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Dûkovn˘ dopis 
z Vysok˘ch Tater

Statutární mûsto Liberec
obdrÏelo ëakovn˘ list z mûsta
Vysoké Tatry. Je tedy zfiejmé,
Ïe ho primátor Ing. Ján Moko‰
vyslal na libereckou radnici
z jednoho prostého dÛvodu -
jako dík za pÛlmilionov˘ dar
katastrofou postiÏen˘m Tatrám.

„Takováto pomoc se rozhod-
nû neposkytuje kvÛli diplo-
mÛm, ale v kaÏdém pfiípadû
mne dûkovn˘ list potû‰il,“ fiekl
primátor Liberce Ing. Jifií Kitt-
ner, kter˘ si v nûm pfieãetl
doslova: Mesto Vysoké Tatry
vyslovuje úprimné poìakova-
nie za podporu a poskytnutú
pomoc pri odstraÀovaní násled-
kov kalamity, vzniknutej veter-
nou smr‰Èou, ktorá sa prehnala
Vysok˘mi Tatrami 19. novem-
bra 2004. Va‰a pomoc prispela
k obnove Vysok˘ch Tatier pre
následujúce generácie. (sa‰)

Tfietí zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005
se koná ve ãtvrtek 31. bfiezna 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

31|3
14 hodin

Dûtské oddûlení uÏ hfieje BabyTherm
Dûtské a novorozenecké oddûlení

Krajské nemocnice Liberec, vedené
primáfiem MUDr. Martinem Zítkem,
vyuÏívá v tûchto dnech lÛÏko speciál-
ní péãe BabyTherm. Tento zjednodu-
‰enû fieãeno vyhfiívan˘ inkubátor,
slouÏící nejen k léãbû, ale i záchranû
dûtsk˘ch ÏivotÛ, se podafiilo zajistit
díky záfiijovému Primátorskému dni

solidarity pro Kapku nadûje. Jak uÏ je
zfiejmé, úãel loÀského dne solidarity
byl vybrán ve spolupráci s Nadaãním
fondem Kapka nadûje, kter˘ také
vefiejnou sbírku organizoval. Nejen
liberecká, ale i dal‰í zdravotnická
zafiízení âeské republiky, nezískávají
podobné ‰piãkové pfiístroje kaÏd˘

Pokraãování na str. 3 

Tak se dûtské a novorozenecké oddûlení Krajské nemocnice Liberec doãkalo.
Má uÏ nové vyhfiívané lÛÏko speciální péãe BabyTherm, které slavnostnû uved-
li do Ïivota ve stfiedu 3. bfiezna primátor Liberce Ing. Jifií Kittner a Vendula 
Svobodová, prezidentka Nadaãního fondu Kapka nadûje  



Dohodou skonãil dlouholet˘ spor
mezi Statutárním mûstem Liberec
a spoleãností Eurocentrum Plus,
t˘kající se prÛmyslové zóny Sever
v Liberci RÛÏodole. Ke smíru do‰lo
poté, kdy se nov˘m majitelem Euro-
centra Plus stal Oldfiich Uher, kter˘
vyjádfiil vÛli k vyfie‰ení problému,
coÏ uvítali radní i zastupitelé mûsta. 

Vzhledem k tomu, Ïe Eurocent-
rum Plus neplnilo svoji základní
povinnost spoãívající ve vybudová-
ní prÛmyslové zóny, Mûsto Liberec
10. bfiezna 2003 odstoupilo od
smlouvy. Spoleãnost podala Ïalobu
o neplatnost odstoupení, kterou
o rok pozdûji vzala zpût, av‰ak

v kvûtnu 2004 podala Ïalobu
o náhradu ‰kody ve v˘‰i 28,7 milio-
nu korun. Mezi tím v‰ak do‰lo ke
zmûnû majitele spoleãnosti Euro-
centrum Plus a tedy k novému
postoji a jednání se Statutárním
mûstem Liberec. 

V˘sledkem je dohoda, podle níÏ
Statutární mûsto Liberec z dÛvodu
odstoupení od smlouvy vrátí obdr-
Ïené nájemné vãetnû 5% úroku za
dobu, po kterou penûzi disponovalo.
Jedná se o ãástku 2 628 328 korun.
Jak uvedl primátor mûsta Jifií Kittner,
mûsto dále od spoleãnosti odkoupí
projektovou dokumentaci za cenu
2,5 milionu korun. (dav)

R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Dlouholet˘ spor vyfie‰ila dohoda

Promûna dolního
centra mûsta

Formou budoucí smlouvy
o koupi a nájmu pozemkÛ za kupní
cenu 4 000 korun za metr ãtvereãní
schválili zastupitelé mûsta prodej
pozemkÛ spoleãnosti AM Develop-
ment CR. Jde o 12 tisíc metrÛ ãtve-
reãních pozemkÛ v dolním centru
mûsta, kde má stát obchodnû spo-
leãensk˘ komplex Forum Liberec.
Touto majetkoprávní operací získá
Mûsto Liberec do svého rozpoãtu
okolo 50 milionÛ korun. 

PfiipomeÀme, Ïe nov˘ komplex
‰esti architektonicky rÛznorod˘ch
objektÛ má podle studie zahrnovat
supermarket, multikino se sedmi
sály, panoramatickou restauraci
s v˘hledem na Je‰tûd, obchodní
jednotky, byty a kanceláfie. Studie
poãítá i se souãasn˘m parkovacím
domem a s v˘stavbou prosklené
a klimatizované pasáÏe, která pro-
dlouÏí PraÏskou ulici smûrem
k sídlu krajského úfiadu. (vod)
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·vermova. Toto obãanské sdruÏení
se zab˘vá pomocí a poradenstvím
lidem, ktefií se ocitnou v obtíÏn˘ch
krizov˘ch situacích. 

Svoji ãinnost zamûfienou na inte-
graci zdravotnû postiÏen˘ch spolu-
obãanÛ  bude vyvíjet obãanské sdru-
Ïení Orfeus v budovû M· v Klicpero-
vû ulici. 

Budovu Zvlá‰tní ‰koly v Ka‰paro-
vû ulici má k dispozici obãanské
sdruÏení Filmov˘ klub Liberec. Spo-

Prázdné budovy ‰kol vyuÏijí „neziskovky“
Statutární mûsto Liberec nabídlo

neziskov˘m organizacím, které
pÛsobí na území mûsta, vyuÏití ãtyfi
uvolnûn˘ch objektÛ, v nichÏ byl
ukonãen provoz ‰kolsk˘ch zafiízení. 

V poÏadovaném termínu se pfii-
hlásilo celkem ãtrnáct zájemcÛ
a rada mûsta rozhodla, Ïe budovy
budou poskytnuty následujícím
organizacím:

„D“ – obãanskému sdruÏení pfii-
padne budova Zvlá‰tní ‰koly v ulici

leãnû s ním zde bude sídlit sdruÏení
Komplexní péãe o Ïenu, jenÏ posky-
tuje sluÏby pfiíslu‰nicím etnick˘ch
men‰in a pomáhá Ïenám v jejich
obtíÏn˘ch Ïivotních situacích. 

Objekt Zvlá‰tní ‰koly v Sázavské
ulici poslouÏí k ãinnosti TJ Sokol
Liberec 3 – Franti‰kov. Statutární
mûsto vy‰lo vstfiíc uveden˘m organi-
zacím i v˘‰í nájemného, které ãiní
symbolickou jednu korunu roãnû.

(dv)

Krajská nemocnice Liberec má nového
fieditele. Od prvního bfiezna 2005 je jím
‰edesátilet˘ MUDr. Radko Janou‰ek,
rodák z Oseãné pod Je‰tûdem. NeÏ byl
jmenován do nové funkce, pracoval
jako primáfi anesteziologicko-resusci-
taãního oddûlení (ARO), a to cel˘ch
pûtatfiicet let. V bfieznovém vydání
Zpravodaje se s námi podûlil o pár
pocitÛ, které v tûchto dnech proÏívá. 

Jak se Vám odcházelo z oddûlení
ARO, na nûmÏ jste pÛsobil jako pri-
máfi, do fieditelského kfiesla?
„Na ARO jsem pracoval 35 let, takÏe
jsem mûl zaÏité urãité algoritmy práce.
Tyto algoritmy teì musím mûnit
a opravdu to jde tûÏko. Ráno automa-
ticky mífiím na ARO a jsem zvûdav˘, co
se zmûnilo v prÛbûhu sluÏby. To uÏ mi
asi zÛstane. Ale nová práce mû uÏ bru-
tálnû pohlcuje“
Jaké pocity Vás provázejí kaÏd˘ den
do práce?
„Do práce se stále tû‰ím, ale po nástu-
pu do nové funkce jsem pfieci jen
napjatûj‰í, jaké problémy budu muset
fie‰it. Zda finance, havárie, personální
záleÏitosti…“
Co by mûli vûdût va‰i podfiízení?
„Podfiízení by mûli vûdût, Ïe jsem
zÛstal stejn˘, jako v minul˘ch letech. Îe
to, co vím o nemocnici, jiÏ nezapomenu,

„Nezapomenu to, co vím o nemocnici,“
fiíká nov˘ fieditel MUDr. Radko Janou‰ek

a Ïe rozumím jejich problémÛm.“
Bude první muÏ nemocnice nadále
aktivnû sportovat?
„Aktivnû sportovat budu stále, protoÏe
sport mû provází cel˘ Ïivot. Jen ta
intenzita jiÏ není, co b˘vala, i kdyÏ elán
je stále stejn˘. Trochu jsem zmûnil pri-
ority, takÏe tenis vítûzí nad volejbalem
a vysokohorská turistika nad bûháním
v pfiírodû.“

Alexandra Bednárková
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PrÛmyslová zóna v RÛÏodole má nového investora
Získat dal‰í investory a vytvofiit pra-

covní pfiíleÏitost pro vysoce kvalifikova-
nou pracovní sílu je snahou Mûsta
Liberce. Vzhledem k tomu, Ïe prÛmy-
slová zóna Jih je prakticky dokonãena
a nedisponuje jiÏ dal‰ími voln˘mi
pozemky, nabízí se moÏnost vyuÏít
pozemky v Liberci - RÛÏodole, kde mûla
jiÏ v devadesát˘ch letech vyrÛst prÛ-
myslová zóna Sever. Pokraãování zámû-
ru v rÛÏodolské prÛmyslové zónû umoÏ-
nila dohoda o ukonãení soudního sporu
se spoleãností Eurocentrum Plus, která
ji mûla pÛvodnû vybudovat (podrobnos-
ti o této kauze najdete na str. 2). O dal-
‰ích náleÏitostech t˘kajících se rÛÏodol-
ské zóny, jsme hovofiili s primátorem
mûsta Ing. Jifiím Kittnerem.

