
Úřední hodiny magistrátu • Po, St: 8.30–18.00 hod.
• Út, Čt: 8.30–16.00 hod. • Pá: 8.30–14.00 hod. • So: 8.30–12.30 

26|3
15 hodin

3. zasedání zastupitelstva města v roce 2009  
se koná ve čtvrtek 26. 3. 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice
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Po posledním závodu mužů na 50 kilometrů skončilo ve veseckém areálu 
FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Pak následovala již 
jen závěrečná ceremonie a předání pomyslné štafety, kterou převzali zástupci 
norského Osla.

Čtrnáct dní žil Liberec 47. mistrovstvím světa v klasických lyžařských disciplí-
nách. Šampionát skončil a život ve městě se vrací do svých kolejí. Co bude se 
stavbami, které sloužily této sportovní akci? To jsou otázky pro náměstka primátora 
Ondřeje Červinku, který ještě před zahájením šampionátu měl takříkajíc v rukávu 
řadu projektů na jejich využití. 

Pane náměstku, bez ohledu na mistrovství světa v lyžování, z čeho máte největší 
radost při pohledu na nové nebo zrekonstruované stavby, areály, infrastrukturu, 
které vyrostly na Ještědu, ve Vesci, ale také ve městě a okolí Liberce?

Že se podařilo už spolu s žádostmi o nominace k uspořádání lyžařského mistrov-
ství v letech 2003, 2005 a 2007 začít s budováním infrastruktury. Na řadu projektů 
se podařilo získat  státní dotace. Jde například o vybudování tramvajových tratí 
do Hanychova, terminálu MHD, výstavbu ulice České mládeže, komunikace přes Ještěd, 
přístupovou komunikaci do Bedřichova, ale také o 254 chráněných bytů v Zeleném 
údolí, o rekonstrukce vysokoškolských kolejí. Bylo to i dobudování a rozšíření optické 
sítě s vysokorychlostním přenosem dat, Beranova cesta a další a další věci, které 
domodelovaly oba areály i přístup k nim v duchu potřeb běžného uživatele a nikoli 
jen vrcholového sportovce, ale hlavně pomohly vybudovat velkou část infrastruktury 
města. I výstavba dalších komunikací a příjezdových tras se nesla nejen s ohledem 
na MS 2009, ale hlavně na využití prostor i po šampionátu. Skeptici mohou namítnout, 
že by se většina věcí  stejně jednou musela udělat. 

Stavby lyžařského šampionátu využijí 
Liberečané a návštěvníci regionu

Ústředním mottem letošního již sedmé-
ho ročníku Veletrhu dětské knihy je název 
„Úspěšní čtou“. Veletrhu se 26. března 2009 
otevřou brány libereckého výstaviště, v jehož 
pavilonech návštěvníci najdou nejen stánky 
s knihami, ale také řadu zajímavých dopro-
vodných akcí. Podtématy letošní akce jsou 
„Svět Julese Verna“ a „Příběhy všedního 
dne Františka Nepila“. Veletrh potrvá do  
28. března a otvírací doba je následující:
26. 3. 2009 (čtvrtek) 9.00–18.00
27. 3. 2009 (pátek) 9.00–18.00
28. 3. 2009 (sobota) 9.00–17.00

Chcete pomáhat  
při volbách?
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskuteč-

ní volby do Evropského parlamentu. Sčítání 
výsledků proběhne při těchto volbách až 
v neděli 7. června 2009 v pozdních nočních 
hodinách. Zájemci o práci v okrskových vo-
lebních komisích při volbách do Evropského 
parlamentu si mohou již nyní vyzvednout 
v recepci budovy radnice a v recepci 
budovy Nového magistrátu závaznou při-
hlášku. Informace k volbám poskytuje  
Bc. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního 
a živnostenského, tel. 485 243 711.

Veletrh dětské knihy

Foto: Ota Mrákota

Soutěž o domácí kompostér
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• Od 1. února vstoupila v platnost 
novela zákona o DPH, podle které se 
plátcem DPH nově stávají také územ-
něsamosprávní celky, které dosáhnou 
obratu rozhodného pro určení (1 milion 
korun) a do tohoto obratu musejí nově 
započítávat i plnění osvobozená (nájem 
pozemků, bytů, staveb a nebytových 
prostor). Statutární město Liberec tohoto 
obratu dosáhlo již letos v lednu a tudíž 
bylo povinno se zaregistrovat jako Osoba 
povinná k dani.

V souvislosti s registrací k dani je však 
nutné provést několik úkonů, jejichž seznam 
byl vypracován speciálním pracovním 
týmem skládajícím se z ekonomů města, 
městského obvodu a projektových specia-
listů ve spolupráci s auditory a daňovým 
poradcem. Radní tento dlouhý seznam 
schválili a souhlasili s jeho postupným 
naplňováním. Nejzásadnější změnou vyvo-
lanou plátcovstvím DPH je nová koncepce 
rozpočtu, ve které budou nově všechna 
plnění dotčená povinností evidence účto-
vány jako hospodářská činnost.

• Rada města na svém 4. zasedání 
schválila přidělení bytů v nových objek-
tech postavených v Zeleném údolí, v ulici 

Krejčího 1175–1178. Byty byly přiděleny 62 
zájemcům, kteří se přihlásili do výběrové-
ho řízení. Jejich žádosti byly posuzovány dle 
schválených Pravidel pro přidělování bytů 
pro příjmově vymezené osoby a následně 
ještě projednány v Komisi humanitní. Byty 
o velikosti 1+kk získalo 18 zájemců, 1+1 
získalo 11 zájemců, 2+kk bylo přiděleno 22 
zájemcům, 2+1 získalo 8 zájemců a byty 
o velikosti 3+1 získali 3 zájemci. 

Jde o byty, které sloužily k uby-
tování pro potřeby MS Liberec 2009. 
Přidělováním dalších bytů v této lokalitě 
se rada města bude ještě jednou zabývat. 
Za připomenutí stojí, že radní na svých 
minulých zasedáních již schválili přidělení 
několika desítek bytů v DPS, které jsou 
součástí tohoto areálu. Kapacita nově 
postavených bytů je tak již z velké části 
využita.

• Před zahájením libereckého 
šampionátu radní projednali a schválili 
speciální dokument zpracovaný TSML,  
a. s., který mimo jiné zohledňoval 
plánované uzavírky, dopravní omezení 
a předpokládané vytížení jednotlivých 
lokalit v průběhu mistrovství. Z tohoto 
dokumentu jasně vyplynulo, že údržba 

nejvytíženějších lokalit se soustředila 
zejména na noční hodiny. Prioritou zů-
stalo zajištění sjízdnosti hlavních tahů 
a komunikací v okolí strategických míst 
(areály, centrum města, vysokoškolské 
koleje, ubytovací komplex v Zeleném 
údolí atd.) 

• V únoru 2008 zastupitelé města 
schválili TSML provozní dotaci ve výši 
1,5 milionu korun na realizaci projektu 
„Hřbitovy“, které jsou ve vlastnictví 
technických služeb. Dotace byla poskyt-
nuta na regeneraci hřbitovů, která měla 
přispět k jejich uvedení do důstojného 
stavu. TSML byly na základě smlouvy 
povinny předložit konečné vyúčtování 
čerpání dotace.

Dotace byla použita například na celko-
vou opravu hřbitovní zdi v Ruprechticích. 
Nejen, že byla zrekonstruována, ale v místě, 
kde byl hřbitov uzavřen pletivovou bariérou, 
došlo k částečné náhradě za KB bloky. 
Na všech hřbitovech pak došlo na důkladný 
předdušičkový úklid a na těch, kde tomu 
bylo třeba, i pravidelný řez živých plotů. 
Na vratislavickém hřbitově prošel opravou 
hřbitovní domek. Radní vzali vyúčtování 
provozní dotace na vědomí.

