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Primátor mûsta Ing. Jifií Kittner podruhé pofiádá Primátorsk˘ den solidarity ve
spolupráci s Nadaãním fondem Kapka nedûje Venduly Svobodové 

Osmé zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005
se koná ve ãtvrtek 29. záfií 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice
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Primátorsk˘ den solidarity poãtvrté

Pût hodin a patnáct minut trvala
montáÏ a upevnûní repliky rytífie Rolan-
da na ‰pici radniãní vûÏe. Od ãtvrtka
25. srpna ve v˘‰ce 60 metrÛ bdí socha
rytífie nad radniãní budovou. Po 53
letech má Liberec svého ochránce práv
na pÛvodním místû, kde stál od 22. záfií
1891 aÏ do 20. kvûtna 1952, kdy musel
z politick˘ch dÛvodÛ své stanovi‰tû
opustit. Jeho instalací skonãila dvoule-
tá rekonstrukce vûÏe. (dv)

Pokraãování na str. 3

Tradice tfií roãníkÛ benefiãní akce
Primátorského dne solidarity má
i v leto‰ním roce pokraãování. Tak jako
loni i letos se Primátorsk˘ den solidari-
ty uskuteãní ve spolupráci s Nadaãním
fondem Kapka nadûje Venduly Svobo-
dové a podruhé v jeho ãtyfileté historii
v˘tûÏek akce bude vûnován Dûtskému
a novorozeneckému oddûlení Krajské
nemocnice Liberec. „Za nashromáÏdû-
né finanãní prostfiedky chceme koupit
pfiístroj Monitor Gamma XL, jímÏ dovy-
bavíme lÛÏko BabyTherm, které jsme

pofiídili za peníze loÀského charitativ-
ního dne,“ uvedl primátor mûsta Ing.
Jifií Kittner. Primátorsk˘ den solidarity
se uskuteãní pfied libereckou radnicí
17. záfií 2005. Prostfiednictvím této
benefice se primátor spoleãnû se sv˘mi
pfiáteli pokusí oslovit obãany a s jejich
pomocí získat ve vefiejné sbírce pro-
stfiedky na zakoupení monitorovacího
pfiístroje, kter˘ stojí okolo 300 tisíc
korun. Jak uvedl Jifií Kittner, finanãní
pomoc pfiislíbila vût‰ina sponzorsk˘ch

Benefice pro novorozence

Mûsto má opût
svého rytífie



2 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ZÁ¤Í 2005

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

■ Poprvé po prázdninové pfiestávce se
se‰la rada mûsta 23. srpna 2005. V pofia-
dí ‰lo o leto‰ní tfiinácté zasedání.
■ Rada mûsta souhlasila s pfievodem
b˘valého krytu CO v Jablonecké ulici
(v blízkosti Liebiegovy vily) do svého
majetku, a to za cenu 1 000 korun.
Vlastníkem krytu je Textilana, a. s.
V souãasné dobû probíhá fiízení o vyfia-
zení stavby ze systému krytÛ CO.
■ Pût milionÛ korun poskytne Liberec-
k˘ kraj ze svého rozpoãtu mûstu Libe-
rec na akce spojené s pfiípravou a tech-
nick˘m zabezpeãením Mistrovství

Nová cena za stfieÏení vozidla

svûta v klasickém lyÏování 2009. Rada
s pfiijetím této úãelové dotace souhlasi-
la a peníze budou pouÏity na projekto-
vou pfiípravu a na stabilizaci svahu ve
sportovním areálu Je‰tûd.
■ Osadní v˘bor v Pilínkovû pÛsobí jiÏ
dva roky. Po tu dobu stál v jeho ãele
Ing. Ladislav Velechovsk˘, kter˘ nyní
ukonãil svoji funkci. Na jeho postu ho
vystfiídá Mgr. Helena âefiovská, s jejíÏ
nominací rada souhlasila, ale koneãné
slovo bude mít zastupitelstvo.
■ Minimálnû do konce leto‰ního roku
zÛstane sbûrn˘ dvÛr odpadÛ spoleã-

nosti .A. S. A. na svém místû, tedy
v blízkosti Mûstského stadionu v Liber-
ci. Nájemní smlouva na toto místo mûla
vypr‰et 30. ãervna 2005, ale vzhledem
k tomu, Ïe od dubna leto‰ního roku se
stalo vlastníkem pozemkÛ mûsto Libe-
rec, není nov˘ vlastník vázán pÛvodní
nájemní smlouvou. Po pfiestûhování
sbûrného dvora budou pozemky vyuÏi-
ty pro v˘stavbu travnatého víceúãelo-
vého hfii‰tû, které bude souãástí inves-
tiãní akce „Rekonstrukce a dostavba
areálu Mûstského stadionu v Liberci“. 

(vod)

Po ãtyfiech letech byl ukonãen spor
mezi nájemníky objektu tzv. malé Nisy
a správcem mûstského majetku, spo-
leãností Realbyt. Rada mûsta na svém
13. zasedání souhlasila s opravou úãto-
vání sluÏeb nájemníkÛm, a to v duchu
zji‰tûní Státní energetické inspekce.

DÛvodem sporu se stalo vyúãtování
sluÏeb z let 2002 a 2003, kdy se spotfie-
ba tepla zaãala vyúãtovávat podle mûfii-
del. Toto nájemníci domu napadli
a poÏadovali rozpoãítávat spotfiebu
podle pÛvodní metodiky – celkovou
spotfiebu spoleãné v˘mûníkové stanice
pro objekty malé a velké Nisy rozpoãí-
távat podle zapoãitatelné podlahové
plochy.

V této souvislosti se nájemníci

Nov˘ ceník nucen˘ch odtahÛ silniã-
ních vozidel a jejich stfieÏení na parko-
vi‰ti TSML schválila rada mûsta, a to na
základû poÏadavku ministerstva finan-
cí. Tento státní orgán upozornil na
nevhodnou formulaci textu, kter˘ obsa-
hoval pojem „maximální cena“. Novû
jsou proto ceny v ceníku oznaãeny jako
„nabídkové“, tedy pevné. Za úpln˘

odtah vãetnû parkovného a stfieÏení
vozidla do 24. hodiny dne, kdy bylo
vozidlo odtaÏeno, zaplatí majitel auto-
mobilu nadále 2000 korun jako dopo-
sud. Zmûna ceny se t˘ká stfieÏení odta-
Ïeného vozidla. Namísto pÛvodních 30
korun za hodinu, neukáznûn˘ fiidiã nyní
uhradí 300 Kã za kaÏd˘ zapoãat˘ den. 

(dav)

I bûhem letních prázdnin panoval
v objektu staré knihovny ãil˘ stavební
ruch a nic nesvûdãilo o ãase dovolen˘ch.

Stavební spoleãnost Integra, která je
hlavním dodavatelem prací, demolova-
la stûnové konstrukce a vybourala
i jedno schodi‰tû. 

„Jednotlivé stupnû schodi‰tû se
nezlikvidovaly, ale byly odvezeny do
Liebiegovy vily, kde budou vyuÏity

Mûsto prodalo
kavárnu Nisa

Spor s nájemníky skonãil

Nová stfiecha staré knihovny

objektu obrátili na Státní energetickou
inspekci (SEI). Z jejího ‰etfiení vyplynu-
lo, Ïe není kompetentní mûstu nûco
ukládat a Ïe rozúãtování spotfieby tepla
v uveden˘ch letech nebylo v souladu
s platn˘mi vyhlá‰kami, jelikoÏ nainsta-
lovaná mûfiidla nesplÀovala aÏ do listo-
padu 2003 poÏadavky na povinné ovû-
fiování dle meteorologického zákona.

