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V souvislosti s úpravami provozu
mûstské hromadné dopravy v Liberci,
uskuteãnûn˘mi od zaãátku leto‰ního
roku, pfiipravil Dopravní podnik mûsta
Liberce, a.s. z iniciativy Ing. Jifiího Kitt-
nera, primátora mûsta a souãasnû nové-
ho pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnos-
ti, anketu pro vefiejnost. Anketa probíhá
aÏ do konce mûsíce dubna. Dopis primá-
tora mûsta a pfiedsedy pfiedstavenstva
DPML a. s. Ing. Jifiího Kittnera spoleãnû
s anketním lístkem jsou souãástí pfiílohy
dubnového Zpravodaje, kter˘ se vám
dostává dnes do rukou. 

Obãané mají moÏnost se vyjádfiit
k úrovni sluÏeb mûstské dopravy a sou-
ãasnû upozornit na nedostatky ãi pfiedlo-
Ïit vlastní námûty na fie‰ení. V˘sledky
ankety, které budou zpracovány zaãát-
kem kvûtna, poslouÏí dopravci pro urãe-
ní priorit pfii fie‰ení dopravní obsluÏnosti
mûsta a stanovení dal‰í koncepce pfii
provozování mûstské dopravy.

Anketní lístky jsou aÏ do konce mûsí-
ce dubna k dispozici také v pfiedprodeji

Koncert pro hrdiny

zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005 se
koná ve ãtvrtek 28. dubna 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

28|4
14 hodin

Pokraãování na str. 3 

Statutární mûsto Liberec vás srdeã-
nû zve u pfiíleÏitosti oslav 60. v˘roãí
ukonãení druhé svûtové války na Kon-
cert pro hrdiny, kter˘ se koná 5. kvûtna
2005 od 19 hodin na námûstí Dr. Edvar-
da Bene‰e v Liberci. Pofiadatelem je
Ministerstvo obrany âR a zá‰titu pfie-
vzal ministr obrany Karel Kühnl. V pro-
gramu koncertu se scénick˘mi obrazy,
které vystihují dÛleÏité etapy ãeskoslo-
venského státu od první republiky pfies
nûmeckou okupaci aÏ po osvobození

a pfiíchod spojeneck˘ch vojsk, vystoupí
pfiední ãe‰tí zpûváci a hudební skupi-
ny, jako M. Rottrová, L. Machálková, 
J. Korn & 4T, K. âernoch, T. Savka, big-
band Ústfiední armády âR a dal‰í. Vstup
na koncert je voln˘. 

Mûsto Liberec pfiipomene oslavy
konce druhé svûtové války pietními
akty 8. kvûtna 2005 na Vojenském
hfibitovû v Ruprechticích a u pomníku
na ·tefánikovû námûstí, kam jste rov-
neÏ srdeãnû zváni. (dv)

Primátora zajímají
názory na MHD

Nejvût‰í událostí mûsíce bfiezna se stal 3. roãník Veletrhu dûtské knihy,
kter˘ letos zaznamenal rekordní poãet náv‰tûvníkÛ. Více na stranû 5
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Extrémní prÛbûh zimy se projevil na
stavu libereck˘ch komunikací. Tech-
nick˘ odbor magistrátu vypracoval
návrh oprav povrchÛ komunikací v jed-
notliv˘ch mûstsk˘ch lokalitách. Opravy
v˘tlukÛ budou vycházet z aktuálního
stavu a uskuteãní se v prÛbûhu dubna
aÏ ãervna leto‰ního roku. Mûsto Libe-
rec na nû ze svého rozpoãtu vyãlenilo
30 milionÛ korun. Letos nebude jedi-
n˘m dodavatelem prací TSML, ale více
partnerÛ, ktefií se zúãastnili v˘bûro-
v˘ch fiízení vypsan˘ch na jednotlivé
lokality ve mûstû. Vût‰inu oprav zreali-
zuje spoleãnost Strabag, TSML, Brex,
Jostav a dal‰í. 

Opravy se uskuteãní:
Horní RÛÏodol - JanÛv DÛl: KfiiÏíko-

va, Osadní, ·efiíkova, Krokova, Radãice
– Ruprechtice: V˘letní, Ke Sluji, Jedlo-
vá, RÛÏodol: Partyzánská (vozovka +
chodníky), Zahradní, RÛÏodolská,
Jefiáb - JanÛv DÛl II: Husitská, Tû‰ín-
ská, Jugoslávská, Su‰ická, Krkono‰ská,

Mûsto se pustilo do oprav silnic
Krásná Studánka: Dûtfiichovská, Horní
RÛÏodol - Dolní Hanychov: Je‰tûdská
(chodníky), Jefiáb – Franti‰kov: Na
Boji‰ti, Zlínská, Chodská, Sázavská,
¤ídkého, Vilová, DomaÏlická (chodní-
ky), Doubí: Mafianova, Kaplického, Za
Humny, Ruprechtice I: Kopeckého,
Ruprechtice 2: Blanická, Ruprechtice
– Staré Mûsto: Baltská, Krajinská
(vozovka, chodníky), Staré Pavlovice I:
Letná (chodníky), Star˘ Harcov: Bfie-
zov˘ Vrch, Kadlická, Luká‰ovská, Staré
Mûsto I: âíÏkova, Studentská, Heydu-
kova, Bendlova, Baarova, Staré Mûsto
II: Klostermannova, Pfiemyslova
(komunikace + ãást chodníku)

Kromû toho Mûsto Liberec zajistí
opravy chodníkÛ v ulicích Husova,
Bendlova, Lipová, Slavíãková, Na
Svahu, Jablonecká, Ruprechtická, dále
úpravy opûrn˘ch zdí v ul. 1. Máje,
Otavské a Horské, úpravu svahu ve
Smrkové ulici a opravu schodi‰tû
v Rochlici. (vod)

Zastupitelé souhlasili s nav˘‰ením úvûru pro arénu
Tfiiceti hlasy z pûtatfiiceti schválili

zastupitelé mûsta financování
„Rekonstrukce a dostavby areálu
Mûstského stadionu v Liberci“, vãet-
nû interiérÛ a koneãné bilance ener-
gií. Jak uvedl primátor mûsta Jifií Kitt-
ner, financování bude roz‰ífieno
o pouÏití krátkodobého úvûru ve v˘‰i
33 milionÛ korun na vybavení mûst-
ské sportovní haly. Jde o vybavení
stfielnice, bowlingu, kuÏelny, infor-
maãních systémÛ. „Akce „Rekon-
strukce a dostavba Mûstského stadio-

nu – koneãná bilance energií“, která
zahrnuje sjednocení energetick˘ch
systémÛ, bude financována dodava-
telsk˘m úvûrem. Oba tyto úvûry jsou
splatné k 31. 1. 2006 a jsou shodné
s termínem splatnosti krátkodobého
úvûru ve v˘‰i 510 milionÛ korun,
z nûhoÏ je stavba dosud financována.
Po 31. 1. 2006 budou v‰echny tfii krát-
kodobé úvûry splaceny poskytnutím
dlouhodobého úvûru, kter˘ bude
nav˘‰en na 630 milionÛ korun,“ dodal
primátor s tím, Ïe splátky úvûru

zÛstanou do roku 2010 ve stejné v˘‰i
8, 875 milionu za ãtvrt roku. Od roku
2011 do roku 2017 se z doposud plá-
novan˘ch 10,750 milionu roku za
ãtvrt roku splátky nav˘‰í na 11, 750
milionu ãtvrtletnû. Zb˘vající ãást
bude buì zaplacena jednorázovû
nebo prostfiednictvím opce do roku
2026. Vzhledem ke zv˘‰ení úvûru pfii-
stoupí ke konsorciu PPF banky
a Commerzbank AG tfietí bankovní
ústav, a to Communalkredit Austria
AG. (dav)

Primátor Jifií Kittner v ãele DPML
Na vlastní Ïádost rezignoval Ing.

Pavel Krenk z funkce pfiedsedy pfied-
stavenstva akciové spoleãnosti
Dopravní podnik mûsta Liberce. Na

základû této skuteãnosti ho rada mûsta
z funkce ãlena pfiedstavenstva odvola-
la a jako nového ãlena zvolila primáto-
ra mûsta Ing. Jifiího Kittnera. (dv)

Stfiídání na postu radních
Osmadvaceti hlasy z pûtatfiiceti zvolili zastupitelé mûsta v tajné volbû do funk-

ce neuvolnûného radního Ing. Pavla Bernáta, kter˘ na tomto postu nahradí MUDr.
Jaroslava Krutského.

O uvolnûní z funkce ãlena mûstské rady, kterou zastával ‰est let,  MUDr. Krut-
sk˘ poÏádal z dÛvodu svého pÛsobení na postu radního Libereckého kraje. Nadá-
le v‰ak zÛstává ãlenem mûstského zastupitelstva. 

Nov˘ ãlen rady Ing. Pavel Bernát (ODS) byl jedin˘m navrÏen˘m kandidátem. Po
svém zvolení podûkoval za dÛvûru. „Do práce ãleny rady mám velkou chuÈ a tû‰ím
se na nové vûci. Lákají mne záleÏitosti související s rozvojem mûsta,“ uvedl pfied
zastupitelsk˘m sborem. (dv)

·kola dostane
„Duhové hfii‰tû“

Nové multifunkãní sportovní haly,
která bude slouÏit ‰kolní i mimo‰kolní
aktivitû dûtí, se je‰tû letos doãká Z·
U ·koly, která doposud nemá vlastní
hfii‰tû. Na v˘stavbu sportovního zafiíze-
ní za 3,150 milionu korun pfiispûje
nadace Duhová energie dva miliony
a Statutární mûsto Liberec poskytne
1,150 milionu korun. Vytipovaná plo-
cha pro hfii‰tû je sv˘mi parametry
uzpÛsobena pro tenis, basketbal, volej-
bal, házenou nebo mal˘ fotbal.
K v˘stavbû má dojít v letních mûsících
s tím, Ïe slavnostní otevfiení se usku-
teãní v záfií u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí
základní ‰koly. (dav)

Nov˘ stadion 
Je‰tû letos bude postaven za 20 milio-

nÛ korun nov˘ stadion TJ Sokol Doubí.
Kromû tûlov˘chovné jednoty ho budou
vyuÏívat také Ïáci základní ‰koly a vefiej-
nost. Do doby neÏ bude hfii‰tû vybudová-
no, bude TJ Sokol Doubí, která pfii‰la o své
zázemí kvÛli v˘stavbû obchodního centra
Makro, vyuÏívat do konce leto‰ního roku
hrací plochy FC Slovanu Liberec. Statutár-
ní mûsto Liberec pro nov˘ stadion vykou-
pilo pozemky o rozloze 8 768 metrÛ ãtve-
reãních za 2,5 milionu korun. (vod)

Na radnici se
platí i kartami

Magistrát mûsta Liberce zajistil pro
obãany dal‰í novou sluÏbu. Poplatky
lze platit prostfiednictvím platebních
karet. SluÏba je zavedena zatím na
pokladnách magistrátu a postupnû se
roz‰ífií i na dal‰í pracovi‰tû. (dv)
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StíÏností na úfiedníky ub˘vá
StíÏností na adresu magistrátu

ub˘vá. Dokazuje to statistika za
období let 2002 aÏ 2004, kterou jako
informativní materiál obdrÏeli radní
na svém pátém zasedání. 

