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První zatûÏkávací zkou‰kou pro‰la
novû postavená Tipsport aréna
v pátek 24. ãervna. Tribuny zaplnili
Ïáci a studenti základních a stfiedních
‰kol, ktefií si pfii‰li poslechnout úryvky
z muzikálu Tfii mu‰ket˘fii. Jejich prota-
gonisté napfi. Le‰ek Semelka, Petra
JanÛ a Monika Absolonová sklidili po
právu ovace, ale pofiádnû to halou
„dunûlo“ pfii vystoupení skupiny
Maxim Turbulenc, která dostala
mladé publikum do varu.

S dvoumûsíãním pfiedstihem se

spoleãnosti Syner podafiilo po nece-
l˘ch dvou letech dokonãit jeden
z nejmodernûj‰ích sportovních stánkÛ
v republice. “Jsem rád, Ïe dne‰ním
dnem se naplnil sen, kter˘ mûly stov-
ky a tisíce lidí v Liberci. Mám obrov-
skou radost, Ïe jsme v‰ichni tady
spolu a doufám, Ïe nikoliv naposledy“
poznamenal primátor mûsta Jifií Kitt-
ner. Ze zaplnûn˘ch tribun haly mûl
radost také spolumajitel spoleãnosti
Syner a prezident hokejového klubu

Novou Tipsport arénu poprvé pfii koncertû zaplnilo na 7 500 divákÛ 

Dva metry a dvacet centimetrÛ
vysokou repliku rytífie, kter˘ bude po
22. srpnu leto‰ního roku instalován na
hlavní radniãní vûÏ, bude moci vefiej-
nost spatfiit v atriu historické budovy
radnice. Vystaven bude od pondûlí 
8. srpna od 10 do 18 hodin a v následu-
jících dnech do 12. srpna vÏdy v dobû
úfiedních hodin magistrátu. Naposledy
si repliku budou moci náv‰tûvníci pro-
hlédnout v sobotu 13. srpna od 9 do 14
hodin. (dv)

Replika rytífie 
v atriu radnice

Vláda podpofií
MS 2009

Miliardu a sto milionÛ korun dosáh-
nou v letech 2006 aÏ 2007 investice do
pfiípravy sportovi‰È a infrastruktury na
pofiádání mistrovství svûta v klasickém
lyÏování v roce 2009. Vláda schválila,
Ïe Liberci na tuto akci poskytne ze
státního rozpoãtu 569 milionÛ korun. 

Pokraãování na str. 2
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

■ Nov˘ systém platí pfii uzavírání
nájemních smluv v bytov˘ch domech
postaven˘ch za pomoci státní dotace.
Dotkne se bytov˘ch domÛ stavûn˘ch
v lokalitách Liberec-Vlnafiská, u Zimní-
ho stadionu a v Zeleném Údolí. Jejich
v˘stavbu podpofiil Státní fond rozvoje
bydlení âR (SFRB) a statutární mûsto
Liberec (SML) ji realizuje spoleãnû se
spoluinvestory. Doposud nájemní vztah
uzavíralo bytové druÏstvo na základû
souhlasu SML, odboru sociální péãe.
Radní nyní na doporuãení SFRB schváli-
li, Ïe nájemní vztah bude uzavírat
mûsto spoleãnû s bytov˘m druÏstvem.
■ Radní odsouhlasili vyúãtování obou
dotací poskytnut˘ch spoleãnosti Spor-
tovní areál Je‰tûd v roce 2004. Celková
provozní dotace loni ãinila 11 832 184 Kã.
Dotace na kapitálové dovybavení pro
rok 2004 byla 38 350 850 Kã, z toho více
neÏ 8 350 000 Kã bylo úãelovû vázáno
na v˘kup nemovitostí v areálu. Ze zby-
l˘ch 30 milionÛ spoleãnost hradila
napfiíklad v˘stavbu retenãní nádrÏe,
systému umûlého zasnûÏování, zasnû-
Ïovací tyãe a dûla pro bûÏeck˘ areál ve
Vesci.

■ Rada mûsta projednala úpravu
„Smûrnice pro zaji‰tûní vlivu obce na
obsazování bytÛ postaven˘ch se státní
investiãní dotací. Dosud musí Ïadatel
o pfiidûlení bytu postaveného se stát-
ním pfiíspûvkem Ïádat SML o souhlas.
Ten získá pouze v pfiípadû, Ïe vyhoví
v‰em podmínkám uvedené smûrnice.
BohuÏel se ãasto stává, Ïe ne v‰ichni
Ïadatelé takové podmínky dokáÏí spl-
nit. Nov˘ byt tak zÛstává prázdn˘, coÏ
ohroÏuje splácení hypoteãního úvûru,
kter˘ je rozpoãítán na kaÏdou bytovou
jednotku. Smûrnice je proto upravena
o jeden bod, kter˘ umoÏní pronajmout
takov˘ byt i zájemci, kter˘ nesplÀuje
nûkterou z podmínek. To ale pouze
v pfiípadû, kdyÏ se do 30 dnÛ od zamít-
nutí jeho Ïádosti o vydání souhlasu
s pfiidûlením bytu (postaveného se stát-
ní dotací) nepodafií najít jiného zájem-
ce, kter˘ v‰echny podmínky splÀuje.
■ Poãátkem leto‰ního roku poÏádala
Komise pro urbanismus, územní pláno-
vání a strategick˘ plán o inventuru
plnûní jednotliv˘ch projektÛ strategic-
kého plánu SML. Celkem byl provûfien
stav v‰ech 52 projektÛ s v˘sledkem, Ïe

realizaãní opatfiení a jednotlivé schvá-
lené projekty jsou alespoÀ ãásteãnû
realizovány v 81% pfiípadÛ. Pouze u 10
z nich totiÏ nebyla realizace zahájena
vÛbec nebo byly uãinûny jen nev˘-
znamné kroky. Ov‰em vût‰ina z tûchto
10 projektÛ se v poslední dobû ukazuje
spí‰e jako velice obtíÏnû realizovatelná
nebo nerealizovatelná (spolupráce
divadel ERN ãi garance SML za hypo-
téky). ¤ada strategick˘ch projektÛ, cílÛ
a priorit SML ve Strategickém plánu
naopak vÛbec není.
■ Cílem projektu nazvaného „Projek-
tové fiízení“ je zavedení metodiky pro-
jektového fiízení a dÛsledného vyuÏívá-
ní modulu PS (Project Systems –
systém pro fiízení projektÛ) informaãní-
ho systému SAP R3 jako softwarov˘
nástroj na magistrátu mûsta, coÏ ve
svém dÛsledku pfiinese v˘znamné
zmûny systému a organizace práce
úfiadu. Magistrát tak získá lep‰í pfie-
hled napfiíklad o financování nebo
samotném prÛbûhu jednotliv˘ch pro-
jektÛ a investic, plánování rozpoãtÛ,
ale v˘raznû se jeho zavedením také
zkvalitní práce úfiedníkÛ. (to)

Post uvolnûného námûstka primátora
pro vnitfiní správu, organizace a spoleã-
nosti zfiízené mûstem zmûnil Ing. Pavel
Krenk, a zÛstává jako neuvolnûn˘
námûstek a ãlen mûstské rady. Jeho roz-
hodnutí, které oznámil na zasedání
mûstského zastupitelstva 30. ãervna,
vyplynulo mimo jiné i z v˘sledku Sou-
hrnné v˘roãní zprávy. „Posledním kro-
kem k ukonãení mé mise do oblasti
transformace procesÛ úfiadu a fiízení
mûstsk˘ch organizací je krok vedoucí
k definitivnímu se osamostatnûní tûch
úfiedníkÛ a manaÏerÛ, ktefií ohnûm
restrukturalizace a optimalizace pro‰li
a nepotfiebují mé kaÏdodenní péãe,“

„Hlavní ãást mûstsk˘ch investic
budou tvofiit v˘kupy pozemkÛ ve Vesci,
s nimiÏ se musí zaãít jiÏ letos. KdyÏ to
shrnu, tak letos budeme pfiipravovat
projekty, v pfií‰tím roce a v roce 2007
stavût a na za zaãátku roku 2008 musí
b˘t v‰e z 90 procent hotovo. V rámci
jakési generálky dostaneme totiÏ na
jeden termín automaticky pfiidûleny
svûtové poháry bûÏeck˘, skokansk˘
a v severské kombinaci,“ uvedl primá-
tor mûsta a viceprezident organizaãní-
ho v˘boru MS Jifií Kittner. (dv)

Pavel Krenk zmûnil svÛj postVláda podpofií
MS 2009 objasnil Pavel Krenk. Ihned po ohlá‰ení

svého rozhodnutí, které zastupitelstvo
pfiijalo, odpovídal Pavel Krenk na otázky
novináfiÛ. Podle nich se také rozhodl
odstoupit z placené funkce kvÛli jin˘m
zájmÛm v nûkteré ze spoleãností zfiizo-
vané mûstem. „Ani dnes ani nikdy
v budoucnu se nehodlám angaÏovat
v oblastech zájmu SML ãi jím zfiizova-
n˘ch organizacích jinak neÏ jako
zástupce SML, budu-li do této role pfií-
slu‰n˘mi orgány angaÏován. Stejnû tak
nehodlám pfiijmout zamûstnání ani jin˘
obdobn˘ pomûr u Ïádné firmy, se kterou
jsem kdy byl v kontaktu jako zástupce
mûsta,“ prohlásil Krenk. (mk)

Dokonãení ze str. 1

Mûsto bude prodávat pozemky
Liberecká radnice má vypracovánu

strategii privatizace mûstsk˘ch pozem-
kÛ, která by mohla do rozpoãtu mûsta
pfiinést 1,235 miliardy korun. Mûsto
v souãasnosti vlastní okolo 11 800
pozemkÛ rÛzné specifikace. Novû schvá-
lená strategie zahrnuje odprodej orné
pÛdy, lesních porostÛ, zahrad a luk.
Jasná je i forma privatizace, v níÏ pfieva-
Ïuje vefiejná draÏba. Poãítá se i s tím, Ïe
ãást pozemkÛ se prodá vlastníkovi sou-

sedících parcel. První vlna privatizace se
má realizovat do dvou let, kdy by mûl
b˘t prodán majetek pfiibliÏnû za 610 mili-
onÛ korun. Okolo prvních 50 parcel chce
mûsto nabídnout k prodeji uÏ na sklonku
leto‰ního léta. „Do roku 2007 bychom
chtûli zkusit prodat v‰e, co se nám poda-
fií pfiipravit. Zku‰enosti ukazují, Ïe
pokud chceme získat pfiedpokládan˘
objem  finanãních prostfiedkÛ, musíme
do prodejÛ pfiipravit nejménû tfiikrát

tolik. Ve vlastnictví si ponecháme jen
ãást komunikací a zastavûn˘ch ploch,
tedy minimum pozemkÛ. Proã vlastnit
nûco, co mûsto zatûÏuje. Zájmy mûsta
uchráníme územním plánem a nikoliv
vlastnictvím,“ fiekl primátor mûsta Jifií
Kittner. Podle nûj se nejlépe budou pro-
dávat pozemky s oznaãením – ostatní
plocha. Ty tvofií zhruba ãtvrtinu z celkem 
1 650 hektarÛ pozemkÛ a jsou vhodné
pro bytovou v˘stavbu. (dav)
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Rekonstrukce „tfiináctky“ hotova
Rekonstrukce silnice I/13 Liberec -

Albrechtice byla v pondûlí 27. ãervna
slavnostnû uvedena do provozu. Nákla-
dem 157 milionÛ korun ji vybudovala od
listopadu 2003 do ãervna leto‰ního roku
akciová spoleãnost Strabag spoleãnû
s firmou SSÎ. ¤editelství silnic a dálnic,
které silniãní úsek spravuje, získalo na
rekonstrukci finanãní prostfiedky od Stá-
ního fondu dopravní infrastruktury. Na
celkovou délku vozovky 16 525 metrÛ
bylo spotfiebováno 29 863 tun asfaltové-
ho betonu. Mûsto Liberec v souvislosti
s touto rekonstrukcí v ulici Zhofielecká
a generála Svobody vybudovalo chodní-
ky, rekonstruovalo vefiejné osvûtlení
a zeleÀ. Jak uvedla námûstkynû primá-
tora Naìa Jozífková tyto práce stály
mûstsk˘ rozpoãet 15 milionÛ korun. Dal-

Parkování podraÏí pro abonenty a rezidenty

Tfietí pokus o ãtyfisedaãku
Nové ãtyfisedaãkové lanovky ve

sportovním areálu Je‰tûd se letos
lyÏafii uÏ nedoãkají. Liberecká radnice
jiÏ v roce 2004 se pokusila získat na
její v˘stavbu finanãní prostfiedky
z fondÛ EU, ale nemûla ‰tûstí. Bezús-
pû‰nû dopadla i spoleãnost Sportovní
areál Je‰tûd. 

Proto do tfietího pokusu vstupují
oba subjekty spoleãnû. Budou se
ucházet o pfiíspûvek ve v˘‰i 105 milio-
nÛ korun ze Spoleãného regionálního
operaãního programu. „Pokud uspûje-
me, lanovka zaãne slouÏit nejdfiíve
v zimní sezonû 2006 aÏ 2007,“ fiekl pri-
mátor Jifií Kittner. Pokud by se lanov-
ku z finanãních dÛvodÛ nepodafiilo

postavit, rozhodnû podle jeho slov
nijak neovlivní konání svûtového ‰am-
pionátu.