Návrh prvního 
rozpočtového opatření roku

První rozpočtové opatření bývá v případě Liberce zpravidla 
ve znamení zapracování fakticky sdělených částek dotací v rám-
ci souhrnného vztahu s Krajským úřadem Libereckého kraje. 
Jelikož je rozpočet na další rok schvalován ještě v prosinci roku 
předchozího, odbor ekonomiky magistrátu do něho předkládá 
čísla získaná na základě velmi konzervativního kvalifikovaného 
odhadu. V letošním roce se v prvním rozpočtovém opatření 
(1. RO) promítají i jiné vlivy. Hlavním z nich je rozhodnutí 
MPSV ČR, kterým se snižují dávky sociální péče pro těžce 
zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspě-
vek na péči, a to na úroveň roku 2008. Vedlejší vliv je v 1. 
RO vidět ze skutečnosti vzniku nových orgů v souvislosti 
s novou organizační strukturou magistrátu. Proto dochází 
k přesunům mezi schválenými rozpočtovými položkami, které 
však na objem rozpočtu nemají vliv.

Tímto návrhem se budou zabývat zastupitelé na svém 
nejbližším zasedání.

Schválený 
rozpočet

+/- úprava 
RO

Návrh 
po 1. RO

Příjmy 1 725 251 818 - 55 659 113 1 669 592 705

Výdaje 1 657 657 150 - 55 659 113 1 602 016 037

Financování 67 576 668 0 67 576 668

(mk)

Rada města loni v červnu schválila systém použití odpisů 
majetku příspěvkových organizací města a uložila náměst-
kům primátora Nadě Jozífkové a Ondřeji Červinkovi v rámci 
řízeného resortu zřídit příslušné fondy. 

V případě náměstkyně Jozífkové jde o Fond  pro finan-
cování rozvoje příspěvkových organizací  sociálního 
a zdravotního zaměření, v případě náměstka Červinky 
jsou to Fond  pro financování rozvoje školských pří-
spěvkových organizací a Fond pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací.

Fondy budou sloužit všem příspěvkovým organizacím pří-
slušného zaměření, jejichž zřizovatelem je SML. Základním 
zdrojem tvorby fondů budou odpisy nemovitého majetku 
uvedených zařízení, pouze u Fondu pro rozvoj školských 
příspěvkových organizací to budou navíc i odpisy movitého 
majetku. Ve všech třech případech je možným doplňkovým 
zdrojem případný příděl z rozpočtu města. Prostředky z fondů 
budou používány přísně účelově k financování konkrétních 
akcí obnovy a rozvoje příslušných příspěvkových organizací. 
Funkci správní rady bude vykonávat Rada města Liberec, 
a to u všech tří fondů. Zřízení, statut a pravidla výše 
uvedených fondů musí ještě projít schvalovacím řízením 
městského zastupitelstva.

Nové fondy pro rozvoj 
městských organizací

(ds)

Upozorňujeme občany, že během jara 2009 dojde ke změně režimu dopravy v pěší zóně na náměstí Dr. E. Beneše, v části 
ulice 5. května a v Pražské ulici. Vjezd bude povolen zásobovacím vozidlům do 6 tun, a to v době od 6.30 do 10.00 hodin 
a večer od 18.00 do 20.00 hodin. Tento režim bude platit i o víkendu.

UPOZORNĚNÍ
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Stavby lyžařského šampionátu využijí  
Liberečané a návštěvníci regionu

Mají pravdu, ale trvalo by to podstatně déle a ne vždy by 
byla možnost zrealizovat tolik akcí najednou a navíc v relativ-
ně velmi krátkém časovém úseku. Během těch let budování 
jedno zapadalo do druhého a výsledkem jsou místa, která 
zahraniční hosté oceňují, a věřím, že  domácí jim přicházejí 
rychle na chuť. 

A co dva sportovní areály?
Z nich mám radost, protože velká část je vybudována nově 

včetně příjezdových tras, budova na dopadu na Ještědu, která 
poskytuje kompletní služby a servis včetně restaurace, zasně-
žovací systém, parkovací dům a technické zázemí areálu. To 
vše řadí ještědský areál k jedněm z nejmodernějších v republice 
a je srovnatelný s evropskými středisky. Obdobně je  na tom 
areál Vesec. Obě střediska posouvají díky svému využití Liberec 
k jedinečným městům, kde se lze v zimě projet na běžeckých 
i sjezdových lyžích, v létě využít cyklistiku, inlajny, kolečkové 
brusle a v průběhu celého roku navštívit třeba divadla, zábavní 
centrum, bazén anebo zoo či botanickou zahradu. Dobudováním 
a zmodernizováním sportovně rekreačních areálů a potřebné 
infrastruktury odpovídající moderním požadavkům se Liberec 
dostal  z hlediska turistických možností mezi přední evropská 
města. Stálo to hodně úsilí a trpělivosti. Trpělivosti  především 
od lidí, jichž se výstavba přímo dotkla. A patří jim za to dík. 
Jsem přesvědčen, že to za trochu „nepohodlí“ stálo.

Nicméně skeptici pochybují nad možností využití 
areálů, především v letních měsících.

Vše, včetně skokanských můstků, má své využití i mimo 
zimní sezonu. Už před zahájením mistrovství se objevila 
více jak desítka reálných letních akcí – závody, soutěže 
v inlajnech, kolečkových lyžích a další, které budeme v létě 
pořádat v areálu ve Vesci a které vygenerují finance na to, 
abychom mohli v zimě standardně pro rekreační sport zasně-
žovat kolečko v tomto areálu pro širokou veřejnost. Čím dál 
více lidí se po zaměstnání věnuje pohybu, nikoli celý den, 
ale třeba jen pár hodin. A kde jinde si dojedete městskou 
dopravou nebo autem na dvě hodiny  protáhnout tělo? Jistě 
i obyvatelé Jablonce a další z okolí mohou využít rozšířených 
parkovišť. Vždy se najdou kritici a škarohlídi, ti byli, jsou 
a budou. Chápu, že někoho nezajímá zimní sport, a proto se 
mu opatření ve městě během šampionátu nelíbila. Ale trvalo 
to jen dva týdny. Vše vybudované pro šampionát zde zůstane 
a nejen pro profesionální sportovce, ale pro širokou veřejnost 
k využití volného času. 

Otázka poslední, šel byste do toho znovu?
Přiznám se, že to nebyla lehká cesta. Jednou se ale liberečtí 

zastupitelé pro pořádání rozhodli a jsem přesvědčený o tom, 
že zvolili správně. K věhlasným světovým zimním střediskům 
nyní přibude i český Liberec. To už přeci něco znamená.

Správní rady tří fondů navrhují přidělení dotací

Sportovní fond SML v roce 2009 hospodaří s celkovou částkou 
5 248 052 Kč, přičemž zastupitelstvem schválený rozpočet činí 
5 150 000 Kč a částka 98 052 Kč je zůstatek z loňského roku. 
Dne 7. ledna 2009 byla uzávěrka na vypsané 1. kolo dotací, kdy 
bylo podáno 99 žádostí s požadovanou dotací ve výši 3 479 751 Kč. 
Členové správní rady podali u 30 žádostí návrh na nepřidělení  
dotace. Zbývajícím 69 žádostem byla přidělena k rozdělení částka 
1 320 990 Kč. Mezi úspěšnými jsou např. Florbal Club Liberec,  
Bruslařský klub Variace Liberec, Grácie, o. s., Klub mládeže stol-
ního tenisu, TJ Kardio Liberec, TJ Lokomotiva Liberec aj. 

