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XI. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005 
se koná ve ãtvrtek 15. prosince 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

15|12
14 hodin

„Bez dÛvûry v to, co dûlám a v co vûfiím,
neumím Ïít,“ tvrdí primátor Jifií Kittner

Sedmiãce je ãasto pfiisuzován pfiívlastek ‰Èastná. Právû sedmiãka se bude
v pfií‰tím roce t˘kat poãtu let primátora Jifiího Kittnera stráven˘ch ve vedení mûsta
Liberec. To bûhem jeho pÛsobnosti razantnû zmûnilo svou tváfi, kterou, jak uÏ to
b˘vá, vnímají spí‰e lidé pfiijíÏdûjící pod Je‰tûd z jin˘ch koutÛ republiky.

Liberec Ïije, d˘chá, ale pomyslnû fieãeno, dá se tohle fiíci o nûkom, kdo ho uÏ
témûfi sedm let nosí na sv˘ch bedrech? Kdo z pohledu nezasvûceného mÛÏe za v‰e
dobré i zlé? Kdo usíná s my‰lenkami na dal‰í den, kter˘ má bohuÏel „jen“ dvacet
ãtyfii hodin… Koho se bytostnû dot˘kají ve‰keré události stotisícového mûsta, pro-
toÏe s jeho lidmi také velmi aktivnû Ïije?

„Nemám ãas na rozhovory, alespoÀ nûkdo musí pracovat,“ tvrdí nám primátor
s oblibou a s humorem jemu vlastním pokaÏdé, Ïádáme-li ho o hodinové setkání
u diktafonu. Nejen z tohoto dÛvodu, ale i pro jeho nabit˘ kalendáfi, jsme mu tedy
vepsali do jeho e-mailu „sedmiãku“ a ãekali na reakci, o níÏ se s vámi rádi podû-
líme… Pokraãování na str. 7 

Termín MS 2009
Pfiedsednictvo Mezinárodní lyÏafiské

federace (FIS) na svém posledním
zasedání v Oberhofenu oficiálnû schvá-
lilo termín konání FIS Mistrovství svûta
v klasickém lyÏování Liberec 2009. Svû-
tov˘ ‰ampionát se uskuteãní v termínu
od 18. února do 1. bfiezna 2009.

Nejvy‰‰í orgán Mezinárodní lyÏafi-
ské federace souãasnû kladnû hodnotil
zprávu o aktuálním stavu pfiíprav mist-
rovství svûta 2009, kterou mu pfiedal
ãesk˘ zástupce v pfiedsednictvu FIS
Milan Jirásek. (md)

VáÏení spoluobãané,

pfieji vám klidné proÏití svá-
teãních chvil v kruhu mil˘ch
a blízk˘ch lidí.

Do roku 2006 ‰Èastné vykro-
ãení a po cel˘ rok pevné zdra-
ví, spokojenost, optimismus
a mnoho osobních i profesních
úspûchÛ.

Jifií Kittner
primátor statutárního mûsta Liberec



• V prÛbûhu let 1991 aÏ 1996 bylo
z vlastnictví statutárního mûsta Liberec
pfievedeno na tfietí osoby celkem 387
budov. Z toho ve 117 pfiípadech bylo pfii
pfievodu zfiízeno pfiedkupní právo na
dobu 20 let ode dne nabytí úãinnosti
kupní smlouvy, ve prospûch prodávají-
cího. Souãasná praxe ukazuje, Ïe noví
vlastníci Ïádají o zru‰ení tohoto pfied-
kupního práva (vûcného bfiemene).
I kdyÏ radním zákon tuto moÏnost dává,
zatím vÏdy rozhodovali pouze o neu-

platnûní pfiedkupního práva a ne o jeho
zru‰ení. Odbor ekonomiky magistrátu
pfiedloÏil návrh postupu v pfiípadû, Ïe
nûkter˘ vlastník o zru‰ení vûcného bfie-
mene poÏádá. Je tfieba ale dodat, Ïe
samotné zru‰ení pfiedkupního práva
stále podléhá schválení rady mûsta
a tuto podmínku bude nutné splnit
i v budoucnosti. Postup pouze stanoví,
Ïe úspû‰n˘ Ïadatel bude muset statu-
tárnímu mûstu Liberec zaplatit 20%
z kupní ceny pfiíslu‰né nemovitosti.

• Rada mûsta souhlasila s nav˘‰ením
poãtu míst ve ‰kolních druÏinách Z·
âeská a Vrchlického, a to z dÛvodu
vysokého poãtu ÏákÛ na prvním stupni.
Kapacita ‰kolní druÏiny v Z· âeská se
zv˘‰í ze 150 na 170 míst a v Z· Vrchlic-
kého z 87 na 120 míst. Nejedná se v‰ak
o celkové nav˘‰ení kapacity ‰kolních
druÏin ve mûstû, ale vzhledem k ukon-
ãení provozu Z· Na ÎiÏkovû jde o pfie-
sun její volné kapacity na obû uvedené
‰koly.
• Zastupitelé mûsta schválili prodej
budovy ãp. 32 a pozemkÛ ve ·vermovû
ulici ve prospûch obãanského sdruÏení
„D“ za kupní cenu 4,062 milionu korun
se splatností 15 let. Stejnû tak schválili
prodej budovy ãp. 41 a pozemku ve
V˘letní ulici ve prospûch sdruÏení Rad-
ãick˘ obrodn˘ spolek Radost za kupní
cenu 3,558 milionu korun se splatností
15 let.
• âerpání investiãního fondu ve v˘‰i
111 397 Kã na nákup nové elektrické
komorové keramické pece schválila rada
mûsta Základní umûlecké ‰kole ve Fr˘d-
lantské ulici. Nová pec bude slouÏit
ÏákÛm v˘tvarného oboru.
• Mûstská galerie MY v Jablonci nad
Nisou poÏádala mûsto Liberec o zapÛj-
ãení obrazu „Krajina z Jablonecka“,
jehoÏ autorem je Rudolf Karásek. Pfii pfií-
leÏitosti 110. v˘roãí narození tohoto
malífie pofiádá jablonecká galerie v˘sta-
vu jeho dûl. Rada mûsta zapÛjãení obra-
zu na dobu od 25. 11. 2005 do 6. 2. 2006
schválila. (dav)
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V souvislosti se zv˘‰ením nákladÛ
schválila rada mûsta Ïádost Centra
zdravotní a sociální péãe Liberec
o úpravu cen za nûkteré úkony peãova-
telské sluÏby a také zmûnu ceníku za
vyuÏívání Centra obãansk˘ch iniciativ.

V pfiípadû úkonÛ peãovatelské sluÏby
budou muset klienti pfiiplatit za dovoz
a podání obûda (2 Kã); praní osobního
a loÏního prádla, Ïehlení (15 Kã za 1 kg
osobního prádla, 10 Kã za 1 kg velkého
prádla a 5 Kã za vyÏehlení 1 kg prádla)
a za tlumoãnické sluÏby pro nesly‰ící
(10 Kã za hodinu).

KlientÛm budou poskytovány i nové
sluÏby, jako jsou doná‰ka vody, topení
v kamnech, vynesení popela. Za tento
úkon zájemci zaplatí 20 Kã.

Nov˘ ceník bude od pfií‰tího roku pla-
tit i v Centru obãansk˘ch iniciativ, kde
se ceny nezvy‰ovaly od doby vzniku
této organizace v roce 2001. (rz)

Mûstské vyhlá‰ky se zmûnami

Úprava cen

Zastupitelé mûsta schválili návrhy
zmûn Obecnû závazné vyhlá‰ky SML
o místním poplatku za provoz systému
shromáÏdûní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ a Obecnû závazné vyhlá‰ky SML
o místním poplatku za uÏívání vefiejného
prostranství na území mûsta Liberec.

U poplatku za komunální odpad
dochází ke zmûnû intervalu splatnosti.
Z dÛvodu úspor budou platby pololetní
a nikoli ãtvrtletní. Rozeslání sloÏenek
poplatníkÛm je totiÏ velice finanãnû
nákladné. Obãané, ktefií platí poplatek
formou trvalého pfiíkazu mohou tento
ãtvrtletní systém zachovat, protoÏe
první platba bude zapoãtena jako záloha
na pololetní úhradu. Systém, ve kterém
se platí po skonãení období, je zachován
u obyvatel s trval˘m pobytem. U „chata-
fiÛ“ je rovnûÏ zachována povinnost platit
poplatek na zaãátku období. Poplatník
s trval˘m pobytem poprvé pozná rozdíl
v dubnu 2006, kdy nebude nic platit.
Naopak chatafii jiÏ v lednu budou muset
zaplatit o jedno ãtvrtletí více.

Zmûny ohlednû poplatku za uÏívání
vefiejného prostranství se t˘kají vypu‰-

tûní povinnosti protokolárního pfiedání
vefiejného prostranství a jeho uvedení
do pÛvodního stavu. Do‰lo také ke
sjednocení v‰ech sazeb na 10 Kã/m2 za
kaÏd˘ i zapoãat˘ den. Novinkou je, Ïe
od poplatku je osvobozeno prvních
deset dní uÏívání vefiejného prostran-
ství v dÛsledku havárie inÏen˘rsk˘ch
sítí, které je dodateãnû povoleno dle
pfiíslu‰ného zákona.

Mûst‰tí radní zru‰ili TrÏní fiád, kter˘
vydali v loÀském roce. Jeho hlavním
cílem byla regulace umisÈování
a vzhledu prodejních stánkÛ na vefiej-
ném prostranství v centru mûsta.
Podle sdûlení ministerstva vnitra
(odboru dozoru kontroly a vefiejné
správy) se v‰ak právû v tomto pfiípadû
jednalo o pfiekroãení rámce zákonného
zmocnûní.

TrÏní fiád bude v brzké dobû nahra-
zen „Zásadami krátkodobého uÏívání
vefiejného prostranství ve vztahu
k umisÈování prodejních stánkÛ na
vefiejném prostranství v centru mûsta
Liberce“. Tento dokument radní pro-
jednali, av‰ak vrátili jej zpracovateli
k doplnûní. (dav)
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Jaké jsou vyhlídky hospodafiení?

Za dokumentaci se bude platit

V horním centru
pfiibude bankomat

Od 1. ledna 2006 jiÏ nelze
k cestám do zahraniãí v rámci
Evropské unie pouÏívat obãanské
prÛkazy typu identifikaãní karty
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ (OP
rÛÏové barvy). Pro cesty v rámci
Evropské unie je moÏné vyuÏít
obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãitel-
n˘mi údaji (nejnovûj‰í typ OP,
zelené barvy) nebo platn˘ cestovní
pas.

Dále je nutné upozornit, Ïe
nedoporuãujeme cestování dûtí
zapsan˘ch v obãanském prÛkazu
rodiãÛ bez vlastního cestovního
dokladu.

Jitka ·tíchová, vedoucí správ-
ního odboru

Spolupráce na projektu pro seniory

DÛleÏité
upozornûní

Mûstská rada souhlasila se spolu-
prací na pfiípravû projektu v pfiípadû
získání státní dotace. Autorem podnû-
tu je obãanské sdruÏení Ruprechtické
farní sdruÏení, jehoÏ zámûrem je zfiídit
na pozemku farnosti stfiedisko pomoci
seniorÛm, které bude nabízet sluÏby
denního stacionáfie, krátkodobé ubyto-
vání, terénní peãovatelskou sluÏbu,
spoleãenské akce a dopravu seniorÛ.
Cílem sdruÏení je pomáhat rodinám

a pfiíbuzn˘m v péãi o star‰í ãleny,
pomáhat samostatnû Ïijícím star‰ím
lidem nabídkou sluÏeb a spoleãenství
a vychovávat mlad‰í k plánované péãi
o star‰í. Kapacita stfiediska by mûla b˘t
pro denní pobyt 12–15 osob, pobytová
5–10 osob. Obãanské sdruÏení nepoÏa-
duje Ïádné finanãní zaji‰tûní ze strany
statutárního mûsta Liberec. Investiãní
náklady projektu se pohybují okolo 9,5
milionu korun. (dv)

Z dÛvodu rekonstrukce b˘valé Kraj-
ské vûdecké knihovny pfii‰li obãané
o jeden z bankomatÛ v horním centru
mûsta. âeská spofiitelna následnû hleda-
la ve spolupráci s magistrátem moÏnosti
jeho náhradního umístûní. Jako nej-
vhodnûj‰í fie‰ení se ukázalo umístit ban-
komat do budovy Díla. Radní tento
zámûr odsouhlasili a po splnûní v‰ech
podmínek schválili i nájemní smlouvu.
V ní je mimo jiné o‰etfieno provozování
zafiízení, které se nachází v prostorách,
jeÏ nyní vyuÏívá správní odbor. Banko-
mat bude instalován v prÛbûhu prvního
ãtvrtletí roku 2006. (dv)

Mûstsk˘ fond rozvoje bydlení
Rada mûsta vzala na vûdomí infor-

maci o prÛbûhu a stavu ãerpání finanã-
ních prostfiedkÛ z Mûstského fondu roz-
voje bydlení (MFRB) v roce 2005. Ke dni
7. 11. 2005 bylo ãerpáno 6 696 963 Kã,
pfiiãemÏ k ãerpání zb˘vá 12 450 037 Kã.
Do roku 2006 se pfievádí ãástka ve v˘‰i
3,172 milionu korun.

Radní rovnûÏ souhlasili s úpravami
a doplnûním „Zásad postupu pfii vybírá-
ní pfiíspûvku na vybudování sítí tech-
nické infrastruktury a komunikace.“

V˘‰e finanãního pfiíspûvku, kterou
zaplatí stavebník za vybudování sítí
technické infrastruktury pro rok 2007 je
150 Kã/m2. V pfiípadû fiadov˘ch domkÛ
se bude finanãní pfiíspûvek násobit koe-
ficientem 0,7. V pfiípadû nekomplet-
nosti sítí technické infrastruktury bude
finanãní pfiíspûvek na 1 m2 sníÏen o 1/3
podle typu sítí technické infrastruktury.
Tento návrh schválili i zastupitelé
mûsta na svém zasedání konaném 
24. listopadu 2005. (dv)

Rada mûsta se na své listopadové
schÛzi zab˘vala návrhem rozpoãtu na
rok 2006 a v˘hledy na roky 2007 aÏ
2008. Návrh vyrovnaného rozpoãtu na
rok 2006 pfiedloÏí rada ke schválení
zastupitelstvu 15. prosince.