Vzhledem k tomu, Ïe objekt byl
nedávno privatizován, rozhodli radní
o zpûtném vyúãtování sluÏeb za dané
období podle pÛvodní metodiky. Z toho
vypl˘vá, Ïe mûsto odepí‰e ãástku 
21 653 korun a bude ji poÏadovat po
správci majetku. Ze strany nájemníkÛ
zb˘vá mûstu doplatit celkem 134 093
korun. (dv)

Budovu kavárny Nisy, dominanty
Soukenného námûstí, získal ve vefiejné
draÏbû podnikatel Vlastimil Juriga. Za
malou a velkou Nisu se 68 bytov˘mi
jednotkami a ‰esti nebytov˘mi prosto-
ry radnice získá do rozpoãtu 
59, 1 milionu korun.

Objekt byl nabízen za nejniÏ‰í podá-
ní 40 milionÛ korun. O Nisu se zpoãát-
ku ucházeli 4 zájemci, kdy se také pfii-
hazovalo po vût‰ích ãástkách, dokonce
po 1 milionu. Pozdûji jiÏ jen po 100 tisí-
cích. DraÏbu sledovala námûstkynû pri-
mátora Ing. Eva Koãárková.

“Jsem mile pfiekvapena, Ïe cena
stoupla tak vysoko. Doufám, Ïe nov˘
vlastník cenu zaplatí v termínu tfií
mûsícÛ, jak mu to ukládá zákon,“ fiekla
po draÏbû námûstkynû Koãárková. Pfii-
znala, Ïe mûla obavy z nezájmu
a moÏné spekulace sníÏit vyvolávací
cenu. 

Poãátkem srpna odstartovaly draÏby
pozemkÛ od nichÏ si mûsto slibuje rov-
nûÏ nemal˘ pfiíliv finanãních prostfied-
kÛ. „DraÏby pozemkÛ a zejména zájem
potvrdí nebo vyvrátí, zda jsme ceny
nastavili dobfie,“ dodala námûstkynû
Koãárková. (dav)

v pfiilehlé zahradû,“ uvedl Martin Bla-
Ïeviã z technického odboru magistrátu.
Uvnitfi budovy pracovníci Integray
vybetonovali podlahy a stropy ve tfie-
tím a ãtvrtém nadzemním podlaÏí.
Zedníci mají za sebou v˘stavbu zákla-
dÛ pro nové nosné zdi a v˘tah
a v plném proudu se v souãasnosti pfii-
pravují v‰echny náleÏitosti na v˘stav-
bu pavlaãí.

StûÏejní práce se v‰ak nyní odehrá-
vají na stfie‰e. Nejdfiíve byly rozebrá-
ny ãásti ztrouchnivûlého krovu, kter˘
brzy pracovníci nahradili nov˘m.
V souãasnosti jsou trámy pobíjeny
latûmi. To v‰ak nejsou jediné práce,
jeÏ souvisejí s rekonstrukcí. „Pod
dohledem památkáfiÛ se v dílnách
vyrábûjí repliky pÛvodních oken,“
dodal Martin BlaÏeviã. (vod)
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upfiesnil. Vzhledem k tomu, Ïe spolu-
pofiadatelem Primátorského dne soli-
darity je agentura Prestige-M, bude
akce opût velkou spoleãenskou udá-
lostí s bohat˘m programem modero-

subjektÛ, ãímÏ se jiÏ nyní podafiilo
pokr˘t zhruba tfii ãtvrtiny nákladÛ.

„Monitorovací pfiístroj sleduje dÛle-
Ïité Ïivotní funkce novorozence, jako
jsou dechová a srdeãní frekvence, satu-
race a neinvazivní mûfiení krevního
tlaku. Urãitû ho znáte z filmÛ, dítû je na
nûj pfiipojeno kolíãkem na prstu. Vûfiím,
Ïe se nám potfiebné prostfiedky od
sponzorÛ a obãanÛ podafií nashromáÏ-
dit,“ fiekla Vendula Svobodová.

V to doufá i fieditel Krajské nemocni-
ce Liberec, MUDr. Radko Janou‰ek.
„LÛÏko BabyTherm jsme sami doplnili
o ventilátor a s monitorem bychom tak
mûli kompletní intenzivní lÛÏko,“

Otevfiení arény pfiipomenou pamûtní medaile

van˘m ·tûpánkou Duchkovou a Marti-
nem Zounarem. Diváci uvidí napfiíklad
bojová umûní, taneãní vystoupení,
florbalové utkání mezi FC Slovan a HC
Bílí Tygfii. K tomu jim zahrají a zazpí-
vají Îákovsk˘ Big Band ZU· Liberec,
Gabriela Party‰ová, Tomá‰ Savka,
Edita Adlerová, Jitka Zelenková,
Vláìa a Tereza Kerndlovi a také libe-
recké sbory Severáãek, Kopretinka
a Lesnûnky.

Souãástí leto‰ní benefice bude slav-
nostní odhalení ãtyfii metry vysoké
Îidle ze Sovov˘ch ml˘nÛ, která je
dílem Magdaleny Jetelové a pfied libe-
reckou radnicí bude umístûna po 
365 dnÛ. Dagmar Vodvárková

Primátorsk˘ den solidarity poãtvrté
Benefice pro novorozence

Dokonãení ze str. 1

PrÛmûr 50 milimetrÛ, váha 50 gramÛ,

V novém ‰kolním roce bezpeãnûji do ‰kol
Bezpeãnost obyvatel je jedním z prvo-

fiad˘ch cílÛ kaÏdého mûsta. Nejinak je
tomu i v Liberci, kde byl v polovinû
prázdnin odstartován nov˘ projekt, jenÏ
by se dal nazvat „Bezpeãnû do ‰kol“.
Jeho cílem je, jak jiÏ sám název napoví-
dá, zaruãit bezpeãnost silniãního provo-
zu pfiedev‰ím v blízkosti ‰kolních budov.

Právû dûti a mládeÏ jsou nejohroÏe-
nûj‰í skupinou obyvatel, co se pohybu
po komunikacích t˘ká. „V minulosti
jsme byli kritizováni za to, Ïe pfiechody
v blízkosti na‰ich ‰kol nejsou úplnû bez-
peãné. Proto jsme zvolili postup, kter˘,
podle na‰eho pfiesvûdãení, efektivnû
zasáhne do bezpeãnosti silniãního pro-
vozu a ochrání dûti pfii jejich cestû do
‰koly,“ uvedla námûstkynû primátora
pro investice, dopravu a Ïivotní prostfie-
dí Naìa Jozífková. 

Projekt spoãívá nejen v pfieznaãení

inkriminovan˘ch míst, ale také ve vybu-
dování zcela nov˘ch 3D pfiechodÛ pro
chodce. „Jedná se o speciální technolo-
gii, která na fiidiãe jiÏ z dálky pÛsobí jako

ryzí stfiíbro v le‰tûném provedení
PROOF. Tak by se dala technicky cha-
rakterizovat podoba pamûtní medaile,
kterou k pfiíleÏitosti slavnostního otev-
fiení liberecké arény nechala emitovat
liberecká radnice. „Chceme, aby na tak
v˘znamn˘ den mohli úãastníci slav-
nostního otevfiení vzpomínat dlouhou
dobu,“ uvedl primátor statutárního
mûsta Liberec Ing. Jifií Kittner. Auto-
rem grafického návrhu medaile je Petr
Horák. Na jedné stranû je vyobrazena
aréna a dokola jsou symboly znázorÀu-
jící jednotlivá sportovní odvûtví, kul-
turní a spoleãenské akce. „Symboly

jsou tam proto, aby pfiipomínaly ãin-
nosti, které se zde budou konat,“ uvedl
primátor. Na druhé stranû medaile je
liberecká radnice, av‰ak z netradiãního
pohledu. Pozorovatel jakoby stál na
stfie‰e hotelu Radnice.