V prosinci loňského bylo vyhlášeno 1. kolo dotací z Fondu pro 
podporu a rozvoj vzdělávání, jehož uzávěrka byla 30. 1. 2009. 
Celkem bylo evidováno 55 žádostí, z nichž jedna byla převedena 
z Kulturního fondu SML. Požadavky uchazečů o dotace činily 
2 014 392 Kč. Dotace nebyla přidělena 19 žádostem, z toho  
3 žádosti správní rada přeřadila do Kulturního fondu SML. Naopak 
dotace byly přiděleny 36 žádostem, a to v požadované výši, 
nebo byly adekvátně kráceny. Pro 1. kolo dotací bylo rozhodnuto 

Pokračování ze strany 1

vyčlenit částku ve výši 763 100 korun. Mezi úspěšnými žadateli 
jsou např. MŠ Čtyřlístek, Flétnové soubory Notičky a Osminky 
při ZŠ Aloisina výšina, ZŠ Česká, ZUŠ Frýdlantská, ZŠ Husova, 
ZŠ Křižanská či Sdružení Ámos, o. s. Liberec.

Město Liberec rovněž vyhlásilo 1. a 2. kolo dotací z Fondu 
pro partnerskou spolupráci s uzávěrkou 16. ledna 2009, při-
čemž 1. kolo se týkalo zahraničí, kdy projekty jsou realizovány 
v partnerských městech, a 2. kolo bylo zaměřeno na projekty 
realizované v Liberci. Celkem bylo podáno 7 žádostí s poža-
davkem na přidělení dotací ve výši 184 520 Kč. Správní rada 
rozhodla o přidělení dotací všem 7 žádostem, z nichž 3 byly 
pokryty v plné výši, ostatní byly kráceny. Mezi žadatele se roz-
dělí částka 86 800 korun. Úspěšnými žadateli jsou JUDOCLUB 
Liberec, Regionální organizace zdravotně postižených Sever, 
Liberec,  ZŠ Dobiášova, Centrum volného času Arabela, ZŠ 
Barvířská a TU Liberec.

Všechny návrhy fondů na rozdělení dotací budou projednány 
ještě v zastupitelstvu města.

Tak jako každý rok i letos Statutární 
město Liberec organizuje akci „Jarní úklid 
velkoobjemového odpadu, nebezpečných 
odpadů a odpadů ze zeleně“.  Sběr zmí-
něných odpadů započne 2. dubna 2009. 
Stanoviště a data přistavení jednotlivých 
velkoobjemových kontejnerů budou zve-
řejněna v informačních letácích, které 
občané města Liberce obdrží do svých 
poštovních schránek. K nalezení budou 
také na webových stránkách města 
Liberce www.liberec.cz.

Jarní úklid 2009 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
– NEMOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI O BIOMETRICKÝ PAS
– NEMOŽNOST PŘEVZETÍ VYHOTOVENÉHO PASU

 
Z důvodu přechodu na nový biometrický prvek pořizovaný do cestovních pasů 
(otisk prstů) nebude možné 
od 25. 3. 2009 do 31. 3. 2009 
přijímat žádosti o biometrické pasy ani již vyhotovené doklady vydávat! 
Poslední den, kdy bude možné vyřídit a vyzvednout biometrický pas, je úterý 
24. 3. 2009. Zahájení normálního provozu bude znovu od středy 1. 4. 2009, 
kdy se budou pořizovat žádosti o cestovní pasy již s novým biometrickým 
údajem – otiskem prstů.
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Členové městské rady vzali na vědomí zprávu o činnosti 
Městské policie Liberec za rok 2008, jíž se budou zabývat 
i zastupitelé města.

Městská policie v Liberci v roce 2008 řešila celkem 23 627 
přestupků, což je o 375 přestupků více než v roce 2007. 
Nejvíce bylo evidováno přestupků proti silničnímu provozu – 
16 721 a nejméně se týkalo alkoholismu – 4. Strážníci uložili 
blokové pokuty za 5 437 200 Kč, což je o 242 tisíc korun více 
než v roce 2007.

Na úseku kontrolní činnosti parkovacího systému jsou 
údaje následující:

Jak pracovala městská 
policie v loňském roce

Rok 2007 Rok 2008

Uloženo pokut za „botičky“ 3 046 100 Kč 2 986 200 Kč

– z toho vybráno hotově 1 951 500 Kč 1 959 400 Kč

Nasazeno „botiček“ 12 079 11 468

Uloženo pokut za „odtahy“ 69 900 Kč 48 400 Kč

Počet přestupků řešen „odtahy“ 873 748

Nařízeno „odtahů“ 786 602

Smluvní vztah Statutárního města Liberec a Dopravního 
podniku města Liberec ohledně zabezpečení dopravní obsluž-
nosti území města řešila smlouva s platností na dobu neurčitou 
a každý kalendářní rok pak byly konkrétní podmínky řešeny 
formou dodatků ke smlouvě. Tento způsob uzavírání smluv však 
neodpovídá nové legislativě a především nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES), které vstoupí v platnost 3. 12. 2009. 
Podle tohoto nařízení může příslušný místní orgán, tedy SML, 
pověřit závazkem veřejné služby v dopravě osob vnitřního 
provozovatele za následujících podmínek:
• příslušný místní orgán vykonává nad vnitřním provozovatelem 

kontrolu, která se podobá té, kterou vykonává nad vlastními 
útvary (míra zastoupení ve správních, řídicích a dozorčích 
orgánech, 100% vlastnictví není podmínkou)

• smlouva o veřejných službách musí být uzavírána na dobu 
určitou s limitem 10 let

• dopravci jsou svěřeny jasně definované závazky veřejné 
služby

• parametry pro výpočet vyrovnání jsou předem objektivně 
a transparentně definovány

• výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným 
k pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazku 
veřejné služby, přičemž jsou zohledněny příslušné příjmy 
a přiměřený zisk

• výše vyrovnávací platby je určena na základě analýzy nákla-
dů, které by měl při plnění závazků dobře vedený podnik 
přiměřeně vybavený dopravními prostředky, přičemž jsou 
zohledněny dosažené příjmy a přiměřený zisk

Všechny tyto podmínky DPML splňuje.
Podle Nařízení EP nemusí příslušný místní orgán (SML) volit 

pouze tuto cestu, tzn. že nemusí pověřit závazkem veřejné 
služby vnitřního dopravce, ale v takovém případě musí řešit 
zadání provozování městské dopravy formou veřejné obchod-
ní soutěže se všemi riziky a komplikacemi (administrativa, 
financování veřejné obchodní soutěže, ztráta přímé kontroly 
nad provozem MHD aj.)

Pro uzavření smlouvy mezi SML a DPML je jedním z důvodů 
dlouhodobý smluvní vztah, který je podmínkou pro čerpání finanč-
ních prostředků z evropských fondů, které DPML čerpá a další 
žádosti plánuje. Rozsah sjednávané dopravní obslužnosti a výše 
plateb se oproti dosavadní praxi zásadním způsobem nemění.

DPML ve spolupráci s odborem komunálních služeb a od-
borem ekonomiky MML připravuje sofistikovaný systém po-
skytování reportů, výměny informací a kontroly, včetně online 
přístupu do informačního systému DPML, aby byly jednoznačně 
splněny podmínky evropské legislativy.

Tento návrh bude předložen městskému zastupitelstvu 
ke schválení.

Provoz MHD upraví 
nová smlouva podle EU

Komise občanských obřadů byla zřízena radou města dne  
13. 2. 2007. Její činnost spočívá v organizování a zajišťování akcí, 
jako jsou slavnostní ukončení studia – předávání absolventských 
diplomů, maturitních vysvědčení a výučních listů, a vítání nových 
libereckých občánků. Komise má celkem 13 osob.

