílem pozitivně ovlivňovat vývoj kriminality v Liberci. Celkem jde
o 10 samostatných projektů, na které se bude v tomto roce upírat pozornost.

Mezi ně patří například rozšíření kamerového systému ve městě, a to o dva kusy
kamer v ulicích Na Rybníčku a v okolí nového obchodního centra Plaza. Nicméně
jejich pořízení bude záležet na získaní finanční dotace. Městská policie vedle zkva-
litnění vlastního informačního systému chce přispět k lepší informovanosti veřejnosti
v oblasti bezpečnosti. S tím souvisí tzv. Senior linka, jejímž cílem je zvýšit bezpečí
seniorů v jejich bytech. Senior linka bude sloužit jako kontrola nezvaných návštěv,
kdy si bude možné ověřit identitu neznámého.

Městští strážníci budou pokračovat v projektu sebeobrany žen, kdy se kurzů
mohou účastnit ženy od 18 let. Seznámí se zde nejen s teorií, legislativou, prevencí
a otázkami psychologie, ale naučí se i praktické výuce sebeobrany při napadení.

Nosným programem je výchovné působení na mládež, která v rámci školní docházky
absolvuje kurzy cyklistiky. V této záležitosti a ve spolupráci s Libereckým krajem
je snahou, aby dopravní dětské hřiště převzala liberecká městská policie a rozšířila
jeho provoz do odpoledních hodin a více jej zpřístupnila veřejnosti.

V oblasti BESIP bude městská policie prostřednictvím přenosného radaru vyhod-
nocovat zatížení jednotlivých komunikací, které patří z hlediska silničního provozu
mezi riziková. Je nutno podotknout, že právě takto získané informace jsou cenným
zdrojem pro činnost dalších orgánů.

Prevence kriminality
pod taktovkou městské policie

• Oddíl kolové TJ Lokomotiva
Liberec průběžně přijímá nové zájemce
o kolovou, nejvhodnější věk je osm až jede-
náct let. Tréninky jsou dvakrát v týdnu v tě-
locvičně Lokomotivy Liberec v Jablonecké
ulici. Bližší informace v sekretariátu TJ nebo
u trenéra na tel:. 485 122 103. Na trénink je
možné přijít se podívat a vyzkoušet si, jak
by vám to šlo. Tréninky jsou každou středu
od 18 hodin. Cvičební obuv s sebou.

• Pečujete o své blízké a pomohla by
vám služba denního stacionáře? Dne
11. března v 16.00 hodin bude slavnostně
zahájen provoz denního stacionáře pro
seniory U Antonína v Markově ulici
v Ruprechticích. Prohlédnout si ho můžete
týž den od 14 hodin. U Antonína naleznete
moderní dům s veškerými službami, boha-
tým denním programem, vlastní dopravou
a krásnou zahradou. Každý den odpolední
klub pro veřejnost.

Rady a kontakty

Dagmar Slezáková
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zpravodaj
liberecké radnice

Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od
1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., nám. Dr. E. Beneše 559/28. Pokud Zpravodaj
neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou poštu,
tel.: 485 246 431. Do vyčerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

Statutární město Liberec

vyhlašuje 3. kolo pro poskytnutí
dotací ze sportovního fondu v roce
2009 na podporu úspěšné reprezentace
města za období od 1. ledna 2008 do
31. prosince 2008.

Tiskopisy žádostí včetně základních
pravidel jsou k dispozici na oddělení
kultury a sportu Magistrátu města
Liberec (budova radnice, 1. patro, kancelář
č. 109b), v recepci radnice a na we-
bových st ránkách města L iberce
www.liberec.cz.

Vyplněné žádosti lze zaslat poštou,
odevzdat v podatelně radnice nebo
předat na oddělení kultury a spor-
tu (1. patro budovy radnice, kancelář
č. 109b) do termínu uzávěrky, tj. do pon-
dělí 23. února 2009 do 17.00 hodin.

Další dotazy rádi zodpovíme na tel.
čísle 485 243 765 (R. Sobotková, refe-
rentka oddělení kultury a sportu).

Statutární město Liberec uspořádalo v lednu dvě charitativní akce. Předně to
byl Benefiční koncert v Severočeském muzeu, na který bylo prodáno 132 vstupenek.
Výtěžek z koncertu činil 66 000 Kč a jeho adresátem se stalo občanské sdružení
Hospic pro Liberecký kraj. Druhou akcí byl XVII. ples primátora, jehož výtěžek byl
určen pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou.
Na primátorský ples bylo prodáno 503 vstupenek s výtěžkem 125 750 Kč. Tak jako
v minulých letech i letos budou obě částky sečteny a polovinou rozděleny pro výše
uvedené organizace.

Návštěvníci podpořili charitatu

hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler
si Vás dovoluje pozvat na

14. března 2009
Kulturní centrum Turnov

20.00 – 03.00 hodin

bližší informace na www.kraj-lbc.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V HODNOTĚ 500 KČ 
OD 5. ÚNORA 2009
•  Kulturní centrum Turnov
•   Kontaktní centrum Krajského úřadu Libereckého kraje

(U Jezu 642/2a, Liberec 2)
•   Městská informační centra (MIC) Liberec,

Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Semily

Na plese bude možnost zakoupení čestné vstupenky v hodnotě 100 Kč. Výnos z plesu bude použit 
výhradně na dobročinné účely. Všechny vstupenky budou rovněž zařazeny do slosování o atraktivní ceny.

Během večera budou v rámci dobročinného výtěžku předány šeky dvěma vybraným organizacím.

5.5. 
HEJTMANSKÝHEJTMANSKÝ

  PLESPLES

  K tanci hrají: BOHEMIA UNIVERSAL BAND LIBEREC

    Host večera: H E I D I  J A N K Ů  A  D A V I D E  M AT T I O L I
         Vystoupení večera:  Módní přehlídka Jablonex Group, a. s.,  

podle návrhů B E AT Y  R A J S K É
                         Večerem provází: Zdeněk Kaňka

                Součástí večera:  občerstvení formou
                          bohatého rautu

Do ZOO dorazili
dva noví irbisi

Skupina libereckých irbisů, tedy lev-
hartů sněžných (Uncia uncia), se rozrostla
na čtyři kusy. Ke stávajícímu už starému
páru totiž přibyl další samec a samice
(sourozenci z roku 2007) ze ZOO Jihlava.
Zatímco samice bude pod Ještědem jen
v tzv. deponaci a stráví tu kratší dobu, sa-
mec bude do budoucna zárodkem nového
libereckého chovného páru. Chovatelé mu
tak začnou co nejdříve shánět vhodnou
samici, aby se chov irbise v ZOO Liberec
znovu dočkal mláďat.

Liberecká ZOO byla první zahradou
v republice, které se podařilo v roce 1990
v zajetí irbise rozmnožit, naposledy ale
mláďata úspěšně odchovala v roce 2001.
Stávající pár Jelena a Lord je totiž už
příliš starý (17 a 13 let). Irbis je zapojen
do Evropského záchovného programu
(EEP) pro chov ohrožených druhů svě-
tové fauny. (il)