Pamûtní medaili obdrÏí jen nûktefií
hosté. Aby v‰ak nikdo neode‰el
s prázdnou, pfiipravena je i série
pamûtních ÏetonÛ se stejn˘m motivem.
„Îetony jsou z materiálu Nordic Gold,
jejich prÛmûr je 30 milimetrÛ a váÏí 14
gramÛ,“ pfiiblíÏil jejich podobu Libor
Kfiapka z âeské mincovny, která je
v˘robcem obou pfiedmûtÛ. (mk)

v˘razná pfiekáÏka na komunikaci,“
uvedla k projektu námûstkynû. „Jde
o trvanlivé oznaãení, které je pfiedem
zformováno z termoplastického materiá-
lu. VydrÏí pûtkrát déle neÏ oznaãení kla-
sick˘mi barvami a navíc má v sobû uza-
vfiené sklenûné kuliãky, které zaruãují
stálou a vysokou reflexi," pfiedstavil
v˘robek Viktor Pokorn˘, vedoucí tech-
nického odboru libereckého magistrátu. 

První místo, kde byla tato technologie
na území mûsta Liberec vyzkou‰ena
v praxi, je v blízkosti základní ‰koly
Vrchlického. „Potfiebovali jsme nûkde
technologii vyzkou‰et. 3D pfiechody se
ale dnes jiÏ objevují po celém Liberci,“
dodala námûstkynû. Do budoucna se
s nimi budeme setkávat nejen pfied ‰ko-
lami, ale i pfied dal‰ími v˘znamn˘mi
budovami v Liberci. Projekt 3D pfiecho-
dÛ pobûÏí i pfií‰tí rok. (mk)
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Moderní technika ‰etfií tuny papíru
je právû na programu pouÏívá pouze
notebook. Navíc v‰echny notebooky
jsou vybaveny technologií pro bezdrá-
tové pfiipojení k radniãní síti. „Bezdrá-
tovou variantu jsme museli volit z toho
dÛvodu, Ïe jednání probíhají v prosto-
rách historické budovy radnice. KaÏd˘
musí uznat, Ïe klasické zásuvkové roz-
vody kabelÛ by nebyly tou nejvhodnûj-
‰í variantou pro natolik reprezentativní
a krásné prostory, jak˘mi obû zasedací
místnosti pouÏívané pro potfieby rad-
ních a zastupitelÛ jsou. Nehledû na
fakt, Ïe by nám je památkáfii ani nepo-
volili," osvûtlil pouÏívání bezdrátové
poãítaãové sítû tajemník magistrátu.
Zastupitelé i radní tak pfied zasedáním
dostávají vyti‰tûné pouze vrchní
„ko‰ilky“ k projednávan˘m bodÛm,
které obsahují jména autorÛ a pfiedkla-
datelÛ návrhu a návrh usnesení.
„Ko‰ilky mohou pfiedstavitelé mûsta
vyuÏívat na rÛzné poznámky. DÛvodo-
vé zprávy a v‰echny ostatní pfiílohy jiÏ
standardnû zastupitelÛm i radním
distribuujeme pouze v elektronické
podobû,“ upfiesnil tajemník a pokraão-
val: „Pro pfiípad selhání notebookÛ
probíhá v prÛbûhu zasedání zastupitel-
stva i projekce za pomocí dvou data-
projektorÛ. Materiály tak mohou vidût
i náv‰tûvníci z fiad obãanÛ.“

To, Ïe libereãtí zastupitelé pouÏívají
pro svá jednání notebooky a ve‰keré
materiály, o kter˘ch jednají, tak mají
kdykoli k dispozici v elektronické podo-
bû, není ve mûstû pod Je‰tûdem Ïád-
nou novinkou. „Za jedno volební obdo-
bí se nám tak dafií ‰etfiit doslova tuny
papíru,“ poznamenal k systému Marek
¤eháãek, tajemník Magistrátu mûsta
Liberec. To je jistû potû‰itelná zpráva
jak pro správce rozpoãtu, tak i pro eko-
logy, ktefií nejen na Liberecku ãasto
bojují o kaÏd˘ strom. V posledních
dnech ale vy‰lo najevo, Ïe Liberec
patfií, co se elektronického obûhu doku-
mentÛ pro potfieby rady a zastupitel-
stva t˘ká, na pfiední místo v rámci celé
âeské republiky. „Ná‰ systém je velice
uznávan˘ a musím fiíci, Ïe nezfiídka si
k nám pro informace jezdí i kolegové
z mnohem vût‰ích úfiadÛ, kde takové
moderní technologie zatím je‰tû
nepouÏívají,“ dodal ¤eháãek.

Zatímco ve mûstech jako Zlín, Ústí
nad Labem, Olomouc, âeské Budûjovi-
ce nebo Brno radní i zastupitelé pfied
jednáním i bûhem nûho sloÏitû listují
v mnohdy velice úctyhodné sloÏce
vyti‰tûn˘ch dokumentÛ, libereck˘
radní i zastupitel má v‰e potfiebné
zaznamenáno na pfienosném flash
disku a pro prohlíÏení materiálu, kter˘

Poselství generacím je uÏ ve vûÏi
Rekonstrukce radniãní vûÏe, s níÏ

magistrát zapoãal v prosinci 2003, se
ocitla v cílové rovinû. V polovinû ãer-
vence, mûsíc pfied instalací rytífie,
byly do nitra vûÏe uloÏeny dva kovo-
vé tubusy. 

Jedno pouzdro obsahuje dokumen-
ty a materiály z roku 1969, které byly
v souvislosti s rekonstrukcí vûÏe
nedávno nalezeny. Obsahem druhé-
ho jsou svûdectví souãasnosti. 

„Do pouzdra byly vloÏeny dopis
primátora mûsta Jifiího Kittnera pfií‰-
tím generacím o historii a souãasnos-
ti Liberce, radnici a nejvût‰ích udá-
lostech roku 2005, vãetnû zprávy
o opravách radniãní vûÏe. Celkem jde
o pût listÛ A4,“ uvedl tajemník
magistrátu Marek ¤eháãek. 

Útroby pouzdra dále obsahují
seznam v‰ech mûstsk˘ch zastupitelÛ
vãetnû jejich fotografií, obecnû
závaznou vyhlá‰ku ã. 7/2001, Ïivoto-
pis primátora, 3 ãísla Zpravodaje libe-
recké radnice z roku 2005, v˘roãní
zprávu magistrátu za rok 2004 a kom-
pletní sadu souãasn˘ch mincí. 

Jde o 50 haléfiÛ, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kã.
Kromû toho vûÏ ukr˘vá i CD s fotodo-
kumentací stavby. 

Uschování pouzder do novû zre-
konstruované vûÏe má datum 15. ãer-
vence 2005. (dv)

V Liberci je elektronick˘ obûh doku-
mentÛ bûÏn˘ jak pro radu, tak i pro
zastupitelstvo. Ani to ale není v republi-
ce pravidlem. Elektronickou „radu“
mají v této chvíli také v Karlov˘ch
Varech, Mostû, Havífiovû a v Teplicích,
spu‰tûní jiÏ brzy plánují v Havífiovû.
Ov‰em v tûchto mûstech systém nefun-
guje pro zastupitele. Notebooky mají
vût‰inou jen radní ãi dokonce pouze
uvolnûní ãlenové rady, uvádí se v pfie-
hledu, zpracovaném pardubick˘m
magistrátem, kter˘ v této oblasti pfied
ãasem uspofiádal mal˘ prÛzkum mezi
sv˘mi kolegy. Liberec se tak zafiadil
mezi ‰est mûst v na‰í republice, kde
technick˘ pokrok nalezl své uplatnûní
i v samosprávû, vypl˘vá dále ze zprávy.
A jak se na pfiíznivé hodnocení dívá
libereck˘ tajemník Marek ¤eháãek?
„Jak jiÏ jsem fiekl v úvodu, máme signá-
ly, Ïe právû ten ná‰ systém je opravdu
uznávan˘ a dovolím si smûle tvrdit, Ïe
patfií mezi ãeskou ‰piãku. Nejen, Ïe ‰etfií
náklady na papíry, tonery i pracovní
sílu, která tráví ãas nad sestavováním
sloÏek pro jednotlivé zastupitele, ale co
je dÛleÏitûj‰í, umoÏÀuje rychl˘, bezpro-
blémov˘ a pfiehledn˘ pfiístup ke v‰emu,
co ke svému zodpovûdnému rozhodová-
ní volená reprezentace mûsta zcela jistû
potfiebuje." Martin Korych

Inline bruslafii
v Liberci

Druh˘ víkend v záfií se v Liberci
uskuteãní inline jízda na bruslích. Na
silniãním okruhu, uzavfieném pro ve‰-
kerou dopravu, si v sobotu 10. záfií
budou moci v‰ichni zájemci vyzkou‰et
rekreaãní a sportovní jízdu na inline
bruslích. Start i cíl okruhu je na TrÏním
námûstí.