V roce 2002 pfiijal Magistrát mûsta
Liberec celkem 294 pfiipomínek, kdy se
ve 184 pfiípadech jednalo o stíÏnosti
oprávnûné, 96 bylo neoprávnûn˘ch 
a 9 ãásteãn˘ch. Odborem, kter˘ nejãastû-
ji odpovídal obãanÛm, byl Ïivnostensk˘
úfiad (71), následuje technick˘ odbor (63)
a kanceláfi primátora (44). 

Nejãetnûj‰í na pfiipomínky obãanÛ
Ïijících ve mûstû pod Je‰tûdem byl rok
2003, kdy jich bylo evidováno celkem
375, z toho se jednalo o 244 oprávnû-
n˘ch, 112 neoprávnûn˘ch a ve 12 pfiípa-
dech to byly tzv. stíÏnosti ãásteãné.
Odborem povûfien˘m k vyfie‰ení stíÏ-
nosti byl v tomto roce ve 119 pfiípadech
Ïivnostensk˘ úfiad, druhou pomyslnou
pfiíãku zaujímá kanceláfi tajemníka (55),
následuje kanceláfi primátora (44) a stej-
n˘m poãtem i odbor Ïivotního prostfiedí. 

Jak uÏ jsme uvedli, v roce 2004 do‰lo
na Magistrátu mûsta Liberec k v˘raz-

nému „ze‰tíhlení“ evidovan˘ch stíÏ-
ností. Bylo jich celkem 231, z toho
oprávnûn˘ch 133, neoprávnûn˘ch 80
a ãásteãn˘ch 12.

V souvislosti s uvedenou statistikou
jsme oslovili tajemníka úfiadu Mgr.
Marka ¤eháãka, kterého jsem se zeptali:

Z ãísel není zfiejmé, jaké dÛvody
vedou nejãastûji obãana k tomu, aby
zasedl, napsal a poté adresoval stíÏ-
nost na úfiad. MÛÏete nám nûkteré
prozradit? 

„Je velmi sloÏité zde nastínit nûjak˘
prototyp „stûÏovatele“. Na magistrát
se obrací mnoho obãanÛ s problémy,
které ve mûstû vidí a které si myslí, Ïe
by mûl úfiad fie‰it. A to je jistû správnû.
Musím fiíci, Ïe kontakt s lidmi, ktefií
pociÈují nûjak˘ problém, je pro mou
kanceláfi i pro mne osobnû vynikající
reflexí na‰í práce. Pokud si nûkdo stû-
Ïuje na práci úfiedníka, je vûc obvykle
velmi bedlivû ‰etfiena a prokázané
pochybení fie‰eno. V nûkolika pfiípa-
dech znamenalo dokonce i odchod pra-
covníka z úfiadu. Podnûty na poru‰ová-
ní zákonÛ na nejrÛznûj‰ích úsecích
(nejvíce na úseku stavebního fiádu, Ïiv-

Primátora zajímají názory na MHD

a v informaãním centru ve Fügnerovû
ulici a Mûstském informaãním centru.
Vyplnûné anketní lístky je moÏné ode-
vzdávat do 30. 4. 2005 pfiímo fiidiãÛm
nebo na v˘‰e uveden˘ch místech, pfií-
padnû je vhazovat i do schránek mûst-

ské policie. V elektronické podobû je
anketní lístek k dispozici na webov˘ch
stránkách dopravního podniku
www.dpml.cz a mûsta www.liberec.cz
, námûty a pfiipomínky lze posílat na e-
mailovou adresu anketa@dpml.cz. Vypl-
nûné lístky je moÏné zasílat také po‰tou

na adresu: Dopravní podnik mûsta Liber-
ce, a. s., Mr‰tíkova 3, 46171 Liberec III.

K 7. dubnu 2005 bylo odezdáno 2 037
anketních lístkÛ, doplnûn˘ch o kon-
krétní námûty a pfiipomínky. Reakce
vefiejnosti potvrzuje, Ïe problematika
MHD jí není lhostejná. (tk, dv) 

Dokonãení ze  str. 1

nostenského zákona a Ïivotního pro-
stfiedí) fie‰íme kontrolami a dÛsledkem
jsou poté zahájená správní fiízení, pfií-
padnû pokuty. Chtûl bych ale zdÛraznit,
Ïe jsme orgánem vefiejné správy, kter˘
má zákonem dané pravomoci. NemÛÏe-
me vystupovat ani jako ombudsman,
ani jako nûjak˘ soud ãi arbitr. CoÏ by si
obãané mnohdy pfiáli, neboÈ pfii rozho-
vorech s nimi se ãasto setkávám s názo-
rem, Ïe jsme jediní, kdo jejich problémy
alespoÀ vyslechne.“

Co podle vás stojí za skuteãností,
Ïe se tenãí agenda stíÏností? 

„Ten propad je skuteãnû znateln˘.
Samozfiejmû, Ïe v tom vidím i podstat-
né zlep‰ení práce úfiadu. Znatelnû
ubylo stíÏností na chování úfiedníkÛ,
v tom se jistû pozitivnû projevil efekt
snahy o zlep‰ení práce úfiadu. ¤adu
podnûtÛ také s obãany fie‰í operativnû
pfiímo kolegové na jednotliv˘ch odbo-
rech. A pokud je z podnûtu zahájeno
správní fiízení nebo se vûc vyfie‰í oka-
mÏitû, není v kanceláfii zakládán ani
tzv. stíÏnostní spis, v nûmÏ je postup
úfiadu a vyfie‰ení stíÏnosti evidováno.“

Alexandra Bednárková

Za více neÏ 24
m i l i o n Û
korun Mûsto
Liberec postavilo
v Liberci-Harco-

vû objekt, kter˘ bude slouÏit jako chrá-
nûné dílny pro obãany se zdravotním
postiÏením. Ohlednû vybavení nov˘ch
prostor mûsto spojilo své síly s nezis-
kovou organizací Domov pro mentálnû
postiÏené v Liberci – Harcovû a oba
partnefii pfiipravili 2 projekty, na které
lze ãerpat prostfiedky ze strukturálních
fondÛ, konkrétnû ze Spoleãného regio-
nálního operaãního programu (SROP).

První projekt Vybavení dílen pro
zdravotnû postiÏené za 2,1 miliony Kã
spolufinancovan˘ EU ve v˘‰i 1,7 milio-

nu Kã a Statutárním mûstem Liberec ve
v˘‰i 400 000 Kã byl jiÏ doporuãen a byla
podepsána smlouva o financování. 

V objektu v Harcovû tak budou
vybaveny keramická, dfievomodeláfi-
ská, ko‰íkáfiská, univerzální a dvû tkal-
covské dílny, sociální zafiízení, zázemí
dílen a zahrada. Dodavatel, spoleãnost
DROOP s. r. o. z Liberce, vybaví dílny
do konce dubna.

Druh˘ projekt Terapie a plán v˘roby
dílen za 2,7 miliony Kã byl podán na
v˘zvu Libereckého kraje v rámci SROP
a lze na nûj získat 100 % celkov˘ch
nákladÛ. Cílem projektu je profesionál-
nû zpracovat plán v˘roby dílen, odbytu
v˘robkÛ, plán terapie. Souãasnû chce-
me získat prostfiedky na mzdy pro

zamûstnance se zdravotním postiÏe-
ním. V tomto pfiípadû je‰tû není roz-
hodnuto.V novû vybudovan˘ch dílnách
vznikne 50 míst pro obãany se zdravot-
ním postiÏením. Zájem o práci v nich je
velk˘. JiÏ nyní je evidováno více neÏ
140 vyplnûn˘ch dotazníkÛ. 

V souãasné dobû se pracuje na stra-
tegii odbytu v˘robkÛ. Nabízené pro-
dukty budou pro zájemce k dispozici
i na webov˘ch stránkách, které se pfii-
pravují. O projekty Statutárního mûsta
Liberec se jiÏ od poãátku zajímá part-
nersk˘ holandsk˘ Amersfoort, kdy se
na spoleãn˘ch setkáních objevil první
impuls pro tuto ‰anci na‰ich spoluob-
ãanÛ. Ing. Dana ·tefanová,

odbor rozvojov˘ch projektÛ MML

Dílny pro zdravotnû postiÏené v Harcovû 
P R O J E K T  S P O L U F I N A N C O V A N ¯  E U



4 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • DUBEN 2005

Turnikety – velká zmûna na radnici
JiÏ dva mûsíce fungují na liberecké

radnici turnikety. O nich jsme hovofiili s
tajemníkem magistrátu Mgr. Markem
¤eháãkem.

Pane tajemníku, druh˘ t˘den
v únoru jste nechal spustit turnikety
ve vstupní hale historické radnice.
Bylo opravdu tak nutné po 111 letech
tuto budovu uzavfiít?