Pfii tvorbû rozpoãtu na pfií‰tí rok byla
pfiijata zásada, Ïe jednotlivé odbory
a mûstské organizace se musí vyrovnat
s provozním limitem v úrovni 105 %
pfiedpokládané skuteãnosti roku 2005.
Pfiíjmy v roce 2006 by mûly dosáhnout
ãástky 2 196 307 294 korun, v˘daje
1 574 789 294 Kã a financování 621,5
milionu Kã. Návrh rozpoãtu fie‰í uspo-
kojivû provozní potfieby odborÛ. Co se
t˘ká kapitálov˘ch v˘dajÛ, poãítá s pfie-

rozdûlením ãástky témûfi 280 milionÛ
korun. Nejvût‰í podíl si pfiitom mezi
sebe rozdûlí dva odbory magistrátu
(technick˘ a rozvojov˘ch projektÛ),
které jsou z hlediska roãních kapitálo-
v˘ch v˘dajÛ ve mûstû stûÏejní.

Na základû pfiedloÏen˘ch v˘hledÛ
pfiíjmÛ, v˘dajÛ a financování z jednotli-
v˘ch odborÛ, vypracoval odbor ekono-
miky rozpoãtov˘ v˘hled pro finanãní
fiízení mûsta. Tento v˘hled byl sesta-
ven na roky 2007 aÏ 2008 a obsahuje
souhrnné údaje o pfiíjmech, v˘dajích
a financování. V roce 2007 by mûly cel-
kové pfiíjmy ãinit 1 468 790 000 korun.
Podle „v˘hledu“ se poãítá s daÀov˘mi
pfiíjmy ve v˘‰i 967,1 milionu korun.

NedaÀové pfiíjmy mají dosáhnout cca
39,5 milionÛ Kã. Dotace by se na celko-
v˘ch pfiíjmech mûly podílet ãástkou
204,7 milionu korun a kapitálové pfiíjmy
dosáhnout ãástky 256,45 milionu
korun. V roce 2007 se poãítá s financo-
váním ve v˘‰i 124 027 000 Kã a v˘daji
v objemu cca 1,34 mld. korun.

V roce 2008 podle „v˘hledu“ pfied-
stavují pfiíjmy ãástku témûfi 1,49 mld.
korun, z nichÏ daÀové mají ãinit 983,5
milionu Kã, nedaÀové 35,46 milionu Kã,
kapitálové 259 milionÛ korun a dotace
206,7 milionu Kã. Financování by mûlo
v roce 2008 dosáhnout ãástky cca 121
milionÛ korun, pfiiãemÏ celkové v˘daje
by ãinily 1,36 mld. korun. (vod)

Pofiizování zmûn územního plánu je
rozsáhlá ãinnost vyÏadující jak pra-
covní v˘kon referentÛ, ktefií se podíle-
jí na pofiizovatelské ãinnosti, tak
nezbytné zadávání zpracování doku-
mentace zmûn. Stavební zákon umoÏ-
Àuje poÏadovat finanãní spoluúãast
na procesu pofiizování zmûn územní-
ho plánu ze strany Ïadatele provedení
zmûny. Rada mûsta proto souhlasila
se Zásadami úhrady nákladÛ na pofii-

zování zmûn územnû plánovací doku-
mentace a územnû plánovacích pod-
kladÛ. Za návrh územnû plánovací
dokumentace (ÚPD) je stanovena
cena 13 Kã/m2, schválení ÚPD bude
rovnûÏ stát 13 Kã/m2, pfiiãemÏ sloÏi-
tost problémÛ fie‰ení území bude
zohlednûna koeficientem sloÏitosti
(0,5–2). Minimální cena tak bude ãinit
10 000 Kã a maximální 250 000 Kã.
Návrh schválili také zastupitelé (dv)
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·koláci dostali nové hfii‰tû
Pásku nového sportovního hfii‰tû

v liberecké Základní ‰kole U ‰koly pfie-
stfiihli ve stfiedu 16. listopadu 2005
zástupci mûsta a fieditel ‰koly. Îáci
hfii‰tû pokfitili úvodním turnajem
v kopané. Nová sportovní plocha vznik-
la díky podpofie Nadace Duhová ener-
gie ve v˘‰i 2 milionÛ korun.

Slavnostního otevfiení se za mûsto
Liberec zúãastnili Eva Koãárková, statu-
tární zástupkynû primátora, Jifií Vesel-
ka, námûstek pro rozvoj a územní plá-
nování, a Dagmar Hel‰usová, námûst-

kynû pro vzdûlávání, kulturu a sport.
„Jsem velice rád, Ïe v Liberci vzniklo
nové místo, které je vûnováno hlavnû
dûtem, i kdyÏ vyuÏívat jej budou moci
i dospûlí. Tû‰í mû, Ïe i v dne‰ní dobû
existují firmy, které nelpí jen na svém
prospûchu, ale dokáÏí se o obchodní
úspûchy formou podobn˘ch investic
rozdûlit. O to milej‰í je fakt, Ïe se tak
stalo právû v pfiípadû jedné ze základ-
ních ‰kol v na‰em mûstû,“ vyjádfiil se
k otevfiení hfii‰tû primátor mûsta Libe-
rec Jifií Kittner.

Hfii‰tû budou mo-
ci vyuÏívat pfiede-
v‰ím Ïáci zdej‰í
základní ‰koly k tré-
ninkÛm v rámci
sportovnû zamûfiené
v˘uky. K pfiednos-
tem sportovi‰tû pat-
fií moderní odpru-
Ïen˘ povrch, kvalit-
ní vybavení a také
rozmûry hrací plo-
chy (40 x 20 m).
Multifunkãní vyba-
vení umoÏní mal˘m
i velk˘m sportov-
cÛm vûnovat se roz-

manit˘m sportovním ãinnostem, napfi.
fotbalu, volejbalu, badmingtonu nebo
tenisu.

„Na‰e základní ‰kola nabízí ÏákÛm
moÏnost roz‰ífiené tûlesné v˘uky se
zamûfiením na lední hokej. Do souãasné
doby jsme, bohuÏel, nemûli k dispozici
Ïádné vlastní venkovní sportovi‰tû,
kde by tato v˘uka mohla bez problémÛ
probíhat. Novû otevfiené hfii‰tû bude
vyuÏíváno nejen pro úãely v˘uky
a sportovních krouÏkÛ, ale v odpoled-
ních hodinách bude k dispozici také
jin˘m tûlov˘chovn˘m organizacím
nebo ‰ir‰í vefiejnosti. Sportovní hfii‰tû
kvalitou materiálu splÀuje parametry
pro zaji‰tûní zdraví a bezpeãnosti
hráãÛ v kaÏdém vûku,“ vysvûtlil úãel
nového sportovního hfii‰tû fieditel
základní ‰koly Jifií Nov˘.

„Jeden z primárních cílÛ ãinnosti
Nadace Duhová energie je zamûfien na
aktivity dûtí a mlad˘ch lidí. Spolupra-
cujeme s odborníky pfii pfiípravû
a následnû pfii realizaci sportovních
hfii‰È, a proto námi podpofiené projekty
zaruãují bezpeãnou a zároveÀ rÛznoro-
dou venkovní zábavu,“ upfiesnil Jan
Vyskoãil, koordinátor celostátních pro-
jektÛ Nadace Duhová energie. (mk)

Zapojte se do ankety o sociálních sluÏbách
V souvislosti s tvorbou Komunitního

plánu sociálních sluÏeb v Liberci budou
v nejbliÏ‰í dobû osloveni obãané mûsta
Liberce prostfiednictvím dotazníku,
zamûfieného na prÛzkum jejich pfiání
a potfieb souvisejících s poskytováním
a uÏíváním sociálních sluÏeb ve mûstû.

KaÏd˘ z vás bude mít moÏnost infor-
movat mûsto o tom, jaké sociální sluÏby
vy nebo va‰i blízcí ãi známí vyuÏíváte,
jak jste spokojeni s jejich rozsahem
a kvalitou a také, jaké sluÏby postrádá-
te v souãasné dobû ãi pfiedpokládáte, Ïe
v budoucnu postrádat budete.

Co jsou sociální sluÏby? Je to zpÛsob
pomoci potfiebn˘m lidem pfii péãi

o vlastní osobu, zaji‰tûní stravování,
ubytování, pomoc pfii chodu domácnos-
ti, o‰etfiování, pomoc s v˘chovou,
poskytnutí informací, zprostfiedkování
kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím,
psychoterapie, socioterapie, pomoc pfii
prosazování práv a zájmÛ jednotlivcÛ
apod. V Ïádném pfiípadû se nejedná
o v˘platu sociálních dávek.

Cílem sociálních sluÏeb je zkvalitnû-
ní kaÏdodenního Ïivota, rozvoj nebo
zachování stávající sobûstaãnosti uÏi-
vatele, jeho návrat do vlastního domácí-
ho prostfiedí, obnovení nebo zachování
pÛvodního Ïivotního stylu, sníÏení soci-
álních a zdravotních rizik souvisejících

se zpÛsobem Ïivota jejich uÏivatelÛ.
Dotazníky budou k dispozici v budo-

vách Magistrátu mûsta Liberec, v mûst-
sk˘ch organizacích, na webov˘ch
stránkách www.liberec.cz, u poskyto-
vatelÛ sociálních sluÏeb, u lékafiÛ.
Vefiejnost bude také oslovena prostfied-
nictvím dobrovolníkÛ pfiímo v ulicích
mûsta.

âím více se vás do ankety zapojí, tím
více potfiebn˘ch informací mûsto
i poskytovatelé sociálních sluÏeb získa-
jí pro provedení kvalitní anal˘zy slouÏí-
cí jako podklad pro sestavení plánu
sociálních sluÏeb na‰eho mûsta.

Informace na tel.: 485 244 934. (rz)

V Jablonecké vyrostl nov˘ park
Park v Jablonecké ulici mezi Liebie-

govou vilou a areálem Stfiední prÛmy-
slové ‰koly textilní je prakticky hotov.
Od srpna zde probíhaly stavební
a terénní úpravy, jejichÏ investorem je
mûsto Liberec. 

Park má nové cesty pro pû‰í, obno-
venou i novû vysázenou zeleÀ. Jeho
celkov˘ vzhled doplnilo rovnûÏ nové

vefiejné osvûtlení a laviãky na sezení.
Îe si nûkdo neváÏí práce druh˘ch se
ukázalo po instalaci lavic, kdy neznámí
vandalové se po nich projeli na ska-
tech. Uprostfied parkové plochy bude
stát památník obûtem komunismu.
Samotn˘ památník z reflexního skla,
speciálnû vyrobeného v Belgii, o roz-
mûrech 4,5 x 3,2 metry bude plnit

funkci zrcadla – bude odráÏet nápisy
zakomponované do dlaÏby – „Obûtem
komunismu 1948-1989“ a „Sám v sobû
hledej jestli svobodu brání‰, ctí‰ ãi
omezuje‰“. Vzhledem k dlouh˘m
dodacím lhÛtám bude v‰ak instalován
aÏ na jafie pfií‰tího roku. Na úpravách
parku se podílely firmy Brex, Jifií Jaro‰
a Sipral. (dv)



Tûmito slovy zakonãil perné dny
v Tipsport arenû jednatel spoleãnosti
Jaroslav Mejstfiík. Moderní hala totiÏ
potvrdila v praxi to, co se od ní ãekalo.
Bûhem deseti dnÛ se zde uskuteãnilo
pût rÛzn˘ch akcí, na které dorazilo
témûfi 20 000 divákÛ. ZároveÀ v tyto
dny pro‰el provozovatel i hloubkovou
finanãní kontrolou, která provûfiila
nakládání s dotacemi od magistrátu
mûsta.

„To co jsme si pfiedsevzali je splnû-
no. Po tûchto dnech je jasné, Ïe hala
i provozovatel jsou pfiipraveni témûfi
na v‰e,“ hodnotí spokojenû první
velké koncerty a úspû‰né sportovní
akce v Tipsport arenû Mejstfiík.
„Radost mám i se závûrem auditu,
kter˘ dopadl v˘bornû,“ dodal.

Kolotoã pfiestaveb v Tipsport arenû
byl odstartován pfiípravou na vyproda-
né hokejové utkání mezi Libercem
a Slávií. Hned po skonãení utkání tfii-
cetiãlenná pracovní ãeta pfiipravila
halu pro koncert skupiny TEAM. O pût
dní pozdûji zase pro 5,5 tisíce divákÛ,

ktefií dorazili na koncert skupiny Chi-
naski.

„âtyfiicet osm hodin po vystoupení
Chinaski dorazil do arény Petr Janda,
kter˘ zde koncertoval se skupinou
Olympic na privátní akci nadnárodní-
ho koncernu,“ fiekl Mejstfiík. „Den
nato zde zase vyhráli prestiÏní souboj
druhé basketbalové ligy nad Opavou
domácí Kondofii.“ (lp)
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Technické sluÏby mûsta Liberce
(TSML) a Stavby silnic a Ïeleznic (SSÎ)
získaly od ¤editelství silnic a dálnic
zakázku na zimní úklid cca 390 kilo-
metrÛ vozovek I. tfiídy v celém kraji.

TSML budou zaji‰Èovat z tohoto
mnoÏství pfiibliÏnû 105 kilometrÛ
v Liberci a okolí. Starat se budou napfií-
klad o frekventované úseky z Liberce
do Hrádku nad Nisou a Habartic nebo
z Hodkovic nad Mohelkou do Jablonce
nad Nisou. „Musíme nakoupit dva
nové sypaãe a pfiijmout ‰est fiidiãÛ,“
uvedl mluvãí TSML Michal Buzek.

