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Akadenická malífika Miroslava Hou‰Èová pfii restaurování malovaného stropu
v zasedací mistnosti Liebiegovy vily

Desáté zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2004
se koná v úter˘ 30. 11. 2004 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice
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Stavidla jsou
spu‰tûna!

Mezi elitní ãtyfihvûzdiãková zimní
stfiediska se zafiadil Sportovní areál Je‰-
tûd (SAJ), neboÈ 4. listopadu 2004 se
zaãala napou‰tût retenãní nádrÏ pro
umûlé zasnûÏování „Právû jsme spustili
stavidla. NádrÏ, zaji‰Èující vodu pro
v˘robu umûlého snûhu na Bucharce, se
zaãala plnit,“ uvedl t˘Ï den ráno pfied-
seda pfiedstavenstva a námûstek primá-
tora Pavel Krenk. 

Slunn˘ potok, kter˘ je jedin˘m pfií-
rodním pfiítokem, naplní nádrÏ bûhem
dvou t˘dnÛ. V pfiípadû nedostatku bude
moÏné nádrÏ napou‰tût z vefiejného
vodovodu. Sportovní areál tak bude mít
k dispozici 12 500 metrÛ krychlov˘ch
vody, kterou snûÏná dûla a tyãe promû-
ní asi ve 30 000 metrÛ krychlov˘ch
snûhu. Toto mnoÏství pokryje bûhem tfií
dnÛ v‰echny sjezdovky s umûl˘m
zasnûÏováním aÏ dvaceticentimetrovou
vrstvou snûhu. Systém umûlého zasnû-
Ïování je rozveden˘ uÏ na dvou tfieti-
nách z 8,7 kilometrÛ libereck˘ch sjezdo-
vek. Koncem listopadu se poãítá
se zkou‰kou celého systému. (dav)

Z Liebiegova zámeãku znovu
d˘chla historie. Na poãátku fiíjna
tohoto roku tu byl totiÏ objeven
nádhernû malovan˘ strop, kter˘
v tûchto dnech upravuje akademic-
ká malífika a restaurátorka Mirosla-

va Hou‰Èová. Místem její tvofiivé
práce je reprezentaãní ãást Liebie-
govy vily, která v minulosti slouÏila
jako zasedací místnost a je‰tû mno-
hem dfiíve v ní lidé stolovali. 

Pokraãování na str. 5
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Co rozhodli radní
Schválili:
■ zámûr privatizace bytov˘ch a neby-
tov˘ch jednotek formou vefiejné draÏby
dobrovolné; v souãasnosti je k dispozi-
ci 14 nebytov˘ch jednotek, které lze
zafiadit do privatizaãního procesu; jde
napfiíklad o restauraci Labsk˘ zámek
na TrÏním námûstí, b˘val˘ kryt CO
v ulici Franti‰kovská, prodejnu Severo-
chemy v Jablonecké ulici, tfii garáÏe

Zvolili:
■ Mgr. Dagmar Vilhelmovou do funkce
pfiísedící Okresního soudu v Liberci
pro volební období 2004 – 2008

Schválili:
■ prodej nebytov˘ch jednotek kromû
objektu v Jablonecké ul. 294 formou
opakovan˘ch vefiejn˘ch draÏeb dobro-
voln˘ch za minimální podání, kdy

Mûstské „akciovky“ se stûhují 
do Liebiegova zámeãku

v Jablonecké ulici nebo provozovnu
sklenáfiství v Je‰tûdské ulici; kromû
toho odbor správy kapitálu pfiedpoklá-
dá, Ïe do konce leto‰ního roku budou
u 10 obsazen˘ch bytov˘ch jednotek
splnûny zákonné podmínky jejich pro-
deje tfietí osobû
■ uzavfiení dodatku k nájemní smlouvû
na roz‰ífiení nájmu o prostory v pavilo-
nu B b˘valé Z· Dvorská, kter˘ bude

vyuÏívat Soukromá obchodní akademie
a Obchodní ‰kola, s. r. o. za nájemné 
1 Kã za m2 a rok

Souhlasili:
■ s pfievodem objektu v katastrálním
území Pilínkov do správy Sboru dobro-
voln˘ch hasiãÛ Pilínkov, kter˘ bude
slouÏit k uskladnûní poÏární techniky
a dal‰ího materiálu (dv)

u nebytov˘ch jednotek – garáÏí
s pÛvodní vyvolávací cenou 100 tisíc
a v˘‰e dojde ke sníÏení ceny o 50%,
u jednotek s vyvolávací cenou niÏ‰í neÏ
100 tisíc korun o 40%; u ostatních
nebytov˘ch jednotek s pÛvodní vyvolá-
vací cenou 500 tisíc a v˘‰e se cena
sníÏí o 50%, u jednotek s vyvolávací
cenou do 500 tisíc se sníÏí o 40 %
■ v˘kup bytové jednotky v Letné ul.

Co rozhodli zastupitelé

S cílem zprovoznit a zefektivnit vyuÏití
objektu Liebiegovy vily v Jablonecké ulici
odsouhlasila letos v bfieznu rada mûsta
zámûr pronajmout nebytové prostory
pravého kfiídla objektu pro organizace zfii-
zované mûstem. Radní 5. fiíjna 2004
schválili pronájem nebytov˘ch prostor

ãtyfiem spoleãnostem. Celkem 7 kancelá-
fií bude mít k dispozici Liberecká IS, a. s.
a po jedné místnosti Elset, s r. o., Zahrad-
ní Mûsto, a. s. a Sportovní areál Je‰tûd, a.
s. V˘‰e nájemného ãiní 500 Kã/m2/rok
a smlouvy s nájemci budou uzavfieny od
1. prosince 2004. (dv)

562 za nabídkovou cenu 800 tisíc
korun v rámci pfiedkupního práva Sta-
tutárního mûsta Liberec
■ dar spoleãnosti Sportovní areál Je‰-
tûd, a. s., jedná se o zafiízení b˘valé
trÏnice v Hrázené ulici, a to o 21 kusÛ
dfievûn˘ch mobilních stánkÛ vãetnû
plachet a dvou kusÛ prodejních pultÛ 
■ zfiízení osadního v˘boru Horní
Hanychov (dv)

Námûstci primátora Naìa Jozífková a Pavel Krenk (na snímku vlevo) se setka-
li 25. fiíjna s pracovnicemi Velvyslanectví Spojen˘ch státÛ americk˘ch Janou
Kernerovou a Renatou Sykorovou Turnidge, které se zajímají o dûní v ãesk˘ch
regionech. S pfiedstaviteli mûsta pracovnice amerického velvyslanectví hovofii-
ly o dodrÏování demokracie, pfiípravách krajsk˘ch a senátních voleb, ale také
o historii, souãasnosti i dal‰ím rozvoji mûsta. Liberec byl jedním z velk˘ch
mûst, která nav‰tívily

Rozpoãet Fondu pro podporu a roz-
voj vzdûlávání Statutárního mûsta
Liberec na rok 2004 byl stanoven
v objemu 1,5 milionu korun. 

V dubnu leto‰ního roku mûsto Libe-
rec vyhlásilo druhé kolo na poskytnutí
dotací, a to pouze na akce vzdûlávací-
ho charakteru. Termín uzávûrky byl
stanoven na 31. ãervence 2004. 

V rámci tohoto kola bylo pfiijato cel-
kem ‰estnáct Ïádostí, pfiiãemÏ poÏa-
davky ÏadatelÛ ãinily 939 470 Kã. 

Podle vyjádfiení Správní rady fondu
pût Ïádostí nesplnilo schválená krité-
ria. Mezi jedenáct úspû‰n˘ch ÏadatelÛ
druhého kola se rozdûlí ãástka ve v˘‰i
385 500 Kã. S tímto návrhem rada
mûsta souhlasila. 

Dotaci v ãástce 54 700 Kã získalo
napfiíklad SdruÏení rodiãÛ pfii ‰kole J.
A. Komenského na projekt mimo‰kolní
ãinnosti „âtyfii kluby pod jednou stfie-
chou“. âástku 47 950 Kã obdrÏelo
SdruÏení rodiãÛ pfii Gymnáziu Jeron˘-
mova na vydání ‰kolní publikace
„Dunajská delta – ‰kolní expedice“.
Devûtadvacetitisícovou dotaci získal
Venkovsk˘ prostor, o. p. s. na mimo-
fiádnou vzdûlávací akci „V˘znam v‰e-
stranného rozvoje jedince pro rozvoj
obce“. (vod)

Rozdûleny dotace
na vzdûlávání
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A léta bûÏí . . .
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-
niny v mûsíci fiíjnu zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti. Oslaven-
cÛm k jejich v˘znamnému Ïivotnímu
jubileu gratulujeme.
90 let – Lidmila Trãová, RÛÏena Skfii-
vánková, AlÏbûta Vidomusová, Eli‰-
ka Sprinzová, Milada Mühlová,
Marie Svobodová
91 let – Jaroslav Lamaã, Milada Sch-
warzová, Jarmila Hrdliãková, Emma
Ajchlerová, Václav Sochor, Vilemína
Kroupová, RÛÏena Vlková
92 let – Irena ¤epková, ZdeÀka Kos-
telecká, Emil ·pidlen, Karel Beránek
93 let – Antonie Maãková, Kvûtoslav
·imek, AneÏka Madûrová, Helena
Martincová
94 let – Vilma Maleãková, Anna Gro-
hová, Marie Kopecká
95 let – BoÏena Lammelová
96 let – Marie Hamplová, Jifiina
Matou‰ková
97 let – Anna HauÏvicová
99 let – Marie Potmû‰ilová
V minulém Zpravodaji jsme nedopat-
fiením pfiifiadili ke jménÛm nespráv-
n˘ mûsíc. Namísto uvedeného fiíjna
mûl b˘t mûsíc záfií. Omlouváme se.