Pro dûti je od 10 hodin pfiipraven
start krat‰ího okruhu, na kterém absol-
vují 3, 5 km. Dospûlí budou startovat
ve 13.30 hodin. 

Zaãínající bruslafii si mohou otesto-
vat svoji v˘konnost na 8 km dlouhé
trati. Zdatnûj‰í vyznavaãi inline brusle-
ní a závodníci se vydají na 22 km dlou-
hou vyjíÏìku.

Vûfiíme, Ïe obãany mûsta tato nová
akce zaujme a aktivnû se jí zúãastní.
Nov˘ a doposud málo vidûn˘ sport
jistû pfiiláká ostatní obyvatele, aby pfii-
‰li povzbudit v‰echny úãastníky.

Více informací o akci a pfiihlá‰ky
naleznete na internetov˘ch stránkách
www.inlajn.cz (rz)
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Desítky metrÛ hfibitovních zdí opraví
ve Vratislavicích nad Nisou Technické
sluÏby mûsta Liberce (TSML). Spolu
s nákupem nov˘ch kontejnerÛ na
odpad, opravami stavebních prvkÛ
a s generálním úklidem hfibitovÛ letos
spoleãnost vynaloÏí pfiibliÏnû 1, 5 milio-
nu korun.

Nejvût‰í objem finanãních prostfied-
kÛ od loÀského roku smûfiuje na hfibitov
ve Vratislavicích nad Nisou, kde TSML
investovaly do v˘stavby sociálního
zafiízení pro vefiejnost a do ãásteãné
opravy hfibitovního domu. JiÏ v loÀ-
ském roce pfiitom podnikly nûkteré pfií-
pravné práce spojené s generálním
úklidem.

Opravy libereck˘ch hfibitovÛ spoleã-
nû financují TSML a statutární mûsto

Liberec z úãelové dotace. „Poplatky od
obyvatelstva zdaleka nestaãí pokr˘t
v‰echny nezbytné v˘daje stfiediska
správy a údrÏby hfibitovÛ. Samospráva
proto dlouhodobû finanãnû pfiispívá na
nejnutnûj‰í práce,“ uvedl Michal
Buzek, tiskov˘ mluvãí spoleãnosti,
která se v Liberci stará o celkem devût
hfibitovÛ. Kromû hfibitova ve Vratislavi-
cích nad Nisou zamûstnanci spoleãnos-
ti peãují o místa posledního odpoãinku
v Machnínû, Osta‰ovû, Radãicích, Rudol-
fovû, RÛÏodole, ve Vesci a o vojensk˘
a civilní hfibitov v Ruprechticích. Rov-
nûÏ se starají o jednu z celkem dvou
rozptylov˘ch louãek v Liberci, a sice
v Ruprechticích, kde jiÏ druh˘ rok
poskytují vefiejnosti specializované
sluÏby. (‰et)

Milovníci extrémních sportÛ budou
spokojeni. Na Je‰tûdu bude nov˘ cyk-
listick˘ areál. Jeho investorem a záro-
veÀ provozovatelem je Sportovní areál
Je‰tûd (SAJ) za spoluúãasti obãanské-
ho sdruÏení Freeride team Je‰tûd.

Novou traÈ budou jiÏ od záfií vyuÏí-
vat pfiedev‰ím cyklisté zamûfiení na
takzvané freeridové jeÏdûní na speci-
álnû konstruovan˘ch horsk˘ch kolech.
Na pfiíkré horské trati vedené po lyÏafi-
sk˘ch sjezdovkách v sousedství
sedaãkové lanovky vyrostly speciálnû
konstruované pfiekáÏky, napfiíklad dfie-
vûné skoky, pfieklápûcí lávky a nájez-
dové stûny. Sjezdafii budou vyuÏívat
stávající traÈ ãeského poháru ve sjez-
du, která vede po b˘valé sjezdovce
„Padáky“ a na níÏ mají v blízké

budoucnosti zaãít rozsáhlé úpravy.
V prostoru nástupní stanice sedaãko-
vé lanovky je umístûn cviãn˘ park.

„Obdobné zázemí prozatím v Libe-

reckém kraji není,“ uvedl pfiedseda
Freeride team Je‰tûd Jan Petrmichl.
Obãanské sdruÏení vedené Petrmich-

Na Je‰tûdu vyrÛstá bike park

Po úspû‰né loÀské premiéfie pofiádá
Sportovní areál Je‰tûd také letos Den
otevfien˘ch dvefií spojen˘ se sportov-
ním dnem na Je‰tûdu. Zá‰titu nad akcí
pfievzalo statutární mûsto Liberec.
Ve stfiedu 28. záfií 2005 od 10 do 16
hodin budou svahy pod Je‰tûdem
posety atrakcemi. Velk˘ sportovní pro-
gram vyplní netradiãní disciplíny,
napfiíklad bungee running, sjezdy na
terénních bruslích, freeriderov˘ závod
a dal‰í. Den vyplní závody v bûhu do
vrchu, ukázky ve sjezdu na horsk˘ch
kolech za úãasti svûtové elity a mnoho
dal‰ích zajímavostí. Sedaãková lanovka
bude cel˘ den jezdit zdarma! (s‰)

Na opravy hfibitovÛ letos necelé 
dva miliony korun

Pfiijìte do areálu

lem spolupracuje se SAJ na vybudová-
ní freeridového areálu, kter˘ bude
v provozu jiÏ na konci letní sezony.
¤editel SAJ Vít PraÏák fiekl, Ïe nezÛ-
stanou jen u jedné dílãí investice do
pfiekáÏkové cyklistické tratû.
V dohledné dobû na Je‰tûdu postaví
dal‰í.

Sportovní areál chce spoleãnû
s libereckou radnicí vybudovat na Je‰-
tûdském hfiebenu a v jeho okolí cent-
rum horské cyklistiky. 

Nov˘ bike park má kopírovat
poslední trendy ve v˘voji zahraniãních
horsk˘ch stfiedisek a dále rozvinout
zku‰enosti z ãeské ãásti Krkono‰,
Kru‰n˘ch hor a z dal‰ích míst, kde se
snaÏí plynule vyuÏít technické zázemí
v období mezi zimními sezonami. (‰et)

Seznámili se
zámûry
Dûkujeme touto cestou Jifiímu Zeroniko-
vi, tajemníkovi SAJ a PaeDr. Vítu PraÏá-
kovi, fiediteli SAJ za úãast na akci, kterou
uspofiádal Osadní v˘bor Horního Hany-
chova ve spolupráci se spoleãností Spor-
tovní areál Je‰tûd pro obãany této libe-
recké ãtvrti. 
Cílem akce bylo seznámit obyvatele
s chystanou v˘stavbou areálu Je‰tûd.
V‰ichni pfiítomní si prohlédli retenãní
nádrÏ, sjezdové tratû, zasnûÏovací zafií-
zení, vyjeli sedaãkovou lanovkou a na
závûr nahlédli do projektÛ na dal‰í
modernizaci areálu. Oba pfiedstavitelé
spoleãnosti SAJ zodpovûdûli fiadu dotazÛ
t˘kajících se nejen areálu Je‰tûd. Akce
se zúãastnilo cca 60 místních. obãanÛ. 