Firma v krajském mûstû uklízí 386
kilometrÛ vozovek, z nichÏ 112 patfií do
I. kategorie. Obhospodafiuje také 143
kilometrÛ chodníkÛ, 106 pfiechodÛ, 325
zastávek a témûfi 2 400 schodÛ. Parko-
vací plochy, které technické sluÏby
bûhem zimy udrÏují, jsou oproti loÀsku
vût‰í o 5 000 metrÛ ãtvereãních.

„Zvlá‰tní pozornost vûnujeme cent-
ru mûsta a sídli‰tím. Nechceme, aby
tam lidé kvÛli snûhu nemûli kde parko-
vat, proto posílíme posádky pro ruãní
úklid,“ poznamenal Buzek. Vedle písku
a soli letos TSML k zimní údrÏbû pouÏí-

vají hrubou drÈ. Posyp drtí nemusí b˘t
tak ãast˘ a navíc se na jafie lépe uklízí.
Firma se jiÏ pfiedzásobila 1 500 tunami
drti, 3 000 tunami písku a stejn˘m
mnoÏstvím soli.

Zima trvá v Liberci obvykle pût
mûsícÛ. V loÀském roce  snûÏilo celkem
61 dnÛ a oproti minul˘m rokÛm napad-
lo aÏ o tfietinu snûhu více – témûfi ãtyfii
metry.

Zaji‰tûní zimní údrÏby ve stotisíco-
vém Liberci pfii‰lo spoleãnost Technic-
ké sluÏby mûsta Liberce na 32,2 milio-
nu korun. (dav)

vyhla‰uje I. kolo pro poskytnutí dotací
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání statutárního mûsta Liberec v roce 2006.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené od 1. bfiezna do 30. ãervna 2006.
Dotace jsou poskytovány zejména pro tyto oblasti: soutûÏe a projekty, mimofiád-
né vzdûlávací akce na území statutárního mûsta Liberce a akce nadregionálního
v˘znamu, mimo‰kolní ãinnost, ‰kolní ãasopisy + pÛvodní publikace, podpora stipen-
distÛm.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení ‰kol-
ství Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 111), v recepci
radnice a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberce www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení ‰kolství
do 31. ledna 2006 do 16 hodin.

Statutární mûsto Liberec

Radnice je bez zadní vûÏe

Tipsport arena pro‰la tvrdou zkou‰kou

Historická budova radnice je od
soboty 5. listopadu bez zadní vûÏe.
Pomocí tûÏkotonáÏního jefiábu s rame-
nem dlouh˘m 60 metrÛ byla vûÏ

demontována pro svÛj havarijní stav,
pfiedev‰ím pro zkorodované mûdûné
prvky. Dfievûná konstrukce byla nejdfií-
ve odfiezána a kdyÏ jefiáb pohnul s vûÏí,
desítkám pfiihlíÏejících ztuhla krev
v Ïilách, neboÈ tfiistakilogramov˘ prvek
zavû‰en˘ na lanech se rozhoupal. V‰e
ale dopadlo dobfie a po pár minutách
skonãila vûÏ na korbû nákladního auto-
mobilu, kter˘ ji odvezl do skladu, kde
bude ãekat do doby rekonstrukce.
DemontáÏ stála sto tisíc korun a pláno-
vaná rekonstrukce vãetnû ãásti vûÏe,
která zÛstala stát na pÛvodním místû,
se odhaduje na 6 milionÛ korun. (dv)

TSML budou v zimû uklízet i mimo mûsto
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První den roku následujícího to
budou tfii roky, kdy libereck˘ magistrát
pfievzal agendy zaniklého okresního
úfiadu. Tento krok znamenal pro vefiej-
nost i úfiedníky snad nejzásadnûj‰í
zmûnu od zániku národních v˘borÛ.
A dal‰í zmûnou bylo, Ïe post tajemníka
Magistrátu mûsta Liberec pfiekvapivû
zaujal tehdy sedmadvacetilet˘ Marek
¤eháãek. Tajemníkem, nejmlad‰ím
mezi sv˘mi kolegy v âeské republice je
doposud. Z pozice své funkce je koordi-
nátorem, poradním orgánem, pfiedkla-
datelem materiálÛ radû a zastupitel-
stvu, vydavatelem pfiedpisÛ pro zaji‰tû-
ní chodu úfiadu a v neposlední fiadû
i navrhovatelem struktury magistrátu.
Doposud také, na rozdíl od sv˘ch pfied-
chÛdcÛ, nik˘m neobsadil pozici vedou-
cího odboru kanceláfie tajemníka, a tak
kromû v‰ech vyjmenovan˘ch i dal‰ích
aktivit spravuje také agendu stíÏností
a petic obãanÛ, pfiiãemÏ se podílí na
zvelebování webov˘ch stránek mûsta.

Tím, Ïe brzy po svém nástupu sklou-
bil a vykonává obû funkce, uÏ jasnû
naznaãil v‰em zamûstnancÛm magist-
rátu, Ïe se pod jeho taktovkou chystají
zmûny. Byl jedním ze spolutvÛrcÛ pro-
jektu, kter˘ nastartoval nepopulární
proces ze‰tíhlení magistrátu, kter˘ na
jedné stranû podpofiil pracovité
a schopné, na stranû druhé znepokojil
neproduktivní a „zásluhami ukolíbané“
úfiedníky. Jeho krédem je „spokojen˘
Liberec“, v‰ak právû obãanovi vy‰el
vstfiíc tfieba uÏ jen tím, Ïe pro nûj a jeho
záleÏitosti uvedl do praxe roz‰ífiení
úfiední doby libereckého magistrátu na
v‰echny dny v t˘dnu. Je toho spoustu,
co se od pfievzetí agend okresního
úfiadu na magistrátu zmûnilo, a zda
k lep‰ímu ãi hor‰ímu, ukáÏe ãas. A ãte-
náfii napoví jeho následující odpovûdi.

Pane tajemníku, neÏ jste nastoupil
na magistrát, mûl jste urãitû jisté
pfiedstavy o pozici tajemníka. ZtotoÏ-
Àují se nyní s realitou?

Pfiedtím jsem pÛsobil jako sekretáfi
Euroregionu Nisa a s tajemnickou prací
jsem mûl tedy urãitou zku‰enost, vãet-
nû spolupráce se starosty i zahraniãím.
Pravda je ov‰em ta, Ïe v nové pozici
nebylo moc s ãím srovnávat, v roce
2003 se díky pfievodu práce okresních
úfiadÛ na mûsto hodnû zmûnilo a fiekl
bych, Ïe tajemníkovi pfiibylo kompeten-
cí, ale i úkolÛ zodpovûdnosti. Tajemník
je tak dnes v dobrém slova smyslu
pomocníkem volen˘ch orgánÛ mûsta,
realizátorem jejich rozhodnutí a záro-

veÀ dohlíÏitelem nad dodrÏováním
zákonnosti v oblasti v˘konu správy
státu, která dfiíve vesmûs pfiíslu‰ela
okresním úfiadÛm.

Co jste nevûdûl, neÏ jste ‰el na úfiad
a co uÏ víte?

Moje pfiedstavy o magistrátu byly
hodnû zkreslené. Brzy mne pfiekvapilo
pfiedev‰ím jak˘m nedostatkem a úbyt-
kem skuteãn˘ch odborníkÛ trpí. Ale
zároveÀ jsem neãekal, Ïe zde potkám
fiadu lidí, ktefií Liberec mají rádi a jsou
v úfiadû patrioty ochotn˘mi pracovat
daleko za svoji úfiednickou pracovní
náplÀ ãi pracovní dobu, Ïe jim jde o vûc.
PfiestoÏe jsem správní právo studoval,
pfii‰ly mi nûkteré postupy nepochopitel-
nû sloÏité a chtûl jsem je zbofiit a zjed-
nodu‰it. V fiadû pfiípadÛ se to podafiilo,
ale nûkdy jsem se nakonec pfiesvûdãil,
Ïe jakkoliv jsou nûkteré vûci pro obãany
sloÏité, jinak je bohuÏel dûlat nejde, pro-
toÏe to tak urãuje legislativa.

Mûl jste za dobu svého pÛsobení na
radnici chuÈ se „v‰ím pra‰tit“?

Nikdy, i kdyÏ se o to mnohdy leckdo
snaÏil. Naposledy tfieba ta ubohá
kauza, kdy bylo na zastupitelstvu fie‰e-
no, zda mohou mít moji rodiãe topení
a toaletu v bytû. To mi pfiijde nedÛstoj-
né. Snaha obvinit mne z nezákonností
byla vyvrácena nezávisl˘mi posudky
a kontrolními závûry. Na magistrátu
jsem byl úãasten mnoha reforem a ne
v‰ichni úfiedníci jsou s nimi spokojeni
a je i pár takov˘ch, ktefií by chtûli mít
tajemníka, kter˘ se o jejich práci neza-
jímá a nechá je dûlat si co chtûjí. Jsem
pfiekvapen, kam jsou schopni v boji za
zachování star˘ch zvykÛ dojít, s k˘m
jsou ochotni se spojit. Dnes uÏ jsou ve
skuteãné men‰inû, na klíãov˘ch mís-
tech sedí vût‰inou odborníci. PfiekáÏky
mne ale motivují k dal‰í práci; pan pri-
mátor Kittner si mne za tajemníka
vybral a ze zákona jsem tu pfiedev‰ím
pro nûj a pro zastupitele. NechuÈ nûkte-
r˘ch úfiedníkÛ dodrÏovat nová pravidla
a ctít zákony mne urãitû neohne ani
nezlomí.

Zasáhlo vás osobnû, Ïe jste byl
a nadále i jste jedin˘m, kdo v koneãné
fázi fie‰í u kulatého stolu v˘povûdi
zamûstnancÛ?

Propou‰tûní úfiedníkÛ je z pohledu
vefiejnosti jistû vítaná vûc. V praxi je to
ov‰em takfika hodináfiská práce, fungo-
vání úfiadu je velmi sledováno a v˘pad-
ky kritizovány, navíc v dobû, kdy jsme
zásadnû roz‰ífiili úfiední hodiny.
V tajemnické kanceláfii jsem mûl témûfi

stovku lidí, kter˘m jsem musel ozná-
mit, Ïe u nás pro nadbyteãnost konãí.
SnaÏil jsem se k tomu pfiistupovat co
nejcitlivûji a kde to ‰lo, odcházeli pfied-
nû do penze, dostávali odstupné
a ostatní jsem uvolÀoval co nejrychleji,
pokud si na‰li jiného zamûstnavatele.
Jedno je ale jisté: bez prvotního impul-
su a podpory pana primátora Kittnera
a tehdej‰ího námûstka pana Krenka by
se nûco takového nemohlo podafiit.
Ostatnû, Liberec patfií mezi nûkolik
v˘jimek, kde úfiad pracuje s tak mal˘m
poãtem lidí.

Jak˘ch lidí si váÏíte. AÈ jiÏ v profe-
sním ãi soukromém Ïivotû?

Poslední tfii léta se mÛj soukrom˘
Ïivot scvrkl na ãásti víkendÛ, kdy obdi-
vuji horská zákoutí, a to nejlépe bez
lidí. Proto nerozli‰uji, mám rád lidi pra-
covité, nad‰ené a pfiímé, kdyÏ nûco
chtûjí, mají si o to fiíci.

V posledním leto‰ním vydání Zpra-
vodaje liberecké radnice se zákonitû
skloÀuje velmi ãasto slovo Vánoce. Co
pro vás znamenají a jaké budou?

Já mám rad‰i Nov˘ rok s pravidel-
n˘m v˘stupem na vrchol Je‰tûdu. Na
svátky se chystám vlakem do Berlína,
kde budu jíst u stánkÛ peãené maso
a pít svafiené víno. V Liberci si urãitû
nenechám ujít adventní koncert a vyni-
kající prejt na vánoãních trzích. (sa‰)

Od Zuzany Dostalíkové, asistenky Marka
¤eháãka, jsme se také dozvûdûli, Ïe její
‰éf miluje je‰tû tatarák a chlebíãky
s vajíãkem a kopcem majonézy. Ty nej-
lep‰í pr˘ dûlají v Turnovû na nádraÏí. Co
se „du‰evní potravy“ t˘ká, jednoznaãnû
u nûj vedou bonmoty, kter˘mi den co den
baví své kolegy...