Inscenace libereckého Divadla F. X. ·aldy se vÛbec poprvé v historii divadla
zúãastnila PraÏského divadelního festivalu nûmeckého jazyka. Porota ve sloÏení
Milan Uhde, Radmila Hrdinová, Zdenûk A. Tich˘, Richard Erml a Jana Machalic-
ká vyhodnotila Arabskou noc jako nejlep‰í domácí inscenaci nûmeckého textu za
poslední sezonu a udûlila inscenaãnímu t˘mu cenu MAX. V pondûlí 25. fiíjna, bez-
prostfiednû pfied pfiedstavením, probûhlo slavnostní pfiedání ceny, kterou pfievzal
reÏisér inscenace Martin Tich˘ z rukou Milana Uhdeho a zástupcÛ Kulturní nada-
ce Allianz. „Udûlení ceny MAX je ocenûní nejen kvalitní práce tvÛrãího t˘mu, ale
je to i jasn˘ signál, Ïe odvaha dramaturgie a vedení ãinohry uvést tuto hru neby-
la nahodil˘m krokem,“ uvedla námûstkynû primátora Dagmar Hel‰usová, která
byla pfiítomna slavnostnímu pfiedání ceny v praÏském Divadle Archa.

VÛbec poprvé obdrÏel cenu MAX soubor odjinud neÏ z Prahy nebo z Brna.
Inscenace získává pfiízniv˘ ohlas i v rámci Liberce. Poslední repríza byla do
posledního místa vyprodána a nûktefií diváci se uÏ do sálu vÛbec nedostali.(dav)

Nejlep‰í inscenace je z Liberce

„Tou nejdÛleÏitûj‰í osou, jak uÏ to
pfii navazování partnerství b˘vá, byly
otázky vzdûlávání.“ Úvodní slova patfií
primátorovi mûsta Ing. Jifiímu Kittnero-
vi, kterého jsme se zeptali na jeho
dojmy z tfiídenního pobytu v Amiens
(13.–16. 10. 2004). Mûsta, které by se
mohlo stát pát˘m zahraniãním partne-
rem Liberce, coÏ dokazují i jeho dal‰í
slova: „Potvrdilo se to, co jsme oãeká-
vali, kdyÏ jsme Amiens volili. Je to
velmi pfiíjemné mûsto s bohatou histo-
rií, podobné Liberci, má univerzitu
a nûkolik dal‰ích vysok˘ch ‰kol.“

Dá se hovofiit o konkrétních závûrech
z cesty do zemû galského kohouta? Na
to primátor odpovídá:

„Aã podobné akce nepfiiná‰ejí kon-
krétní závûry, mile mû pfiekvapilo, jak
byli Francouzi na na‰i náv‰tûvu pfiipra-
veni. Hlavnû v ãásti, t˘kající se vzdûlá-
vaní, kdy napfiíklad prorektor liberecké
Technické univerzity docent Jaroslav
Vild navázal urãité kontakty, které
pravdûpodobnû vyvrcholí v konkrétní
projekty. 

Pfiíjemné bylo i zji‰tûní, kolik ães-
k˘ch studentÛ ve mûstû vzdáleném
120 km na sever od PafiíÏe nabírá na

Tfii dny v zemi galského kohouta

vysok˘ch ‰kolách vûdomosti. Jsem
v tomto velk˘m optimistou a vûfiím, Ïe
liberecká univerzita najde partnera pro
rozvoj sv˘ch projektÛ. Samozfiejmû
s pfiedpokladem, Ïe ani my, mûsto
Liberec, nezÛstaneme pozadu.“

Jak uÏ to pfii prvních náv‰tûvách
b˘vá, domácí vÏdy pfiedstavují hostÛm
to nejzajímavûj‰í, co jim jejich mûsto
nabízí. Tak se také stalo i ve stotfiiceti-

tisícovém Amiens, kde po zhlédnutí
v‰ech jeho reprezentativních ãástí
a míst „do‰lo“ i na sport. Konkrétnû na
náv‰tûvu fotbalového stadionu, kde
místní druholigov˘ t˘m hostil soupefie
z Nancy. A jak to dopadlo?

To je naprosto zfiejmé ze slov primá-
tora: „I kdyÏ obãas nadáváme, zlat˘
Slovan Liberec. A navíc góly, bohuÏel,
padaly jen do sítû domácích…“ (sa‰)

Na levém snímku zástupce Kulturní nadace Allianz Michael Thoss a Milan
Uhde pfii pfiedáváni ceny MAX, vpravo od nûj reÏisér Martin Tich˘. Na vedlej-
‰ím snímku detail udûlené ceny

Setkání na radnici v Amiens: Zleva Doc. Jaroslav Vild, Ing. Eva Koãárková,
Gilles de Robien (ministr dopravy, b˘val˘ starosta Amiens), Brigitte Fouré
(starostka Amiens), Ing. Jifií Kittner, Dagmar Hel‰usová, Michel Bouchez
(prezident komise pro mezinárodní vztahy) a PhDr. David Václavík. Chybí
autorka snímku, tlumoãnice a koordinátorka vnûj‰ích a zahraniãních vztahÛ
v jedné osobû PhDr. Magda Malá
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Web by mûl tloustnout a pfietékat 

V Í T E ,  Î E . . .

Z E P T A L I  J S M E  S E

Viktora Pokorného, 
vedoucího technického odboru
Magistrátu mûsta Liberec

Spadané listí pokr˘vá chodníky,
které mohou b˘t zvlá‰tû v sychravém
a de‰tivém poãasí pro chodce kluzké
a tudíÏ nebezpeãné. Spadané listí
brzy vystfiídá sníh a náledí, které
jsou pro chÛzi rovnûÏ nebezpeãné.
Kdo je povinen udrÏovat schÛdnost
chodníku k pfiilehlé nemovitosti?

SchÛdnost na chodnících zaji‰Èuje
vÏdy majitel pfiilehlé nemovitosti. Ten

je povinen odklízet spadlé listí i sníh.
Tuto povinnost mu ukládá zákon
ã. 13 /1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích a mûstská vyhlá‰ka ã. 7 z roku
1997. Podle této vyhlá‰ky vlastník
nemovitosti rovnûÏ odpovídá za ‰kody,
jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛd-
nosti na pfiilehlém chodníku. 

Poru‰ení ustanovení obecnû závaz-
né vyhlá‰ky je posuzováno jako pfie-
stupek s v˘‰í pokuty do 30 tisíc korun,
která v‰ak u právnick˘ch osob mÛÏe
dosáhnout ãástky aÏ dvû stû tisíc
korun. (dv)

■ k roz‰ífiení úfiední doby na Magistrá-
tu mûsta Liberec na pût dnÛ v t˘dnÛ
do‰lo 1. dubna 2003
■ pÛvodní úfiední doba umoÏÀovala
obãanÛm vyfiizovat své záleÏitosti 16
hodin t˘dnû, nov˘ systém umoÏÀuje
39,5 hodiny t˘dnû (v Hradci Králové to
je 18 hodin, v âesk˘ch Budûjovicích
22,5 hod., ve Zlínû 18 hod.)
■ v minulosti systém magistrátu gene-
roval fiadu interních sdûlení v papírové
podobû, v souãasné dobû se tak dûje
prostfiednictvím elektronické po‰ty
■ na odboru vnitfiního fiízení vzniklo
oddûlení správy procesÛ, které se
zab˘vá efektivitou procesÛ z hlediska
snadného pfiístupu obãanÛ k úfiednímu
v˘konu v porovnání s ekonomiãností
tûchto procesÛ
■ v rámci optimalizace úfiedníkÛ
a zamûstnancÛ magistrátu se má cílo-
v˘ stav jejich poãtu pohybovat mezi
350 – 360 pracovníky v roce 2004
■ optimalizace magistrátu pfiinesla
podstatné roz‰ífiení úfiedních hodin,
zpfiehlednûní a zjednodu‰ení nûkte-
r˘ch procesÛ a také ekonomick˘ efekt -
úsporu ve v˘‰i cca 108,5 milionu korun