Projekt ãtyfisedaãkové lanovky
oproti pÛvodnímu pro‰el nûkolika
zmûnami, vyvolan˘mi poÏadavky
mistrovství svûta 2009. Dolní stanice
lanovky se posune o 70 metrÛ dále do
prostoru stávajících garáÏí âesk˘ch
drah (âD). Tím dojde k zaji‰tûní volné,
profilovû neomezené, pfiístupové
cesty do prostoru mÛstkÛ. Mûsto zaji-
stí âD v˘stavbu náhradních garáÏí.
Dolní ãást lanovky se postaví na
pozemcích âD, které si pronajme
s tím, Ïe po dostavbû pozemek koupí
ãi smûní. (vod) 

‰ích 121 tisíc korun mûsto investovalo
do vybudování chodníkÛ a vefiejného
osvûtlení v blízkosti viaduktu v Krásné
Studánce. (dv)

Dva roky funguje souãasná „Zóna
placeného stání“ (ZPS) v Liberci tak-
fika beze zmûn. Radní se zab˘vali
navrhovan˘mi opatfieními, která mají
zv˘‰it její respektovanost z fiad fiidiãÛ
a také její roz‰ífiení a zkvalitnûní.
V centru mûsta, kde je fiidiãÛm k dis-
pozici takzvaná „ãervená zóna“ b˘vá
její kapacita v prÛbûhu dne ãasto na
100% vytíÏena. Lépe je na tom dolní
centrum, kde plní funkci záchytného
parkovi‰tû nedávno vystavûn˘ Par-
king Centrum. Dal‰í z problémov˘ch
lokalit se nachází v blízkosti zoologic-
ké zahrady. Zdej‰í prodlouÏení
základního tarifu vedlo k prodlouÏení
prÛmûrné doby parkování a tím
k dopravním komplikacím. 

Novou lokalitou, zaãlenûnou do

ZPS, je dolní parkovi‰tû u prodejny
Billa v ul. Na Rybníãku. Nûkolik par-
kovacích míst vznikne i omezením
rezidentského parkování ve vnitroblo-
ku Palachova. Parkovací automat
z ulice Kladenská se pfiesune do ulice
Mr‰tíkova. 

Radní odsouhlasili zv˘‰ení ceny
majitelÛm abonentsk˘ch a rezident-
sk˘ch karet. Nov˘mi úpravami se
zlep‰í moÏnosti parkování. Ostatní
ceny za parkování se nemûní.

Majitelé aut, ktefií mají firmu
v centru mûsta a parkují tu na kartu,
zaplatí roãnû namísto desíti tisíc
korun dvanáct tisíc korun. Reziden-
tÛm podraÏí parkovací místo z jedno-
ho tisíce korun na dva. „Parkovi‰tû
pro rezidenty nejsou podle na‰eho

názoru dostateãnû vytíÏená a blokují
tak místa pro dal‰í auta. Spousta lidí,
ktefií si kartu koupili, ji ani nevyuÏíva-
jí,“ vysvûtlil primátor Jifií Kittner.

Problematika parkování ve mûstû
se podle radních musí dlouhodobû
fie‰it. „Je potfieba vybudovat nové
parkovací plochy, hlavnû v horní ãásti
centra,“ fiekl námûstek primátora
Pavel Krenk, kter˘ se domnívá, Ïe na
fie‰ení by se mûly podílet i soukromé
firmy. Dodal, Ïe mûsto v celém systé-
mu parkování chystá dal‰í zmûny.
„Chceme vypsat soutûÏ na nového
provozovatele parkování. Souãasn˘
stav je uÏ dost legislativnû kompliko-
van˘. Neztratíme ale kontrolu nad
tvorbou ceny,“ podotkl.

Dagmar Vodvárková

Hotová rekonstrukce „tfiináctky“ se
neobe‰la bez slavnostního pfiestfii-
Ïení pásky

Více kontejnerÛ
na PET lahve

V rámci rozvoje systému separace
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního
odpadu v Liberci nabídla firma EKO-
KOM a. s. bezplatnou v˘pÛjãku 60 kusÛ
kontejnerÛ na separaci PET lahví.
V˘pÛjãka naplÀuje Plány odpadového
hospodáfiství mûsta i Libereckého
kraje. Cel˘ libereck˘ systém tfiídûní
odpadu bude dále doplnûn o 35 kontej-
nerÛ, které zajistí .A.S.A. Liberec s. r. o.
Kontejnery budou rozmístûny po celém
území mûsta. Na nûkter˘ch jiÏ fungují-
cích sbûrn˘ch místech tak dojde
k nav˘‰ení kapacity urãené k tfiídûní
odpadu, jinde vzniknou sbûrná místa
zcela nová. Radnice navíc získá o 19%
vy‰‰í odmûnu od firmy EKO-KOM a. s.
za sebranou surovinu. Tyto prostfiedky
pokryjí vy‰‰í náklady na svoz separo-
vaného odpadu. (mk)

Audit odkryl
nedostatky

Nesrovnalosti v úãetnictví za 450
tisíc korun byly zji‰tûny v hospodafiení
ZOO Liberec. Nejasnosti odkrylo zave-
dení nového úãetního systému
a následnû to potvrdila i kontrola audi-
tora. ·lo o chybné úãtování a ztrátu
dokladÛ. B˘valé zamûstnankynû ZOO
jiÏ ãtvrtinu penûz zaplatily a zbytek
uhradí ve splátkovém kalendáfii do
konce roku 2006. Na úkor zahrady se
nikdo neobohatil a v pfiedchozím úãet-
nictví panoval chaos. (vod)
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Zámûr: Promûna ·aldova námûstí v moderní zástavbu
Nové architektonické ztvárnûní ·al-

dova námûstí nabídla mûstu izraelská
spoleãnost Plaza Centers. Ta zde chce 
7 tisíc metrÛ ãtvereãních promûnit
v moderní zástavbu s multifunkãním
objektem, s parkováním a zelení.

O koneãné podobû projektu ale defi-
nitivnû rozhodne vefiejná architektonic-
ká soutûÏ. Spoleãnost na popud pfiipo-
mínek mûsta poopravila svÛj investiãní
zámûr. Jednak zvedla svou nabídku na
odkup obecních pozemkÛ. Je‰tû na
zaãátku leto‰ního roku Plaza nabízela za
jeden ãtvereãní metr dva a pÛl tisíce
korun, nyní uÏ 4 tisíce. PÛvodní plán
poãítal pouze s nízkou zástavbou

obchodnû-zábavního centra. Nová vari-
anta ale zahrnuje i dal‰í podlaÏí navíc,
takÏe budova bude v˘‰kovû srovnatelná
s ostatními objekty v okolí.

„VyuÏití se roz‰ífiilo zejména o funkci
bydlení. Zámûr poãítá s hotelem, se
tfiemi podzemními podlaÏími na parko-
vání, kam se vejde aÏ 500 vozÛ. V objek-
tu by mûlo b˘t i multikino a hudební
centrum,“ uvedl námûstek primátora
Jifií Veselka. 

Dále dojde ke znovuvybudování dnes
neexistujících „vodotryskÛ“ a parku za
rozhraním plánovaném od konce
Komerãní banky rovnobûÏnû se stávají-
cí ulicí 5. kvûtna. Tímto smûrem povede

prosklená pû‰í uliãka orientovaná na
zámeckou kapli.

Samotná ulice 5. kvûtna bude smû-
rem k ·aldovu námûstí uzavfiena zv˘-
raznûn˘m objektem hotelu. Uliãní fronta
je koncipována podobnû jako sousední
ulice Palachova. Vzhledem ke kritické
dopravní situaci na ·aldovû námûstí
projekt fie‰í pfiístup do areálu pro záso-
bování i náv‰tûvníky ze Zámeckého
námûstí. 

JelikoÏ projekt má b˘t realizován
v mûstské památkové zónû, musí se jím
zab˘vat oddûlení státní památkové
péãe odboru Ïivotního prostfiedí MML.

Dagmar Vodvárková

V RÛÏodole mûsto opraví komunikace

Mûstské zastupitelstvo souhlasilo se
zámûrem privatizace Kulturního a spo-
leãenského centra Lidové sady stávají-
címu provozovateli Kulturním sluÏbám
Liberec, s. r. o.. Privatizace se uskuteãní
formou zápoãtu kupní ceny pfiíslu‰n˘ch
nemovitostí proti existenci a splnûní
závazku ze strany provozovatele.

Spoleãnost Kulturní sluÏby se stále
pot˘ká s neutû‰en˘m technick˘m sta-
vem budovy. Celkové náklady na opra-
vu objektu se podle odhadÛ pohybují
mezi 13 aÏ 19 miliony korun. Problémy
s cel˘m objektem pociÈuje i radnice.
Rozhodnutí pramení ze skuteãnosti, Ïe
Kulturní sluÏby Liberec, s. r. o. nûkolik
posledních let v˘znamnû ‰etfií provozní
náklady mûstu coby majiteli objektu,
jehoÏ finanãní situace neumoÏÀuje tak
rozsáhlé opravy provést. Jednou z pod-
mínek privatizace je, Ïe Kulturní sluÏby
po urãitou dobu zajistí fungování tohoto
zafiízení v nezmûnûné podobû. (dav)

Zastupitelé mûsta schválili zámûr
rekonstrukce místních komunikací
v prostoru za Gymnáziem F. X. ·aldy
v Liberci - RÛÏodole. Konkrétnû se
jedná o ulice Suldovského, Akátová,
Bosenská a Harantova. Souãástí této
investiãní akce je i rekonstrukce kana-
lizace a vodovodního fiadu v ulici Nová
Bosenská.

Jde o jednu z posledních oblastí
takovéhoto rozsahu, kde se dá stav
komunikací oznaãit za havarijní, a to
vlivem dlouhodobého podinvestování
silniãní sítû. O jejich stavu vypovídá

i velké mnoÏství stíÏností doruãen˘ch
od roku 2000 na libereck˘ magistrát. 

Celkové náklady na první ãást
rekonstrukce, rozloÏené do let 2005 aÏ
2007, se vy‰plhají na cca 28 milionÛ
korun. âtyfimi miliony se bude podílet
SVS, a. s. Teplice a mûstsk˘ rozpoãet
tuto akci pokryje 24 miliony korun, a to
formou splátek po dobu tfií let. V pfiípa-
dû rekonstrukce kanalizace a vodovod-
ního fiadu v ul. Nová Bosenská pÛjde
o celkové náklady ve v˘‰i 6 milionÛ
korun. Na nich se budou podílet mûsto
a SVS zhruba rovn˘m dílem. (vod)

Lidové sady ãeká
privatizace

Víla Nisa nechybûla na pikniku

I kdyÏ se v sobotu 25. ãervna vy‰pl-
hala ruãiãka teplomûru pfies „tfiicítku“
a bylo nedychatelno, pfiíjemnû bylo
v parku Na Rybníãku u Nisy, kde se
v rámci festivalu Nisa - fieka, která nás
spojuje konal piknik. Vládla tu bájeãná
atmosféra, kterou umocnila pfiíjemná
hudba a stylové obleãení z první
republiky. Nechybûly ani dobroty a las-
kominy a pochopitelnû ‰ampaÀské
s jahodou a pro Ïíznivûj‰í také zlatav˘
mok s „bílou ãepicí“. Souãástí odpoled-
ního piknikování bylo pfiedání Posel-

ství mûst, které pfiivezla a místy pro
nedostatek vody v fiece nesla flotila
s vílou Nisou. Poselství pfievzal b˘val˘
profesionální námofiník a dnes námûs-
tek primátora Pavel Krenk. Ten po krát-
kém „úfiadování“ (na snímku vpravo)
popfiál flotile pfiíjemnou plavbu do dal-
‰ího mûsta - StráÏe nad Nisou. Festival
Nisa - fieka, která nás spojuje se letos
v reÏii statutárního mûsta Liberec
konal po‰esté a zakonãen byl v nedûli
26. ãervna pfiedáním poselství v Hrád-
ku nad Nisou - Trojmezí. (dv)
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Novou origi-
nální autobuso-
vou zastávku mají
od 1. ãervence
cestující MHD na
lince ã. 18 a 25.
Takzvaná zastáv-
ka „U zdi“ (poblíÏ
Krajské vûdecké
knihovny) je pro
kolem jdoucí
i jedoucí rozhod-

nû nepfiehlédnutelná. „Osobnû se mi
líbí a vím, Ïe vyvolává diskusi. A to je
dobfie. Jsem pfiesvûdãen, Ïe Libereãané
i toto dílo brzy pojmou za své, jako
mnoho jin˘ch vûcí pfiedtím. Jsem rád,
Ïe my‰lenka takto pojaté zastávky,
která je‰tû pfied tfiemi lety byla utopií, je
dnes skuteãností,“ fiekl primátor mûsta
Jifií Kittner pfii slavnostním odhalení
díla, které si nenechaly ujít desítky lidí. 

Autorem bronzové plastiky o rozmû-
rech 5 x 3 x 5,5 metru a o váze tfií tun je
kontroverzní sochafi David âern˘. Dílo
není obvykl˘m umûleck˘m artefaktem,
jelikoÏ bude slouÏit jako autobusová
zastávka MHD. „Cílem stolu v nadÏivot-

Originální zastávku nikdo nepfiehlédne

Areál Je‰tûd získá dotaci z EU
Sportovní areál Je‰tûd (SAJ) obdrÏí

z evropsk˘ch fondÛ a ze státního rozpo-
ãtu necel˘ch 900 tisíc korun. Prostfiedky
pouÏije na nákup sportovnû – rekreaã-
ního vybavení a pofiádání letních a zim-
ních akcí na Je‰tûdském hfibetu.