Od zániku okresního úfiadu uplynuly tfii roky
Marek ¤eháãek: „PfiekáÏky mû motivují k dal‰í práci“.
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Nejhezãí vánoãní dárky ãlenÛ mûstské rady

„Bez dÛvûry v to, co dûlám a v co vûfiím, neumím Ïít,“
tvrdí primátor Jifií Kittner

Je ãas adventu, v nûmÏ nakupuje-
me dárky, abychom udûlali radost
sv˘m nejbliÏ‰ím a mil˘m pfiátelÛm.
Pfii jejich vybírání si mnozí z nás
vzpomenou na dárky, z nichÏ jsme
mûli nejvût‰í radost. âas pfiedvánoãní
je ãasem rozjímání, vysloven˘ch
i nevysloven˘ch pfiání. Atmosférou
Vánoc se nechávají uná‰et i politici.
âlenÛm liberecké mûstské rady jsme
proto poloÏili tfii následující otázky:

1. Ze kterého vánoãního dárku jste
se nejvíce radoval(a)?

2. Jaká je Va‰e ideální pfiedstava
proÏití ·tûdrého dne?

3. Zahrajte si na JeÏí‰ka: Jak˘ dá-
rek byste pod stromeãek vûnoval(a)
Liberci a jeho obãanÛm?

Naìa Jozífková, námûstkynû primá-
tora:
1. Na to doopravdy neumím odpovûdût,
ale vÏdycky se moc raduji z Vánoc,
z jejich vÛnû a kouzla... Jakoby se na
chvíli zastavil ãas a my máme moÏnost
vûnovat se více sv˘m blízk˘m a setkat
se s mil˘mi pfiáteli... Radostná atmosfé-
ra, která tyto krásné svátky provází, je
pro mne nejhezãím dárkem.
2. Krásnû proÏit˘ ·tûdr˘ den pfiedstavu-
jí klid, pohoda, voÀav˘ dÛm, planoucí
oheÀ v krbu a chystání dobrÛtek
a dáreãkÛ pro rodinu a pfiátele. Tuto
pfiedstavu se mi celkem vÏdy podafií
naplnit. K dokonalosti chybí uÏ jen krát-
ká procházka zimní pfiírodou a náv‰tûva
pÛlnoãní m‰e. Ov‰em zvednout se z té
vánoãní pohody a tohle kaÏdoroãní
pfiedsevzetí uskuteãnit, je stále tûÏ‰í.
3. To, co je asi pfiáním kaÏdého politika:
aby mûsto vzkvétalo a rozvíjelo se ve
v‰ech oblastech, tedy soumûrnû. Krás-
n˘m dárkem pro v‰echny Libereãany
by byl urãitû dal‰í park…

Ing. Eva Koãárková, statutární zá-
stupce primátora:
1. Jsme velká rodina a tak se vÏdy

sejde hodnû dárkÛ. Letos se v‰ak
doãkám dárku, kter˘ uÏ nemÛÏe nic
pfiekonat – miminko v rodinû star‰ího
syna.
2. Tradiãní. Po dopoledni stráveném
v kuchyni, odpolední procházka dou-
fám v zasnûÏen˘ch Jizerkách, náv‰tûva
kostela a ‰tûdroveãerní veãefie v kruhu
rodiny. Tradiãní rybí polévka, smaÏen˘
kapr se salátem, ofiechov˘ dort a domá-
cí peãivo.
3. Nadûlila bych krásné bílé Vánoce
s uklizen˘mi silnicemi a chodníky.

Dagmar Hel‰usová, námûstkynû
primátora:
1. Jako dítû z medvûda, kterého mám
schovaného dodnes. 
2. Procházka lesem, trochu jazzové
hudby a v teple schoulená s dobrou
knihou, obklopená tûmi, které mám
ráda. 
3. Krásné ‰koly a ‰kolky, plné rozesmá-
t˘ch a kultivovan˘ch dûtí, které i sta-
r˘m morousÛm rozjasní pohled na svût.

Mgr. Stanislav Cvrãek, ãlen Rady
mûsta Liberec:
1. Nejvût‰í radost z vánoãního dárku
jsem mûl z magnetofonu URAN, kdyÏ
mi bylo 14 let.
2. U nás je ·tûdr˘ den léta stejn˘
a z mého pohledu to nejde pfiíli‰ vylep-
‰it. To jest: ranní zdobení stromeãku,
v poledne houbovník, odpoledne
poslední dobalování dárkÛ, veãefie,
koledy u stromeãku, rozbalování dárkÛ
a v dobách, kdy v Liberci pÛsobil faráfi
·tûpán Klásek, tak pÛlnoãní na závûr.
Za naprost˘ ideál povaÏuji, kdyÏ se mi
podafií koupit dárek, o kterém vím, Ïe
z nûj bude mít obdarovan˘ mimofiád-
nou radost a bude nev˘slovnû ‰Èastn˘.
To se mi dafiilo, kdyÏ byly dûti malé.
Teì uÏ je to velmi obtíÏné.
3. ·tûstí, zdraví, dlouhá léta, dobrou
práci a taky metro z Lidov˘ch sadÛ pod
Je‰tûd a z Krásné Studánky do Vesce,
zimní olympijské hry 2018, tunel pod
·alìákem, renesanci Mûstsk˘ch lázní,

objev léãebného pramene a v pfií‰tím
roce mistrovsk˘ titul pro Slovan a pro
Bílé Tygry.

MUDr. Jifií Richter, ãlen Rady mûsta
Liberec:
1. Nejvíce jsem se radoval z lyÏí.
2. ProÏití ·tûdrého dne v kruhu ro-
dinném. KaÏd˘ rok plánujeme, Ïe pfií‰tí
·tûdr˘ den proÏijeme na horách, ale
je‰tû jsme to nezrealizovali.
3. LibereãanÛm bych nadûlil opravené
komunikace a krásn˘ park za Komerãní
bankou.

Ing. Pavel Bernát, ãlen Rady mûsta
Liberec:
1. Nejvût‰í radost mi udûlal dárek
v podobû lyÏafiského zájezdu. Unikl jsem
totiÏ pfiedvánoãnímu shonu a stresu
z pfieplnûn˘ch obchodÛ a pfiedvánoã-
ních úklidÛ, a uÏil si se svou rodinou
t˘den na prázdn˘ch sjezdovkách v jindy
tak pfieplnûném lyÏafiském stfiedisku.
2. KdyÏ cel˘ tento den není naplnûn
povinnostmi a shonem s cílem, aby za
kaÏdou cenu byla ten specifick˘ veãer
v roce splnûna v‰echna pravidla, oãe-
kávání, náv‰tûvy, tradice… Tedy radûji
nûco oÏelet, ale hlavnû proÏít cel˘ den
i ·tûdr˘ veãer v klidu a pohodû.
3. Pûknou zimu plnou snûhu pro bûÏka-
fie a sjezdafie. Potom pûkné léto pro
v‰echny a v neposlední fiadû definitivní
a pfiitom moudré rozhodnutí, kudy
mûsto povede nové tramvajové tratû.

Ing. Jifií Veselka, námûstek primá-
tora:
1. ProtoÏe m˘m velk˘m koníãkem je
sport a zejména stolní tenis, mám
obecnû vÏdy velkou radost ze sportov-
ních dárkÛ. Nejvût‰í jsem mûl ve sv˘ch
12 letech, kdy jsem dostal svou první
„opravdovou profesionální“ raketu na
stolní tenis. (Pro pamûtníky: tenkrát
z Tuzexu)
2. Stále stejná – v duchu zabûhl˘ch
rodinn˘ch tradic.
3. Více vzájemného pochopení a tole-
rance. (vod)

S – „S jako starost. Starost o své blíz-
ké, o mûsto… Starost mû provází cel˘m
m˘m Ïivotem, v tom se asi nezmûním…“

E – „Energie – vûfiíte, Ïe mi nûkdy
dochází…?“

D – „DÛvûra – jsem aÏ moc dÛvûfiiv˘,
ale já bez téhle vlastnosti vlastnû ani

neumím Ïít, bez dÛvûry nejen v okolí,
ale i v to, co dûlám, v co vûfiím.“

M – „Moc – nikdy nechci, aby mû
ovládla, a proto také fiíkám sv˘m kole-
gÛm v práci, aÏ zaãnu blbnout, tak mi
dejte palicí po hlavû…“

I – „Intriky – jsou a bohuÏel i budou,
nemÛÏete se na nû pfiipravit, ani se jim
bránit, protoÏe jak uÏ jsem se mnoho-

krát pfiesvûdãil, pfiicházejí z neãekané
strany…“

â – „âlovûk, obãan, Libereãan…“
K – „Konkurence – kdyÏ je zdravá,

kaÏdého z nás posiluje a motivuje
k v˘konÛm.“

A – „Anglie – kdybych se znovu
narodil, tak bych si pfiál, aby to bylo
právû v této zemi…“ (rz)

Dokonãení ze str. 1



LEDEN ● V sále Severoãeského mu-
zea se uskuteãnil VI. Benefiãní koncert,
jehoÏ v˘tûÏek byl urãen obãanskému
sdruÏení „Svítání“ ● V Domû kultury se
jiÏ potfiinácté konal Ples primátora, jehoÏ
v˘tûÏek obdrÏelo obãanské sdruÏení
„Regionální dobrovolnické centrum Je‰-
tûd“ ● Na Je‰tûdu se konal FIS Svûtov˘
pohár v severské kombinaci, v jehoÏ
rámci se ãást bûÏeckého závodu odehrá-
la poprvé v bûÏeckém areálu ve Vesci

ÚNOR ● Do historické budovy radni-
ce zaãali obãané vstupovat prostfiednic-
tvím ãipové karty a pfies turnikety ●

O vyfiízení fiidiãsk˘ch a cestovních
dokladÛ zaãal magistrát informovat
obãany prostfiednictvím zasílání SMS
zpráv ● Naivní divadlo u pfiíleÏitosti 55.
v˘roãí svého vzniku uvedlo hru „Krásn˘
nadhasiã aneb PoÏár v Národním diva-
dle“, která byla také uvedena na scénû
Zlaté kapliãky

B¤EZEN ● PrÛmyslová zóna v RÛÏo-
dole získala nového investora, stala se jí
Investorsko inÏen˘rská spoleãnost ●

III. roãníku Veletrhu dûtské knihy se
zúãastnilo rekordních 8 200 platících
náv‰tûvníkÛ

DUBEN – Statutární mûsto Liberec
zahájilo rekonstrukci objektÛ b˘valé
vûdecké knihovny ● Primátor Jifií Kittner
se stal pfiedsedou pfiedstavenstva
DPML, a. s. a z jeho popudu byla usku-
teãnûna anketa o situaci a úrovni MHD,
jejíÏ v˘sledky se v následujících mûsí-
cích zrealizovaly ● Magistrát poskytl
novou sluÏbu – úhradu poplatkÛ plateb-
ními kartami

KVùTEN ● U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí
ukonãení 2. svûtové války byl na námûs-
tí Dr. E. Bene‰e uspofiádán Koncert pro
hrdiny ● Liberec nav‰tívil prezident Vác-

lav Klaus a spoleãnû se svou chotí Livií
byli slavnostnû pfiivítáni v obfiadní síni
radnice ● Medaile za 3. místo v extralize
pfiedal hokejistÛm t˘mu Bíl˘ch TygrÛ
primátor Jifií Kittner ● Do Liberce pfiijel
pfiedseda Národní rady Slovenské
republiky Pavol Hru‰ovsk˘ ● Mûsto
Liberec za 9 milionÛ korun vydraÏilo
budovu Mûstsk˘ch lázní ● Do uÏívání
byly pfiedány dílny pro mentálnû posti-
Ïené v Liberci-Harcovû ● PoÏární vozid-
lo CAS 25 Liaz získal SDH Vesec

âERVEN ● S dvoumûsíãním pfiedsti-
hem firma Syner dokonãila v˘stavbu
multifunkãní haly, která pro‰la první
zatûÏkávací zkou‰kou, pfii níÏ se pfied-
stavili zpûváci s úryvky muzikálu „Tfii
mu‰ket˘fii“ ● Vláda âR schválila podpo-
ru ve v˘‰i 569 milionÛ korun pro konání
MS 2009 v Liberci ● Byla schválena stra-
tegie o prodeji 11 800 mûstsk˘ch
pozemkÛ

âERVENEC ● Slavnostní odhalení
autobusové zastávky „U zdi“, která má
podobu prostfieného stolu a je dílem
Davida âerného ● V Naivním divadle se
konal XVIII. roãník Matefiinka 2005 ●

Statutární mûsto Liberec poprvé vyda-
lo v˘roãní zprávu o sv˘ch obchodních
firmách, pfiíspûvkov˘ch organizacích
i samotném magistrátu ● Do útrob rad-
niãní vûÏe byly uloÏeny ve dvou tubu-
sech dokumenty a drobné vûci, pochá-
zející z roku 1969 a 2005

SRPEN ● Po 53 letech se na hlavní
vûÏ radnice vrátila socha rytífie coby
ochránce mûstsk˘ch práv ● Ze svého
majetku mûsto Liberec prodalo objekt
kavárny Nisy ● Za podpory mûsta byla
pfiedána do uÏívání zrekonstruovaná
budova pÛvodní poÏární zbrojnice
v Pilínkovû

ZÁ¤Í ● Po necel˘ch dvou letech
v˘stavby se slavnostnû otevfiely brány
nové Tipsport areny ● Poãtvrté se konal
Primátorsk˘ den solidarity s nadací
Kapka nadûje, pfii nûmÏ bylo formou
vefiejné sbírky vybráno 221 456 korun
na nákup pfiístroje Monitor Gamma XL
pro novorozenecké oddûlení Krajské
nemocnice Liberec ● Mûsto vyzvalo
obãany k podání Ïádostí o pfiidûlení 192
bytÛ v Zeleném Údolí ● Ve Vratislavi-
cích zaãala rekonstrukce pÛvodní
poÏární zbrojnice

¤ÍJEN ● U pfiíleÏitosti 5. v˘roãí part-
nerství mezi Libercem a Augsburgem
se konaly po dobu tfií nedûl ãesko-
nûmecké dny nazvané Dialog ● Statu-
tární mûsto pfievzalo budovu Mûst-
sk˘ch lázní ● Prvním oficiálním partne-
rem MS 2009 se staly Stavby silnic
a Ïeleznic a. s. ● V budovû radnice, Lie-
biegovû vile a poprvé i v objektu Mûst-

sk˘ch lázní se konal Den otevfien˘ch
dvefií u pfiíleÏitosti 87. v˘roãí vzniku
samostatného ãeskoslovenského státu

LISTOPAD ● KvÛli havarijnímu stavu
byla sejmuta zadní radniãní vûÏ ● Za
podpory Nadace Duhová energie bylo
pfiedáno do uÏívání novû vybudované
hfii‰tû Z· U ‰koly

PROSINEC ● Tradiãní pfiedvánoãní
setkání s pûstounsk˘mi rodinami bylo
pojato netradiãnû sportovnû – uskuteã-
nilo se bowlingov˘m turnajem dûtí
v Tipsport arenû
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Velk˘ sen v‰ech pfiíznivcÛ ãeského
lyÏování se zaãal naplÀovat 4. ãervna
2004. Právû ten den rozhodlo pfiedsed-
nictvo Mezinárodní lyÏafiské federace
(FIS) v Miami, Ïe FIS Mistrovství svûta
v klasickém lyÏování v roce 2009 se
uskuteãní v Liberci!