(vod)

Poprvé v prostorách liberecké radni-
ce byli ocenûni policisté Okresního
fieditelství Police âR. Stalo se tak 
20. fiíjna 2004, kdy 34 z nich obdrÏelo
medaile za vûrnost a zásluhy o bez-
peãnost. Mezi mûstem a okresním
policejním fieditelstvím existuje
dobrá spolupráce a jak uvedl primá-
tor Jifií Kittner, z pfiedávání medailí
policistÛm se mÛÏe stát v budoucnu
dobrá tradice 

Webové stránky magistrátu mûsta
Liberec mají novou tváfi. Oproti minu-
losti jsou zaloÏeny na zcela jiném pfií-
stupu, kter˘ urãuje tzv. redakãní
systém. Pfii nûm jsou do vytváfiení jeho
obsahové ãásti zapojeny v‰echny odbo-
ry úfiadu, a to tak, Ïe kaÏd˘ z nich dis-
ponuje se dvûma redaktory a jedním
‰éfredaktorem, kter˘ rozhoduje, jaké
informace ho budou reprezentovat
a zodpovídá za správnost. KaÏd˘ novû
zavádûn˘ systém do praxe musí záko-
nitû projít tzv. porodními bolestmi a ne-
jinak tomu bylo i v pfiípadû vytváfiení
stránek www.liberec.cz. Své o tom ví
tajemník úfiadu Mgr. Marek ¤eháãek,
kterého jsme poÏádali o rozhovor:

Pane tajemníku, proã vÛbec magis-
trát pfiikroãil pfii spravování webo-
v˘ch stránek k redakãnímu systému
a co si od nûj slibuje?

Z holé nutnosti. Ná‰ pfiedchozí systém
vlastnû Ïádn˘m systémem nebyl. Jak
web zbytÀoval byl stále více chaotick˘;
prezentace materiálÛ byla pfies webmas-
tera, odpovûdní pracovníci si za materiá-
ly osobnû neruãili. Souãasn˘ systém
umoÏÀuje pfiístupy pfiímo z odborÛ,
kaÏd˘ ãlánek je podepsán konkrétním
pracovníkem magistrátu, na nûhoÏ se
mÛÏeme v pfiípadû potfieby obrátit, ten si
také ruãí za obsah a správnost údajÛ.

Co podle vás postrádá souãasná
podoba webu a naopak, v jaké oblasti
se posunuly stránky www.liberec.cz
dopfiedu?

Posun je podle mne opravdu viditel-
n˘. JiÏ grafická podoba stránek je pod-
statnû elegantnûj‰í neÏ pfiedchozí. Web
také zaãal opravdu „Ïít“ – tiskové
oddûlení na úvodní stránku umisÈuje
takfika kaÏdodennû aktuality ze Ïivota
mûsta i magistrátu, informací pfiib˘vá
a jsou uloÏeny ve sloÏitém, ale do jisté

míry pfiehledném systému. Postrádám
v‰ak informace, které mne osobnû zají-
mají – detaily z historie mûsta, podrob-
né informace o památkách, ale také
tfieba zvefiejnûní rozvojov˘ch zámûrÛ
mûsta, plány na zástavbu nûkter˘ch
lokalit prezentované tfieba ve spoluprá-
ci s jednotliv˘mi investory, fotogalerie
mûnící se tváfie mûsta. To je ov‰em vûc
velmi ãasovû i odbornû nároãná, ale
postupnû budeme i tyto vûci doplÀovat.

Pane tajemníku, právû u vás konãí
námûty obãanÛ, ale i leckdy pfiipo-
mínky novináfiÛ. Jsou opodstatnûné?
Jak v tomto pfiípadû postupujete?

Jsou a velmi je vítám. ¤ada lidí mû
a tiskové mluvãí posílá e-mailem námû-
ty a pfiipomínky. Vedle nûkter˘ch bez-
cenn˘ch informací, Ïe webmaster
X z firmy Y fiíká, Ïe na‰e stránky jsou
vzhledovû odporné a chaotické, coÏ je
ov‰em vÏdy vûc názoru, mne mile pfie-
kvapily reakce obãanÛ i novináfiÛ. Lidé
nám navrhují, co by na webu rádi mûli,
jaké informace by si z nûj rádi „staho-
vali“, co je moÏné vylep‰it. Inspirujeme
se ov‰em i na webech jin˘ch mûst, a to
i v zahraniãí. 

Práce na webov˘ch stránkách
nikdy nekonãí. Jak by mûly podle vás
vypadat v blízké budoucnosti ty
na‰e?

Já osobnû bych chtûl, aby web
mûsta Liberce byl stále graficky ele-
gantní, pfietékající informacemi a co
nejménû chaotick˘. Jako nejdÛleÏitûj‰í
ov‰em vnímám to, aby byl „Ïiv˘“ – aby
se kaÏdodennû promûÀoval, vylep‰o-
val, „tloustl“ informacemi, které by na
nûm zÛstávaly jen po dobu své aktuál-
nosti. S tiskovou mluvãí máme ne-
skromn˘ cíl, bûhem roku 2005 zafiadit
liberecké webové stránky na ‰piãku
webu statutárních mûst. (sa‰)

Radnice uvítala
ocenûné policisty
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Nejúspû‰nûj‰í inscenací ãinoherního
souboru Divadla F. X. ·aldy v loÀské
divadelní sezonû se stala hra W. Sha-
kespeara Konec dobr˘, v‰echno dobré,
která byla pfiedstavena i v rámci Shake-
pearovsk˘ch slavností v Praze. âino-
herní soubor v‰ak dosáhl velkého úspû-
chu také na sklonku uplynulé sezony,
a to hrou souãasného nûmeckého dra-
matika Rolanda Schimmelpfenniga
Arabská noc. Divadlo za ní získalo cenu
MAX. Jaká pfiedstavení se setkala
s ohlasem divákÛ a na co se mohou

tû‰it v nové divadelní sezonû? Na to
jsme se zeptali fieditele Divadla F. X.
·aldy v Liberci, Frani‰ka Dáni. 

Pane fiediteli, která dal‰í pfiedsta-
vení uplynulé sezony patfiila k tûm
nejúspû‰nûj‰ím?

Na jevi‰ti Malého divadla baletní
soubor bezesporu zaujal inscenací Peer
Gynt a v ·aldovû divadle pak Popelkou
od Johanna Strausse mlad‰ího. LoÀ-
skou sezonu zahájila opera Strausso-
v˘m Netop˘rem a plní jím hledi‰tû
dodnes. Nejv˘znamnûj‰ím titulem

a z pohledu nároãnosti vrcholem sezo-
ny operního souboru byl Ma‰karní ples
G. Verdiho v nastudování ‰éfa opery M.
Doubravského a reÏii ZdeÀka Kaloãe.

K ãinnosti divadla v‰ak patfií i kon-
certní vystoupení.

Ano, kromû 14 uveden˘ch premiér
se uskuteãnila i fiada koncertních
vystoupení napfiíklad Benefiãní novo-
roãní koncert ãi Open air pfiedstavení
Otella v Lidov˘ch sadech v závûru
sezony. Spoleãnû s orchestrem z Baut-
zenu jsme letos v kvûtnu uspofiádali
koncert u pfiíleÏitosti vstupu âeské
republiky do Evropské unie. 

Nová divadelní sezona je jiÏ
v plném proudu, pfiesto se zeptám, co
zajímavého divadlo publiku nabízí?

Diváci jiÏ mohli zhlédnout hru 
T. Williamse Koãka na rozpálené plecho-
vé stfie‰e nebo âardá‰ovou princeznu od
E. Kálmána. Baletní soubor pfiipravuje
inscenaci Manon od J. Masseneta, opera
uvedla 5. listopadu Smetanova Dalibora
v rámci Roku ãeské hudby 2004 a ãino-
hra v ãase pfiedvánoãním pfiedstaví zná-
mou komedii Brouk v hlavû od G. Feyde-
auna, a to 17. prosince.

Jedním z vrcholÛ by mûl b˘t opût
muzikál Do naha v reÏii Jána ëurovãíka,
reÏiséra a choreografa známého
a úspû‰ného muzikálu Malováno na
skle. Opera v kooperaci s divadlem
v Görlitz pfiipravuje v˘jimeãn˘ titul
Boris Godunov, kter˘ by mûl b˘t uve-
den v dubnu 2005. Dagmar Vodvárková

Divadelní bonbónky uplynulé i nové sezony

R O Z H O V O R  M ù S Í C E

Dokonãení ze str. 1
Co pfiedstavují jednotlivé malby? 
Na tuto otázku jsme hledali odpo-

vûì u Ing. Jaroslava âecha, povûfiené-
ho vedením odboru vnitfiního fiízení
Magistrátu mûsta Liberec. „Restau-
raãní práce jsou na samém poãátku, je
tedy pfiedãasné hovofiit o tom, co jed-
notlivé malby pfiedstavují. Co mohu
uvést jiÏ nyní je, Ïe základní ãást
bohatû zdobeného stropu tvofií profilo-
vané plastické ‰tukové rámce,
v jejichÏ stfiedu byly nalezeny figurál-
ní malby s okraji zdoben˘mi ornamen-
tální malbou. Vnitfiní ãásti ‰tukov˘ch
rámcÛ jsou pozlaceny, stejnû jako
i boky tûchto ‰tukov˘ch rámcÛ.“

V souvislosti s objevem malované-
ho stropu se nabízí hned nûkolik otá-
zek. Tou první je, zda jiÏ známe termín
ukonãení restaurátorsk˘ch prací?