Finanãní ãástka pfiichází do sportov-
ního stfiediska v rámci celostátního
investiãního projektu „Aktivní turistika
v âesku“, kter˘ zpracoval svazek obcí
Orlicko – Tfiebovsko a k spoluúãasti zís-
kal dal‰ích 25 partnerÛ z rÛzn˘ch ãástí

âeska. Je mezi nimi rovnûÏ SAJ, kter˘
obdobnû jako jeho partnefii podpofií
aktivní turistiku. „Ze získan˘ch pro-
stfiedkÛ pofiídíme deset kvalitních jízd-
ních kol, nakoupíme ochranné helmy,
teleskopické hole a cyklistické vybave-
ní, které bude k dispozici v na‰ich pÛj-
ãovnách,“ uvedl pfiedseda pfiedstaven-
stva SAJ Pavel Krenk. Vût‰í ãást finanã-
ní podpory chce sportovní stfiedisko
pouÏít v letech 2006 a 2007 na pût vel-
k˘ch sportovních akcí. (s‰)

Poprvé v historii magistrát vydal v˘roãní zprávu

Nové byty s peãovatelskou sluÏbou
vyrostou v Liberci - Zeleném Údolí. Tento
projekt navazuje na jiÏ zahájenou v˘stav-
bu v dotãené lokalitû a na vybudovanou
infrastrukturu. Dokonãeno jiÏ bylo 750,
dal‰ích 192 je právû budováno. Vzhle-
dem k potfiebû sociálních bytÛ v Liberci
radní rozhodli, Ïe v dal‰í etapû vznikne
249 bytov˘ch jednotek pro invalidní
obãany a seniory. (vod)

ní velikosti je kfiiÏovatku zpomalit, pro-
mûnit ho v místo zasut˘ch vzpomínek.
Zastávka je autobusová, ale i ãasová.
Lidé pod stolem by zde mûli hledat jaké-
si bezpeãí a vrátit se do dûtství, do pro-
storu tajn˘ch her,“ fiíká David âern˘.
Vûci na stole mají podle nûj vztah

k mûstu. Je zde poloÏen˘ Ïidovsk˘ sví-
cen, kter˘ se váÏe k Ïidovské synagoze.
Na stole nechybí pÛvodní láhev vratisla-
vického piva, masoÏravá rostlina se
váÏe k botanické zahradû a je jasné,
proã na plochu stolu umûlec umístil
ãesk˘ a nûmeck˘ pÛllitr a dolÛ vedle
stolu liberecké párky. Îidle pod stolem
pfiedstavují typicky nûmeck˘ styl 19.
století. Tajemnem jen zÛstává aranÏmá
hlavy na stole. „To je hádanka a kaÏd˘
aÈ si ji vylu‰tí sám,“ míní David âern˘.

Dílo v hodnotû 5,5 milionÛ korun
vûnovala mûstu spoleãnost Spacium,
která je zamûfiena na oÏivení a kultivaci
vefiejn˘ch mûstsk˘ch prostranství.

S osazováním zastávky zaãaly Tech-
nické sluÏby mûsta Liberec v pondûlí
20. ãervna a radnice zde nechala opravit
chodník. Cel˘ prostor zastávky je pod
dohledem policejních kamer. Souãástí
páteãního odhalení zastávky „U zdi“ se
na námûstí pfied libereckou radnicí
konala v˘stava patnácti plasticky zdo-
ben˘ch stolÛ, které ztvárnili studenti
a Ïáci umûleck˘ch ‰kol a gymnázií.
Odpoledne se konal koncert skupiny
Laura a její tygfii. Dagmar Vodvárková

Dal‰í byty pro
seniory

Poprvé v novodobé historii vydala
liberecká radnice souhrnn˘ materiál
o sv˘ch obchodních firmách, pfiíspûvko-
v˘ch organizacích a samotném Magist-
rátu mûsta Liberec. Souhrnnou v˘roãní
zprávu zpracovala mûstská firma
ELSET. ObsaÏná publikace pfiedkládá
charakteristiku, hospodafiení a nejdÛle-
Ïitûj‰í události osmi desítek subjektÛ,
jejichÏ zakladatelem je statutární mûsto
Liberec.

Vefiejnost a reprezentace radnice
dlouhodobû postrádala obdobnû zpra-
covan˘ zdroj informací. „Je to jediná
ucelená a graficky dopracovaná publi-

kace, s níÏ se mohou pfiedstavitelé ‰kol
prezentovat, napfiíklad u zápisu dûtí,“
konstatoval námûstek primátora pro
vnitfiní správu a organizace zfiízené
mûstem Pavel Krenk. 

Mûsto Liberec zaloÏilo, pfiípadnû má
spoluúãast v osmi desítkách spoleãnos-
tí. Pracují v nich aÏ tfii tisíce lidí. Samo-
správa je tedy hlavní zamûstnavatel
v okrese. Nejvíce pracovníkÛ mají
matefiské, základní, zvlá‰tní a umûlecké
‰koly. V minulém roce je nav‰tûvovalo
více neÏ 17 300 dûtí. Nejvût‰í ‰kola s pfii-
bliÏnû 650 Ïáky je v Dobiá‰ovû ulici. Na
provoz ‰esti desítek ‰kol v Liberci loni

David âern˘

Jak se vám líbí...?

stát poskytl dotaci v celkové v˘‰i 351
milionÛ, dal‰ími 141 miliony korun doto-
vala jejich provoz radnice. 

S obsahem souhrnné v˘roãní zprávy
se vefiejnost mÛÏe seznámit na webo-
v˘ch stránkách mûsta Liberec, Mûst-
ském informaãním centru a na odboru
‰kolství, kultury a sportu liberecké rad-
nice, pfiípadnû u zhotovitele, ve spoleã-
nosti ELSET, která obdobnû jako v pfií-
padû ‰kol zfiizovan˘ch obcí rovnûÏ sou-
stfiedila hlavní údaje ze v‰ech kultur-
ních a sociálních pfiíspûvkov˘ch organi-
zací, obchodních firem a z magistrátu.

(s‰)



Z druhého konce fronty…
aneb Je vÏdy na vinû jen úfiedník?

V posledních nûkolika t˘dnech se
v‰em lidem, kráãejícím smûrem k his-
torické radnici, nabízí neb˘val˘ pohled
na dav lidí, nûkdy „pfiilepen˘“ na
budovu b˘valého Díla, nûkdy sahající
pomalu do samotného
centra námûstí Dr. E.
Bene‰e. Kdo neví, Ïe se tu
stojí na sluÏby oddûlení
dokladÛ a evidence obyva-
tel, tedy na pasy, obãanky
a zmûnu adresy (trvalého
pobytu), mÛÏe se mylnû
domnívat, Ïe se v prosto-
rách tohoto pracovi‰tû
úfiadu prodávají levné
koberce ãi jin˘, zaruãenû
bezkonkurenãnû levn˘
tovar. AlespoÀ tak to vypa-
dá leckdy i hodinu pfied ofi-
ciálním zahájením úfiední
doby magistrátu… Prav-
dou je, Ïe jsou dny v t˘dnu,
kdy lidé nelemují budovu. Pravdou
také je, Ïe kritika obãanÛ a uvefiejnûné
materiály zpravodajsk˘ch médií,
mnohdy postrádají soudnost a také
názor z opaãného konce fronty…

Kde je problém? 

Na to jsem se za‰la zeptat osoby nej-
povolanûj‰í, Jitky ·tíchové, vedoucí
správního odboru, která mi hned ve
dvefiích zkrou‰enû fiekla: „Mám pocit,
Ïe ãesk˘ obãan uÏ ze zásady pfiedpo-

kládá protivného úfiedníka, kter˘ si
z vlastního rozmaru vym˘‰lí záminku
pro dal‰í setkání u pfiepáÏky…“ Tím
„úfiednick˘m rozmarem“, jak jsem se
dozvûdûla, nejsou konkrétnû na tomto

pracovi‰ti pfiipomínky k neúplnû
a nesprávnû vyplnûn˘m formuláfiÛm, ty
úfiedník napraví s klientem u pfiepáÏky,
ale chybûjící doklady a náleÏitosti… 

„SnaÏíme se svou práci zlep‰ovat.
Dûláme co mÛÏeme. VÏdyÈ více neÏ
dva roky máme úfiední dobu roz‰ífienou
na kaÏd˘ pracovní den v t˘dnu, pfii-
ãemÏ v pondûlí a ve stfiedu jsme klien-
tÛm k dispozici do 18 hodin. V‰ichni ti,
co o to stojí, dostávají vyrozumûní
o vyhotovení prÛkazu totoÏnosti pfies
sms zprávu,“ popisuje jen nûkolik

❖ Návod na to, jak postupovat pfii vyfiizování v‰ech va‰ich poÏadavkÛ souvi-
sejících s oddûlením dokladÛ a evidence obyvatel naleznete na stránkách
www.liberec.cz
❖ Pfii podání Ïádosti o vystavení jednoho z dokladÛ, je vhodné zkontrolovat
platnost toho druhého, a vyfie‰it si je najednou…
❖ Vyplnûné formuláfie se strojovû zpracovávají, proto se nesmûjí pfieh˘bat (!) 
❖ Narozdíl od obãanského prÛkazu musí b˘t na Ïádosti o vystavení pasu uve-
deno jak pfiíjmení, tak i jméno…
❖ Îádost o vystavení dokladu mÛÏete podat i za rodinné pfiíslu‰níky. Nezapo-
meÀte v‰ak, Ïe na formuláfiích musí b˘t jejich vlastnoruãní podpis a Ïe na vás
budou u pfiepáÏky vyÏadovat jeden z jejich platn˘ch dokladÛ totoÏnosti…
❖ Vyzvednutí v‰ech dokladÛ musí b˘t osobní (!). 
❖ Nejzaz‰ím termínem pro podání Ïádosti váÏící se k povinné v˘mûnû obãan-
sk˘ch prÛkazÛ, tedy v‰ech obãanek s datem vydání do 31. 12. 1994, je 30. 11. 2005.
❖ Pokud chcete obdrÏet sms zprávu o tom, Ïe jsou va‰e doklady vyhotoveny,
staãí, kdyÏ zanecháte ãíslo svého mobilního telefonu u zamûstnance magist-
rátu, kter˘ s vámi vyfiizuje Ïádost. (sa‰)

„zlep‰ovákÛ“ smûrem k vefiejnosti
Václava Palanová, vedoucí oddûlení
dokladÛ a evidence obyvatel. I ona se
shoduje se svou vedoucí, kdyÏ fiíká:
„Lidé k nám nemají úctu, ztratili váÏ-

nost. Nejsou ohleduplní
k nám, ani k ostatním.
Komunikujeme, doplÀuje-
me a opravujeme co se dá,
ale jsou vûci dané záko-
nem, které za pfiepáÏkou
nezmûníme.“ A tak se
stává, Ïe lidé musí na úfiad
znovu. 

Jak jsem se dozvûdûla,
tak za jeden z ãast˘ch pro-
blémÛ konkrétnû u vyho-
tovování pasÛ a obãanek
je aktuálnost fotografií.
„PfieváÏnû od muÏÛ a star-
‰ích lidí získáváme staré
portréty, na nichÏ jsou
k nepoznání uÏ v ãase, kdy

nám je pfiedávají. NemÛÏeme je pfii-
jmout, zákon stanoví, Ïe fotografie
musí odpovídat souãasné podobû
obãana. VÏdyÈ právû kvÛli neaktuální
podobû se mÛÏe stát, Ïe neuskuteãní
plánovanou cestu do zahraniãí,“
posteskla si Václava Palanová a pfiidá-
vá dal‰í zku‰enost z praxe: „Jen kolik
se nám sejde doslova podomácku
vyhotoven˘ch fotografií na poãítaãi.
A kolik obãanÛ se mylnû domnívá, Ïe je
tady v Liberci nalepíme do dokladu

T É M A  M ù S Í C E

Znáte ten o Pepíãkovi? Tak toto mû
napadlo jako první v momentû, kdy mi
dvû úfiednice, které sv˘mi postfiehy pfii-
spûly k objasnûní nevídan˘ch front
u pasÛ a obãanek, prozradily nûco
z bûÏné praxe, co opravdu nese známky
ãerného humoru… ProtoÏe nevím, zda
tak nûkdy postupoval Pepíãek, radûji se
vás zeptám: Znáte ten o krátké pamûti?
Ne? Tak ãtûte: Víte, ãemu se na úfiadû
fiíká krátká pamûÈ? No, to je kdyÏ stojíte
ve frontû na pas ãi obãanku, a pfii pfiebí-
rání va‰í Ïádosti úfiedník zjistí, Ïe uÏ jste
mu ji v minulosti pfiinesl. Doklad je hoto-
v˘ nûkolik mûsícÛ i nûkolik let, a ãeká
v ‰uplíkÛ jen a jen na va‰e pfievzetí…

(sa‰)

S krátkou pamûtí
dlouhé ãekání...

Co je dobré vûdût

Pokraãování na str. 7
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Vzhledem k v˘mûnû a platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ dochází na oddû-
lení dokladÛ a evidence obyvatel k náporu vefiejnosti na poskytnutí sluÏby. Pro
lep‰í orientaci pfiiná‰íme informace o platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ. 

Obãanské prÛkazy vydané do 31. 12. 1994 – konec platnosti dne 31. 12. 2005
do 31. 12. 1996 – konec platnosti dne 31. 12. 2006
do 31. 12. 1998 – konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 – konec platnosti dne 31. 12. 2008

V˘mûna tûchto obãansk˘ch prÛkazÛ se t˘ká pouze obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ!

a ten sam˘ den vydáme.“ Pfiitom -
vyplnûné formuláfie se odesílají do
centrální v˘robny dokladÛ v Praze, kde
se fotografie a podpis nascanují do
dokladu. Zákon ukládá nejzaz‰í lhÛtu
vyhotovení 30 dnÛ. 

O ‰patnû vyloÏené povinné 
v˘mûnû dokladÛ

Fotografie a nesprávnû vyplnûné
formuláfie v‰ak nejsou tím nejvût‰ím
problémem, kter˘ vyústil ve stav, kdy
se na úfiadû stojí jako ve frontû na
maso. Ten je podle Jitky ·tíchové ve
‰patnû chápané tzv. povinné v˘mûnû
obãansk˘ch prÛkazÛ, která zapoãala
letos a konãí aÏ v roce 2008. „Povinná
v˘mûna obãansk˘ch prÛkazu se t˘ká
v leto‰ním roce pouze osob, jeÏ mají
ve sv˘ch dokladech uvedené datum
vydání do 31. 12. 1994 (!). My ale
samozfiejmû v tomto roce vyfiizujeme
i Ïádosti, na které se povinná v˘mûna
je‰tû nevztahuje.“ A tak padají
rekordní ãísla pfii odbavování klientÛ
zmínûného oddûlení. VÏdyÈ jen bûhem
I. ãtvrtletí tohoto roku vydal Magistrát
mûsta Liberec celkem 5 376 obãan-
sk˘ch prÛkazÛ a jak se zdá, statistika
druhého ãtvrtletí bude daleko vy‰‰í,
neboÈ jen za duben a kvûten bylo
vystaveno 4 479 (!) obãansk˘ch prÛka-
zÛ. Zde je nutno zmínit, Ïe se pfiijaté
Ïádosti, kter˘ch je dennû okolo 300,
musí abecednû sefiadit, roztfiídit,
zadat do PC, náleÏitû zabalit a pfiedat

Z druhého konce fronty…
aneb Je vÏdy na vinû jen úfiedník?
Dokonãení ze str. 6 po‰tû, která je za‰le do centrální

v˘robny dokladÛ v Praze.

