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Prezidenta potû‰ila promûna Liberce

Pokraãování na str. 3

Prezidenta republiky Václava Klau-
se a první dámu âeské republiky Livii
Klausovou pfiivítal 24. kvûtna v krásné
obfiadní síni liberecké radnice primá-
tor mûsta Jifií Kittner. Ten pfiipomnûl,
Ïe Václav Klaus je prvním preziden-
tem âeské republiky, kter˘ zavítal na
libereckou radnici. Svou pfiítomností
pozdravili prezidentsk˘ pár také
námûstci primátora, ãlenové mûstské
rady a mûstského zastupitelstva,
tajemník magistrátu a starostka Mûst-
ského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Mezi hosty byli poslanec Parlamentu
âR Tomá‰ Hasil, hejtman Libereckého
kraje Petr Skokan a starostové nûkte-
r˘ch mûst Libereckého kraje. 

Václava Klause potû‰ila promûna
stotisícového mûsta pod Je‰tûdem.
Diskuse s pfiítomn˘mi probíhala v pfií-
jemné a neformální atmosféfie, kdy
napfiíklad prezident v souvislosti
s chystan˘m MS 2009 uvedl, Ïe nikdy
si nebyl zalyÏovat na Je‰tûdu. KdyÏ
primátor Jifií Kittner seznámil prezi-

Prezidentsk˘ pár pfiivítal pfied radnicí primátor mûsta Jifií Kittner 
Foto: Oto Mrákota
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Co rozhodli radní
Souhlasili:
■ s ãerpáním investiãního fondu Diva-
dla F. X. ·aldy Liberec, pfiíspûvkové
organizace, na nákup harfy do v˘‰e 500
tisíc korun. Dosud pouÏívaná harfa je
neopravitelnû po‰kozená. Pro potfieby
divadla byla vybrána pedálová harfa
typu Orchestra Ex za pofiizovací cenu
423 938 Kã, v˘robcem je firma Salvi

Vzali na vûdomí:
■ postup pfiedstavenstva spoleãnosti
Sportovní areál Je‰tûd, a. s. (SAJ) pfii
obsazení funkce fieditele spoleãnosti.
Do v˘bûrového fiízení se pfiihlásilo 8
uchazeãÛ. Pfiedstavenstvo spoleãnosti
Sportovní areál Je‰tûd ve funkci hodno-
tící komise vybralo za nejvhodnûj‰ího
kandidáta PaedDr. Víta PraÏáka, kter˘

Schválili:
■ vyjmutí budovy ãp. 19 v Jablonecké
ulici (tzv. DÛm klavíru) ze „Seznamu
nemovitostí vyfiazen˘ch z privatizaãní-
ho procesu“. Jde o budovu s 5 bytov˘mi
a 2 nebytov˘mi jednotkami. V této
budovû je umístûna „Malá v˘stavní
síÀ“. Zámûrem mûsta Liberec je tuto
v˘stavní galerii pfiestûhovat do zrekon-
struovan˘ch prostor Radniãního sklípku
■ návrh Správní rady kulturního fondu
na pfiidûlení dotací poskytnut˘ch ve 2.
kole roku 2005 z Kulturního fondu SML
ve v˘‰i 879 000 Kã a s dotací pfiidûlené

od roku 1994 aÏ doposud pÛsobil ve
funkci fieditele ASS Dukla Liberec
■ zprávu o hospodafiení organizace
Kulturní sluÏby Liberec, s. r. o. za rok
2004, na kter˘ spoleãnost získala od
mûsta pfiíspûvek na provoz ve v˘‰i 
4 013 725 Kã. V prÛbûhu roku 2004 bylo
v Lidov˘ch sadech uspofiádáno celkem
620 pofiadÛ a akcí pro 112 500 náv‰tûv-
níkÛ. Z tohoto poãtu se 33 akcí usku-
teãnilo na zahradû, kam zavítalo cca 
6 600 náv‰tûvníkÛ

Schválili:
■ dohodu o spolupráci mezi statutárním
mûstem Liberec, SAJ, a. s., Svazem lyÏa-
fiÛ âR a OC FIS NORDIC WSC 2009. Sta-
tutární mûsto Liberec a Svaz lyÏafiÛ âR se
na základû smlouvy o pofiádání MS 2009

v klasick˘ch lyÏafisk˘ch disciplínách staly
garanty pofiádání celého podniku a tím
také na sebe pfievzaly závazky. Vzhledem
k tomu, Ïe pro pofiádání mistrovské sou-
tûÏe je zapotfiebí zajistit odpovídající
sportovi‰tû a garantem jejich vybudování
je pro mûsto spoleãnost SAJ, je cílem této
dohody vytvofiit právní rámec zapojení
SAJ jako partnera SML, Svazu lyÏafiÛ
a OC FIS NORDIC WSC 2009 do pfiíprav
svûtového ‰ampionátu
■ názvy ulic v oblasti nové bytové
v˘stavby nad b˘valou Textilanou.
Návrhy byly projednány v kulturní
komisi Rady mûsta Liberec. Jde o nové
názvy ulic Hedvábná a Ka‰mírová,
které korespondují s existujícími názvy
na sídli‰ti a souvisejí s textilní v˘robou
(viz Sametová, Vlnafiská)

mimo rámec 2. kola ve v˘‰i 10 000 Kã.
Finanãní prostfiedky kulturního fondu
na rok 2005 ãiní 2, 2 miliony korun. V 1.
kole roku 2005 byla schválena ãástka
na realizaci kulturních akcí ve v˘‰i 
680 500 Kã. Vrácené finanãní prostfied-
ky na úãet kulturního fondu z nereali-
zovan˘ch akcí a úroky dosáhly ãástky
48 304, 99 Kã. Správní rada mûla pro
zb˘vající 2. a 3. kolo k dispozici celkem 
1 567 804,99 Kã. PoÏadavky ÏadatelÛ
o dotaci ve 2. vyhlá‰eném kole ãinily
celkem 2 082 300 Kã. Dotace byla pfii-
dûlena 34 ÏadatelÛm a 7 nikoliv

Co rozhodli zastupitelé

Mûstská rada na svém X. zasedání
schválila spolupráci statutárního
mûsta Liberec a Hasiãského záchran-
ného sboru Libereckého kraje (HZS
LK) v oblasti sdílení dat geografického
informaãního systému (GIS). 

Forma spolupráce mezi mûstem
Liberec a HZS LK by byla realizována
prostfiednictvím zabezpeãeného pfií-
stupu hasiãÛ Libereckého kraje pfiímo
do databází mûsta spravovan˘ch spo-
leãností Liberecká IS a. s. 

Jako v˘hodné pro rozvoj mûstského
geografického systému se jeví to, Ïe
tyto databáze by byly ze strany HZS
LK doplÀovány a aktualizovány ve
vrstvách, které se dot˘kají krizového
a havarijního plánování. Touto spolu-

Zastupitelé mûsta 26. kvûtna schválili
pfiijetí úãelové investiãní dotace z rozpo-
ãtu Libereckého kraje na akci „V˘stavba
softballového a baseballového hfii‰tû“ ve
v˘‰i 2 miliony Kã. ZároveÀ schválili
poskytnutí této dotace Sportovnímu
klubu baseballu a softball clubu Liberec.
Zámûr na vybudování nového hfii‰tû
vznikl jiÏ v roce 2004. Jako vhodné území
byla vybrána lokalita v Rochlici, v blíz-
kosti budované multifunkãní arény. Uva-
Ïovaná v˘stavba zahrnuje stavbu base-
ballového hfii‰tû o v˘mûfie cca 12 500 m2.
Pfiedpokládané náklady stavby jsou 
16, 5 milionu korun. Sportovní klub base-
ballu a softball club Liberec na tuto akci
poÏádal o dotaci Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy âR. (dv)

Geografick˘ informaãní systém mûsta
pomÛÏe nejen hasiãÛm

■ urbanistickou studii – Star˘ Harcov –
Na Skfiivanech, která fie‰í obytnou
zástavbu a rozvojové plochy pro stavbu
areálu Technické univerzity v Liberci.
■ pfiijetí daru pozemku o v˘mûfie 
9 553 m2 v hodnotû 2 614 680 korun
z majetku tûlov˘chovné jednoty Slo-
van Liberec. DÛvodem k tomuto pfie-
vodu je skuteãnost, Ïe mûsto Liberec
získalo státní dotaci na v˘mûnu umû-
lého povrchu hfii‰tû ve v˘‰i 10 milionÛ
korun s podmínkou, Ïe vlastníkem
pozemku hfii‰tû musí b˘t mûsto 
Liberec

Z dotace se
vybuduje hfii‰tû

prací by docházelo k vãasnému pfiíjez-
du jednotek hasiãÛ na místo události .
Dodáním komplexních informací,
které jsou zásadní pro rozhodování
velitele zásahu, by se také v˘raznû
sníÏil rozsah ‰kod. 

VyuÏitím dat geografického systé-
mu získá jednotka jedoucí k zásahu
informace o uzavírkách komunikací,
‰ífice ulic, vodních zdrojích. V˘raznû se
zkrátí doba tzv. volného rozvoje mimo-
fiádné události – jednotky zasáhnou ve
fázi, kdy vznikají minimální ‰kody.
Krajské operaãní a informaãní stfiedis-
ko HZS LK je zároveÀ operaãním stfie-
diskem Integrovaného záchranného
systému a je schopno poskytovat infor-
mace i jeho dal‰ím sloÏkám. (dav)
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Dokonãení ze str. 1
denta se zámûrem mistrovství,
neopomnûl sdûlit, Ïe protikan-
didátem bylo norské Oslo. 