ReÏisér Jan ·tych ml. (vlevo) s Milanem Hlavsou (Leopold) pfii zkou‰ce opere-
ty âardá‰ová princezna

Pomoc jsme hledali u tajemníka úfiadu,
Mgr. Marka ¤eháãka: 

„Byli bychom velmi rádi, kdyby se
strop podafiilo rozkr˘t a zrestaurovat
je‰tû do konce tohoto roku. Ov‰em
není je‰tû cel˘ odhalen˘, a proto
dosud neznáme stupeÀ po‰kození cen-
n˘ch maleb. KaÏdopádnû bychom
zrestaurovan˘ unikát pfiedstavili rádi
na jafie, kdy pfiipravíme pro obãany
v Liebiegovû zámeãku v pofiadí jiÏ tfietí
Den otevfien˘ch dvefií. âást odkrytého
a obnoveného stropu vidûli v‰ichni ti,
kdo zavítali na zámeãek 28. fiíjna na
v pofiadí jiÏ druh˘ Den otevfien˘ch
dvefií.“ 

Celková obnova interiéru dosáhne
zhruba pÛl milionu korun a podle
tajemníka M. ¤eháãka si ji mÛÏe
magistrát dovolit jen díky grantu Libe-
reckého kraje a ziskÛm z pronajmutí

vily k filmování. A kdo bude mít doslo-
va tu ãest pracovat konkrétnû v tomto
prostfiedí, pod tímto stropem? 

„Malovan˘ strop se nachází v nej-
vût‰í místnosti Liebiegova zámeãku,
v b˘valé jídelnû rodiny LiebiegÛ.
Jedná se o prostor o v˘mûfie více jak
70 metrÛ ãtvereãních, kde bude velká
zasedací místnost pro jednání orgánÛ
mûsta, mûstsk˘ch akciov˘ch spoleã-
ností a vyuÏije se i pro nejrÛznûj‰í kon-
ference a prezentace. 

Díky malovanému stropu pÛjde
o jednu z nejreprezentativnûj‰ích
místností ve mûstû. UvaÏujeme tedy
i o moÏnosti nabídnout ji pro svatební
obfiady a dal‰í slavnostní chvíle. Tak
by ji vefiejnost mohla nav‰tûvovat pod-
statnû ãastûji neÏ jen pfii Dnech otev-
fien˘ch dvefií,“ uvedl na závûr tajemník
Marek ¤eháãek. (sa‰)

Unikát odhalen˘ v Liebiegovû vile 
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DÛstojné oslavy vzniku ãeskoslovenského státu

Do Radniãního sklípku se znovu vrátí Ïivot
Je‰tû v tomto roce odstartuje I. etapa

projektu vedoucího k oÏivení prostor
Radniãního sklípku. Rozhodli o tom
sv˘mi hlasy radní na zasedání, které se
uskuteãnilo 19. fiíjna. NevyuÏitá sklepní
ãást historické budovy magistrátu tak
získá v blízké budoucnosti zcela jinou
podobu. Jakou konkrétnû, to nám jiÏ
prozradí odpovûdi primátora mûsta Ing.
Jifiího Kittnera.

Pane primátore, co konkrétního
úpravy Radniãního sklípku pfiedstavu-
jí? Je pravda, Ïe se prostory hlavního
sálu promûní v místnost pro zasedání
zastupitelstva?

Nejprve se vrátím do historie a pfiipo-
menu, Ïe se nám podafiilo pfiedãasnû
ukonãit dohodou smlouvu s dosavad-
ním nájemcem, kter˘ restauraci více jak
rok neprovozoval a na prostorách Rad-
niãního sklípku to bylo znát. Doba se
zmûnila a nalézt nájemce jiného, je
nemoÏné, neboÈ o tak velkou restauraci
tohoto typu není zájem. Prostory jsou
velmi rozlehlé, ãímÏ vyÏadují velké pro-
vozní náklady a navíc plnou kapacitu
restaurace lze vyuÏít jen v˘jimeãnû.
Aby sklípek nechátral, rozhodli jsme se
ho vyuÏít tzv. vlastními silami a na radû
mûsta odsouhlasili první ze dvou etap
jeho vyuÏití. Hlavní ãást sklípku oprav-

du pfiemûníme v zasedací sál mûstské-
ho zastupitelstva, kter˘ pak mÛÏe b˘t
vyuÏíván i pro jiná zasedání. Pfiilehlé
salonky vyuÏijí zastupitelské kluby.
V˘hodou nového fie‰ení sálu pro zastu-

pitele je jeho trvalá úprava. To zname-
ná, Ïe narozdíl od dosavadní praxe
nebudeme ve‰ker˘ nábytek, hlasovací

zafiízení, v˘poãetní techniku a dal‰í zafií-
zení po kaÏdém setkání zastupitelÛ
rozebírat a pak zase skládat. I kdyÏ jsme
pfii pofiizování techniky s tímto poãítali,
na stavu a nákladech na její údrÏbu byla
neustálá manipulace znát. 

Kdy se zaãne se stavebními úprava-
mi Radniãního sklípku a kolik se na nû
vyãlení z rozpoãtu mûsta?

Dá se fiíci, Ïe první etapa jiÏ zaãala.
Ke druhé etapû, zahrnující úpravy b˘va-
lé restaurace Parlament, pfiikroãíme
pozdûji a na‰e pfiedstava je taková, Ïe
by v nich sídlilo mûstské informaãní
centrum a zároveÀ by tu vznikly v˘stav-
ní prostory. UvaÏujeme o provozovateli
kavárny ãi vinotéky. Toto je v‰ak ve sta-
diu úvah a hledání. Definitivní podoba
nebyla stanovena. Pfiedpokládané
náklady na I. etapu pfiedstavují ãástku
okolo 1,8 milionu Kã a spí‰e neÏ k
samotnému budování sálu se váÏí k
opravám a úpravám celého zchátralého
prostoru, kde je napfiíklad nutné kom-
pletnû vymûnit podlahy, vymalovat, zli-
kvidovat staré zafiízení kuchynû apod.
Pfiedpokládáme, Ïe práce I. etapy skon-
ãí na poãátku pfií‰tího roku, to znamená,
Ïe by se tam zastupitelé mohli sejít jiÏ
pfii jednom z prvních sv˘ch zasedání
roku 2005. (sa‰)

Jedna z vitráÏí restaurace Radniãní
sklípek

Státní svátek vzniku ãeskoslovenského státu uctily stovky lidí prohlídkou interiérÛ Liebiegova zámeãku a historické budovy
radnice. Velk˘ zájem vefiejnosti byl o zhlédnutí místností v Liebiegovû vile, kde se mimo jiné v pfiedveãer oslav konal koncert
v podání Klub tria (první dva snímky, tfietí je z prohlídky vily). V hlavní radniãní budovû mûli náv‰tûvníci moÏnost zhlédnout
reprezentaãní prostory, kanceláfie primátora a námûstkÛ. S pfiedstaviteli mûsta mohli i hovofiit, coÏ dokumentují poslední tfii fota.
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Ing. Jaroslav Mejstfiík

Rok narození: 1973
Povolání: viceprezident HC Bílí Tygfii
Liberec, jednatel STADION, s. r. o.
Politická pfiíslu‰nost: ODS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlen Zastupitelstva mûsta Liberec
Kontakt: mejstrik@stadion-liberec.cz
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Není mi lhostejn˘ osud Liberce.

Ing. Jaroslav Morávek

Rok narození: 1934
Povolání: stavafi – ekonom, nyní
v dÛchodu
Politická pfiíslu‰nost: KSâM
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
pfiedseda finanãního v˘boru a Správní
rady zdrav. a soc. fondu, ãlen komise
prevence soc. patolog. jevÛ
Kontakt: 485 121 348, mobil: 728 372 445
Proã se angaÏujete v komunální politice:
O vefiejnou práci mám dlouhodob˘
zájem, neboÈ jsem se vÏdy chtûl podílet
na rozvoji mûst a obcí pro lep‰í Ïivot lidí.