Rozhodnû bych nehovofiil o uzavírání
radnice. Budova je otevfiená jak jen to je
moÏné. Na rozdíl od minulosti, kdy na
radnici mohli obãané chodit jen v pon-
dûlí a ve stfiedu, má dnes vefiejnost moÏ-
nost pfiijít kaÏd˘ den. Otevfienost magis-
trátu obãanÛm chápu jako otevfienost
pfiístupu k lidem, nikoliv jako nezodpo-
vûdné otevfiení v‰ech dvefií. Systém tur-
niketÛ navíc pfiístup lidí nijak neomezil,
budova je po celou úfiední dobu odem-
ãena. Jedinou zmûnou je nutnost se
registrovat na recepci v pfiízemí. To má
ale i svoje v˘hody. Obãanovi se zde
vedle nutnosti v podobû ãipové karty
dostane i pfiesná informace, kde najde
pracovníka mûsta, za kter˘m smûfiuje.
NejbûÏnûj‰í ãinnosti, jako je ovûfiování
podpisÛ, v˘pisy z rejstfiíku trestÛ,
pokladny a informaãní centrum radnice,
to v‰e je je‰tû pfied turnikety – tam
mohou obãané chodit zcela volnû.

Nûktefií obãané jsou nepochybnû

rozladûni, Ïe jsou legitimováni a vyba-
vováni ãipov˘mi kartami. MÛÏe to
pÛsobit jako zásah do soukromí…

Radnice je vefiejná budova, obãan
musí mít právo sem vstoupit a svoji vûc
si vyfiídit kaÏd˘ den v t˘dnu. Ale vedle
toho je povinností úfiadu hájit majetek
mûsta a bezpeãnost uvnitfi budovy. Za
poslední rok se zde ztratil majetek za
více jak pÛl milionu korun, pominu ty
lehce kuriózní, ale o to smutnûj‰í situa-
ce, kdy zde neznám˘ pachatel odcizil ze
schodi‰tû bronzovou bustu skladatele
¤ídkého. I z hlediska moÏn˘ch bezpeã-
nostních rizik potfiebujeme vûdût, kolik
osob v budovû máme, tfieba pro pfiípad
poÏáru. Právû proto je tento systém ve
v‰ech vefiejn˘ch budovách ministers-
tev, krajsk˘ch úfiadÛ, v bankách a dal-
‰ích institucích. Nezavedli jsme nûco
nelogického ãi jinde neznámého.

Vefiejnost byla zvyklá se volnû
pohybovat po radnici. To se definitiv-
nû zmûnilo.

Ano, dohled nad bezpeãn˘m pohy-
bem osob v budovû mají pracovníci
recepce, pomáhají jim stráÏníci mûst-
ské policie. Stále a bez nutnosti se legi-
timovat jsou otevfiena pracovi‰tû infor-
maãního centra radnice, pokladny, ovû-
fiování listin a podpisÛ. Navíc tato vûc
se t˘ká pouze historické radnice, kde

dnes vyjma matriky není Ïádné praco-
vi‰tû, které by bylo masovû nav‰tûvo-
váno vefiejností. U v‰ech ostatních
objektÛ, aÈ jiÏ je to b˘valé Dílo vedle
radnice ãi budova Uran, je pfiístup
nezmûnûn. Novinkou bude i ponûkud
jiné odbavování svateb a organizování
velk˘ch akcí vÛbec. O tom budeme
vÏdy dopfiedu informovat.

Jaké máte ohlasy na nov˘ systém?
Vût‰ina lidí to pfiijala jako nutnou

vûc. V pár pfiípadech se ov‰em objevili
doslova agresivní obãané, ktefií byli na
pracovnice recepce hrubí a dokonce
jim i vyhroÏovali násilím. Musím fiíci, Ïe
v tûchto ojedinûl˘ch pfiípadech snad
ani netouÏím po pfiítomnosti takov˘ch-
to osob v budovû historické radnice, za
kterou mám b˘t zodpovûdn˘. To jsou
pfiesnû typy lidí, ktefií si zvedají sebe-
vûdomí tím, Ïe kfiiãí na úfiedníka, vyna-
dají mu, Ïe jeho vûc vyfie‰il ‰patnû, a Ïe
je placen z jeho daní. Nakonec se vût-
‰inou ukáÏe, Ïe dotyãn˘ kfiikloun ani
nebyl schopen pfiinést poÏadované
podklady. Jsou to ale opravdu velmi
v˘jimeãné pfiípady. Na nûjaké hodnoce-
ní je ale podle mne brzy. Pevnû vûfiím,
Ïe si v‰ichni zvykneme a za pár mûsícÛ
jiÏ budeme tuto vûc pfiijímat jakoby zde
byla odjakÏiva. 

Za rozhovor dûkuje redakce

Cena pro obyãejné lidi...

Obfiadní síÀ liberecké radnice byla 

3. bfiezna 2005 svûdkem prvního vyhlá‰e-
ní ceny Kfiesadlo v Libereckém kraji,
které organizovalo Regionální dobrovol-
nické centrum Je‰tûd a nad nímÏ pfievzal
zá‰titu primátor mûsta Ing. Jifií Kittner.
Této ceny s podtitulem „Cena pro oby-
ãejné lidi, ktefií dûlají neobyãejné vûci“ se
dostává tûm, ktefií nezi‰tnû pomáhají
sv˘m spoluobãanÛm v rÛzn˘ch oblastech
ãinností. Nezávislá komise udûlila cenu
Kfiesadlo 2004 ãtyfiem dobrovolníkÛm -
Annû a Tereze âuãmanov˘m, Milanu

StaÀkovi a Zuzanû ·vandové. Funkãní
repliku keltského kfiesadla od kfiivoklát-
ského kováfie Jaroslava Zívala pfievzali
ocenûní z rukou primátora Liberce Ing.
Jifiího Kittnera, hejtmana Libereckého
kraje Petra Skokana a radní Libereckého
kraje MUDr. Hany Králíãkové - Mildeové.

Za jejich zásluÏnou práci, která je pro
nemocné a bezmocné obãany jiskrou
nadûje, podûkoval primátor mûsta Jifií
Kittner a vyslovil pfiání, aby pomysln˘ch
‰krtnutí kfiesadel bylo co nejvíce. (dv)

Mûsto pomohlo Stfiedisku rané péãe
Za úãasti primátora mûsta Ing. Jifiího

Kittnera bylo 23. bfiezna otevfieno nové
Stfiedisko rané péãe, které pomáhá rodi-
nám s dûtmi se zdravotním postiÏením
a ohroÏením v˘voje a dûtem se zrakov˘m
postiÏením. Pfiestûhování do Matou‰ovy
ulice si vynutila plánovaná rekonstrukce
budovy b˘valé knihovny, kde stfiedisko
pÛsobilo 12 let. „Jsem rád, Ïe se nám
podafiilo dodrÏet slib a sehnat pro toto
prospû‰né zafiízení vhodné prostory,

které v‰ak bylo zapotfiebí zrekonstruo-
vat,“ fiekl primátor. Mûsto bude letos
stfiedisku pfiispívat formou pfiíspûvku na
fond oprav, jelikoÏ objekt je ze dvou tfie-
tin v soukrom˘ch rukou. „Organizace se
mÛÏe jako doposud ucházet o grant ze
zdravotního a sociálního fondu mûsta,“
uvedla Pavla âervinská, vedoucí odboru
sociální péãe magistrátu.

Stfiedisko rané péãe má k dispozici pût
místností, které slouÏí k realizaci ambu-

lantních programÛ. Dûtem se zrakov˘m
postiÏením slouÏí moderní pfiístroje light
boxy, které  pomáhají rozvíjet zrakové
i motorické funkce. Podle vedoucí stfie-
diska Alexandry Beãváfiové se letos za
pomoci strukturálních fondÛ EU uskuteã-
ní semináfi zamûfien˘ na pracovní a soci-
ální zaãlenûní matek dûtí se zdravotním
postiÏením. Stfiedisko, které vyvíjí zejmé-
na terénní sluÏbu, peãuje o 50 rodin
z Libereckého kraje. (dv)
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V elektronické po‰tû tajemníka
libereckého magistrátu se pfied
nûkolika dny objevil dopis aÏ z dale-
ké Kalifornie. V dubnovém vydání
Zpravodaje pfiiná‰íme v‰em jeho ãte-
náfiÛm jeho doslovné znûní:

„Sledujeme tady v Kalifornii pra-
videlnû internetové vysílání televizí
Nova a Joj a dnes nás ve zprávách
zaujal komentáfi o va‰em sporu
s âeskou obchodní inspekcí, která
vám má za zlé, Ïe úãtujete nelibere-
ãanÛm 20 korun vstupné na historic-
kou radnici a místním nikoli. 

Îijeme tady 25 rokÛ a tak jsme asi
uÏ vypadli z va‰í dne‰ní reality.
Jsme ale pfiesvûdãeni, Ïe máte prav-
du a plné právo na rozhodování
o tom, jestli zv˘hodníte Libereãáky
a naopak úãtujete vstupné turistÛm
a náv‰tûvníkÛm va‰eho mûsta! Tady
v Kalifornii je to naprosto bûÏná
praktika. Disneyland nám na pfiedlo-
Ïení ID (identifikaãní karty) dává
automaticky slevu aÏ 50 procent,
kdyÏ jste obãan Los Angeles. TotéÏ
je na Hollywood Studio a dal‰í
atrakce. 

Je to naprosto logické a fér pro
nás, kdo Ïijeme ve mûstû, kde se
takové atrakce nachází. TotéÏ je
i v jin˘ch státech a mûstech US a je
pro nás naprosto pochopitelné, Ïe
pfii náv‰tûvû sochy Svobody v New-
Yorku budeme platit víc, neÏ New-
yorãan!

Myslíme si, Ïe by jste mohli ná‰
pfiíklad od b˘val˘ch "spoluobãanÛ"
za mofiem pouÏít ve va‰em sporu. 