Osadní v˘bor Horního Hanychova

Oddûlení sociálnû-právní ochrany dûtí
a oddûlení kurátorské ãinnosti odboru
sociální péãe Magistrátu mûsta Libe-
rec pofiádají kaÏd˘m rokem v ãervenci
letní dûtské soustfiedûní urãené pro
dûti, se kter˘mi obû oddûlení v rámci
v˘konu sociálnû-právní ochrany dûtí
systematicky pracují. 
Náklady na pobyt jsou hrazeny pfie-
váÏnû z rozpoãtu mûsta Liberec,
z dotaãního programu Ministerstva
vnitra âR - Programu prevence krimi-
nality na místní úrovni – PARTNER-
STVÍ a men‰í ãástkou pfiispívají i rodi-
ãe dûtí. Tradiãnû je o uvedenou akci

ProÏili dvanáct dnÛ soustfiedûní
velk˘ zájem, ale bohuÏel z kapacitních
dÛvodÛ nemohou b˘t uspokojeni
v‰ichni zájemci.
Leto‰ní pobyt se konal od 4.–16. ãer-
vence 2005 na chatû LuÏanka v LuÏic-
k˘ch horách pro 35 dûtí ve vûku od 
10 do 15 let. V programu nechybûly
celotáborová hra, netradiãní olympiá-
da a v˘lety. 
Zámûrem celého pobytu bylo vést dûti
ke smysluplnému trávení volného
ãasu, dodrÏování hygienick˘ch návy-
kÛ, reÏimu dne, získání nov˘ch zku‰e-
ností a záÏitkÛ. Bc. Kamila Riedlová, 
oddûlení sociálnû-právní ochrany dûtí
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Ostr˘ start Tipsport areny

UÏ za nûkolik dní bude slavnostnû
otevfiena multifunkãní Tipsport arena,
která odstartuje svÛj oficiální provoz.
Stane se tak pfiesnû 733 dní od pokle-
pu základního kamene. Do Liberce
dorazí desítka znám˘ch ãesk˘ch inter-
pretÛ, ktefií vystoupí bûhem tfiíhodino-
vé show.

„Kromû ãesk˘ch hvûzd, jako je
Lucie Bílá, Dan Bárta nebo Tomá‰
Savka, dostanou prostor i umûlci
z Liberecka. Pfiedstaví se orchestr
Divadla F. X. ·aldy, ale i Severáãek,“
fiekl Jaroslav Mejstfiík, fieditel spoleã-
nosti Stadion, která Tipsport arenu
provozuje.

Slavnostní otevfiení se bude ode-
hrávat na tfiech pódiích. Kapacita Tip-
sport areny bude pfies 8 tisíc divákÛ.
„I pfiesto, Ïe záfií je doslova akcemi
v arénû nabité, jsem pfiesvûdãen, Ïe

www.tipsportarena.cz , tel : 800 800 007, e-mail: info@stadion-liberec.cz

„Lhal bych kdybych fiekl, Ïe to není dobrá aréna,“ takto komentovala svoje
dojmy z multifunkãní haly po exhibiãním utkání v Tipsport arenû hokejová
superstar - Jaromír Jágr. Foto : Jifií Koli‰

Svatba na ledû
Historicky první svatební obfiad

se odehrál na pfielomu srpna a záfií
v liberecké multifunkãní hale. Své
„ano“ si 28. srpna fiekli marketin-
gov˘ fieditel Bíl˘ch TygrÛ Liberec
Jakub Koutek a Alena Ha‰kovcová.
Mlad˘ pár oddal pfiímo na ledové
plo‰e arény primátor mûsta Liber-
ce Jifií Kittner.

Dûtsk˘ koutek je jiÏ 
k dispozici

Pro malé náv‰tûvníky Tipsport
areny je pfiichystána dal‰í novinka
- dûtsk˘ koutek.Ten bude otevfien
vÏdy v prÛbûhu kaÏdé hokejové
akce.

Servis pro rodiãe
Pfiebalovací pulty pro miminka

nabídne v krátké dobû interiér Tip-
sport areny. V hale jich bude k dis-
pozici minimálnû pût.

bude na Open ceremony plno,“ dodal
Mejstfiík .

Provozovatel mûl pfied oficiálním
otevfiením arény témûfi dva a pÛl
mûsíce na to, aby vyzkou‰el v‰echny
mechanismy v hale. Bûhem zku‰ební-
ho provozu totiÏ probûhlo pût akcí
a nûkolik pfiípravn˘ch utkání extrali-
gového klubu Bílí Tygfii Liberec.
„Pofiádnû jsme se zapotili pfii pfiípravû
exhibiãního hokejového utkání, které
probûhlo na zaãátku srpna. O tom, Ïe
se zápas bude konat, se definitivnû
rozhodlo t˘den pfied akcí. V‰e se ale
zvládlo a ‰est a pÛl tisíce divákÛ
odcházelo spokojeno,“ fiekl Mejstfiík.

Slavnostní otevfiení arény se koná
8. záfií od 19 hodin. Vstupenky je
moÏné si zakoupit v Mûstském infor-
maãním centru nebo pfiímo v areálu
Tipsport areny. (lp)

Stadion, to není 
jen aréna

Rekonstrukce a dostavba Mûstského
stadionu v Liberci neznamená pouze
stavbu multifunkãní haly. V krátké dobû
totiÏ budou spu‰tûny i ostatní celoroãní
provozy v areálu. „Desetidráhov˘ bow-
ling s barem pro‰el jiÏ zatûÏkávací
zkou‰kou, stejnû tak i restaurace, která
je souãástí komplexu,“ prozradil Jaro-
slav Mejstfiík, fieditel spoleãnosti, která
areál provozuje. Do provozu byly uve-
deny i tûlocviãny pro gymnastiku a sál
pro stolní tenis. Velkému zájmu se tû‰í
také kuÏelna, kde trénují dva liberecké
kluby. (luk)
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„DÛleÏitá je úroveÀ vystupování a schopnost pfiem˘‰let,“
tak si pfiedstavuje ideálního úfiedníka tajemník

ukonãit. âasto jdeme silnû proti sou-
ãasnému trendu pfiijímat pouze mladé
a dravé lidi. Moje zku‰enost je taková,
Ïe i nov˘ pracovník dva tfii roky pfied
dÛchodem pro nás je perspektivní, pro-
toÏe se snaÏí práci si do dÛchodu udr-
Ïet a podává vynikající v˘kon. Máme
zde nûkolik takov˘ch pozitivních pfií-
kladÛ.“

Co vzdûlání úfiedníkÛ na magistrá-
tu v Liberci? Jaké nároky jsou na nû
kladeny v tomto smûru?

„To je velmi sloÏitá a bohuÏel
i drahá vûc. A pfiitom právû zde platí
dvojnásob, Ïe vzdûlan˘ a vûcí znal˘
úfiedník je dobr˘ úfiedník. Na vzdûlává-
ní sv˘ch úfiedníkÛ vydává mûsto roãnû
1, 5 milionu korun. BohuÏel ãasto platí-
me za vzdûlávání, které je pro úfiedníky
ze zákona povinné, ale má velmi níz-
kou, nûkdy aÏ bídnou kvalitu. SnaÏíme
se to proto mnohdy fie‰it svépomocí,
ãást vzdûlávání úfiedníkÛ si zaji‰Èuje-
me sami. Na obecné vzdûlávání ve
vefiejné správû pro nové úfiedníky
máme dokonce akreditaci Ministerstva

vnitra âR. ¤ada pracovníkÛ úfiadu si
navíc dálkovû doplÀuje vzdûlání na
vysok˘ch ‰kolách, fiada kolegÛ pfied
ãasem úspû‰nû dokonãila právnickou
fakultu, coÏ mne tû‰í dvojnásob“.