Mgr. Dana Lysáková

Rok narození: 1956
Povolání: uãitelka speciální pedagogiky
Politická pfiíslu‰nost: KSâM
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlenka v˘boru pro ‰kolství, v˘chovu
a vzdûlávání
Kontakt: 482 750 953-4, ovli@volny.cz, 
Proã se angaÏujete v komunální politice:
UpfiednostÀuji normální kaÏdodenní
sluÏby pfied nadstandardními projekty.
Za dÛleÏité povaÏuji i potlaãování lob-
bingu a vytvofiení zábran proti prefero-
vání soukrom˘ch zájmÛ.

Technická univerzita v Liberci má
generálního zmocnûnce pro jednání
s mûstem Liberec pfii pfiípravû svûtové-
ho ‰ampionátu v klasick˘ch lyÏafisk˘ch
disciplínách „Liberec 2009“. Rektor
Technické univerzity v Liberci (TUL)
Vojtûch Konopa jím jmenoval vedoucí-
ho Katedry tûlesné v˘chovy Jindfiicha
Martince.

„Jednal jsem s primátorem Jifiím
Kittnerem a ten mû poÏádal, abych
jmenoval za univerzitu zodpovûdnou
osobu pro jednání s mûstem. Jindfiich
Martinec svÛj organizaãní talent proká-
zal mnohokrát pfii pfiípravû nároãn˘ch
sportovních akcí v âesku i v zahraniãí.
Skvûle se zhostil také organizace oslav
padesátého v˘roãí na‰í univerzity,
vãetnû ekonomické rozvahy. Je pro mû
zárukou odbornû a zodpovûdnû odve-
dené práce pfii pfiípravû akce, na jejímÏ
úspû‰ném prÛbûhu univerzitû velmi
záleÏí,“ fiekl Vojtûch Konopa.

·ampionát bude podle nûj pfiínosem
i pro TUL. „Taková událost posílí pres-
tiÏ mûsta a tím i prestiÏ univerzity,
která se stále více otevírá svûtu. Mûsto
a technická univerzita se mohou
v mnoha sv˘ch aktivitách doplÀovat
a vedení univerzity kaÏdou spolupráci
s mûstem vítá,“ uvedl Konopa. Dodal,
Ïe úspûch Liberce se promítne i v eko-
nomické sféfie v podobû dotací na stav-
bu a rekonstrukci sportovních a ubyto-
vacích zafiízení. 

Technická univerzita má b˘t stûÏej-
ním ubytovatelem sportovcÛ. Pofiádání
mistrovství umoÏní podle rektora spo-
leãnû s mûstem najít zdroje financová-
ní pro urychlení plánované rekonstruk-
ce kolejí. Poãítá se také s tím, Ïe se
sportovci budou stravovat v univerzit-
ní menze. (jk)

Univerzita 
pomÛÏe s MS 2009

P ¤ E D S T A V U J E M E

V pfií‰tím vydání Zpravodaje:

● Stálí pasaÏéfii získají slevu v MHD ● Ohlédnutí za rokem 2004 
● Nûmeãtí studenti na stáÏi na magistrátu

Víte jak Ïijí dûti v Kojeneckém ústa-
vu a Dûtském domovû v Liberci, kter˘
je pfiíspûvkovou organizací mûsta Libe-
rec? Víte jaká je dûtem vûnována péãe?
To v‰e spoleãnû s dal‰ími informacemi
se dozvíte pfii Dni otevfien˘ch dvefií,
kter˘ se koná ve ãtvrtek 9. prosince
2004 od 10 do 17 hodin. K náv‰tûvû vás
zve a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í Kojene-
ck˘ ústav a Dûtsk˘ domov v Liberci
(Kojeneck˘ ústav – Husova 91, Dûtsk˘
domov – U Sirotãince 10). (vod)

Kojeneck˘ ústav
zve k náv‰tûvû
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Z popudu Statutárního mûsta Libe-
rec nechaly Technické sluÏby mûsta
Liberec, a. s. nákladem okolo 30 tisíc

Osmadvacátého listopadu 2004, pfies-
nû ve 13 hodin, nav‰tíví 100 rodin cizin-
cÛ trvale Ïijících v âeské republice 100
ãesk˘ch rodin v jejich domovech, pfii-
ãemÏ kaÏdá ãeská rodina bude mít na
náv‰tûvû jednu rodinu cizincÛ. Sejít by
se mûly pfiedev‰ím takové, které Ïijí blíz-
ko sebe a dosud spolu touto formou
nekomunikovaly. VÏdy by mûlo jít o lidi
pfiibliÏnû stejnû „staré“, s podobn˘m
sociálním postavením, aby pfii rozhovoru
na‰li co nejvíce spoleãn˘ch témat, která
by je spojovala i pfii dal‰ích setkáních. 

Jak bude onen 28. listopad 2004
vypadat? Rodiny se sejdou u obûda, hos-

titeli budou âe‰i a zvan˘mi cizinci.
Tato akce se uskuteãní na základû

dlouhodobého projektu s názvem „Rodi-
na od vedle“, z nûhoÏ je více neÏ zfiejmé,
Ïe aktivnû podporuje integraci cizincÛ
do ãeské spoleãnosti prostfiednictvím
pfiímého kontaktu. PfiestoÏe se v âR jiÏ
uskuteãnilo nûkolik projektÛ na podporu
integrace, je tento, se sv˘m tak dÛleÏi-
t˘m osobním a individuálním pfiístupem,
opravdu ojedinûl˘. Jak jsme se jiÏ zmíni-
li, „Rodina od vedle“ se dotkne v‰ech
krajÛ âR a zohlední poãet cizincÛ dlou-
hodobû Ïijících v daném regionu.

K úspû‰né konverzaci a vlastnû

Ojedinûlá „Rodina od vedle“

Obnova pietního místa prvního ãeského starosty
korun obnovit pietní místo rodiny
Krausov˘ch na rÛÏodolském hfibitovû
v Liberci. V hrobce je totiÏ pochován

první ãesk˘ starosta samostatné obce
Horní RÛÏodol Josef Votoãek. 

Pomník byl znaãnû po‰kozen˘
a vyÏádal si obnovu teracca, kterou
zrealizovala firma Vr‰Èala z Raspenavy.
Pietní místo bude je‰tû osázeno bfieãÈa-
nem a barvínkem.

Horní RÛÏodol, kter˘ dnes tvofií
mûstskou ãást Liberce, b˘val samo-
statnou obcí a aÏ do roku 1918 nemûla
ãeská men‰ina svého zástupce v obec-
ním zastupitelstvu. 

Po vzniku samostatného ãeskoslo-
venského státu bylo nûmecké zastupi-
telstvo rozpu‰tûno a nahrazeno správ-
ní komisí, sloÏenou z 6 âechÛ a 6
NûmcÛ. Pfii obecních volbách v roce
1919 pfii stejném poãtu hlasÛ pro staro-
stu âecha a pro starostu Nûmce byl
losem zvolen opût starosta nûmecké
národnosti. Ke zlomu do‰lo aÏ 7. února
1923, kdy byl poprvé zvolen âech. Stal
se jím restauratér Josef Votoãek. (dv)

Období masivních prodejÛ obecního
nemovitého majetku je u konce
a v dÛsledku toho budou klesat pfiíjmy,
s nimiÏ jiÏ nelze poãítat jako s rozhodují-
cím zdrojem objemu investic. K dal‰ím
bûÏnû pouÏívan˘m zdrojÛm financování
mûstsk˘ch investic patfií bankovní
úvûry, dotace z jin˘ch vefiejn˘ch rozpo-
ãtÛ âR. Pro âeskou republiku jsou
nov˘m zdrojem tohoto financování dota-
ce z fondÛ Evropské unie, které budou
pfiidûlovány prostfiednictvím regionál-
ních operaãních programÛ jednotliv˘ch
resortÛ. Toto financování je nepomûrnû
nároãnûj‰í na administraci a fiízení pro-
jektu neÏ prosté financování prostfied-
nictvím vlastních rozpoãtov˘ch pro-

Nové pfiíleÏitosti pro financování investic mûsta 

i k samotné realizaci pfiispûjí tzv. spojky,
které se budou „drÏet“ pfiedepsaného
scénáfie a bude jich z fiad dobrovolníkÛ
(studenti a dÛchodci) zhruba 120. Kon-
krétnû v Libereckém kraji by mûlo jít
o sblíÏení 5 rodin cizincÛ a 5 ãesk˘ch
rodin, vãetnû pomoci 4 dobrovolníkÛ.

Máte-li zájem aktivnû se zúãastnit
tohoto projektu a získat o nûm doplÀují-
cí informace, poskytne vám je Gabriela
Krupiãková, vedoucí oddûlení prevence
a sociálních vûcí Magistrátu mûsta Libe-
rec na tel. ãísle 48 52 44 940, e-mail: kru-
pickova.gabriela@magistrat.liberec.cz.

