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Ples primátora
Ples primátora patfií tradiãnû

k v˘znamné spoleãenské události ple-
sové sezony. Letos se uskuteãní jiÏ
potfiinácté, a to 28. ledna od 20 hodin
v Domû kultury v Liberci. Pro náv‰tûv-
níky je pfiipraven pestr˘ program, ve
kterém vystoupí napfiíklad Ïákovsk˘
Big Band Základní umûlecké ‰koly
v Liberci, Taneãní ‰kola Ko‰kovi ãi
liberecká ‰ansoniérka Marie Kuãero-
vá. Zpestfiením plesového veãera
bude módní pfiehlídka Jablonex 2005
a videoprojekce událostí roku 2004.
K tanci i k poslechu bude hrát Taneã-
ní orchestr Vladimíra Janského a chy-
bût nebude ani diskotéka. 

V˘tûÏek z plesu bude vûnován
obãanskému sdruÏení „Regionální
dobrovolnické centrum Je‰tûd“, které
má ve sv˘ch fiadách 60 dobrovolníkÛ,
peãujících o pacienty v nemocnicích
a o klienty v domovech dÛchodcÛ. 

Vstupenky v hodnotû 250 korun
jsou v prodeji v Mûstském informaã-
ním centru Liberec na námûstí Dr. E.
Bene‰e 1 (hlavní budova radnice – tel.
485 101 709). (dv)

Olympijsk˘ vítûz pfiedvedl 
akrobatickou show

Pfiedsilvestrovskou odpolední show
ve sportovním areálu Je‰tûd si v úter˘
28. prosince nenechaly ujít stovky
náv‰tûvníkÛ. Na speciálnû postave-
n˘ch a upraven˘ch mÛstcích jim své
akrobatické umûní na lyÏích pfiedvedl
se sv˘m desetiãlenn˘m Euroteamem
olympijsk˘ vítûz Ale‰ Valenta. Spoleã-
nû s ním se pfiedstavili napfiíklad vice-
mistr svûta z Rakouska Christian Rija-
vec ãi ãesk˘ juniorsk˘ vicemistr svûta
v kombinaci Luká‰ Vokat˘. Jedin˘m,
kdo se nemohl zúãastnit pro zranûní
pfii tréninku, byl vítûz evropského
poháru z roku 2002 Miha Gale. 

První zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005
se koná ve ãtvrtek 27. ledna 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

27|1
14 hodin

Pokraãování na str. 9 

Priority politikÛ mûsta v roce 2005

Ing. Eva Koãárková, námûstkynû
pro finance a správu kapitálu: 

„Resorty ekonomiky a správy kapi-
tálu mají priority úzce provázané
a vzájemnû se podmiÀující. Vyrovna-
n˘ rozpoãet na rok 2005 je závisl˘
i na pfiíjmu z prodejÛ mûstského
majetku, teì jiÏ z velké ãásti na pfiíj-
mu z prodejÛ pozemkÛ. Proto je prio-
ritou ãíslo jedna inventura pozemkÛ
v majetku mûsta a rozhodnutí o jejich

dal‰í potfiebû, vyuÏitelnosti nebo pro-
deji. Druhou prioritou je dokonãení
evidence hmotného a nehmotného
majetku, aby rozestavûné vûci byly
pfievedeny do dokonãen˘ch akcí.
Likvidaci tohoto restu jsme úspû‰nû
zapoãali v loÀském roce. Mojí osobní
prioritou pro rok 2005 je zachovat si
fyzickou a du‰evní kondici alespoÀ na
úrovni leto‰ního roku.“

KaÏd˘ z nás si pfieje ve svém profesním i osobním Ïivotû nûãeho dosáhnout,
a proto si klade tu malé, tu vût‰í cíle. Dvojnásobnû to platí pro politiky, jejichÏ
kroky jsou pod drobnohledem vefiejnosti. Pûti námûstkÛm primátora jsme polo-
Ïili stejnou otázku: Jaké priority jste si urãili ve svém resortu na rok 2005?

Pokraãování na str. 3 
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Mezi dominantní objekty Liberce
patfií v˘‰ková budova na Soukenném
námûstí – kavárna Nisa. Jako repre-
zentaãní kavárnu Grand Café Gene-
rali ji nechal zfiídit Hermann Winkler
a pamûtníci si jistû vzpomenou, Ïe
se zde kdysi i tancovalo pfii Ïivé
hudbû. Od 30. let 20. století byla
budova v rukou nûkolika majitelÛ. Po
osvobození ji získal do národní sprá-
vy se spoleãníkem Josefem Ple‰tilem
Leopold Procházka. Po roce 1948 ji
spravoval Komunální podnik okresu
Liberec. SvÛj souãasn˘ název Nisa
získala v roce 1953, kdy aÏ do roku

podlaÏí s obchodními plochami. Spod-
ní podlaÏí s obchody bude pfiístupné
z TrÏního námûstí, v horním se bude
nacházet velkoplo‰ná obchodní jedno-
tka. Souãástí stavby budou i restau-
raãní zafiízení a kanceláfie. Jak uvedl
námûstek primátora Jifií Veselka,
povinností investora je kromû zaji‰tûní
bezplatného parkování pro náv‰tûvní-
ky nedalekého Plaveckého stadionu
i fie‰ení dopravního napojení na uva-
Ïovanou novou komunikaci v Past˘fi-
ské ulici. Dodal, Ïe mûsto v souãasnos-
ti fie‰í pfiesun parkovacích míst pro

Kavárna Nisa se bude draÏit

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

Co rozhodli radní
Souhlasili:
■ s umístûním pracovi‰È Mûstské poli-
cie Liberec do Liebiegovy vily, a to nej-
pozdûji do I. ãtvrtletí roku 2005. Mûst-
ská policie bude moci vyuÏívat kom-
paktní soubor kanceláfií ve dvou podla-
Ïích pravého kfiídla vily a zázemí
v suterénním podlaÏí. Pfiístup obãanÛ

do 1. podzemního podlaÏí je navíc
samostatn˘m vchodem z ulice Josefini-
no údolí

Schválili:
■ zámûr pronájmu nebytov˘ch prostor
levého kfiídla Liebiegovy vily. Jde o pro-
nájem s celkovou plochou 222,17 m2

Jmenovali:
■ od 1. ledna 2005 do funkce vedoucí-
ho odboru ekonomiky Magistrátu
mûsta Liberec Ing. âeÀka Svobodu, do
funkce vedoucího odboru rozvojov˘ch
projektÛ Ing. Ladislava Fuchse a do
funkce vedoucího odboru vnitfiního
fiízení Ing. Jaroslava âecha

Na TrÏním námûstí vyroste obchodní centrum 
zájezdové autobusy, které doposud
parkovi‰tû na TrÏním námûstí vyuÏí-
vají. „Existují dvû varianty, o nichÏ se
stále jedná. Jednou z nich je vyuÏití
stávající plochy nádraÏí âSAD. Druhou
moÏnost sk˘tá pozemek za ãerpací
stanicí poblíÏ fotbalového stadionu
u Nisy,“ nastínil moÏné fie‰ení pro par-
kování zájezdov˘ch autobusÛ Jifií
Veselka. 

Nové obchodní centrum na TrÏním
námûstí bude dostupné zejména pro
obãany z Ruprechtic a z oblasti Horské,
kde podobn˘ velk˘ obchod chybí. (dv)

Nov˘ polyfunkãní objekt bude stát
v prostoru mezi ulicemi Budy‰ínská
a Durychova na TrÏním námûstí
v Liberci. Rozhodli o tom zastupitelé
mûsta na prosincovém zasedání. Záro-
veÀ souhlasili s budoucím prodejem
pozemkÛ o rozloze 6 500 metrÛ ãtve-
reãních spoleãnosti Department Store
2000 za kupní cenu 2 000 Kã za metr
ãtvereãní. Studie, kterou vypracoval
Projektov˘ ateliér David, pfiedpokládá
v˘stavbu tfiípodlaÏního podzemního
parkovacího objektu zhruba pro 350
vozidel a dále dvou nadzemních

1990 náleÏela podniku Restaurace
Liberec. Pozdûji slouÏila rÛzn˘m fir-
mám, které si její prostory pronajaly
od mûsta. Vlastníkem budovy by se
nyní mûl stát nov˘ majitel, neboÈ
zastupitelé mûsta na prosincovém
zasedání schválili její prodej formou
vefiejné draÏby dobrovolné. Stav v˘‰-
kového objektu s 66 byty je ‰patn˘
a potfieboval by nûkolikamilionovou
investici. Mûsto budovu nabídne
spoleãnû s deseti bytov˘mi jednot-
kami pfiilehlého domu jako celek
v draÏbû za minimální cenu 40 milio-
nÛ korun.  (vod)

Stát poskytl
dotaci na byty

Dotaci ve v˘‰i 26 500 000 korun
získalo mûsto Liberec ze Státního
fondu rozvoje bydlení na II. etapu
v˘stavby 66 bytov˘ch jednotek
v Harcovû – Sluneãní stráÀ.

Deset milionÛ z této dotace bylo
zafiazeno do 6. rozpoãtového opat-
fiení loÀského roku a zb˘vající ãást
16,5 milionu korun bude zahrnuta
do rozpoãtového opatfiení na leto‰-
ní rok.

V˘stavbu ‰esta‰edesáti byto-
v˘ch jednotek v Harcovû pfiipravo-
valo Statutární mûsto Liberec se
spoluinvestorem Bytov˘m druÏ-
stvem Star˘ Harcov. Smlouvu
o sdruÏení investorÛ s BD Star˘
Harcov, které se zavázalo zainves-
tovat v˘stavbu nad rámec dotace,
schválilo zastupitelstvo mûsta
v závûru ãervna 2004. 