„To byl ná‰ siln˘ protikandi-
dát, kter˘ má ve‰keré podmín-
ky pro pofiádání mistrovství.
Pfiesto si myslím, Ïe obstojíme
lépe a zvládneme to,“ konstato-
val primátor Kittner. 

„Vy to zvládnete,“ odpovû-
dûl na to prezident. „Jen aby to
zvládlo poãasí. B˘t vámi, tak
bych si pfiipravoval je‰tû tratû
v Krkono‰ích.“ Primátor ale
kontroval, Ïe kvÛli ekologické
zátûÏi není moÏné roz‰ífiit
napfiíklad bûÏecké tratû na
Bedfiichovû a FIS by jim to ani

nepovolila, jelikoÏ uÏ schválila
tratû v libereckém Vesci. Svou
náv‰tûvu na radnici zakonãil pre-
zidentsk˘ pár zápisem do pamût-
ní knihy statutárního mûsta Libe-
rec. Poté se na námûstí Dr. E.
Bene‰e setkal s obãany mûsta
a v Krajské vûdecké knihovnû
Václav Klaus podepisoval svoji
knihu „Rok druh˘“.

Prezident bûhem dopoledne
zavítal je‰tû na Technickou uni-
verzitu a prohlédl si prÛmyslo-
vou zónu Jih v Doubí. S pfiedsta-
viteli mûsta a Libereckého kraje
poobûdval v horském hotelu Je‰-
tûd odkud odjel na náv‰tûvu 
Turnova. (dv)

Mûsto vydraÏilo budovu lázní
Mûsto Liberec se stalo vlastníkem

novorenesanãní budovy b˘val˘ch
Mûstsk˘ch lázní. Jako jedin˘ zájemce
mûsto získalo památkovû chránûn˘
objekt za vyvolávací cenu 9 milionÛ
korun v draÏbû, která se konala 18.
kvûtna 2005 v Ústí nad Labem. Vzhle-
dem k tomu, Ïe budova je v zuboÏeném
stavu, musí radnice co nejdfiíve zahájit
zabezpeãovací práce, které nafiídil sta-
vební úfiad a památkáfii. Tyto nejdÛleÏi-
tûj‰í práce odhaduje námûstek primá-
tora pro rozvoj Ing. Jifií Veselka na 15
milionÛ korun.

Budovu umístûnou v takzvaném Zla-
tém kfiíÏi v‰ak v budoucnu ãeká mno-
hem nákladnûj‰í generální rekonstruk-
ce. „Bude záleÏet na tom, co v‰echno
se udûlá, ale odhady celkové rekon-
strukce se pohybují od 250 do 350 mili-

Prezidenta potû‰ila promûna Liberce

Pfiedseda Národní rady SR nav‰tívil Liberec a radnici
Pfiedsedu Národní rady Slovenské

republiky Pavola Hru‰ovského s chotí
a pfiedsedu Senátu Parlamentu âR MUDr.
Pfiemysla Sobotku pfiijal 17. kvûtna
v obfiadní síni liberecké radnice primátor
mûsta Ing. Jifií Kittner. Slavnostního pfiije-
tí byli pfiítomni hejtman Libereckého
kraje Petr Skokan a námûstkynû primáto-
ra Eva Koãárková, Dagmar Hel‰usová
a Naìa Jozífková. Pfiedsedu slovenské
Národní rady pozval na náv‰tûvu Libe-
reckého kraje pfiedseda senátu Pfiemysl
Sobotka. Pavol Hru‰ovsk˘ (na snímku
uprostfied) si v jeho doprovodu prohlédl
prÛmyslovou zónu v Doubí a zavítal do
v˘robních závodÛ spoleãností Denso

a Laird Technologies. Na tiskové konfe-
renci konané na liberecké radnici velmi
ocenil pomoc a solidaritu, kterou poskyt-
ly kraj a mûsto Liberec katastrofou posti-
Ïen˘m Vysok˘m Tatrám. Dále uvedl, Ïe
inspirující byla pro nûj náv‰tûva prÛmy-
slové zóny, neboÈ Slovenská republika
fie‰í jakou formou motivovat pfiíchod
investorÛ na Slovensko a jak vÛbec dále
pokraãovat v budování a fungování prÛ-
myslov˘ch zón. „Pan primátor mû navíc
seznámil nejen s historií mûsta, ale
i s jeho problémy. Tím se otevfiely dal‰í
moÏnosti vzájemné spolupráce mezi ães-
k˘mi a slovensk˘mi mûsty,“ fiekl na závûr
své náv‰tûvy Pavol Hru‰ovsk˘. (vod)

onÛ korun. Musíme hned zaãít pfiipra-
vovat projekt a pokusit se peníze odnû-
kud získat. Jako moÏn˘ zdroj se jeví
takzvan˘ norsk˘ fond, coÏ je doplÀkov˘
titul strukturálních fondÛ Evropské
unie, kter˘ financuje norská vláda a je
urãen mimo jiné na obnovu a záchranu
památek,“ vysvûtlil námûstek Veselka.
Mûstské láznû tak získaly vlastníka,
kter˘ se o nû náleÏitû postará. Na
poãátku 90. let minulého století je
v restituci získala âeská spofiitelna, od
níÏ objekt koupila spoleãnost Mona
a zastavila ji AB Bance. Obû firmy
následnû zkrachovaly a ve‰ly do kon-
kursní správy. Láznû ohromují turisty
a náv‰tûvníky mûsta zejména sv˘m
prÛãelím s mohutn˘m ‰títem a sochafi-
skou v˘zdobou, v níÏ excelují plastiky
Poseidona a Amfitrité. (dav)

Podûkování 
veteránÛm války

Medaile Ministerstva obrany âR
k 60. v˘roãí osvobození âeskosloven-
ska ve stfiedu 4. kvûtna 2005 v obfiad-
ní síni liberecké radnice pfiedal primá-
tor mûsta Jifií Kittner 62 bojovníkÛm
za svobodu. 

Podûkoval jim za jejich chrabrost
bûhem války i za aktivitu pfii budová-
ní svobodné a demokratické spoleã-
nosti, v níÏ Ïijeme. 

Slavnostnímu aktu byli pfiítomní
námûstkynû primátora Naìa Jozífko-
vá a námûstek hejtmana Libereckého
kraje Radim Zika, ktefií ve sv˘ch pro-
slovech rovnûÏ ocenili celoÏivotní
aktivitu úãastníkÛ 2. svûtové války ve
prospûch mírového Ïivota mnoha
generací. (dv)

Prezidentsk˘ pár se zapsal do pamûtní knihy
mûsta Foto: Oto Mrákota
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Chránûné dílny zamûstnají na padesát lidí
Dílny pro mentálnû postiÏené

v Liberci - Harcovû byly slavnostnû
otevfieny ve ãtvrtek 12. kvûtna za pfií-
tomnosti primátora mûsta Jifiího Kitt-
nera a jeho námûstkynû Nadi Jozífko-
vé. Projekt chránûn˘ch dílen je ojedi-

nûl˘m poãinem mûsta v oblasti sociál-
ní péãe. 

V sedmi dílnách najde pracovní pfií-
leÏitost 50 lidí s tûÏk˘m zdravotním
postiÏením. Ti se budou moci vûnovat
fiemeslÛm jako keramice, ko‰íkáfiství,
tkalcovství a dfievomodeláfiství. Sou-
ãástí dílen je v˘tvarn˘ ateliér, kter˘
zároveÀ bude slouÏit jako prodejna.
Ve dvou tkalcovsk˘ch dílnách je k dis-
pozici celkem 26 ruãních tkalcovsk˘ch

stavÛ, které byly získány z partner-
ského mûsta Amersfoort. Na nich
budou zhotovovány originální v˘robky
jako ubrusy a prostírání, ale také tka-
niny pro v˘robu dal‰ích módních
doplÀkÛ.

V objektu dílen mají lidé s handica-
pem k dispozici sociální zázemí, jídel-
nu s v˘dejem hotov˘ch pokrmÛ a pro
voln˘ ãas a odpoãinek zastfie‰enou
terasu. Okolí novû postavené budovy
je lemováno zelení, vybudovaly se zde
bezbariérové chodníky a parkovi‰tû
pro klienty dílen, z nichÏ 3 stání jsou
urãena pro imobilní obãany. 

Objekt dílen byl postaven z mûst-
ského rozpoãtu ve v˘‰i 24, 05 milionu
korun. Vybavit se je podafiilo za pfii-
spûní prostfiedkÛ Evropské unie, a to
ze Spoleãného regionálního operaãní-
ho programu (SROP) v ãástce 1, 7 mili-
onu korun, a za ãtyfiistatisícového
podílu statutárního mûsta Liberec. 