Doklady chtûjí i lidé z dal‰ích osmi
matriãních obvodÛ Liberce… 

Magistrát mûsta Liberec zaji‰Èuje
vystavení dokladÛ totoÏnosti pro dal-
‰ích 8 matriãních úfiadÛ – Hrádek nad
Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Chra-
stavu, âesk˘ Dub, Oseãnou, Jablonné
v Podje‰tûdí, KfiiÏany a Vratislavice
nad Nisou. Je samozfiejmostí, Ïe imo-
bilní a nemocné lidi nav‰tûvují úfiední-
ci v jejich domovech a zdravotnick˘ch
zafiízeních, kde asistují pfii vyplÀování
formuláfiÛ a kam jim vyhotovené dokla-
dy znovu pfiiváÏejí. Málokdo uÏ ví, Ïe
v pfiípadû potfieby je v „delegaci“
z magistrátu i fotograf, a málokdo ví, Ïe
od leto‰ního záfií se v souvislosti
s povinnou v˘mûnu OP budou úfiedníci
vypravovat za seniory do domÛ s peão-
vatelskou sluÏbou, domovÛ dÛchodcÛ
a v neposlední fiadû i do Léãeben dlou-
hodobû nemocn˘ch v Krajské nemocni-
ci Liberec a Jablonném v Podje‰tûdí. 

Vlastnit pas není povinnost

Rekordní ãísla padají i pfii vystavová-
ní cestovních dokladÛ. Statistika hovofií
o tom, Ïe duben a kvûten 2005 je co do
poãtu témûfi shodn˘ s prvním ãtvrtletím
(4 582 x 4 690). Ve statistice se urãitû
odráÏí cestovní sezona, která je ov‰em
„naru‰ena“ Ïádostmi na poslední chvíli,
které se pfiitom daly vyfie‰it v zimních

mûsících a tedy bez front. Dal‰ím ne‰-
varem jsou v˘jezdy za hranice, které
fie‰í lidé tzv. rychlovkami, pro nûÏ si
bohuÏel pfiijdou za rok znovu (rychlovka
se vystaví na magistrátu bûhem nûkoli-
ka dnÛ, lidé se tímto vyhnou tfiicetiden-
ní lhÛtû dané zákonem). Z praxe dále
vypl˘vá, Ïe právû pfied prázdninami se
„probouzí“ lidé, ktefií cestují, ale také ti,
co necestují, coÏ potvrzují sv˘m sdûle-
ním, Ïe pas, kter˘ ani nevyuÏili, skonãil
v ‰uplíku. Pfiitom, jak Jitka ·tíchová
upozorÀuje: „Vlastnit pas není povin-
nost, narozdíl od obãanského prÛkazu.
Je to doklad pro ty, kdo cestují nebo se
chystají vycestovat.“

V‰echny v˘‰e zmínûné zku‰enosti
z druhého konce fronty se dají ovlivnit.
Lidé mohou své Ïádosti vyfiizovat
v pfiedstihu, mohou si pfiedem zjistit
potfiebné informace. Klienti se nejen
k sobû sam˘m, ale i k úfiedníkÛm,
mohou chovat ohleduplnûji. Co se v‰ak
pfii nejlep‰í vÛli ovlivnit nedá, je pfie-
místûní tohoto pracovi‰tû do vût‰ího
prostoru. Takov˘ totiÏ na libereckém
úfiadû neexistuje. Pfii reformû vefiejné
správy v roce 2004 sice stát pfiedal
magistrátu agendy okresního úfiadu,
ale nepfiedal s nimi prostory. A tak
nezb˘vá, neÏ si na ty adekvátní, ‰piã-
kové poãkat do léta 2006, kdy bude
ukonãena rozsáhlá rekonstrukce staré
knihovny. V ní bude v‰e, ãím má ‰piã-
kov˘ úfiad disponovat, a jen praxe
ukáÏe, zda i to nebude pro nûkteré ‰ka-
rohlídy zase málo…

Alexandra Bednárková
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Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 3. kolo pro poskytnutí dotací

z Kulturního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2005
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. fiíjna 2005 

do 31. bfiezna 2006. Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici 
od 1. ãervence 2005 na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova
radnice, 1.patro, dvefie ã. 109b), v recepci radnice a na webov˘ch stránkách statu-
tárního mûsta Liberce www.liberec.cz ., kde jsou také uvedena kritéria pro poskyto-
vání dotací z Kulturního fondu statutárního mûsta Liberec. Vyplnûné Ïádosti jsou
pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury a sportu do stfiedy 31.
srpna 2005 do 18.00 hodin.

Mít radost...
Dobfie jíst, trochu se h˘bat, mít radost

ze Ïivota… To bylo motem setkání
v Centru obãansk˘ch iniciativ, které se
konalo 23. ãervna 2005 a zúãastnilo se ho
50 pozvan˘ch seniorÛ. Pfiipomnûli si, co
v‰e jim pfiinesla úãast na projektech
„Chutn˘ Ïivot“ a „Cviãíme v DPS“.

„Tyto dva projekty jsme realizovali ve
spolupráci se Státním zdravotním ústa-
vem Praha, Krajskou hygienickou stanicí
Liberec a firmou Gastron, která pfiipravi-
la ,,zdravé dobrÛtky“. Na nich si na‰i kli-
enti nejen pochutnali, ale odnesli si i zají-
mavé recepty,“ uvedla Bedfii‰ka Klícho-
vá, fieditelka Centra zdravotní a sociální
péãe Liberec. „Od roku 2003, kdy zaji‰-
Èujeme peãovatelskou sluÏbu, je na‰im
cílem dobfie poskytovanou sluÏbou pod-
pofiit kvalitu Ïivota seniorÛ,“ dodala. (rz)
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Ti, ktefií pfii‰li do nové haly na tenisov˘ zápas âR – Itálie, urãitû nelitovali
Foto: Ota Mrákota

Bílí Tygfii, Petr Syrovátko. „Splnili jsme
slib, kter˘ jsme lidem dali a to nás tû‰í.
Snad i nejvût‰í pochybovaãi se nyní pfii-
pojí k obdivování arény i jejímu vyuÏi-
tí,“ podotkl Petr Syrovátko. Spoleãnû
s primátorem vyslovili pfiesvûdãení, Ïe
vefiejnost zde proÏije mnoho sportov-
ních a kulturních záÏitkÛ.

V areálu se kromû arény nacházejí

tûlocviãny pro gymnastiku, trampolí-
ny ãi stolní tenis, deset bowlingov˘ch
drah, kuÏelna a sportovní stfielnice.
Souãástí je také restaurace a kongre-
sov˘ sál. Interiéry haly se zázemím
jsou na vysoké úrovni a právem je
libereck˘ komplex oznaãován za
nejmodernûj‰í. Ti, kdo jej ve ãtvrtek
zhlédli, nemohli konstatovat jinak
neÏ, Ïe je to SUPER. (dv)

Premiéra arény dopadla na jedniãku
Dokonãení ze str. 1

Nová liberecká Tipsport aréna si pfii
fedcupovém duelu s Italkami, kter˘ se
odehrál v arénû 9.–10. ãervence, odby-
la velkou premiéru. Obavy z toho, Ïe se
bude hrát tenisové utkání na staveni‰-
ti, se nenaplnily. I pfiesto, Ïe hala je ve
zku‰ebním provozu, t˘den pfied mezi-
národním utkáním v interiéru dûlníci
dolaìovali pouze poslední detaily, hala
vonûla novotou a byla perfektnû pfii-
pravená. „V‰echno je hotové a fungu-
je. Je to moc pûkná hala,“ pochvalova-
la si Tipsport arénu ãeská dvojka Kvûta
Peschkeová.

Spokojen byl i kapitán ãeského t˘mu
Tomá‰ Petera, kter˘ arénu okomento-
val zcela jednodu‰e. „Hala je bomba,“
chválil Petera prostfiedí zápasu.

Spokojenost byla zfietelná i na fiedi-
teli spoleãnosti Stadion s.r.o., která
Tipsport arénu provozuje. „âervenco-
v˘ zku‰ební koncert i FED Cup nám
ukázaly, Ïe aréna je postavena velmi
dobfie. Pfii obou akcích se potvrdila její
multifunkãnost. Îádné závaÏné nedo-
statky jsme nezaznamenali ani v pfii-
pravené organizaci. T˘m lidí, kter˘ se
na pofiadatelství obou akcí podílel,
odvedl dobrou práci,“ fiekl po FED
Cupu fieditel spoleãnosti Stadion 
Jaroslav Mejstfiík. (pfi)

Nová hala 
nezklamala

Reklamní a zábavní pás, kter˘ mohli
diváci doposud obdivovat v âechách
pouze v praÏské Sazka Arenû, zdobí od
nynûj‰ka i libereckou Tipsport arénu.
Elektronické zafiízení, které lemuje
obvod nové moderní haly nad úrovní
tfietího patra, nyní prochází testová-
ním. Jeho „plné nasazení“ bylo moÏné
„zapojit“ uÏ bûhem víkendového utká-
ní FED Cupu mezi âeskou republikou
a Itálií. „Bûhem tenisového utkání byl
pás zapnut˘, a to v jednotné modré
barvû a signalizoval stav utkání. Loga
a dal‰í grafické prvky zatím nebyly
pouÏity,“ fiekl Luká‰ Pfiinda za provozo-
vatele Tipsport arény. Pracovníci reÏie,
totiÏ musejí nejdfiíve absolvovat
podrobné za‰kolení.

Pás, kter˘ dosahuje délky pfies 256

Multimediální pás spu‰tûn

âe‰ky otiskly
Cel˘ ãesk˘ fedcupov˘ t˘m bûhem
pfiípravy na tenisov˘ duel s Itálií si
otiskl svoji dlaÀ do keramick˘ch
kachlÛ a pfiispûl tak do charitativní
sbírky PfiiloÏ ruku k dílu. Poãet vypá-
len˘ch kachlÛ tak atakuje hranici
1800 kusÛ.
Tygfii mají nov˘ domov
Hokejisté Bíl˘ch TygrÛ Liberec zaÏili
velké stûhování. Ze staré Svijanské
arény si pfienesli v‰echny vûci do
nové multifunkãní Tipsport arény,
která se stane jejich domovem.“âeká
tam na nû kabina, která splÀuje ty
nejpfiísnûj‰í podmínky pro sportovní
zázemí,“ fiíká manaÏer klubu Ctibor
Jech.
První bruslení v ãervenci
UÏ 16. ãervence první bruslafii otes-
tovali led v multifunkãní arénû. Jako
první se po nûm svezou herci, ktefií v
arénû zaãali natáãet nov˘ seriál.

metrÛ a je vytvofien z tzv. led technolo-
gie, je dnes souãástí v‰ech podobn˘ch
arén ve svûtû. Tipsport aréna tak udûla-
la dal‰í velk˘ krok, aby se zafiadila mezi
nejmodernûj‰í zafiízení svého druhu.

„Pás je opravdu vydafien˘, stejnû
jako tato hala. Pro DavisÛv pohár, kter˘
se zde bude konat v záfií, toto zafiízení
zajisté vyuÏijeme. Dokresluje skvûle
atmosféru celé haly a hlavnû i v˘bor-
n˘m informaãním nosiãem,“ fiekla
komisafika Mezinárodní tenisové fede-
race Allison Sowersby z Lond˘na,
která dohlíÏela na prÛbûh mezinárod-
ního tenisového utkání v Liberci. Divá-
ky zaãne multimediální pás naplno
bavit od záfií, kdy v Tipsport arénû star-
tuje hokejov˘ turnaj âeská poji‰Èovna
cup. (pl)



Festivalem profesionálních loutko-
v˘ch divadel Ïil Liberec pût dnÛ v závûru
mûsíce ãervna. Osmnáctého roãníku
Matefiinky 2005 se zúãastnilo 15 divadel
vãetnû ãtyfi zahraniãních. Jejich 24
vystoupení v divadlech i v exteriérov˘ch
místech zhlédlo na 3 200 divákÛ od
nejmen‰ích aÏ po dospûlé seniory. K nej-
hezãím momentÛm festivalu patfiilo
napfiíklad úvodní pfiedstavení Karkulka
a ãerven˘ balónek v praÏském divadle
Minor, které zhlédlo i 25 libereck˘ch dûtí.
Na leto‰ní divadelní pfiehlídce nechybûli
zástupci divadel a festivalÛ ãi center
UNIMA z Kanady, Iránu, Austrálie,
Nûmecka, Dánska, ·panûlska nebo Fin-
ska. Beznadûjnû bylo vyprodáno pfied-
stavení Hurvínkova cesta do Tramtárie.

Taneãní kreace za doprovodu Ïivé
hudby, nazvané Tanãírna, odstartovaly

slavnostní vyhlá‰ení cen Matefiinky
v poslední festivalov˘ den 28. ãervna.
Tanãírna v provedení hercÛ a pracovní-
kÛ Naivního divadla pfiedstavila vítûze
minul˘ch roãníkÛ pfiehlídky.

Na leto‰ní Matefiince úspû‰nû zabo-

dovalo domácí Naivní divadlo. Za insce-
naci Písmenková polívka si tvÛrci odne-
sli hned dvû ceny.

Pût dnÛ v zajetí pohádkov˘ch pfiíbûhÛ

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVENEC–SRPEN 2005 9

V˘tvarnici Barbaru Jakubcovou
ohodnotila odborná porota za v˘pravu,
dal‰ími ocenûn˘mi tvÛrci Písmenkové
polívky se stala reÏisérka Michaela
Homolová a autor textu, dramaturg
Vítek Pefiina. Oba obdrÏeli Cenu primá-
tora, kterou také z rukou Jifiího Kittnera
pfievzali. Pfiedseda Senátu Pfiemysl
Sobotka, kter˘ festival za‰títil sv˘m
jménem, vûnoval pamûtní medaili
Senátu fiediteli Naivního divadla Stani-
slavu Doubravovi. Námûstkynû primá-
tora Dagmar Hel‰usová pfiedala cenu za
reÏii inscenace Studia Damúza Dlouh˘,
·irok˘ a Bystrozrak˘ – Filipu Jeviãovi.
Matefiinka 2005 se stala minulostí, ale
jiÏ dnes se diváci, organizátofii a úãin-
kující tû‰í na pfií‰tí roãník, kter˘ se
uskuteãní opût za dva roky.