Pane tajemníku, jak˘ je podle vás
v souãasné dobû úfiedník zamûstnan˘
na libereckém magistrátu? SplÀuje
va‰i pfiedstavu nebo k nûmu máte
v urãit˘ch smûrech v˘hrady?

„Jako vedoucí úfiadu i jako Libere-
ãan mám spousty v˘hrad k práci sv˘ch
kolegÛ a nûkdy – s odstupem ãasu –
i k práci úfiedníka Marka ¤eháãka. To je
ale zcela pfiirozené. Celkovû ale mys-
lím, Ïe aãkoliv je stále co kritizovat
a vylep‰ovat, pro‰li pracovníci magist-
rátu za poslední dva roky ohromn˘ kus
cesty k sebezlep‰ení. I kdyÏ je
v âechách slovo úfiedník takfika uráÏ-
kou, fiada m˘ch kolegÛ na sobû neuvû-
fiitelnû pracuje, vzdûlává se, snaÏí se
vycházet obãanÛm vstfiíc, nebojí se
myslet a za svá rozhodnutí nést odpo-
vûdnost.“

Je‰tû zastáváte názor, Ïe na nûkte-
r˘ch pracovi‰tích by mûl úfiedník jed-
nat s klientem v uniformû? Pokud
ano, kde a jak by takové jednotné
obleãení mûlo vypadat?

„Ano, urãitû, byÈ pod slovem unifor-
ma si nesmíme pfiedstavovat vojensk˘
stejnokroj. Jednotné elegantní obleãe-
ní jsme jiÏ zavedli u pracovníkÛ recep-
ce na historické radnici, kost˘my mají
paní matrikáfiky. Mou snahou je, aby se
jednotné obleãení magistrátních pra-
covníkÛ ‰ífiilo i dále na v‰echna pfie-
páÏková pracovi‰tû, kde probíhá styk
s vefiejností. Obleãení patfií dnes zcela
jednoznaãnû k firemní kultufie a navíc
obãan podle nûj pracovníky snadno
identifikuje. Pfiedstava, Ïe mi správní
rozhodnutí vydává úfiedník v kraÈa-
sech, smradlav˘ch baãkÛrkách nebo
rozpáran˘ch dÏínách je mi skuteãnû
odporná.“ Alexandra Bednárková

Jak˘ je a jak˘ by mûl b˘t úfiedník?
Kolik mu je a kolik by mu mûlo b˘t let?
KaÏd˘ ‰éf úfiadu má svou pfiedstavu.
A jakou má tajemník Magistrátu mûsta
Liberec JUDr. Marek ¤eháãek? To se
dozvíte po pfieãtení následujících
fiádkÛ.

Pane tajemníku, v souãasné dobû
pracuje na magistrátu mûsta Liberec
350 zamûstnancÛ. Jak˘ je, v porovná-
ní s pfiedchozími roky, jejich vûkov˘
prÛmûr, vy‰‰í ãi niÏ‰í? Kdo je nej-
mlad‰í a kdo nejstar‰í a kde pracují?

„V souãasné dobû pracuje na magis-
trátu 360 pracovníkÛ, pfiiãemÏ by se
toto ãíslo mûlo do konce roku sníÏit
o deset. V roce 2006 chystáme dokon-
ãení propou‰tûní nadbyteãn˘ch pra-
covníkÛ, poãty se ustálí na ãísle 340. Je
docela zajímavé, Ïe se tak vlastnû vrá-
tíme do roku 2002, kdy mûl magistrát
podobn˘ poãet pracovníkÛ. Po nûm
ov‰em pfii‰el rok 2003 a stát nám záko-
nem delimitoval dal‰ích 162 míst
z okresního úfiadu. Ta jsme museli pfii-
jmout a postupnû je zase zaãít ru‰it.
Myslím, Ïe Liberec byl jedním z mála
mûst, kde se to podafiilo. Nejstar‰ímu
pracovníkovi magistrátu je 61 let, nej-
mlad‰ímu jedenadvacet.“

Vy sám preferujete „omlazení fiad“
na úfiadû nebo uznáváte, Ïe nûkteré
obory Ïádají právû onu zku‰enost,
která se získá jedinû dlouholetou
praxí? Jaké jsou v tomto smûru va‰e
zku‰enosti z praxe?

„Mládí má sílu a stáfií zku‰enosti?
Tím se nefiídím. KaÏdého posuzujeme
podle toho, jaké v˘kony podává. Pfii
pfiijímání hledíme na to, co kter˘ úfied-
ník mÛÏe mûstu a jeho obyvatelÛm pfii-
nést bez ohledu na vûk. DÛleÏitá je úro-
veÀ vystupování a schopnost normálnû
pfiem˘‰let. Pfiijímáme tak i lidi takfika
na konci profesní kariéry a nebojíme se
nûkomu také jeho kariéru u nás pár let
pfied dÛchodem pro ‰patnou práci

Zajímá vás historie? Pak se mÛÏete
prostfiednictvím internetov˘ch stránek
www.liberec.cz seznámit s prezentací
fotodokumentace váleãn˘ch pietních
míst. Pro vás ji pfiipravilo oddûlení
státní památkové péãe, které je sou-
ãástí odboru Ïivotního prostfiedí
magistrátu. Prezentaci naleznete na
mûstsk˘ch stránkách v sekci obãan –
magistrát - odbor Ïivotního prostfiedí –

Dobr˘ poãin památkáfiÛ
oddûlení státní památkové péãe – piet-
ní místa.

Magistrát mûsta Liberec, jako obec
s roz‰ífienou pÛsobností, evidoval ve
svém obvodu váleãné hroby a pietní
místa a o jejich poãtech a stavu infor-
moval Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje.
Vzhledem k rozsáhlosti území zahájilo
oddûlení státní památkové péãe terén-
ní mapování a poãítaãové zpracování

dat jiÏ na podzim roku 2004. V˘sled-
kem je zji‰tûní 72 míst s váleãn˘mi
hroby a pietními místy. Se starosty
obcí, na jejichÏ území se tyto artefakty
nacházejí, jednali pracovníci státní
památkové péãe o pfiípadn˘ch opra-
vách. Podle zákona ã. 122/2004 Sb. je
totiÏ vlastník artefaktu nebo pozemku,
na nûmÏ se památník ãi hrob nalézá,
povinen o nûj peãovat. (vod)
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Dny Evropského dûdictví otevírají
kaÏdoroãnû v mûsíci záfií v celé âeské
republice nejzajímavûj‰í památky,
budovy, objekty a prostory, vãetnû
tûch, které jsou bûhem roku zãásti
nebo zcela nepfiístupné. V leto‰ním
roce se budou Dny evropského dûdic-
tví konat v Liberci ve dnech 10. a 11.
záfií 2005. Po oba dny vÏdy od 10 do 18
hodin bude moÏné zhlédnout v˘stavní
prostory Oblastní galerie. Brány libe-
recké radnice se otevfiou 10. záfií, kdy
v dobû od 9 do 17 hodin budou zpfií-
stupnûny obfiadní síÀ, chodby radnice
a salonek ã. 209, kde se konají pravi-
delná zasedání mûstské rady. Dal‰í
magistrátní budovou, jejíÏ interiér láká
vefiejnost k náv‰tûvû, je Liebiegova
vila. Nav‰tívit ji bude moÏné 10. záfií od
9 do 17 hodin. Zájemci spatfií reprezen-
taãní prostory 1. nadzemního podlaÏí
pravého kfiídla vãetnû restaurovan˘ch
fresek, dále prostory 1. podzemního
podlaÏí a dal‰í místnosti jako napfiíklad