Na základû vefiejné obchodní
soutûÏe 27. srpna. 2004 uzavfielo
mûsto smlouvu o dílo se zhotovite-
lem - firmou Interma, a. s. Celkové
investiãní náklady stavby ãiní 
121 480 456 Kã. (dv)

Vy‰‰í poplatek za komunální odpad
Vy‰‰í poplatek za svoz a likvidaci

komunálního odpadu v roce 2005
schválili libereãtí zastupitelé na pro-
sincovém zasedání. Zatímco od 1.
ledna 2000 do 31. prosince 2004 ãini-
la jeho v˘‰e 40 korun mûsíãnû na
osobu star‰í 3 let, od leto‰ního roku
zaplatí obãan mûsíãnû o 1 Kã více. V
praxi to znamená, Ïe namísto dosa-
vadních 480 korun roãnû obãan
zaplatí 492 Kã. Na rozdíl od pfiedchá-
zejících let jsou zpoplatnûny i dûti do

3 let. PfiestoÏe zv˘‰ením sazby za
odpad a zpoplatnûním dûtí mûsto
získá navíc nûco pfies dva miliony
korun, bude nadále na odpady
doplácet z mûstského rozpoãtu.
VÏdyÈ jen kvÛli DPH a likvidaci
nebezpeãn˘ch odpadÛ mûsto v roce
2004 zaplatilo 46 milionÛ korun, coÏ
je o 3,5 aÏ 4 miliony více neÏ ãinil
v˘bûr na poplatcích. V leto‰ním roce
bude doplatek mûsta je‰tû vût‰í, a to
víc neÏ 7 milionÛ korun. (dv)



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • LEDEN 2005 3

Pfiísahal, Ïe lidem bude pomáhat
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v prosinci 2004 zajistila Komi-
se pro obãanské záleÏitosti. Oslaven-
cÛm k jejich v˘znamnému Ïivotnímu
jubileu gratulujeme. 

90 let – Franti‰ka Nováková, AlÏbûta
Tesafiová, Miloslava Zoufová, Franti-
‰ek Kotynek, Libu‰e Havlíková, Marie
Ronová, Marie ·ilerová, Îofie Klapko-
vá, Marie Koutníková
91 let – Pavlína Doudová, Emilie ·imo-
nová, Charlotta Linhartová, Miroslava
ManÏelová, Milada RÛÏiãková, Marie
Luschnitzová 
92 let – AneÏka Sluková, Albína Vale-
‰ová, Vilém Bednáfi, Ra‰ela Lebovião-
vá, Milada Severová, Helena Cerhová,
Jaroslav Kare‰
93 let – Irma Vrbatová, Josef RÛzha,
Vlasta Maru‰ková
94 let – Otto Sluka
96 let – Eli‰ka Kfiivková
98 let – Vladimír Veverka, Marie Fuxo-
vá, Franti‰ka Vinkláfiová
99 let – Anna âapková

A léta bûÏí . . .

Druh˘m nejvy‰-
‰ím ústavním ãini-
telem se stal 
15. prosince 2004
na ustavující schÛ-
zi horní komory
ãeského parla-
mentu MUDr. Pfie-
mysl Sobotka,
kdyÏ byl zvolen

pfiedsedou senátu. Liberec, ale i cel˘
Libereck˘ kraj, tak má svého zástupce
v ãele státu. Pfii této pfiíleÏitosti jsme
Pfiemyslu Sobotkovi poloÏili následující
otázky. 

Jaké byly Va‰e první pocity po
zvolení do funkce pfiedsedy horní
komory parlamentu?

TûÏko se to dá popsat, ale pocit to
byl samozfiejmû fantastick˘. Nejvût‰í
radost by mûl asi mÛj táta.

Na co budete ve své nové funkci
v senátu klást dÛraz?

Vûfiím, Ïe senát dal‰í dva roky,
spí‰e v pravicovém sloÏení, dokáÏe
blokovat levicové tendence souãasné

vlády a bude tak bránit dal‰ímu
zadluÏování republiky a hlavnû fixaci
budoucích dluhÛ do zákonÛ. ZmiÀo-
vané legislativní tendenci bychom
mûli zabránit. Jde totiÏ o trend, kter˘
se nedá zmûnit bûhem jednoho mûsí-
ce, ale pouze následnou zmûnou
zákonÛ, které jiÏ byly schváleny, coÏ
trvá dlouho. 

Zapotfiebí je také více mediálnû
prezentovat práci horní komory par-
lamentu. Jedinû tak se obãané sezná-
mí se skuteãnou prací „zbyteãného“
senátu a moÏná zmûní svÛj pfieváÏnû
negativní pohled na tuto ústavní
instituci. Pfii vzrÛstajícím vlivu komu-
nistÛ v poslanecké snûmovnû budou
moÏná demokraté v budoucnu rádi,
Ïe senát existuje.

Pfiedseda senátu MUDr. Pfiemysl
Sobotka vnímá politiku jako povin-
nost a povaÏuje ji za sluÏbu obãanÛm
a také proto je jeho Ïivotním krédem:
Jako lékafi i politik jsem pfiísahal, Ïe
lidem budu pomáhat a ne ‰kodit.

(vod)

Priority politikÛ mûsta v roce 2005

Dagmar Hel‰usová, námûstkynû pro
vzdûlání, kulturu, sport a cestovní ruch 

„Co nejvíce ãasu chci vûnovat osob-
ním setkáním a komunikaci s pracovní-
ky ‰kol, kulturních a sportovních zafií-
zení zfiizovan˘ch na‰im mûstem. Stále
více jsem pfiesvûdãena, Ïe je tfieba
intenzivnû jim naslouchat a hledat
spolu s nimi fie‰ení problémÛ.“

Ing. Jifií Veselka, námûstek pro roz-
voj a územní plánování

„Z hlediska mého resortu povaÏuji za
prioritní provûfiit, pfiípadnû aktualizovat
základní rozvojové dokumenty mûsta,
kter˘mi jsou územní a strategick˘ plán.“

Naìa Jozífková, námûstkynû pro
investice, dopravu a Ïivotní prostfiedí

„Doprava, investice a Ïivotní prostfie-
dí spolu navzájem souvisí. Dá se fiíci, Ïe
jsou to strategicky dÛleÏité oblasti roz-
voje mûsta. Tû‰ím se, Ïe leto‰ní rok
bude rokem, kdy se zúroãí na‰e nûkoli-
kaleté úsilí hned v nûkolika bodech.
Mám na mysli splnûní na‰ich pfiedvo-
lebních slibÛ ve zdárném dokonãení
investic zejména na úseku dopravy
a Ïivotního prostfiedí, ale také v oblasti
rozvoje moÏností sportovnû-spoleãen-
ského Ïivota mûsta. Za prvé dokonãíme

poslední etapu rozsáhlé rekonstrukce
tramvajového tûlesa vãetnû inÏen˘r-
sk˘ch sítí. Liberec bude jedineãn˘ nejen
ve spojení obou sv˘ch horsk˘ch masivÛ
tramvajovou osou, ale také v tom, co
tento druh dopravy obná‰í v návaznosti
na ‰etrnost vÛãi Ïivotnímu prostfiedí
oproti dopravû autobusové. Za druhé
bude dokonãena rekonstrukce a dostav-
ba zimního stadionu. Investice známá
pod názvem ARENA, která otevfie na‰e-
mu mûstu nové moÏnosti v oblasti roz-
víjení sportovních i spoleãensk˘ch akti-
vit a je budována zejména se zfietelem
k budoucnosti a moÏnostem mlad˘ch
generací LibereãanÛ.“ 

Ing. Pavel Krenk, námûstek pro
vnitfiní správu, organizace a spoleãnos-
ti zfiízené mûstem 

„V oblasti vnitfiní správy budeme
pokraãovat v restrukturalizaci a zefek-
tivÀování ãinnosti zamûstnancÛ
a úfiedníkÛ. Cílem je také zavést do
bûÏného provozu v‰echny elektronické
formy komunikace. Stfiedem zájmu se
stane vyhodnocování ãerpání a zaji‰tû-
ní pfiíjmÛ rozpoãtu mûsta aÏ na úroveÀ
oddûlení ãi stfiediska.

U pfiíspûvkov˘ch organizací bude na
prvním místû dokonãení zmûny systé-
mu fiízení a sledování ekonomického

chování jednotliv˘ch subjektÛ. U obchod-
ních spoleãností chceme zjednodu‰it
struktury a formy zaji‰Èování ãinností pro
potfieby obãanÛ, sníÏit vnitfiní náklady
spoleãností a naopak posílit procesy opti-
malizace nákladÛ. Sportovní areál Je‰tûd
a. s. ãeká masivní investiãní ãinnost
související jednak s vlastním budová-
ním areálu, kdy pÛjde o dal‰í etapu
zasnûÏování, v˘stavbu ãtyfisedaãkové
lanovky, ale i s v˘stavbou sportovního
a rekreaãního areálu ve Vesci. Mûla by
probûhnout fúze s dal‰í dcefiinnou spo-
leãností mûsta - Zahradním Mûstem a. s.
Dopravní podnik ãeká jedno z nejná-
roãnûj‰ích období. To zahrnuje proces-
ní zpÛsob fiízení podniku, zavedení
elektronického odbavovacího systému,
dokonãení rekonstrukce tramvajové
trati a probíhající modernizace tramva-
jov˘ch vozidel. V prÛbûhu roku dojde
také k zásadním zmûnám v organizaci
MHD, a to v‰e v prostfiedí obrovského
tlaku na sniÏování vlastních nákladÛ
a zv˘‰ení efektivnosti v‰ech ãinností.

Technické sluÏby budou pokraãovat
v pfiechodu k moderní spoleãnosti. O dal-
‰ím fungování LVT a. s. rozhodnou hos-
podáfiské v˘sledky roku 2004. Libereckou
IS ãeká nesmírnû nároãn˘ rok. V uplynu-
lém roce odstartovalo mnoho projektÛ,
které je zapotfiebí letos stabilizovat.“ (dv)

Dokonãení ze  str. 1
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Katefiinky uÏ nehyzdí ãerná skládka 
Nepovolenou a rozsáhlou skládku

odpadÛ v Katefiinkách zlikvidovalo
v závûru roku 2004 Statutární mûsto
Liberec. âerná skládka se hromadila
na soukromém pozemku v tûsné blíz-
kosti jedné ze dvou hlavních silnic
vedoucí z Liberce do rekreaãního stfie-
diska Bedfiichov. 

„Likvidace nepovolené skládky pfii-
‰la mûsto na zhruba 100 000 korun.
V minulosti jsme jednali nûkolikrát
s majitelem pozemku, ten ale na v˘zvy
vÛbec nereagoval. Nakonec nám
nezbylo nic jiného, neÏ se o likvidaci
nepofiádku postarat,“ uvedl tajemník
úfiadu Mgr. Marek ¤eháãek. Celkové
náklady na likvidaci skládky dosáhly
248 000 korun.

Plochu zhruba 60 m dlouhou a 15
metrÛ ‰irokou zavalenou nábytkem,
vyslouÏil˘mi praãkami, ledniãkami
a dal‰ími domácími spotfiebiãi „vyãistila“
na vlastní náklady v objemu 148 000 Kã
(mechanizace, doprava, pracovníci),
firma ze StráÏe nad Nisou, Jostav s. r. o. 