Pane primátore, mûsto jiÏ dfiíve
zahájilo pfiípravy na realizaci prÛmy-
slové zóny Sever. O jaké konkrétní
kroky se jednalo?

Byla vypsána vefiejná obchodní sou-
tûÏ na zaji‰tûní legislativní pfiiprave-
nosti zóny, jejímÏ vítûzem se stala akci-
ová spoleãnost Investorsko inÏen˘rská.
Ta v rámci legislativní pfiípravy pfii‰la
s nov˘mi prvky, které v˘znamnû zlep-
‰ují podmínky pro realizaci zóny. Patfií
mezi nû roz‰ífiení prÛmyslov˘ch ploch
na plochy obchodnû prÛmyslové, coÏ
umoÏní jejich vût‰í vyuÏití. Dále je to

nové komunikaãní napojení z kfiiÏovat-
ky Svárov, které podstatnû zlep‰í moÏ-
nost zásobování. Kromû toho se prÛ-
myslová zóna roz‰ífií o zhruba 20 hek-
tarÛ na území StráÏe nad Nisou. Zámûr
prodeje pozemkÛ v prÛmyslové zónû
Sever jsme zvefiejnili loni.

Zastupitelé mûsta v únoru schváli-
li návrh smlouvy o spolupráci pfii pfií-
pravû prÛmyslové zóny a návrh
smlouvy o budoucí koupi pozemkÛ
mezi mûstem a spoleãností Investor-
sko inÏen˘rská. Co bylo dÛvodem
k uzavfiení smluv právû s touto spo-
leãností, kdyÏ o pozemky se ucházeli
dal‰í dva zájemci? 

DÛvodÛ bylo nûkolik. Jednak mûsto
má s Investorsko inÏen˘rskou spoleã-
ností velmi dobré zku‰enosti jiÏ z pfií-
pravy a realizace prÛmyslové zóny
v Doubí. Pak je to jiÏ zmínûné zaji‰tûní
legislativní pfiipravenosti vãetnû pfiíno-
su nov˘ch my‰lenek. Spoleãnost zná
velmi dobfie jak danou problematiku,
tak území a prostfiedí mûsta, má kon-
takty na zahraniãní investory. Má vyni-
kající reference od agentury Czech
Invest, která ji z 10 firem v âR vyhod-
notila jako nejlep‰í právû za komplexní
projekt prÛmyslové zóny v Doubí.
Kromû toho Investorsko inÏen˘rská
buduje prÛmyslové zóny i v jin˘ch

S umístûním Mûstské policie Liberec do budovy Uranu na Tfiídû 1. Máje sou-
hlasili radní mûsta. K pfiestûhování dojde aÏ po rekonstrukci objektu b˘valé
vûdecké knihovny (na rohu Fr˘dlantské ulice a námûstí Dr. E. Bene‰e), do níÏ se
z Uranu pfiemístí odbory Ïivnostenského úfiadu a Ïivotního prostfiedí. 

V budovû Uranu se tak uvolní tfii patra. Tyto prostory vyuÏije mûstská policie,
neboÈ jednou z podmínek bezúplatného pfievodu budovy Uranu od státu na
mûsto je, Ïe objekt bude po dobu dvaceti let vyuÏíván pro v˘kon vefiejné sprá-
vy. Tím dojde k podstatné úspofie finanãních prostfiedkÛ, a to o 1,2 milionu
korun. (dv)

Mûstská policie pfiesídlí do Uranu

mûstech republiky. Dal‰ími dvûma
zájemci byly spoleãnosti AP Trust
a Pisces Capital Ventures.

Rozloha zóny v RÛÏodole má b˘t
okolo 67 hektarÛ. Za jakou cenu
budou pozemky mûsta prodány
a nemûla by b˘t na jejich prodej
vypsána vefiejná soutûÏ?

Zákon nepoÏaduje vypsání vefiejné
soutûÏe, ale s prodejem musí souhla-
sit jak mûstské zastupitelstvo, tak
Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutû-
Ïe. Minimální cena za metr ãtvereãní
byla stanovena na 100 korun, a to
s ohledem na potfiebné náklady deve-
lopera na vybudování infrastruktury.
Jde o 180 milionÛ a dal‰ích 90 milio-
nÛ má stát v˘stavba komunikace do
Svárova. Prodej za trÏní cenu nám
zaji‰Èuje zákon o vefiejné podpofie,
jinak by to bylo v rozporu s pravidly
Evropské unie. Po dokonãení zóny
budou muset b˘t vyhodnoceny nákla-
dy developera a spolu s dohodnutou
cenou porovnány s cenami obvykl˘mi.
V pfiípadû odchylky se bude muset
cena upravit. A právû tento postup
musí odsouhlasit Úfiad pro ochranu
hospodáfiské soutûÏe. Pfiedpokládá-
me, Ïe prodejem pozemkÛ mûsto získá
do rozpoãtu zhruba 36 milionÛ korun.

Dagmar Vodvárková

Zmûna v platbû
za opad

Nejãastûj‰í dotazy, s nimiÏ se obãa-
né obracejí na úfiedníky magistrátu, se
t˘kají poplatku za odpad. Proto znovu
pfiiná‰íme následující informace:

Od 1. ledna 2005 do‰lo ke zv˘‰ení
sazby poplatku za komunální odpad.
Z pÛvodních 40 Kã se sazba zv˘‰ila na
41 Kã za osobu a mûsíc. Tento poplatek
platí v‰ichni obãané s trval˘m pobytem
v Liberci, vãetnû dûtí do 3 let a majitelÛ
rekreaãních objektÛ. Zv˘‰enou sazbu
obãané poprvé zaplatí k 25. dubnu 2005.
Jedná se o termín splatnosti 1. ãtvrtletí
2005. Obãan namísto 120 Kã za osobu
zaplatí 123 Kã. Pokud nûkdo hradí
poplatek za cel˘ rok, zaplatí 492 Kã.
Poplatníci, ktefií poÏádali o zaslání slo-
Ïenky, budou o zmûnû sazby opakovanû
informováni v pfiíloze sloÏenky. Ostatní,
ktefií úhradu provádí bezhotovostnû, si
musí sami zmûnit pfiíkaz k úhradû ve
své bance. 

Pfiípadné dotazy zodpoví pracovníci
odboru ekonomiky - oddûlení poplatkÛ
a daní – tel.: 485 243 223 (rz)

Dûtské oddûlení uÏ hfieje BabyTherm

den. VÏdyÈ, jak prozradil fieditel firmy
Drägermedical Robert Ludvík,
BabyThermÛ se na celém svûtû vyro-
bí pouze 1 500 (!). I z tohoto dÛvodu
se jeho uvedení do praxe zúãastnili
ve ãtvrtek 3. bfiezna jak primátor Jifií
Kittner a za nadaci Vendula Svobodo-
vá, tak i nov˘ fieditel zdej‰ího zdra-
votnického zafiízení MUDr. Radko
Janou‰ek. Dále na dûtské a novoroze-
necké oddûlení zavítal jeho pfied-
chÛdce, souãasn˘ radní Libereckého
kraje MUDr. Jaroslav Krutsk˘,

a pochopitelnû nechybûla organizují-
cí agentura PRESTIGE-M v zastoupe-
ní jednatele Martina Petera. 

„Jednotka intenzívní péãe dûtské-
ho oddûlení v Liberci je jedno z pra-
covi‰È, kde se dennû „pere“ pfiíroda
s vûdou, a já jsem velmi rád, Ïe jsme
vûdu BabyThermem posílili,“ fiekl
v‰em pfiítomn˘m v nemocnici primá-
tor, kterého Vendula Svobodová dopl-
nila slovy: „Myslím si, Ïe sbírka pfii-
nese potfiebné vybavení nemocnici
daleko rychleji, neÏ Ïádost podaná na
ministerstvu zdravotnictví.“ (sa‰)

Dokonãení ze str. 1
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Libereãany i zahraniãní turisty
lákají k prohlídce interiéry historic-
ké budovy radnice. Pro nû prÛvod-
covské sluÏby zaji‰Èuje Mûstské
informaãní centrum, a to od pondûlí
do pátku vÏdy v 10 a ve 14 hodin.
Skupiny i jednotlivci mohou vyuÏít
objednávky na poÏadovan˘ termín,
kterou za‰lou po‰tou, faxem nebo e-
mailem. ZájemcÛm jsou k dispozici
4 okruhy prohlídek. První, dvaceti-
minutov˘, se t˘ká prohlídky chodby
se základním vstupn˘m 15 Kã.
Druh˘ okruh zahrnuje chodbu
a obfiadní síÀ (pokud se zde nekoná
akce mûsta) a za tuto prohlídku
obãan zaplatí 20 korun. Za dvaceti-
korunu si lze prohlédnout i radniãní
vûÏ, kterou nabízí tfietí okruh. O 15
korun více stojí nejdel‰í 45 minuto-
v˘ okruh zahrnující prohlídku jak
chodeb, tak obfiadní sínû a vûÏe.
Dûti do 15 let, dÛchodci nad 70 let
a drÏitelé prÛkazu ZTP mají vstup
zdarma. V souãasné dobû mohou
náv‰tûvníci radnice zhlédnout
malou v˘stavku relikvií z Liebiego-
vy vily. Umístûna je ve vitrínû v I.
poschodí hlavní budovy. K vidûní je
napfiíklad ‰atní ramínko baronky
Liebiegové ãi ze stfiechy zámeãku
pocházející historická ta‰ka (dv)

Radnice láká 
k prohlídkám

Speciální autobusové spoje âSAD
Liberec od 10. února 2005 pfiepravují
lyÏafie z Prahy pfiímo aÏ pod Je‰tûd.
Zájem o tento spoj roste a od soboty 19.
února 2005 byly autobusy zcela vytíÏené.