(sa‰)

stfiedkÛ (z jednoho zdroje) nebo v kom-
binaci s dotací z jiného vefiejného rozpo-
ãtu (tzv. národní zdroje). Dal‰í novou
moÏností financování a provozování
mûstské infrastruktury (v Evropû fungu-
jící jiÏ od r.1993) je programované zapo-
jování soukromého sektoru do poskyto-
vání vefiejn˘ch sluÏeb tzv. partnerství
vefiejného a soukromého sektoru – Pub-
lic Private Partnership (PPP) u nás zatím
nepouÏívané. Po anal˘ze právního pro-
stfiedí âR a schválení tzv. "implementaã-
ní strategie" schválila vláda âR usnese-
ním ã. 7 ze dne 7. 1. 2004 spolupráci
vefiejného a soukromého sektoru na
principu Public Private Partnership
a oãekává, Ïe vefiejn˘ sektor pfii posuzo-

vání investiãních zámûrÛ zváÏí mimo
jiné i alternativu PPP. Politikou na‰í
vlády tedy nebude povinnost v‰eobec-
ného testování na vhodnost PPP, ale
doporuãení. BohuÏel, proces potfiebn˘ch
legislativních zmûn není doposud
dokonãen.

Tyto nové moÏnosti mûsta je nutné
v maximální mífie vyuÏít. Bude nutné
provést vhodné organizaãní zmûny, per-
sonální a technické zaji‰tûní. Definovat
standardy vefiejné sluÏby (Standard
Spending Assessment), striktnû oddûlit
financování provozu a investic napfiíklad
zfiízením kapitálového fondu. 

Ing. Libor Slab˘,
vedoucí odboru ekonomiky

Snímky jasnû dokumentují pÛvodní stav pfied opravou hrobky a po opravû 
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Nedûle 28. 11. – 16.30 hod. - 1. adventní koncert na schodech pfied radnicí
vystoupení dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ: Kopretinka Z· Vesec, Lesnûnky Z· Lesní,
Zpívající blechy Z· Vratislavice, ÏákÛ ZU· Liberec a pûveckého sboru Je‰tûd
– 17 hod. - Slavnostní rozsvícení vánoãního stromu a zapálení 
první adventní svíce primátorem mûsta 

Nedûle 5. 12. – 16 hod. - SoutûÏ o nejlep‰í masku ãerta, Mikulá‰e a andûla
Vystoupení souboru Kejklífiky, Slavnostní pfiíjezd Mikulá‰e do mûsta - tradiãní
mikulá‰ská akce na námûstí pfied libereckou radnicí
– 18 hod. - 2. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice - vystoupení
liberecké skupiny Jarret s jejím tradiãním vánoãním programem
Zapálení druhé adventní svíce

Nedûle 12. 12. – 18 hod. - 3. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice
vystoupení Eleny and Jocose Jazz – fenomenální jazzové zpûvaãky Eleny
Suchánkové se svou kapelou a speciálním vánoãním programem
Zapálení tfietí adventní svíce

Stfieda 15. 12.– 10–16 hod. - Prodejní v˘stava vánoãních v˘robkÛ 
Odborného uãili‰tû a Praktické ‰koly Liberec v reprezentaãních prostorách
Liebiegovy vily spojené se Dnem otevfien˘ch dvefií v této historické budovû
– 16 hod. - Koncert pûveckého sboru ROSEX v reprezentaãních prostorách
Liebiegovy vily

Sobota 18. 12. – 11 hod. - „·tûdrej veãer nastal aneb veselé obrázky vánoãní
vystoupení folklórního souboru Jizera na námûstí Dr. E. Bene‰e

Nedûle 19. 12. – 10.30 hod. - Pfiíchod panny Marie do Betléma – oÏivl˘ Betlém
sdruÏení V.O.R.E.L.
– 18 hod. - 4. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice
Trio cantabile - Dagmar VaÀkátová – soprán, Václav Kunt – flétna, Lydie Här-
telová – harfa. Zapálení ãtvrté adventní svíce a zdobení vánoãního stromku

Pondûlí 20. 12. – 16 hod. - Zpívá Vám Carola - vystoupení pûveckého sboru
pfii Z· a ZU· JabloÀová na schodech foyer liberecké radnice

Úter˘ 21. 12.– 16.30 hod. - Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

Stfieda 22. 12. – 16.30 hod. - Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

Sobota 11. 12. – âtvrtek 23. 12. - Tradiãní vánoãní trhy na námûstí pfied radnicí
Bûhem vánoãních trhÛ bude vystaven Betlém, kter˘ vznikl v rámci sympózia
v˘tvarníkÛ „Setkání umûleck˘ch fiemesel 2003“ a byl doplnûn o dal‰í postavy
v roce leto‰ním

PfiestoÏe jí bylo 15. fiíjna 2004 teprve
osm let, lze ji povaÏovat za „mediální
hvûzdu“. Natoãila nûkolik reklam,
nafotila mnoho propagaãních snímkÛ
a vystupovala v fiadû zábavn˘ch pofia-
dÛ. V‰ude kam pfiijde, je velice oblíbe-
ná a populární. Ale dost tajností. Onou
„slavnou“ hvûzdou je ‰impanzí sleãna
Majoránka, jejíÏ osmé narozeniny se
15. fiíjna 2004 slavily v liberecké ZOO
a sama oslavenkynû se na nich pfied-
stavila v roli malífiky. „Mája, jak jí fiíká-
me zdrobnûle, je velmi ‰ikovná a chá-
pavá. Maluje od sv˘ch tfií let, a to aÈ
rukama, nohama nebo pusou. PouÏívá
tempery, fixy, pastelky, vodové barvy
nebo propisku. Nûkdy si vezme ‰tûtec,
houbiãku nebo pouÏije prst,“ fiíká tis-
ková mluvãí ZOO Liberec Lada Sedláã-
ková. Mája za mûsíc namaluje 18
obrázkÛ. V zahradû v‰ak není jediná,
která má v˘tvarné vlohy. Konkurují ji
desetilet˘ brá‰ka Jimmy a dvanáctilet˘
kamarád Teddy. Majoránka se narodila
pfied osmi lety jako jedno z dvojãat
matce Ingrid, která oba své potomky
po porodu zabalila do dfievité vaty, a to
byla její poslední starost o mláìata.
Ujmout se jich musely chovatelky Jifii-
na Kyzlíková a Dá‰a Jíchová, které se
o nû staraly jako o vlastní dûti. Majo-
ránãino dvojãe Vanilka v‰ak pozdûji
zahynulo. Liberecká ZOO chová ‰im-
panze od roku 1964 a doposud se naro-
dilo 18 mláìat. V souãasnosti chová 10
‰impanzÛ – 4 samce a 6 samic. Mezi
nejstar‰í obyvatele ZOO patfií ‰impanz
Kongo (1964) zatímco ‰éfem tlupy je
Jakub (1985). (dav)

Pozvánka na akce Adventu 2004 Osmé narozeniny
populární Máji 

Krásnû zdoben˘ dort nenechala
Majoránka bez pov‰imnutí 

Primátor Jifií Kitt-
ner s námûstkem
Jifiím Veselkou pfii-
jali v pátek 8. fiíjna
stolního tenistu
René Tau‰e (na
snímku) s jeho tre-
nérem Ladislavem
Havlem, ktefií nás
úspû‰nû reprezen-

tovali na paralympiádû v Aténách.
âesk˘ t˘m, zastoupen˘ Severoãechy
René Tau‰em, Michalem Stefanu a Fran-
ti‰kem Glazarem, vybojoval v soutûÏi
druÏstev zlatou medaili a podílel se tak

na jedné z 16 olympijsk˘ch zlat˘ch. Jak
René Tau‰, tak i trenér Ladislav Havel
potvrdili, Ïe by rádi je‰tû absolvovali
olympiádu v ãínském Pekingu. „Hlavnû,
aby slouÏilo zdraví a tomu podfiídíme
i perfektní pfiípravu na olympiádu,“
dodal Ladislav Havel, kter˘ trénuje
ãeské paralympioniky 25 let. V nefor-
málním rozhovoru hovofiili sportovci
s pfiedstaviteli mûsta také o moÏnosti
uspofiádat v Liberci Mistrovství Evropy
ve stolním tenise pro vozíãkáfie, které by
se konalo jiÏ v novû postavené multi-
funkãní hale, jeÏ bude splÀovat v‰echny
podmínky evropského ‰ampionátu. (dv)
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Operaãní plán zimní údrÏby v Liber-
ci pro období 2004/2005, kter˘ poãítá
i s pfiípadnou kalamitou, schválila rada
mûsta. Pro silniãáfie z Technick˘ch slu-
Ïeb mûsta Liberec, a. s. zaãal zimní
úklid vozovek datem 1. listopadu.