Alexandr & Helena

SvûÏí vánek 
z Kalifornie… 

„Dûlat a dûlat s chutí a radostí, aÏ
nebudete moci, pak uÏ to nebude stát
za nic,“ doporuãuje kaÏdému paní
Marie Tlustá, která se v sobotu 19.
bfiezna doÏila v plné svûÏesti 104.
narozenin a zafiadila se tak mezi nej-
star‰í obãany republiky. „Osmdesátiny
jsem slavila je‰tû v zamûstnání,“ pro-
zradila na sebe. I ve svém poÏehna-
ném vûku, kter˘ by ji nikdo nehádal,
neztrácí chuÈ do Ïivota. KaÏd˘ den
vafií, sleduje televizi a zajímá se o poli-
tiku, a proto dennû pfieãte noviny tzv.
od „A“ do „Z“. Po ránu si dopfieje sto-
piãku becherovky a z jídel má nejradû-
ji brambory. „Takové na loupaãku
s tvarohem, to je dobrota!“ Dodnes se
velmi ráda vozí autem a rychlost pod
„stovku“ je pro ni hlem˘Ïdí. Pokud je
hezké poãasí vyrazí i na procházky
a jiÏ nyní se tû‰í aÏ zaãne kvést
zahrádka, ke které má jako zahradnice
velmi blízko. Paní Marie Tlustá se
narodila 19. bfiezna 1901 ve Kbelnici
na Jiãínsku a byla nejstar‰í ze tfií dûtí.
Vût‰inu svého Ïivota proÏila v Liberci,
kter˘ opustila s rodinou za druhé svû-
tové války. Do jejího ukonãení bydlela
v Poãernicích u Prahy, kde dva dny
pfied koncem války padl její manÏel.

Nikdy se jiÏ neprovdala a zÛstala sama
s dcerou, u níÏ dodnes Ïije. Kromû ní
má paní Tlustá radost ze sv˘ch dvou
vnukÛ a 4 pravnouãat. Oslavenkynû
nám je‰tû prozradila, Ïe bûhem svého
Ïivota byla pouze jednou v nemocnici
po dobu dvou dnÛ, a to v 99 letech. Má
ráda dechovku, ale stejnû tak Karla
Gotta a k jejím oblíben˘m spisovate-
lÛm patfií Alois Jirásek, od nûhoÏ pfie-
ãetla v‰echny knihy. „Líbilo by se mi,
kdyby mi bylo 50 let, procestovala
bych je‰tû republiku, protoÏe je krás-
ná. A kdybych mohla, jela bych se
podívat do Francie,“ fiekla paní Tlustá,
které v pfiedveãer jejich narozenin pfii-
‰la pogratulovat námûstkynû primáto-
ra Dagmar Hel‰usová. (dv)

Ve sto ãtyfiech letech miluje 
rychlou jízdu autem

PfiestfiiÏením pásky zahájili ve ãtvrtek
17. bfiezna 2005 hejtman Libereckého
kraje Petr Skona, primátor mûsta Liberce
Ing. Jifií Kittner a 1. námûstek ministry-
nû ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Mgr.
Václav Pícl tfietí roã-
ník Veletrhu dûtské
knihy, kter˘ se
konal do soboty 19.
bfiezna na liberec-
kém v˘stavi‰ti.
V prÛbûhu tfií
v˘stavních dnÛ
zhlédlo veletrh na 
8 200 platících náv‰tûvníkÛ, coÏ je v tfií-
leté historii této v˘znamné akce rekord-

ní poãet. Souãástí veletrhu byla nomina-
ce „Zlatá stuha“, kterou pofiádají ãeská
sekce mezinárodní spoleãnosti dûtské
knihy IBBY, Klub ilustrátorÛ dûtské knihy

a Obec spisovatelÛ. 
V rámci projek-

tu Dûti ãtou nevi-
dom˘m dûtem
bylo v obfiadní síni
liberecké radnice
pokfitûno CD na
motivy knihy Jifií-
ho Îáãka „Nese-
dejte na jeÏka“,
které namluvili

Ïáci Základní umûlecké ‰koly v Liberci.
(dv)

Tfii dny v ráji dûtsk˘ch knih
Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeni-
ny v bfieznu 2005 zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti. 
90 let – BoÏena Míková, Bohumila Pra-
isová, Marie ·oltová, Eva Válková,
Kristina Válková, Felix Herbig, Vûra
Antonová, Jaroslav Votrubec
91 let – Jindfii‰ka Keyfiová, Josef Mako-
vec, Vlastimil Brázdil, Antonie Dvofiá-
ková, Marie Absolonová, Robert Polá-
ãek, Marie Hejralová
92 let – Bedfii‰ka Dolej‰ová, Svatopluk
Technik, Ludmila Petrová, Krist˘na
Komárková, Marie Prá‰ilová
93 let – RÛÏena Nezdarová, Berta Eng-
lichová, Josef Milota, Viktor Pokorn˘,
Emil Drnovsk˘
94 let – Jan âermák, Ladislav Löwy
95 let – Marie BlaÏková, RÛÏena Biãi‰-
Èová, Vlasta Mádlová
96 let – ·tefanie Mireková
97 let – Josefa Poláãková, Marie Bada-
lová, Emilie Kyselová
101 let – Gustav Baumert
104 let – Marie Tlustá
OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí. . .

■ ÚSPùCH LIBERECKÉHO „WEBU“
Ceny vítûzÛm krajského kola 7. roã-

níku soutûÏe Zlat˘ erb 2005 o nejlep‰í
webové stránky a elektronické sluÏby
mûst a obcí byly 16. bfiezna 2005 pfie-
dány v Jablonci nad Nisou. Statutární
mûsto Liberec se sv˘mi webov˘mi
stránkami získalo druhé místo, hned za
prvním Jabloncem nad Nisou.

(vod)
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hlídku moderního komplexu,“ prozradil
Luká‰ Pfiinda, tiskov˘ mluvãí spoleãnos-
ti Stadion, s r. o., která areál provozuje.

Náv‰tûvníci se pfii prohlídce dosta-
nou do prostor, které budou slouÏit pro
potfieby hráãÛ nebo se podívají i do tzv.
V. I. P. patra, kde se nachází 48 luxus-
ních lóÏí. „Vefiejnosti ukáÏeme v‰ech-
ny prostory Areny Liberec, od reÏie aÏ
po zázemí restaurací. Náv‰tûvníci se
dostanou i do míst, která budou pfii
normálním provozu Areny pfiístupná
pouze koncertujícím hvûzdám nebo
sportovním t˘mÛm,“ dodal Pfiinda. 

(kas)

Arena se opût otevfie vefiejnosti

V pofiadí uÏ druh˘ Den otevfien˘ch
dvefií se uskuteãní v moderním multi-
funkãním komplexu Arena Liberec.
Vefiejnost má jedineãnou ‰anci se  do
zajímav˘ch prostor, které se staví od
záfií 2003, podívat uÏ v nedûli 1. kvûtna
2005. Tedy necel˘ch ‰edesát dní pfied
pilotním koncertem skupiny Team,
která v Arenû  vystoupí na konci ãervna.

„Druh˘ den otevfien˘ch dvefií nebu-
de pofiádán v takovém rozsahu, jako ten
pfiedchozí. Loni jsme totiÏ celou akci
spojili s akustickou zkou‰kou, a tak
jsme uspofiádali i mal˘ koncert.  Nyní se
bude jednat spí‰e o informativní pro-

Stadion u‰etfií mûstu
miliony

O ãtyfii miliony korun ménû bude
Mûsto Liberec roãnû pfiispívat na
provoz Mûstského areálu a Areny
Liberec v Jeron˘movû ulici. Spoleã-
nost Stadion, s r. o., toto sníÏení dota-
ce nabídla Mûstu Liberec. Zastupite-
lé  návrh pfiijali na svém bfieznovém
zasedání. Dotace tak bude sníÏena
z dosavadních deseti milionÛ korun
roãnû na ‰est, a to od roku 2011. 

Pfiedprodej na Team
zahájen 

Pfiedprodej vstupenek na pilotní
koncert populární slovenské kapely
Team, která vystoupí v Arenû Libe-
rec 28. ãervna 2005, uÏ probíhá. Líst-
ky je moÏné zakoupit v Mûstském
informaãním centru nebo v recepci
hotelu Arena v Jeron˘movû ulici. 

Turnikety nahradí ãteãky 
PÛvodnû plánované turnikety

nahradí u vstupu do nové multifunkã-
ní Areny Liberec mobilní ãteãky. Pro-
vozovatel si od  nového systému, otes-
tovaném v Liberci pfii zápasech play
off hokejové extraligy, slibuje podstat-
nû rychlej‰í odbavování divákÛ. (více
na www.arenaliberec.cz)

které je ve svûtû  bûÏnou v˘ba-
vou podobn˘ch komplexÛ.
„Tento pás je pro komplex, jak˘m
je Arena Liberec, v dne‰ní dobû
nezbytn˘. Toto zafiízení dotváfií
celkovou atmosféru pro diváka
v hale. Navíc je i ideálním místem
pro prezentaci partnerÛ. Pomocí
pásu dokonce mÛÏete komuniko-
vat s publikem, coÏ je dal‰í forma
zábavy, kterou nabídneme. Trou-
fám si fiíct, Ïe bez tohoto zafiízení
bude lidem aréna pfiipadat holá,"
fiekl o chystané novince Ing. Jaro-
slav Mejstfiík, fieditel spoleãnosti
Stadion, s r. o. 

Provozovatel si pfiedsevzal, Ïe
Arena s kapacitou aÏ 8 500 divákÛ
bude jedna z nejmodernûj‰ích hal
v celé Evropû. „Její moÏnosti, nejen Ïe
nyní dokáÏou pfiitáhnout producenty
rÛzn˘ch akcí, ale hlavnû rodiny
s dûtmi, které by zde mûly trávit více
ãasu neÏ napfiíklad v hypermarketech,"
dodal Mejstfiík. (kas)

Kostka a multimediální pás - krok k dokonalosti 

zobrazovat i pfiehledné skóre sportÛ
odehrávajících se pod tímto nûkolik
tun váÏícím kolosem.

K tomu, aby se dalo fiíci, Ïe liberecká
aréna je dokonalá, chybûl jen tzv.multi-
mediální pás, jehoÏ pofiízení schválilo
zastupitelstvo mûsta na svém bfiezno-
vém zasedání. Jedná se o 256 metrÛ
dlouhé informaãní a zábavní  zafiízení,

Stavba Areny Liberec se blíÏí
kaÏd˘m dnem ke svému zdárné-
mu konci. Kromû  vybavování
interiérÛ a jednotliv˘ch sporto-
vi‰È se nyní rozhoduje i o podobû
multimediální kostky a takzvané-
ho multimediálního pásu. Tedy
o vûcech, bez kter˘ch by nová
aréna nebyla zcela moderní. 