Cestující si místenky spolu s jízden-
kami rezervují prostfiednictvím inter-
netového elektronického systému na
adrese www.csadlb.cz nebo
www.amsbus.cz. Sportovní areál Je‰-
tûd (SAJ) neoãekával, Ïe si obyvatelé
hlavního mûsta v tak krátké dobû zvyk-
nou na novou sluÏbu. „Rezervaãní
systém roz‰ifiujeme aÏ na padesát
míst,“ uvedl vedoucí osobní dopravy
âSAD Liberec Jifií ¤ádek.

Do lyÏafiského stfiediska pod Je‰tû-
dem vyjíÏdûjí autobusy z âerného
Mostu v 7.30 hodin. Nazpût do Prahy

odjíÏdûjí v 16 hodin. Cestující zaplatí
za obû jízdenky 450 korun (dûti do 15
let jen 300 korun). V této cenû je zahr-
nut celodenní skipas do Sportovního
areálu Je‰tûd. 

Milovníci zimních sportÛ ve skiareá-
lu mají k dispozici jednu sedaãkovou
lanovku, ‰est vlekÛ, osm a pÛl kilomet-
rÛ sjezdovek, které jsou ze zhruba
sedmdesáti procent technicky zasnû-
Ïovány. Na Je‰tûd jezdí také kabinková
lanovka âesk˘ch drah (není souãástí
permanentky). 

SAJ rovnûÏ doporuãuje náv‰tûvu
bûÏkafiského a rekreaãního stfiediska
v Liberci - Vesci. Upravovány jsou dva
okruhy dlouhé 1000 a 1500 metrÛ pro
klasické lyÏování i bruslení. Za pobyt
v bûÏkafiském areálu se neplatí! (‰et)

Autobusy mezi Prahou a Je‰tûdem
jsou plné lyÏafiÛ

Zatímco venku vládla paní Zima pfií-
valy snûhu a mrazu, ve sklenících libe-
recké botanické zahrady bylo v králov-
ství kvûtÛ a rostlin pfiíjemnû. „Na‰e
zahrada je nejstar‰í v âeské republice,
je to dílo generací talentovan˘ch tvÛr-
cÛ,“ fiíká u pfiíleÏitosti leto‰ního 110.
v˘roãí Botanické zahrady v Liberci její
fieditel RNDr. Miloslav Studniãka.
Kromû tohoto jubilea je tomu letos pût
let, kdy byla zahrada po rozsáhlé
rekonstrukci otevfiena vefiejnosti. 

Roãnû projde branami zahrady na
150 tisíc náv‰tûvníkÛ, ktefií se mohou
kochat nádhernou flórou. Letos do
sbírky pfiibyl ãesk˘ unikát, s nímÏ se
nesetkají náv‰tûvníci nikde jinde. Je
jím zkamenûlina araukarit, pravûk˘
strom, kter˘ má stejnou anatomii
a vnitfiní uspofiádání jako starobylé jeh-
liãnany aurakárie. „Je to nejvût‰í
vybrou‰en˘ araukarit nalezen˘
v âeské republice, v prÛmûru má 96
centimetrÛ,“ sdûlil fieditel Studniãka

s tím, Ïe vystaven je v horním patfie
skleníkového komplexu. Botanická
zahrada ho získala od náv‰tûvníkÛ,
ktefií mohli zkamenûlinu v˘hodnû zpe-
nûÏit na burze, ale coby praví patrioti ji

Botanická zahrada se v roce v˘roãí má ãím chlubit
radûji nabídli zahradû. Kromû toho je
zde dal‰í unikát. Podle Miloslava Stud-
niãky je liberecká zahrada jedinou na
svûtû, kde se pûstuje rostlina heliko-
nie, pocházející z Venezuely. A to není
v‰e. Botanická zahrada Liberec získala
velkou prestiÏ v celosvûtovém mûfiítku
díky dal‰ímu pfiínosu, na nûmÏ má
podíl sám fieditel. Je spoluautorem
popisu nového druhu masoÏravé rostli-
ny, jejímÏ pÛvodem je Mexiko. Nov˘
druh byl popsán v roce 2004. „Objevi-
tel nemohl rostlinu pfievézt pfies hrani-
ce. Zaslal nám semena, z nichÏ jsme
rostlinu vypûstovali a od nás putovala
do svûtového herbáfie,“ popisuje osud
rostliny Miloslav Studniãka. Jednou
z novinek, o níÏ se pfiíli‰ neví je, Ïe
zahrada plní funkci záchranného cent-
ra, coÏ má nejen evropsk˘, ale i celo-
svûtov˘ v˘znam. Tato centra, kam pfii-
cházejí ohroÏené druhy rostlin nelegál-
nû dovezené, jsou v âR pouze dvû –
v Liberci a Brnû. Dagmar Vodvárková

Tfiiadvacetiãlennou delegaci z Velké
Británie, ·panûlska, Dánska a âeské
republiky pfiijala ve stfiedu 16. února
v obfiadní síni liberecké radnice
námûstkynû primátora Dagmar Hel‰u-
sová. V zahraniãní delegaci byli
zastoupeni partnefii, podílející se na
projektu Replika, kter˘ je mezinárod-
ním úkolem v rámci vzdûlávacích a kul-
turních programÛ Evropské unie Leo-

nardo da Vinci. DÛvodem jejich náv‰tû-
vy v Liberci bylo v pofiadí jiÏ tfietí pra-
covní setkání hlavních fie‰itelÛ projek-
tu, které se konalo ve dnech 14.–16.
února 2004. Nositelem programu je
organizace Trans HEurope, jeÏ pÛsobí
na pÛdû anglické University of Hud-
dersfield a jejímÏ dlouholet˘m partne-
rem je Hospodáfiská fakulta Technické
university v Liberci. (dv)

Pfiedstavitelé tfií univerzit v Liberci

Botanická zahrada jako jediná v repub-
lice vlastní unikát, jímÏ je vybrou‰en˘
araukarit, kter˘ má v prÛmûru 96
centimetrÛ
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„Rozsah zkázy je nepopsateln˘,“
uvedla po návratu se srílanského Galle
ãlenka organizaãního t˘mu obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti Hand for help Jana
Eichlerová, kde pomáhala s dal‰ími
âechy budovat polní pediatrickou
ambulanci spojenou s porodnicí
a gynekologií. VyjíÏdûla se zdravotníky
do táborÛ a pobofien˘ch vesnic za zra-
nûn˘mi lidmi. âe‰tí lékafii i dal‰í perso-
nál pomáhají v Galle také sirotkÛm.
„Peãují o 50 dûtí od nemluvÀat do 5 let,
které Ïijí v sirotãinci v hrozn˘ch hygie-
nick˘ch podmínkách. Byla zde holãiãka
s vfiedy po celém tûle. Nikdo ze zahra-
niãních lékafiÛ nezjistil pfiíãinu onemoc-
nûní. AÏ doktor PoÏivil díky laboratofii,
která je souãástí vybavení polní ambu-
lance, diagnostikoval syfilis. Uvûdomi-
la jsem si, jak je pfiítomnost ãesk˘ch
zdravotníkÛ nutná. Je úÏasné je pozo-
rovat pfii práci. Nenechávají nic náhodû
a pokud nemohou rozhodnout na
místû, zranûní si vyfotí a na základnû
se pak radí o druhu onemocnûní
i léãebném postupu,“ vypráví Jana
Eichlerová. Pfii jejím odjezdu z Galle
bylo v‰e pfiipraveno na zahájení provo-

zu porodnice. „Podle zvykÛ SrílanãanÛ
musela b˘t posvûcena tfiemi náboÏen-
sk˘mi ceremoniály – buddhistick˘m,
kfiesÈansk˘m a muslimsk˘m. Jinak lidé
tûchto vyznání Ïijí svornû vedle sebe
a jejich víra jim pomáhá pfiemoci to
velké utrpení, jímÏ pro‰li.“

Srílanská vláda pÛvodnû poÏádala
ãeskou stranu, aby mobilní nemocnice
pÛsobila v Galle minimálnû pÛl roku,
ale nyní se jiÏ hovofií o 12 mûsících.
„Pokud seÏeneme peníze, rádi vyhoví-
me. Z finanãních darÛ od lidí a sponzo-
rÛ se jiÏ podafiilo splatit ‰estimilionov˘
úvûr, ale dal‰í peníze jsou zapotfiebí na
nákup lékÛ a zdravotnického materiá-
lu. Chtûla bych v‰em, ktefií pfiispûli
a je‰tû pfiispívají, podûkovat. Zvlá‰tû si
ceníme pomoci od dûtí ze ‰kol, které
pfiiná‰ely nebo posílaly peníze s omlu-
vou, Ïe jsou v mincích,“ fiíká Jana Eich-
lerová, která se do Galle znovu brzy
vydá. „Srí Lanka mne vzala za srdce, je
to zemû budoucnosti,“ dodala na
závûr. Pomoci na provoz ãeské mobilní
nemocnice lze poukázáním finanãní
ãástky na konto spoleãnosti Hand for
help 988414309/800. (dv)

ManÏelsk˘ slib pfied ‰edesáti lety 
si v sobotu 5. února ve 13.30 hodin
v liberecké obfiadní síni pfiipomnûli
Anna a Karel Jeníãkovi z Liberce a spo-
leãnû s nimi i jejich nejbliÏ‰í. 

K diamantové svatbû jim mnoho
zdraví a spokojenosti v obfiadní síni
popfiál primátor mûsta Jifií Kittner.
Obûma manÏelÛm je 82 let a v Liberci
Ïijí od roku 1962. Na první svatbu, která
se konala 27. ledna 1945 v obci StaÀkov
na DomaÏlicku, mají Jeníãkovi hezké
vzpomínky i pfiesto, Ïe je‰tû byla
válka... „Sehnat tehdy za protektorátu
mouku a maso nebylo snadné, museli
jsme v‰e pa‰ovat,“ fiekl Karel Jeníãek.
Po slavnostním obfiadu se manÏelé
Jeníãkovi a primátor mûsta zapsali do
pamûtní knihy.