ProtoÏe je majitel pozemku z Ústí
nad Labem, a velmi tûÏko si tedy mÛÏe
ohlídat, aby na jeho pozemku znovu

nezaãali fiádit vandalové, bylo zapotfie-
bí zajistit ostrahu této ãásti Katefiinek.
O ni se v souãasné dobû stará liberec-
k˘ magistrát, kter˘ zajistil, Ïe prostor
b˘valé ãerné skládky lemují nyní cedu-
le se zákazem naváÏení odpadÛ, vstup
na plochu nechal zatarasit technick˘mi
zábranami a jak nám uvedl tajemník
¤eháãek, toto místo dozorují ve zv˘‰e-
né frekvenci mûst‰tí stráÏníci. „Je‰tû
v prÛbûhu likvidace skládky tam opût
nûkdo navezl mrazicí boxy, ale na‰tûs-
tí jsme získali dÛleÏité stopy, které nás
dovedou k pachateli,“ poukazuje na
„ãilé aktivity“ vandalÛ M. ¤eháãek.

Ing. Ivana ¤imnáãová, vedoucí oddû-
lení odpadÛ a ovzdu‰í MML, tvrdí, Ïe
zjistí-li se právnická nebo fyzická osoba
oprávnûná k podnikání, mÛÏe se poku-
ta od âeské inspekce Ïivotního prostfie-
dí vy‰plhat aÏ do v˘‰e 10 milionÛ
korun, pfiiãemÏ magistrát mÛÏe tyto
osoby sankcionovat aÏ do v˘‰e 300 tisíc
korun. Pfii zji‰tûní fyzické osoby se pak
jedná o pfiestupek, za kter˘ mÛÏe b˘t
uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 50 000 Kã.

PfiipomeÀme, Ïe nepovolená skládka
v Katefiinkách je fie‰ena odborem Ïivot-

ního prostfiedí pfiibliÏnû od poloviny roku
2000. Ing. ¤imnáãová pfiibliÏuje prÛbûh
dlouhodobého vyjednávání následovnû:
„V té dobû nebyla skládka tak rozsáhlá
a její majitel je‰tû spolupracoval s kon-
trolním orgánem. V protokolech sliboval
úklid skládky a fiádné zne‰kodnûní
odpadÛ. Tento postup je standardní.
VlastníkÛm nebo uÏivatelÛm pozemkÛ
je poskytnut ãasov˘ prostor ke zjednání
nápravy protiprávního stavu, a to se pak
také zohledÀuje pfii stanovování v˘‰e
pokuty. Vzhledem k tomu, Ïe dohodnuté
termíny ke zjednání nápravy nebyly spl-
nûny a majitel pozemku zaãal ignorovat
zaslané písemnosti váÏící se k vyfie‰ení
záleÏitosti, ná‰ odbor mu uloÏil první
pokutu ve v˘‰i 8 000 Kã. Následnû byl
majitel pozemku vyzván k úklidu do 30. 8.
2002. Pro nesplnûní mu byla opût uloÏe-
na v pofiadí jiÏ druhá pokuta, a to v maxi-
mální v˘‰i 10 000 Kã. Na základû zmûny
právní úpravy ztratil magistrát od ledna
2003 moÏnost ukládat opatfiení k nápravû
a nyní vyuÏívá jedinou moÏnost – opako-
vané ukládání pokuty vlastníkovi pozemku
za neudrÏování ãistoty a pofiádku. Celkem
jiÏ byly uloÏeny tfii pokuty.“ (sa‰)

Témûfi milion v ko‰ích na odpadky
Mûsto Liberec vybavuje jiÏ tfietím

rokem postupnû v‰echna svá sídli‰tû
nov˘mi ko‰i na odpad a na psí v˘kaly
a zaji‰Èuje jejich obnovu. Jen v minulém
roce pfiispûlo na jejich nákup ãástkou
751 000 Kã. Tuto investici mohli postfieh-
nout obyvatelé sídli‰È Broumovská,
Gagarinova a Kunratická, neboÈ právû
tyto oblasti byly v prÛbûhu loÀského
roku zásobeny nezbytn˘m vybavením.
„Na‰í snahou je, aby byly ko‰e na vhod-
n˘ch místech. Tedy v‰ude tam, kde se
soustfieìují dûti, takÏe u hfii‰È a pískovi‰È
a také na odpoãívadlech v blízkosti lavi-
ãek. Umístûní ko‰Û na odpadky a psí
v˘kaly v˘raznû pfiispívá ke zv˘‰ení ãis-
toty na zatíÏen˘ch plochách,“ vysvûtluje
Ing. Monika ·ilarová, vedoucí oddûlení
odpadÛ, zelenû a ekologické v˘chovy

magistrátu mûsta. Právû od ní jsme se
dozvûdûli, Ïe ko‰e musí b˘t v souladu se
schválen˘m katalogem – mobiliáfiem
mûsta a s místem, kde jsou nainstalová-
ny. „SnaÏíme se, aby ko‰e, ale i laviãky,
splÀovaly nejenom estetické kvality, ale
byly také funkãní a dostateãnû odolné
proti vandalÛm. Myslím, Ïe tak, jako ve
vyspûl˘ch státech Evropy, i tady platí, Ïe
je rozhodnû lep‰í pofiizovat kvalitní
v˘robky, které budou i za nûkolik let uÏí-
vání vypadat pûknû a zároveÀ budou
plnit svou funkci.“

Lidé mohou pro odloÏení psího exkre-
mentu vyuÏít jak speciální ko‰e na psí
v˘kaly, tak i ko‰e bûÏné. Jejich pfiístup
se v této oblasti podle mínûní Ing. ·ila-
rové za poslední léta zlep‰il, a tûm doslo-
va pofiádn˘m, patfií rozhodnû dík. Bohu-

Ïel, je‰tû stále musí oddûlení odpadÛ,
zelenû a ekologické v˘chovy ãelit v praxi
stíÏnostem: „Nejvíc mne mrzí, kdyÏ na
oddûlení telefonuje zoufalá maminka ze
sídli‰tû, Ïe si neví rady, kam by mohla jít
se sv˘m dítûtem, protoÏe v‰ude kolem,
vãetnû dûtského hfii‰tû a pískovi‰tû, jsou
psí v˘kaly. To vypovídá o sobeckém
a málo ohleduplném chování nûkter˘ch
majitelÛ psÛ. V zahraniãí se pokou‰ejí
tento ne‰var odstranit dlouhodobûj‰ími
v˘chovn˘mi programy. Mûsto Liberec
podporuje „pejskafie“ napfiíklad progra-
my zamûfien˘mi na v˘chovu k zodpo-
vûdnému pfiístupu ke zvífiatÛm. Dále
v praxi funguje, Ïe si majitelé psÛ, ktefií
zaplatí povinn˘ poplatek, mohou ode-
brat sadu sáãkÛ na v˘kaly zdarma.“

(sa‰)

Pfiechod z klasického fotoarchivu na digitální 
Nová technika vstoupila do Ïivota

kaÏdého z nás a stala se nepostradatel-
nou. Nejinak je tomu i v ãinnosti libe-
reckého magistrátu. Na posledním pro-
sincovém zasedání rada mûsta schváli-
la zámûr vytvofiení fotoarchivu mûsta
Liberec v elektronické podobû. Souãas-
n˘ stav fotoarchivu, kter˘ je dÛleÏit˘m

prostfiedkem pro názornou prezentaci
práce zamûstnancÛ i mûsta, jiÏ neod-
povídá poÏadavkÛm. Proto je nutné
shromáÏdit fotodokumenty v jednotn˘
archiv, digitalizovat je, aby bylo moÏné
do nûj nahlíÏet a efektivnûji ãerpat
informace. Nov˘ digitální fotoarchiv
bude slouÏit jak k archivaci snímkÛ, tak

k jejich vyuÏití jednotliv˘mi odbory, ale
také k v˘stavní a publikaãní ãinnosti
a rovnûÏ k poskytování fotodokumentÛ
zájemcÛm z fiad vefiejnosti. 

Roãní provozní náklady fotoarchivu
pfiedstavují ãástku 160 000 Kã a na
jeho technické vybavení je zapotfiebí
40 000 Kã. (dav)



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • LEDEN 2005 5

Jedin˘ pÛvodní klíã od liberecké
radnice je dodnes opatrován ve skfiíÀce
v pfiízemí budovy. Originální velk˘ klíã
ov‰em nepatfií k hlavní vstupní bránû
ãi ozdobn˘m mfiíÏím, ale otevíral -
a dodnes otevírá - mohutn˘ zámek dfie-
vûn˘ch postranních vrat. Postranní
brány do radnice osadila obrovsk˘mi
vraty vídeÀská truhlárna Carla Rogen-
hofera; ve‰kerá kování a dal‰í zámeã-
nické v˘robky dodala firma Valerian
Gillar z Vídnû. Z její dílny tedy nejspí‰e

vy‰el v devadesát˘ch letech 19. století
starobyl˘ klíã. Jedin˘ pÛvodní klíã
k liberecké radnici. (mfi)

V Í T E ,  Î E . . .Z E P T A L I  J S M E  S E

■ v loÀském roce bylo na liberecké rad-
nici uzavfieno 553 sÀatkÛ, z nichÏ 6 se
konalo 31. prosince 2004

■ za poslední ãtyfii roky drÏí rekord
v poãtu uzavfien˘ch manÏelství rok
2000, kdy si „ano“ fieklo 627 párÛ

■ mezi snoubenci b˘vají také cizinci,
nejãastûji obãané Francie, Chorvatska,
Moldavska, SRN, Slovenska, ale také
z Egypta, Brazílie, Japonska, Jordán-
ska, Maroka, Mexika, Kanady; nejvíce
manÏelství se uzavírá se státními obãa-
ny Slovenska

■ manÏelství se neuzavírají pouze
v obfiadní síni liberecké radnice, ale
také napfiíklad v Severoãeském muzeu,
Botanické zahradû, Plaveckém bazénu,
na zahradách, v pfiírodû; v˘jimkou
nejsou ani obfiady uspofiádané doma
i ve vazební vûznici

■ do svazku manÏelského se rozhodl
vstoupit i 93let˘ snoubenec, naopak
nejmlad‰ímu bylo 17 a k tomuto kroku
potfieboval rozhodnutí soudu (dv)

Starobyl˘ klíã 
od radnice 

Gabriely Krupiãkové, vedoucí oddûlení prevence a sociálních vûcí

Zastupitelstvo mûsta v listopadu loÀského roku schválilo realizaci
Komunitního plánu sociálních sluÏeb pro období 2005 - 2007. MÛÏete pfii-
blíÏit náplÀ a cíle tohoto dokumentu?

Cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních sluÏeb, které vycházejí
ze zji‰tûn˘ch potfieb uÏivatelÛ a specifik místní komunity. Základem komu-
nitního plánování je spolupráce obcí s uÏivateli - klienty a poskytovateli
sociálních sluÏeb pfii vytváfiení plánu a vyjednávání o budoucí podobû slu-
Ïeb v konkrétní lokalitû. Pfii komunitním plánování se vychází z porovnání
z jiÏ existující nabídky sociálních sluÏeb a zji‰tûn˘ch potfieb stávajících
i potenciálních uÏivatelÛ. Proces komunitního plánování je mimo jiné pod-
mínkou na ãerpání financí z Evropského sociálního fondu. 

Co v‰e je zapotfiebí v první fázi uãinit?
Bude zpracována sociodemografická anal˘za oblasti, dále adresáfi posky-

tovatelÛ sociálních sluÏeb v Liberci. âlenové pracovních skupin uskuteãní
prÛzkum pfiání a potfieb uÏivatelÛ a prÛzkum mezi poskytovateli sociálních
sluÏeb a zji‰tûné údaje následnû také analyzují. Ve‰kerá dostupná data
budou pro pracovní skupiny podkladem ke zpracování návrhÛ dílãích opat-
fiení pro jednotlivé oblasti sociálních sluÏeb.

Mohou se do pracovních skupin zapojit také obãané? 
Samozfiejmû, jejich pomoc a úãast je velice potfiebná, neboÈ komunitní

plán sociálních sluÏeb se t˘ká v‰ech LibereãanÛ a záleÏí na nich, do jaké
míry se do jeho zpracování osobnû zapojí. Mohou pracovat v sedmi oblas-
tech zamûfien˘ch na seniory, rodiny, dûti a mládeÏ, du‰evnû nemocné, zdra-
votnû postiÏené, osoby ohroÏené závislostmi, cizince, národnostní a etnické
men‰iny a také na mentálnû postiÏené osoby. Vedle zástupcÛ poskytovate-
lÛ a uÏivatelÛ sociálních sluÏeb to budou právû obãané mûsta, ktefií v pra-
covních skupinách budou formou anket s poskytovali i uÏivateli sluÏeb zji‰-
Èovat potfieby v tûchto oblastech. Proces konzultací a pfiipomínkování zpra-
covaného návrhu komunitního plánu ze strany ‰iroké vefiejnosti probûhne
ve tfietím ãtvrtletí roku 2005. Koneãná verze 1. komunitního plánu sociálních
sluÏeb v Liberci bude distribuována do ãervna 2006.

Na koho se mohou zájemci obracet o dal‰í informace?
Koordinátorem komunitního plánování sociálních sluÏeb v Liberci je paní

Alena Bartoníãková, specialista oddûlení prevence a sociálních vûcí odboru
sociální péãe, kterou lze kontaktovat telefonicky na ãísle 485 244 934 nebo
prostfiednictvím e-mailové adresy: bartonickova.alena@magistrat.liberec.cz.
Vzhledem k tomu, Ïe návrh projde pfiipomínkovacím procesem, mûli by v‰ich-
ni, ktefií chtûjí pracovat spoleãnû s ostatními na tomto potfiebném materiálu,
sdûlit svÛj zájem na v˘‰e uvedené kontakty co nejdfiíve. (dav)

Od prvního pololetí roku 2004 pracu-
jí úfiedníci Magistrátu mûsta Liberec
na nov˘ch kopírovacích strojích. Zmû-
nil se i systém zaji‰Èování kopírovacích
a tiskov˘ch sluÏeb. Ing. Jaroslav âech,
vedoucí odboru vnitfiního fiízení fiíká:
„Kopírky i se sdílen˘mi tiskárnami zaji-
stila firma, která pro‰la v˘bûrov˘m
fiízením. Jsou z ãásti vybaveny také
scannery a zapojeny do poãítaãové
sítû. Vlastní je firma, která zaji‰Èuje
i jejich údrÏbu a opravy a magistrát
hradí pouze sluÏbu vyjádfienou ãástkou
odvozenou z poãtu zhotoven˘ch kopií
nebo v˘tiskÛ. Jedním z hlavních dÛvo-
dÛ zavedení tohoto systému bylo
postupné zastarávání pÛvodních kopí-
rek, jejich rostoucí poruchovost

a v dÛsledku toho i neúmûrn˘ nárÛst
nákladÛ na jejich údrÏbu a opravy.“ Od
Ing. âecha jsme se zároveÀ dozvûdûli,
jak magistrát naloÏí s vyfiazenou, leã
je‰tû stále funkãní technikou: „Z celko-
vého poãtu 59 kopírovacích strojÛ bylo
26 zafiazeno mezi stroje dále vyuÏitel-
né. ·est z nich dostanou základní ‰koly,
dva kopírovací stroje získají formou
darovací smlouvy krajská organizace
SdruÏení na ochranu nájemníkÛ a SKI-
COMP s. r. o. Liberec. Dal‰ích 18 kopí-
rek pfiipadne vybran˘m neziskov˘m
organizacím.“

Zb˘vající tfiiatfiicítka analogov˘ch
kopírovacích strojÛ, vesmûs zastara-
l˘ch a provoznû jiÏ neefektivních, je
urãena k fyzické likvidaci. (sa‰)

Magistrát daruje kopírky ‰kolám 
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www.arenaliberec.cz, tel.: 488 048 163, e-mail: info@arenaliberec.cz

První náv‰tûvníky multifunkãní
aréna pfiivítá 28. ãervna, kdy v novém
komplexu vystoupí populární sloven-
ská skupina Team. „Chceme se vyva-
rovat situacím, které vznikly v Sazka
Arenû pfii MS v hokeji, kdy lidé v dobû
zahájení utkání stáli dlouhé fronty
pfied turnikety. Proto uspofiádáme pfied
oficiálním otevfiením Areny, které bude
letos v záfií, minimálnû dvû akce. Pak
uÏ musí v‰e fungovat na sto procent,“
prozradil Jaroslav Mejstfiík. 

K plynulosti vstupu do Areny pfii-
spûje i plánovaná rekonstrukce ulic
v okolí multifunkãní haly. Opravami
projde ulice Jeron˘mova, ulice 28.
fiíjna a Máchova ulice. „Do budoucna
se poãítá i s vybudováním kruhového
objezdu v blízkosti haly. Ten zv˘‰í
hlavnû plynulost provozu pfii pfiijíÏdûní
a odjíÏdûní divákÛ od haly,“ dodal
Mejstfiík. (lp)

Liberecká multifunkãní aréna 
se zaplní uÏ na konci ãervna

âerven ● Team
Záfií ● Slavnostní otevfiení

● Davis Cup
● Euro Hockey Tour

¤íjen ● Miss Europe

Stavba liberecké multifunkãní
arény se pfiehoupla do své závûreãné
ãtvrtiny. Podle stavafiÛ není nic, co by
mohlo otevfiení komplexu aÏ pro 
10 000 divákÛ v záfií 2005 zabránit.
V souãasné chvíli jsou v‰echny tfii
ãásti komplexu ve fázi dokonãen˘ch
hrub˘ch staveb. Nyní se intenzivnû
pracuje na interiérech budov. Prosta-
vûno bylo do dne‰ního dne 450 milio-
nÛ korun.

Do slavnostního otevfiení multi-
funkãní arény zb˘vá necel˘ch deset
mûsícÛ, kolaudace unikátní stavby je
ale plánována uÏ na pfielom ãervna
a ãervence tohoto roku. „Poté probûh-
nou v multifunkãní hale zátûÏové
zkou‰ky, které nám prozradí, jestli
máme doladit nûkteré technologické
nebo provozní systémy,“ fiekl Ing. Jaro-
slav Mejstfiík, fieditel spoleãnosti Stadi-
on s. r. o., která areál provozuje.

Kolaudace v ãervnu. Stavafii zaãali pfied koncem roku pracovat na interiérech
v‰ech tfií budov multifunkãního komplexu. První náv‰tûvníky moderní Arena
pro 6 900 lidí pfiivítá uÏ za pût mûsícÛ. Foto: Pavel Soukup

▼ HABERA JEDE DO LIBERCE
První kapelou, která vystoupí

v multifunkãní arénû v Liberci, bude
slovenská skupina Team. Koncert
bude zároveÀ první vût‰í zátûÏovou
zkou‰kou nejnovûj‰í multifunkãní
haly u nás. Slovenská formace pfiije-
de do Liberce 28. ãervna v rámci
svého turné v âechách. 

▼ EURO HOCKEY TOUR 
Arena Liberec se stane hostitelem

svûtového hokeje uÏ v záfií. Pfii
náv‰tûvû Liberece to oznámil pfied-
seda CIHA Vratislav Kulhánek.

Více na www.arenaliberec.cz

▼ MISS EUROPE V ARENù 
Nejkrásnûj‰í dívky Evropy se

pfiedstaví v liberecké Arenû. SoutûÏ
krásy Miss Europe - Junior se zde
bude konat v fiíjnu 2005. 

▼ P¤ILOÎ RUKU K DÍLU
Charitativní akce na podporu han-

dicapovan˘ch sportovcÛ Liberecka -
„PfiiloÏ ruku k dílu“ pfiekonala dal‰í
maximum. Svoji dlaÀ otisklo uÏ 1 247
dárcÛ, ktefií pfiispûli celkem ãástkou
374 743 koruny. Mezi postiÏené spor-
tovce bylo rozdûleno 245 tisíc korun. 

▼ NOVÁ KRYTÁ H¤I·Tù
Pro pfiestavbu „staré“ Svijanské

arény se rozhodli zastupitelé mûsta.
„Budou tam dvû ledové plochy místo
nynûj‰í jedné a také sklad pro cel˘
mûstsk˘ stadion,“ fiekl primátor mûsta
Liberce Jifií Kittner. Zmûnou projde
i vedlej‰í hokejová hala. „Místo ní
vzniknou tfii krytá hfii‰tû pro sálové
sporty. Zázemí tam najdou pfiedev‰ím
liberecké floorbalové kluby, které patfií
k nejlep‰ím v âesku,“ dodal Kittner.