Oproti loÀskému roku se letos ve
mûstû roz‰ífiil poãet udrÏovan˘ch
komunikací o 6,862 kilometrÛ a o devût
znaãen˘ch pfiechodÛ. Novinkou je
údrÏba hlavních cest v parcích o rozlo-
ze 2,652 kilometrÛ ãtvereãních. „Aktu-
alizovali jsme místa, kter˘m chceme
vûnovat více pozornosti. Na sídli‰tích
se zamûfiíme hlavnû na úklid parkova-
cích míst,“ uvedl Michal Buzek, mluv-
ãí TSML, a. s. Podle nûj spoleãnost
vyuÏije nov˘ch mechanismÛ a v poho-
tovosti budou také nové posádky pro
ruãní doãi‰Èování. „V‰echny zmûny
vyplynuly z podrobné anal˘zy, kterou
si vynutilo nûkolik faktorÛ. V Liberci
jednak pfiibyly nové komunikace
a obytné plochy, mûsto se rozrostlo
o prÛmyslovou zónu a také trh nabízí
variabilnûj‰í techniku. Kromû toho
jsme zohlednili námûty a pfiipomínky
obãanÛ,“ vysvûtlil zmûny Buzek.

Námûstek primátora Ing. Pavel
Krenk k tomu dodal, Ïe plnûní leto‰ní-
ho operaãního plánu je napojeno na
nov˘ monitorovací systém on-line.
„Pokud se objeví nûjaké stíÏnosti,
bude v daném okamÏiku k dispozici
pfiehled, kdy byl úklid proveden. Na
nastalou situaci lze ihned reagovat,“
sdûlil Pavel Krenk.

K zimní údrÏbû budou TSML letos
pouÏívat vedle soli a písku také drÈ.
„Pfiinese to fiadu ekonomick˘ch a eko-
logick˘ch v˘hod. Posyp drtí, která
utûsní spáry v dláÏdûn˘ch komunika-
cích, nemusí b˘t tak ãast˘, u‰etfiíme za
posypov˘ materiál i pohonné hmoty
a hlavnû se zkrátí a zjednodu‰í jarní
úklid,“ vylíãil v˘hody M. Buzek s tím,
Ïe spoleãnost pfiedpokládá na zimní
období spotfiebu asi 2 000 tun drti 
a 5 000 tun písku. 

K posypu TSML rovnûÏ pouÏijí eko-
logick˘ materiál Egofrit, kter˘ byl
poprvé pouÏit loni zejména na chodní-
ky a schodi‰tû. 

Na zimní údrÏbu komunikací mûsto
Liberec vyãlenilo ãástku 30 milionÛ
korun. Dagmar Vodvárková

Pro silniãáfie jiÏ zaãala zima
Novinky v údrÏbû komunikací

Odbor sociální péãe libereckého magistrátu i letos pokraãoval v pofiádání spor-
tovních pobytÛ pro dûti. Pro 14 dûtí ve vûku 12 aÏ 15 let uspofiádal 7. – 10. fiíjna
2004 v Josefovû Dolu sebezku‰enostní soustfiedûní. Dûti nav‰tívily nedalekou
jízdárnu, kde se seznámily s péãí o konû i základy jízdy,  vyjely na celodenní
v˘let do Jizersk˘ch hor. JelikoÏ jim nepfiíznivé poãasí pfiekazilo sjíÏdûní fieky
Jizery na raftech, strávily nûkolik hodin v libereckém plaveckém bazénu. Spor-
tovní soustfiedûní je souãástí roãního cyklu pobytÛ, které pofiádá odbor sociální
péãe v rámci preventivní ãinnosti jiÏ druh˘m rokem. S blíÏícím se koncem roku
pfiipravují pracovníci odboru zimní jednodenní setkání, na kterém se sejdou
dûti i jejich rodiãe

Je‰tûdsk˘ areál
nabídne i slevy

Patnáctiprocentní slevu jízdného na
vleky bude nabízet o leto‰ní lyÏafiské
sezonû od pondûlí do stfiedy Sportovní
areál Je‰tûd (SAJ). 

Jednotlivá jízda bude stát 35 aÏ 60
korun, jednodenní permanentka pro
dospûlého v hlavní sezonû 420 korun.
Nov˘ ceník jízdného schválilo ve stfie-
du 20. 10. 2004 spoleãné zasedání
pfiedstavenstva a dozorãí rady spoleã-
nosti SAJ. „Pfiedstavenstvo spoleãnos-
ti nav˘‰ilo ceny základního jízdného
pouze v rámci zmûn DPH, a to i pfies
skuteãnost, Ïe na náv‰tûvníky ãeká
zcela nové centrum,“ uvedl Jifií Zero-
nik, tajemník pfiedstavenstva SAJ. 

Je‰tûd bude podle nûj nabízet lyÏo-
vání co moÏná nej‰ir‰í vefiejnosti. Proto
se napfiíklad nezmûnila cena celose-
zonní permanentky, která pfiijde na 
4 800 korun. Celosezonní skipas s par-
kováním bude dokonce o 500 korun
levnûj‰í neÏ loni, tedy za 5 300 korun.
Jako novinku pro leto‰ní sezonu nabíd-
ne je‰tûdsk˘ areál lyÏafiÛm úrazové
poji‰tûní. Pfiípadn˘ úraz v areálu bude
s poji‰tûn˘m fie‰it pfiímo poji‰Èovna,
vãetnû finanãního od‰kodnûní. Bude
stát deset korun na den, kdy areál pfii-
spûje náv‰tûvníkovi celou tfietinu ceny
pojistného.

LyÏafii se mohou kromû kvalitnûj‰ího
lyÏování tû‰it i na dal‰í parkovací plo-
chy pro fiidiãe, technické úpravy profilÛ
sjezdovek nebo roz‰ífiení nástupu na
lanovku na âern˘ Vrch. 

V leto‰ním roce se poprvé v areálu
instaluje bezpeãnostní systém na pro-
blémová místa – sítû, matrace. Spoleã-
nost SAJ pfied zahájením sezony jedná
s DPML o moÏnosti vozit lyÏafie v nej-
nároãnûj‰ích hodinách a pfii veãerním
lyÏování prostfiednictvím MHD pfiímo
pod sjezdovku F10. Svou spokojenost
s areálem a ochotu podporovat jeho
dal‰í aktivity vyslovil i finanãní v˘bor
mûsta Liberec, kter˘ se se‰el pfii svém
v˘jezdním zasedání v areálu. (dav)

Ve‰keré záleÏitosti t˘kající se
obecnû prospû‰n˘ch prací zaji‰Èují
pracovníci libereckého stfiediska Pro-
baãní a mediaãní sluÏby âR, které
sídlí na námûstí Dr. Edvarda Bene‰e
26 (b˘valá budova Okresního úfiadu
v Liberci). Informace lze získat na
telefonních ãíslech: 484 244 212, 485
244 223, 485 244 257.

Upozornûní
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M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M

nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO – PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.30–12.30 hod.

UPOZORNùNÍ
Od 13. 11. 2004 je kabinová lanová dráha na Je‰tûd opût v provozu. Provoz lanov-
ky byl pfieru‰en z dÛvodu revizních prací. 

POZOR!!!
Zmûnou letního ãasu na zimní ãas (tedy od 31. 10. 2004) se zmûnily otevírací doby 
Zoologické zahrady Liberec po – ne: 8.00–17.00 hod./pokladna do 16.30 hod.
a Botanické zahrady Liberec po – ne: 8.00–16.00 hod./pokladna do 15.30 hod.
Ceny vstupného zÛstávají beze zmûn.

P¤EDVÁNOâNÍ DÁRKY Z DÍLEN PRO HANDICAPOVANÉ
Mûstské informaãní centrum jiÏ nyní nabízí moÏnost zakoupení originálních
vánoãních dárkÛ a dekorací z dílen pro mentálnû postiÏené osoby Domova Harcov
a tûlesnû handicapované Mezinárodního centra Universium. Pfiijìte udûlat radost
sobû nebo sv˘m blízk˘m a zároveÀ finanãnû podpofiit tyto dílny. Dûkujeme za vá‰
zájem a podporu.
Pfiíjemn˘ mûsíc listopad pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
MIC Liberec

NABÍDKA 
KALENDÁ¤Ò
Pfiijìte si vybrat nûkter˘ z kalendáfiÛ
na rok 2005. V Mûstském informaãním
centru nabízíme stolní a nástûnné
kalendáfie:

- „Jizerské hory na dobov˘ch pohled-
nicích“ (75 Kã), 
- mal˘ a velk˘ nástûnn˘ kalendáfi
Jizersk˘ch hor (80/150 Kã)
- nástûnn˘ kalendáfi Liberce (150 Kã),
- nástûnn˘ kalendáfi Libereckého
kraje (150 Kã), 
- nástûnn˘ kalendáfi Panoramatické
mapy âeské republiky (149 Kã), 
- nástûnn˘ kalendáfi Kry‰tofovo Údolí
(150 Kã), 
- nástûnn˘ kalendáfi âesk˘ ráj (135 Kã) 
- minikalendáfiíky Libereck˘ kraj
nebo Liberec (30 Kã)

Reprodukce témûfi 100 let starého originálu mapy vydané roku 1907, na níÏ je
zachycen pÛvodní horsk˘ hotel Je‰tûd a v kruhu kolem názvy v‰ech vrcholÛ
viditeln˘ch aÏ do vzdálenosti 100 km. Tento unikát o rozmûrech 70x70 cm je
v prodeji v ãeské a nûmecké verzi za cenu 95 Kã v Mûstském informaãním cent-
ru v Liberci 

Netradiãnû 
osvícen˘ interiér 

Interiér novû rekonstruovaného kos-
tela svaté Anny na praÏském Starém
Mûstû je ozáfien stopûtadvaceti speci-
álními svítidly, která instalovaly Tech-
nické sluÏby mûsta Liberce, a. s.
(TSML). Osvûtlen je zejména gotick˘
krov kostela. 