Diamantová svatba manÏelÛ Jeníã-
kov˘ch byla v leto‰ním roce první.
Vloni se v obfiadní síni radnice konaly
tfii. Zlat˘ch svateb, jeÏ se slaví po 50
letech manÏelství, se v uplynulém roce
uskuteãnilo 11. (vod)

Pomoc je stále potfiebná

V Naivním odehráli poÏár Národního
Musím uznat, Ïe tolik ne‰Èastn˘ch
náhod na jednom místû jsem dlouho
nevidûla," uvedla autorka Iva Pefiinová.

Nové pfiedstavení spojuje pfiíbûh
stavby a zkázy Národního divadla
s osudem hasiãe âeÀka Divi‰e. „Tento
krásn˘ nadhasiã skuteãnû existoval.
Jeho Ïivotní cesta se protkla s Národ-
ním vlastnû aÏ na konci. Poté, co se
z ne‰Èastné lásky zastfielil, mu pfii‰la na
pohfieb vût‰ina praÏského hasiãstva,
zatímco Národní divadlo zaãalo hofiet,"
dodala Pefiinová. Tomá‰ Dvofiák pfieve-
dl pfiíbûh do podoby ãistû loutkového
divadla. Náv‰tûvníci se tak mohou tû‰it
na skuteãné divadelní laskominy. Jak
uvedl dramaturg divadla Vítek Pefiina,
v pfiedstavení úãinkuje pfies ‰edesát
loutek, coÏ je v Naivním rekord.
„K v˘roãí jsme vydali publikaci, která
mapuje posledních pût let na‰eho diva-
dla. Stejné období pfiipomíná i v˘stava
ve foyer," dodal Pefiina. Pfiedstavení
Krásn˘ nadhasiã je ke zhlédnutí i mimo
Liberec. První cesta vedla do Zlaté
kapliãky, kde bylo uvedeno 5. bfiezna.
Jednalo se o první vystoupení Naivní-
ho divadla na pÛdû historické budovy
Národního divadla. Jakub Hora

Pozoruhodn˘ premiérov˘ titul uved-
lo liberecké Naivní divadlo 18. a 19.
února 2005 u pfiíleÏitosti oslav pûtapa-
desáti let od svého zaloÏení. V rámci
kulatého v˘roãí tu pfiedvedli herci
v loutkové podobû rekonstrukci poÏáru
Zlaté kapliãky. Hru Krásn˘ nadhasiã
aneb PoÏár Národního divadla napsala
zdej‰í autorka Iva Pefiinová, reÏie se
ujal osvûdãen˘ plzeÀsk˘ tvÛrce Tomá‰
Dvofiák, kter˘ s ní spolupracoval

v minulosti na znám˘ch inscenacích
Bezhlav˘ rytífi ãi Alibaba a ãtyfiicet lou-
peÏníkÛ.

„Nápad napsat hru o této národní
tragédii vze‰el vlastnû pfii ãtení kníÏek
Toulky ãeskou minulostí. Pfii bliÏ‰ím
zkoumání událostí kolem poÏáru jsem
narazila na fiadu pozoruhodn˘ch faktÛ.

Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeni-
ny v únoru 2005 zajistila  Komise pro
obãanské záleÏitosti. 
90 let – Franti‰ka Ab‰najdrová, RÛÏe-
na Kafková, Marie Budinová
91 let – Milada Víchová, Marie Králová,
Anna Popoviãová, Margita Janeãková
92 let – Anna RÛÏiãková, BlaÏena Luká‰-
ková, Marie Chotûborská, BoÏena
Holeãková, Berta Zyderová, Helena 
Balvínová
93 let – Vladimír Divi‰, Josef ·íp
94 let – Jaroslav Kvasniãka, Jaromír
Havlík, Cecilie Muchová
97 let – Josef Janeãek
98 let – Antonie R˘dlová, Jaroslav
Hanu‰
OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí . . .

Leto‰ní první
diamantová

P O Z N A T K Y  Z  M I S E  H A N D  F O R  H E L P
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pé stavby. Více neÏ 8 500 divákÛ se
bude podle projektanta Antonína
Buchty cítit v arénû pfiíjemnû
a „teple“. Na ochozech má pfievládat
oranÏová a také zeleno‰edá barva.
„V podobn˘ch odstínech bude i dlaÏ-
ba u hlavního vstupu do haly nebo
nûkteré sociální zafiízení,“ prozradil
Buchta. 

Stínov˘ ministr vnitra obdivoval Arenu Liberec 

Vnitfiní prostory oãekávané Areny
Liberec budou pÛsobit teple
a modernû. Stavba se nezadrÏitelnû
ch˘lí ke svému závûru a tak na fiadu
pfiicházejí otázky, jejichÏ odpovûdi
urãí ráz interiéru této dominanty.

Dlouho diskutovali architekti
a projektanti nad tím, jaká barva se
stane tou pravou pro interiér velkole-

Handicapovaní florbalisté dostali ‰ek

Za dobu v˘stavby multifunkãní Areny
Liberec se na staveni‰ti vystfiídalo
nespoãet vefiejnû ãinn˘ch osob. Ministfii,
poslanci, primátofii... Prohlídku moderní-
ho komplexu si nenechal ujít ani místo-
pfiedseda Poslanecké snûmovny a stíno-
v˘ ministr vnitra Ivan Langer (na fotce
vpravo), kterého na stavbu doprovodil
poslanec za Liberecko Tomá‰ Hasil, hejt-
man Libereckého kraje Petr Skokan
a primátor Liberce Jifií Kittner. 

A jak Arena na Ivana Langera zapÛ-
sobila? „Je to bezesporu jedineãní dílo
a nepochybuji o tom, Ïe aréna pfiinese
tomuto progresivnímu regionu dal‰í
rozvoj.“Na otázku, jak˘ koncert by pfii-
jel do Areny nav‰tívit, odpovûdûl:
„Staãí, kdyÏ pozvete Depeche Mode
a budu tady“. (lp) 

Pfii vstupu do arény narazí diváci
na centrální pult, kde získají potfieb-
né informace o probíhající akci.
„Tento pult je zpracován v moderním
a úãelovém stylu. Pfievládají zde
nerezové prvky a také barvené lami-
no. DÛraz je kladen hlavnû na prak-
tiãnost a funkãnost,“ dodal Buchta.

(kas)

Interiér ovládne oranÏová a svûtle ‰edá barva

Dal‰í finanãní prostfiedky byly
uvolnûny z vefiejné sbírky „PfiiloÏ
ruku k dílu“, která je urãena na pod-
poru handicapovan˘ch sportovcÛ

Liberecka. Z ãástky 37 500 Kã se ten-
tokrát mohli radovat ãlenové florbalo-
vého klubu ze Speciální ‰koly pro
tûlesnû postiÏené, Dr. Jedliãky.
„Z tûchto penûz bude zaplaceno spor-
tovní vybavení pro tfiicet ãlenÛ na‰e-
ho oddílu,“ fiekl pfii pfiebírání symbo-
lického ‰eku Martin Chroust, peda-
gog a zároveÀ trenér florbalového
krouÏku, kter˘ pfievzal ‰ek z rukou
fieditele spoleãnosti Stadion s.r.o. Ing.
Jaroslava Mejstfiíka. Spoleãnost Stadi-
on s.r.o. do dne‰ního dne rozdûlila
mezi sedm subjektÛ ãástku 282 500
korun. 

Vefiejná sbírka, která je úzce spjata
se stavbou multifunkãní Areny Libe-
rec a jejímÏ patronem je primátor
mûsta Liberce Ing, Jifií Kittner, ale
zdaleka nekonãí. „Nekonãí ani pfiidû-
lování penûz ze sbírky. Nyní je na
kontû pfies 380 tisíc korun. Svoji dlaÀ
otisklo pfiesnû 1 266 lidí a zájem neu-
stává,“ prozradil ing, Jaroslav Mej-
stfiík, fieditel spol. Stadion s.r.o. (lp)

V poslední anketû, která se objevila na
webov˘ch stránkách Areny Liberec, má
vefiejnost ‰anci se vyjádfiit k tomu, jak˘
z chystan˘ch programÛ v roce 2005 ji láká
nejvíce. 

Zcela jednoznaãnû u hlasujících zvítû-
zila hokejová extraliga 2005/2006, pro
kterou hlasovalo celkem 36 procent
náv‰tûvníkÛ stránek. Dal‰í místa v pomy-
slném Ïebfiíãku oblíbenosti nabízeného
programu jsou pomûrnû vyrovnaná.
Zájem je jak o záfiijové oficiální otevfiení
Areny Liberec, Open ceremony, tak
i o svûtovou hokejovou soutûÏ Euro Hoc-
key Tour nebo spoleãenskou show Miss
Europe junior. (kas)

Nejvíce láká
extraliga

0 10 20 30 40 

Team a Habera
Extraliga 05/06
Miss Europe junior
Euro Hockey Tour
Open ceremony

procenta hlasÛ
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Ing. Milo‰ Vajner
Rok narození: 1952
Povolání: textilní inÏen˘r
Politická pfiíslu‰nost: bez politické pfií-
slu‰nosti, kandidoval za US-DEU
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberce:
ãlen finanãního v˘boru
Kontakt: 482 416 300
Proã se angaÏujete v komunální politice:
ProtoÏe jsem si naivnû myslel, Ïe je
stále dost slu‰n˘ch a poctiv˘ch lidí,
kter˘m není osud mûsta lhostejn˘.
Chtûl jsem nûkter˘m zastupitelÛm
otevfiít oãi a na problémy se podívat
trochu jinak. 

PhDr. David Václavík
Rok narození: 1975
Povolání: vysoko‰kolsk˘ uãitel
Politická pfiíslu‰nost: bez politické pfií-
slu‰nosti, kandidoval za SOS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
pfiedseda v˘boru pro ‰kolství
Kontakt: 485 352 203, 
e-mail: david.vaclavik@vslib.cz
Proã se angaÏujete v komunální politice:
I pfies svÛj relativnû nízk˘ vûk se
v komunální politice pohybuji více neÏ
‰est let a po celou tuto dobu mû zde drÏí
jediná vûc – aktivnû se úãastnit vefiejné-
ho dûní a nikoli pouze z povzdálí.