Dagmar Vodvárková

Sál bájí Liebiegova zámeãku se stal
v sobotu 25. ãervna svûdkem prvního
svatebního obfiadu. V krásném a dÛstoj-
ném prostfiedí si své celoÏivotní „ano“
pfied oddávajícím primátorem mûsta
Jifiím Kittnerem fiekli Jana Fohlová a Jifií
Trojan. Tímto svatebním obfiadem se
také zaãala psát první stránka pamûtní
knihy Liebiegova zámûãku, v níÏ jsou oba
novomanÏelé zvût‰eni sv˘mi podpisy.

V Sále bájí jsou restaurovány strop-
ní a nástûnné malby, na nichÏ budou
práce pokraãovat i pfies prázdniny.
Podruhé se zde svatební obfiad usku-
teãní 17. záfií 2005. (vod)

Premiérová 
svatba v Sále bájí

Dialog – slovo znamenající rozho-
vor mezi dvûma a více lidmi, získá
v prÛbûhu fiíjna pro Libereãany ‰ir‰í
v˘znam. První fiíjnov˘ den ve mûstû
pod Je‰tûdem bude zahájena tfiít˘-
denní mezinárodní akce, jejímÏ ofici-
álním názvem je právû slovo Dialog. 

Aby v‰ak nikdo netápal, co Ïe se to
v Liberci bude dít, je dobré v‰e
vysvûtlit podtitulem, kter˘ fiíká, Ïe jde
o spoleãné kulturní dny 
partnersk˘ch mûst Liberce a Augs-
burgu. My‰lenka pofiádat tzv. ãesko-
nûmecko kulturní dny není nikterak
nová. JiÏ v minulosti v Liberci
i v Augsburgu se tyto dny nûkolikrát
uskuteãnily. VÏdy to byla v‰ak spí‰e
iniciativa nezávisl˘ch organizací
a spolkÛ z Liberce – Svaz NûmcÛ
a Augsburgu – Heimatkreis Reichen-
berg neÏ iniciativa samotn˘ch mûst.
Toto se zmûnilo v okamÏiku, kdy byl
primátor mûsta Liberce Ing. Jifií Kitt-
ner poÏádán zástupci zmiÀovan˘ch
organizací o podporu a zá‰titu nad
dal‰ím roãníkem kulturních dnÛ. Zro-
dil se nápad, Ïe by tentokrát mûsto
Liberec nebylo jen pasivním úãastní-
kem, ale mohlo by se podílet na
samotném programu akce. KdyÏ pfii-
slíbil svou podporu projektu i primá-
tor mûsta Augsburgu Dr. Paul Wen-
gert, na podzim roku 2004 nastal ten
správn˘ ãas sestavit koordinaãní t˘m,
kter˘ celou akci pfiipraví a zorganizu-
je. V této chvíli zb˘vají uÏ jen 3 mûsí-

Liberec v fiíjnu oÏije Dialogem
ce, kdy se plány stanou skuteãností
a Libereãané spolu s Augsburgãany
se zapojí do vzájemného Dialogu.

„Nechceme, aby se jednalo pouze
o dialog mezi mûsty. Budeme rádi,
kdyÏ program osloví co nejvíce obãa-
nÛ, umûlcÛ, sportovcÛ, zájmov˘ch
skupin a organizací z obou partner-
sk˘ch mûst,“ uvedla k celému projek-
tu Mgr. Jitka Mrázková, vedoucí
odboru cestovního ruchu a propagace
mûsta, která je jedním z hlavních
organizátorÛ tûchto dnÛ a dodala:
„Program je sestaven tak, aby zapojil
v‰echny vûkové, sociální i kulturní
skupiny lidí. Je velmi pestr˘
a v nûkter˘ch ãástech i netradiãní.“
Konkrétnû se bude sestávat z v˘tvar-
n˘ch workshopÛ pro dûti i dospûlé,
dále literárních, v˘tvarn˘ch, hudeb-
ních, divadelních, filmov˘ch a spor-
tovních setkání. Chybût nebudou ani
v˘stavy, pfiedná‰ky a Ïivé besedy pro
laickou i odbornou vefiejnost. Na své
si pfiijdou také chuÈové buÀky Libere-
ãanÛ. Speciální ‰vábské pokrmy pro
nû budou pfiipravovat augsburg‰tí
‰éfkuchafii.

Více informací o programu nalez-
nete od 20. ãervence 2005 na webo-
v˘ch stránkách www. liberec.cz/dia-
log/ a v Mûstském informaãním cent-
ru. Ing. Veronika Vanerová, 

Martin Korych
oddûlení tiskové a vnûj‰ích vztahÛ
MML

❖ Setkání s francouzsk˘m velvy-
slancem. Primátor mûsta Ing. Jifií Kitt-
ner spoleãnû s námûstkynûmi Ing.
Evou Koãárkovou a Dagmar Hel‰uso-
vou pfiijali v pondûlí 6. ãervna fran-
couzského velvyslance v âeské repub-
lice Joela De Zorziho a plukovníka
Roberta Payena. (dv)

¨
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Libereck˘ magistrát zmûfiil síly s privátním sektorem 

Do seznamu obãanÛ mûsta Liberce,
ktefií pfiekroãili hranici 100 let vûku, pfii-
bylo v polovinû ãervna dal‰í jméno.
Tentokrát oslavila celé století Ïivota
paní RÛÏena Matlachová. I pfies svÛj
vysok˘ vûk neztrácí ze svého optimis-
mu a Ïivotního elánu. Naopak. Velice
ráda se vûnuje i sv˘m zálibám, jako je
napfiíklad lu‰tûní kfiíÏovek. Îije ve spo-
leãné domácnosti s dcerou a o tom, Ïe
by se mûla pfiestûhovat do nûkterého
z domÛ s peãovatelskou sluÏbou nebo
do domova dÛchodcÛ ani neuvaÏuje.

K tak v˘znamnému jubileu, jak˘m
jistû sté narozeniny jsou, pfiijel pobla-
hopfiát také primátor mûsta Ing. Jifií
Kittner. Mezi dárky, které z jeho rukou
putovaly k paní Matlachové, nechybûla
kvûtina ani bonboniéra. 

Spoleãnû s primátorem se do dlouhé
fiady gratulantÛ pfiipojili dal‰í zástupci
libereckého magistrátu spolu se
zástupci státu. Vedoucí odboru sociál-
ního poji‰tûní Okresní správy sociální-
ho zabezpeãení  v Liberci Ing. Martin
·ámal pfiedal oslavenkyni obálku
s osobním pozdravem a gratulací od
ministra práce a sociálních vûcí Ing.
ZdeÀka ·kromacha.

Paní Matlachová je v souãasné dobû
‰estou nejstar‰í obãankou Liberce.

Ve sto letech lu‰tí kfiíÏovky
Vûkovû ji „pfiedstihli“ je‰tû dal‰í ãtyfii
dámy a jeden muÏ. Koncem ãervence
oslaví své jubileum nejstar‰í liberecká

obãanka, paní Marie Luthererová.
DoÏije se neuvûfiiteln˘ch 106 let. Do
konce roku pak primátor Jifií Kittner
poblahopfieje je‰tû paní Marii Musilo-
vé, která oslaví 102. narozeniny. „Je to
pro mû vÏdy velice milá povinnost.
Pfied tûmito lidmi mám velkou úctu
a pokaÏdé musím obdivovat jejich
Ïivotní elán a vitalitu,“ fiekl primátor,
kter˘ od stého roku vûku kaÏdého tako-
vého obãana Liberce osobnû nav‰tûvu-
je a kaÏdoroãnû si s ním podává ruku
a pfieje mu mnoho ‰tûstí, spokojenosti
a hlavnû zdraví. (mar)

Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeniny
v ãervnu 2005 zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.
90 let – Erna Reichlová, Jaroslav Nig-
rin, Marie Tábofiíková, Jindfii‰ka Sadec-
ká, Anna Slavíková, Marie Odvodyová

91 let – Marie Heindörferová, Eli‰ka
Fofistová, Berta ·imÛnková

92 let – Ludmila ·eráková, Margita
Valyaniová, BoÏena Haãecká, Vûra
Nováková, Vladimír Horák, Ludmila
Kotková, Antonín ¤ídk˘, Marie Pe‰íko-
vá, Marie Proke‰ová, Miroslav Vomáãka

93 let – Zdenûk Vrba, Ludmila ¤ezníã-
ková, Josef Zeuner

94 let – Zdenka Fialová, Anna Panãu-
ková

95 let – Marie Andûlová, Antonie
Zahradníková

97 let – Bohumil Bek

100 let – RÛÏena Matlachová
OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí. . .

Magistrát mûsta Liberec zazname-
nal v posledních letech razantní
zmûny. 

K tûm nejdÛleÏitûj‰ím, vedoucím
smûrem k vefiejnosti, jsou roz‰ífiení
úfiedních hodin do v‰ech pracovních
dnÛ v t˘dnu a také historicky nejvût‰í
sestûhování pracovi‰È. Nûkteré agen-
dy se z dÛvodu nedostaãujících pro-
storÛ vyfiizují v provizoriích, ale od
‰estého mûsíce roku 2006 naleznou
jak klienti, tak i zamûstnanci, ‰piãko-
vé zázemí v novû zrekonstruované
budovû staré po‰ty, kde v tûchto
dnech probíhá rozsáhlá rekonstrukce. 

Îe se vydal libereck˘ úfiad razant-
ní a moderní cestou, a to nejen ve
vztahu k vefiejnosti, ale i ke sv˘m
zamûstnancÛm, dokazuje jeho nedáv-
ná aktivní úãast ve studii spoleãnosti
Hewitt Associates nazvané. „Nejlep-
‰í zamûstnavatelé âR“.

Jak je zfiejmé, tentokrát se do ní
z iniciativy tajemníka JUDr. Marka
¤eháãka zapojili samotní úfiedníci,
ktefií sv˘mi názory hodnotili svého
zamûstnavatele, a to anonymní for-
mou. Ne v‰ichni z více jak 400 oslo-

ven˘ch spoleãností mûli odvahu pod-
stoupit srovnání, o ãemÏ svûdãí i fakt,
Ïe právû libereck˘ úfiad byl mezi 41
hodnocen˘mi spoleãnostmi jedin˘m
subjektem z oblasti vefiejné správy (!).
Umístil se na 32. místû, kdyÏ se zafia-
dil k takov˘m gigantÛm, jak˘mi jsou
napfiíklad IT spoleãnosti Kerio ãi
Hewlett-Packard, farmaceutická
firma GlaxoSmithKline, British Ame-
rican Tobacco ãi GE Money Bank.
V pofiadí za Magistrátem mûsta Libe-
rec zÛstalo je‰tû 9 privátních spoleã-
ností.

Studie sestavila Ïebfiíãek nejlep‰ích
zamûstnavatelÛ âeské republiky na
základû tfií aspektÛ – názorÛ vlastních
zamûstnancÛ, anal˘zy personální poli-
tiky spoleãnosti a pohledu jejího vede-
ní. Ve v˘sledku má pak míra motivova-
nosti zamûstnancÛ váhu 60 % a míra
souladu, audit personálních politik
a pohled vedení tvofií 40 procent. 

„V termínu od 14. do 25. bfiezna
2005 jsme oslovili v‰echny zamûst-
nance a poÏádali je o vyplnûní dotaz-
níkÛ prostfiednictvím internetu. Ano-
nymnû se vyjadfiovali k zamûstnane-

cké politice, nadfiízen˘m, pracovnímu
prostfiedí, hodnotili odmûÀování
a vyjádfiili pocit vnitfiní motivovanos-
ti. Na‰e oddûlení zpracovalo audit
personálních politik a tajemník pak
dotazník pro vedení spoleãnosti,“
vysvûtluje prÛbûh ankety Petr Vydra
z personálního oddûlení MML.

A co z v˘sledkÛ studie vyplynulo
pro tajemníka úfiadu JUDr. Marka
¤eháãka? 

„Samozfiejmû jsem velmi pfiekva-
pen jiÏ samotn˘m faktem, Ïe jsme byli
schopni se vÛbec do soutûÏe zafiadit
a dodat potfiebné údaje. Úfiad se vÏdy
‰patnû pomûfiuje s privátním sekto-
rem, kde je motivovanost zamûstnan-
cÛ podstatnû pruÏnûj‰í, ale i tak je pro
mne na‰e umístûní vcelku mil˘m pfie-
kvapením. 

Úfiedníky se snaÏíme více motivo-
vat, razantní sníÏení jejich poãtu se
odrazilo i v moÏnosti nav˘‰ení mezd.
Lze tedy fiíci, Ïe práce úfiedníka na‰e-
ho mûsta jiÏ není jistá, ale je jiÏ vní-
mána jako solidnû ohodnocená
a mnohdy i prestiÏní.“

Alexandra Bednárková



Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 5. kolo na poskytnutí dotací v roce 2005
ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec

Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu mÛÏe b˘t fyzická i právnická osoba,
nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace. 

Dotace 5. kola je zamûfiena na vefiejné jednorázové, náborové a propagaãní akce.
Dotaci lze poskytnout na: propagaci, technické zabezpeãení, pronájem sportovi‰È
a tûlocviãen. Formuláfie Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici v
recepci radnice, na oddûlení kultury a sportu nebo na webov˘ch stránkách statu-
tárního mûsta Liberec (www.liberec.cz). Vyplnûné Ïádosti pfiijímá kaÏd˘ pracov-
ní den pouze oddûlení kultury a sportu (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b)
nejpozdûji do stfiedy 31. srpna 2005 do 18.00 hod. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na
tel. ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, referent oddûlení kultury a sportu).
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Poslední otoãení
klikou od závor

Rozkvetlá práce zahradníkÛ 
V˘sadba kvûtin ve mûstû pod Je‰tû-

dem je záleÏitostí, která se plánuje
v pfiedstihu nûkolika mûsícÛ. KaÏdoroã-
nû uÏ v lednu zasedají odborníci u kula-
tého stolu a pro konkrétní zeleÀ urãují ty
nejvhodnûj‰í lokality.