Centrální plocha multifunkãní arény má uÏ finální podobu. Deset
kilometrÛ topn˘ch a témûfi 25 km chladicích trubek tzv. chladicího
ro‰tu, zalili stavafii 150 kubíky betonu. Chladicí ro‰t, kter˘ je vybudo-
ván po vzoru skandinávsk˘ch technologií, se bude starat o kvalitu
ledové plochy, stejnû tak i o dal‰í alternativy vyuÏití podle konkrétních
potfieb jednotliv˘ch sportovních odvûtví. „Led, na kterém se pfiedsta-
ví uÏ v pfií‰tím roce napfiíklad extraligov˘ t˘m Bíl˘ch TygrÛ Liberec,
bude podstatnû kvalitnûj‰í neÏ ve Svijanské arénû. Poãet chladicích
trubek je totiÏ nûkolikrát vût‰í neÏ v souãasné arénû,“ fiekl 
Ing. Jaroslav Mejstfiík, fieditel spoleãnosti Stadion, s. r. o.. (lp)

Led v Arenû bude kvalitnûj‰í 
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Ing. Marie Pavlová
Rok narození: 1944
Povolání: ekonom
Politická pfiíslu‰nost: âSSD
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlenka bytové komise a v˘boru pro
‰kolství, v˘chovu a vzdûlávání
Kontakt: mobil: 606 483 377,
e-mail: pavlova.marie@seznam.cz
Proã se angaÏujete v komunální politice:
âlovûk má pomáhat ãlovûku, a to ne
vÏdy jen s my‰lenkou, Ïe se mu to vrátí.
Mám jasnû vymezen˘ Ïivotní cíl – v‰emi
silami, vûdomostmi a schopnostmi pra-
covat v zájmu obãanÛ.

RNDr. Vít Pfiíkask˘
Rok narození: 1950
Povolání: ekolog
Politická pfiíslu‰nost: âSSD
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlen kulturní komise a komise pro
obãanské iniciativy a ekologii, pfiedseda
Správní rady ekofondu
Kontakt: 485 226 111 
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Jsem rád u vûcí, které mohu sv˘m
postojem ovlivnit. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
ve‰kerá aktivita komunálního politika
má b˘t podfiízena jednomu cíli – ve pro-
spûch obãana.

Ing. Ivo Palou‰
Rok narození: 1962
Povolání: projektant
Politická pfiíslu‰nost: âSSD
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
pfiedseda kontrolního v˘boru, ãlen spor-
tovní komise a Správní rady sportovní-
ho fondu
Kontakt: 482 429 314, mobil: 777 766 814,
e-mail: i.palous@volny.cz 
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Liberec je velice dynamicky se rozvíjejí-
cí mûsto a já bych chtûl tento v˘voj
ovlivÀovat a zároveÀ nést spoluodpo-
vûdnost za jeho chod.

P ¤ E D S T A V U J E M E

V pfií‰tím vydání Zpravodaje:

● V rubrice Pfiedstavujeme budeme informovat o MUDr. Jifiím Richterovi,
MUDr. Miroslavu Samkovi a Ing. Hynku Tampierovi ● Drzost fiidiãÛ nezná meze

V˘tûÏek ze dvou lednov˘ch bene-
fiãních akcí, které pofiádá Statutární
mûsto Liberec, pfiipadne obãansk˘m
sdruÏením Svítání a Regionálnímu
dobrovolnickému centru Je‰tûd. 

„Svítání se zab˘vá hipoterapií dûtí
se zdravotním postiÏením a Regio-
nální dobrovolnické centrum Je‰tûd
pomáhá pacientÛm v nemocnicích
a domovech dÛchodcÛ a spolupracu-
je s Krajskou nemocnicí Liberec. Obû
sdruÏení znám, v minulosti jsem je
nav‰tívil a fandím jejich programÛm.
Benefiãní akce obûma pfiinese nejen
peníze, ale zároveÀ pfiispûje k tomu,
Ïe se vefiejnost o jejich existenci
i ãinnosti dozví. V˘hodou je, Ïe bene-
fice, na rozdíl od grantÛ, neurãuje na
co se peníze musí pouÏít,“ uvedl pri-
mátor Jifií Kittner. V˘nos z obou led-
nov˘ch akcí se seãte dohromady a
rozdûlí stejn˘m dílem mezi obû sdru-
Ïení.

Podle pfiedsedkynû sdruÏení
Heleny Kuliãové pouÏije Svítání
finanãní prostfiedky na mzdy a péãi
o konû. „Mzdy vyplácíme hipoloÏce
a fyzioterapeutovi. Velkou poloÏkou
je pro nás ustájení ãtyfi koní v jíz-
dárnû jezdeckého klubu Sever. Pení-
ze nám pomohou i na veterinární
péãi a pravidelné kování koní.“
Léãebné úãinky pfii jízdû na koni
roãnû pozná na 100 dûtí a ve Svítání
pro nû bûhem roku zrealizují aÏ na
dva tisíce terapií.

Regionální dobrovolnické centrum
Je‰tûd registruje na 60 dobrovolníkÛ
od 15 let aÏ po seniory v dÛchodo-
vém vûku, ktefií dûlají spoleãníky
pacientÛm v nemocnicích a v domo-
vech dÛchodcÛ. „V souãasné dobû
dobrovolníci pÛsobí na oddûleních
dlouhodobû nemocn˘ch, dûtské chi-
rurgie, onkologie a spinální jednotce.
Pomáhají pacientÛm vyplnit a zpfií-
jemnit voln˘ ãas povídáním, pfiedãí-
táním, spoleãensk˘mi hrami, v˘tvar-
n˘mi aktivitami. S pacienty ze spi-
nální jednotky jezdí i mimo nemoc-
niãní areál na rÛzné kulturní akce
a v˘lety,“ fiekla ·árka Holubová, sta-
tutární zástupkynû dobrovolnického
centra. 

Obdobnou ãinnost vyvíjejí dobro-
volníci i v domovech dÛchodcÛ.
Podle ·árky Holubcové darované
peníze pouÏije sdruÏení na dopravu,
na nákup pomÛcek pro dobrovolníky
a na jejich ‰kolení zamûfiené na tré-
nování pamûti nemocn˘ch. (dv)

Peníze pouÏijí na
pomoc druh˘m
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První a nejstar‰í fiidiãsk˘ prÛkaz pochází z Liberce
Historické snímky rodiny LiebiegÛ

i samotného objektu vãetnû plánÛ Liebie-
govy vily tvofií v˘stavu instalovanou od
prosince v reprezen-
taãních prostorách
zrekonstruovaného
interiéru zámeãku,
kter˘ se stává stfiedem
zájmu ‰iroké vefiejnosti.
O v˘stavû a zajímavos-
tech dochovan˘ch
dokumentÛ jsme hovo-
fiili s tajemníkem
magistrátu Mgr. Mar-
kem ¤eháãkem, kter˘
se na vzniku originál-
ní expozice podílel.

Pane tajemníku,
jak vÛbec vznikla
my‰lenka v˘stavu
o historii a souãas-
nosti Liebiegovy vily
uspofiádat? Budou
moci zájemci v˘sta-
vu spatfiit i jinde, neÏ
ve vile u pfiíleÏitosti
napfiíklad dal‰ího Dne otevfien˘ch
dvefií?

Nápad pfiipravit malou v˘stavu
o rodinû LiebiegÛ a jejich vile vznikl
v souvislosti s nûkolika spoleãensk˘mi
akcemi, které se
v postupnû restauro-
vaném objektu usku-
teãnily na konci uply-
nulého roku. Mûl
jsem pocit, Ïe by se
náv‰tûvníci mûli
dozvûdût, jak cenn˘
objekt mûsto vlastnû
zachránilo. Text
o samotné vile dopl-
Àují i informace
o jednotliv˘ch ãle-
nech rodiny Liebie-
gÛ, ktefií mûli na
vzhled Liberce
ve druhé polovinû 
19. století ohromn˘
vliv a v˘sledky jejich
ãinnosti mÛÏeme ve
mûstû dodnes sledo-
vat - napfiíklad Liebie-
govo mûsto, Libe-
recká v˘‰ina, budova galerie a jiné.
Ponûkud kuriózní je, Ïe pfiesnû ve stej-
né dobû, kdy byla v˘stavka ve vile pre-
zentována, byly o pár desítek metrÛ
níÏe pomalu ukonãeny demolice
pÛvodních liebiegovsk˘ch továren,
jejichÏ prosperita umoÏnila financovat
tak rozsáhl˘ projekt, jak˘m byla stav-
ba vily. 

Poprvé byla v˘stava pfiístupná
náv‰tûvníkÛm vánoãních akcí na konci
roku 2004. Poãítáme ov‰em, Ïe by mohla

b˘t pfiedstavena
i v budovû radnice.

MÛÏete trochu
více pfiiblíÏit o ãem
vystavené doku-
menty vypovídají
a jsou mezi nimi
nûkteré v˘jimeãné ãi
unikátní?

Pfiedstavili jsme
nejen portréty
v˘znamn˘ch Liebie-
gÛ, ale pfiedev‰ím
plány jednotliv˘ch
etap stavby. Nûkteré
dodnes nesou pÛvod-
ní podpisy liebiegov-
ského architekta
Jakoba Schmeissne-
ra, kter˘ byl také
tvÛrcem unikátního
L i e b i e g o v a
mûsta s dne‰-

ním námûstím Pod Branou. Sou-
ãástí v˘stavy jsou i unikátní foto-
grafie pÛvodních interiérÛ vily
s nábytkem, prezentovány jsou
rovnûÏ fotografie Theodora Lie-

biega juniora
a jeho slavn˘ch
a u t o m o b i l Û
pfied vilou.
Zajímavé jsou
tfieba údaje
o druhé Liebie-
govû vile,
velmi podobné
té liberecké, postave-
né Heinrichem Liebie-
gem u Frankfurtu.
V˘stava pfiedstavuje
i dvû kuriozity - foto-
grafii císafie Franti‰ka
Josefa I. v parádní
uniformû na náv‰tûvû
u LiebiegÛ v Liberci
v roce 1906 a druh˘
unikát – fiidiãskou
licenci Theodora von

Liebiega vydanou libe-
reck˘m magistrátem.

Jde o vÛbec nejstar‰í fiidiãsk˘ prÛkaz na
území âeské republiky. Fascinuje mne,
Ïe právû ná‰ úfiad vydal první fiidiãák
u nás. V‰echny vystavené dokumenty
jsou ov‰em pouze kopiemi cenn˘ch ori-
ginálÛ.