Slavnostních obřadů k ukončení studia se v roce 2008 
na liberecké radnici zúčastnilo celkem 18 libereckých střed-
ních škol s 1 506 absolventy. Při 81 obřadech bylo předáno 
78 absolventských diplomů, 968 maturitních vysvědčení, 439 
výučních listů a 21 vysvědčení o závěrečné zkoušce. Ze 
statistiky vyplývá, že nejvíce absolventů se dostavilo v roce 
2007, a to 1 609, kdy se také uskutečnilo nejvíce obřadů – 82. 
Nejméně obřadů a také absolventů bylo v roce 2002, kdy šlo 
o 67 obřadů s 1 387 absolventy.

V roce 2008 se uskutečnilo celkem 100 obřadů vítání občánků 
pro 880 dětí. Tyto obřady se konají 2 až 3krát do měsíce, přičemž 
jde o 4 obřady v pátek dopoledne. Mimořádným obřadem, který 
se koná jednou ročně, je vítání dětí narozených  první den v roce. 
V uplynulém roce byl tento obřad uspořádán pro Sáru Novákovou 
a Daniela Veselého, kdy je společně s rodiči na radnici přivítal 
25. dubna 2008 primátor města Jiří Kittner. Obě děti obdržely 
zlatý řetízek s přívěskem, Knihu o Liberci, hračku a deníček 
novorozence. Připomínáme, že Sára Nováková (viz snímek) byla 
zároveň prvním novorozencem Libereckého kraje.

Občanské obřady v roce 2008

(sl)

Ilustrační foto
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A léta běží...
Jména všech seniorů, kteří oslavili 

narozeniny v únoru 2009, zajistila 
Komise pro občanské záležitosti.

90 let – Bedřiška Veselá, Emilie 
Žáková, Helena Patrná, Bohumila 
Francová, Jaroslav Kaiser, Marie 
Eichlerová, Marie Novotná

91 let – Věra Zirnsaková, Jindřiška 
Machková, Marie Frýbová

92 let – Julia Lukešová

93 let – Antonie Vígnerová, Ilona 
Sýkorová, Oldřich Skála, Arnošta 
Horáková

94 let – Františka Abšnajdrová

95 let – Josef Špicar, Margita 
Janečková

96 let – Berta Zyderová

97 let – Vladimír Diviš
 

Oslavencům k jejich významné-
mu životnímu jubileu gratulujeme.

VÝTVARNÝ KURZ 
LIBERECKÝCH SENIORŮ

Výtvarný kurz pro seniory se konal od 4. února do 6. 
března 2009 v prostorách Komunitního střediska Kontakt 
Liberec. Tento zajímavý mezigenerační projekt vedla Zuzana 
Kašubová, studentka Univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad 
Labem. Účastníci kurzu se seznámili po teoretické i prak-
tické části s těmito tématy: úvod do malby, zátiší, barevná 
kompozice, technika imprese, akvarel, portrét, geometrické 
abstrakce i koláž. (ksk)

V Jizerských horách bydlela vždycky radost. Lidé, co si tu posta-
vili chaloupky, dělali skleněné kuličky, figurky, skleničky i korálky, 
co do nich rádo kouká sluníčko. No a protože tu lidé dělali tak 
hezké věci, měli je rádi všichni obyvatelé hor, co bydlí pod keři, 
na březích potoků i v korunách stromů. Všelijací skřítci, hejkalové, 
borůvčáci zalévali pro ně kořeny stromů, aby rychle rostly, starali 
se o borůvky, maliny, houby a také o lesní zvěř, dohlíželi na děti, 
aby se jim nic nestalo, když se vydaly do lesa.

Nad tím vším bděl vládce Jizerských hor, Jizerák. A jak 
šel čas, tak při jedné procházce po Jizerských horách potkal 
Jizerák malou holčičku. „Kde jsi se tu vzala? Malé holčičky 
přece nechodí samy po horách! A jak se jmenuješ?“ „Já jsem 
Mateřinka a nejsem sama, je nás spousta sestřiček“

A Mateřinka vypravovala Jizerákovi, jak to bylo. Že ve městě 
Nymburku se sešlo hodně dětí a narodila se tam Mateřinka. 
Děti ze všech koutů Čech jí přišly zatancovat, zazpívat a bylo 
jich tolik, že se za chvíli začaly nymburské Mateřince rodit 
malé sestřičky. „No a která ty jsi?“ zeptal se Jizerák. „Já 
jsem liberecká Mateřinka a narodila jsem se v Mateřské škole 
Korálek. A malá taky nejsem, už mi je 12 let! A pomáhá mi 
spousta dětí a hodných lidí. A kdo pomáhá tobě?“

Jizerák se zamyslel: „Já vlastně také nejsem sám. V horách 
žije spousta skřítků, kteří se starají o přírodu, a ve městě mám 
také pomocníky. Zrovna v Liberci mi pomáhá s řekou Nisou 
vodník Modráček, o kašny se stará strašidýlko Neptík a o náměstí 
skřítek Valda. A kdo se stará o tebe?“ Holčička se zasmála. 
„Hlavně děti! Ty sem do Liberce každý rok  jezdí, aby ukázaly, 
jak jsou šikovné a jak se jim ve školkách líbí. Vždycky si se 
svými učitelkami připraví krásná a nápaditá vystoupení a moc si 
to na Liberecké Mateřince užijí. Letos jich za mnou do Liberce 
přijelo 14 a tak bylo v sále liberecké základní umělecké školy 
opravdu veselo.“

 A Jizerák se zamyslel a potichu  a vážně řekl. „Jsem rád, 
Mateřinko, že máme v našem kraji spoustu šikovných dětí, 
a že se o ně starají dospělí, kteří si s nimi umějí nejen hrát, 
ale i mnoha věcem je naučit. A to je dobré znamení toho, že 
se z našeho kraje neztratí radost.“

A malá Mateřinka? Ta v sobotu odpoledne odešla do Korálku, 
ke svým maminkám učitelkám a spokojeně šla spinkat. A až 
se probudí, bude zase o rok starší.

Vlaďka Jurigová a Věra Holcová
Mateřská škola Korálek Liberec – pořadatel liberecké Mateřinky

Ohlédnutí za libereckou Mateřinkou 2009

I když je oslava svátku svatého Valentýna záležitostí především mladších 
ročníků, přesto tento den oslavili po svém i obyvatelé z Vesce. V rámci svých 
volnočasových aktivit si vyrobili přáníčka, aby mohli udělat radost druhým, 
zazpívali řadu písniček nejen s tématem lásky a od paní Anny Sadílkové se 
dozvěděli něco o tradici a historii „svátku zamilovaných“.

Mgr. Martin Kroll, vedoucí Klubu seniorů Česká
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FIS Mistrovství světa v klasických 
lyžařských disciplínách objektivem

Primátor Jiří Kittner a prezident FIS Gian Franco Kasper Ohnivá show zahajovacího ceremoniálu v aréně

Norský princ Haakon Magnus s primátorskou insignií První medaile šampionátu patřily ženám

Norští fanoušci se stali „talismanem“ i libereckého MS Lukáš Bauer si kráčí pro své stříbro

Ivana Trumpová fandila Čechům Primátor ocenil „závodníky“ na oblíbené norské K4
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Ježíšek naděloval podruhé, na radnici

Obřadní síň liberecké radnice se 
ve čtvrtek 12. února 2009 zaplnila dětmi 
a jejich rodiči či prarodiči. Pozval je sem 
primátor města Jiří Kittner, aby dvacítce 
dětí předal dárky, o něž si napsaly a za-
věsily je na Strom přání, který stál loni 
v prosinci v atriu radnice.

Vybrat z 296 zavěšených přání nebylo 
pro radničního Ježíška nic snadného. 
A tak na děti čekal ve čtvrtek napří-
klad dětský multifunkční notebook, MP3 
přehrávač, autodráha, lego, mluvící pej-
sek, nejrůznější panenky, kolo, ale také 
kopací míč nebo bob na sníh. Dvouletý 
Julián Dobrev nebo o rok starší Jaroušek 
Konečný dostali nádherná auta na ovlá-
dání Jeep Wrangler, která jim možná tak 
trochu záviděli i tátové. Mezi obdaro-
vanými však letos byly i dvě liberecké 
mateřské školy, a to MŠ Motýlek, MŠ 
Delfínek a jedna základní škola, a to 
U Soudu.