JUDr. Eva Trsová
Rok narození: 1963
Povolání: právník
Politická pfiíslu‰nost: âSSD
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlenka komise pro obãanské záleÏitosti
Kontakt: e-mail: e.trsova@imstav.cz
Proã se angaÏujete v komunální politice:
V Liberci Ïiji od sv˘ch sedmi let.
Vzhledem k tomu, Ïe  mi na tomto
mûstû záleÏí, nechtûla jsem pouze
nûkteré vûci kritizovat, ale sama
ovlivnit dûní a rozhodování o závaÏ-
n˘ch záleÏitostech. 

P ¤ E D S T A V U J E M E

V pfií‰tím vydání Zpravodaje:

● V rubrice Pfiedstavujeme se k angaÏovanosti v komunální politice 
vyjádfií poslední trojice zastupitelÛ - Ing. Jifií Veselka, JUDr. Josef Vondru‰ka 
a Jifií Zeronik

Pfiijìte
se inspirovat

V rámci nadcházejících svátkÛ jara
pofiádá Statutární mûsto Liberec v˘sta-
vu prací dûtí matefisk˘ch ‰kol nazvanou
„Velikonoce oãima dûtí“. Slavnostní
zahájení v˘stavy za úãasti námûstkynû
primátora Dagmar Hel‰usové se koná
24. bfiezna od 10.30 hodin v zasedací
síni zastupitelstva ã. 11 v hlavní budo-
vû radnice, kde s kulturním programem
vystoupí M· âtyfilístek. V˘tvarné práce
dûtí z libereck˘ch matefisk˘ch ‰kol si
mÛÏe vefiejnost prohlédnout ve dnech
24. bfiezna od 10.30 do 16 hodin, 25.
bfiezna od 8.30 do 16 hodin a 26. bfiez-
na od 10 do 15 hodin. (dv)

Nezapomínají 
na nejmen‰í

Na dûti v Kojeneckém ústavu a dût-
ském domovû v Liberci nezapomíná
v prÛbûhu roku fiada sponzorÛ. Jen za
loÀsk˘ rok pomohli tomuto dûtskému
zafiízení finanãními a vûcn˘mi dary,
jejichÏ ãástka se vy‰plhala na úctyhod-
n˘ch 650 tisíc korun. „V dne‰ní dobû,
kdy nikde není mnoho penûz, si této
pomoci obzvlá‰È váÏíme. Za poskytnutí
finanãních a vûcn˘ch darÛ v‰em dûku-
jeme. Mohli jsme tak vybavit nov˘m
zafiízením dvû herny, coÏ v˘raznû pfii-
spûlo ke zlep‰ení podmínek pro dûti,“
uvedla fieditelka Kojeneckého ústavu
a dûtského domova MUDr. Marie Hako-
vá. Spoleãnû se sv˘mi spolupracovníky
si cení dlouholet˘ch sponzorÛ a pfiíz-
nivcÛ zafiízení, mezi nûÏ patfií primátor
mûsta Jifií Kittner, ale na dûti nezapo-
mínají ani jeho námûstkynû Naìa Jozíf-
ková, Eva Koãárková a Dagmar Hel‰u-
sová. ¤adu dal‰ích sponzorÛ tvofií
mnoho podnikatelÛ, ale také sportovcÛ
jako FC Slovan Liberec nebo HC Bílí
Tygfii. Mezi dárci jsou i Z· Oblaãná,
Je‰tûdská, U soudu, Sokolovská nebo
studenti liberecké Technické univerzi-
ty. Pravideln˘m sponzorem je akciová
spoleãnost Tesco Stores, která vloni za
pomoci studentÛ stfiední zdravotní
‰koly uspofiádala charitativní vánoãní
sbírku „Pomáhejte s námi, pomáháme
dûtem“, jejíÏ v˘tûÏek 17 165 korun
pouÏije Kojeneck˘ ústav a dûtsk˘
domov na nákup nového polohovací-
ho lÛÏka pro dûti se zdravotním posti-
Ïením. (dv) 

P O Z V Á N K A
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V ulicích Liberece jsme se zeptali:
„Jak vnímáte v˘tvory sprejerÛ nave-
fiejn˘ch i soukrom˘ch budovách?“

Rudolf Broulík, technik, 27 let:
Na vefiejn˘ch budovách a soukro-
m˘ch objektech se mi v˘tvory spreje-
rÛ nelíbí, jejich vzhled tím velice trpí.
V˘tvory mi nevadí na zdech, které
jsou k tomu urãené.
Daniela Mroãková, finanãní poradce,
57 let:
Je to otfiesné poãínání. Objekty by mûly
b˘t snímány kamerami, aby viníci byli
dopadeni pfii ãinu. Postrádám zákon,
kdy jsou rodiãe zodpovûdní za chování
sv˘ch dûtí. Takové pfiípady se vût‰inou
svedou na mlad‰í dûti, ti nemají odpo-
vûdnost a pfiípad se kvÛli vûku provinil-
ce odloÏí.
Petr Bouãek, student, 19 let: 
Graffiti na budovách ve mûstû mi vadí.
Mûly by se objevovat jen na plochách
vyhrazen˘ch pro tyto „malÛvky“.

Zákon hovofií jasnû
Zákon ã. 139/2001 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 140/1961 Sb., trestní zákon ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a § 257 se vkládá nov˘ § 257 b, kter˘ zní:
1) Kdo po‰kodí cizí vûc tím, Ïe ji postfiíká, pomaluje ãi popí‰e barvou nebo jinou
látkou, bude potrestán odnûtím svobody aÏ na jeden rok nebo penûÏit˘m trestem.
2) Odnûtím svobody na ‰est mûsícÛ aÏ tfii léta nebo penûÏit˘m trestem bude
pachatel potrestán, zpÛsobí-li ãinem uveden˘m v odstavci 1 znaãnou ‰kodu
nebo spáchá-li takov˘ ãin jako ãlen organizované skupiny nebo spáchá-li tako-
v˘ ãin na vûci, která poÏívá ochrany podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. 
3) Odnûtím svobody na dvû léta aÏ osm let bude pachatel potrestán, zpÛsobí-li
ãinem uveden˘m v odstavci 1 ‰kodu velkého rozsahu.

V prÛbûhu 90. let minulého století
se sprejerství stalo jedním z typick˘ch
projevÛ novodobého vandalismu. Od
roku 2001 je v âeské republice kvalifi-
kováno jako trestn˘ ãin. Pfiesto se
kaÏd˘ rok na jafie v ulicích mûst obje-
vují nespoãetné nové a nové graffiti.
V˘tvory více ãi ménû zdafiilé po‰kozují
kulturní památky, hyzdí fasády vefiej-
n˘ch i privátních budov, dopravní pro-
stfiedky, vefiejná prostranství… Je to
váÏn˘ problém souãasné doby, s nímÏ
se pot˘ká fiada radnic, které se mu
snaÏí ãelit v‰emoÏn˘mi zpÛsoby.

O jevu zvaném graffiti a o moÏnos-
tech jeho prevence ve mûstû Liberci
jsme hovofiili s námûstkyní primátora
pro dopravu, investice a Ïivotní pro-
stfiedí, Naìou Jozífkovou.

S fiádûním sprejerÛ mûsto Liberec
bojuje jiÏ fiadu let, ale v ulicích to moc
vidût není. Kter˘ prostfiedek v úsilí
mûsta o zlep‰ení souãasného stavu
povaÏujete za nejúãinnûj‰í?

„DÛleÏitá je prevence a novû vzniklé
graffiti vytrvale odstraÀovat, pokud
moÏno okamÏitû! Zku‰enost ukázala, Ïe
pokud se to zdafií do 24 hodin, ztrácí
snaha sprejerÛ o prezentaci své vlastní
„jedineãné individuality“ smysl. Pre-
vencí je pak samozfiejmû mínûna osvû-
ta a v˘chova. Pfiedpokládá to spoluprá-
ci republikové a mûstské policie, ale
také zájem a zapojení obãanÛ. Podle
mého názoru v˘skyt graffiti pfiímo sou-

visí s kvalitou obãanské spoleãnosti.
Tam, kde nejsou obãané lhostejní
k tomuto jevu, je i vandalství ménû
ãasté. Existují dokonce zemû, kde graf-
fiti vÛbec nejsou „in“.

Kdo jsou sprejefii a z jaké sociální
vrstvy pocházejí? 

„Na základû v˘sledkÛ dostupn˘ch
anal˘z se vût‰inou jedná o mladistvé
chlapce, studenty stfiední ‰koly,
jejichÏ prÛmûrn˘ vûk je 17 let. Nepo-
tvrdil se názor, Ïe viníci pocházejí pfie-
váÏnû z rodin rozvrácen˘ch, neúpl-
n˘ch ãi sociálnû slab˘ch. Dívky se této

ãinnosti témûfi nezúãastÀují, respekti-
ve jejich procento mezi sprejery je
zcela zanedbatelné.“

Je odstranûní graffiti technicky
i finanãnû nároãné? Jakou ãástku
z rozpoãtu mûsta pfiedstavuje?

„Odstranûní graffiti vÛbec není
technick˘ problém. Dnes uÏ existuje
fiada firem, které uplatÀují rÛzné meto-
dy, jimiÏ lze úãinnû odstranit prakticky
v‰echno. Preventivnû je moÏné uplat-
nit i antisprejové nátûry fasád kupfi.
u mûstsk˘ch budov. Pfiedstavuje to
ov‰em bohuÏel nemalé finanãní v˘daje
z rozpoãtu mûsta. Statutární mûsto
Liberec vyãlenilo v leto‰ním roce na
tyto úãely ãástku 300 000 Kã.“ 

Nûkterá mûsta vy‰la autorÛm graf-

fiti vstfiíc a snaÏila se tento problém
vyfie‰it nabídkou vyãlenûn˘ch ploch,
kde by si sprejefii mohli svobodnû
„tvofiit“. Pokud si vzpomínám, byl to
i pfiípad Liberce?