„Pro na‰i spoleãnost to byl prestiÏní
úkol. V silné konkurenci jsme uspûli
díky netradiãnímu fie‰ení. Zatímco
ostatní firmy nabízely klasické nasvíce-
ní od stropu, my jsme zvolili umístûní
svítidel na tyãích 2,5 metru nad zemí,“
uvedl mluvãí technick˘ch sluÏeb
Michal Buzek.

Dodal, Ïe toto fie‰ení se navíc ukáza-
lo jako energeticky nej‰etrnûj‰í.

Kostel svaté Anny v Praze pochází
z roku 1313 a jeho oprava je povaÏová-
na za nejvût‰í kulturní poãin Nadace
Dagmar a Václava Havlov˘ch, Vize 97.
Na rekonstrukci se nadaci podafiilo
vybrat více neÏ 70 milionÛ korun
a zhruba polovina této ãástky bude
je‰tû zapotfiebí. 

Technické sluÏby mûsta Liberec
nasvítily v minulosti zku‰ebnû nûkolik
církevních objektÛ v Libereckém kraji
a také hrad Bezdûz. 

Trvalé slavnostní osvûtlení zdobí
horsk˘ hotel Je‰tûd, Severoãeské
muzeum a radnici v Liberci, historické
centrum Klatov, kostely v Jestfiebí, Har-
rachovû a Desné. (dv)



Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 18. prosince 2004 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora.

Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–23 hodin, sobota 13–23 hodin, nedûle, svátky 8–23 hodin

18|12
9 – 12 hod.

UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu primátora 
je nutné se pfiedem objednat na sektetariátu primátora, tel. 485 243 102

Distribuce Zpravodaje

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

zpravodaj
liberecké radnice
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Najdu svého pána?
Seznam zvífiat v mûstském útulku
v RÛÏodole I, Osta‰ovská 570, Liberec
11, tel : 485 106 412, tel./zázn.: 485 106
356, 602/774 104 ã.ú. vefiejné sbírky
78-6132930207/0100
• pes, kfiíÏenec pudla, 7 let, • pes, kfií-
Ïenec stfiední, ãern˘, 10 let, • pes,
nûmeck˘ ovãák, ãern˘ se svûtl˘m pále-
ním, 12 let, • pes, nûmeck˘ ovãák,ãern˘
se znaky, 10 let, • pes, kfiíÏenec labra-
dora, ãern˘, bílá náprsenka, 4 roky, -
fena, nûmeck˘ ohafi, 8 let, • pes, kfiíÏe-
nec stfiední, dlouhosrst˘, ãern˘ s pále-
ním, 10 let, • pes, kfiíÏenec nûmeckého
ovãáka, vlko‰ed˘, 10 let, • pes, dalma-
tin, 6 let, - pes, nûmeck˘ ovãák, tmav˘,
8 let, - pes, kfiíÏenec jezevãíka, dlouho-
srst˘, rezav˘, 7 let, - pes, nûmeck˘
ovãák, ãern˘ se svûtl˘m pálením, 10
let, - pes, kfiíÏenec ‰pice, bíl˘, 4 roky, -
pes, dobrman, ãern˘ se znaky, 4 roky, -
pes, kfiíÏenec chrta, ãern˘ s pálením, 2
roky, • pes, kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘
s pálením, hladkosrst˘, 1 rok, • fena,
mal˘ kfiíÏenec, drsnosrstá, 1 rok, •
fena, nûmeck˘ ovãák, vlko‰edá, 9 let,
• pes, kfiíÏenec stfiedního pudla, ãern˘,

3 roky, • pes, kfiíÏenec labradora, zlat˘,
4 roky, • pes, kfiíÏenec bígla, 5 let,
• fenka, kfiíÏenec bígla, 4 roky, •
4x fenka, 1x pes, kfiíÏenci malého vzrÛ-
stu, hnûdí, 5 t˘dnÛ, • pes, kfiíÏenec
dogy, ãern˘, 2 roky, • pes, kfiíÏenec
pudla, ãern˘, 1 rok
• Dospûlé koãky a kocoufii: mourovaní,
ãerní, mourovanobílí, ãernobílí 
• KoÈátka ve vûku cca 2-5 mûsícÛ: mou-
rovaná, ãerná, ãernobílá, (kocoufii
i koãiãky)
Aktuální seznam zvífiat najdete na
www.liberec.cz

19.–21. 11.  U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

22.–25. 11.  U Radnice
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 481

26.–28. 11.  Na Starém Mûstû
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

29. 11.–2. 12.  U Raka
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

3.–5. 12. Bohemia

Jablonecká 14, tel.: 485 113 484

6.–12. 12. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

13.–19. 12.  Jizerská
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

20.–23. 12.  U Radnice
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 481

Lékárna u Kauflandu
po–so 7–20, ne–sv. 8–20, tel.: 482 772 755

Rady a kontakty
Oxygenoterapie je inhalaãní léãba

kyslíkem, kter˘ je pokládán za dárce
Ïivota, energie, svûÏesti a pocitu
mládí. Nedostatek kyslíku v organismu
zpÛsobuje naru‰ení látkové v˘mûny
a vede k postiÏení tûlesn˘ch orgánÛ.
Tento nedostatek lze napravit inhala-
cemi koncentrovaného kyslíku. Zájem-
ce o oxygenoterapii by se mûl poradit
s lékafiem, zda je inhalování vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu vhodné ãi
nikoliv. Oxygenoterapie je nadstan-
dardní doplÀková sluÏba a není hraze-
na zdravotní poji‰Èovnou. V Liberci je
provozována v Jablonecké ul. 14 (vedle
lékárny) v dobû od 8 do 19 hodin, objed-
nat se lze na tel. ãísle 485 312 935.
Oxygenoterapie v Poliklinice v Klá‰ter-
ní ulici byla zru‰ena.

Stfiedisko Tyfloservis, o.p.s. v Liberci
za finanãního pfiispûní mûst Liberce
a Jablonce nad Nisou zakoupilo nové
kompenzaãní pomÛcky. Nevidomí a sla-
bozrací lidé se tak mohou seznámit
s hmatov˘mi hodinkami, s digitálním
minutníkem, s indikátorem hladiny,
s ãesky mluvícím glukometrem a lékafi-
sk˘m teplomûrem, s telefonem pro sla-
bozraké a nevidomé, s majáãkem navi-
gátorem aj. DÛleÏitou pomÛckou je také
skládací bílá hÛl, jejíÏ souãástí je vysí-
laãka VPN. Signalizaãní hole jsou sklá-
dací, proto ji napfi. pfii pfiecházení
vozovky mÛÏe slabozrak˘ ãlovûk sloÏit
zpût do ta‰ky. Stfiedisko se dovybavuje
také mnoÏstvím nové optiky.

Tyfloservis, o.p.s. pracuje se sv˘mi
klienty pfiedev‰ím individuální terénní
formou, tedy v místû klientova bydli‰-
tû, ale jeho náv‰tûvním dnem je kaÏd˘
ãtvrtek od 13 do 18 hodin. Kontakt:
Jitka Fajmonová, vedoucí stfiediska
Tyfloservis, o. p. s., tfi. Milady Horáko-
vé 333/9, tel: 485 109 990, 608572347 

Celostátní informaãní centrum pro
bydlení otevfielo v Liberci 1. listopadu
2004 svoji poboãku, která má sídlo
v Ml˘nské ulici 611 (budova Stavební-
ho bytového druÏstva Pozemních sta-
veb). V tomto centru pÛsobí poradna
a kanceláfie Krajské organizace SdruÏe-
ní na ochranu nájemníkÛ. Provozní
doba: pondûlí 8.30–12 h (dopoledne
pouze na objednání) a 14–17.30 h, stfie-
da 8.30–12 a 14–17.30 (cel˘ den pouze
na objednání), ãtvrtek 8.30–12 h (dopo-
ledne pouze na objednání) a 14–17.30
h. KaÏdá 1. a 3. stfieda v mûsíci je vyhra-
zena na problematiku vytápûní a ohfie-
vu TUV - na objednání. Kontakt: tel.
a zázn.: 485 108 927, e-mail: son.libe-
rec@volny.cz, www.liberec.son.cz 