Domov pro mentálnû postiÏené
v Liberci - Harcovû spoleãnû s mûstem
Liberec pfiipravily i projekt, zamûfien˘
na terapii a plán v˘roby dílen. V˘stav-
ba realizovaná firmou Brex s. r. o.
trvala od 1. prosince 2003 do 31. fiíjna
2004. Souãástí slavnostního otevfiení

bylo i pfiedání zrekonstruovan˘ch
chránûn˘ch bytÛ do uÏívání nájemní-
kÛm. Dagmar Vodvárková

Primátorovi se pochlubili pohárem a zlatem

Dvakrát bûhem kvûtna zavítali hokejisté HC Bílí Tygfii na libereckou radnici. Poprvé 2. kvûtna, kdy pfievzali od pri-
mátora Jifiího Kittnera a Stanislava ·ulce, pfiedsedy Asociace profesionálních klubú, medaile za 3. místo v extrali-
ze, které je pro libereck˘ hokej historick˘m úspûchem. Na slavnostní dekorování s sebou hokejisté pfiinesli získa-
nou trofej – pohár (na snímku vlevo). Kromû nich pfiijal primátor i hráãe druÏstva juniorÛ, ktefií v nejvy‰‰í soutûÏi
vybojovali rovnûÏ tfietí místo. O tfii t˘dny pozdûji, 23. kvûtna, pfiijali Jifií Kittner a jeho námûstek Jifií Veselka troji-
ci „zlat˘ch hochÛ“ z Vídnû a hráãÛ hájící barvy Bíl˘ch TygrÛ – útoãníka Radima Vrbatu (na pravém snímku první
zleva), brankáfie Milana Hniliãku a obránce Jifiího Fischera. Primátor hokejistÛm podûkoval za vzornou reprezen-
taci a ocenil jejich úsilí, které na leto‰ním svûtovém ‰ampionátu bylo po zásluze odmûnûno nejvy‰‰í metou. V‰ich-
ni spoleãnû si pfiipomnûli nûkteré hokejové okamÏiky a ãe‰tí reprezentanti se pochlubili zlat˘m kovem z mistrost-
ví svûta. Primátor Jifií Kittner dodateãnû trojici dekoroval bronzov˘mi medailemi za tfietí místo v leto‰ní extralize.

Nov˘ a moderní objekt slouÏí men-
tálnû postiÏen˘m obãanÛm k rozvo-
ji jejich aktivit

Jedním z pracovi‰È je tkalcovská
dílna, kde na ruãních stavech vzni-
kají originální v˘robky
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Letní provoz dvousedaãkové lano-
vé dráhy zahájil Sportovní areál Je‰-
tûd (SAJ) v pátek 27. kvûtna a od té
doby jezdí lanovka kaÏd˘ den.

Nov˘ jízdní fiád sedaãkové lanovky
má pravidelné pÛlhodinové intervaly.
První cestující odveze
mezi nástupní stanicí
v Horním Hanychovû
a âern˘m vrchem v 9.15
a poslední v 17.45 hodin,
a to od pondûlí aÏ do
nedûle. Cena jízdenky
pro dospûlého je 40
korun, obousmûrné 60
korun. Dûti platí 25 a 40
korun. SAJ rovnûÏ posky-
tuje rodinné jízdné za
110 a 190 korun. Cyklisté
mohou v obou smûrech
pfiepravovat kola bezplatnû. Provoz
lanovky bude omezen aÏ v závûru
sezony. Od 1. do 30. záfií bude jezdit
pouze v pátek, sobotu, nedûli
a v pondûlí. 

„Na Je‰tûdském hfibetu kaÏdoroãnû
pfiib˘vá poãet lidí na kolech. VyuÏívají
fyzicky nenároãné trasy, stejnû jako
ostré sjezdy a terény pro cross-count-
ry,“ uvedl tiskov˘ mluvãí Sportovního
areálu Je‰tûd Michal Buzek.

Dolní stanice sedaã-
kové lanovky se nachází
ve v˘‰ce 658, horní sta-
nice ve v˘‰ce 944 metrÛ
nad mofiem. Délka lana
je 810 metrÛ a jízda trvá
necel˘ch ‰est minut.
Kapacita lanovky je 1190
osob za jednu hodinu.
Letní rekord v náv‰tûv-
nosti zaznamenal SAJ
loni v ãervnu, kdyÏ
bûhem jediného víkendu
sedaãková lanovka pfie-

pravila pfiibliÏnû osm tisíc lidí. Stejnû
jako loni i letos mohou náv‰tûvníci vyu-
Ïít k obãerstvení síÈ stánkÛ a pohostin-
sk˘ch podnikÛ umístûn˘ch v okolí
sedaãkové lanovky. (s‰)

Dvousedaãková lanovka v provozu
Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeni-
ny v kvûtnu 2005 zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.

90 let – BoÏena HasoÀová, BlaÏena
Tykvová, Franti‰ka HloÏková, Jarmila
·imonová, Jarmila Horáková, Vlasta
Almásiová, Zdenûk K˘bal, RÛÏena
Pokorná, BlaÏena Hofiáková, Anna
Viktorinová

91 let – Jan Vít, Josef Skofiepa,
Karel Polívka, Josef Honc, Olga Barts-
chová, Ladislav Uchytil, Marta ·mídová

92 let – Justina Mafiíková, ZdeÀka
·antorová, BoÏena âtveráãková

93 let – Anna Reme‰ová, Karel
Bednáfi, Eli‰ka Suchánková, Emilie
Suchánková

94 let – Josef Lesn˘, Vlasta Hakenová
95 let – Andûla Fuxová, BoÏena Pafií-

ková, Otakar VaÀátko
96 let – Marie Bímová, Jindfii‰ka

Rejdová
OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí. . .

Pohár leto‰ních her získala Z· Dobiá‰ova
Za pfiítomnosti primátora mûsta Jifií-

ho Kittnera a jeho námûstkynû Evy
Koãárkové odstartoval ve ãtvrtek 2.
ãervna druh˘ roãník sportovnû vûdo-
mostní soutûÏe libereck˘ch základních
‰kol „Syner ‰kolám“.

Základní ‰kola Dobiá‰ova ve spolu-
práci se statutárním mûstem Liberec
za pfiispûní generálního partnera sta-
vební spoleãnosti Syner, s r. o., naváza-
ly na akci z minulého roku, kdy poprvé
uspofiádaly soutûÏ pro Ïáky 1. aÏ 9. tfiíd.
Do leto‰ního roãníku soutûÏe se pfiihlá-
silo 18 základních ‰kol, coÏ je o 6 více
neÏ loni. Samotné zápolení v jednotli-
v˘ch soutûÏních disciplínách odstarto-
vali skokem dalek˘m Du‰an KoÏí‰ek,
bronzov˘ medailista ve sprintu dvojic z
Mistrovství svûta v nûmeckém Oberst-

dorfu, a Petr ·achl, novopeãená hokejo-
vá posila Bíl˘ch TygrÛ. ·koláci závodili
ve sportovních disciplínách jako jsou

ãlunkov˘ bûh, skok dalek˘, vybíjená,
florbal ãi ‰tafeta. Nedílnou souãástí

byla i vûdomostní test. DosaÏení co
nejlep‰ích v˘sledkÛ bûhem dvoudenní-
ho klání se stalo pro mnohé ‰koly moti-
vací, neboÈ odmûny byly v fiádu nûkoli-
ka desítek tisíc korun. První místo
pfiedstavovalo pro ‰kolu padesát,
druhé tfiicet, tfietí dvacet, ãtvrté deset a
kaÏdé dal‰í pût tisíc korun.

Pohár leto‰ních her a nejvy‰‰í
finanãní odmûnu obdrÏela pofiádající
Z· Dobiá‰ova. Na dal‰ích ãtyfiech mís-
tech skonãily Z· Vrchlického, Z·
âeská, Z· Kunratická a Z· Lesní. Ceny
vítûzÛm i v‰em zúãastnûn˘m pfiedali
primátor Jifií Kittner, spolumajitel firmy
Syner Petr Syrovátko a fieditel Z· Dobi-
á‰ova Ivo Svato‰. Po slavnostním
vyhlá‰ení v˘sledkÛ se uskuteãnila
autogramiáda hráãÛ HC Bílí Tygfii. (dv)

Majitele poÏárního vozidla urãil los
Mûsto Liberec vyuÏilo moÏnosti

v˘hodné koupû poÏárního vozidla CAS
25 Liaz od spoleãnosti Setuza Ústí nad
Labem. Vozidlo zakoupilo za 1 784 643
Kã pro potfieby mûstsk˘ch hasiãÛ. 

JenÏe otázkou bylo, kter˘ Sbor dob-
rovoln˘ch hasiãÛ ho získá? Ve stfiedu
18. kvûtna 2005 se proto losovalo z ãer-
ného klobouku. Nakonec los padl na
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vesec a jeho
zástupce velitele Václav Sádovsk˘ mûl

obrovskou radost, zvlá‰È kdyÏ letos si
sbor pfiipomíná 140. v˘roãí svého zalo-
Ïení. Vozidlo bylo pfiedáno pfied libe-
reckou radnicí, k nûmuÏ klíãe z rukou
primátora Jifiího Kittnera pfievzal Vác-
lav Sádovsk˘ (na snímku). Trochu zkla-
mané rÛÏodolské hasiãe primátor
povzbudil sdûlením, Ïe mûsto poÏádalo
o dotaci na dal‰í poÏární techniku.
Vozidlo CAS 25 Liaz má kapacitu 2 500
litrÛ vody a 400 litrÛ pûnidla. (dv)



6 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVEN 2005

Koncert a FED cup otestují Arenu

Multifunkãní komplex Arena Libe-
rec zahájí 23. ãervna zku‰ební provoz.
Spoleãnost Stadion jako provozovatel
Areny tak má více jak dva mûsíce na
to, aby „vyladil“ ve‰keré technologie
pfied záfiijov˘m slavnostním otevfiením.

„PÛvodnû jsme plánovali do oficiál-
ního otevfiení pouze jednu zku‰ební
akci. Nakonec ale budou minimálnû
dvû,“ prozradil Ing. Jaroslav Mejstfiík,
fieditel spoleãnosti Stadion.