„Ukázalo se ov‰em, Ïe nabídka vyãle-
nûn˘ch ploch nic nevyfie‰í. Ve v‰ech
mûstech, která tuto taktiku v minulosti
zvolila a Liberec k nim patfií také, dopa-
dl pokus zcela bezúspû‰nû. Sprejerství
je pro mladé chlapce pfiedev‰ím jist˘m
druhem adrenalinového sportu a legální
nabídka ploch autorÛm graffiti tento
vzru‰iv˘ aspekt nenaplÀuje.“

Existuje tedy vÛbec nûjaká úãinná
obrana proti sprejerÛm?

„Úãinn˘m fie‰ením je uplatnûní kom-
plexního programu, jenÏ zahrnuje sou-
ãasnû prevenci, komunikaci a spolupráci
s vefiejností, to za prvé. Za druhé je
zapotfiebí represivní ãinnosti policie a za
tfietí je nezbytn˘ non-stop servis pfii
odstraÀování graffiti. DÛleÏitou podmín-
kou pro úspû‰nou realizaci antisprejové-
ho programu je v‰ak pfiedev‰ím dosta-
tek finanãních prostfiedkÛ. Zku‰enosti ze
statutárních mûst na‰í republiky se ves-
mûs shodují. Aby program skuteãnû spl-
nil svÛj úãel a v ulicích mûsta byl v˘sle-
dek v˘raznû viditeln˘, nejedná se zde
o statisíce, ale fiádovû o milióny korun.“

Za rozhovor dûkuje redakce

A N K E T A

Sprejerství 
a co s tím?
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Nejen odtahování vozidel, ale
i ochrana práv invalidních spoluob-
ãanÛ pohybujících se s vozidly
oznaãen˘mi symbolem invalidního
vozíãku je náplní odtahové sluÏby,
provozované Mûstskou policií
v Libereci.

Mnoho fiidiãÛ pfieváÏnû z nedba-
losti pfiehlíÏí symbol vozíãku na
dopravní znaãce u parkovacích míst
vyhrazen˘ch pro vozidla invalidÛ. 

Zákon umoÏÀuje tyto neoprávnûnû
parkující automobily odtahovat
a neukáznûné fiidiãe sankcionovat
pokutou do v˘‰e pût tisíc korun. 

Dosavadní zku‰enosti ukazují, Ïe
zejména na sídli‰tích i vedlej‰ích

komunikacích je neoprávnûné uÏívá-
ní parkovi‰È pro invalidy velmi roz‰í-
fiené. Svûdãí o tom mnoÏství telefo-
nátÛ na dispeãink mûstské policie,
poÏadujících zákrok stráÏníkÛ s odta-
hov˘m vozidlem. 

S cílem co nejvíce ochraÀovat
práva tûlesnû postiÏen˘ch spoluob-
ãanÛ se budou hlídky odtahové sluÏ-
by zamûfiovat na parkovi‰tû a stojící
vozidla, která nebudou oznaãena pfií-
slu‰n˘m symbolem. V této souvislos-
ti by v‰ak na povinnosti nemûli zapo-
mínat ani invalidní obãané a své
vozidlo fiádnû a viditelnû oznaãit. 

Veronika Janouchová, 
tisková mluvãí Mûstské policie Liberec

StráÏníci si posvítí na parkovi‰tû
pro invalidy

JiÏ rok je na Mûstské policii Liberec
vyuÏíván mobilní telefon pro nesly‰ící
obãany. Umístûn je na operaãním stfiedis-
ku a funguje 24 hodin dennû. Nesly‰ící
spoluobãané na nûj mohou v pfiípadû
potfieby posílat tzv. „esemesky“, na které
ihned reaguje pracovník operaãního stfie-
diska. Telefon s ãíslem 721 225 874
v prÛbûhu loÀského i leto‰ního roku
pomohl nûkolika lidem v nesnázích. 

„Poslední pfiípad se odehrál nedávno,
kdy v 18.42 hodin oznámila SMS zprávou
hluchonûmá Ïena, Ïe jde z autobusové
zastávky Hrabûtice – kapliãka smûrem
na Bedfiichov,“ uvedla mluvãí liberecké
mûstské policie Veronika Janouchová.
„PoÏádala o pomoc, byla vysílená a zaãí-
nala jí b˘t zima. Vzhledem k tomu, Ïe se
nenacházela na teritoriu mûsta Liberce,
operaãní pracovník ihned vyrozumûl pfií-
slu‰né obvodní oddûlení Policie âR.
Hlídka Ïenu bûhem chvíle na‰la a pfie-
vezla na o‰etfiení. Jsme rádi, Ïe se tento
mobilní telefon osvûdãil a doufáme, Ïe
i nadále bude pomáhat obãanÛm ve
chvílích nouze.“ (rz)

Mobilní telefon
pro nesly‰ící 

O K É N K O  M ù S T S K É  P O L I C I E

Police Okresního fieditelství
v Liberci fie‰í dennû pod vedením
fieditele plk. JUDr. Miroslava Dvofiáka
fiadu pfiípadÛ. O jeden z nich se s námi
podûlila v bfieznovém vydání Zpravo-
daje por. Vlasta Suchánková, tisková
mluvãí této bezpeãnostní sloÏky fun-
gující ve mûstû pod Je‰tûdem. 

Za velmi úspû‰n˘ pfiípad povaÏuje-
me odhalení trestného ãinu, kter˘ sou-
visí s vefiejn˘mi draÏbami. Na takové
pfiípady pamatuje § 128c trestního
zákona „pletichy pfii vefiejné soutûÏi
a pfii vefiejné draÏbû“.

Libereck˘m kriminalistÛm se poda-
fiilo odhalit pachatele, kter˘ se „ple-
tich“ pfii vefiejn˘ch draÏbách úãastnil
ze zi‰tn˘ch dÛvodÛ. Prvotní informace
o nezákonnosti v prÛbûhu draÏeb zjis-
tili kriminalisté jiÏ v kvûtnu roku 2004.
Následovala velmi intenzívní a mra-
venãí pûtimûsíãní práce. Na konci toho-
to vynaloÏeného úsilí v‰ak byla pozitiv-
ní, a ne právû zanedbatelná vûc. Poli-
cistÛm se totiÏ podafiilo odhalit kon-
krétní osobu, která oslovovala vÏdy
pfiedem vytipovaného úãastníka draÏ-
by. ZadrÏen˘m „pleticháfiem“ byl
sedmatfiicetilet˘ muÏ z Liberce.

Praktiky pachatele ....
Pachatel se úãastní zpravidla v‰ech

draÏeb v uveden˘ den. Pfii první sloÏí
draÏební jistinu, osloví ostatní úãastní-
ky a Ïádá finanãní prostfiedky za pfií-
slib, Ïe nebude pfiihazovat k nejniÏ‰í-
mu podání - vyvolávací cenû. Osloven˘
úãastník úplatu poskytne, draÏba pro-
bûhne bez pfiíhozu, popfi. s pfiíhozy
ostatních úãastníkÛ draÏby, podezfiel˘
návrhy neãiní. Po skonãení draÏby
pachatel vyzvedne opût svou jistinu
a obratem ji vkládá do dal‰í, kde se
cel˘ prÛbûh opakuje. V˘‰e ãástky, kte-
rou pachatel poÏaduje, je vÏdy závislá
na pfiedmûtu draÏby, jeho cenû a v˘‰i
minimálního pfiíhozu. ¤ádovû se jedná
o ãástky od deseti do sto tisíc korun.

Napfiíklad pfii draÏbû nemovitosti
s nejniÏ‰ím podáním 800 tisíc korun
bude draÏební vyhlá‰kou urãen mini-
mální pfiíhoz 50 tisíc korun. Na draÏbû
jsou pouze dva draÏebníci, jeden sku-
teãn˘ zájemce a druh˘ pachatel. Ten
osloví zájemce a poÏaduje 50 tisíc korun
- úplatu za to, Ïe bûhem draÏby nebude
ãinit Ïádné návrhy. Zájemce si je
vûdom, Ïe pokud poÏadovanou úplatu
neposkytne, pachatel vyãká aÏ draÏitel

P O L I C I E  â R  V  A K C I

Odhalen˘ trestn˘ ãin pletichy
po zaãátku draÏby uãiní návrh (zpravi-
dla nejniÏ‰í podání a následnû jeden
pfiíhoz). Zájemce tak logicky musí pfie-
v˘‰it tuto nabídku a musí proto uãinit
dal‰í pfiíhoz. NejniÏ‰í podání se tak
nav˘‰í o 100 tisíc korun. Proto draÏitel
radûji pfiedá poÏadovanou úplatu.
Následnû si pak „pachatel“ draÏbu
„odsedí“, neãiní Ïádné nabídky a pfied-
mût je vydraÏen za nejniÏ‰í podání -
tedy 800 tisíc korun. Na „kontû“ pacha-
tele tak bez jakékoliv námahy pfiibude
padesátitisícová ãástka.

Tímto zpÛsobem postupoval
i 37let˘ muÏ z Liberce, kterého se kri-
minalistÛm podafiilo zatknout pfii pfie-
bírání poÏadované úplaty 10 tisíc
korun. Policejní komisafi ho obvinil
z trestného ãinu dle § 218c písm. c)
trestního zákona - pletichy pfii vefiej-
né soutûÏi a pfii vefiejné draÏbû - za
kter˘ mu hrozí trest odnûtí svobody
aÏ na dva roky nebo penûÏit˘ trest.
Státní zástupce jiÏ na nûho podal
obÏalobu.

DraÏby jsou ze strany kriminalistÛ
i nadále sledovány a prÛbûÏnû vyhod-
nocovány. por. Vlasta Suchánková, 

tisková mluvãí O¤P Liberec.