Nejmladší obdarovanou byla Janička 
Vohralíková, které je 1,5 roku a dostala 
mluvícího pejska. Naopak nejstarší byla 

dvacetiletá Maruška Bartošová, která si 
od primátora odnesla pastely a umělec-
kou sadu na malování.
Text a snímky: Dagmar Slezáková

Liberecký kraj zahájil v loňském roce 
projekt „Krajské karty Opuscard”. Jeho 
cíl se dá shrnout sloganem „Jeden 
kraj, jedna karta“. Karta Opuscard 
bude mít platnost na celém území kraje 
a její hlavní využití bude především 
ve veřejné dopravě – na Opuscard bude 
možné cestovat po celém Libereckém 
kraji a přitom si volit druh veřejné 
dopravy. Platit bude nejen v MHD 
v Liberci, Jablonci nad Nisou, České 
Lípě či v Turnově, ale i v meziměst-
ské autobusové dopravě, a dokonce 
i ve vlacích Českých drah.

Změna se dotkne i městské hromadné 
dopravy v Liberci. Na kartu Opuscard 
bude možné nabít elektronické peníze 
a používat ji i na úhradu jednotlivého 
jízdného místo papírových jízdenek, 
tedy jako elektronickou peněženku. 

Na vazbu Liberecké městské karty 
a karty Opuscard jsme se zeptali 
Ondřeje Červinky, náměstka primátora  
a předsedy představenstva společ-
nosti Liberecká IS,  a. s., která byla 
vydavatelem Libereckých městských 
karet a nyní je i vydavatelem karet 
Opuscard.

Liberecká městská karta se za dva 
roky existence stala běžným doplň-
kem života v Liberci. Kde všude jsme 
ji mohli použít?

Hlavní využití karty bylo především 
v liberecké městské hromadné dopravě. 
Zde našla využití u 35 tisíc držitelů jako 
karta pro nahrání měsíčních, čtvrtletních 
a ročních časových kupónů. Mnoho čte-
nářů Krajské vědecké knihovny využilo 
Libereckou městskou kartu jako svůj 
čtenářský průkaz. A nesmíme zapome-
nout ani na žáky a studenty některých 
základních a středních škol, kteří ji měli 
i jako stravovací kartu.

Doposud bylo vydáno celkem 63 
tisíc Libereckých městských karet. 
Co s nimi bude dál, když tu máme 
Opuscard?

Při přípravě projektu se podařilo začle-
nit Liberecké městské karty do projektu 
Opuscard, takže je bude možné po úpravě 
využívat úplně stejně jako Opuscard. 

Co konkrétně se skrývá za slovem 
„úprava“?

Liberecká městská karta se musí rozšířit 
o další funkce karty Opuscard, především 
o tarif IDOL, což je právě vámi zmíněný 

Udělejte si ze své Liberecké městské karty 
krajskou kartu Opuscard!

V závěru loňského roku došlo k prodeji budovy Díla 
na náměstí Dr. E. Beneše. V těchto prostorech původně 
sídlily některé odbory magistrátu, které však byly přestěho-
vány do jiných objektů. Posledním pracovištěm, které však 
v budově dosud funguje, je Městské informační centrum. 
Důvodem je nájemné účtované novým majitelem a neochota 
města tuto částku do budoucna hradit. Vzhledem k lyžař-
skému šampionátu nechtělo vedení města přemístit toto 

zařízení do jiných prostor a rozhodlo, že se tak stane až 
po skončení mistrovství. 

Novým sídlem Městského informačního centra bude objekt 
Nového magistrátu, jehož prostory v přízemí se upravují. Zejména 
jde o odstranění několika příček, čímž infocentrum získá prostor 
o více než 80 metrech čtverečních. Náklady na tyto úpravy jsou 
odhadnuty na 400 až 500 tisíc korun, a to včetně potřebných 
úprav stávajícího nábytku a skladových prostor. (kor)

Městské informační centrum se bude stěhovat

integrovaný tarif veřejné dopravy v celém 
Libereckém kraji. A samozřejmě je k tomu 
nutné podepsat nové „Podmínky užívání 
karty“ a poskytnout souhlas s užitím 
osobních údajů i u ostatních dopravců, 
kteří jsou do tarifu IDOL zahrnuti. 

Poslední dotaz. Kdy, kde a za kolik 
lze kartu Opuscard získat?

Rozšíření karty lze již nyní provést 
na počkání na dvou místech – v předpro-
deji  terminálu MHD ve Fügnerově ulici 
a v Klientském centru Liberecké měst-
ské karty/Opuscard ve Frýdlantské ulici. 
Poplatek za rozšíření Liberecké městské 
karty na funkce Opuscard je 30 Kč, zatímco 
za novou kartu Opuscard 140 Kč. (jh)
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Na energetickou úsporu dvou školek přispěla EU
Z evropského Fondu soudružnosti, Státního fondu život-

ního prostředí ČR a městského rozpočtu se Statutárnímu 
městu Liberec podařilo rekonstruovat dvě mateřské školy. Jde 
o Mateřské školy Jablůňka a Motýlek. Obě se nacházejí v pa-
vilónových objektech postavených před několika desítkami let. 
Není tedy divu, že jejich provoz byl z energetického hlediska 
velmi náročný. To byl také důvod, proč město Liberec přistou-
pilo k rekonstrukci objektů, na kterou se mu podařilo získat 
státní a evropské dotace. 

„Celkové náklady na obě akce převyšují 11 milionů korun. 
Město přitom ze svých zdrojů vynaložilo pouze polovinu potřebné 
částky,“ uvedl náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu 
a cestovní ruch Ondřej Červinka. Druhou polovinu finančních 
prostředků potřebných pro zajištění úspor energie a snížení 
emisí CO

2
 se podařilo získat z evropských prostředků – Fondu 

soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. 
Opravy začaly v loňském roce a v současnosti jsou oba projekty 

hotové a předány do užívání. „Došlo k zateplení problematických 
částí budov a výměně otvorových výplní. V interiérech se tak 
významně zvýšila tepelná pohoda a navíc můžeme hovořit o sní-
žení zátěže pro životní prostředí,“ doplnil informace náměstek 

Červinka při odhalení desek umístěných na objektech, jež vypo-
vídají o dané rekonstrukci a jejím financování. V MŠ Jablůňka 
se v rámci energetických úspor jednalo zejména o zateplení 
obvodových zdí, střechy a výměny oken a dveří, čímž dojde 
k úspoře energie 602,4 GJ za rok a ke snížení emisí CO

2
 o 26,8 

tun ročně. Celkové výdaje projektu činily 6 961 309 Kč, celkové 
způsobilé výdaje 3 301 482 Kč, přičemž příspěvek z fondů EU 
byl 2 806 259 Kč, příspěvek z fondu SFŽP 165 074 Kč a město 
se podílelo částkou 3 989 976 Kč. 

U objektu MŠ Motýlek došlo k zateplení střešních konstrukcí 
a výměně oken a dveří, což se projeví snížením emisí CO

2
 

o asi 21,07 tun za rok a v roční úspoře energie 319 GJ. Celkové 
výdaje projektu dosáhly částky 4 210 091,20 Kč, celkové způ-
sobilé výdaje činily 2 901 057,00 Kč. Na nákladech se podílely 
fondy EU částkou 2 465 898 Kč, SFŽP příspěvkem 145 052 Kč 
a město Liberec přispělo 1 599 141,20 Kč. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Plánovaný projekt Zelené srdce Liberce, spočívající v revi-
talizaci okolí Harcovské přehrady, nyní vstupuje svým dílčím 
projektem „Zelené srdce Liberce – úprava lesních cest –  
I. etapa“ do realizační fáze. 