„Seznamy rostlin chce od nás doda-
vatel ve znaãném pfiedstihu, neboÈ
napfiíklad nûkteré letniãky se pfiedpû-
stovávají jiÏ od února,“ prozrazuje Ing.
Monika ·ilarová, vedoucí oddûlení zele-
nû, odpadÛ a ekologické v˘chovy
magistrátu, která má spoleãnû se sv˘mi

kolegy „na svûdomí“ ve‰kerou zeleÀ
v Liberci. A Ïe jí není málo! VÏdyÈ jen
v leto‰ním roce mûsto vysadilo 2 735
kusÛ letniãek a 112 kusÛ trvalek. Nákup
a v˘sadba rostlin vyjde zhruba na 
50 000 Kã, pfiiãemÏ stejnou ãástku „spo-
lkne“ pravidelná péãe – zálivka, hnoje-
ní, odplevelení a v neposlední fiadû
i úklid odpadkÛ a dosazování uhynul˘ch
rostlin.

V leto‰ním roce zahájilo mûsto
v˘sadbu aÏ po 15. kvûtnu a praxe pro-
kázala, Ïe tento termín nebyl stanoven
zbyteãnû, neboÈ do té doby zahradníky

trápily pfiízemní mrazíky, které nejsou
na severu âech niãím v˘jimeãn˘m.

„Kromû urãení té nejlep‰í lhÛty na
v˘sadbu jsme mysleli i na to, aby záho-
ny ladily barevnû a navrÏené rostliny
vykvétaly po celé léto a nûkteré z nich
zdobily mûsto aÏ do podzimních dnÛ,“
fiíká Ing. Monika ·ilarová, která nám
také prozradila, za ãím v‰ím se skr˘vá
ruka zahradníka. I pfies dfiívûj‰í termín
uzávûrky vûfiíme, Ïe jen na nepatrném
zlomku v‰eho, co pro nás pfiipravili
odborníci v jednotliv˘ch ãástech mûsta,
ãerpáte energii z rozkvetl˘ch kvûtÛ…

Trvalkové záhony se napfiíklad jiÏ
v minulosti staly neodmyslitelnou sou-
ãástí parku u zoologické zahrady, doãkal
se jich i rekonstruovan˘ park ve Vesci
a zcela nové v˘sadby trvalek najdeme
na rozhraní ulic Moskevská a Zámeãnic-
ká. I za kvetoucími záhony rÛÏí Na Ryb-
níãku stojí mûst‰tí zahradníci, ktefií
svou práci „protáhli“ na most vedoucí
pfies Nisu, na nûmÏ jsou upevnûné tru-
hlíky s pfievisl˘mi letniãkami. Soukenné
námûstí je ozdobeno truhlíky s pestro-
barevn˘mi kvûtinami a námûstí pfied
obchodním domem Tesco doslova roz-
svítily ostfie ãervené rÛÏe. ·aldovo
námûstí je jako stvofiené pro barevnû
ladûnou v˘sadbu v truhlíku a na Bene-
‰ovû námûstí a ve Felberovû ulici
„vykvetly“ na sloupech vefiejného
osvûtlení pfievislé mu‰káty. Co se letniã-
kov˘ch záhonÛ t˘ká, ty zdobí tfieba park
na námûstí âesk˘ch bratfií nebo sídli‰tû
KrálÛv Háj. 

Zdaleka nejsme u konce pfii v˘ãtu
v‰ech míst, kde pracovali zahradníci,
které velmi ãasto trápí vandalské cho-
vání. Tak napfiíklad v minulém roce
v centrálním parku (b˘valé letní kino)
bylo vysázeno více jak 2 000 krokusÛ
a dfiíve, neÏ staãily jejich cibulky
vykvést, skonãily nûkteré z nich v igeli-
tov˘ch ta‰kách. Doslova masivní atak
zlodûjÛ musela zastavit aÏ mûstská
policie. (sa‰)

Nevídanû ru‰no bylo v pátek 3. ãerv-
na na Ïelezniãní stanici Liberec - Pilín-
kov. Desítky místních obyvatel, ale také
Ïelezniãáfii a pfiedstavitelé mûsta v ãele
s námûstkem primátora Pavlem Kren-
kem a tajemníkem magistrátu Markem
¤eháãkem se pfii‰ly rozlouãit s poslední-
mi mechanicky ovládan˘mi Ïelezniãními
závorami.

Naposledy se dfievûné závory na
tfiech pilínkovsk˘ch pfiejezdech stáhly
v devût hodin, aby o nûkolik minut
pozdûji na trati Liberec - Pardubice pro-
jel rychlík. Poté byly závory sejmuty
a rozfiezány. Od tohoto okamÏiku byla
uvedena do provozu automaticky ovlá-
daná zabezpeãovací zafiízení, která
bûhem osmi mûsícÛ a nákladem pfies 14
milionÛ korun instalovala spoleãnost
AÎD Praha. „Byly to poslední mechanic-
ky fiízené závory na území mûsta Liber-
ce a obsluhovali je jeden muÏ a dvû
Ïeny, coÏ jsou takzvaní hláskafii,“ uvedl
pfiednosta liberecké Ïeleznice Jaroslav
·rajer. Dodal, Ïe v˘pravní budova v Pilín-
kovû bude pro svÛj havarijní stav zbou-
rána a namísto ní postaven pfiístfie‰ek
s informacemi pro cestující.

Na pilínkovské pfiejezdy se pouÏilo
zafiízení typu PZZ - RE/AC, které pfied-
stavuje nejmodernûj‰í dostupn˘
systém v âeské republice. Jde o zafiíze-
ní s elektronick˘mi prvky zvy‰ující bez-
peãnost dopravy na pfiejezdech zejmé-
na bez závor. 

Odstranûním star˘ch mechanick˘ch
závor se ulevilo zejména místním fiidi-
ãÛm. Stávalo se totiÏ, Ïe závory zÛstaly
staÏeny del‰í dobu neÏ mûly a pfied nimi
stojící automobily se ocitly v „pasti“. 

Mechanické závory je‰tû fungují ve
Vratislavicích nad Nisou na Ïelezniãní
trati Liberec - Jablonec nad Nisou, ale
i jim brzy tzv. odzvoní. 

Dagmar Vodvárková



Mûsto staví pro dûti
Jsou prázdniny, a to je ten nejlep‰í

ãas na to, aby se dûtem zvelebily jejich
‰koly a ‰kolky. Na technickém odboru
magistrátu jsme zjistili, o která kon-
krétní ‰kolská zafiízení se jedná. Zaãne-
me Matefiskou ‰kolkou Dûtská, kde
nyní probíhá kompletní rekonstrukce
parkovi‰tû a oplocení. Úpravy vyjdou
na více neÏ milion a pÛl. A jak to vy-
padá na dal‰ích místech? 

M· JablÛÀka.
Dûtem z M· „JablÛÀka“ v JabloÀové

ulici upraví dûlníci do konce srpna pro-
story za více neÏ 1,2 milionu korun.
„Konkrétnû tu dojde k rekonstrukci
potrubních rozvodÛ pro ústfiední topení,
studené a teplé uÏitkové vody. ZároveÀ
bude souãasná vzduchotechnická jed-
notka napojena na systém ústfiedního
topení,“ pfiibliÏuje úpravy Martin BlaÏe-
viã z technického odboru magistrátu.

M· Stromovka
Ve Stromovce se právû vymûÀují

okna, dvefie a instalují se prosklené
stûny do vstupního prostoru dûtského
pavilonu. Celkové náklady se u této
‰koly „vy‰plhaly“ na 4 miliony Kã.

Z· Vrchlického
·koláci z Vrchlického zahájí v˘uku

v uãebnách s nov˘mi okny a parapety,
dvefie tu budou vymûnûny nejen
v jídelnû, ale i tûlocviãnû a druÏinû.
Rekonstrukce v tomto ‰kolském zafiíze-
ní se dotkne i spojovacího krãku. Cel-
kové náklady na rekonstrukci ãiní 
4 miliony korun.

Z· Aloisina V˘‰ina
„V Z· Aloisina V˘‰ina jde o pokra-

ãující rekonstrukci, pfii níÏ se vymûÀují
okna, parapety a dvefie, pfiiãemÏ sta-
vební úpravy se dotknou i krãku spoju-
jícího jednotlivé pavilony,“ popisuje
situaci M. BlaÏeviã a ãástku potfiebnou
k úpravám vyãíslil na 3 miliony Kã.

Z· Broumovská
I v Z· Broumovská pokraãují stavafii

na vloni zapoãaté rekonstrukci. V leto‰-
ním roce se podafiilo mûstu zajistit na
tuto akci systémovou dotaci z MF âR
ve v˘‰i 6,75 milionu korun, která bude
vyuÏita na v˘stavbu nov˘ch ‰aten
a spojovacího krãku. Celkové náklady
ãiní v roce 2005 12,9 milionu Kã.
V nov˘ch ‰atnách, spojovacím krãku
a stravovacím pavilonu, kter˘ byl zre-
konstruován v roce 2004, bude zavede-
na strukturovaná kabeláÏ, elektrická
zabezpeãovací signalizace, novû se

nainstaluje elektrick˘ poÏární systém,
rozhlas a konkrétnû stravovací zafiízení
by mûlo zaãít fungovat za pomocí iden-
tifikaãního systému. Celkové náklady
v‰ech tûchto zmínûn˘ch úprav, které
potrvají do fiíjna 2005, ãiní 1 500 000 Kã.

Z· U ·koly
Za úãasti nadace „Duhová energie“

se tu v tûsné blízkosti ‰koly postaví
víceúãelové hfii‰tû. Z dÛvodu dodrÏení
zákonn˘ch lhÛt v˘bûrového fiízení
odstartuje v˘stavba na podzim tohoto
roku. PfiipomeÀme, Ïe celkové náklady
na vybudování hfii‰tû ãiní zhruba 3
miliony Kã, z ãehoÏ je podíl nadace
„Duhová energie“ 2 miliony korun.

Z· Husova
Technick˘ odbor zde zajistil ve spo-

lupráci s odborem rozvojov˘ch projek-
tÛ akci s názvem „Nové ‰kolící cent-
rum“. V rámci ní by mûly b˘t do fiíjna
2005 v˘mûnûna okna na celé budovû.
Celkové náklady, na nichÏ se podílí EU,
se vy‰plhají na sumu 10 milionÛ Kã.

Zv· Orlí
V prÛbûhu mûsíce kvûtna byla zre-

konstruována plochá stfiecha nad
objektem dílen. Celkové náklady ãinily
420 tisíc Kã. (sa‰)

Pro fiidiãák vãas a bez front
Za mentalitu âechÛ lze povaÏovat

oddalování vyfiízení záleÏitostí na nej-
zaz‰í moÏn˘ termín. Takov˘m pfiíkla-
dem jsou daÀová pfiiznání. Ale nejen
ta. Patfií mezi nû i v˘mûna fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ. Lidí, ktefií si letos poãátkem
roku uvûdomili, Ïe si musí vymûnit
svÛj fiidiãák, neboÈ pÛvodní termín
znûl do konce roku 2005, rozhodnû
nebylo málo. „Bylo to velmi nároãné
období. Napfiíklad bûhem jednoho
t˘dne v dubnu jsme pfiijali 552 odevz-
dan˘ch Ïádostí. VÛbec nejhor‰í situa-
ce nastala zaãátkem kvûtna. V prÛbû-
hu jednoho t˘dne jsme pfiijali 482

Ïádostí a vydali 452 fiidiãsk˘ch prÛka-
zÛ,“ vzpomíná vedoucí odboru dopra-
vy libereckého magistrátu Ing. Pavel
Rychetsk˘. Podle nûj se v dobû nejvût-
‰ího návalu nedafiilo zhotoviteli dokla-
dÛ produkovat potfiebné mnoÏství
a tím nebyla ani dodrÏena zákonná
lhÛta. „Dnes se jiÏ dostáváme na poÏa-
dovan˘ch dvacet dnÛ,“ vysvûtlil
Rychetsk˘ s odkazem na nov˘ právní
pfiedpis.

MajitelÛm fiidiãsk˘ch oprávnûní
vytrhl trn z paty nov˘ zákon, kter˘
platí od leto‰ního 1. ãervence. V nûm
stojí, Ïe fiidiãské prÛkazy vydané od 1.

ãervence 1964 do 31. prosince 1993 si
musí jejich drÏitelé vymûnit do 31. pro-
since 2007. DrÏitelé „fiidiãákÛ“ vyda-
n˘ch v období od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000 jsou povinni si je vymû-
nit do 31. prosince 2010. Ti, jimÏ byly
tyto doklady vydány od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004, si je musí vymûnit
do 31. prosince 2013. 

Na vyfiízení sv˘ch záleÏitostí
bychom mûli pamatovat vãas a radûji
v pfiedstihu. Jedinû tak se vyhneme,
frontám a vylévání vzteku i na úfiední-
ky, ktefií mnohdy za na‰e prohfie‰ky
nemohou. (vod) 
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Zpfiíjemnit lidem letní mûsíce je cílem
statutárního mûsta Liberec, které kaÏdo-
roãnû za tímto úãelem pfiipravuje pfied
libereckou radnicí nejen veãerní divadel-
ní pfiedstavení, ale i promítání filmÛ.
„Na konci prázdnin Liberec nav‰tíví
Kinematograf bratfií âadíkÛ, kter˘ v loÀ-
ském roce promítal po tfii veãery a stejnû
tomu bude i letos,“ uvedla Ing. Jitka
Strasserová, vedoucí oddûlení kultury
libereckého magistrátu. Vstupné je na

Letní kinematograf pod ‰ir˘m nebem
v‰echna pfiedstavení zdarma a zájemci
budou mít k dispozici na dvû stovky míst
k sezení. Ke zhlédnutí budou 3 snímky
z ãeské koprodukce, a to 28. srpna film
„Nuda v Brnû“. Mnozí si jistû nenechají
ujít 29. srpna snímek „Îelary“ a stejnû
tak o den pozdûji, tedy 30. srpna,
„Horem pádem“. Nezb˘vá neÏ si pfiát
hezké poãasí a popfiát pfiíjemné kulturní
záÏitky, které pfiipravilo statutární mûsto
Liberec sv˘m spoluobãanÛm. (dv)

Sportovní hry 
Liberec se stane po dvou letech opût

dûji‰tûm sportovního klání, a to 29. roã-
níku vodohospodáfisk˘ch sportovních
her, které se konají 25.–28. srpna 2005
v areálu Technické univerzity v Liberci.
Pofiádá je âesk˘ hydrometeorologick˘
ústav Praha a zá‰titu pfievzali pfiedseda
Senátu Pfiemysl Sobotka a primátor
mûsta Jifií Kittner. Do Liberce se sjede na
650 sportovcÛ, ktefií budou soutûÏit
v pûti disciplínách. (vod)



Samospráva vrátila Pilínkovu náves
Mûstská ãtvrÈ Pilínkov sice patfií

k velmi star˘m vesnicím na okraji libe-
recké kotliny, av‰ak pfiíli‰ historick˘ch
pozÛstatkÛ nemá. AÏ na kapli sv. Vav-
fiince. Pozdnû barokní stavba z roku
1771 patfií mezi kulturní památky.