Tyto cenné dokumenty jste objevili
v Liebiegovû zámeãku?

V budovû se nám Ïádné dokumenty

nepodafiilo nalézt, pfii zprovoznûní objek-
tu jsme objevili pouze pfiedváleãné
zazdûné lahve z vratislavického pivovaru
a jednu tajnou schránku, bohuÏel, prázd-
nou. Nejvût‰ím objevem ov‰em byl nález
malovaného stropu ve velké hale, kdysi
nejv˘stavnûj‰í ãásti zámeãku, po‰kozené
pfiestavbou v roce 1939. Strop, jehoÏ
odkrytí údajnû povaÏují památkáfii za
objev roku 2004 v Liberci, chceme dát
letos do náleÏitého stavu a pfiedstavit
LibereãanÛm. Dokumenty, které jsou
souãástí v˘stavy, pocházejí vesmûs ze
Státního okresního archivu a stavebního
archivu Magistrátu mûsta Liberec. 

Existují dal‰í archivní materiály
z historie a dûní v Liebiegovû vile,
které by rovnûÏ mohly poslouÏit pro
uspofiádání v˘stavy? 

MateriálÛ stále pfiib˘vá, jak mûsto
vilu zaãalo zprovozÀovat, projevuje
stále vût‰í zájem i vefiejnost. Pfii posled-
ním Dnu otevfien˘ch dvefií nám dokonce
jedna náv‰tûvnice pfiinesla pováleãné

noviny s ãlánkem o jeslích v objektu.
Materiály sháníme také v na‰em archi-
vu. Posledním „objevem“ jsou plány
domu v Ha‰lerovû ulici nad Textilanou,
kter˘ byl ve stejném stylu a stejn˘m
architektem postaven Liebiegy pro vyso-
ké úfiedníky jejich firmy. Má stejnou
architekturu jako vila, stejn˘ tvar vûÏe
a podobnou polohu na vyv˘‰eninû. Roz-
hodnû se mûlo jednat o její architektonic-
k˘ protipól. ¤ada dfiíve neznám˘ch sou-
vislostí a spojení jistû vyjde je‰tû na
povrch. S Liebiegovou vilou bude spoje-
na i celá fiada zajímavostí. Mûsto ji vnímá
jako jednu z velmi cenn˘ch staveb,
a proto pfiistoupilo k nalezení vyuÏití této
památky a pfiispûlo tak k její záchranû
v co nejpÛvodnûj‰ím stylu. Mnoho vûcí
mne i moje kolegy na objektu fascinuje
a vzbudilo nad‰ení. PÛvodní dokumenta-
ci zpracováváme postupnû o víkendech
a doufám, Ïe s v˘sledky brzy libereckou
vefiejnost seznámíme. Tfieba i na pokra-
ãování ve Zpravodaji. (dv)

K unikátÛm patfií fiidiãsk˘ prÛ-
kaz Theodora von Liebiega

Císafi Franti‰ek Josef I. na náv‰tûvû u Lie-
biegÛ v Libereci v roce 1906

PÛvodní stavba vily



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • LEDEN 2005 9

ZapomeÀte na v˘razy bunkr ãi kryt.
V souãasnosti se tûmto je‰tû stále nut-
n˘m a nezbytn˘m zvlá‰tním stavbám
civilní obrany fiíká uÏ jen úkryty. Nejen
toto víme od Miroslavy Tauchmanové.
Právû ona nás coby vedoucí oddûlení
bezpeãnosti a záchrann˘ch sloÏek
Magistrátu mûsta Liberec „vtáhla“ do
toho nejvût‰ího úkrytu, kter˘ Liberec
má. âleny v˘pravy do neuvûfiitelnû roz-
sáhlého podzemí o rozloze 925 m2 byli
v závûru loÀského roku jak primátor
a ‰éf záchrann˘ch sloÏek v jedné osobû
Jifií Kittner, tak i tajemník magistrátu
Marek ¤eháãek. To, co podzemí nabíd-
lo, vystihla s nadsázkou vyfiãená slova
primátora v okamÏiku, kdy ho schÛdky
dovedly do svûtla jednoho z jeho ãtyfi
nouzov˘ch v˘lezÛ. „Na nás si al-Kajda
nepfiijde…“ 

Zmínûn˘, perfektnû vybaven˘, ale
i udrÏovan˘ úkryt, se nachází pod
Sokolovsk˘m námûstím. Miroslava
Tauchmanová o jeho parametrech fiíká:
„Je vybaven technologiemi, které
umoÏÀují dodávku nezávadného vzdu-
chu. Postaráno je o dostateãn˘ pfiívod
pitné vody pro v‰echny osoby, a to na
dobu dvaasedmdesáti hodin. Nejen

v tomto, ale i ve v‰ech dal‰ích tlakovû
odoln˘ch a velkokapacitních úkrytech
jsou zafiízení, která umoÏÀují dodávku
nezávadného vzduchu“. 

Úkryt pod „Sokolákem“ je nejvût‰í
z celkov˘ch 75 rozmístûn˘ch na území
Liberce, pfiiãemÏ 29 vlastní Statutární
mûsto Liberec. Je ve velmi dobrém
stavu a v ãase nebezpeãí je schopen
pojmout aÏ 1 500 lidí. Konkrétnû by zde
byly evakuovány matky s dûtmi, dále
‰koláci z pfiilehl˘ch ‰kol, dÛchodci,
nemocní a nepohybliví lidé z urãen˘ch
lokalit mûsta. 

A co my, ostatní, napadne urãitû
kaÏdého, kdo se neve‰el do vyjmeno-
van˘ch kategorií? Miroslava Tau-
chmanová uklidÀuje. „Je tu je‰tû dal-
‰ích 74 tlakovû odoln˘ch úkrytÛ.
Máme také okolo tisícovky úkrytÛ pro-
vizorních, kter˘ch by mûlo b˘t v Liber-
ci do budoucna zhruba 1 500. Jedná
se o vhodnû upravené suterénní pro-
story obytn˘ch domÛ ãi v˘robních hal,
které se za stavu ohroÏení státu
i bûhem války umí pfiizpÛsobit
k ochranû pfied úãinky souãasn˘ch
bojov˘ch prostfiedkÛ.“

Na závûr dodejme, Ïe i takov˘
„Rokáã“, tedy Casta Club, by umûl
v ãase ohroÏení poskytnout pfiístfie‰í
témûfi 500 osobám. (sa‰)

Ukrytá ‰ance na pfieÏití

Pfies nepfiíznivé poãasí si Ale‰
Valenta pochvaloval dobré podmínky.
„Jsem velmi spokojen i kdyÏ vzhledem
k malému prostoru nemÛÏeme pfied-
vést vût‰í skoky. I tak je ale na‰e
vystoupení nároãné. Skáãeme za sebou
a musíme dávat pozor pfii doskoku, kde
pfii pfiípadném pádu jednoho z nás
mÛÏe dojít ke kolizi,“ uvedl Ale‰ Valen-
ta, kterému se splnilo pfiání uspofiádat
exhibici v Liberci. Potlesk divákÛ
nesklízely jen skokanské „kousky“
lyÏafisk˘ch akrobatÛ, ale také vystou-
pení ãlenÛ TJ Lokomotiva na trampolí-
nû pod vedením Miroslava Patrmana.
O dobrou zábavu se postaral moderá-
tor Martin Dejdar a na „zahfiátí“ zazpí-
val Tomá‰ Savka. A pokud je‰tû nûko-
mu byla zima, mohl se zapojit do sou-
tûÏních her. Euroteam se v liberecké
pfiedpremiéfie rozlouãil s leto‰ním
rokem pyroshow. 

Akrobatickou exhibici uspofiádaly
na zahájení leto‰ní zimní sezony akcio-
vá spoleãnost Sportovní areál Je‰tûd
(SAJ) a První produkãní. „Chtûli jsme
kromû jiného ukázat, Ïe pro akrobatic-
ké lyÏafie lze pfiipravit podmínky
i z technického snûhu,“ uvedl tajemník
SAJ Jifií Zeronik. ·patné poãasí v‰ak
organizátorÛm pfiekazilo pÛvodnû plá-
novan˘ program. „JiÏ dopoledne mûli
lyÏafii a známé osobnosti soutûÏit na
slalomové trati, ale nad na‰ím úmys-
lem zvítûzila pfiíroda a její rozmary.
Snad se to povede pfií‰tí rok,“ dodal na
závûr Jifií Zeronik. (dv)

Libereãané podpofiili sbírku „Pozvednûte slabé“
Témûfi 335 tisíc korun se podafiilo

nashromáÏdit v prosincové ãásti vefiej-
né sbírky „Pozvednûte slabé“, organi-
zované Nadací Euronisa v deseti mûs-
tech Euroregionu Nisa. Spoleãnû
s v˘tûÏkem z letní sbírky se získalo 
506 428 Kã. K tomuto obnosu je‰tû pfii-

kov˘ mluvãí Nadace Euronisa Petr
Du‰ák, budou finanãní prostfiedky ze
sbírky rozdûleny v prvním ãtvrtletí
leto‰ního roku. Jen v Liberci a jeho
okolí se v prosinci vybralo 151 300
korun a spoleãnû s letní sbírkou dárci
odevzdali 208 800 korun. (dv)

budou peníze ze zaslan˘ch dárcov-
sk˘ch SMS. Tento roãník sbírky osobnû
podpofiili herec Franti‰ek Peterka, pfied-
seda Senátu PâR Pfiemysl Sobotka, libe-
reck˘ primátor Jifií Kittner, hejtman
Libereckého kraje Petr Skokan, hokejo-
v˘ brankáfi Milan Hniliãka. Jak uvedl tis-

Náhradní zdroj elektrického proudu,
kter˘ se uvede do chodu ruãním
otáãením, jak znázorÀuje M. Tauch-
manová

Prohlídka vzduchotechniky

Akrobatická show
Dokonãení ze  str. 1

Upozornûní
Magistrát mûsta Liberec dokonãu-

je vyklizení tzv. velké budovy v Pala-
chovû ulici, která byla v závûru roku
2004 vydraÏena. Z tohoto dÛvodu se
pfiestûhoval odbor správy kapitálu
do 4. poschodí budovy b˘valého Díla
(vedle Komerãní banky) na nám.
Dr. E. Bene‰e.
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Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu
mÛÏe b˘t fyzická i právnická osoba,
nestátní organizace, spolek, sdruÏení
nebo nadace. 