Vzhledem k tomu, Ïe od té doby
uplynulo uÏ osmnáct mûsícÛ, nabízejí
se otázky: Co v‰echno dnes mají
budoucí pofiadatelé za sebou? Pokraãu-
jí pfiípravy podle plánu? Jak˘ dopad
bude mít tato akce na mûsto Liberec,
jeho obyvatele i cel˘ region?

Nejvût‰í sportovní akce
Hned na zaãátku se slu‰í uvést, Ïe

svûtov˘ ‰ampionát klasikÛ 2009 pfied-
stavuje nejvût‰í sportovní událost
pofiádanou na území samostatné âeské
republiky. „Je to pro nás obrovské
zadostiuãinûní a v˘zva. Máme v‰ak
dobr˘ t˘m, a tak se tohoto úkolu nebo-
jím,“ vûfií Roman Kumpo‰t, prezident
organizaãního v˘boru MS.

Mistrovství svûta uÏ má svÛj pevn˘

termín. Uskuteãní se v období od
18. února do 1. bfiezna 2009, kdy
se rozdá dvacet sad medailí ve
tfiech soutûÏních disciplínách –
bûhu na lyÏích, skoku na lyÏích
a severské kombinaci. Z tohoto
hlediska budou ostfie sledované
pfiedev‰ím ãtyfii lokality: kromû
bûÏeckého areálu Vesec a skokan-
ského areálu Je‰tûd také nová
Tipsport arena, která nabídne
organizaãní zázemí, a námûstí Dr.
Edvarda Bene‰e, vyhrazené slav-
nostním ceremoniálÛm.

Okénko do historie
Liberec se v minulosti uÏ tfiikrát

ucházel o pofiadatelství MS v klasickém
lyÏování. V roce 2003 ho porazilo Val di
Fiemme, v roce 2005 dostal pfiednost
Oberstdorf a pro rok 2007 zvítûzilo Sap-
poro. Nevzdal se v‰ak a pfii svém ãtvr-
tém pokusu koneãnû triumfoval.

U tfií pfiedcházejících neúspû‰n˘ch
libereck˘ch kandidatur se vÏdy uvaÏo-
valo o vyuÏití bûÏeckého areálu Bedfii-
chov. To se setkávalo s odporem ekolo-
gÛ, jimÏ vadily pfiípadné zásahy do
chránûného území Jizersk˘ch hor.
S novû navrÏenou lokalitou Vesec pro-
jekt Liberec 2009 hned napoprvé zaujal
natolik, Ïe v klíãovém hlasování porazil
Oslo pfiesvûdãivû 11 : 4.

Lákav˘ produkt
„Je nepochybné, Ïe mistrovství

svûta je díky své exkluzivitû a rozsahu
velmi zajímav˘m a lákav˘m produktem
pro nejrÛznûj‰í sféry na‰eho podnika-
telského a spoleãenského prostfiedí,“
prohlásil na adresu ‰ampionátu Pfiemy-

sl Sobotka, pfiedseda Senátu Parlamen-
tu âeské republiky. Co tedy vrcholná
soutûÏ svûtov˘ch klasikÛ Liberci a regi-
onu pfiinese?

Do roku 2009 vyroste v Liberci nové
v˘znamné stfiedisko zimních sportÛ –
areál dopravnû snadno dosaÏiteln˘,
moderní, s v˘born˘m zázemím.

Zásluhou v˘znamn˘ch finanãních
investic se zkvalitní dopravní, ubytova-
cí, obchodní i kulturní infrastruktura ve
mûstû a okolí. „Oãekávám obrovsk˘
pozitivní dopad nejen na lyÏafisk˘ sport
v libereckém regionu, ale v celé repub-
lice. Bude vût‰í zájem o investice
a pomÛÏe to celému severu,“ fiekl
Milan Jirásek, pfiedseda âeského olym-
pijského v˘boru.

MS 2009 umoÏní jedineãnou propa-
gaci Liberce i âeské republiky v zahra-
niãí a nepochybnû pfiispûje k rozvoji
cestování a turistiky. ·ampionát rovnûÏ
pfiispûje k dal‰ímu roz‰ífiení sportu
a klasického lyÏování mezi mládeÏí.
Nabídne plnohodnotnou volnoãasovou
pohybovou aktivitu i nové vzory.

Experti pfiitom odhadují, Ïe ekono-
mick˘ zisk z MS 2009 by mûl dosáhnout
ãástky 560 milionÛ korun.
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FIS Mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009
·ampionát jako v˘zva, závazek i pfiíleÏitost

Inspekce FIS: pfiijela, vidûla, pochválila
„Pfiijmûte mÛj hlubok˘ obdiv, proto-

Ïe tak, jak se zmûnilo mûsto Liberec
a jeho infrastruktura za pouh˘ rok od
na‰í poslední náv‰tûvy, je témûfi neuvû-
fiitelné! Jsem velice spokojená,“ ne-
skr˘vala údiv generální sekretáfika
Mezinárodní lyÏafiské federace (FIS)
Sarah Lewisová.

Tato v˘znamná funkcionáfika pfiice-
stovala na sever âeské republiky
znovu v polovinû záfií v ãele pûtiãlenné
koordinaãní skupiny, která se zab˘vala
aktuálním stavem pfiíprav FIS Mistrov-
ství svûta v klasickém lyÏování Liberec
2009. A o tom, Ïe tfii a ãtvrt roku pfied
zahájením ‰ampionátu v‰e probíhá jak
má, svûdãil také hold, kter˘ bûhem své
inspekãní náv‰tûvy sloÏila primátorovi

Liberce Jifiímu Kittnerovi, prezidentovi
organizaãního v˘boru Romanu Kum-
po‰tovi i generální sekretáfice Katefiinû
Nyãové.

KdyÏ totiÏ se sv˘mi kolegy nav‰tívi-
la Liberec loni v záfií, napfiíklad hokejo-
vá Tipsport arena – místo, kde najdou
v prÛbûhu MS sídlo organizaãní v˘bor
i tiskové stfiedisko – mûla je‰tû hodnû
daleko k dokonãení. TotéÏ platilo
o hotelu Babylon, jenÏ bude slouÏit
k ubytování úãastníkÛ a hostÛ. Dnes
v‰ak uÏ obû hotové stavby patfií
k dominantám i chloubám mûsta.

JestliÏe první pobyt koordinaãní
skupiny FIS v roce 2004 mûl pfieváÏnû
spoleãensk˘ charakter, tentokrát se
pracovalo naplno. Hovofiilo se o v˘stav-

bû sportovi‰È a nezbytného zázemí,
rozpoãtu akce a zpÛsobu jejího financo-
vání, dopravû, bezpeãnosti, lékafiském
zaji‰tûní, marketingu, ekologii, spolu-
práci s médii, o doprovodn˘ch akcích
bûhem mistrovství ãi náboru spolupra-
covníkÛ.

„Îádné váÏnûj‰í pfiipomínky ze stra-
ny koordinaãní skupiny FIS se nevy-
skytly. Naopak. Velice ocenila úroveÀ
spolupráce organizaãního v˘boru
s mûstem Liberec i Krajsk˘m úfiadem
Libereckého kraje. Primátor mûsta Jifií
Kittner seznámil delegaci s financová-
ním celého projektu a námi navrÏen˘
rozpoãet skupina schválila na první
pokus,“ upfiesÀuje prezident organi-
zaãního v˘boru MS Roman Kumpo‰t.



Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v listopadu 2005 zajistila Komi-
se pro obãanské záleÏitosti.  
90 let – Marie Fantanová, Vlasta Wer-
nerová, Jindfii‰ka BlaÏková, ·tûpánka
Vokrouhlecká
91 let – Bohumila Bouzková, Franti‰ka
Kleãková, Marie Müllerová, Franti‰ek
Ko‰ek, Anna Ogurãáková, Anna Kro-
páãková, Marie Rydvalová, AneÏka
Misafiová
92 let – Bohumila Motejlková, Anna
Hellerová, Andrej Tiron, Bedfii‰ka
âerníková, Ludmila Dr‰ková
93 let – Marie Poláková, Marta Dolen-
ská
94 let – Emilie Noh˘nková, Zdenka
Kopecká, Amalia Bukáãková, Emilie
Stejskalová
95 let – Marie Slívová
96 let – Emílie K˘nská
97 let – Marie Hamplová
100 let – Franti‰ka Svobodová

OslavencÛm k jejich v˘znamné-
mu Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí . . .
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Z dal‰ího v˘razného tvÛrãího úspû-
chu se mÛÏe tû‰it Naivní divadlo.
Inscenace libereck˘ch loutkáfiÛ Tristan
a Isolda si odnesla z praÏského Divadla
v Dlouhé prestiÏní Cenu za nejpozoru-
hodnûj‰í poãin. Pfiedání ceny probûhlo
u pfiíleÏitosti zahájení 11. roãníku festi-
valu âeské divadlo. Vedle Naivního
divadla si ceny za herecké v˘kony
odnesla také pfiedstavení divadel
z Olomouce a ·umperku. V˘znamn˘
festival âeské divadlo kaÏdoroãnû
mapuje to nejzajímavûj‰í v tvorbû
mimopraÏsk˘ch divadel. Vybraná
pfiedstavení jednotlivé soubory sehrají
na praÏsk˘ch scénách. Naivní divadlo
pfiedstavilo Tristana a Isoldu praÏské-
mu publiku na jafie ve ·vandovû diva-
dle. „Odborná porota, která posuzuje
umûlecké poãiny ve v‰ech inscenacích
pfiehlídky a celkovû udûluje jen tfii
hlavní ceny, shledala umûleckou úro-
veÀ Tristana a Isoldy natolik v˘raznou,
Ïe udûlila pfiedstavení Cenu za nejpo-
zoruhodnûj‰í poãin celé pfiehlídky,“
uvedl Marek Vesel˘ z pofiádající agen-
tury Foibos.

„Cena z âeského divadla není prv-
ním ocenûním, které pfiedstavení získa-
lo. Markéta S˘korová v roli Smrti si jiÏ
odnesla Cenu za hereck˘ v˘kon v insce-

naci ze Skupovy Plznû,“ fiekl dramaturg
Naivního divadla Vítek Pefiina.

Jakub Hora

Naivní divadlo Liberec roz‰ífiilo svou
nabídku o nov˘ cyklus „Veãery v Naiv-
ním“, které se konají jednou mûsíãnû
jako veãerní dvojprogram. Jde o diva-
delní pfiedstavení pro dospûlé publi-
kum, po kterém následuje zajímav˘ kon-
cert, scénické ãtení nebo tfieba vernisáÏ
v˘stavy. Program Veãery v Naivním byly
zahájeny v fiíjnu pfiedstavením „...a jin˘
Bedfiich...“, které vzniklo na základû
drobn˘ch próz Ivana Wernische. Na
14. prosince je naplánován jedineãn˘

koncert, kter˘ se uskuteãní v pozoru-
hodném obsazení: Radek Krampl, vibra-
fon, marimba – Karel RÛÏiãka, klavír –
Stamicovo kvarteto. V novém roce pak
zahájí Veãery v Naivním „domácí“
inscenací „Krásn˘ nadhasiã aneb PoÏár
Národního divadla“. Cyklus VeãerÛ
v Naivním by tak mûl pfiiná‰et divákÛm
zajímavosti pro dospûlé, a to jak z oblas-
ti loutkového a alternativního divadla,
tak z ãinohry nebo z ranku klasické
i alternativní hudby. (jh)

vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací v roce 2006
z Kulturního fondu statutárního mûsta Liberec.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. února 2006 do
31. ãervence 2006. Îadatelem o dotaci z kulturního fondu mÛÏe b˘t fyzická
i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení kul-
tury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b),
v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberce
www.liberec.cz .

Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultu-
ry a sportu do pátku 6. ledna 2006 do 14 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na
tel. ãísle 485 243 765 (pí. Sobotková, referentka oddûlení kultury a sportu).

Cena za nejpozoruhodnûj‰í poãin

Nov˘ cyklus pofiadÛ v Naivním

Statutární mûsto Liberec

Ve v˘borné psychické i fyzické
kondici oslavila sté narozeniny Fran-
ti‰ka Svobodová, která dvacet let
Ïije v Liberci u svého syna. Ve sv˘ch
letech má stále zájem o pofiady
v televizi, z nichÏ ji nejvíce zajímají
detektivky a televizní inscenace. „Ze
zahraniãních seriálÛ nejradûji sledu-
ji Wolker Texas Ranger,“ prozradila
na sebe sympatická oslavenkynû.
Sto kfiíÏkÛ ji neubralo na vitalitû
a humoru. „Jsem vyuãená dámská
a pánská krejãová a je‰tû dnes si
pamatuji na své první ‰aty, které
jsem ‰ila. Byly svatební,“ vzpomíná
a vypráví i o sv˘ch zálibách v mládí,
mezi nûÏ patfiily zpûv, balet, divadlo
a hra na hudební nástroje. Dnes se
tû‰í kromû syna a snachy ze dvou
vnouãat a dvou pravnouãat. K jejím
st˘m narozeninám ji pfii‰la popfiát
mnoho zdraví a spokojenosti do dal-
‰ích let námûstkynû primátora Dag-
mar Hel‰usová. (dv)



Vzájemnou spolupráci pfii pofiádání
MS 2009 odstartovalo spoleãné jednání
pfiedstavitelÛ Krajské nemocnice Liberec
a Organizaãního v˘boru FIS MS v klasic-
kém lyÏování Liberec 2009, které se
uskuteãnilo 22. listopadu 2005.

¤editel liberecké nemocnice MUDr.
Radko Janou‰ek pfiislíbil aktivní pomoc
pfii zaji‰Èování zdravotní péãe nejen
závodníkÛ, ale i v‰ech akreditovan˘ch
delegátÛ a v neposlední fiadû i fanou‰kÛ
této v˘jimeãné svûtové události.