Sanitární den
na magistrátu je v pátek 25. bfiezna 2005, kdy jsou
v‰echny jeho budovy pro vefiejnost uzavfieny

25|3
8 – 14 hod.
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Libereck˘ strom roku 2005
Upozornit na v˘znam stromÛ

v mûstském prostfiedí a podpofiit tak
jejich ochranu a vysazování je smyslem
ankety „Libereck˘ strom 2005“, kterou
vyhla‰uje oddûlení zelenû, odpadÛ
a ekologické v˘chovy magistrátu
mûsta. Pracovníci oddûlení se nechali
inspirovat obdobnou anketou vyhla‰o-
vanou nadací Partnerství.

Ankety se mÛÏe úãastnit kaÏd˘ 
(jednotlivec, ‰kola, ‰kolní tfiída, rodina,
firma...), kdo ví a chce dát vûdût ostat-
ním o nûjakém stromu, kter˘ roste
v Liberci a zaslouÏí si na‰i 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-

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 urãí vefiejnost.

Fotografie stromÛ, které postoupily
do finále, zvefiejníme ve Zpravodaji
liberecké radnice v listopadu 2005, kde
se doãtete o zpÛsobu hlasování.

Tû‰íme se na návrhy a na to, Ïe spo-
leãnû s vámi objevíme dal‰í zajímavé
a krásné stromy v Liberci. 

Monika ·ilarová

‰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

VáÏení ãtenáfii, pfiiná‰íme vám první
vydání „bylinkové“ rubriky, která by
mohla b˘t uÏiteãn˘m návodem na léãbu
nûkter˘ch zdravotních neduhÛ pfiírodní
formou léãby. Radit vám bude Slávek
Kunc, specialista na pfiírodní léãbu
a homeopatii.
Opakované zánûty moãového mûch˘fie

„Zánût moãového mûch˘fie mÛÏe mít
více pfiíãin. Nejãastûji je zpÛsoben bakte-
riemi nebo viry, ménû ãasto alergiemi ãi
jin˘mi patogenními mikroorganismy.
Proto v zájmu urãení správné pfiíãiny
nav‰tivte zku‰eného lékafie – urologa.
Léãení pfiírodními léky je moÏné, ale jako
kaÏdá chronická nemoc vyÏaduje trpûli-
vost. Pfii bakteriální pfiíãinû zánûtu se
osvûdãila tinktura z Lichofiefii‰nice vût‰í.
PÛsobí v˘raznû antibioticky a pomáhá
tam, kde se objeví Escherichia coli, coÏ je
bakterie, která se ãasto pfiená‰í z tlusté-
ho stfieva do mûch˘fie, kde zpÛsobuje
zánûty. Tinkturu uÏívejte 3x dennû po tfii
mûsíce. Pfii virovém zánûtu se osvûdãila
rostlina Rudbeckie nachová, zvaná téÏ
Tfiapavka nebo Terãovka. UÏívá se tink-
tura v dávkování 3x dennû 30 kapek po
dobu 3 mûsícÛ. Na zesílení úãinku tûchto
tinktur musíte souãasnû uÏívat také spe-
ciální bylinkov˘ ãaj sloÏen˘ ze 100 g (zla-
tob˘l + svízel syfii‰Èov˘ + tfiezalka teãko-
vaná + dobromysl) a 50 g (kakosta + list
bucco + vrbice bílá a prÛtrÏník lys˘). Dáv-
kování: 4 zarovnané polévkové lÏíce pfie-
lijeme 1 l vroucí vody a 20 minut louhuje-
me pod pokliãkou. Scedíme do termosky
a pijeme 4x dennû jeden ‰álek. Doporu-
ãuji dále dennû uÏívat 50 mg zinku, 50
mg selenu a 180 mg vitaminu C.“ (sa‰)

JARNÍ ÚKLID KLEPE NA DVE¤E
Pro potfiebu obãanÛ budou v rámci

leto‰ního jarního úklidu rozmístûny
na níÏe uvedená stanovi‰tû velkoob-
jemové kontejnery pro sbûr odpadÛ,
které se nevejdou do bûÏn˘ch sbûr-
n˘ch nádob. Kontejnery by nemûly
slouÏit k likvidaci odpadÛ podnikate-
lÛ. Pokud toto obãané zjistí, Ïádáme
o oznámení této skuteãnosti na linku
156 (Mûstská policie) nebo na telefo-
ní ãísla: 485 243 458, 485 243 456, 
485 151 806.

UPOZORNùNÍ :
Do kontejnerÛ nepatfií nebezpeãné

odpady, které jsou od obãanÛ bez-
platnû odebírány mobilní sbûrnou
nebo je moÏné tyto odpady celoroãnû
odevzdat ve Sbûrném dvofie odpadÛ
.A.S.A. Liberec s. r. o. v Liberci VII,
Máchovû ulici.

1. kolo – pfiistavení 31. 3.–1. 4. 2005
odvoz 4.–5. 4. 2005
1. U Stoky, 2. Sokolovské nám., 3.
Nerudovo nám., 4. Rumjancevova
v sídli‰ti, 5. Tyr‰ova, 6. Oblaãná – kfiiÏ.
Nám. âesk˘ch bratfií, 7. Ml˘nská do
nádvofií, 8. Slavíãkova, 9. Puchmajero-
va – kfiiÏ. Brnûnská, 10. Cyrila a Meto-
dûje, 11. Hoke‰ova, 12. U Mlékárny –
do sídli‰tû, 13. Sluneãná – kfiiÏ. Luãní,
14. Pavlovická, 15. Kozinova – kfiiÏ.
Kry‰tofova
2. kolo – pfiistavení 7.–8. 4. 2005
odvoz 11.–12. 4. 2005
16. Sukovo nám., 17. Horova, 18.
U Obchodní komory, 19. Husova, 20.

Husova, 21. Husova, 22. Sosnová, 23.
Bfiezová alej, 24. Jizerská – otoãka
bus 19, 25. Na Hrázi, 26. Bfiezov˘
vrch, 27. Fuãíkova – kfiiÏ. Blahoslavo-
va, 28. Frimlova, 29. StavbafiÛ, 30.
Azalková
3. kolo – pfiistavení 14.–15. 4. 2005
odvoz 18.–19. 4. 2005
31. Aloisina v˘‰ina v sídl. Kunratická,
32. Snûhurãina, 33. Vlãí vrch, 34.
Vlnafiská, 35. Sametová, 36. Soukenic-
ká, 37. Broumovská – kfiiÏ. Plátenická,
38. Na ÎiÏkovû – kfiiÏ. Horní Kopeãná,
39. Na Jezírku, 40. Hradební – kfiiÏ.
Havlíãkova, 41. ·likova – kfiiÏ. Tylova,
42. Îitná – spodní ãást, 43. Îitná –
horní ãást, 44. âíÏkova ul., 45. Fialko-
vá – kfiiÏ. U Sirotãince
4. kolo – pfiistavení 21.–22. 4. 2005
odvoz 25.–26. 4. 2005
46. JeÏkova, 47. Dobiá‰ova, 48. Ha‰-
kova, 49. Kyjevské nám., 50. U DruÏi-
ny, 51. Jefimanická, 52. Nad Sokolo-
vnou, 53. HÛlkova, 54. Mafianova, 55.
Kaplického, 56. Pu‰kinova – u Precio-
sy, 57. Skláfiská, 58. Ma‰kova k ã.p.
12, 59. NádraÏí âD Pilínkov, 60.
V Cihelnû – kfiiÏ. Nová cesta
5. kolo – pfiistavení 28.–29. 4. 2005 
odvoz 2.–3. 5. 2005
61. Mladé generace, 62. Hrabûcí – kfiiÏ.
U Pily, 63. Svahová, 64. Zemûdûlská, 65.
Brigádnická, 66. Gagarinova – horní
ãást, 67. Gagarinova – spodní ãást, 68.
Pfiíãní, 69. Lounská, 70. Budûjovická,
71. KfiíÏanská k ã.p. 153, 72. Volgograd-
ská – kfiiÏ. U Plovárny, 73. Jugoslávská,
74. Zlínská, 75. Americká - KRB

Zelená lékárna
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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
Vstup do Mûstského informaãního centra je od 14. 3. 2005 moÏn˘ pouze boãním
vchodem od budovy Komerãní banky.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁ· VOLN¯ âAS
– PLESOVÁ SEZONA 2005: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milovní-
kÛm tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2005.
– PROHLÍDKY RADNICE: Mûstské informaãní centrum pro v‰echny zájemce
zaji‰Èuje prohlídky radnice s prÛvodcem. Prohlídky probíhají od pondûlí do
pátku vÏdy v 10 a ve 14 hodin.
Soupis plesÛ a bliÏ‰í informace o prohlídkách radnice najdete na www.infolbc.cz
nebo obdrÏíte v Mûstském informaãním centru Liberec.

NOVINKY V PRODEJI
Mûstské informaãní centrum nabízí nov˘ CD ROM o Liberci, kter˘ nev‰ední for-
mou virtuální prohlídky pfiedstavuje krásy na‰eho mûsta. Jednoduchá obsluha,
3 jazykové varianty, cca 150 aktivních panoramat, informace o multifunkãním
komplexu Arena Liberec ãi pfiipravovaném FIS mistrovství svûta v klasickém
lyÏování Liberec 2009. Prodejní cena je 290 Kã.
Jizerskohorská ra‰elini‰tû – PrÛvodce po Jizerskohorsk˘ch ra‰elini‰tích doplnû-
n˘ nádhern˘mi fotografiemi a leteck˘m pohledem na ra‰elini‰tû v údolí fieky
Jizery (autofii Miroslav JóÏa, Pavel Voniãka a kolektiv). Prodejní cena 250 Kã.

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

Statutární mûsto Liberec pfiipravilo pro vefiejnost u pfiíleÏitosti nadcházejících
svátkÛ tradiãní velikonoãní trhy na námûstí pfied libereckou radnicí, které
zpestfií bohat˘ kulturní program.