V jejím tûsném sousedství jsou vzrost-
lé stromy a nûkolik pÛvodních domÛ.
Sv˘m okrouhlicov˘m uspofiádáním
ledasco napovídají o pÛvodních oby-
vatelích. 

V posledních desetiletích se
zástavba ztrácela v ‰edi chátrajících
domÛ a pfiíleÏitostné lidové tvofiivosti.
Samospráva Liberce v‰ak probudila
historii a Pilínkovu vrátila lesk
nûkdej‰í návsi. Odbor kanceláfie
tajemníka libereckého magistrátu
letos v kvûtnu „spustil“ záchrannou
akci. Mûsto pfievzalo nejvíce poniãe-
nou budovu pÛvodní poÏární zbrojni-
ce, která pfies ãtyfiicet let slouÏila
zcela jin˘m úãelÛm. 

Liberecká radnice se postarala
o celkovou opravu budovy, vãetnû
odvodnûní stavby, v˘mûny omítek,
oprav zdiva a poloÏení nové stfiechy,
vrat aÏ po instalaci oken. Na pilínkov-
skou náves se také vracejí laviãky, na
nichÏ nejspí‰ pfied 120 lety sedávali
zdej‰í obyvatelé, kdyÏ debatovali
o zaloÏení hasiãského sboru. Vznikl
pfied 120 lety. Magistrát pfii této pfiíle-
Ïitosti chystá spolu s místními dobro-
volníky slavnostní „probuzení“ návsi.

(‰et)

Provûfiili své lezecké dovednosti
JiÏ III. roãník lezecké soutûÏe Libe-

recká karabina uspofiádalo oddûlení
prevence a sociálních vûcí magistrátu
ve spolupráci s odborn˘mi instruktory
lezeckého trenaÏéru Jakub. Závody se
uskuteãnily 23. ãervna 2005 ve spor-
tovním areálu Armády âeské republiky
ve Svojsíkovû ulici v Liberci.

SoutûÏ byla urãena ÏákÛm základ-
ních, zvlá‰tních ‰kol a ‰kolsk˘ch zafií-
zení a mlad‰ím ÏákÛm vícelet˘ch gym-
názií. Pozvání pfiijali pedagogové ze
Stfiediska v˘chovné péãe pfii Dûtském
diagnostickém ústavu v Liberci a do
soutûÏe pfiihlásili 3 chlapce. Nejpoãet-
nûji byla zastoupena Základní ‰kola

U Soudu, a to v poãtu 7 dûtí. Letos
poprvé pfiijely i dûti ze Z· v Hejnicích.
Celkem soutûÏilo 20 ‰kolákÛ. 

V kategorii dívek – roãník 1995
a mlad‰í zvítûzila Eli‰ka Wallachová,
v roãníku 1992 – 1994 byla první Karo-
lína ·mákalová a v nejstar‰í kategorii
1990 – 1991 si prvenství odnesla Kristi-
na Ilenãíková. V nejmlad‰í kategorii
chlapcÛ obsadil první pfiíãku Daniel
âíÏek. Ve vûkové kategorii 1992 – 1994
zvítûzil Jan Ka‰par a v kategorii 1990 –
1991 si nejlépe vedl Michal Petriãko,
kter˘ se stal bez rozdílu vûku a pohlaví
absolutním vítûzem za nejrychlej‰í ãas.

(ba, dv)

Hasiãi obhájili
Pohár primátora

Ve sportovnû branném areálu ve
Vratislavicích nad Nisou se v nedûli 19.
ãervna se‰li dobrovolní hasiãi. Jejich
cílem bylo získat nejvy‰‰í ceny v soutû-
Ïi, a to o "Pohár primátora mûsta Libe-
rec", o kter˘ se ucházelo devût druÏ-
stev muÏÛ. 

Stranou ov‰em nezÛstala ani druÏ-
stva Ïen, jichÏ se ‰e‰lo ‰est a ta bojo-
vala o "Pohár starosty okresního sdru-
Ïení âech, Moravy a Slezska". Velmi
pûkné poãasí umoÏnilo soutûÏícím pro-
vûfiit jejich akceschopnost a pfiiprave-
nost. Pohár primátora mûsta Liberce
obhájili muÏi z Krásné Studánky. Na
druhém místû skonãili dobrovolní hasi-
ãi z Vesce a tfietí pfiíãku obsadil SDH
RÛÏodol 1. Pohár starosty okresního
sdruÏení âMS si odvezly Ïeny ze Strá-
Ïe nad Nisou. Za nimi na druhém místû
skonãilo druÏstvo Ïen z Liberce - RÛÏo-
dolu 1 a na tfietím druÏstvo z âeského
Dubu. (dv)
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Letní setkávání
s divadlem 2005
Prázdninové sobotní veãery na námûs-
tí Dr. E. Bene‰e v Liberci:

23. ãervence 2005 od 21.30 hodin
!! na stfie‰e parkovacího domu Cent-
rum v BlaÏkovû ulici !!
„Mechanica“ – poetické vizuálnû
pohybové pfiedstavení, hraje divadlo
Circus Sacra

30. ãervence 2005 od 19.00 hodin
„Tak se krotí Ïenské“ – dle pfiedlohy
Williama Shakespeara Zkrocení zlé
Ïeny s pouÏitím pfiekladu E. A. Saudka,
hraje Hoffmannovo divadlo z Uherské-
ho Hradi‰tû

13. srpna 2005 od 19.00 hodin 
„Vrabãák, kter˘ doletûl do nebe“ 
hra inspirovaná Ïivotními pfiíbûhy
Edith Piaf, hraje Hoffmannovo divadlo
z Uherského Hradi‰tû

20. srpna 2005 od 21.30 hodin
„Bezhlav˘ rytífi“ – proslulé loutkové
pfiedstavení Naivního divadla Liberec

27. srpna 2005 od 21.30 hodin
„TO NEJLEP·Í Z DIVADLA“ - Písniãky
z muzikálÛ a je‰tû nûco navíc ...
hraje Divadlo F. X. ·aldy Liberec
Vstupné na v‰echna pfiedstavení zdarma.

TRENAÎÉR JAKUB – LETNÍ PROVOZ
Lezeck˘ trenaÏér JAKUB je umístûn ve sportovním areálu Armády âR ve Svoj-

síkovû ulici v Liberci (cca 150 m od plaveckého bazénu)
Pfiijìte si bûhem letních prázdnin vyzkou‰et své dovednosti na lezeckém tre-

naÏéru JAKUB. InstruktáÏ a odborn˘ dohled zaji‰Èují akreditovaní instruktofii
lezení, a to vãetnû zdravotního dozoru. Lezeck˘ trenaÏér JAKUB je bezpeãn˘ pro
kaÏdou vûkovou skupinu lidí, vãetnû lidí se zdravotním handicapem. 

Provozní doba – ãervenec / srpen 2005
Po–So, svátky 10.00–20.00 hodin
Ne 13.00–19.00 hodin

VyuÏití lezeckého trenaÏéru JAKUB a pouÏití potfiebného lezeckého materiálu
je bezplatné. Provoz je hrazen mûstem Liberec. Informace: Alena Bartoníãková,
specialista oddûlení prevence a sociálních vûcí, tel. 485 244 934, e-mail: barto-
nickova.alena@magistrat.liberec.cz objednávky pro skupiny a kolektivy: Petr
Jenka, instruktor lezeckého trenaÏéru JAKUB – tel. 603 203 105



Pfiípravy T˘dne seniorÛ
Organizace spojen˘ch národÛ

vyhlásila leto‰ní 1. fiíjen za Mezinárod-
ní den seniorÛ. Pfii této pfiíleÏitosti pfii-
pravuje oddûlení prevence a sociál-
ních vûcí Magistrátu mûsta Liberec ve
spolupráci s kluby seniorÛ a nezisko-
v˘mi organizacemi T˘den seniorÛ.

Ten se uskuteãní od 26. do 30. záfií
2005 a mimo jiné se na nûm pfiedstaví
nabídky aktivit pro seniory a organi-
zací, které se seniory pracují. Organi-

zátofii akce uspofiádají také nûkolik
setkání, v˘letÛ a besed, jejichÏ cílem
bude upozornit na to, Ïe pfiechodem
do seniorského vûku Ïivot rozhodnû
nekonãí.

V pfiípadû zájmu o spolupráci na pfií-
pravû T˘dne seniorÛ mÛÏete kontakto-
vat pana Michala Klouãka, pracovníka
oddûlení prevence a sociálních vûcí, na
tel. ãísle 485 244 941 nebo na e-mailu:
kloucek.michal@magistrat.liberec.cz.

Karta se stane, fieãeno nadsazenû,
univerzální penûÏenkou, ve které sku-
teãné peníze neuvidíme. Stane se spo-
lehlivou vstupenkou do kulturních zafií-
zení, na parkovi‰tû, na náv‰tûvy spor-
tovních zafiízení. Velmi brzo ji zaãnou
vyuÏívat rovnûÏ ‰koláci pfii placení
stravného a jin˘ch sluÏeb. âipovou
kartou zaplatíme v lyÏafisk˘ch stfiedis-
cích a v létû tfieba pfii vstupu do ZOO.
Pochopitelnû najde uplatnûní v mûst-
ské dopravû, kde se také nejdfiíve obje-
ví. My v‰ak v ãipové kartû nechceme
vidût jen elektronickou penûÏenku, ale
pfiedev‰ím se stane spolehliv˘m osob-
ním elektronick˘m dokladem, jenÏ
zpfiístupní vstupy do vefiejn˘ch budov
a majitelÛm umoÏní hladkou identifika-
ci. Napfiíklad kdyÏ pÛjdou na radnici. 

Kdy a jak se s nov˘m druhem mûst-
ské penûÏenky obãané setkají?

Poãítáme s postupn˘m zavádûním.
Chceme, aby si lidé na tento druh
karty zvykli a dÛvûfiovali jí. První
emise karet se objeví na pfielomu roku
v souvislosti s ãasovou pfiedplatní jíz-
denkou MHD. V tuto chvíli fie‰íme
technické detaily. V dohledné dobû
budeme znát odpovûì a najdeme si
cestu, jak rychle a pravidelnû informo-
vat obyvatele. (rz)

V Liberci budeme namísto penûzi platit ãipy
Na sklonku leto‰ního roku se k prv-

ním obyvatelÛm mûsta a jeho okolí
dostanou ãipové karty. Naleznou ‰iroké
uplatnûní. Od samotného poãátku
napfiíklad v mûstské hromadné dopra-
vû. „Liberec nebude první, ale ani
poslední mûsto v nûmÏ zaãneme platit
elektronickou penûÏenkou,“ fiíká Ing.
Jifií HruboÀ, fieditel Liberecké IS, která
zaãne provozovat nov˘ mûstsk˘
systém. Na toto téma jsme Jifiího Hru-
bonû (na snímku) poÏádali o rozhovor.

Proã do tak velkého úkolu vstupuje
jako provozovatel mûstská spoleã-
nost?

Je to prÛfiezov˘ projekt zasahující
jak do ãinnosti radnice, tak do vût‰iny
mûstsk˘ch organizací, vãetnû ‰kol
a obchodních spoleãností. Velmi
v˘znamnû se také projeví ve vefiejné
dopravû, pfiedev‰ím pak v mûstské.
Tak velkého úkolu se musí ujmout
kompetentní firma tûsnû spojená se
samosprávou. Liberecká IS takové
pfiedpoklady má. Je zákaznicky orien-
tovaná. Její IT divize je uÏ nyní fiízena
v˘hradnû projektovû a ekonomická
divize zakázkovû. V tom je tedy odpo-
vûì na vá‰ dotaz proã právû mûstská
firma má realizovat tuto zakázku.

Jak bude vypadat ãipová karta?

Karta je velmi podobná té, kterou jiÏ
vût‰ina pouÏívá pfii bezhotovostním
placení v obchodech a v˘bûru penûz
z bankomatÛ. Lidé ji znají i z pracovi‰È,
kde nahradily b˘valé „píchaãky“. 

„Chytr˘“ ãip je zalisován v plastiko-
vé kartû. Povrch karty je opatfien potis-

kem v podobû jména majitele, fotogra-
fie a nûkolika dal‰ími údaji. Takovou
kartou v poãtu 500 kusÛ jiÏ disponují
zamûstnanci magistrátu a stejnû tak
studenti a zamûstnanci Technické uni-
verzity v Liberci, kam jsme dodali 7
tisíc kusÛ ãipov˘ch karet.

Kde ji obãané pouÏijí a jaké v˘hody
mohou oãekávat?

Co dûlat pfii nedostatku jódu? Návod
na pfiírodní léãbu vám poskytne pfiírodní
léãitel a homeopat Slávek Kunc.

Nedostatek jódu mÛÏe zpÛsobit násle-
dující zdravotní potíÏe: v˘skyt strumy,
únavnost, zpomalení reflexÛ, malou odol-
nost proti chladu a infekcím, obezitu,
bu‰ení srdce, vy‰‰í náchylnost k rakovinû
prsu a dûlohy. U dûtí zpomalení v˘voje.