Dotace 1. kola je zamûfiena na podporu
pravidelné sportovní ãinnosti. Termín
uzávûrky pro podání Ïádostí je pondûlí
31. ledna 2005 do 18 h.
Dotaci lze poskytnout na: pronájem spor-
tovi‰È a tûlocviãen, provozní náklady,
nákup sportovního hmotného investiãního
majetku a drobného hmotného investiãní-
ho majetku.

Dotace 2. kola je zamûfiena na: ãásteãné
pokrytí investiãních nákladÛ sportovních
organizací. Termín uzávûrky pro podání
Ïádostí je pondûlí 31. ledna 2005 do 18 h.

Dotaci lze poskytnout na:
projekty stavebního charakteru (novou
v˘stavbu, modernizaci apod.), na které
byla poskytnuta dotace také z jiného
vefiejného zdroje a projekty technického a
technologického charakteru.

Dotace 3. kola je zamûfiena na: vefiejné
jednorázové, náborové a propagaãní
akce. Termín uzávûrky pro podání Ïádo-
stí je pondûlí 28. února 2005 do 18 h.
Dotaci lze poskytnout na: propagaci,
technické zabezpeãení, pronájem sporto-
vi‰È a tûlocviãen.

Dotace 4. kola je zamûfiena na: podporu
úspû‰né reprezentace mûsta a bude
poskytnuta za dosaÏení titulu Mistr âR
v mládeÏnick˘ch kategoriích, medailo-

vé umístûní na ME juniorÛ nebo MS
juniorÛ. Termín uzávûrky pro podání
Ïádostí je pondûlí 28. února 2005 do 18 h. 
Dotaci lze poskytnout na: dal‰í sportov-
ní ãinnost sportovce pfiípadnû vybavení
úspû‰ného sportovce.

Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pra-
videl jsou k dispozici v recepci radnice, na
oddûlení kultury a sportu nebo na webo-
v˘ch stránkách Statutárního mûsta Libe-
rec (www.liberec.cz).

Vyplnûné Ïádosti pfiijímá pouze oddûle-
ní kultury a sportu (budova radnice, 
1. patro, dvefie ã. 109b).

Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle
485 243 385 (p. Kopeck˘).

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 1., 2., 3. a 4. kolo na poskytnutí dotací v roce 2005 ze Sportovního fondu Statutárního mûsta Liberec

Sociální práce je prvofiadá
UÏ pût let pÛsobí na území mûsta

Liberce Romské komunitní centrum
(RKC). Co se za tuto dobu povedlo
a co jiÏ ménû? Nejen na tuto otázku
jsme hledali odpovûì u Miroslava
Kotlára, koordinátora RKC. 

„Nejvût‰í úspûch spatfiuji v nastar-
tování terénní sociální práce. Ta
obná‰í aktivity tfií lidí pracujících pod
hlaviãkou magistrátu mûsta a tfií
zamûstnancÛ Libereckého romského
sdruÏení, ktefií se starají o 272 klientÛ
a jejich poãet stále roste. Letos chce-
me zahájit akreditované vzdûlávání
pro terénní sociální pracovníky, ãímÏ

chceme pfiispût k profesionalizaci
v této oblasti. Dal‰í smûr na‰í práce
vidím v pomoci pfii hledání zamûstná-
ní a vhodného bydlení.“

Pomáháte mnoha romsk˘m rodi-
nám a dûtem. Mají oni sami zájem
zapojit se do aktivit centra? 

„Urãitû ano. Prostfiednictvím Libe-
reckého romského sdruÏení se nám
podafiilo otevfiít pfiípravnou tfiídu pro
pfied‰kolní dûti, kde se pod dohle-
dem pedagoga pfiipravují na vstup
do základních ‰kol. V této aktivitû je
velmi dÛleÏitá spolupráce i rodiny
dítûte.“ (dv)

Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje I.
kolo na poskytnutí dotací v roce 2005
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlá-
vání Statutárního mûsta Liberec.

Dotace budou poskytovány na
akce zahájené v období od 1. bfiezna
do 30. záfií 2005.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základ-
ních pravidel jsou k dispozici na
oddûlení ‰kolství Magistrátu mûsta
Liberec (budova radnice, 1. patro,
dvefie ã. 111), v recepci radnice a na
webov˘ch stránkách Statutárního
mûsta Liberce. Vyplnûné Ïádosti
budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den
pouze na oddûlení ‰kolství do pondûlí
28. února 2005 do 18 h. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Statutární mûsto Liberec vyhla‰uje
pro rok 2005 v˘bûrové fiízení pro
poskytnutí pfiíspûvku z Mûstského
fondu rozvoje bydlení

Finanãní podpora je poskytována
na: rozvody vody, kanalizaãní sítû,
komunikace, vefiejné osvûtlení. 

Îádost mÛÏe podat právnická
osoba, fyzická osoba, sdruÏení, spo-
lek, druÏstvo apod. NáleÏitosti pro
uplatnûní Ïádosti jsou zvefiejnûny na
úfiední desce liberecké radnice a na
www.liberec.cz/pages/obcan/magi
strat/projekty.htm

Vyplnûnou Ïádost lze zaslat dopo-
ruãenû popfi. podat osobnû kaÏd˘
úfiední den na adresu: Odbor rozvo-
jov˘ch projektÛ, Ing. Jitka Pí‰ová,
nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 a to
v termínu do 3. 3. 2005 do 10 h.

Vrací se Eli‰ka 
Vûfite nebo ne, díky chuti rodiãÛ

„oprá‰it“ jedno ze vzne‰en˘ch jmen,
co jich ãesk˘ kalendáfi nabízí, pfiibude
ve mûstû pod Je‰tûdem a jeho okolí
Eli‰ek. Právû Eli‰ky ãi domácky naz˘-
vané Ely nebo Elzy, se totiÏ v Ïebfiíã-
ku nejvíce uÏívan˘ch dívãích jmen za
poslední ãtyfii roky umístily na tfietí
pozici. Tradiãnû bodují Terezky, tûch
bude o nûco více, neboÈ zaujaly dru-
hou pfiíãku, no a „favoritkou“ je za
roky 2000 – 2004 Katefiina. „Rodiãe
dûtí vybírají jména pro své maliãké
velmi uváÏlivû. Pfii rozhodování
nepodléhají televizním seriálÛm,“
míní vedoucí oddûlení matriky Kvûta
Zavfielová, od které jsme se dozvûdû-
li, Ïe to se stále diskutovanou statisti-
kou narozen˘ch dûtí není aÏ zas tak

zlé. VÏdyÈ jen v obfiadní síni liberecké
radnice se jich v uplynulém roce se‰lo
celkem 1 375, pfiiãemÏ v roce 2003 jich
obfiadem pro‰lo 1 324 a v roce 2002 
1 338. „Nejslab‰í“ byl rok 2000, kdy
se jednalo pouze o 1 177 novorozencÛ.

Jan, Honza, Jeníãek, Jenda, tak
tohle chlapecké jméno se pfii vítání
obãánkÛ skloÀuje nejãastûji. Tradiãnû
v Ïebfiíãku populárních jmen
v posledních ãtyfiech letech „zabodo-
val“ Tomá‰ jako druh˘, a tfietím nej-
populárnûj‰ím je Jakub. A jaká oprav-
du netradiãní jména dokáÏí dát rodiãe
sv˘m ratolestem? Kvûta Zavfielová
nahlédla do záznamÛ a je jasné, Ïe se
mÛÏete nûkdy a nûkde setkat s Vivi-
en, Mahtiasem, Rolandem, Christia-
nem a nebo také Kevinem. (sa‰)

Îádosti o dotace
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Vzne‰eného páva lapili na „SoukeÀáku“
S dárky pro nûmé tváfie, které se

z rÛzn˘ch dÛvodÛ ocitly v rÛÏodolském
mûstském útulku, pfiicházejí obãané
po cel˘ rok. Pfiiná‰ejí granule, konzer-
vy, pamlsky pro psy i koãky, pi‰koty,
ale také hraãky. Nezapomnûli na nû ani
o vánoãních svátcích. „Pomoci drobn˘-
mi dárky pfii‰lo opravdu mnoho lidí.
Jen od poloviny prosince do svátkÛ
jsme od dárcÛ pfiijali 170 kilogramÛ
granulí,“ fiíká Hana Volková, zástupky-
nû vedoucí mûstského útulku v RÛÏo-
dole. Podle jejích slov jsou nejmilej‰í
dárky od dûtí, které pilnû stfiádají, aby
z penûz v kasiãce mohly koupit zvífiát-
kÛm v útulku nûco dobrého na zub
nebo na hraní. Koãky a psi jsou ãasto
také dárkem pod vánoãní stromek,
a proto jsme se zajímali, zda pfied
vánoãními svátky byl o zvífiata zájem.
„Vût‰í zájem byl o nejmen‰í koÈata,
která jsme jiÏ v útulku nemûli. Velmi
nás ale potû‰ili lidé, ktefií si pfied Váno-
cemi vybrali pro své rodiãe devítileté-
ho ovãáka. Byl u nás pfies rok a mysle-

i jedinci, ktefií pfiinesou do útulku
svého kdysi miláãka a vydávají jej za
„nalezence“. Takové lidi v‰ak odhalí
místní ‰etfiení a nemine je za jejich
chování pokuta. Dotyãné zvífie ale
zÛstane v útulku do doby, neÏ si jej
odvede nov˘ pán. „Náhradní péãe trvá
rok a teprve po uplynutí této doby se
nov˘ chovatel stává majitelem zvífie-
te,“ vysvûtluje s tím, Ïe pracovníci
útulku mají zku‰enosti i s takov˘mi
lidmi, ktefií vrátí zvífie aÏ za pÛl roku,
kdyÏ je pfiestane zajímat. Nejvíce zví-
fiaty se útulek zaplní po letních prázd-
ninách. „Dûti si je pfiivezou domÛ od
babiãek a pak teprve zjistí, Ïe k nim
mají povinnosti. Musí je vûnãit, krmit,
a to se stává pfiítûÏí.“ Jen v prÛbûhu
loÀského roku na‰lo v mûstském útul-
ku pfiístfie‰í 459 psÛ a 383 koãek. Do
náhradní péãe se podafiilo udat 189
psÛ a 204 koãek, pfiiãemÏ zpût k pÛvod-
ním majitelÛm, ktefií své ãtyfinohé spo-
leãníky hledali, se vrátilo 231 psÛ 
a 6 koãek. Dagmar Vodvárková

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.