❃ Pondûlí 21. 3. v 15.30 hod. – Vystoupení dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ „Les-
nûnky“ Z· Lesní a „Kopretinka“ Z· Vesec na schodech pfied libereckou radnicí

❃ Úter˘ 22. 3. v 16.00 hod. – Vystoupení Libereckého Big bandu ZU· Liberec
Fr˘dlantská na námûstí pfied libereckou radnicí

❃ Stfieda 23. 3. v 15.30 hod. – Vystoupení pûveckého sboru Carola Z· a ZU·
JabloÀová na schodech pfied libereckou radnicí

❃ âtvrtek 24. 3. od 10.30–16.00 hod. – 5. roãník v˘stavy prací dûtí matefi-
sk˘ch ‰kol „Velikonoce oãima dûtí“ v zasedací síni ã. 11 liberecké radnice
Slavnostní zahájení za úãasti námûstkynû primátora Dagmar Hel‰usové
– v 16.00 hod. – Vystoupení liberecké skupiny Jarret
velikonoãní folkové posezení na schodech pfied libereckou radnicí

❃ Pátek 25. 3. od 8.30–16.00 hod. – „Velikonoce oãima dûtí“ – v˘stava prací
dûtí matefisk˘ch ‰kol v zasedací síni ã. 11 liberecké radnice

❃ Sobota 26.3. od 10.00–15.00 hod. – „Velikonoce oãima dûtí“ – v˘stava prací
dûtí matefisk˘ch ‰kol v zasedací síni ã. 11 liberecké radnice
– v 11.00 hod.– „Pfii‰lo jaro do vsi aneb Pomlázka se ãepejfií, paní máma
nevûfií“ pásmo jarních písní, fiíkadel, zvykÛ a tancÛ v podání Folklórního sou-
boru Jizera na námûstí pfied libereckou radnicí

❃ Pondûlí 21. 3.–sobota 26. 3. Tradiãní Velikonoãní trhy na námûstí pfied radnicí

Pfiejeme libereck˘m obãanÛm pfiíjemné proÏití velikonoãních svátkÛ.

T˘den ve znamení svátkÛ jara

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje
II. kolo pro poskytnutí dotací z Kultur-
ního fondu Statutárního mûsta Liberec
v roce 2005. Dotace budou poskytová-
ny na akce zahájené v období od 
1. ãervna do 30. listopadu 2005.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních
pravidel jsou k dispozici na oddûlení
kultury a sportu Magistrátu mûsta Libe-
rec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã.
109b), v recepci radnice a na webov˘ch
stránkách www.liberec.cz. Vyplnûné
Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní
den pouze na oddûlení kultury a sportu
do ãtvrtka 28. dubna 2005 do 16 hodin.

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje III.
fiádné kolo v˘bûrového fiízení na
poskytnutí dotací ze Zdravotního
a sociálního fondu Statutárního
mûsta Liberec pro období od 1. ãervna
do 30. listopadu 2005 na podporu pro-
jektÛ zaji‰Èujících poskytování sluÏeb
osobní asistence pro handicapované
obãany mûsta Liberce.

Formuláfie Ïádostí vãetnû základ-
ních pravidel jsou k dispozici na oddû-
lení prevence a sociálních vûcí na Tfiídû
1. Máje 108 (budova Uranu) v 5. patfie
ã. dvefií 74 u paní Bartoníãkové,
tel.:485 244 934, dále v recepci liberec-
ké radnice nebo na internetov˘ch
stránkách www.liberec.cz.

Pracovníci oddûlení poskytnou v pfií-
padû zájmu konzultaci nebo pomoc pfii
vyplnûní formuláfiÛ. 

Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány prÛ-
bûÏnû v dobû úfiedních hodin na oddû-
lení prevence a sociálních vûcí Magist-
rátu mûsta Liberec.
Uzávûrka pfiijímání Ïádostí je ve
ãtvrtek 28. dubna do 16.00 hodin.

Na chybnû ãi neãitelnû vyplnûné for-
muláfie nebude brán zfietel pfii posuzo-
vání Ïádostí.

V˘bûrová fiízení

V liberecké mûstské hromadné
dopravû platí od 1. bfiezna 2005 platí
nové jízdní fiády autobusov˘ch linek
ãíslo: 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26,
28, 29, 31 a 56. Jízdní fiády jsou zdarma
k dispozici v informaãním centru MHD
nebo v pfiedprodeji jízdenek na termi-
nále MHD ve Fügnerovû ulici. O zmû-
nách se lze informovat i telefonicky na
ãísle 485 341 933 nebo prostfiednictvím
webov˘ch stránek www.dpml.cz. (dv)

Zmûny jízdních
fiádÛ v MHD



Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 16. dubna 2005 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA:

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

16|04
9 – 12 hod.

UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu 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 v recepci hlavní
budovy magistrátu a v Mûstském informaãním centru.

zpravodaj
liberecké radnice
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18.–20. 3.  Na Starém Mûstû
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

21.–27. 3. Bohemia
Tfi. 1. Máje 354/45, tel.: 485 113 484

28. 3.–3. 4. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

4.–10. 4. Jizerská
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

11.–14. 4. Je‰tûd
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 182

15.–17. 4. U Radnice
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 481

18.–21. 4. U Muzea
Masarykova 9, tel.:  485 105 593

22.–24. 4. Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.:  482 710 540

25.–28. 4. Je‰tûd
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 182

Lékárna u Kauflandu
po–so 7–20, ne–sv. 8–20, 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, ãern˘, 1 rok • fena, kfií-
Ïenec NO, 1 rok • pes, kfiíÏenec, tfiíba-
revn˘, 7 let • fena, kfiíÏenec, ãerná, 2
roky • fena, kfiíÏenec, ãerná,12 let •
fena, NO, pálená, 8 let • pes, kfiíÏenec
NO, 4 roky • fena, NO, vlko‰edá, 8 let •
pes, NO, pálen˘, 13 let • pes, kfiíÏenec
kníraãe, velk˘, 2 roky • pes, NO, pále-
n˘, 10 let • pes, kfiíÏenec jezevãíka, 7
let • pes, NO, vlko‰ed˘, 5 let • pes, kfií-
Ïenec, ãern˘ s pálením, 10 let • fena,
nûm. ohafi, 8 let • pes, kfiíÏenec NO,
rezav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec, ãern˘, 8
let • pes, kfiíÏenec pudla, 7 let • fena,
kfiíÏenec pinãe, rezavá, 1 rok _ pes,
pudl mal˘, ãern˘, 10 let • pes, dalma-
tin, 7 let • pes, kfiíÏenec stfiední, 11 let
• pes, kfiíÏenec ‰pice, 5 let • pes,
nûmecká doga, 4 roky • pes, pudl
stfiední, ãern˘, 6 let • fena, nûmeck˘
pinã, 3 roky • fena, kfiíÏenec kníraãe, 10
mûsícÛ • pes, dobrman, 3 roky • fena,
kfiíÏenec NO, 3 roky • pes, kfiíÏenec
saluki, 2 roky • pes, pudl stfiední, apri-
kot, 6 let • pes, kfiíÏenec kokr‰panûla, 3
roky • fena, jezevãík, 4 roky
• 14 dospûl˘ch koãek a kocourÛ v‰ech
barev
Aktualizovan˘ seznam zvífiat najdete
na www.liberec.cz 

Celostátní festival pro nové písnû 
a interprety bude poprvé v Liberci 

V duchu hudební soutûÏe „Dûãín-
ská kotva“ vyhlásilo Statutární mûsto
Liberec, Svaz hudebníkÛ âR a Svaz
autorÛ a interpretÛ „Mezinárodní
hudební festival Liberec 2005“
a autorskou soutûÏ „Evropa HIT CZ“.
Tento hudební svátek se ve mûstû
pod Je‰tûdem uskuteãní 9. aÏ 11. záfií
leto‰ního roku a pravdûpodobnû v jiÏ
novû postavené multifunkãní arénû.
Projekt festivalu, kter˘ se pfiipravoval
1,5 roku, podpofiilo mûsto Liberec
ãástkou 1 milion korun.

„Chtûli bychom tímto mezinárod-
ním hudebním festivalem obohatit
libereckou kulturu a poloÏit základy
nové tradici,“ vyslovil pfiání primátor
mûsta Jifií Kittner. Dûãínská kotva se
naposledy konala pfied tfiemi roky
a pfiesto, Ïe se pofiádá na 300 rÛz-
n˘ch hudebních festivalÛ, Ïádn˘ na
Dûãínskou kotvu nenavázal ani se jí
nepodobá.

Na festivalu, jehoÏ smyslem je

objevit i nové písnû a interprety, se
pfiedstaví ‰est hudebních tûles rÛz-
n˘ch ÏánrÛ. Spolkovou zemi Nûmec-
ko, Polsko a âeskou republiku budou
reprezentovat vÏdy dva orchestry.
Libercem budou znít nejen dechové
skladby, ale napfiíklad i swing. 

Souãástí pfiehlídky bude vystou-
pení maÏoretek a jejich prÛvody
mûstem.

Autorská soutûÏ „Evropa HIT CZ“
je zamûfiena na pÛvodní písnû rÛz-
n˘ch ÏánrÛ a zájemci se mohou hlásit
do 15. dubna 2005 na adresu Svaz
autorÛ a interpretÛ, SenováÏné
námûstí 23, 110 00 Praha 1. 

Souãástí pfiihlá‰ky je zaslání CD
s písní, k nûmuÏ je zapotfiebí pfiiloÏit
i text a uhradit poplatek 200 Kã. 

Nejlep‰í finálové skladby a inter-
preti neodejdou s prázdnou. Jsou pro
nû pfiipraveny finanãní odmûny od 10
do 50 tisíc korun. Záznam z festivalu
bude vysílat âeská televize. (dv)

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Mach-
nínû uspofiádal v nedûli 20. února
ma‰karní ples pro dûti ze základní
‰koly pro zdravotnû a mentálnû
postiÏené Alvalída, kter˘ byl zpest-
fien mnoha soutûÏemi o ceny. Pfiíjem-
né odpoledne zakonãili hasiãi pfiedá-
ním ãástky 4 000 korun, kterou mezi
sebou vybrali. Machnín‰tí hasiãi spo-
lupracují s Alvalídou ãtvrt˘ rok a pra-
videlnû pofiádají pro dûti rÛzné spor-
tovní a kulturní akce. Na 11. ãervna
2005 pfiipravují nult˘ roãník soutûÏe
v poÏárním sportu, na kter˘ pozvou
i dûti z Alvalídy a pfiichystají pro nû
pfiekvapení