UÏ 24. ãervna se v Arenû Liberec
pfiedstaví známé muzikálové osobnos-
ti. V pátek ve 12 hodin se halou rozezní
ukázky písní z muzikálu Tfii mu‰ket˘fii.
Bude se jednat o koncert, kter˘ provo-
zovatel pfiipravil pro studenty stfied-
ních a základních ‰kol zcela zdarma.
Bûhem témûfi dvouhodinové produkce
se na pódiu pfiedstaví napfiíklad Moni-
ka Absolonová nebo Petra JanÛ. „Pro-
gram pfied a bûhem prázdnin je konci-
pován tak, aby jsme vyladili technolo-
gické systémy a nauãili se komplex
ovládat i po provozní stránce. Proto se
bûhem zku‰ebního provozu nepou‰tí-
me do vût‰ích koncertÛ,“ prozradil
fieditel Jaroslav Mejstfiík.

Hned osm dní po Tfiech mu‰ket˘-
rech se do Areny „nastûhují“ tenisté.
Liberec se totiÏ stane 10. a 11. ãerven-
ce dûji‰tûm mezinárodního utkání Fed
cupu mezi âeskou republikou a Itálií.
„Jsme rádi, Ïe si mÛÏeme vyzkou‰et
uspofiádání dvou rÛzn˘ch akcí v tûs-

www.arenal iberec .cz ,  te l . :  488  048  163 ,  e -mai l :  in fo@arenal iberec .cz

Speciální projekãní osmihran,
kter˘ umoÏní jedineãné sledování
sportovních okamÏikÛ, a to hned
z nûkolika rÛzn˘ch úhlÛ, je jiÏ v hale
instalován.

ném sledu za sebou. V budoucnu nás
ãekají je‰tû daleko rychlej‰í zmûny
v produkci. Jeden den bude koncert
a druh˘ den musí b˘t v‰e pfiipraveno
napfiíklad pro sportovní utkání. Taková
je na‰e pfiedstava a hlavnû taková je
pfiednost Areny Liberec,“ fiekl Jaroslav
Mejstfiík.

Prázdniny budou patfiit v Arenû fil-
mafiÛm, ktefií zde budou natáãet nov˘
ãesk˘ seriál ze zákulisí hokeje. „Tuto
dobu vyuÏijeme hlavnû na zprovoznûní
ostatních sportovi‰È, jako jsou bowling,
stfielnice, gymnastické a aerobní sály,“
prozradil fieditel jednoho z nejmoder-
nûj‰ích sportovních a kulturních kom-
plexÛ v âechách. (lp)

Témûfi pfiipraveno. Arena Liberec zahájí za pár dní zku‰ební provoz. V záfií
bude v‰e fungovat na 100%, tvrdí Ing. Jaroslav Mejstfiík, fieditel spoleãnosti
Stadion s r.o., která areál provozuje Foto: Jifií Koli‰

DavisÛv pohár
mífií do Liberce

V Liberci zfiejmû budou ãe‰tí
tenisté bojovat s nûmeck˘m t˘mem
o udrÏení v elitní skupinû Davisova
poháru. Vedení tenisového svazu roz-
hodlo, Ïe baráÏ bude od 23. do 25. záfií
hostit nová multifunkãní Arena, která
má kapacitu pfies sedm tisíc divákÛ. 

„Pro tenis to bude dobré, protoÏe
se lidé pfiijdou podívat na sport
a zároveÀ na arénu,“ fiekl ‰éf svazu
Ivo Kaderka. K tomu, aby se utkání
opravdu hrálo v Liberci, musí dát
je‰tû souhlas Mezinárodní tenisová
federace (ITF). „Neoãekáváme, Ïe by
mûl v tomto smûru nastat nûjak˘ pro-
blém,“ fiekl Kaderka. Na utkání budou
mít do Liberce blízko fanou‰ci soupe-
fiova t˘mu, ale dûji‰tû zápasu podle
Kaderky v jejich zájmu nehraje roli.
„UÏ pfiedtím k nám chodily mraky
Ïádostí o lístky, na utkání chtûjí pfiijet
tisíce NûmcÛ,“ uvedl. 

Na jakém povrchu se zápas bude
hrát, zatím nebylo rozhodnuto.
„Druhpovrchu si urãí sami hráãi. Je
ale pravdûpodobné, Ïe se utkání ode-
hraje na antuce,“ prohlásil Kaderka. 

Okolí Areny Liberec se kaÏd˘m dnem mûní. Stavafii totiÏ zahájili úpravu pfií-
stupov˘ch cest k Arenû a také parkovacích ploch, které pojmou v první fázi
kolem tisíce automobilÛ

Kostka 
je zavû‰ena 
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Aby ze svûta nevymizela radost – úter˘ 21. 6. na nám. Dr. E. Bene‰e 14–18 hod.
Program: Zpívání, hraní, tancování, básniãky a v˘tvarn˘ happening „Nekoneãná
fieka“. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ literárních soutûÏí – „Máj - mûsíc poezie“, „Nisa-
fieka, která nás spojuje“ a v˘tvarné soutûÏe „Piknik u fieky“. Akce pod názvem
„Aby ze svûta nevymizela radost“ pofiádá Krajská vûdecká knihovna ve spolu-
práci se statutárním mûstem Liberec a základní umûleckou ‰kolou jiÏ tfiináct let. 
Nekoneãná fieka – úter˘ 21. 6. 2005 na nám. Dr. E. Bene‰e
Vytváfiení symbolické fieky barev netradiãní ale jednoduchou v˘tvarnou techni-
kou. Do tvorby se mÛÏe zapojit kaÏd˘ - ãím více „v˘tvarníkÛ“, tím del‰í fieka se
bude vinout na nám. Dr. E. Bene‰e.
Piknik u fieky – sobota 25. 6. od 12,30 hod. v parku Na Rybníãku
Happening a v˘tvarná akce na bfiehu fieky Nisy. Úãastníci s nejzajímavûj‰ím pik-
nikov˘m vybavením ãi s nejlákavûj‰ími lahÛdkami získají stylovou odmûnu. Pro
dûti je pfiipravena v˘tvarná akce „Nûco na talífii“. 
Poselství mûst – putování od pramenÛ po fiece Nise 24.–26. 6. 2005
pátek 24. 6. 2005
I. ãást
14.00 hod. zahájení poselství po sou‰i – Nová Ves n. N.
15.00 hod. zastávka poselství po sou‰i – Luãany n. N.

II. ãást
14.00 hod. zahájení Bedfiichov
15.00 hod. zastávka poselství po sou‰i – Janov n. N.
16.00 hod. zastávka poselství po sou‰i – Jablonec n. N. – Mírové nám. pfied radnicí
16.45 hod. start vodního poselství – Jablonec n. N. – louka u koneãné stanice 

tramvaje
18.00 hod. dojezd poselství – Vratislavice n. N. – park u kina

sobota 25. 6. 2005
12.00 hod. start poselství – Vratislavice n. N. – park u kina
13.15 hod. dojezd poselství – Liberec – park Na Rybníãku
15.00 hod. dojezd poselství – StráÏ n. N. – u elektrárny
16.15 hod. dojezd poselství – Chrastava – most v Andûlské Hofie u Chrastavy
17:30 hod. dojezd poselství – Bíl˘ Kostel – silniãní obloukov˘ most 
18.45 hod. dojezd poselství – Chotynû – prostor u hfii‰tû 

nedûle 26. 6. 2005
10.00 hod. start poselství – Chotynû – prostor u hfii‰tû 
11:45 hod. dojezd poselství – Hrádek n. N. – rekreaãní areál Krist˘na
12.00 hod. dojezd a pfiedání poselství mûst - Hrádek n. N. – Trojmezí

Sobota 18. 6.
9.00 Otevfiení trÏi‰tû
9.30 Slavnostní pfiíjezd císafie 

Rudolfa II.
9.45 Slavnostní uvítání s primátorem

10.00 Rytífisk˘ turnaj na koních
14.00 Exekuce troufalého malífie 
15.00 Odpolední rytífisk˘ turnaj 

na koních
17.00 Exekuce troufalého malífie
21.00 Slavnostní prÛvod mûstem
21.20 Veãerní galaprogram

22.00 Slavnostní zakonãení 
sobotního programu 

Nedûle 19. 6.
9.00 Otevfiení trÏi‰tû

10.00 Rytífisk˘ turnaj na koních
11.30 Exekuce troufalého malífie
14.00 Odpolední rytífisk˘ turnaj 

na koních
15.00 Exekuce troufalého malífie
17.00 Slavnostní zakonãení jarmarku 

a odjezd císafie Rudolfa II. 

Nisaopen 2005 – florbalov˘ turnaj – 17.–19. 6. (www.nisaopen.net)
6. roãník mezinárodního florbalového turnaje mlad˘ch. V 8 kategoriích nastoupí
pfies 80 druÏstev z Polska, Slovenska a âeska. Hrát se bude v nové sportovní
hale Z· Dobiá‰ova, tûlocviãnû Kort a jako hlavní stánek bude slouÏit sportovní
hala Dukly Liberec. 
Libereck˘ jarmark 18.–19. 6. na nám. Dr. E. Bene‰e a v Kostelní ulici
Stfiedovûké trÏi‰tû, rytífiské turnaje na koních, provazochodci a kouzelníci, alchymisté
a mágové, dobové hry pro dûti

Program:

Îidovská obec
dûkuje 

âlenové Îidovské obce v Liberci pro-
stfiednictvím Zpravodaje liberecké rad-
nice dûkují primátorovi Ing. Jifiímu Kitt-
nerovi za pozvání na slavnostní pfiedá-
vání medailí, které se konalo pod jeho
zá‰titou na liberecké radnici 
4. kvûtna 2005 u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí
osvobození âeskoslovenska. 