Tento projekt si klade za cíl opravit a upravit pěší cestičky 
prošlapané z křižovatky ul. Zvolenské–Josefinino údolí ke gará-
žím v ulici Dvorská a frekventovanou stezku od hráze směrem 
k sídlišti Králův Háj. Obě stezky budou v prudších úsecích dopl-
něny dřevěnými schody, ale také alternativou s nižším sklonem, 
tak aby se po nich mohly pohodlně pohybovat např. maminky 
s kočárky. Dále zde přibude několik odpočinkových míst s lavič-
kami. Veškeré úpravy budou provedeny s ohledem na dodržení 
přírodního rázu lokality a s minimálním zásahem do stávajícího 
porostu. Na základě úspěšně podané žádosti do Programu roz-
voje venkova ČR na období 2007–2013, který přiděluje dotační 
podporu poskytnutou Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova a státním rozpočtem ČR, získal Liberec dotaci 

na tento projekt ve výši 80 % z celkových uznatelných výdajů. 
Realizace projektu bude započata v nejbližší době s plánovaným 
termínem dokončení do konce června letošního roku. Žádáme 
tímto občany o zvýšenou pozornost při pohybu v této lokalitě 
během nastalého stavebního ruchu a shovívavost po dobu, kdy 
nebude možné cestičky používat. 

Dalším krokem by mělo být uskutečnění návazného stejně 
zaměřeného dílčího projektu – II. etapy, která se bude věnovat 
lesním stezkám u přítoku Harcovské přehrady. Její přípravu 
letos schválila rada města na svém třetím zasedání. 

Odbor rozvojových projektů

Zelené srdce Liberce – revitalizace okolí Harcovské přehrady

Náměstek primátora Ondřej Červinka při odhalení desky 
na budouvě MŠ Jablůňka

Zimní hrátky dětí z MŠ Motýlek před zrekonstruovaným 
objektem
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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, www.ksk.liberec.cz, otevřeno: pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin.

Program Klubu seniorů

Úterý 
10. března 

16.00 hodin 
Naivní divadlo

 Představení pro seniory „Pohádka o Raškovi“. 
Vstupenky jsou k dispozici v Klubu seniorů.

Středa 
11. března

 16.00 hodin 
Naivní divadlo

 Představení pro seniory „Pohádka o Raškovi“. 
Vstupenky jsou k dispozici v Klubu seniorů.

Čtvrtek 
12. března 

13.30 hodin 
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
13. března 

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

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

Pondělí 
16. března 

15.30 hodin 
Klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou na téma: Jan Amos Komenský.

Úterý 
17. března 

14.00 hodin 
Klub seniorů

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

Čtvrtek 
19. března 

10.00 hodin 
Kuželna tipsport arena 

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

Čtvrtek 
19. března 

13.30 hodin 
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
20. března

 10.00 hodin 
Klubovna KSK

 Přednáška na téma: Trénování paměti.

NÁRODNÍ tÝDEN tRÉNOVÁNÍ PAMĚtI od pondělí 16. 3. do neděle 22. 3. 2009 

Pátek 
20. března 

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

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

Pondělí 
23. března 

10.30 hodin 
Klub seniorů

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Pondělí 
23. března 

16.00 hodin 
Klub seniorů 

Veřejné čtení – návrat k autorům, které máme rádi.

Úterý 
24. března 

10.00 hodin 
Klubovna v podkroví 

Promítání filmu Sedm světel v temnotě v rámci projektu Jeden svět. 

Čtvrtek 
26. března

 13.30 hodin 
Klub seniorů

 Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
28. března 

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

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

Pondělí 
30. března 

17.00 hodin 
Klubovna v podkroví

 Promítání filmu Černá srdce v rámci projektu Jeden svět.

Úterý 
31. března 

14.00 hodin 
Klub seniorů

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

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 poplatek ze psů 
za rok 2009. Roční sazba poplatku činí 600 Kč za prvního psa, 
za druhého a každého dalšího 1 500 Kč. Pokud držitel psa pobírá 
některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí sazba 200 Kč, resp. 
300 Kč. 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 1. 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 poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů za rok 2009. Výše poplatku se 
ani pro tento rok nemění, zůstává na částce 492 Kč za osobu 
a rok, tj. 41 Kč za měsíc. Pro určení počtu zpoplatňovaných mě-
síců 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 ne-

bo 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: prostřednictvím České 
pošty, s. p., bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo 
platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí 
budovy Nového magistrátu u přepážek 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 – sani-
tární 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 vyhnou se tak nepříjemným a dlouhým frontám, k nimž 
dochází těsně před termínem splatnosti.

POZOR: blíží se splatnost místních poplatků
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Zásah měsíce
I tentokrát měli liberečtí dobrovolní 

hasiči napilno. 23. ledna odpoledne na-
hlásil jeden z pozorných kolemjdoucích 
požár venkovních neonů na budově banky 
v ulici 1. máje. Na místo vyrazila jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice Liberec 
a také dobrovolní hasiči z Růžodolu I.

Růžodolští hasiči byli rovněž přítomni 
u zásahu ve Fügnerově ulici, kde byla 
v jednom z činžovních domů nalezena ne-
bezpečná látka, kterou přivolané jednotky 
odstranily. První únorové ráno došlo k po-
žáru komínu ve Slovanské ulici. Na místě 
události zasahovala spolu s profesionálními 
hasiči Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
z Vesce, která pomáhala s hasebními prace-

mi a odstraňováním sazí a písku ze zasaže-
ných částí objektu. Hasiči zachraňovali ma-
jetek i střechu nad hlavou také obyvatelům 
rodinného domu v Křižanské ulici, kde došlo 
k požáru 1. patra. S jeho likvidací pomáhaly 
dobrovolné jednotky z Růžodolu I a Horního 
Hanychova, které se podílely na hasebních 
pracích, doplňovaly za pomoci plovoucího 
čerpadla vodu do cisteren a demontovaly 
poškozené stavební konstrukce.

Pohledu na nově zrekonstruovanou fasádu 
si příliš neužili obyvatelé činžovního domu 
v Matoušově ulici. V pondělí 9. února odpo-
ledne zde došlo k požáru bytu ve 2. patře. 
K zásahu vyrazili jak profesionální hasiči, 
tak dobrovolné jednotky z Vratislavic nad 

Nisou a Růžodolu I, s několika cisternovými 
vozy a automobilním žebříkem. Hasiči museli 
z budovy evakuovat 9 osob a také jedno 
morče a papouška. Celý zásah se obešel 
bez zranění, pouze někteří z obyvatel domu 
se nadýchali kouře. Oheň zcela poničil byt, 
ve kterém požár vypukl, díky včasnému 
zásahu hasičů však nedošlo k rozšíření 
požáru do ostatních částí budovy. 

Další informace o libereckých jed-
notkách dobrovolných hasičů naleznete 
na www.liberec.cz v sekci občan – ma-
gistrát – odbor kancelář tajemníka – odd. 
krizového řízení. 

Zuzana Škodová, 
odbor kancelář tajemníka

Domácí kompostování je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad 
ve prospěch své zahrady a patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze 
zeleně. Statutární město Liberec domácí kompostování podporuje a již v minulých 
letech přidělilo občanům několik desítek kompostérů. Ne jinak tomu bude i v letošním 
roce, kdy se mezi občany rozdá 97 kusů kompostérů K 390.

Kompostéry lze získat při splnění následujících podmínek: trvalé bydliště v Liberci, 
oplocená zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn, a vyluštěná 
tajenka křížovky.

Vyluštěnou tajenku křížovky zasílejte do 30. 3. 2009 na adresu: Statutární 
město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 460 59 nebo ji osobně odevzdejte 
v podatelně hlavní budovy radnice. 