kuchyÀ, rodinnou kapli nebo vûÏ. Jak
vypadá zákulisí Divadla F. X. ·aldy se
dozvûdí ti, ktefií si ho pfiijdou prohléd-
nout 10. záfií v dobû od 9 do 13 hodin.
Ve stejn˘ den a hodinu se náv‰tûvní-
kÛm otevfiou dvefie Severoãeského
muzea v Liberci. AÏ do 17 hodin zde
budou k vidûní expozice muzea a v pfií-
padû optimálních technick˘ch podmí-
nek bude prohlídka roz‰ífiena o náv‰tû-
vu vûÏe. V leto‰ní nabídce DnÛ evrop-
ského dûdictví nechybûjí ani církevní
objekty. Interiéry kostelÛ sv. KfiíÏe a sv.
Antonína bude moci vefiejnost zhléd-
nout 10. záfií od 9 do 17 hodin a 11. záfií
od 9 do 12 hodin. Na prohlídku památ-
n˘ch objektÛ vás srdeãnû zve statutár-
ní mûsto Liberec.

Dal‰í informace o zpfiístupnûn˘ch
památkách v rámci celé âeské republi-
ky naleznete na stránkách SDRUÎENÍ
HISTORICK¯CH SÍDEL âECH, MORA-
VY A SLEZSKA v Online katalogu EHD
www.ehd.cz. (dv)

Dny evropského dûdictví v Liberci
Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeni-
ny v ãervenci a srpnu 2005 zajistila
Komise pro obãanské záleÏitosti.
90 let – BoÏena Mrázová, Marta
Melniková, Edita Mafianová, Marie
Vondráãková, Ludmila Hlou‰ková,
Marie Pe‰lová, Franti‰ek Maixner,
Miloslava Trejbalová, Katefiina ¤ezá-
ãová, Václav Lank, Emanuela Jírová,
Terezie Bláhová
91 let – Jindfiich Diesner, Marie
Motyãková, Milada Poláková, Anna
Hanzálková, Edeltraut Valentová,
BoÏena Trmalová, Irena Havlíãková,
RÛÏena âerná, Marie ·mídová, Ludmi-
la Zadáková, Václav Andûl, Marie Bar-
táková, RÛÏena Tesafiová
92 let – Bûlu‰e Drapáková, Emma
Jeníkovská, Anna Bednáfiová, Franti-
‰ek ·Èastn˘, ·tûpánka Trakalová,
Franti‰ek Mazánek, Karel RÛÏiãka
93 let – Emilie Souãková, Jaroslava
BlaÏeviãová, Bohuvûra Machová,
Anna Pavlíãková, Anna Jäklová,
ZdeÀka Adámková, Marie Gillernová
94 let – Franti‰ek Hajzler, Karla
Bfiinãilová, Josef Khun
95 let – Marie Golková, Jifiina Woll-
rabová, Marie Böhmová
96 let – Vladimír Chlumeck˘,
98 let – Helena ·tilcová, RÛÏena
Pospí‰ilová
99 let – Franti‰ek Rusek
106 let – Marie Luthererová
OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí. . .

Popadl krosnu a ‰el…
Obdivuhodn˘ v˘kon pfiedvedla pfii

leto‰ních ãervencov˘ch slavnostech na
Je‰tûdu pûtice borcÛ, která v teplém
poãasí a se sedmdesátikilogramovou
zátûÏí na zádech zdolala 400metrové
pfiev˘‰ení. Po zásluze bez rozdílu umís-
tûní v‰em pûti patfiil potlesk kolempfiihlí-
Ïejících. Mezi „pûtkou“ silákÛ a vytrval-
cÛ byl i tajemník libereckého magistrátu
Marek ¤eháãek, kterého jsme po v˘‰la-
pu na Je‰tûd poÏádali o rozhovor.

Jak se vám ‰lo  s tak velkou zátûÏí?
TûÏce, funivû. Se sudem dohromady

váÏím skoro 160 kilogramÛ, a to uÏ je
pofiádn˘ útlak kolen a kotníkÛ. Jdete
a cítíte, Ïe na vás leÏí balvan. Ale ten
závûr!!! âlovûk odhodí bfiímû a je najed-
nou svobodn˘, lehk˘ jako ptáãek. Opo-
cen˘, ale ‰Èastn˘.

Trénoval jste?
„Pfiedsevzetí bylo, ale zÛstalo, bohu-

Ïel, nenaplnûno. Musím fiíci, Ïe obdivuji
ty, ktefií se na v˘stup ãasto dlouhodobû
pfiipravovali, na jejich v˘konu to bylo
rozhodnû znát. Já jsem popadl krosnu
a ‰el jsem s cílem vynést a pfieÏít. Do‰el
jsem jako poslední, ale do‰el.“

Co jste udûlal s pln˘m sudem piva?
V cíli jste prohlásil, Ïe pivo nepijete?

„Ale kdeÏe, to jsem fiekl z vysílení;
sud jsem odvázal z krosny, nechal ho
pod pódiem na Je‰tûdu a ‰el k blízkému
stánku na klobásu a pivo. Nûkde tam
tedy zÛstal, snad jej nikdo neodkutálel...

Na Je‰tûdu byla pokfitûna va‰e pub-

likace PrÛvodce Je‰tûdem a Podje‰tû-
dí. Pfiipravujete jiÏ dal‰í, o ãem bude?

Po pravdû fieãeno uÏ to byl její druh˘
kfiest, ale pfii‰lo nám to pfiíznaãné pfied-
stavit ji je‰tû právû zde - na vrcholu hory.
Potû‰ilo mne, kolik lidí tu kníÏku má
a jak mnou podané informace o Je‰tûdu
a okolních horách uÏ kolují. To je pocit
stejnû pfiíjemn˘, jako vynést ten sud.
Dal‰í kníÏku pfiipravuji o budovû liberec-
ké radnice. NepÛjde o Ïádnou vûdeckou
práci o architektufie, ale vyprávûní
o stavbû, jejím zrodu a v‰em co se nám
uvnitfi z historie zachovalo. Vyjít by mûla
do konce roku.

Dagmar Vodvárková

Nepfiehlédnûte
zmûny v MHD

Mûstská hromadná doprava, zazna-
menala od 1. záfií podstatné zmûny. Jed-
nak skonãila uzavírka Po‰tovního
námûstí v Liberci - Rochlici a autobuso-
vé linky ã. 13, 17, 20, 24, 26 a 35 se vrá-
tily na své pÛvodní trasy. V této souvis-
losti byla zru‰ena náhradní linka 
ã. X 24. Od 1. záfií vstoupily v platnost
také nové jízdní fiády tramvajov˘ch
linek ã. 2 a 3 a autobusov˘ch linek ã. 12,
13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
31 a 32.