„PrÛbûh akce byl skuteãnû krásn˘
a dÛstojn˘. Projev o utrpení a váleãn˘ch
strastech vyznamenan˘ch obãanÛ ve
váleãn˘ch letech 1939–1945 pronesl pri-
mátor Ing. Jifií Kittner s úctou a pocho-
pením. Dûkujeme,“ pí‰e v dopise Mar-
git Pfiíborská, ãlenka ÎO Liberec.

Vodní prvky jsou vhodn˘m a zkrá‰lují-
cím doplÀkem vefiejného prostranství,
v letních tepl˘ch dnech i místem osvûÏe-
ní a pfiíjemného odpoãinku. Oddûlení
zelenû, odpadÛ a ekologické v˘chovy
technického odboru magistrátu zprovoz-
nilo zaãátkem kvûtna ãtyfii vodní prvky.
Jedná se o fontánu v parku v Lidov˘ch

sadech, pítka pod nádraÏím âesk˘ch
drah a na TrÏním námûstí a fontánu ve
tvaru koule u Domu kultury. K pití je
vhodná pouze voda z pítek. BohuÏel
instalované vodní prvky jsou terãem van-
dalÛ. Radnice proto kaÏd˘ rok na opravy
a údrÏbu vynakládá nemalé finanãní pro-
stfiedky. Letos technick˘ odbor zajistil
u fontány v Lidov˘ch sadech kompletní
revizi elektroinstalace a montáÏ nového
ãerpadla. Fontána u DK byla novû pozla-
cena, neboÈ její povrch po‰kodili vanda-
lové rÛzn˘mi vryt˘mi nápisy a kresbami.
Vzhledem k tomu, Ïe nûkdo u této fontá-
ny odcizil i nerezovou ‰pici, musela b˘t
instalována nová. (vod)

Mûstské fontány
opût „oÏily“
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Upozornit na v˘znam stromÛ v mûst-
ském prostfiedí a podpofiit tak jejich
ochranu a vysazování je smyslem ankety
„Libereck˘ strom 2005“, kterou letos
v bfieznu vyhlásilo oddûlení zelenû,
odpadÛ a ekologické v˘chovy magistrá-
tu mûsta. Pracovníci oddûlení se necha-
li inspirovat obdobnou anketou vyhla‰o-
vanou nadací Partnerství.

Pro pfiipomenutí uvádíme, Ïe ankety
se mÛÏe úãastnit kaÏd˘ (jednotlivec,
‰kola, ‰kolní tfiída, rodina, firma...), kdo
ví  a chce dát vûdût ostatním o nûjakém
stromu, kter˘ roste v Liberci a zaslouÏí
si pozornost.

Pokud se zapojíte do ankety, vá‰
návrh na „Libereck˘ strom roku 2005“

by mûl obsahovat:
❖ místo, kde strom roste (název ulice,
pokud roste v zahradû, tak ãíslo domu,
pokud je potfieba, tak podrobnûj‰í popis
místa, kde se strom nachází)
❖ fotografii stromu
❖ druh stromu a popis základních
parametrÛ – v˘‰ka, obvod kmene ve
130 cm v˘‰ky od paty kmene, stáfií
stromu
❖ popfiípadû vyprávûní nebo pfiíbûh,
kter˘ se ke stromu váÏe

Své návrhy zasílejte do konce záfií
2005 na adresu: Oddûlení zelenû,
odpadÛ a ekologické v˘chovy Magist-
rátu mûsta Liberec, nám. Dr. E. Bene‰e
1, 460 59 Liberec a obálku oznaãte hes-

lem „Strom 2005“. Návrhy je moÏné
zasílat také prostfiednictvím elektronic-
ké po‰ty pfies www.liberec.cz. na tech-
nick˘ odbor, oddûlení zelenû, odpadÛ
a ekologické v˘chovy. Z doruãen˘ch
návrhÛ vybere porota sloÏená z odbor-
níkÛ a osobností 5 finalistÛ. Koneãného
vítûze vybere vefiejnost. Fotografie
stromÛ, které postoupily do finále,
budou zvefiejnûny ve Zpravodaji libe-
recké radnice v listopadu 2005, kde se
doãtete o zpÛsobu hlasování.

Tû‰íme se na Va‰e návrhy a na to, Ïe
spoleãnû s vámi objevíme dal‰í zajíma-
vé a krásné stromy v Liberci.

Monika ·ilarová

Ohlednû v˘mûny a platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ dochází na oddûlení dokladÛ
a evidence obyvatel k náporu vefiejnosti na poskytnutí sluÏby. Pro lep‰í orienta-
ci dnes pfiiná‰íme informace o platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ. 

Obãanské prÛkazy vydané do 31. 12. 1996 – konec platnosti dne 31. 12. 2006
do 31. 12. 1998 – konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 – konec platnosti dne 31. 12. 2008

v˘mûna tûchto obãansk˘ch prÛkazÛ se t˘ká pouze obãansk˘ch prÛkazÛ bez stro-
jovû ãiteln˘ch údajÛ (tedy bez  souboru ãísel zobrazen˘ch v dolní ãásti dokladu)!
Obãanské prÛkazy se strojovû ãiteln˘mi údaji (typ identifikaãní karta zelené
barvy) platí po dobu v nich uvedenou.

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ
Statutární mûsto Liberec se letos

zapojilo do „Celostátního sãítání dopravy
2005“, jejímÏ garantem je ¤editelství sil-
nic a dálnic âR. Akce se koná kaÏd˘ch
pût let na území celé republiky. Jejím
cílem je zjistit zmûny intenzity dopravy
od posledního sãítání, získat podklady
pro komisi dopravní statistiky EHK
o zatíÏení silnic evropské silniãní sítû.
V˘sledky poslouÏí jako podklady pro
investiãní zámûry a pro hodnocení nega-
tivních vlivÛ na okolí. Sãítání dopravy
zaji‰Èuje statutární mûsto Liberec
a garantem je odbor strategie a územní
koncepce. Sãítání se koná bûhem
roku osmkrát. První se uskuteãnilo 20.
dubna a dal‰í probûhnou 17. 6., 26. 6., 27.
7., 11. 8., 21. 8., 16. 9. a 21. 9. 2005. Se sãí-
táním pomáhají studenti stfiedních ‰kol,
ktefií se pohybují na 26 pfiedem urãen˘ch
úsecích. (dv)

Centrum zdravotní a sociální péãe Liberec, pfiíspûvková organizace
Konopná 776/10, 460 14 Liberec 14
vypisuje v˘bûrové fiízení na funkci 

VEDOUCÍ ÚSEKU PEâOVATELSKÉ SLUÎBY

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce 1.srpna 2005 
PoÏadavky na uchazeãe:
■ ukonãené vzdûlání - vy‰‰í odborné nebo vysoko‰kolské vzdûlání
■ uÏivatelské znalosti práce s PC (kanceláfisk˘ software)
■ dobré komunikaãní a organizaãní schopnosti
■ zku‰enosti s vedením men‰ího kolektivu v˘hodou
■ fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B v˘hodou
Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat:
■ jméno, pfiíjmení, titul, místo trvalého pobytu, ãíslo obãanského prÛkazu
Souãástí pfiihlá‰ky jsou tyto doklady:
■ strukturovan˘ Ïivotopis – psan˘ vlastní rukou
■ v˘pis z evidence  Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce
■ ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
ZpÛsob podání pfiihlá‰ky:
■ uzávûrka pro podání pfiihlá‰ek je 30. ãervna  2005
■ osobnû doruãit nebo odeslat na adresu:
CZaSP Liberec, pfiíspûvková organizace, sekretariát  fieditelky, 
Konopná 776/10, 460 14 Liberec 14

Uchazeãi budou o dal‰ím fiízení informováni písemnou formou.
Dal‰í informace na tel. ã. 485 124 910, 482 710 423 – p. Stejskalová 

(personální oddûlení organizace)

Libereck˘ strom roku 2005

Sãítání dopravy

Originální autobusovou zastávku
budou mít cestující MHD na lince 
ã. 18 a 25. Takzvaná "Zastávka u zdi"
bude pfiipomínat pfieru‰enou hostinu
obrÛ. Autorem bronzového díla o rozmû-
rech 5 x 3 x 5,5 metru a váÏícího tfii tuny
je David âern˘. Dar v hodnotû 4 012 680
korun získalo mûsto Liberec od spoleã-
nost Spacium o. p. s., která na jeho zho-
tovení získala státní dotaci. Magistrát
zajistí poloÏení nové dlaÏby chodníku.
Instalace netradiãní zastávky má b˘t
ukonãena k 30. ãervnu a prostranství
zastávky bude pod dohledem policejních
kamer. (dv)

Nová zastávka
darována mûstu
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Liberec byl v leto‰ním roce zafiazen
jako jedno ze ãtyfi mûst v âeské repub-
lice do programu „Biologického moni-
toringu“. Ten je jedním ze subsystémÛ
celostátního preventivního programu
s názvem „Systém monitorování zdra-
votního stavu obyvatelstva ve vztahu
k Ïivotnímu prostfiedí“ a je garantován
Státním zdravotním ústavem v Praze. 

Úkolem „Biologického monitoringu“
je získat podklady pro hodnocení zdra-
votních dÛsledkÛ vystavení lidského
organismu ‰kodliv˘m látkám z prostfie-
dí a ze stravy. Leto‰ní sledovanou
populaãní skupinou jsou kojící Ïeny po
porodu. Pfiedpoklady pro zafiazení do
programu jsou porod a kojení prvního
dítûte a bydli‰tû ve sledovaném místû
nejménû 1 rok. Sbûrem vzorkÛ v lokali-
tû Liberec byl povûfien Zdravotní ústav
se sídlem v Liberci. Ochrana osobních
dat je garantována ve smyslu zákona
ã.101/2000 Sb.