Obálku označte heslem ,,KOMPOStÉR“ a nezapomeňte uvést své jméno, 
adresu a telefonní kontakt.

Ze správných odpovědí bude vylosováno 97 luštitelů, kteří budou o přidělení 
kompostérů vyrozuměni. 

V případě dalších dotazů volejte telefonní číslo: 485 243 456 (M. Balcarová, 
referent odboru komunálních služeb). 

Legenda ke křížovce:
1. Svozová společnost, jejíž služby využívá město Liberec
2. Nádoba na zužitkování odpadu ze zeleně
3. Jaký odpad třídíme do modrého separačního kontejneru
4. Jedna z možností uložení odpadu
5. Kam lidé mohou odevzdávat velkoobjemový odpad
6. Jeden ze způsobů likvidace komunálního odpadu
7. Jak se říká nádobě, do které lidé odhazují odpadky
8. Mezi jaký druh odpadu patří baterie, oleje a kyseliny

Statutární město 
Liberec

vyhlašuje výběrové řízení na dotace 
z prostředků Ekofondu  Statutárního 
města Liberec v roce 2009.

Dotace bude poskytnuta v těchto 
oblastech:
• ekologická výchova a osvěta
• ochrana přírody a krajiny
• údržba, ochrana a tvorba zeleně 
ve městě

• péče o vodní toky a zdroje
• obnovitelné zdroje energie – nezisko-
vé projekty a studie

• předcházení, třídění, využívání a od-
straňování odpadů

• péče o zvířata v nouzi
Formuláře jsou k dispozici v recepci 

radnice nebo na webu SML. Přihlášky jsou 
přijímány do 1. 4. 2009. Případné dotazy 
zodpoví tajemník Správní rady Ekofondu  
Leoš Vašina, tel.: 485 243 458, e-mail: 
vasina.leos@magistrat.liberec.cz 

Soutěž o domácí kompostér

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nové sběrné 
místo odpadů

Nové sběrné místo pro odkládání vy-
braných složek komunálního odpadu je 
od poloviny března 2009 k dispozici obča-
nům Liberce. Sběrné místo bude otevřeno 
v ulici Dr. M. Horákové, v místě výkupny 
společnosti Kovošrot Group CZ, a. s.

Občané Liberce zde mohou zdarma 
odevzdávat vybrané složky komunálního 
odpadu, jako jsou plasty, plastové obaly, 
sklo, textil, papír, odpad ze zeleně, pneu-
matiky a objemný odpad. Objemný odpad 
je limitován množstvím 500 kg na osobu 
a rok a pneumatiky 4 kusy na osobu a rok. 
Rozšiřování sběrných míst odpadů pro obča-
ny je jedním z cílů a úkolů Plánu odpadového 
hospodářství Statutárního města Liberec.
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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 milovníkům 
tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2009, aby si každý mohl vybrat dle 
svého zájmu.

SOUPIS StÁtNÍCH SVÁtKŮ V ČR A SOUSEDNÍCH ZEMÍCH: všem zájemcům 
je v informačním centru k dispozici aktuální přehled svátků a prázdnin v České 
republice pro rok 2009, a zároveň soupis státních svátků a významných dnů v 
sousedních zemích – Německu, Polsku, Slovensku a Rakousku.
Výše jmenované přehledy najdete na internetových stránkách http://www.infolbc.cz, 
nebo obdržíte zdarma v Městském informačním centru Liberec.

NABÍDKA ZBOŽÍ
Městské informační centrum rozšířilo nabídku knih o publikaci autorky Vlasty 
Bergmanové tEXtILANA V OBRAZECH A DAtECH. 
Tato kniha přináší ucelený pohled na historii podniku, který byl největší svého druhu 
v naší republice. Cena této velmi zajímavé knihy je 590 Kč.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE BŘEZNA
10. 3. 1951 byla zahájena stavba přírodního amfiteátru v Lidových sadech (58 let).
17. 3. 1902 byly slavnostně otevřeny Městské lázně (107 let).
20. 3. 1906 uvedl Christian Linser svůj první automobil na český trh (103 let).

Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Příjemný měsíc březen přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Zeptali jsme se…
Zrušení městské tržnice v krytém objektu za budovou ČSOB, která byla pro-

vozována soukromým subjektem, vyvolalo u Liberečanů otázku: Bude městská 
tržnice fungovat jinde?

Na toto téma jsme hovořili s Milanem Šírem, náměstkem primátora pro životní 
prostředí, technickou infrastrukturu a bezpečnost.

Pane náměstku v médiích i na zasedání zastupitelstva jste se zmínil, 
že tržnice by měla vzniknout v areálu LVt?

Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj v areálu výstaviště nehodlá realizovat 
projekt Centra vzdělanosti Libereckého kraje, bude muset městu Liberec vrátit 
pozemky. Je tedy pravděpodobné, že tržnice bude zde a konkrétně na přístupové 
cestě z Tržního náměstí do areálu LVT, tedy konkrétně jde o prostor od brány 
k pavilonům. Je to prostor  blízko centra města dostupný městskou hromadnou 
dopravou i osobní.

Jedná město i se zástupci trhovců?
Ano, jednáme s nimi už od sklonku loňského roku a nyní v únoru se jednání 

zintenzivnila a zabývala se již podrobnostmi provozu, počtem stánků, zázemím 
pro trhovce. Vše vyhodnocujeme a po odtání sněhu musíme řádně plochu zaměřit, 
zda šíře komunikace, byť se jeví dostatečná, bude skutečně provozu vyhovovat. 
Mělo by se sem vejít až třicet stánků. 

Máte představu, kdy tržnice zahájí provoz? Přeci jen jaro klepe na dveře, 
blíží se Velikonoce…

Chtěli bychom, aby nová tržnice, i když prozatím v omezeném provozu, začala 
fungovat počátkem dubna před velikonočními svátky. Se zástupci trhovců jsme se 
shodli, že by fungovala od pondělí do soboty  a kromě ovoce a zeleniny by se 
zde prodávaly květiny, keramika, proutěné zboží. Chtěli bychom také, aby tržnice 
byla v sobotu odpoledne a v neděli využita k jiným aktivitám. Jinak je ještě za-
potřebí především ve vedení města projednat otázku ohledně formy provozu, tedy 
zda bude tržnici provozovat samo město nebo pozemky pronajme. 

Kinosál kina Lípa zůstal zachován 
a za podpory Statutárního města Liberec 
slouží provozu Filmového klubu Liberec. 
Ten pod vedením programového ředite-
le Miroslava Randáka se zavázal snížit 
vstupné, zejména pro děti z mateřských 
a základních škol, ale také pro seniory. 
Kromě dopoledních filmových představe-
ní, která jsou výhradně pro školská za-
řízení, filmový klub promítá i odpoledne 
od 15 hodin, což je více méně určeno 
seniorům či matkám na mateřské do-
volené. Samozřejmě, že se nezapomíná 
i na ostatní diváky. Ti mohou zavítat 
na večerní promítání, a to od 18 nebo 
od 20 hodin.

„Hrajeme tři dny v týdnu, a to většinou 
v úterý, středu a čtvrtek. Diváci, kteří 
k nám přicházejí, si především chválí 
umístění ve středu města a dostupnost 
městské dopravy. Co se samotného pro-
středí kina týká, zamlouvá se jim zejména 
jeho komorní atmosféra,“ uvedla Martina 
Šumová, manažerka Filmového klubu 
Liberec. Návštěvnost je zatím vcelku 
uspokojivá.

Filmový klub bude také v kině Lípa 
uvádět filmové festivaly, mezi něž v nej-
bližší době patří Febiofest a festival 
Jeden svět.