O tom, jaká projekãní kostka
bude viset nad ledovou plochou
v multifunkãní Arenû, uÏ není
pochyb. Speciální projekãní osmi-
hran se svojí kvalitou zafiadí na
pomyslné druhé místo v âeské
republice. Úhlopfiíãka jedné obra-
zovky bude 4,6 metru a cel˘ kolos se
v nastávajících mûsících instaluje mezi
stropní vazníky. 

Multimediální kostka divákÛm
umoÏní jedineãné sledování sportov-
ních okamÏikÛ, a to hned z nûkolika
rÛzn˘ch úhlÛ. Tedy z pohledÛ, jak je
zachytí kamery umístûné v Arenû.
ZároveÀ na tomto zafiízení bude moÏné
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JUDr. Josef Vondru‰ka
Rok narození: 1948
Povolání: podnikov˘ právník
Politická pfiíslu‰nost: KSâM
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
zastupitel
Kontakt: e-mail:
josef-vondruska@volny.cz
Proã se angaÏujete v komunální politice:
ProtoÏe si myslím, Ïe v této oblasti
mohu b˘t spoluobãanÛm prospû‰n˘.

Jifií Zeronik
Rok narození: 1975
Povolání: asistent
Politická pfiíslu‰nost: ODS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlen komisí: pro v˘bûrová fiízení, pri-
vatizace nemovitostí, dopravy, pro
v˘bûr investorÛ, ãlen Ekofondu
Kontakt: e-mail: zeronik@seznam.cz
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Je pro mne dÛleÏitá kvalita Ïivota ve
mûstû, ve kterém Ïiji, které mám rád.
Politika ovlivÀuje tuto kvalitu, ovliv-
Àuje ná‰ Ïivot, a proto se snaÏím ovliv-
Àovat politiku, aby byl Ïivot lep‰í.

P ¤ E D S T A V U J E M E

● V dne‰ním vydání Zpravodaje jsme ukonãili rubriku „Pfiedstavujeme“,
v níÏ jsme vás postupnû seznámili s 39 ãleny zastupitelského sboru
Mûsta Liberec

U pfiíleÏitosti leto‰ního Dne Zemû
uspofiádalo Statutární mûsto Liberec
v˘stavu fotografií Jana ·ibíka „Chci
je‰tû Ïít“, která upozorÀuje na nedo-
stateãnou péãi nemocn˘m AIDS na
Ukrajinû. Fotograf Jan ·ibík cel˘ rok
dokumentoval tûÏkou situaci, ve které
nemocní AIDS Ïijí v ukrajinské Odûse.
Souãástí v˘stavy je sbírka, jejímÏ
smyslem je získat finanãní prostfiedky
pro regionální centrum AIDS v Odûse
a pouÏít je na zaji‰tûní dostatku lékÛ,
diagnostick˘ch pomÛcek a kvalitní
stravy, coÏ pacientÛm prodlouÏí Ïivot
o mnoho let a ostatním zmírní strádá-
ní v tûÏk˘ch chvílích pfied smrtí.
V˘stava, nad níÏ pfievzali zá‰titu pri-
mátor mûsta Jifií Kittner a jeho
námûstkynû Naìa Jozífková, je ke
zhlédnutí do 22. dubna 2005 v Krajské
vûdecké knihovnû v Liberci. 

Finanãním darem do sbírky mÛÏe-
te pomoci i vy, a to zasláním na konto
zfiízené obãansk˘m sdruÏením Roz-
ko‰ bez Rizika – 51-2605390207/0100.
Pfiispût nemocn˘m AIDS lze i pro-
stfiednictvím odeslání SMS ve tvaru:
DMS mezera CHCIZIT na ãíslo
87777, které je stejné pro v‰echny
operátory. Cena SMS je 30 Kã + 19%
DPH. KaÏdou zprávou vûnujete na
konto Chci je‰tû Ïít 30 korun. KaÏdé
dvû dárcovské SMS reprezentují léky
na jeden den – jeden den Ïivota!
Jeden den Ïivota, ktefií nemocní
v Odûse dostanou navíc!  (dav)

Pomozte projektu
„Chci je‰tû Ïít“

Struãnû
▲ ·estnáct námûstkÛ primátorÛ

statutárních mûst odpovûdn˘ch za
oblast ‰kolství a kultury pfiijalo
pozvání námûstkynû primátora
Dagmar Hel‰usové na jiÏ druhé
spoleãné pracovní setkání (první
se konalo 12. 11. 2003). V obfiadní
síni liberecké radnice je 16. bfiez-
na 2005 pfiivítal primátor mûsta
Ing. Jifií Kittner. Námûstci statu-
tárních mûst jednali o zku‰enos-
tech z realizované optimalizace
‰kolství, o novém ‰kolském záko-
nû a problematice neinvestiãního
pfiíspûvku na pobyt dítûte v matefi-
ské ‰kole a dal‰ích tématech
z oblasti ‰kolství a kultury. Ve
ãtvrtek 17. bfiezna se nûktefií
z nich zúãastnili slavnostního
zahájení 3. roãníku Veletrhu dût-
ské knihy. (dv)

Zámûr zaloÏit obecnû prospû‰nou spoleãnost k zaji‰Èování vefiejnû prospû‰-
n˘ch prací na území mûsta Liberec „posvûtili“ radní na svém pátém jednání,
konaném 8. bfiezna.

Prostfiednictvím spoleãnosti dostanou ‰anci na práci dlouhodobû nezamûst-
naní lidé vedení na Úfiadu práce v Liberci. „Je to dal‰í pokus, jak pomoci lidem
bez práce a souãasnû i mûstu,“ uvedl primátor mûsta Jifií Kittner. Dodal, Ïe
takto zamûstnaní lidé by pomáhali v organizacích patfiících mûstu, jako jsou
zoologická a botanická zahrada, divadlo a dal‰í. Organizaãnû bude projekt
zaji‰Èovat odbor sociální péãe, kter˘ shromáÏdí poÏadavky od mûstsk˘ch orga-
nizací. Tito zamûstnanci mohou b˘t zároveÀ vyuÏíváni napfiíklad pfii likvidacích
nepfiedvídan˘ch událostí, pfii asistenci u ukládání domovních odpadÛ do kon-
tejnerÛ a jejich manipulaci, pfii úklidu a údrÏbû zdevastovan˘ch odpoãinkov˘ch
zákoutí, pfii úklidu a údrÏbû vefiejn˘ch prostorÛ. Ve vefiejnû prospû‰n˘ch pra-
cích mûsto poãítá s deseti aÏ patnácti zamûstnanci. Jedná se o ojedinûl˘ pro-
jekt, kter˘ doposud nebyl na území âeské republiky realizován. (dav)

Mûsto dá ‰anci nezamûstnan˘m



plánu pfiíslu‰ného kraje a tím i plánu
odpadového hospodáfiství celé âR.
Obec si tímto zpÛsobem plánuje, jak
hospodafiit v oblasti odpadÛ a jak
fiídit systém nakládání s odpady. 

Jaké jsou postupy v praxi?
Podkladem pro sestavení plánu

obce je závazná ãást plánu odpado-
vého hospodáfiství kraje, daná obec-

nû závaznou vyhlá‰kou pfiíslu‰ného
kraje. Plánovací období je nejménû
pûtileté a plán obce je pfiipravován
po etapách. V˘sledn˘ dokument pak
musí b˘t závazn˘, to znamená, Ïe
musí b˘t schválen orgány obce, tedy
radou a zastupitelstvem.

Co v‰echno je obsahem Plánu
odpadového hospodáfiství mûsta
Liberec a z jak˘ch zdrojÛ ãerpají
jeho tvÛrci? 

Plán by mûl obsahovat ve‰keré
informace a základní údaje o naklá-
dání s odpady, jakoÏ i stanovené cíle
a opatfiení, které bude muset Mûsto
Liberec realizovat k jejich dosaÏení.
Souãástí je vyhodnocení souãasného
stavu odpadového hospodáfiství
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Úklid mûsta zaãíná jako v minulosti
v centru a v jeho blízkém okolí a je sou-
stfiedûn na frekventované lokality
a zastávky MHD. V první fázi je úklid
provádûn ruãnû, pfiípadnû na komuni-
kacích a chodnících o‰etfien˘ch inert-
ním posypem s pomocí men‰ích strojÛ.
ZároveÀ úklidové ãety dostanou pomoc
v podobnû pûti zametacích vozidel. Na
úklidu se podílí kolem tfiiceti kmeno-
v˘ch pracovníkÛ TSML a letos jim prÛ-
bûÏnû pomáhá dal‰ích aÏ deset lidí
vykonávajících tzv. vefiejnû prospû‰né
práce. 

„Pokud bude pfiíznivé poãasí, vyje-
dou do ulic cisterny, které mají zmírnit

pra‰nost nebo budou nasazeny k prou-
dovému mytí komunikací. Jarní úklid je
rozplánován na prodlouÏené smûny
a práce nechceme pfieru‰it ani o víken-
du,“ upfiesnil Michal Buzek, mluvãí
TSML. 

Komunikace, na nichÏ bude prová-
dûno ruãní mytí, budou stejnû jako
v pfiede‰l˘ch letech pfiedem oznaãeny
dopravními znaãkami. Zaãátek velkého
jarního úklidu, kdy má b˘t v Liberci
jednorázovû strojnû zameteno pfiibliÏ-
nû pÛldruhého milionu metrÛ ãtvereã-
ních komunikací a ruãnû umyto dal‰ích
sedmdesát kilometrÛ vozovek, závisí
na v˘voji poãasí. (s‰, dv)

Libereck˘ magistrát letos zaplatí za
celoroãní ãi‰tûní a úklid mûsta 11 mili-
onÛ korun. 

„PfiestoÏe se do ceny sluÏeb promít-
la zv˘‰ená sazba DPH, oproti minulé-
mu roku náklady na pofiádek ve mûstû
nevzrostou. Podafiiko se nám zajistit
ãi‰tûní prakticky ve stejném rozsahu,
na jak˘ jsou Libereãané zvyklí,“ uvedla
námûstkynû primátora Naìa Jozífková.
Oãista mûsta se bude podle ní poprvé
fiídit operaãním plánem.

JiÏ pfied velikonoãnímu svátky zaãa-
ly technické sluÏby s ruãním uklízením
chodníkÛ v centru mûsta. Hlavní jarní
úklidové práce zaãaly v dubnu.