Vzorek matefiského mléka se odebí-
rá po písemném souhlasu rodiãky v 2-8

Centrum zdravotní a sociální péãe Liberec, pfiíspûvková organizace 
Konopná 776/10, 460 14  Liberec 14
vypisuje v˘bûrové fiízení na funkci

MANAÎER SOCIÁLNÍCH SLUÎEB 

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce 1. záfií 2005 
PoÏadavky na uchazeãe:
■ ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v oboru sociální pracovník
znalost problematiky sociální péãe  
■ uÏivatelské znalosti práce s PC (kanceláfisk˘ software)
■ dobré komunikaãní a organizaãní schopnosti
■ zku‰enosti s vedením men‰ího kolektivu
■ fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B v˘hodou
Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat:
■ jméno, pfiíjmení, titul, místo trvalého pobytu, ãíslo obãanského prÛkazu
Souãástí pfiihlá‰ky jsou tyto doklady:
■ strukturovan˘ Ïivotopis – psan˘ vlastní rukou
■ v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce
■ ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
■ ovûfiená kopie dokladu o dosaÏení praxe v oboru
ZpÛsob podání pfiihlá‰ky:
■ uzávûrka pro podání pfiihlá‰ek je 30. ãervna  2005
■ osobnû doruãit nebo odeslat na adresu: 
CZaSP Liberec, pfiíspûvková organizace, sekretariát fieditelky, 
Konopná 776/10, 460 14 Liberec 14  

Uchazeãi budou o dal‰ím fiízení informováni písemnou formou.
Dal‰í informace na tel. ã. 485 124 910, 482 710 423 p. Stejskalová 
(personální oddûlení organizace)

t˘dnu po porodu v mnoÏství 50 ml.
Odbûr se provádí podle vlastního uvá-
Ïení prvorodiãky tak, aby v Ïádném
pfiípadû nedo‰lo k omezení kojení. Po
odbûru se vzorek mléka analyzuje
v akreditované laboratofii na pfiítom-
nost obsahu chlorovan˘ch pesticidÛ
a indikátorÛ kongenerÛ polychlorova-
n˘ch bifenylÛ, které se do lidského
organismu dostávají z potravin. Pomo-
cí citliv˘ch metod mohou b˘t tyto látky
zji‰tûny jiÏ v mnoÏství, které bezpro-
stfiednû ani dlouhodobû neohroÏuje
zdraví, ale mÛÏe b˘t signálem zv˘‰ené
zátûÏe organismu.

Poskytnutím matefiského mléka tak
prvorodiãky mohou pomoci zmapovat
situaci v regionu, kde bude vyrÛstat
jejich potomek a tím se podílet na zlep-
‰ení Ïivotního prostfiedí v místû svého
bydli‰tû.

Pokud souhlasíte se zafiazením do
programu obraÈte se na telefonní ãíslo
605 318 259 Bc. ·ãerbáková nebo na
telefon 482 751 578 Ing. ·tillerová.

Maminky, pomozte

Historická tramvaj „Bovera“ se opût
vydá na koleje a na traÈ Lidové sady -
Viadukt. Jízdy, které se uskuteãní
o leto‰ních svátcích, pfiipravily Dopravní
podnik mûsta Liberec a. s. a Boveraclub.
Poprvé se s Boverou obãané svezli jiÏ 1.
kvûtna 2005. Tramvaj jezdí podle speci-
álního jízdního fiádu a jízdné stojí dospû-
lého 20 Kã, dûti od 6 do 15 let zaplatí 10
Kã a dûti do 6 let mají jízdu zdarma. Jíz-
denky prodává prÛvodãí ve vozidle. Dal‰í
historické jízdy se uskuteãní 5. 7., 6. 7.,
28. 9., 28. 10., 17. 11. 2005. (dv)

V Í T E ,  Î E . . .

■ v kinû Lípa a Var‰ava se v uplynulém
roce odehrálo celkem 1 431 pfiedstave-
ní, pfiiãemÏ 13 se pro malou náv‰tûv-
nost neuskuteãnilo
■ kino Var‰ava bylo v ãervenci
a v srpnu 2004 ãásteãnû uzavfieno
z dÛvodu prací na údrÏbû, jak˘mi byly
napfiíklad oprava schodi‰tû, malování
a zednické práce; kino Lípa promítalo
cel˘ rok bez pfiestávky, aÏ na 10 dnÛ
dovolené
■ v minulém roce se v obou kinech
konala fiada zajímav˘ch akcí (pfiehlídka
filmÛ Franti‰ka Vláãila a FEBIOFEST
2004) vãetnû slavnostních premiér, jichÏ
se zúãastnili tvÛrci a hlavní protagonisté
■ v ãervnu 2004 probûhla i spolupráce
pfii pofiádání 1. festivalu Nisafilm 
v Îitavû, kam bylo dovezeno 9 ãesk˘ch
filmÛ a jeden z nich dostal titul „âest-
né uznání poroty"
■ vzhledem k poãtu nabízen˘ch akcí
vzrostla oproti roku 2003 náv‰tûvnost
o 6 000 divákÛ, pfiiãemÏ trÏby dosáhly
v˘‰e 6 364 000 Kã a vzrostly o 454 000 Kã
■ mezi úspû‰né promítané tituly patfii-
ly zahraniãní snímky – Pán prstenÛ
a Harry Potter,  z ãesk˘ch pak-  Snow-
boarìáci, KameÀák 2, Pánská jízda
a Bolero Zachovejte pfiízeÀ libereck˘m
kinÛm i v leto‰ním roce. Nabídka filmÛ
ve srovnání s jin˘mi mûsty je v na‰ich
kinech i nadstandardní. (vod)

Sváteãní jízdy 
s Boverou

Sanitární den
na magistrátu je v pátek 24. ãervna 2005, kdy jsou
v‰echny jeho budovy pro vefiejnost uzavfieny

24|6
8 – 14 hod.

❖ Oddûlení zelenû, odpadÛ a ekologické
v˘chovy technického odboru Magistrátu
mûsta zajistilo umístûní nov˘ch odpadko-
v˘ch ko‰Û Portello, které se objevily
v centru Liberce. Prvních deset tûchto
nádob na odpad bylo instalováno na Sou-
kenné námûstí a dal‰í jsou v PraÏské
a Moskevské ulici. Ko‰e byly vybrány
z mobiliáfie pro mûsto Liberec a jsou nejen
moderní, ale i vzhledovû estetické. (dav)
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Jak si pomoci pfiírodními preparáty
pfii léãbû bércov˘ch vfiedÛ? Na to nám
v Zelené lékárnû odpovídá léãitel
a homeopat Slávek Kunc.

Pfiírodní léãba má velmi úãinn˘ pro-
stfiedek. Kaktus aloe, jehoÏ listy obsa-
hují látky s neobyãejn˘mi hojícími úãin-
ky. MÛÏe se pouÏívat ‰Èáva z listÛ, nebo
tence fiezané plátky se pfiikládají duÏ-
natou stranou pfiímo na vfiedy a rány.
Potom staãí v‰e lehce pfievázat steril-
ním obvazem. Procedura se provádí
ráno a veãer aÏ do zahojení. Pozor,
nezapomeÀte pouÏít na dezinfekci noÏe
pfied krájením ãist˘ lékárensk˘ líh! 

Souãasnû musíte provádût léãení
vnitfiní, pfii nûmÏ posílíte pevnost cév-
ních stûn, fiedíte krev a posilujete
metabolismus tûla. Nechte si v bylin-
kové lékárnû namíchat tento ãaj:
100 g listu ãerného rybízu, 100 g natû
pohanky, 50 g kvûtu bezu ãerného,
50 g natû fiepíku lékafiského, 50 g natû
lnice kvûtele, 25 g natû routy vonné.
Ráno uÏívejte tfii polévkové lÏíce této
smûsi pfielité – litrem vafiící vody 
(20 minut louhovat, scedit do termosky
a pít 3x dennû jeden ‰álek). Ke kaÏdé-
mu ‰álku vezmûte souãasnû 20 kapek
tinktury z listu jinanu dvoulaloãného
(Ginkgo biloba), kter˘ zesiluje úãinek
ãaje a je vynikajícím lékem na nemoci
cév. Souãasnû je vhodné zakoupit si
a uÏívat pfiírodní zinek, kter˘ urychluje
hojení vfiedÛ. Po vyuÏívání ãaje berte
dále zinek a jinanovou tinkturu do
zahojení. Obecná dávka zinku ãiní 
40 mg dennû. (tel. 606 173127) 

Zelená lékárna
Zuby pilky se pfiesnû o pÛl dvanácté
v pondûlí 9. kvûtna zakously do mûdû-
ného asi pÛl metru dlouhého pouzdra,
které na‰li 3. kvûtna fiemeslníci v útro-
bách ‰pice radniãní vûÏe, jeÏ se nyní
rekonstruuje. Na jeho povrchu byl
vyryt rok 1969, tedy datum poslední
opravy radniãní vûÏe. Pfied zraky novi-
náfiÛ a jejich fotoobjektivÛ a za asisten-
ce tajemníka magistrátu Marka ¤eháã-
ka, dozoru státní památkové péãe
a Severoãeského muzea primátor Jifií
Kittner jako první vytáhl ze schránky
dobov˘ tisk, jímÏ byly okresní noviny
Vpfied ze dne 1. ãervence 1969. V nich
napfiíklad okresní národní v˘bor vyz˘-
val obãany, aby zabránili poÏárÛm pfii
Ïních nebo Ïe 1. ãervence se koná
v restauraci Stfielnice pfiedstavení
striptérek. V útrobách kovového
pouzdra byly i tfii odznaky se znakem
mûsta, dvû korunové mince a po jed-

Tajemství schránky z roku 1969

Zaji‰tûní zimní údrÏby ve stotisíco-
vém Liberci pfii‰lo Magistrát mûsta
Liberec na 32,2 milionu korun. Bûhem
zimy ve mûstû napadlo 368 centimetrÛ
snûhu, podle meteorologÛ nejvíce za
posledních deset let. SnûÏilo celkem 61
dnÛ a oproti minul˘m rokÛm napadlo
aÏ o tfietinu snûhu více. „Zv˘‰il se
i poãet udrÏovan˘ch komunikací, par-
kovi‰È, pfiechodÛ a chodníkÛ. Jen
zastávek MHD nám napfiíklad pfiibylo
pfies dvû stû,“ doplnil mluvãí Technic-
k˘ch sluÏeb mûsta Liberce (TSML)
Michal Buzek.