Mohu doporuãit ‰piãkov˘ pfiípravek
obsahující pfiírodní jód. Jmenuje se Kel-
pamax a je to unikátní produkt finsk˘ch
vûdcÛ. PovaÏuji ho za nejkvalitnûj‰í
a nejlevnûj‰í alternativu. Právem je ozna-
ãován za nejlevnûj‰í pfiírodní jód v Evro-
pû. Vyrábí se z mofisk˘ch fias a obsahuje,
kromû pfiírodní formy jódu, je‰tû dvacet
aminokyselin. Kelpamax dodává jód ‰tít-
né Ïláze, zvy‰uje tûlesnou a du‰evní
energii, odstraÀuje nervozitu. ZabraÀuje
vstfiebávání radioaktivních látek, udrÏuje
zdravou pokoÏku, nehty a vlasy. 

Tento lék mohou uÏívat i tûhotné
Ïeny. U tûÏ‰ích nemocí ‰títné Ïlázy v‰ak
doporuãuji se poradit s lékafiem – endo-
krinologem. Dospûlí obvykle uÏívají pÛl
tablety Kelpamaxu dennû, dûti jednu tfie-
tinu. (tel. 606 173 127)

Zelená lékárna

▲ Jedin˘ Liberec získal dvû ceny.
Statutární mûsto Liberec se v Písku
zúãastnilo mezinárodní pfiehlídky propa-
gaãních materiálÛ - Tourpropag. Na této
pfiehlídce se prezentovalo více neÏ 900
soutûÏících z mûst, obcí, krajsk˘ch
úfiadÛ i ze soukromého sektoru. O to více
tû‰í, Ïe v této silné konkurenci mûsto
Liberec jako jediné obdrÏelo 2 ceny.
V kategorii kalendáfi odborná porota pfii-
fikla Liberci 1. místo za kalendáfi „Feno-
mén Je‰tûd 2005“. Dal‰í cena, a to 3.
místo, získal Liberec za plakát Je‰tûdu.

▲ Lidové sady oÏily Bambiriádou.
Na kfiídlech dûtské fantazie bylo moto
leto‰ního roãníku Bambiriády, jehoÏ
regionální kolo se konalo koncem kvût-
na. Zahájeno bylo na zahradû Lidov˘ch
sadÛ za úãasti pfiedsedy Senátu Parla-
mentu âR MUDr. Pfiemysla Sobotky, pri-
mátora mûsta Ing. Jifiího Kittnera a hejt-
mana Libereckého kraje Petra Skokana.
Akce se stala ukázkou zajímav˘ch
a smyslupln˘ch aktivit dûtí a mládeÏe
a pfiehlídkou zájmové ãinnosti mnoha
klubÛ, krouÏkÛ a institucí. (dv)
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Festival Bohemia
Cantat v Liberci

Na sklonku prázdnin oÏije Liberec
znovu po roce sborov˘m zpûvem. Na
mezinárodní pûveck˘ festival Bohemia
Cantat 2005 pfiijedou zku‰ení sboroví
zpûváci a zpûvaãky z celé republiky i ze
zahraniãí (Nûmecko, Rakousko, Itálie,
Slovensko, ·v˘carsko, ·védsko, Velká
Británie…). Sjede se jich nûkolik set
a pod vedením zku‰en˘ch dirigentÛ
budou v pûti skupinách (ateliérech) stu-
dovat repertoár rÛzn˘ch období a ÏánrÛ
(od váÏné hudby pfies spirituály, jazz aÏ
po romské melodie a alikvotní zpûv).
Nastudovan˘ repertoár pfiedstaví na
slavnostním koncertu, kter˘ se koná
v nedûli 28. srpna v 10.30 hodin v Domû
kultury. Kromû tohoto koncertu se usku-
teãní v pátek 26. srpna v podveãer pfie-
hlídka zúãastnûn˘ch sborÛ v Lidov˘ch
sadech a v sobotu 27. srpna koncert ali-
kvotního ateliéru v chrámu Promûnûní
Pánû v Klá‰terní ulici. Festival se koná
pod zá‰titou a za finanãní podpory Libe-
reckého kraje a Statutárního mûsta Libe-
rec, pfiispûlo i Ministerstvo kultury âR
a nûkolik v˘znamn˘ch firem z regionu.
Spolupofiadatelem akce je Unie ãesk˘ch
pûveck˘ch sborÛ. Dal‰í informace
o festivalu najdete na www.bohemia-
cantat.cz. RNDr. Zdenûk Kadlas,

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

LETNÍ SOUTùÎ O PAS
Zv˘hodnûn˘ vstup do mnoha libereck˘ch kulturních, sportovních a spoleãen-
sk˘ch zafiízení nabízí Turistick˘ slevov˘ pas 2005. Pas mÛÏete zakoupit za 60 Kã
v MIC nebo si o nûj zasoutûÏit a v pfiípadû v˘hry jej obdrÏet bezplatnû. Staãí
pouze správnû odpovûdût na následující otázku:

Jak se jmenuje akce, v rámci které je moÏné v záfií bezplatnû nav‰tívit mnohá
kulturní zafiízení v Liberci a v dal‰ích mûstech âeské republiky?

Své odpovûdi mÛÏete zasílat po oba prázdninové mûsíce na v˘‰e uvedenou adre-
su, e-mail, popfi. fax ve tvaru: SoutûÏ, správná odpovûì, jméno, pfiíjmení a úplná
adresa. Z do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí vylosujeme 1. záfií pût v˘hercÛ, ktefií obdr-
Ïí vÏdy po jednom pasu (doporuãenû po‰tou).

UPOZORNùNÍ
Mûstské informaãní centrum nabízí roz‰ífiené hodiny prohlídek radniãních
interiérÛ. Prohlédnout si zajímavou v˘zdobu a zároveÀ se dozvûdût mnohé o his-
torii této budovy máte moÏnost v doprovodu prÛvodcÛ po–pá: 9–16 hodin a so:
10–12 hodin (kaÏdou celou hodinu). Kompletní informace naleznete na
www.infolbc.cz, kde si zároveÀ mÛÏete stáhnout leták s podrobn˘m textem
k prohlídce. Pozor: radniãní vûÏ z dÛvodu rekonstrukce není pfiístupná.

Pro v‰echny „trampy, táborníky a dal‰í zájemce“ pfiipravilo Mûstské informaãní
centrum podrobn˘ pfiehled kempÛ v Libereckém kraji, kde najdete adresy (vãet-
nû telefonního a faxového spojení), provozní doby i soupis vybavení jednotliv˘ch
tábofii‰È. K dispozici na stránce www.infolbc.cz nebo zdarma v MIC.

V letních mûsících mají nûkterá liberecká zafiízení zmûnûnou otevírací dobu. Aktu-
ální informace najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v MIC.

NOVINKA PRODEJE
Nabízíme reprint tzv. Matouschkovy mapy z roku 1927. Mapa byla pod názvem
Spezial-Karte vom Jeschken- u. Isergebirge vydána v mûfiítku 1:50 000. Na mapû
je zachyceno rozsáhlé území od LuÏick˘ch hor aÏ po západ Krkono‰. Jsou zde
zaneseny tisíce podrobností, peãlivû pojmenovány kopce, skály, prÛseky, cesty,
fieky i potoky, památné stromy, osady a samoty, pomníãky i kfiíÏe, turistické zají-
mavosti. Rozmûry 129x76 cm. Prodejní cena je 120 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE âERVENCE A SRPNA:
30. 07. 1966: byl poloÏen základní kámen k hotelu Je‰tûd
04. 08. 1946: byla otevfiena galerie v dfiívûj‰í Liebiegovû galerii
25. 08. 1897: byla zprovoznûna traÈ nádraÏí - ZOO, slavnostnû zahájen provoz
liberecké MHD

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

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

opraven kol, tipy na vyhlídkové lety, horolezeckou stûnu, zábavu pro dûti atd.

V‰echny uvedené pfiehledy najdete na stránce www.infolbc.cz nebo obdrÏíte
zdarma v MIC.

Pfiíjemné letní mûsíce pfieje a na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ MIC
Liberec

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

Kry‰tofovo Údolí
oÏije poutí

Ke zpestfiení prázdnin patfií poutû,
které navazují na hezkou tradici na‰ich
pfiedkÛ. Jednou z nich je Údolská pouÈ,
která se letos koná v Kry‰tofovû Údolí 
30. a 31. ãervence 2005. Zdej‰í obecní
úfiad pfiipravil bohat˘ program. Na Ïelez-
niãní trati Liberec – Jablonné v Podje‰tû-
dí bude jezdit parní vlak s odjezdem
z Liberce v 8 a 12.37 hodin a v 16.48
hodin, kter˘ vás zaveze do KfiiÏan. Jíz-
denka na parní vlak v hodnotû 90 Kã platí
po cel˘ den a zahrnuje i vstupné na
vyhlídkovou vûÏ v Jablonném v Podje‰tû-
dí, vstup na Údolskou pouÈ je s pfiíplat-
kem 20 Kã i vstupenkou na Lemberk. Na
pouti  budou stánky s tradiãními fiemesly,
jízda na koních, pfiehlídka veteránÛ vãet-
nû slavnostních jízd, prohlídka skvostné-
ho kostela, kde se v nedûli od 9.30 hodin
koná Poutní m‰e. V rámci kulturního pro-
gramu bude ke zhlédnutí loutkové diva-
dlo SváÈovo Dividlo, pfiipraveny budou
soutûÏe a hry pro dûti. Chybût nebude
ani veãerní tancovaãka a ohÀostroj. (dv)



Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

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

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

Distribuce Zpravodaje

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

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

• pes, kfiíÏenec NO, hnûd˘,8 let • pes,
kfiíÏenec, tfiíbarevn˘, 7 let • fena, kfiíÏe-
nec, ãerná, 12 let • pes, NO, pálen˘, 13
let • pes, NO, pálen˘, 10 let • pes, kfií-
Ïenec, ãern˘ s pálením, 10 let • fena,
nûmeck˘ ohafi, 8 let • pes, kfiíÏenec NO,
rezav˘, 10 let • pes, kfiíÏenec, ãern˘, 8
let • pes, kfiíÏenec pudla, 7 let • pes,
kfiíÏenec stfiední, 11 let • pes, pudl
stfiední, ãern˘, 6 let • pes, pudl stfiední,
aprikot, 7 let • fena, dobrman, 5 let •
fena, kfiíÏenec ‰pice, bílá, 4 roky • fena,
NO, pálená, 8 let • pes, ‰tûnû, kfiíÏenec,
rezav˘, 4 mûsíce • fena, kfiíÏenec stfied-
ní, ãerná, 1 rok • fena, kfiíÏenec krysa-
fiíka, pálená, 7 let • fena, NO, pálená,
10 let • fena, ‰tûnû, ãernobílá, 6 mûsícÛ

V útulku jsou dále k dispozici 2 nekast-
rované koãky a 4 koÈata

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 

Rady a kontakty Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 20. srpna 2005 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

20|08
9 – 12 hod.● SluÏby. V minulém ãísle Zpravodaje

jsme informovali o sluÏbách t˘kající se
ãi‰tûní odûvÛ a pefií. V dne‰ním vydání
bychom chtûli napravit omyl, ve kter˘
jsme byli uvedeni. V Rumunské ulici
v Liberci ãp. 192/10 funguje ãistírna
odûvÛ a sbûrna pro praní prádla a stej-
nû tak i ãistírna pefií a ‰ití dek. Provo-
zovna má otevfieno v po – pá od 8 do 17
hod., tel.: 485 113 066. Dal‰í provozov-
na na praní prádla a ãi‰tûní odûvÛ fun-
guje v liberecké Norské ulici 32 s pro-
vozní dobou po–pá od 6 do 14 hodin,
tel.: 485 103 932, 485 103 945. 
● Obãanské sdruÏení „D“ otevfielo
v pondûlí 13. ãervna 2005 „Poradnu pro
obûti trestn˘ch ãinÛ“ (zahrnující ve‰ke-
rou problematiku trestn˘ch ãinÛ - pfie-
padení, ublíÏení na zdraví, domácí nási-
lí, vydírání, omezování osobní svobo-
dy...). Tato poradna je prvním zafiízením
tohoto druhu na Liberecku a poskytuje
bezplatnou a diskrétní pomoc v‰em
obûtem trestn˘ch ãinÛ - právní a psy-
chologické poradenství, - krizovou inter-
venci pro akutní stavy, - podporu práv
v postavení po‰kozeného, - morální
a emocionální podporu, - kontakty na
navazující odbornou pomoc. Poradna je
otevfiena kaÏdé pondûlí od 17–19 hodin
- bez objednání. Kontaktní adresa:
Obãanské sdruÏení „D“ - Je‰tûdská 58
Liberec 7, tel.: 485 152 070, e-mail:
potc@seznam.cz
● Senior karty, jejichÏ drÏitelé mohou
uplatnit nárok na slevy, jsou k dostání
na âeské po‰tû. Na poãtu prodan˘ch
karet závisí vydávání titulu „Noviny
ãesk˘ch seniorÛ“. Jejich první ãíslo má
vyjít v záfií 2005 a bude stát 5 Kã.
V novinách budou informace o slevách,
platn˘ch jak na celém území republiky,
tak v nûkter˘ch obcích a mûstech.

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

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

1.–4. 8. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

5.–7. 8.  JE·TùD
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 182

8.–11. 8.  U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

12.–14. 8. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

15.–18. 8. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

19.–21. 8. JE·TùD
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 182

22.–28. 8. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

29. 8.–1. 9. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

2. 9.–4. 9.  NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

5.–11. 9. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

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

tel.: 482 772 755

Dûtská televize
má vlastní studio

Dûtská televize v ãervnu oslavila
zakonãení druhého ‰kolního roku své
existence. DÛvodÛ k oslavám bylo
mnoho. Díky mûstu se podafiilo zís-
kat prostory pro vlastní televizní stu-
dio a oproti loÀskému roku vyrobit
témûfi dvojnásobek pofiadÛ a DVD.
„Sídlíme v b˘valé zvlá‰tní ‰kole ve
Vesci, kde postupnû vybudujeme
plnohodnotné televizní studio
a chystáme i dal‰í velká pfiekvapení,"
uvedla vedoucí redakce Dûtské tele-
vize Ivana Sulovská. (dv)