Plánovat nakládání s odpady nafiizuje zákon
V souvislosti se vstupem do Evrop-

ské unie jsme byli nuceni pfiizpÛsobit
se v mnohém evropské legislativû.
Novinkou v tomto smûru je i zákonem
stanovená povinnost strategického
plánování v oblasti odpadového hos-
podáfiství pro pÛvodce odpadu. Plán
odpadového hospodáfiství bude v âR
zpracovávat pfiibliÏnû 450 obcí a více
neÏ 4 500 podnikÛ. K ãemu slouÏí
a jak vzniká plán odpadového hospo-
dáfiství obce, o tom jsme hovofiili
s námûstkyní primátora pro investi-
ce, dopravu a Ïivotní prostfiedí Naìou
Jozífkovou.

V § 44 zákona ã. 185/2001 Sb.
o odpadech je stanovena povinnost
zpracovat plán odpadového hospo-
dáfiství pÛvodce. Jak˘m zpÛsobem
se tato povinnost dot˘ká obcí?

Plán odpadového hospodáfiství
obce je zamûfien na odpady, které
obec produkuje jako jejich pÛvodce -
tedy pfiedev‰ím odpady komunální.
PÛvodce odpadÛ, kter˘ produkuje
roãnû více odpadÛ neÏ je stanoven˘
limit tj. více neÏ 10 tun nebezpeãné-
ho odpadu nebo více neÏ 1 000 tun
ostatního odpadu, musí ze zákona
zpracovat do jednoho roku od vyhlá-
‰ení závazné ãásti plánu odpadového
hospodáfiství kraje svÛj vlastní plán
odpadového hospodáfiství. To se t˘ká
i na‰eho mûsta. 

Co je úãelem zpracování takové-
ho plánu?

Úãelem je zlep‰ení celkového
stavu odpadového hospodáfiství
obce, kraje i státu. PÛvodce odpadÛ
si pomocí plánu stanovuje cíle, kte-
r˘ch chce dosáhnout a urãuje opatfie-
ní vãetnû zdrojÛ a termínu plnûní tak,
aby napomohl k plnûní závazné ãásti

mûsta a jeho srovnání s plánovan˘mi
cíly, které by mûly vycházet z potfieb
mûsta a jejichÏ rámec musí b˘t
v souladu s plánem odpadového hos-
podáfiství kraje. Pfii sestavování
plánu mûsta je kladen dÛraz na urãi-
té priority kupfiíkladu na pfiedcháze-
ní vzniku odpadÛ, omezování jejich
mnoÏství a nebezpeãn˘ch vlastností,
zvy‰ování podílu vyuÏití vznikajících
odpadÛ po úpravû (recyklace) a opti-
malizaci nakládání s odpady pfii
v‰ech ãinnostech pÛvodce. Data vyu-
Ïívaná pro pfiípravu plánu jsou ãer-
pána z povinné evidence pÛvodcÛ
odpadu podle zákona ã. 185/2001 Sb.
o odpadech, vykazovaná za období
let 2000 - 2003.

Kdo v‰echno se podílí na sesta-
vení Plánu odpadového hospodáfi-
ství mûsta Liberec?

Pro jeho zpracování byla v radû
mûsta ustanovena komise sloÏená
z odborníkÛ a pfiedstavitelÛ mûsta
a souãasnû téÏ pracovní skupina
z fiad zástupcÛ obce, odpadov˘ch
firem, pÛvodcÛ odpadÛ a vefiejnosti.
Plán bude rovnûÏ pfiedloÏen k posou-
zení t˘mu odborníkÛ pro Strategické
ekologické posuzování vlivu na
Ïivotní prostfied a Krajskému úfiadu
Libereckého kraje.

Bude mít vefiejnost moÏnost se
s plánem odpadového hospodáfiství
mûsta pfied schválením seznámit
a vyjádfiit své pfiipomínky?

Ano, návrh plánu bude zvefiejnûn
na webov˘ch stránkách Statutárního
mûsta Liberec a dále bude obvykl˘m
zpÛsobem prezentován na úfiední
desce. V‰echny pfiipomínky obãanÛ
se vyhodnotí a následnû do plánu
zapracují. Za rozhovor dûkuje redakce

Technické sluÏby uÏ zbavují komunikace od neãistot 
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❖ Zahajovací symfonick˘ koncert
pondûlí 2. kvûtna v 18.00 hodin

DÛm kultury Liberec, sólisté, smyãcové
soubory Bambini a Juniori, symfonick˘
orchestr ‰koly, Severáãek, symfonick˘
orchestr uãitelÛ a absolventÛ ‰koly

❖ Jazzov˘ maraton
úter˘ 3. kvûtna v 18.00 hodin

Lidové sady, ‰kolní jazzové orchestry
– Jazzová pfiípravka, Jazz Girls, Just
Friends, Big Band, dále Karel RÛÏiã-
ka, Martin ·ulc, Big Band JeÏkovy
konzervatofie Praha, De Amerblao-
zers (Holandsko) 

❖ Varhanní koncert
stfieda 4. kvûtna v 18.00 hodin

koncertní sál ZU·, Ïáci a uãitelé
hudebního oboru, sbory Severáãek,
Carmina a Nova Cantica (·védsko)

❖ „Pfied oponou, za oponou..."
stfieda 4. kvûtna v 18.00 hodin

Malé divadlo, komponovan˘ pofiad taneã-
ního a literárnû dramatického oboru

❖ Koncert sólistÛ
ãtvrtek 5. kvûtna v 18.00 hodin

obfiadní síÀ liberecké radnice, vystou-
pí nejúspû‰nûj‰í Ïáci hudebního
oboru ‰kolního roku 2004 / 2005 vítû-
zové soutûÏí a Ïáci, ktefií úspû‰nû slo-
Ïili pfiijímací zkou‰ky na konzervatofi

❖ Koncert absolventÛ ZU·
pátek 6. kvûtna v 18.00 hodin

koncertní sál ZU·, zazní skladby svû-
tov˘ch skladatelÛ v podání b˘val˘ch
ÏákÛ ‰koly

Oslavy 80. v˘roãí
zaloÏení ‰koly

Na základû programového prohlá-
‰ení schválila vláda âeské republiky
sv˘m usnesením v fiíjnu 2004 projekt
Zjednodu‰ení administrativních postu-
pÛ pfii zahájení a v prÛbûhu podnikání
(dále jen ZAP). Projekt má zjednodu‰it
vstup podnikatelÛ do podnikání
a usnadnit dal‰í kroky, související
s plnûním administrativních povin-
ností v prÛbûhu jejich podnikatelské
ãinnosti.

Projekt je rozdûlen do nûkolika etap
a zaãal se realizovat jiÏ koncem minu-
lého roku. V rámci realizace první
etapy byla vytvofiena celorepubliková
síÈ tzv. Centrálních registraãních míst
pro podnikatele (dále jen CRM) na
obecních Ïivnostensk˘ch úfiadech. 

DÛvodem k tomuto rozhodnutí
vlády byla pfiedev‰ím skuteãnost, Ïe
nejménû 90 % podnikatelÛ podniká
v reÏimu Ïivnostenského zákona a své
podnikání zaãíná právû náv‰tûvou na
obecních Ïivnostensk˘ch úfiadech.
Centrální registraãní místa pro podni-
katele na Ïivnostensk˘ch úfiadech
zaãala poskytovat své sluÏby od bfiez-
na leto‰ního roku.

Zámûrem projektu ZAP je, Ïe podni-
katel na Ïivnostenském úfiadû obdrÏí
nejen Ïivnostenské oprávnûní a dozví
se v‰e o plnûní podnikatelsk˘ch povin-
ností dan˘ch Ïivnostensk˘m zákonem,
ale bude informován i o dal‰ích jeho
registraãních povinnostech, které
musí ze zákona provést na Finanãním
úfiadû, na Okresní správû sociálního
zabezpeãení a na Úfiadû práce. Mûl by
podle metodiky ministerstva prÛmyslu
a obchodu obdrÏet i pfiíslu‰né regist-
raãní formuláfie s radou, jak je správnû
vyplnit. V tomto je zámûr projektu
správn˘, podnikatel bude mít u‰etfie-
nou jednu cestu na úfiady. Praxe je ale
zatím trochu jiná.

Finanãní úfiad poskytl registraãní
formuláfi, ale pouze pro podnikatele-

·patnû parkujícím vozÛm hrozí odtah i v noci
S odtahem automobilÛ i v noãních

hodinách musí poãítat fiidiãi ‰patnû
zaparkovan˘ch vozidel. Mûstská poli-
cie v Liberci od 1. bfiezna 2005 roz‰ífiila
provoz odtahové sluÏby aÏ do ãtyfiia-
dvacáté hodiny, a to na základû stíÏ-
ností obãanÛ a vyhodnocení dopravnû
bezpeãnostní situace. Uvedla to mluvãí

policie Veronika Janouchová. „Odtaho-
vé vozidlo je v pohotovosti také v noã-
ních hodinách o svátcích, sobotách
a nedûlích,“ doplnila. Odtahová sluÏba
je zamûfiena na odtahování vozidel tvo-
fiících pfiekáÏku silniãního provozu.
Mezi taková patfií i ta, která brání vyje-
tí z místa leÏícího mimo komunikaci,

Centrální registraãní místo 
pro podnikatele

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

jako je napfiíklad garáÏ nebo dvÛr
domu. K tûmto ne‰varÛm dochází pfie-
dev‰ím v odpoledních a noãních hodi-
nách. Odtahová sluÏba se soustfiedí
rovnûÏ na vozidla parkující na vyhraze-
n˘ch místech pro invalidy, která nejsou
oznaãena znakem O1 a tudíÏ nepfievá-
Ïejí osobu s tûlesn˘m postiÏením. (dv)

fyzické osoby a Okresní správa sociál-
ního zabezpeãení doposud neposkytla
Ïádné formuláfie, protoÏe je‰tû nedo‰lo
k podpisu dohody mezi ministerstvem
prÛmyslu a obchodu a âeskou správou
sociálního zabezpeãení. V souãasné
dobû tak mohou Ïivnostenské úfiady
poskytnout pouze jeden formuláfi
a poradit s plnûním registraãních
povinností na ostatních úfiadech.