Na první spoleãné schÛzce, které se
zúãastnili prezident Organizaãního
v˘boru FIS MS 2009 Ing. Roman Kum-
po‰t a generální sekretáfika Katefiina
Nyãová, se obû strany dohodly na tom,
Ïe koordinátorem a vedoucím lékafiem
medicínské sekce organizaãního v˘boru

MS 2009 bude MUDr. Martin Smetana,
osmatfiicetilet˘ ortoped Krajské nemoc-
nice Liberec, kter˘ je v souãasnosti
i hlavním o‰etfiujícím lékafiem národního
t˘mu biatlonistÛ.

Jednání obou zmínûn˘ch stran budou
s ohledem na nároãnost pfiíprav svûtové-
ho ‰ampionátu pokraãovat a dojde pfii
nich ke konkrétnímu vymezení kompe-
tencí zdravotního zabezpeãení mistrov-
ství. Aktuálním úkolem k úspû‰nému
zvládnutí tohoto nelehkého cíle je peãli-
vé vypracování projektu zdravotního
zaji‰tûní mistrovství svûta. Organizaãní
v˘bor v ãele s MUDr. Smetanou se v této
souvislosti rozhodl vyuÏít vedle zku‰e-
ností z pofiádání domácích akcí i zku‰e-
ností kolegÛ z pfiedchozího MS 2005
v Oberstdorfu. (dv, ab)
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Zdravotníci dohlédnou na ‰ampionát

Mûstská policie Liberec pfieãíslovala
Od 1. prosince 2005 do‰lo ke zmûnû
telefonních ãísel na Mûstskou policii
Liberec.
Ru‰í se linka 485 105 180 (ústfiedna
a operaãní stfiedisko).
Novû budou fungovat linky 488 578 111
(ústfiedna)
a 488 578 156 (operaãní stfiedisko).

Beze zmûny zÛstávají tyto linky:
bezplatná linka tísÀového volání 156
linka tzv. „botiãek“ (TPZOV)
a odtahÛ 485 105 432
faxová linka 485 102 139
linka okrsku Rochlice 485 132 990
linka okrsku Franti‰kov 486 161 313

Mûstská policie Liberec

Zmûny v MHD
Od 1. listopadu 2005 do‰lo k nûkoli-

ka zmûnám v liberecké mûstské hro-
madné dopravû.

První zmûnou je reÏim nástupu
pfiedními dvefimi do vozidel MHD. Ve
v‰ední dny, víkendy a o svátcích se
nastupuje pfiedními dvefimi aÏ od 20
hodin. „Nástup pfiedními dvefimi
v nedûli a ve svátek se pfied dvacátou
hodinou veãerní ru‰í jednak na základû
ãetn˘ch pfiipomínek cestující vefiejnos-
ti, a souãasnû i z dÛvodu zaji‰tûní pra-
videlnosti na jednotliv˘ch linkách.
Nástup pfiedními dvefimi totiÏ v této
dobû v˘raznû ovlivÀoval samotnou
jízdní dobu, zejména na nejvíce zatíÏe-
n˘ch linkách a vzhledem k tomu vzni-
kalo i zpoÏdûní jednotliv˘ch spojÛ,“
uvedl tiskov˘ mluvãí DPML Tomá‰
Krebs. Na základû vyhodnocení zku-
‰ebního provozu do Horního Hanycho-
va po otevfiení rekonstruované tramva-
jové trati dopravní podnik pfiistoupil ke
zmûnû jízdních fiádÛ na mûstsk˘ch
tramvajov˘ch linkách ã. 2 a 3. Zmûny
se t˘kají pfiedev‰ím víkendového pro-
vozu (jízdní fiád pro soboty, nedûle
a svátky), kdy je podstatnû roz‰ífien
provoz linky ã. 3 pod Je‰tûd na úkor
linky ã. 2 do Dolního Hanychova. Tato
zmûna vychází vstfiíc náv‰tûvníkÛm
areálu Je‰tûd a turistÛm.

Vzhledem k pfietíÏení stanovi‰È
autobusov˘ch linek ã. 12, 18, 23 a 30
pfiedev‰ím v období ranní ‰piãky, do‰lo
k pfiemístûní odjezdového stání linky
ã. 18. V této souvislosti se zmûnil i jízd-
ní fiád linky ã. 500, jejíÏ provoz je zaji‰-
Èován privátním dopravcem mimo
reÏim MHD. (dv)

Na konci listopadu mûlo oddûlení
ztrát a nálezÛ magistrátu ve své leto‰ní
evidenci celkem 90 poloÏek. Co je potû-
‰itelné: z více neÏ jedné poloviny z nich
se uÏ tû‰í jejich majitelé. Ti si buì na
radnici sami pro vûc pfiijdou, a vûzte, Ïe
jsou v men‰inû, nebo je dopisem ãi tele-
fonem uvûdomí Alexandra Wondráková,
která ke své „pátrací roli“ na úfiadû fiíká:
„KdyÏ se mi podle nalezené vûci podafií
identifikovat vlastníka, snaÏím se ho
kontaktovat aÈ uÏ písemnû nebo telefo-
nicky. Hor‰í je to u prázdn˘ch penûÏe-
nek, rozbit˘ch mobilních telefonÛ, klíãÛ,
de‰tníkÛ.“

Velmi ãasto lidé ztrácejí doklady,
které jsou pfiedány oddûlením ztrát
a nálezÛ na pfiíslu‰né odbory magistrá-
tu, a ty pak vyzvou majitele k pfievzetí.
Zajímavé je to u cizincÛ, kdy nalezené
doklady putují na velvyslanectví kon-
krétního státu. Nejdále pr˘ takto puto-
val pas na Ukrajinu.

„To, Ïe se lidé hlásí ke ztracené vûci
u nás na oddûlení neb˘vá tak ãasté, ale
pokud se to stane a nûkdo si odná‰í
domÛ nûco, s ãím uÏ se rozlouãil, mám
velkou radost,“ tvrdí A. Wondráková,

která nás jen utvrdila v pÛvodním pfied-
pokladu, Ïe sotva kdo pfiijde na oddûle-
ní ztrát a nálezÛ s funkãním mobilním
telefonem ãi penûÏenkou s finanãním
obnosem: „Je pravda, Ïe mobilních tele-
fonÛ je opravdu málo, a kdyÏ uÏ, tak roz-
bit˘ch. A penûÏenku s penûzi jsem
nepfiebírala pûknû dlouho.“ Co je zají-
mavé, i této oblasti se dot˘ká sezonnost,
takÏe v zimû se na úfiadû hromadí kuli-
chy, ãepice, rukavice, de‰tníky, létu
vévodí plavky, ale také tfieba batoh
vycpan˘ spacím pytlem ãi tzv. chlebník
s noÏíkem, svaãinou a lahví ãaje. „Na
zaãátku jara zapomnûla jedna z ná-
v‰tûvnic úfiadu na vû‰áku koÏí‰ek,
a zatím jí zfiejmû nechybí,“ usmívá se
A. Wondráková, která za nejkurioznûj‰í
pfiírÛstek na magistrátu povaÏuje nepo-
jízdnou Babetu, sekaãku na trávu
a pruty na ryby i s podbûrákem.

Sortiment ztracen˘ch vûcí evidova-
n˘ch na úfiadu je opravdu bohat˘, pfii-
spívá k tomu rozhodnû spolupráce
s Policií âR, která sem pfiedává vûci bez
vlastníka z trestné ãinnosti, a pfiispívají
k tomu i schránky dÛvûry nainstalované
Mûstskou policií Liberec. (sa‰)

Lidé pfiiná‰ejí opravdové kuriozity

Strom zkrá‰lil
námûstí

Pravá vánoãní nálada vstoupila
v nedûli 27. listopadu vpodveãer do
mûsta a do du‰í v‰ech, ktefií si nene-
chali ujít první akci leto‰ního adventu.
Davy lidí zaplnily námûstí pfied libe-
reckou radnicí a vyslechly koncert dût-
sk˘ch pûveck˘ch sborÛ a sboru Je‰-
tûd. Na krásném adventním vûnci,
ladûném letos do oranÏové barvy,
zapálila první svíci námûstkynû primá-
tora Eva Koãárková, která v‰em pfií-
tomn˘m popfiála pûkné a klidné proÏití
vánoãních svátkÛ.

Pak uÏ následovala chvíle nejoãeká-
vanûj‰í rozÏehnutí vánoãního stromu,
kter˘ letos krajskému mûstu darovala
Z· v Mní‰ku. (vod)
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Aktualizace dopravního generelu mûsta

Nové ‰kolicí centrum v Z· Husova
Projekt je spolufinancován z prostfiedkÛ Evropské unie

Projekt je spolufinancován z prostfiedkÛ Evropské unie
v rámci Iniciativy spoleãenství Interreg III. A âesko – Sasko

U pfiíleÏitosti vstupu âR do EU
podepsala mûsta Liberec a Îitava
Dohodu o spolupráci, jejímÏ cílem bylo
vytvofiit podmínky pro rozvoj spoleãné-
ho prostoru v EU.

Jedním z konkrétních v˘sledkÛ
dohody je i spoleãnû podan˘ projekt
Aktualizace dopravního generelu –
návrh vnitfiního mûstského okruhu
v Liberci, kdy na‰e mûsto fie‰í stále se
zhor‰ující prÛjezdnost mûsta. Projekt
byl doporuãen ke spolufinancování
v rámci Iniciativy spoleãenství Interreg
III. A i díky úãasti nûmeckého partnera
– zástupcÛ mûsta Îitavy na v‰ech jed-
náních nad studií „vnitfiního okruhu“.

Mûsto Liberec si vybralo zpracova-
tele studie spoleãnost Valbek s. r. o.
Základní zadání znûlo: popsat stávající
stav prÛjezdu mûstem, navrhnout
vnitfiní mûstsk˘ okruh vãetnû napojení
na hlavní komunikaãní síÈ mûsta,
navrhnout uzlové kfiiÏovatky, neopo-
menout na tzv. „dopravu v klidu“ (par-
kování) pfii nov˘ch vstupech jako jsou
pfiipravované investiãní projekty
obchodnû-zábavních a spoleãensk˘ch
komplexÛ ve mûstû a novû otevfien˘ 1.
úsek silnice I/14 Liberec–Jablonec.
V˘sledkem by mûla b˘t proveditelná
ekonomicky realizovatelná varianta

oproti fie‰ení tunely, které jsou technic-
ky, majetkovû i finanãnû velmi nároã-
né. NejdÛleÏitûj‰ím v˘stupem bude
návrh etapizace v˘stavby, aby mûsto
mohlo postupnû stavût pfiipravovat
a realizovat jednotlivé úseky v rámci
moÏn˘ch finanãních zdrojÛ.

Valbek s. r. o. jako fie‰itel musí za-
pracovat v‰echny námûty a pfiipomín-
ky nûmeckého partnera. Snahy zklid-
nit centrum podle nûmeck˘ch expertÛ
nesmí znamenat jeho „umrtvení“.
Atraktivnost stfiedu na‰eho mûsta,
vybavenost Ïijícími obchody, mnoho
pfiíleÏitostí kulturního a spoleãenské-
ho vyÏití, akce probíhající na námûstí
atd. nám lze podle nûmeck˘ch kolegÛ
jen závidût. Z prÛzkumÛ pohybu
nûmeck˘ch turistÛ a lyÏafiÛ v zimû do
Jizersk˘ch hor a na Je‰tûd jsou si
vûdomi, Ïe i oni pfiispívají k dopravním
kolapsÛm v zimních mûsících pfiímo
v Liberci. Právû z Îitavy a okolí mnoho
lyÏafiÛ vyuÏívá Liberec a okolí k jedno
ãi dvoudennímu lyÏování. Je nutné
odklonit tuto dopravu mimo centrum.
Pozitivnû bude pÛsobit i dokonãení
komunikace Liberec–Jablonec právû
pro lyÏafie smûfiující do Krkono‰ pfies
na‰e mûsto. Nemáme zapomenout na
nutnost fie‰ení parkování v centru

a dopravnû navigaãního systému pro
náv‰tûvníky mûsta.

Tyto a dal‰í hodnotné podnûty se
fie‰ily jiÏ na dvou ãesko-nûmeck˘ch 
setkáních na liberecké radnici. Posled-
ní setkání bude je‰tû do konce tohoto
roku, kdy jiÏ bude prezentována
koneãná varianta podpofiená doprav-
ním modelem, v˘sledn˘mi variantami
uzlov˘ch kfiiÏovatek, a to v‰e zpracova-
né nejen zakreslené do ortofotomapy,
ale i do katastrální mapy mûsta. Ve
v˘sledné situaci budou zakresleny
i novû vznikající obchodní a dal‰í cent-
ra vãetnû poÏadovan˘ch kapacit pro
parkování.

NejdÛleÏitûj‰ím v˘sledkem bude
pro Liberec návrh etapizace, aby bylo
moÏné rozdûlit realizaci do jednotli-
v˘ch subprojektÛ, které postupnû
budeme pfiipravovat a Ïádat o spolufi-
nancování EU. V novém programovém
období 2007–2013 se pfiedpokládá rela-
tivnû velká podpora právû takov˘ch
projektÛ fie‰ících prÛjezd a obchvaty
mûst.

Ing. Dana ·tefanová,
odbor rozvojov˘ch projektÛ

Díky projektu „Z· Husova – Nové
‰kolící centrum“ se mûstu Liberec
podafiilo získat z pfiedvstupní pomoci
EU-Phare CBC prostfiedky nejen na re-
konstrukci a vybavení ‰koly, ale mohl
se uskuteãnit i spoleãn˘ letní tábor
nûmeck˘ch a ãesk˘ch dûtí.