Firma podle nûj zaji‰Èovala letos
v zimû úklid 385 kilometrÛ vozovek,
z nichÏ 113 patfií do I. kategorie. Peão-
vala také o 140 kilometrÛ chodníkÛ,
106 pfiechodÛ, 325 zastávek, témûfi 
2 400 schodÛ a o v‰echny mûstské par-
kovací plochy. Na údrÏbû se podílely

Zima stála rozpoãet tfiicet milionÛ
dvû desítky externích dodavatelÛ.
„Celkem se do ní zapojilo 80 pracovní-
kÛ TSML a zhruba 90 speciálních
mechanizmÛ a strojÛ. V‰echna vozidla
jsme vybavili satelitním systémem sle-
dování GPS. Zlep‰ila se tím na‰e kon-
trola a fie‰ení kritick˘ch situací,“ dodal
Buzek.

Zimní údrÏba trvala v Liberci od 
1. listopadu 2004 do 31. bfiezna 2005.
Mimo pfiívalÛ snûhu silniãáfie trápilo
ãasté kolísání teplot, kvÛli nûmuÏ
museli opakovat posyp. Komunikace
bylo tfieba udrÏovat posypem 98 dní.
TSML pfiitom letos v˘raznû omezily
pouÏívání písku, kter˘ nahradily drtí
nebo solí. SníÏila se tím pra‰nost
a v˘raznû se zrychlil jarní úklid. Spo-
tfieba písku ãinila 4 000 tun, coÏ je
témûfi o dvû tfietiny ménû neÏ pfiedmi-
nulou zimu. (‰et)

Dfievûná ãtyfimetrová Ïidle bude od
leto‰ního podzimu umístûna pfied budo-
vu historické radnice. Rozhodli o tom
radní mûsta. Autorkou umûleckého díla
s názvem „Îidle“ je Magdalena Jetelová.
Îidle byla jiÏ vystavena v Praze na
Kampû a v Litomy‰li. Pfied libereckou
radnicí by mûla stát rok, a to na chodní-
ku poblíÏ pravého nároÏí. (dv)

Pfied radnicí bude
stát velká Ïidle

nom padesátihaléfi, pûtadvacetník,
desetihaléfi a pûtihaléfi. Dále pozvánka
fieditele LVT Miloslava âernohorského
na náv‰tûvu Libereck˘ch v˘stavních
trhÛ, které se konaly 12. 7. - 3. 8. 1969,
prÛvodce Libercem a Jabloncem n. N.,
broÏura o liberecké radnici a 5 kusÛ
samolepek.
Primátor Jifií Kittner pfieãetl poselství
pfií‰tím generacím, podepsané tehdej-
‰ím pfiedsedou Mûstského národního
v˘boru Jifiím Moulisem. Ve schránce
byla ukryta také zpráva o politické
a hospodáfiské situaci v Liberci,
v jejímÏ úvodu stojí, Ïe mûsto Liberec
má 72 tisíc obyvatel. Nechybûla ani
technická zpráva o generální opravû
radniãní vûÏe zdokumentovaná 10
kusy ãernobíl˘ch fotografií o rozmû-
rech 13x18 cm a 3 kusy o velikosti 9
x 13 cm. V‰echny tyto pfiedmûty se
nyní nacházejí v archivu a po ukonãení
rekonstrukce na vûÏi budou spoleãnû
se soudob˘mi reáliemi uloÏeny do vût-
‰ího pouzdra a uschovány zpût do
‰pice vûÏe. „Ze souãasnosti rozhodnû
nebudou chybût noviny, mince, doku-
mentace o opravû vûÏe, zpráva o stavu
mûsta. MoÏná do ní vloÏíme i nûkolik
CD nosiãÛ s informacemi, ale je otáz-
kou zda souãasná digitální média
budoucí pfiístroje pfieãtou,“ dodal pri-
mátor. Tajemník Marek ¤eháãek pfied-
pokládá, Ïe zajímavé pfiedmûty se
mohou najít i pfii rekonstrukãních pra-
cích Radniãního sklípku, zejména
u základního kamene poloÏeného
v roce 1888. Dagmar Vodvárková
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nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz
PO – PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.30–12.30 hod.

POZVÁNKA NA AKCI
Po cel˘ mûsíc ãerven probíhá v Liberci a okolních obcích festival „Nisa-fieka,
která nás spojuje“, kter˘ pfiiná‰í mnoho zábavy a sportovních disciplín. Noviny
s pfiehledem akcí byly zdarma distribuovány do po‰tovních schránek. Mûstské
informaãní centrum navíc nabízí v‰em zájemcÛm je‰tû praktick˘ leták s komplet-
ním pfiehledem akcí, a to v jazyce ãeském, polském nebo nûmeckém.

Ve dnech 18–19. 6. 2005, kdy se koná na námûstí pfied radnicí Libereck˘ jarmark,
je kanceláfi MIC uzavfiena. V prÛbûhu konání jarmarku získáte informace u stán-
ku MIC na námûstí. Vstupenky na rÛzné akce si radûji zajistûte pfiedem.

V‰echny patrioty i náv‰tûvníky mûsta zveme 15.–17. 7. 2005 na vrchol Je‰tûdu,
kde se bude konat jiÏ tfietí roãník oslav této dominanty kraje. Pfiipraven je bohat˘
doprovodn˘ program, kter˘ je k dispozici na stránce www.infolbc.cz nebo jej
obdrÏíte zdarma v MIC. V rámci akce jezdí sedaãková lanová dráha zdarma!

UPOZORNùNÍ
Od 27. 5. 2005 je opût v provozu sedaãková lanová dráha na âern˘ vrch. Aktuál-
ní jízdní fiád a ceny jízdného pro tuto sezonu naleznete na www.infolbc.cz. Ofi-
ciální stránky Sportovního areálu Je‰tûd mÛÏete nav‰tívit na adrese www.jes-
ted.liberec.cz nebo na www.jested-ski.cz.

NOVINKY PRODEJE
Mnoho v˘born˘ch tipÛ na pfiíjemné proÏití letních voln˘ch chvil v Libereckém
kraji poskytuje nové vydání Turistick˘ch novin pro letní sezonu 2005. Na celkem
32 stránkách je podrobn˘ pfiehled o turistick˘ch atraktivitách, hradech a zámcích,
kulturních a sportovních akcích a mnohé dal‰í zajímavosti a informace, které jistû
budou vítan˘m spoleãníkem pfii prázdninov˘ch toulkách na‰ím krajem. Noviny
jsou k dispozici v MIC.
V Mûstském informaãním centru mÛÏete nyní zakoupit sezonní turistické noviny
âesk˘ ráj 2005, které nabízejí pfiehled turistick˘ch autobusÛ, tipy na pû‰í v˘lety
a cyklov˘lety. Je zde stránka vûnovaná dûtem, turistick˘m atraktivitám a dal‰ím zají-
mavostem nádherné krajiny v˘stiÏnû naz˘vané „âesk˘ ráj“. Prodejní cena je 12 Kã.
MIC nabízí v‰em turistÛm praktick˘ minibloãek ve tvaru kníÏky s obrazov˘m
motivem liberecké radnice na pfiední stranû. KníÏeãka o rozmûrech 3,5 cm x 4 cm
je pfiipevnûna na kÛÏi a dá se nosit i jako turistick˘ pfiívû‰ek na krku.  Prodejní
cena je 31 Kã.

NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:
● jízdní fiád a ceník cyklobusu na úseku Jablonec n. N. – Turnov – Bedfiichov 

– Liberec a zpût s platností od 30. dubna do 2. fiíjna 2005
● pfiehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otevírací dobu, vstupné
● pfiehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otevírací dobu, vstupné
● pfiehled rozhleden Libereckého kraje, fotografie, kontakty, historii, zajímavosti
● pfiehled informaãních center Libereckého kraje, kontakty
● letní tipy aneb „kam v létû…“ pfiehled bazénÛ, koupali‰È, jízdáren, prodejen ãi 

opraven kol, tipy na vyhlídkové lety, horolezeckou stûnu, zábavu pro dûti atd.
● seznam brigádnick˘ch agentur, kontakty, otevírací dobu

V¯BùR âERVNOV¯CH HISTORICK¯CH UDÁLOSTÍ
24. 6. 1560: udûlil Liberci Bedfiich z Redernu právo vafiit pivo
27. 6. 1933: byl zahájen vefiejn˘ provoz lanové dráhy na Je‰tûd
Kromû toho nav‰tívily Liberec v prÛbûhu mûsíce ãervna v rÛzn˘ch staletích mnohé
v˘znamné osobnosti – napfi. císafi Josef II., císafi Franti‰ek Josef I., hudební skladatel
Bedfiich Smetana., prusk˘ král Vilém I. atd. Chcete-li vûdût, kdy k tûmto událostem
do‰lo, nav‰tivte internetové stránky www.infolbc.cz (rubrika kalendárium.)