V médiích jsou obãas zvefiejÀovány
informace o ZAP a CRM s tím, Ïe si
mohou podnikatelé na Ïivnostensk˘ch
úfiadech vyfiídit v‰e pod jednou stfie-
chou. To je znaãnû zkreslená skuteã-
nost a nebylo by správné mít nûjaká
pfiehnaná oãekávání. 

Skuteãnost je taková, jak jsem ji
v˘‰e popsal, a i ten zatím jedin˘ for-
muláfi musí podnikatel sám vyplnit
a pfiedat ho na pfiíslu‰n˘ úfiad. Za úãe-
lem registrace musí nav‰tívit osobnû
i ostatní úfiady.

V dal‰ích etapách, které mají b˘t
podle projektu realizovány v prÛbûhu
leto‰ního roku, by mûla b˘t nabídka
pro podnikatele jiÏ lep‰í. Îivnostenské
úfiady mají mít k dispozici více formu-
láfiÛ a oãekávají se zmûny i v právních
pfiedpisech, umoÏÀující plné fungová-
ní projektu CRM a zaji‰Èující jiÏ reálné
zjednodu‰ení pro podnikatele. 

DÛraz bude kladen na propojení
jednotliv˘ch registrÛ vefiejné správy
(pfiedev‰ím rejstfiíku trestÛ, obchodní-
ho a Ïivnostenského rejstfiíku). Tepr-
ve aÏ po tûchto zmûnách zaãne mít
projekt ZAP a CRM pro podnikatele
praktick˘ smysl a usnadní jim jejich
administrativní povinnosti. ZáleÏí
také samozfiejmû na tom, k jak˘m
legislativním zmûnám se parlament
rozhodne a kolik napfi. duplicitních
oznamovacích povinností ze zákonÛ
zmizí.

Ing. Jifií Kovaãiã,
vedoucí Ïivnostenského úfiadu MML
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Pro potfiebu obãanÛ jsou v rámci leto‰-
ního jarního úklidu rozmístûny na níÏe
uvedená stanovi‰tû velkoobjemové
kontejnery pro sbûr odpadÛ, které se
nevejdou do bûÏn˘ch sbûrn˘ch nádob.
Kontejnery by nemûly slouÏit k likvidaci
odpadÛ podnikatelÛ. Pokud toto obãané
zjistí, Ïádáme o oznámení této skuteã-
nosti na linku 156 (Mûstská policie)
nebo na tel. ã. 485 243 458, 485 243 456,
485 151 806.

UPOZORNùNÍ:
Do kontejnerÛ nepatfií nebezpeãné
odpady, které jsou od obãanÛ bezplatnû
odebírány mobilní sbûrnou nebo je
moÏné tyto odpady celoroãnû odevzdat
ve Sbûrném dvofie odpadÛ .A.S.A. Libe-
rec s. r. o. v Liberci VII, Máchovû ulici.
Dnes vás informujeme o zb˘vajících ter-
mínech jarního úklidu:
6. kolo – pfiistavení 5.–6. 5. 2005 
odvoz 9.–10. 5. 2005
76. Jáchymovská – kfiiÏ. Mánesova, 77.
Jáchymovská – kfiiÏ. Vojanova, 78. Stro-
movka, 79. Vysoká – kfiiÏ. Vojanova, 80.
·vermova k Ïel. Stanici Osta‰ov, 81.
Osta‰ov – kfiiÏ. Karlovská, 82. Harantova
– kfiiÏ. Suldovského, 83. Srbská – kfiiÏ.
U Trati, 84.âeskolipská, 85. Osta‰ovská
u Z·, 86. ChotyÀská – kfiiÏ. Donínská, 87.
¤etízková, 88. Tolstého, 89. Karlinská -
kfiiÏ. U Kulturního domu, 90. K Bucharce
– kfiiÏ. Za Domovem
7. kolo – pfiistavení 12.–13. 5. 2005
odvoz 16.–17. 5. 2005
91. Dûtfiichovská – kfiiÏ. Habartická, 92.
Jahodová, 93. U Hfibitova, 94. ·vestková
– kfiiÏ. Ke Sluji, 95. Ladova – horní ãást,
96. Katefiinská – u restaurace, 97. Kopec-
kého – kfiiÏ. Tomanova, 98. Na V˘sluní,
99. Rudolfovská – u hotelu, 100. Holubí,
101. Ostravská, 102. Kropáãkova, 103.

Eli‰ky Krásnohorské, 104. Kotkova, 105.
ÎiÏkovo nám.
8. kolo – pfiistavení 19.–20. 5. 2005
odvoz 23.–24. 5. 2005
106. Na Pískovnû – HOKEJKA, 107. Na
Pískovnû – HOKEJKA, 108. Slunná, 109.
Tfie‰Àová, 110. Konopná, 111. Borov  ̆vrch
– kfiiÏ. Bezová, 112. Vrchlického – U Ko‰kÛ,
113. Prokopa Holého, 114. Borov  ̆vrch –
kfiiÏ. Kádnerova, 115. Bukovského, 116.
Libu‰ina, 117. JabloÀová, 118. ·imáãkova,
119. Malátova, 120. PÛlpánova
9. kolo – pfiistavení 26.–27. 5. 2005
odvoz 30.–31. 5. 2005
121. Volgogradská – kfiiÏ. OstruÏní, 122.
OkruÏní, 123. Svojsíkova – kfiiÏ. Rokyca-
nova, 124. Zborovská, 125. StroupeÏnic-
kého – kfiiÏ. Jihlavská, 126. Topolová na
2. kfiiÏovatce, 127. U Sídli‰tû, 128. Hala-
sova, 129. Tfi. Svobody 186, 130. LyÏafi-
ská, 131. ul. KrálÛv háj, 132. Al‰ova, 133.
Nová, 134. Parkovi‰tû u Veseckého ryb-
níka, 135. Baarova
10. kolo – pfiistavení 2.–3. 6. 2005 odvoz
6.–7. 6. 2005
136. Balbínova – Dykova, 137. Hodko-
vická – u Kolory, 138. Fibichova u kfiiÏ.
s ul. Riegrovou, 139. Jáchymovská –
kfiiÏ. J. ·vermy, 140. Pazderkova, 
141. Winterova, 142. Vítkovská k ã.p. 11,
143. U Sluneãních lázní, 144. ·likova,
145. Máchova k ã.p. 312, 146. Pfiíãní za
ã.p. 279, 147. Libu‰ina, 148. Charbinská
– kfiiÏ. Strakonická, 149. Dukelská –
horní ãást, 150. Oblaãná – kfiiÏ. Zengerova
Kontejnery jsou pfiistavovány dle aktuál-
ní dopravní situace v dobû pfiistavení.
Proto se mÛÏe stát, Ïe kontejner je pfii-
staven na jiné místo v ulici, neÏ jak tomu
bylo v minulosti.
Statutární mûsto Liberec, technick˘
odbor

Jarní úklid klepe na dvefie

Na tiskové oddûlení Magistrátu
mûsta Liberec, tedy na pracovi‰tû,
kde se „rodí“ Zpravodaj , do‰el dopis
s následujícím dotazem, na kter˘
odpovídá pfiírodní léãitel a homeopat
Slávek Kunc. 
Je pravdou, Ïe má extrakt z plodu
palmy mexické blahodárn˘ a léãiv˘
úãinek na lidsk˘ organizmus? 
„Máte zfiejmû na mysli lék PROSTA-
MAX, kter˘ je pfiipraven z extraktu
su‰eného zralého plodu mexické
trpasliãí palmy Serenoa Repens
(palma plazivá). JiÏ na zaãátku 18.
století pouÏívali ameriãtí indiáni
plody této rostliny na léãení impo-
tence, frigidity, bolestivé menstrua-
ce, muÏské a Ïenské neplodnosti,
hlavnû v‰ak na nemoci prostaty.
PROSTAMAX je lék s v˘znamn˘m
úãinkem na potenci, je také nûkdy
naz˘ván pfiírodní paralelou populární
Viagry. Pfii jeho bûÏném dávkování je
efekt na nûkteré nemoci viditeln˘ jiÏ
za 2 t˘dny. Pozitivum tohoto pfiíprav-
ku spoãívá také v tom, Ïe odstraÀuje
nejen symptomy, ale snaÏí se
i odstranit pfiíãiny choroby. Nemá
Ïádné vedlej‰í úãinky. 
ShrÀme si nyní v‰echny pfiípady,
kdy jsou zaznamenány jeho léãivé
úãinky:
1. pfii nezhoubném zánûtu prostaty,
2. pfii ãastém nucení moãení (i noã-
ním), 3. pfii impotenci (zvy‰uje muÏ-
nost a v˘konnost), 4. pfii frigiditû
u Ïen, 5. pfii Ïenské neplodnosti, 6.
pfii sníÏené funkci vajeãníkÛ, 7. pfii
zánûtu prÛdu‰ek, 8. pfii suchém ka‰li
9. pfii astmatu, 10. pfii nachlazení, 
11. pfii únavovém syndromu. 

Pfiípravek PROSTAMAX má odborn˘
atest. Jeho jedinou nev˘hodou je, Ïe
ho lze získat pouze prostfiednictvím
distributorÛ (zájemci mohou volat na
ãíslo 606 173 127). (sa‰)

Akciová spoleãnost Termizo a. s.
vás zve na

Den otevfien˘ch dvefií
liberecké spalovny komunálních odpadÛ

Akce se koná 11. kvûtna 2005 od 9 do 18 hodin

Odborní pracovníci spoleãnosti Termizo a. s. vás seznámí 
s provozem spalovny odpadÛ a se zku‰enostmi s inovovan˘m

zafiízením na separaci odpadÛ
Spalovna se nachází na adrese:

Dr. M. Horákové 571/56 v Liberci 
■ (vedle areálu Teplárny) 

■ autobusem ã. 24, 13, 20, 26 
■ v˘stupní stanice Melantrichova

Zelená lékárna

Libereck˘ skatepark v Barvífiské ulici
spravuje od 1. dubna 2005  oddûlení
prevence a sociálních vûcí magistrá-
tu mûsta. Pro zájemce je vstup voln˘
a zafiízení je pfiístupné v dubnu aÏ
kvûtnu dennû od 10 do 20 hodin, v
ãervnu aÏ srpnu dennû od 10 do 21
hodin. Provozní doba v záfií a fiíjnu
bude ve v‰ední dny od 14 do 20
hodin a o víkendech od 10 do 20
hodin. V zimních mûsících je skate-
park mimo provoz. (dv)

Skatepark otevfien
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Zajímavé nástûnné malby s rostlin-
n˘mi, geometrick˘mi a zvífiecími moti-
vy byly objeveny pfii rekonstrukãních
pracích v Liebiegovû vile, a to ve vel-
kém sále pravého kfiídla budovy
a v hlavní vûÏi. Obzvlá‰tû neãekané
bylo objevení malovaného stropu v tzv.
Sále bájí, kde jsou geometrické a rost-
linné motivy se zlacen˘mi li‰tami spo-
jeny s 12 poli malovan˘mi v˘jevy
z antick˘ch bájí (bájná zvífiata), nûkteré
obrazy jsou doplnûny latinsk˘mi texty. 