Ve dnech 14. 8. – 21. 8. 2005 pfiijelo
do Liberce 25 dûtí a 5 vedoucích
z nûmecké partnerské ‰koly v Sasku na
spoleãné prázdninové setkání s 25
na‰imi ãesk˘mi dûtmi a 5 jejich vedou-
cími. Nûmeãtí hosté byli ubytováni
v rodinách ãesk˘ch úãastníkÛ. T˘den-
ní program byl velmi bohat˘. Úãastníci
nav‰tívili mnoho atraktivních míst
v Liberci i okolí. Seznámili se s mûstem,
radnicí, nav‰tívili zoologickou zahradu,
botanickou zahradu, Lidové sady a dût-
sk˘ koutek, aquapark a Babylon, vyfiá-
dili se i v Mûstském bazénu, vyvezli se
lanovkou na Je‰tûd. Absolvovali i celo-
denní v˘let do Hfienska. Kromû toho

probíhaly ve ‰kole spoleãné soutûÏe
a spoleãná sportovní utkání.

A co jim to pfiineslo? Nové záÏitky,
nová kamarádství, roz‰ífiení slovní záso-
by v nûmãinû, srovnání Ïivota v rodi-
nách v Nûmecku a u nás a spoustu dal-
‰ích vûcí. Obû ‰koly tak navázaly na jiÏ
ãtyfiletou tradici, prohloubily spoluprá-
ci, vytvofiily dal‰í nové kontakty. Pfiispû-
ly tak ke zlep‰ení podmínek a zkvalit-
nûní spolupráce ‰kol na obou stranách
ãesko-nûmeckého euroregionu. Dûti,
kter˘m je od základní ‰koly v˘uka cizí-
ho jazyka pfiedkládána nejen bûÏnou
‰kolní formou, ale i formou zábavy,
budou mít jednou vût‰í ‰ance uspût na
trhu práce, nebude pro nû problém
sehnat práci v nûmeck˘ch firmách usa-
zen˘ch v Liberci nebo jít dokonce pra-
covat do zahraniãí. A zamûstnatelnost
a rozvoj pfieshraniãní spolupráce je
právû hlavní dÛvod, proã EU podporuje
takové projekty.

A na kolik letní tábor pfii‰el? Celkové
náklady byly pfies 260 tisíc Kã, z ãehoÏ
na 75 % pfiispûje EU.

A jak je‰tû mÛÏe ‰kola pfiispût k lep-
‰ímu uplatnûní lidí na trhu práce? 
Ve spolupráci s Úfiadem práce ‰kola
zorganizovala opakovací t˘denní jazy-
kov˘ kurz obchodní nûmãiny. Dvacet
pût nezamûstnan˘ch (z toho 14 Ïen
a 11 muÏÛ), z nichÏ vût‰ina byla 
ve vûku do 40 let, procviãovalo jak
napsat sluÏební dopis, inzerát, nabíd-
ku, objednávku, reklamaci, ale i jak se
v nûmeckém jazyce správnû ucházet
o práci. A to byl právû hlavní úãel
poslední aktivity projektu Z· Husova-
Nové ‰kolicí centrum. Dát vût‰í ‰anci
lidem, ktefií jsou jiÏ více mûsícÛ bez
práce a mohou vyuÏít i nabídek
nûmeck˘ch firem. (d‰)
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Tfii budovy mûsta pfiilákaly na 2,5 tisíce lidí

Mûní se pravidla na „ztrátách a nálezech“

Den otevfien˘ch dvefií uspofiádan˘ ve
státní svátek 28. fiíjna pfiilákal do objek-
tu Mûstsk˘ch lázní, Liebiegovy vily
a historické budovy radnice na dva
a pÛl tisíce lidí, z nichÏ mnozí za skvos-
ty mûsta pod Je‰tûdem nelitovali ujet
stovky kilometrÛ pfies republiku. Mezi
náv‰tûvníky v‰ak byli i zahraniãní
turisté, pfieváÏnû z Nûmecka, Polska,
Slovenska, ale také z Ukrajiny nebo
Francie. Velk˘ zájem vzbudily zejména
novorenesanãní Láznû, které byly
vefiejnosti uzavfieny po patnáct let
a které teprve na podzim mûsto pfie-
vzalo do svého majetku. Prohlédnout si
jejich interiér pfiicházely jak star‰í
generace, které si je pamatují z dob
svého mládí, tak mladí lidé, ktefií o nich
sly‰eli vyprávût své rodiãe. Îel, v‰ichni
je po prohlídce opou‰tûli s nostalgií
nad jejich zchátral˘m stavem, ale na
druhé stranû s nadûjí, Ïe mûsto tuto
ojedinûlou památku zachrání. Liberec-
ká radnice chce Láznû vefiejnosti otev-
fiít k prohlídce znovu na jafie pfií‰tího
roku.

Neutuchající zájem projevují lidé
také o náv‰tûvu Liebiegovy vily, pfied

níÏ ve sváteãní den opût stály fronty.
Náv‰tûvníci zde mohli obdivovat sloh,
v nûmÏ je budova postavena i pozoro-
vat v Sále bájí pfii práci restaurátorku
Miroslavu Hou‰Èovou.

Náv‰tûvníkÛm historické budovy
radnice byly jako kaÏd˘ rok nabídnuty
k nahlédnutí zasedací místnosti ve

2. patfie, obfiadní síÀ a pracovna primá-
tora. Pfii prohlídce tûchto prostor se
mohli setkat osobnû i s primátorem
a jeho námûstky. Leto‰ní sluneãné
poãasí umoÏnilo také krásn˘ pohled na
mûsto a jeho okolí z radniãní vûÏe,
o coÏ byl mezi vefiejností opût velk˘
zájem. (dv)

Oddûlení ztrát a nálezÛ Magistrátu
mûsta Liberec uplatÀuje od 1. fiíjna
2005 nov˘ postup vypl˘vající z novely
Obãanského zákoníku. V ní se uvádí, Ïe
nepfiihlásí-li se vlastník nalezené vûci
do 6 mûsícÛ od jejího odevzdání, vûc
pfiipadá do vlastnictví obce, na jejímÏ
území k nálezu do‰lo. V minulosti byla
lhÛta roãní a vûc pfiipadla státu.

V novele se dále uvádí, Ïe vlastník,
kter˘ si pro vûc na úfiad pfiijde, je povi-
nen uhradit obci náklady, které jí v sou-
vislosti s opatrováním vznikly. Jitka ·tí-
chová, vedoucí správního odboru libe-
reckého magistrátu, k tomu ov‰em

fiíká: „Zatím se lidé nemusejí obávat,
Ïe bychom po nich chtûli za opatrování
poplatek. Ten by pfiipadal v úvahu jedi-
nû u rozmûrn˘ch nálezÛ, jak˘mi jsou
napfiíklad autodíly, apodobnû.“

Po uplynutí ‰estimûsíãní lhÛty úfiad
pfiistoupí k takzvané realizaci. Ta zahr-
nuje buì pfiedání vûci k jejímu dal‰ímu
vyuÏívání, nebo samotnou likvidaci.
„O likvidaci majetku mÛÏe rozhodnout
jen likvidaãní komise. Jedná se hlavnû
o vûci, které se dají prodat v bazaru.
Vûci, které se mohou vyuÏít v organiza-
cích zfiizovan˘ch mûstem, napfiíklad
sekaãka na trávu nebo zahradní náfiadí,

pfiedáme do uÏívání tûmto organizacím
na základû smlouvy. No a nûkteré vûci
mÛÏeme darovat neziskov˘m organiza-
cím, pfiiãemÏ nepotfiebn˘ brak se spálí
ve spalovnû ãi odveze do sbûrny.“

Nalezené vûci mohou obãané pfiedá-
vat a také pfiebírat v pfiízemí b˘valé
budovy Díla na nám. Dr. E. Bene‰e
pfiímo na oddûlení evidence obyvatel
nebo také v 1. patfie stejné budovy
(dvefie ã. 16). K vyzvednutí nalezené
vûci je tfieba pfiedloÏit doklad totoÏnos-
ti – OP nebo cestovní pas, dále je zapo-
tfiebí vûc popsat a vûdût pfiibliÏnû kde
a kdy do‰lo ke ztrátû. (sa‰)

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací v roce 2006
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 1. kola jsou zamûfieny na vefiejné jednorázové, náborové a propagaãní akce konané v období od 1. bfiezna
2006 do 31. srpna 2006. Dotaci lze poskytnout pfieváÏnû na propagaci, technické zabezpeãení, pronájem sportovi‰È
a tûlocviãen.

Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici od 1. prosince 2005 na oddûlení kultury a sportu Magis-
trátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b), v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách Statutár-
ního mûsta Liberce www.liberec.cz .

Vyplnûné Ïádosti budou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury a sportu do pátku 30. prosince 2005
do 14 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, referent odd. kultury a sportu).
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Zelená lékárna
Slávek Kunc, homeopat a pfiírodní

léãitel poradí v prosincovém vydání
v‰em, kdo trpí Buergerovou nemocí.

„Buergerova nemoc“, u nás obvykle
Bürger, je zánûtlivé onemocnûní cév
vedoucí k jejich zúÏení s následn˘m
nedokrvením orgánÛ. Postihuje ãasto
drobné tepny v dolních konãetinách,
ale v mnoha pfiípadech mohou b˘t
zasaÏeny i nûkteré vnitfiní orgány.
Nemocí trpí pfieváÏnû muÏi – kufiáci.
V tûÏk˘ch pfiípadech vede aÏ ke gan-
grénû neboli snûti (odumfiení tkánû)
s nutností amputace nohy. Komplexní
pfiírodní terapie vypadá takto: V kaÏ-
dém pfiípadû musí pacient neprodlenû
pfiestat s koufiením jinak je kaÏdá léãba
marná. Musí nutnû sníÏit nadváhu.
DÛleÏitá je úprava stravy: hodnû syro-
vé zeleniny a ovoce. Maso pouze libo-
vé, a to drÛbeÏ a ryby. Dennû by se
mûla v jídelníãku objevovat soja a ães-
nek. Dennû uÏívat kapsle s lecitinem
a epamarem. Dále je nutné snaÏit se
o pravidelnou chÛzi, dechová cviãení,
jógu. Doporuãen˘m cvikem je v˘pon na
‰piãkách i bûhem chÛze po bytû. Je to
proto, aby zaãala fungovat svalová
pumpa a podpofiil se krevní obûh.
Vhodné je také plavání a dennû tfii
minuty bûhání v rose. Z léãiv˘ch ãajÛ
se osvûdãil orientální ãaj Ruton, jehoÏ
podstatnou sloÏkou jsou kvûtová pou-
pata z jerlínu japonského. âaj je sáãko-
van˘ a uÏívá se 2 – 3 dennû. Pfied pitím
do kaÏdého hrnku nakapejte 25 kapek
tinktury z jinanu dvoulaloãného.

Léãení je dlouhodobé, ale ãasto
zabrání amputaci konãetin. Tento zpÛ-
sob léãby se dá pouÏít i na léãení jin˘ch
cévních nemocí, anginy pectoris, na
doléãování srdeãních a mozkov˘ch
infarktÛ a v neposlední fiadû i sklerózy
ledvinov˘ch cév (nefroskleróza). âaj
Ruton a jinanové kapky seÏenete
v bylinné lékárnû v Liberci v Moskev-
ské ulici. (sa‰)
(kontakt na S. Kunce: 606 173 127)

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.

V¯ZVA PO¤ADATELÒM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
❑ VáÏení pofiadatelé kulturních a sportovních akcí, pokud máte zájem na‰ím
prostfiednictvím bezplatnû informovat ‰irokou vefiejnost o akcích, které budete
pofiádat v roce 2006 v Liberci a blízkém okolí, vyplÀte formuláfi (ke staÏení na
stránkách http://www.infolbc.cz ve formátu XLS nebo PDF) a ode‰lete jej zpût
faxem, e-mailem ãi po‰tou na adresu v nûm uvedenou. Tû‰íme se na va‰e pfiís-
pûvky, které mÛÏete zasílat do 16. 12. 2005.

NAV·TIVTE STRÁNKY WWW.INFOLBC.CZ
Nov˘ rok se pomalu blíÏí. Pokud vás zajímá, jaká kulatá v˘roãí libereck˘ch his-
torick˘ch událostí nás ãekají v roce 2006, nav‰tivte stránky www.infolbc.cz
(rubrika „Aktuality“). Pfiejeme pfiíjemné chvilky pfii dûjinném rozjímání.

VÁNOâNÍ DÁRKY Z DÍLEN PRO HANDICAPOVANÉ
Za symbolické ceny mÛÏete v Mûstském informaãním centru Liberec zakoupit
originální vánoãní dárky ãi dekorace vytvofiené v dílnách pro mentálnû posti-
Ïené osoby Domova Harcov a tûlesnû handicapované Mezinárodního centra
Universium. Nápadité figurky, ko‰íky a ta‰ky vám ãi va‰im blízk˘m jistû udû-
lají radost a sv˘m pfiíspûvkem zároveÀ podpofiíte dal‰í ãinnost tûchto dílen.

UPOZORNùNÍ
Od 5. 11. 2005 máte opût moÏnost vyzkou‰et svÛj bruslafisk˘ um na kluzi‰ti
zimního stadionu. Vefiejné bruslení se koná vÏdy o víkendech: v sobotu od 14
do 15.30 hod. a v nedûli od 15 do 16.30 hod. Ceny vstupného: dûti do 15 let
platí 15 Kã/dospûlí 25 Kã/nebruslící doprovod 10 Kã.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS

❑ VÁNOâNÍ OSLAVY: V adventním ãase se tradiãnû koná mnoho zajímav˘ch
kulturních akcí. Nabízíme pfiehled tûch nejv˘znamnûj‰ích, které by nemûly ujít
va‰í pozornosti, spolu se soupisem oblíben˘ch vánoãních trhÛ v okolních mûs-
tech. Zpestfiete si ãekání na nejkrásnûj‰í svátky roku – urãitû nebudete litovat.

❑ ZMùNY OTVÍRACÍ DOBY O VÁNOâNÍCH SVÁTCÍCH: Nastávající svátky
a dny volna pfiímo vybízejí k náv‰tûvû libereck˘ch atraktivit. ZároveÀ v‰ak
mnohé objekty mûní pfiechodnû svou otvírací dobu a po nûkteré dny mají zcela
zavfieno. Pokud se necháte zlákat k vánoãní prohlídce nûkteré z perel mûsta,
ovûfite si nejdfiíve jejich platnou otvírací dobu. Vyhnete se tak nepfiíjemnému
pfiekvapení a zklamání.