Pfiíjemn˘ mûsíc ãerven pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
MIC Liberec

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

Podesáté budou v leto‰ním roce
organizátofii z Katedry tûlesné v˘cho-
vy Fakulty pedagogické TU v Liberci
a TPH Liberec pofiádat atraktivní
pohybovû a kulturnû ladûn˘ prázdni-
nov˘ program pod názvem „T˘dny
pohybu hrou 2005“. 

Program propagující pohybové ãin-
nosti jako nedílnou souãást zdravého
Ïivotního stylu je zamûfien zejména na
doposud nesportující chlapce a dívky
z libereckého a jabloneckého regionu.
Celoprázdninovou akci s atraktivním
programem a s dostupnou cenou (790 Kã
za t˘denní program pro poji‰tûnce
VZP, resp. 890 Kã pro ostatní zájemce)
by nebylo moÏné uskuteãnit bez pfii-
spûní firem, spoleãností a organizací
z na‰eho regionu. 

Akci v uplynul˘ch letech absolvo-
valo pfies 9,5 tisíce dûtí ve vûku 7 aÏ
15 let. Letos budou mít dûti ‰anci hrát
si a sportovat pod vedením lektorÛ
z Fakulty pedagogické TU v Liberci
v sedmi prázdninov˘ch t˘dnech od 11.
7. do 26. 8. 2005. Organizátofii upravu-
jí program podle pfiání samotn˘ch
dûtí. Na základû dlouhodobé zku‰e-
nosti vyústil do následující skladby
rozdûlené do ãtyfi blokÛ v kaÏdém dni:
základy horolezectví, plavání, jízda na
koni, lukostfielba, vzduchovky, kanois-
tika, sebeobrana, netradiãní hry (léta-
jící talífie, softbal, ringo, kroket, petan-
gue) a sportovní hry (fotbal, volejbal,
basketbal a florbal). Nedílnou souãás-
tí programu je protiváha pohybov˘ch
aktivit v podobû kreslení v pfiírodû,
modelování, zpûvu, Orfov˘ch nástro-
jÛ, spoleãensk˘ch a sportovních her.

Pfiihlásit dûti na leto‰ní roãník je
moÏné od pondûlí do ãtvrtka v dobû
od 8.30 do 14.30 hod. na telefonním
ãísle 485 133 522. PaedDr. Ale‰ Sucho-
mel, Ph.D., Mgr. Radim Anto‰.

Prázdninová akce:
T˘dny pohybu 

Nizozemsk˘ sbor
zpíval v Liberci

Nizozemsk˘ pûveck˘ sbor „Het
Amersfoorts Kamerkoor“ pfiijala 
6. kvûtna 2005 v obfiadní síni liberec-
ké radnice námûstkynû primátora
Dagmar Hel‰usová. Dvacetisedmi-
ãlenn˘ sbor z druÏebního mûsta
Amersfoort vystoupil spoleãnû s Vol-
n˘m libereck˘m vokálním sdruÏením
ROSEX v Severoãeském muzeu
a krátce vystoupil i na hradû Vald-
‰tejn. (rz)



Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

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

UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu u primátora 
je nutné se pfiedem objednat na sekretariátu 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 Mûst-
ském informaãním centru.

zpravodaj
liberecké radnice
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● Medea Therapy spoleãnost s r. o.
provozuje ambulanci „Rehabilitace
a fyzikální medicíny“ pro dûti a dospûlé
v Liberci – Staré Pavlovice, Na Pískovnû
565/9 (budova b˘valé matefiské ‰kolky),
telefon: 482 429 820-5, 603 740 670, 
Ambulance v souãasné dobû poskytuje
léãbu pfiístrojem DOLORCLAST (léãba
mechanickou radiální rázovou vlnou),
kter˘ je vhodn˘ pfii léãbû onemocnûní
a obtíÏí jako – svalové úponové bolesti,
bolesti a omezení hybnosti ramenního
kloubu, ostruha patní kosti. Tato léãba
není hrazena ze zdravotního poji‰tûní.
e-mail: medeatherapy@seznam.cz
● Onkologické informaãní centrum
funguje více jak dva roky v Krajské
nemocnici Liberec (KNL). Osobnû ho
mohou nav‰tûvovat nejen onkologicky
nemocní, ale i jejich rodinní pfiíslu‰níci
kaÏdou stfiedu od 15 do 16 hodin v pro-
storách ambulance Onkologie KNL.
V‰em, ktefií mají zájem získat informa-
ce o problematice nádorov˘ch onemoc-
nûní, je urãena i telefonní linka KNL –

485 312 252, a to v pracovních dnech
od 8 do 14 hodin, ve stfiedu 15–16
hodin – 485 312 332.
● SdruÏení ãesk˘ch spotfiebitelÛ (SâS)
roz‰ifiuje svou ãinnost. Ti ktefií nemají
moÏnost pfiístupu na internet, mohou
vyuÏít sluÏby Regionálního kontaktního
místa na adrese: DruÏstvo EKON, nám.
Dr. E. Bene‰e 4/12, 1 patro (budova s pro-
dejnou Granát), provozní doba út a ãt 
10–16 hod., tel: 485 100 581. 
www.regio.cz/spotrebitel.
● SluÏby. v Liberci byly zru‰eny ãistír-
ny odûvÛ v PraÏské a Rumunské ulici.
Nyní tyto sluÏby zaji‰Èuje ãistírna 
v 1. patfie OD Tesco (schodi‰tû vlevo od
hlavního vchodu nebo pfies terasu),
provozní doba: po–pá 7–19 hodin, so
8–13 hodin. Pokud potfiebujete vyãistit
pefií nebo zakoupit v˘robky z pefií,
musíte se obrátit na jabloneckou pro-
vozovnu sídlící na sídli‰ti ·umava
v Pasecké ulici 37, tel.: 483 315 355,
která je otevfiena od pondûlí do pátku
od 9 do 12 hodin a od 13 do 17.hodin.

13.–19. 6. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

20.–23. 6. Aqua
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

24.–26. 6. Je‰tûd
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 182

27.–30. 6. Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

1.–3. 7. U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

4.–7. 7. U Radnice
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

8.–10. 7. Na Starém Mûstû
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

11.–17. 7. U Raka
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

18.–24. 7. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

25.–31. 7. Jizerská
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h, ne, sv. 8–20 h,

tel.: 482 772 755

Najdu svého pána?
Seznam zvífiat v mûstském útulku
v RÛÏodole I, Osta‰ovská 570, Liberec
11, tel.: 485 106 412, 602 774 104, tel.
zázn.: 485 106 356

• pes, kfiíÏenec NO, hnûd˘, 8 let • pes,
kfiíÏenec, tfiíbarevn˘, 7 let • fena, kfiíÏe-
nec, ãerná, 12 let • pes, NO, pálen˘, 13
let • pes, NO, pálen˘, 10 let • pes, kfií-
Ïenec, ãern˘ s pálením, 10 let • fena,
nûmeck˘ ohafi, 8 let • pes, kfiíÏenec NO,
rezav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec, ãern˘, 8
let • pes, kfiíÏenec pudla, 7 let • pes,
kfiíÏenec stfiední, 11 let • pes, pudl
stfiední, ãern˘, 6 let • pes, kfiíÏenec
dobrmana, 1,5 roku • pes, pudl stfiední,
aprikot, 7 let • fena, dobrman, 5 let •
pes, ‰tûnû, plavé, 6 mûs. • pes, kfiíÏe-
nec ‰pice, bíl˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec
pudla, ãern˘, 2 roky • pes, kavalír, bílo-
rezav˘, 5 let • fena, kfiíÏenec ‰pice,
bílá, 4 roky • fena, pinã, hnûdá, 3 roky
• fena, NO, 8 let
• koãky i kocoufii ( mouratí, ãerní, bíl˘
per‰an), dospûlí kastrovaní 3, nekast-
rovaní 5, koÈata 3.

Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe. Aktualizovan˘ seznam
zvífiat najdete na www.liberec.cz

Aktualizovan˘ seznam zvífiat najdete
na www.liberec.cz 

Rady a kontakty

V˘hody pro
dÛchodce
Od kvûtna leto‰ního roku jsou na v‰ech
po‰tách v âeské republice k dostání
první Senior - karty, které vydal Koordi-
naãní v˘bor organizací dÛchodcÛ
a zdravotnû postiÏen˘ch âeské repub-
liky. Prodejní cena Senior  karet je dva-
cet korun a jejich platnost není ãasovû
omezena. KaÏd˘, kdo si senior - kartu
koupí a bude ji mít stále u sebe, bude
moci kdekoliv v âeské republice uplat-
Àovat nárok na slevy a v˘hody v oblas-
ti obchodu, sluÏeb, rekreace, kultury ãi
sportu. Své námûty a nápady mohou
seniofii posílat na adresu redakce prv-
ních celostátních Novin ãesk˘ch senio-
rÛ, které jsou stejnû jako senior - karty
v prodeji na v‰ech ãesk˘ch po‰tách.
V tûchto novinách a jeho pfiílohách jsou
pravidelnû informace o slevách zvefiej-
Àovány. Adresa redakce je uvedena na
senior-kartách.

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 23. ãervence 2005 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

23|07
9 – 12 hod.