Filmový klub promítá 
tři dny v týdnu

(sl)

Nové autobusové spoje provozované 
Dopravním podnikem města Liberec 
(DMPL) začnou od poloviny března 
jezdit pravidelně několikrát denně mezi 
Libercem a Prahou. Uvedl to ředitel DPML 
Jiří Veselka s tím, že pravidelné spoje 
budou odjíždět z libereckého terminálu 
MHD ve Fügnerově ulici.

Linky provozované DPML mají ta-
ké plošinu pro handicapované občany. 
„Snažíme se využít kapacitu stávajících li-
nek a zároveň majetek DPML, proto budou 
autobusy odjíždět z terminálu MHD,“ řekl 
Veselka, který ale připustil, že hledají pro 
odjezdy ještě jiná místa v centru města 
tak, aby měly přímou návaznost na MHD, 
kde všechny linky končí.

Jízdenky budou pro dospělého stát 
70 korun za jednu cestu, děti do 15 let 
zaplatí polovinu, se slevou mohou počítat 
také senioři od 65 let, které jedna jízda 
přijde na 60 korun a držitelé průkazky 
ZTP pojedou dokonce jen za 17 korun.

Na trase pojede pět autobusů, které 
pojedou ve všední dny dvanáctkrát denně 
od 5.30 do 19 hodin v obou směrech. 
V sobotu jen šestkrát, ale v neděli je-
denáctkrát.

DPML chystá novou 
linku do Prahy



Na návsi Miroslavy Tauchmannové v Pilínkově 
již od konce 18. století stojí pozdně barokní kap-
le sv. Vavřince. Náhodný kolemjdoucí zde však 
v současné době nalezne jen obvodové zdi. „Celá 
střešní konstrukce i s věží musela být kvůli špatné-
mu technickému stavu demontována a v současné 
době probíhá v Harcově její kompletní rekonstrukce,“ 
vysvětluje Ing. Jaroslav Čech z odboru kanceláře 
tajemníka Magistrátu města Liberce. Jak dále uvedl, 
kaplička sice byla v minulých letech udržována, avšak 
svépomocí a nepříliš odborně, a ta byla změněna 
řada původních prvků.

Než byla kaplička v roce 2005 prohlášena za kul-
turní památku, došlo zejména v 80. letech k rozsáhlým 
stavebním pracím. Na těch se tehdy velkou měrou 
podíleli vězni z Minkovic, kteří se ji snažili v rámci 
brigád opravit. Původní břidlicovou krytinu střechy 
nahradili dřevěnými šindelemi, plátování střechy bylo 
provedeno pouze železnými hřeby, došlo k instalaci 
řady novodobých prvků, které zcela změnily tvář 
původní kapličky. Co nestačily poničit dobře míněné, 
avšak neodborné zásahy lidských rukou, dokončil 
zhoubný vliv povětrnostních podmínek a dřevokaz-
ných škůdců.

„Zvenku vypadala kaplička poměrně dobře, pouze 
věž byla mírně nakloněná. Potom jsme však odkryli 
dřevěné šindele a zjistili, že řada krovů je napadena 
hnilobou a různými škůdci, a pokud neprovedeme 
nezbytné opravy, mohlo by dojít k nenávratnému 
poškození této památky,“ uvedl Čech. V loňském 
roce tedy byla střešní konstrukce i s věží za pomoci 
jeřábu demontována a převezena do haly v Harcově, 
kde se nyní rekonstruuje pod neustálým dohledem 
památkářů.

„Rádi bychom vrátili kapličce její původní podobu. 
Máme dokonce k dispozici fotografie z roku 1920, kde 
je vyobrazena kaplička ještě před stavebními úpravam,“ 
dodal Jaroslav Čech. Střechu kapličky tak opět pokryje 
břidlicová krytina a dojde k obnově řady původních 
prvků. Rovněž bude chemicky ošetřena střešní kon-
strukce, aby lépe odolávala nepříznivým vlivům. Statutárnímu městu Liberec se podařilo 
na opravu kapličky získat dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 430 000 Kč a částečně se 
na opravě bude podílet také prostředky ze svého rozpočtu. Během ledna byla dokončena 
dřevěná konstrukce, která bude okamžitě, jak nastane příznivější počasí, nainstalována zpět 
na obvodové zdi kapličky. Pilínkovští se slavnostního odhalení nově zrekonstruované kapličky 
dočkají pravděpodobně v květnu, poté ještě budou provedeny drobné dokončovací práce. 
Kaplička sv. Vavřince v Pilínkově není jediná církevní památka, kterou město v poslední době 
opravuje. V minulých letech prošla rekonstrukcí také kaplička v Machníně nebo Vesci. 

Další informace, nejen o osudu pilínkovské kapličky, ale i dalších památek, které město 
spravuje, naleznete na webových stránkách www.liberec.cz, v sekci občan-magistrát-kancelář 
tajemníka-oddělení správy budov.

Kaplička sv. Vavřince v Pilínkově 
by měla získat zpět svoji původní 
podobu. Foto: Robert Hes

Kvůli špatnému technickému 
stavu musela být sejmuta celá 
střešní konstrukce i s věží. Ta se 
v současné době pod neustálým 
dohledem památkářů renovuje. 
Foto: Ing. Cyril Hoidekr
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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.

Pilínkovské kapličce se vrátí 
její původní podoba

Projekt 
tvořivých škol

Základní škola Na Perštýně získala 
více než 8,5 milionu korun z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost ESF na projekt „Síť tvořivých škol 
Libereckého kraje”. Jako partneři jsou 
v projektu zapojené další liberecké školy – 
Lesní, Sokolovská, 5. května a Křižanská. 
Finanční prostředky jsou určeny především 
na sérii 18 kurzů činnostního učení, kte-
rých by se mělo zúčastnit přes 300 uči-
telů, a dále na vybavení jednotlivých škol 
technikou a metodickými i didaktickými 
pomůckami. Činnostní učení vychází z tra-
dic českého školství, navazuje na myšlenky  
J. A. Komenského a české reformní školství 
z doby první republiky. Vede žáky k nabytí 
nových poznatků prostřednictvím vlastní 
činnosti, objevování a prožívání. Jednotlivé 
kurzy pořádané na libereckých školách 
i na dvou letních školách povedou zkušení 
lektoři činnostního učení.

Školy zapojené v projektu získají celkem 
14 multimediálních učeben s interaktivní 
tabulí, dále didaktické pomůcky a metodic-
ké materiály pro práci proškolených učitelů. 
Během projektu vznikne řada nových me-
todických materiálů (především na výuku 
matematiky) a metodický film. 
Mgr. Jiří Paclt, ředitel ZŠ Na Perštýně

Odbor kancelář tajemníka

Ve dnech 2.–4. dubna 2009 oslaví  
Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ, 
významné výročí – padesáté narozeniny. 
Od svého vzniku si vydobyl v naší republice, 
v Evropě i zámoří značné renomé. Severáček 
se pravidelně zúčastňuje mezinárodních sou-
těží,  prestižních hudebních festivalů, účinkuje 
v rozhlase i v televizi, nahrává CD.

Oslavy padesátého výročí sboru jsou kon-
cipovány jako představení nejen této sborové 
rodiny, která čítá téměř tři sta dětí ve čty-
řech přípravných odděleních a koncertním 
sboru, ale především jako hold všech, kteří 
v Liberci zpívají. Ať už to jsou děti či dospělí. 
Na koncerty budou pozváni hosté z České 
republiky a z Evropy, významní sbormistři 
a ředitelé hudebních festivalů.
Program:
Čtvrtek 2. dubna 2009 
Slavnostní duchovní koncert v kostele  
sv. Kříže v Liberci
Pátek 3. dubna 2009 
„Severáček slaví 50 let“ Divadlo F. X. 
Šaldy v Liberci
Sobota 4. dubna 2009 
Slavnostní koncert k výročí 50 let od za-
ložení Severáčku Dům kultury v Liberci

50. výročí 
Severáčku