❑ ZIMNÍ SPORTOVI·Tù: V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfie-
hled zimních sportovi‰È na‰eho regionu, moÏnosti bruslení, ceny a provozní
doby lyÏafisk˘ch vlekÛ spolu s kontakty na jejich provozovatele, seznam pÛjão-
ven zimního vybavení atd.
V‰echny v˘‰e jmenované pfiehledy najdete na internetov˘ch stránkách
www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v Mûstském informaãním centru Liberec.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE PROSINCE
6. 12. 1887: zastupitelé rozhodli o vítûzném projektu stavby nové radnice.

18. 12. 1898: byla zpfiístupnûna budova Severoãeského muzea.
22. 12. 1867: se narodil slavn˘ kritik F. X. ·alda.

Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

KOLEKTIV PRACOVNÍKÒ ODDùLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU ODBORU ·KOLSTVÍ,
KULTURY A SPORTU VÁM P¤EJE P¤ÍJEMNÉ PROÎITÍ SVÁTKÒ VÁNOâNÍCH
A ZÁROVE≈ ·ËASTNÉ VYKROâENÍ DO NOVÉHO ROKU 2006.

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

Zlaté svatby
Obfiadní síÀ liberecké radnice zaÏila

v listopadu i ãtyfii jubilejní – zlaté svatby.
SvÛj novomanÏelsk˘ slib pfied 50 lety si
pfiipomnûli manÏelé Vûra a Franti‰ek
HuÀkovi, Libu‰e a Jifií Durasovi, BoÏena
a Jifií Láskovi, Anna a Vladislav JavÛrko-
vi. Ani v poslední mûsíc roku nezÛstane
obfiadní síÀ osifielá, uskuteãní se 40 sva-
tebních obfiadÛ a v poslední oddávací
den, 30. prosince 2005, si své „Ïivotní
ano“ fiekne devût párÛ. (dv)
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9.–11. 12. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

12.–15. 12. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

16.–18. 12. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

19.–25. 12. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

26.–29. 12. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

30. 12. 2005–1. 1. 2006 KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

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

tel.: 482 772 755

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–23 hodin, 
sobota 13–23 hodin,

nedûle, svátky 8–23 hodin

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 17. prosince 2005 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

17|12
9 – 12 hod.
UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu u primátora 

je nutné se pfiedem objednat na tel. 485 243 102

MOBIDIK opût v Liberci

Divadelní vánoãní dárek

Najdu svého pána? Upozornûní
pro obãany

Po tfiech letech opût nav‰tívil mûsto
pod Je‰tûdem preventivní autobus
Mûstské policie Brno – MOBIDIK.
Jedná se o „MOBilní Informaãní,
DIdaktické a Konzultaãní“ centrum, ve
kterém se mohli zájemci seznámit
s rÛzn˘mi druhy mechanického zabez-
peãení domÛ, bytÛ, automobilÛ a kol
proti odcizení. Tento projekt se snaÏí
obãanÛm ukázat moÏnou cestu ochra-
ny pfied nevítan˘mi náv‰tûvníky ãi
zájemci o jejich majetek. MOBIDIK byl
v zaparkován na námûstí Dr. E. Bene‰e
v Liberci, kde jej nav‰tívilo nejen

mnoho obãanÛ, ale i ÏákÛ základních
‰kol a uãili‰È, pro které byl jistû pfiíjem-
n˘m zpestfiením ‰kolní v˘uky. Nejvíce
dotazÛ patfiilo bezpeãnostní technice,
která byla vystavována (zámky, kliky,
uzamãení vozidel, bezpeãnostní prvky
– odolnosti proti napadení pachate-
lem). Je potû‰ující zprávou, Ïe lidé se
zaãínají více vûnovat této problemati-
ce, a proto se tû‰íme, Ïe MOBIDIK
poradí na‰im obãanÛm jistû i v budouc-
nu.

Veronika Janouchová
tisková mluvãí Mûstské policie Liberec

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

• pes, kfiíÏenec kníraãe, ãern˘, 8 let •
fena, kfiíÏenec mal˘, bílá, 10 let • fena,
NO, pálená, 8 let • pes, pudl, aprikot,
7 let • pes, NO, dlouhosrst˘, 10 let •
pes, NO, pálen˘, 11 let • pes, NO, pále-
n˘, 10 let • pes, kfiíÏenec NO, 11 let •
pes, kfiíÏenec mal˘, pálen˘, 11 let •
pes, kfiíÏenec NO, svûtle pálen˘, 12 let
• pes, kfiíÏenec mal˘, 11 let • pes, sibifi-
sk˘ husky, 4 roky • fena, NO, vlko‰edá,
7 let • pes, kfiíÏenec pudla, ãern˘, 10 let
• pes, kfiíÏenec jezevãíka, 11 let • pes,
kfiíÏenec mal˘, 12 let • fena, nûmeck˘
ohafi, 9 let • pes, kfiíÏenec NO, 10 let •
pes, kokr, zlat˘, 10 let • pes, pudl, apri-
kot, 5 let • fena, kfiíÏenec NO, 9 let •
fena, hovavard, 10 mûsícÛ • fena, kfií-
Ïenec loveck˘, ãernobíl˘, 1,5 roku
V mûstském útulku je k dispozici dále
18 koãek, z nichÏ 5 je kastrovan˘ch.
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

S úãinností od 1. 10. 2005 a na základû
zákona 395/2005 Sb. dochází ke zmûnû
t˘kající se povinné v˘mûny obãan-
sk˘ch prÛkazÛ. V˘mûna se net˘ká
prÛkazÛ vydan˘ch obãanÛm naroze-
n˘m pfied 1. lednem 1936, pokud není
doba ukonãení platnosti vyznaãena
konkrétním datem.
Vzhledem k této skuteãnosti upozor-
Àujeme obãany, Ïe pokud jiÏ poÏádali
o vydání obãanského prÛkazu, jsou
povinni jej po vyhotovení pfievzít.
V pfiípadû odmítnutí pfievzetí se
dopou‰tí pfiestupku, za kter˘ lze uloÏit
pokutu aÏ do v˘‰e 10 000 Kã.

● V Liberci se schází skupina Ano-
nymních alkoholikÛ – lidí, ktefií spoleã-
nû hledají cesty, jak se vymanit ze své
závislosti na alkoholu. Setkání se naz˘-
vají „Suchou nohou“ a konají se kaÏd˘
ãtvrtek od 18.30 hodin v budovû Husit-
ské fary na námûstí âesk˘ch bratfií.
Telefonickou informaci získáte na ãísle
728 169 727.

·tûdr˘ den je pfiede dvefimi. Leckde
zÛstává je‰tû do posledních okamÏikÛ
nezodpovûzeno, ãím obdarovat své blíz-
ké. Zvlá‰tû, kdyÏ myslíme na duchovní
rozmûr tohoto období a chceme jej
pojmout v ‰ir‰ím slova smyslu, neÏ
v pÛvodním liturgickém.

Divadlo F. X. ·aldy v Liberci pfiichází
s nabídkou provonûnou sváteãní atmo-
sférou, kterou lze leckde oznaãit jako
pfiíleÏitost k hezkému vánoãnímu dárku
s celoroãním úãinkem.

Od ledna obohatí programovou sklad-
bu deset slavnostních pfiedpremiér. Jako
první je na programu opera Apollo
a Hyacinthus, a sice jiÏ 12. ledna. Divadlo

zafiadilo pfiedpremiéry do programu
vÏdy ve ãtvrtek a úãast si zajistíte zvlá‰t-
ním celoroãním pfiedplatn˘m. V jeho
cenû je deset mimofiádn˘ch veãerÛ.

Rezervujte si celoroãní úãast na pfied-
premiérov˘ch divadelních akcích
a spolu s nimi získáte snadn˘ pfiístup na
v‰echna dal‰í pfiedstavení. KaÏdá pfied-
premiéra je spojena se slavnostním pfií-
pitkem a rautem. O ãerstvé kulturní pro-
Ïitky se podûlíte s inscenátory, pfiedsta-
viteli divadla a s mnoha v˘znamn˘mi
osobnostmi mûsta a kraje. Informace
o pfiedplatném, které má podobu „balíã-
ku“ sluÏeb získáte v Divadle F. X. ·aldy.

(‰e)

Rady a kontakty

Stfiíbro z Moskvy
Vynikajícího úspûchu dosáhla dûvãa-

ta ze Sport Aerobic Liberec. Na Svûto-
vém poháru kadetÛ ve sportovním aero-
biku, kter˘ se konal 14.–18. listopadu
v Moskvû, získala dvû stfiíbrné medaile!
V kategorii jednotlivkyÀ vybojovala Kris-
t˘na Bernátová v konkurenci 19 dûvãat
pfiekrásné 2. místo. Stfiíbro získal také
t˘m ve sloÏení Tereza Koãová, Krist˘na
Bernátová a Lucie âíÏková. (vd)
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Statutární mûsto Liberec i letos o adventním ãase pfiipravilo bohat˘ program, kter˘ by vám mûl zpfiíjemnit dny pfiedvánoã-
ního shonu a pfiíprav. Chceme vám nabídnout chvíle klidu a pohody, pfii níÏ vdechnete kouzlo Vánoc a tradic, které k nim
neodmyslitelnû patfií.

Nedûle 11. 12.
18 hod. 3. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice – s vánoãními skladbami barokních mistrÛ vystoupí

libereck˘ barokní soubor. Zapálení 3. adventní svíce

Pondûlí 12. 12.
16 hod. Slavnostní otevfiení libereckého betlému na nádvofií liberecké radnice

Stfieda 14. 12.
10-16 hod. Prodejní v˘stava vánoãních v˘robkÛ Odborného uãili‰tû a Praktické ‰koly Liberec v zasedací síni ã.11 libe-

recké radnice

âtvrtek 15. 12.
17.30 hod. Adventní koncert libereckého vokálního sextetu Offbeat v reprezentaãních prostorách Liebiegovy vily

Pátek 16. 12.
10-16 hod. Vánoce oãima dûtí – tradiãní v˘stava vánoãních v˘tvarn˘ch prací dûtí libereck˘ch matefisk˘ch ‰kol v zase-

dací místnosti ã. 11 liberecké radnice, která je vefiejnosti zpfiístupnûna také v sobotu 17. 12. a v nedûli 18. 12.
od 10 do 16 hodin a v pondûlí 19. 12. od 9 do 15 hodin. Slavnostní zahájení v˘stavy se koná v pátek 16. 12.
v 10 hodin za úãasti námûstkynû primátora Dagmar Hel‰usové

Sobota 17. 12.
11 hod. „·tûdrej veãer nastal aneb Veselé obrázky vánoãní“ – vystoupí soubor Jizera na námûstí Dr. E. Bene‰e

Nedûle 18. 12.
10.30 hod. Pfiíchod Panny Marie do Betléma – oÏivl˘ betlém sdruÏení V.O.R.E.L. na schodech pfied libereckou radnicí
18 hod. 4. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice – Michiyo Keiko – soprán, Jaroslav ·aroun – klavír.

Zapálení 4. adventní svíce a zdobení vánoãního stromku v obfiadní síni

Pondûlí 19. 12.
16 hod. Zpívá Vám Carola – koncert pûveckého sboru pfii Z· a ZU· JabloÀová na schodech foyer liberecké radnice

Úter˘ 20. 12.
16.30 hod. Îivé vánoãní koledy – koncert prestiÏního v˘bûru osmi dechov˘ch nástrojÛ kapely Celest˘nka na ochozu

liberecké radnice

Stfieda 21. 12. – ãtvrtek 22. 12.
16.30 hod. Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

Pondûlí 12. 12. – pátek 23. 12.
Tradiãní vánoãní trhy na námûstí pfied radnicí

KaÏd˘ v‰ední den a v sobotu dopoledne bûhem vánoãních trhÛ bude na nádvofií liberecké radnice vystaven
libereck˘ betlém, kter˘ vznikl v rámci sympozia v˘tvarníkÛ „Setkání umûleck˘ch fiemesel“.

Kulturní program pfiedvánoãních dnÛ

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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V sále Severoãeského muzea v Liber-
ci se v nedûli 8. ledna 2006 od 20 hodin
uskuteãní jiÏ sedm˘ Benefiãní koncert
primátora mûsta. Náv‰tûvníkÛm se
tentokrát pfiedstaví 90ãlenn˘ symfonic-
k˘ orchestr ZU· Euroregionu Nisa –
Europera Jugendorchester. V jeho
podání zazní skladby z dûl W. A. Mozar-

ta, B. MartinÛ. P. M. Duboise, A. Chaãa-
turijana a E. Griega.

V˘tûÏek z koncertu bude vûnován
libereckému obãanskému sdruÏení
S(ch)ody, které vzniklo v roce 2004 z ini-
ciativy dobrovolníkÛ pracujících s dûtmi
a mlad˘mi dospûl˘mi s kombinovan˘m
postiÏením. Jeho cílem je integrace

osob se speciálními potfiebami s tzv.
zdravou populací, a to formou setkává-
ní pfii v˘tvarné, dramatické, turistické ãi
vefiejnû prospû‰né ãinnosti. SdruÏení
má za sebou fiadu zajímav˘ch worksho-
pÛ, turistick˘ch v˘letÛ i obecnû pro-
spû‰n˘ch prací. V souãasné dobû pra-
cuje s více jak 50 klienty. (dv)

Pozvánka na Benefiãní koncert primátora

● Bûhem listopadu probíhala regenera-
ce parkové plochy v OkruÏní ulici. Dle
dendrologického prÛzkumu a návrhu
sadov˘ch úprav do‰lo k pokácení 6 kusÛ
dfievin. Vysazeno bylo 6 stromÛ, 265
kefiÛ a 65 kusÛ trvalek. Dále regenerace
zahrnuje opravu mlatov˘ch cest, upev-
nûní nov˘ch laviãek a ko‰Û. (ls)