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme v‰em klientÛm, ktefií pfii‰li a zakoupili si vánoãní v˘robky z dílen pro
mentálnû postiÏené osoby Domova Harcov a dílen pro tûlesnû handicapované
Mezinárodního centra Universium. Celkovû jste pfiispûli ãástkou 5 255 Kã.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
PLESOVÁ SEZONA 2005: Mûstské informaãní centrum pfiiná‰í v‰em milovníkÛm
tance a dobré zábavy soupis plesové sezony 2005.
ZIMNÍ SPORTOVI·Tù: PfiíznivcÛm sezonních sportÛ nabízíme pfiehled zimních
sportovi‰È na‰eho regionu, moÏnosti bruslení, ceny a provozní doby lyÏafisk˘ch
vlekÛ spolu s kontakty na jejich provozovatele, seznam pÛjãoven zimního vyba-
vení atd. 
V˘‰e jmenované pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách
http://www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru
Liberec.
Pfiehled snûhového zpravodajství lyÏafisk˘ch stfiedisek âR je dennû aktualizován
na internetov˘ch stránkách http://www.holidayinfo.cz
K DISPOZICI V MIC
TOP 40 – Speciální broÏura pro vyznavaãe zimních sportÛ s podrobn˘m pfiehle-
dem nejv˘znamnûj‰ích lyÏafisk˘ch stfiedisek v âR, vãetnû kontaktÛ, panorama-
tick˘ch mapek atd.
Turistické noviny Libereckého kraje – Zimní vydání oblíben˘ch turistick˘ch
novin s podrobn˘mi informacemi pro celou oblast Libereckého kraje. Cena 10 Kã.
JARNÍ PRÁZDNINY 2005
V termínu 21.–27. 2. 2005 jsou v Liberci jarní prázdniny. Kompletní pfiehled jar-
ních prázdnin pro celou âR, soupis svátkÛ a dal‰í jsou k dispozici na
http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium).

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

li jsme, Ïe svÛj Ïivot uÏ doÏije tady.
Doufáme, Ïe noví chovatelé s ním
budou spokojeni a jemu bude také
dobfie,“ líãí Hana Volková. To osmilet˘
kfiíÏenec Ringo si místo v útulku, kde
Ïije uÏ ãtvrt˘m rokem, vybojovává po
svém. „Byl nûkolikrát osvojen. PokaÏ-
dé utekl a vrátil se zpût k nám. Jinak je
to velmi hodn˘ pes, ale jakmile vycítí,
Ïe by si jej nûkdo odvedl, zaãne ze
sebe vycenûním tesákÛ dûlat zlého,“
prozradí na Ringa, kter˘ si na své
peãovatele natolik zvykl, Ïe netouÏí po
Ïádné zmûnû a útulek povaÏuje za své
domovské právo.

Îádnou v˘jimkou nejsou v útulku
i jiná zvífiata. Pravidelnû kaÏdé jaro se
zde ocitnou po‰tolky, které dál putují
do péãe zdej‰í zoologické zahrady.
Loni zde mûli raritu v podobû páva,
kter˘ se procházel po Soukenném
námûstí. Ztracená a zatoulaná zvífiata
sem pfiiná‰ejí nejvíce lidé, ktefií je
naleznou opu‰tûná na ulici. Jak nám
Hana Volková potvrdila, Ïel, najdou se

ZOO Liberec má
nové logo

Nové logo bude vítat náv‰tûv-
níky liberecké zoologické zahra-
dy. Uvedla to tisková mluvãí
zahrady Ivana Jandová. „Nov˘m
logem bude symbol spokojeného
zvífiete. Vefiejnosti jej pfiedstaví-
me koncem ledna, kdy také uspo-
fiádáme v˘stavku dal‰ích úspû‰-
n˘ch návrhÛ,“ sdûlila mluvãí.
Vítûzn˘ návrh pochází od ·tûpá-
na Valeckého, studenta tfietího
roãníku Stfiední umûleckoprÛmy-
slové ‰koly a Vy‰‰í odborné ‰koly
v Jablonci nad Nisou. Ten se spo-
leãnû s dal‰ími 40 spoluÏáky pfii-
hlásil do soutûÏe, kterou vyhlási-
la Zoologická zahrada Liberec
v fiíjnu 2004. 

„Pfii vypracování návrhu stu-
denti mûli vycházet z toho, Ïe
Zoologická zahrada v Liberci je
nejstar‰í v republice a je v˘jimeã-
ná sv˘m chovem vzácn˘ch
a ohroÏen˘ch druhÛ,“ fiekla Jan-
dová s tím, Ïe cílem soutûÏe bylo
navrhnout logo, které by jedno-
duch˘m av‰ak jedineãn˘m
v˘tvarn˘m pojetím charakterizo-
valo zahradu. „Vytváfiíme totiÏ
novou filosofii vztahu ZOO
a náv‰tûvník“, upfiesnila. (dv)



Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 12. února 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

12|02
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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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, kfiíÏenec NO, ãern˘ s pálením, 1
rok •fena, kfiíÏenec, hnûdoãerná, 7
mûsícÛ •pes, NO, pálen˘, 5 let •pes,
kfiíÏenec, ãern˘ s pálením, 3 mûsíce 
• pes, NO dlouhosrst˘, mohutn˘, 4
roky • pes, kfiíÏenec pudla, ‰ediv˘, 3
roky • fena, kfiíÏenec dobrmana, ãerná,
3 mûsíce • pes kastrovan˘, kfiíÏenec,
písková barva, 1 rok • fena, dobrman, 2
roky • fena, kfiíÏenec kníraãe, melírova-
ná, 2 roky • pes, kfiíÏenec NO s kníra-
ãem, ãern˘, 1 rok • fena, kfiíÏenec,
ãerná se svûtl˘mi znaky, 1,5 roku •
fena, kfiíÏenec, ãerná, del‰í srst, 6 let •
pes, kfiíÏenec dobrmana, ãern˘ s bílou
náprsenkou, 3 roky • fena, kfiíÏenec,
svûtle rezevá, del‰í srst, 3 roky • fena,
kfiíÏenec NO, ãerná, 4 roky • pes, kfiíÏe-
nec, ãerné a bílé znaky, dlouhosrst˘, 2
roky • fena, NO, svûtle pálená, ostrá, 7
let • pes, kfiíÏenec NO, rezav˘, del‰í
srst, 4 roky • fena, NO, vlko‰edá, 7 let
• fena, kfiíÏenec pinãe, rezav˘ melír, 1

rok • pes, kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘
s pálením, 1 rok • pes, kfiíÏenec, svûtle
plav˘, del‰í srst, 1,5 roku • pes, kfiíÏe-
nec jezevãíka, rezav˘, dlouhosrst˘, 7
let • pes, NO, tmavû vlko‰ed˘, 5 let •
pes, dalmatin, 6 let • fena, nûmeck˘
ohafi, 9 let
Koãky pfieváÏnû dospûlé, kastrovaní
kocoufii i koãky.
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe. 

Aktualizovan˘ seznam zvífiat najdete
na www.liberec.cz  

17.–20. 1. 2005  Na Starém Mûstû
Vzdu‰ná 1373, tel.:  485 100 605

21.–23. 1.  U Radnice
Fr˘dlantská 244/1, tel.:  485 712 481

24.–27. 1.  U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

28.–30. 1.  Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.:  482 710 540

31. 1.–6. 2.  Jizerská
Rusova 427/15, tel.:  485 108 351

7.–13. 2.  Bohemia
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484

14.–20. 2.  U Raka
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

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

Vybudují si 
vlastní areál

Vhodn˘ pozemek pro v˘stavbu
spoleãného tûlov˘chovného a sokol-
ského areálu poskytlo Statutární
mûsto Liberec Sokolu a pomohlo mu
tak fie‰it tíÏivou situaci. Liberecké
sokolské jednoty totiÏ nemají Ïádn˘
objekt ani vlastní zázemí pro svoji ãin-
nost a proto formou nájmu vyuÏívají
‰kolská zafiízení. Pro v˘stavbu areálu,
kter˘ by slouÏil ãtyfiem sokolsk˘m
jednotám i vefiejnosti, byl vytipován
prostor v Je‰tûdské ulici, v blízkosti
b˘val˘ch „Pekáren". Prodej vytipova-
n˘ch pozemkÛ za symbolickou 1 Kã
schválili zastupitelé mûsta na loÀ-
ském listopadovém zasedání. 

Na zmínûn˘ch pozemcích chtûjí
sokolové do konce roku 2006 vybudo-
vat spoleãenskou budovu s kancelá-
fiemi a klubovnami. Poãítá se rovnûÏ
s v˘stavbou ubytovny pro 40 osob
vãetnû sociálního zázemí, kuchynû,
prodejny a pÛjãovny sportovních
potfieb. Dal‰í etapa poãítá s vybudo-
váním sportovní haly na ko‰íkovou,
sálovou kopanou, házenou a floorbal.
Na venkovních plochách vzniknou
dva tenisové kurty a jedno hfii‰tû pro
ko‰íkovou. Investiãní náklady se
odhadují na 80 milionÛ korun. (dav)

Projekt pro 
‰kolní kolektivy

Díky za Ïivot je název projektu, kter˘
se v loÀském roce setkal se zájmem ‰kol.
Pod stejn˘m titulem jej i letos pofiádá
oddûlení prevence a sociálních vûcí
Magistrátu mûsta Liberec. „Jedná se
o v˘uku záchrany tonoucího ve vodû
podle metodiky v˘cvikového centra
Vodní záchranné sluÏby ââK, kterou lze
zafiadit do ‰kolních osnov. Projekt je
urãen ÏákÛm 7. a 9. tfiíd základních ‰kol,“
uvedla Alena Bartoníãková z oddûlení
prevence a sociálních vûcí. V˘uka se
uskuteãní v Plaveckém stadionu na TrÏ-
ním námûstí. První ãást projektu se reali-
zuje od 10. ledna do 31. bfiezna 2005, a to
vÏdy v pondûlí od 8.30 do 11.30 hodin
a v úter˘ a pátek od 10 do 13 hodin. 

Pfiihlá‰ky s názvem ‰koly, datem
a hodinou úãasti, s oznaãením tfiídy
a poãty ÏákÛ pfiijímá oddûlení prevence
a sociálních vûcí MML. Dal‰í informace
poskytne A. Bartoníãková na tel.: 485
244 934 nebo e-mailové adrese: bartonic-
kova.alena@magistrat.liberec.cz. (dav)