Statutární mûsto Liberec nechalo
v prÛbûhu roku 2004 odstranit nûkolik
vrstev maleb, které strop zakr˘valy.
Restaurátorsk˘ch prací se zhostila
akademická malífika Miroslava Hou‰-
Èová. Po nároãném odkrytí se ukázalo,
Ïe vût‰ina malovan˘ch polí je sice
po‰kozena, ale v zásadû opravitelná.
PÛvodní pfiedstava, Ïe strop je dílem
malífie Edmonda Charlemonda (spolu-
pracoval s Heinrichem von Liebiegem

Nástûnné malby v Liebiegovû vile

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
Mûstské informaãní centrum Liberec se pfiestûhovalo. I nadále sídlíme v radnici,
novû v‰ak v kanceláfii ã. 8. Ke vstupu do infocentra slouÏí V¯HRADNù BOâNÍ
VCHOD (naproti budovû Komerãní banky). Tento vchod je urãen POUZE pro kli-
enty informaãního centra - prÛchod dále do budovy magistrátu není tímto vcho-
dem moÏn˘. V‰echny dosavadní kontakty (napfi. telefon, fax, e-mail atd.) zÛstá-
vají i nadále v platnosti.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁ· VOLN¯ âAS
● S pfiíchodem jara opût nastává sezona kulturních památek, kdy poãátkem
dubna otevírají své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dáv-
n˘ch ãasÛ. Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otevíracích dobách a kontak-
tech tûchto objektÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz
nebo obdrÏíte zdarma v MIC.
● Mûstské informaãní centrum zaji‰Èuje pro v‰echny zájemce prohlídky radniã-
ních interiérÛ, které se konají od pondûlí do pátku – vÏdy v 10.00 hod. a ve
14.00 hod. 
● Od dubna Zoologická zahrada Liberec opût roz‰ifiuje své náv‰tûvní hodiny –
je otevfiena dennû 8.00-18.00 hod. Se zmûnou zimního ãasu na letní také Bota-
nická zahrada Liberec upravila svÛj provoz – otevfiena je dennû 8.00–18.00 hod.
Pokladny se zavírají vÏdy pÛl hodiny pfied koncem náv‰tûvní doby.

NOVINKY PRODEJE
Mûstské informaãní centrum nabízí triãka se znakem mûsta Liberce ve velikos-
tech L, XL. Prodejní cena je 125 Kã.

V¯BùR DUBNOV¯CH HISTORICK¯CH UDÁLOSTÍ
9. 4. 1891 se v Liberci narodil slavn˘ komik a herec Vlasta Burian.

11. 4. 1577 udûlil císafi Rudolf II. Liberci právo uÏívat mûstsk˘ znak a peãeÈ.

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

pfii vytváfiení jeho proslulé sbírky, která
je dnes souãástí sbírek Oblastní gale-
rie v Liberci) byla vyvrácena naleze-
ním signatury Mössel na jednom poli.

Je více neÏ pravdûpodobné, Ïe
autorem velmi zajímav˘ch nástropních
maleb, v prostfiedí Liberce a okolí navíc
velmi ojedinûl˘ch, je nûmeck˘ malífi
fresek, grafik a dekoratér Julius Mös-
sel (1871-1957) z Norimberka. Fresky
byly vytvofieny po dokonãení této ãásti
vily v roce 1900. Lze se pouze domní-
vat, Ïe do Liberce malífie mohly pfiivést
moÏné kontakty na norimberské archi-
tekty Schmitze a Schmeissnera, ktefií
se podíleli na vytváfiení liebiegovské
architektury ve mûstû.

Fresky v Sále bájí jiÏ byly oãi‰tûny
a nyní je ãeká zpevnûní a restaurování.
Sál bájí v Liebiegovû vile bude vyuÏí-
ván jako reprezentaãní sál pro slav-
nostní okamÏiky a jako obfiadní síÀ. 

Marek ¤eháãek

Mezi nejstar‰í obãany, ktefií
pfiekroãili vûkovou „stovku“,
patfií pan Gustav Baumert
z Liberce – Horního RÛÏodolu. 

Své 101. narozeniny oslavil
13. bfiezna 2005 a k nim mu
mnoho zdraví a spokojenosti
do dal‰ích let osobnû popfiála
námûstkynû primátora Dag-
mar Hel‰usová. I pfies svÛj vûk
je pan Baumert velmi ãil˘
a aktivní. Zajímá se o spole-
ãenské dûní, s velk˘m zájmem
velice rád ãte a stejnû rád
vypráví. Opl˘vá humorem
i osobit˘m ‰armem, jímÏ doká-
Ïe okouzlit Ïeny. (vod)

Ve 101 letech má
osobit˘ ‰arm

Sportovní areál Je‰tûd (SAJ) obstál
jako jedno z mála lyÏafisk˘ch stfiedi-
sek se sv˘m systémem obãerstvení
v kontrolách âeské obchodní inspek-
ce (âOI). Ani v jednom z kontrolova-
n˘ch stánkÛ s obãerstvením inspek-
tofii nezjistili závady.
LyÏafiské stfiedisko na Je‰tûdu
poskytuje pro náv‰tûvníky obãer-
stvení na pûti místech, a sice v bufe-
tu b˘valé restaurace Berlín, v sou-
sedství sjezdovky F10, ve stánku Pod
Slalomákem, ve stánku u Skalky
a v bufetu U Mo‰nera. „Stávající stav
sociálních a stravovacích sluÏeb není
koneãn˘. SluÏby budeme v následují-
cích letech v˘raznû zlep‰ovat, spo-
leãnû s rozvojem celého areálu
v rámci pfiípravy na MS 2009,“ uvedl
tiskov˘ mluvãí SAJ Michal Buzek. 
Kontroly ale odhalily hrubé nedo-
statky v mnoha obãerstvovacích
a ubytovacích zafiízeních jin˘ch
majitelÛ a provozovatelÛ na Je‰tûd-
ském hfiebenu. Stanislav ·etina

âOI: Kontroly 
bez závad
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Benefiãní koncert
ve prospûch dûtí

Osm˘ roãník benefiãního koncertu
pro Dûtsk˘ diagnostick˘ ústav
v Liberci pofiádá pûveck˘ a hudební
sbor „Schola od 3A“ (od 3 AntonínÛ),
a to 15. kvûtna od 16 hodin v rupre-
chtickém kostele sv. Antonína Padu-
ánského. Kromû úvodního vystoupe-
ním dûtí z diagnostického ústavu
a pofiádající „Scholy od 3A“ se pfied-
staví pûvecké sbory z témûfi v‰ech
libereck˘ch kfiesÈansk˘ch církví
a sborÛ. Tradicí se stává i jeden spo-
leãn˘ ekumenick˘ smí‰en˘ sbor
vytvofien˘ pfiímo pro tento koncert.
Ve‰ker˘ v˘tûÏek ze vstupného, které
je dobrovolné, je vÏdy vûnován dia-
gnostickému ústavu a vyuÏit ve pro-
spûch dûtí, které nemûly to ‰tûstí, aby
se narodily do harmonick˘ch rodin.
KaÏd˘m rokem se zvy‰uje i umûlecká
hodnota jednotliv˘ch vystoupení, na
která se sbory peãlivû pfiipravují a pfii-
cházejí vÏdy s nûãím nov˘m. Pfiijìte si
letos poslechnout koncertní repertoár
i vy. (zg)

DÛleÏitá telefonní ãísla, 
která mohou obãané mûsta Liberce

pouÏít v nesnázích

TÍS≈OVÁ VOLÁNÍ

HASIâI 150
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUÎBA 155
POLICIE 158
MùSTSKÁ POLICIE 156
POVODNù – Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Liberec

485 244 861
485 244 874
602 189 713
602 482 318

PORUCHOVÉ SLUÎBY

ELEKTRICK¯ PROUD 800 900 666 
TEPLÁRNA 482 711 515
PLYN 1239
VODA 840 111 118

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

• pes, kokr‰panûl, zlat˘, 5 let • fena,
kfiíÏenec malá, rezavá, 9 let • pes, kokr-
‰panûl, zlat˘, 7 let • fena, krysafiík,
pálená, 10 let • pes, kfiíÏenec NO,
hnûd˘, 8 let • fena, dobrman, pálená, 
5 let • pes, dalmatin, 6 mûs. • pes, kfií-
Ïenec, ãern˘, 1 rok • fena, kfiíÏenec NO,
1 rok • pes, kfiíÏenec, tfiíbarevn˘, 7 let •
fena, kfiíÏenec, ãerná, 12 let • fena, NO,
pálená, 8 let • 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, kfiíÏe-
nec, 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, dalmatin, 7 let
• pes, kfiíÏenec stfiední, 11 let • pes,
nûmecká doga, 4 roky • pes, pudl stfied-
ní, ãern˘, 6 let • fena, nûmeck˘ pinã, 3
roky • fena, kfiíÏenec kníraãe, 10 mûsí-
cÛ • fena, kfiíÏenec NO, 3 roky •  pes,
pudl stfiední, aprikot, 6 let
• Koãky i kocoufii.

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 28. kvûtna 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

28|05
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

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 (TESCO), tel.: 485 111 182

29. 4.–1. 5.  Aqua
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

2.–8. 5.  U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

9.–12. 5.  Na Starém Mûstû

Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

13. –15. 5.  U Radnice
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

16.–19. 5. U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

20.–22. 5.  Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

23.–29. 5.  Jizerská
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

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