Dopravní podnik pfiistoupil i na
zmûnu umístûní odjezdov˘ch stání
u linek ã. 18, 21, 28, 31, 35, 36, 37, 51, 53
a 57. Podrobné informace o úpravách
jsou k dispozici v infocentru MHD, které
je od 1. záfií 2005 pro vefiejnost otevfieno
od pondûlí do pátku od 6 do 17 hodin.
Ve dnech pracovního volna informace
získáte v pfiedprodeji jízdenek. (dv)
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Îivot tropí hlouposti a tropí je
bohuÏel i v okamÏicích, na které se
dlouze a peãlivû pfiipravujeme. Jed-
ním z takov˘ch Ïivotních okamÏikÛ je
rozhodnû vstup do stavu manÏelské-
ho, kter˘ nemusí vÏdy vyjít podle
pÛvodních pfiedstav. Jinak by stûny
obfiadní sínû liberecké radnice nebyly
obãas svûdky následujících scének,
hodn˘ch pofiadu Natoãto…

Tekly slzy
KdyÏ u svatebního obfiadu pláãí

nevûsty, jejich rodiãe ãi Ïenichovi nej-
bliÏ‰í, není to nic nenormálního. Co je
v‰ak ménû bûÏné, kdyÏ se pfii samot-
ném obfiadu dá do usedavého pláãe
Ïenich. A Ïe se také dal. Ihned, jak
jeho vyvolená fiekla své ano, tekly po
jeho tváfiích potoky slz, které sice

dítûtem opustit obfiadní místnost
a jsou to oni, kdo mají svatbu tímto
zpÛsobem naru‰enou. Nemluvû o tom,
Ïe na videozáznamu není kromû pláãe
sly‰et témûfi nic.“

Po dohodû s ostatními odbory
magistrátu registruje matrika sÀatky
s maximálnû tfiímûsíãním pfiedstihem.
Od ledna pfií‰tího roku se v‰ak jiÏ zaÏi-
té pravidlo zmûní. „Vzhledem k tomu,
Ïe pro snoubence nebyl tento systém
pokaÏdé vyhovující, pfiedpokládáme,
Ïe bychom od prvního mûsíce roku
2006 rezervovali termíny aÏ na pÛl roku
dopfiedu. O tomto kroku budou snou-
benci vãas informováni, napfiíklad pro-
stfiednictvím Zpravodaje nebo pomocí
aktuálních informací na stránkách
mûsta – www.liberec.cz, kde jiÏ nyní
mohou nalézt formuláfie a v‰e, co s uza-
víráním manÏelství souvisí,“ dodala
Ivana Jadrná. (sa‰)

Léto „nasadilo“ více jak 250 muÏÛm chomout

O B ¤ A D N I â K A

uvádí vedoucí matriky Ivana Jadrná,
která také prozradila, Ïe ve 12 pfiípa-
dech se jednalo o svatby, kdy si na‰i
obãané „slíbili vûrnost“ s cizinci. Man-
Ïelství v obfiadní síni liberecké radnice
pr˘ uzavfiela napfiíklad Slovenka
s Nizozemcem, pfiiãemÏ nejexotiãtûj‰í
byla nevûsta z Thajska.

Îe láska hory pfiená‰í dokazují
i svatby, které se kaÏdoroãnû odehrá-
vají na pÛdû vazební vûznice. Od
zaãátku leto‰ního roku se tam t˘m
oddávajících z magistrátu mûsta Libe-
rec vypravil ãtyfiikrát.

Vût‰ina svateb má náleÏitou, dÛstoj-
nou atmosféru, ale najdou se i v˘jimky,
o kter˘ch Ivana Jadrná fiíká: „Je ‰koda,
Ïe nûktefií lidé berou na svatbu kojence
a pfiíli‰ malé dûti, coÏ nám, ktefií zaji‰-
Èují prÛbûh obfiadu, samozfiejmû neva-
dí. Ale stává se, Ïe babiãky, pfiípadnû
jiní pfiíbuzní, potom musí s plaãícím

Od ãervna do srpna leto‰ního roku
se v obfiadní síni liberecké radnice
uskuteãnilo celkem 250 svatebních
obfiadÛ. V rámci dvou dnÛ urãen˘ch
pro tyto záleÏitosti (pátek a sobota) je
po dobu tfií mûsícÛ zaji‰Èovalo 11 oddá-
vajících, 6 matrikáfiek, 9 obfiadnic, 2
fotografové a varhaník. Tfiináct novo-
manÏelÛ si fieklo „ano“ mimo prostor
radnice a pût sÀatkÛ bylo církevních.

Jak jsme vás jiÏ informovali, poprvé
v historii se v létû uskuteãnil svatební
obfiad v Sále bájí v Liebiegovû zámeãku,
v nûmÏ stavebními úpravami a v nepo-
slední fiadû i vhodn˘m vybavením interi-
érÛ, vznikl dÛstojn˘ prostor pro vstup do
manÏelství. Libereãané ho zaãínají vyuÏí-
vat, o ãemÏ svûdãí fakt, Ïe jen v záfií se
v Sále bájí uskuteãní dal‰í 4 svatby.

„Oproti loÀsku bylo leto‰ní léto zase
o nûco poãetnûj‰í. Od ãervna do konce
srpna se uskuteãnilo o 20 svateb více,“

ponûkud svatebãany a oddávající t˘m
rozhodily, ale ne natolik, aby tuhle
horkou chvíli nepfiestáli a netû‰ili se
z jedineãnosti okamÏiku. Zda-li pak
bude tenhle ‰Èastn˘ novomanÏel stej-
nû proÏívat i své ano pfii zlaté…?

Tekla krev
Neomdlévají jen nevûsty. DÛkazem

toho je nedávn˘ svatební obfiad,
k nûmuÏ „netradiãnû“ pfiistoupil sám
Ïenich. Ten zfiejmû zmohl˘ trémou ãi
doslova dusnem takové chvíle, dfiíve
neÏ vyslovil „ano“, zhroutil se pfied
oddávajícím a o stupínek, vyvy‰ující
novomanÏele pfied ostatními svateb-
ãany, si o‰klivû poranil oboãí. Krev
tekla proudem, asi poprvé v historii
obfiadní sínû, ale jen do doby, neÏ se
lidé povûfiení provedením obfiadu

pustili do první pomoci tak, aby
nevûsta je‰tû ten sam˘ den sly‰ela
své „ano“. Sly‰ela. Co na tom, Ïe jen
o pár minut pozdûji? KdyÏ nic jiného,
z této situace je alespoÀ jasné, kdo
ponese otûÏe manÏelství na sv˘ch
bedrech…

Tekl alkohol
Posilnit se kapkou alkoholu pfied

tak stresující záleÏitostí, jakou je
vstup do stavu manÏelského, to ano.
Ale posilnit se tak, Ïe by obfiad
pozbyl dÛstojnosti? To opravdu
nelze. A proto byl nedávno jist˘ páre-
ãek „pfiipraven˘“ k uzavfiení sÀatku
odeslán oddávajícím nikoliv do
obfiadní sínû, ale domÛ, kde mu zbylo
jediné: pfiem˘‰let o dal‰ím vhodném
termínu… (sa‰)

Na pfielomu prázdninov˘ch mûsícÛ
oslavila své narozeniny paní Marie Lut-
hererová. Vûfite tomu nebo ne, sympa-
tické paní na vozíku bylo neuvûfiiteln˘ch
106 let. „Jezdím sem za vámi jiÏ nûkolik
let a stále vám musím opakovat stejná
slova. Vypadáte pofiád skvûle,“ fiekla
oslavenkyni Dagmar Hel‰usová, která
na oslavû zastupovala libereckého pri-
mátora. Nejstar‰í obyvatelka nejen ães-
kodubského domova dÛchodcÛ, ale
i ‰irokého okolí ani nemohla vûfiit tomu,
Ïe slaví sto ‰esté narozeniny. „Pfiijìte aÏ
za rok, to mi bude 106. Letos je‰tû ne!“,

komentovala ãokoládov˘ nápis na dortu
paní Marie. Z omylu ji ale vyvedl fieditel
domova dÛchodcÛ Jifií Zlámal: „UkáÏu

Turistika – recept na dlouhovûkost
vám vá‰ obãansk˘ prÛkaz a uvidíte, Ïe
se nem˘líme my, ale vy,“ opravil sympa-
tickou stafienku s úsmûvem na rtech.
A jak˘ Ïe je podle paní Luthererové
recept na dlouhovûkost? „Jako mladá
jsem milovala turistiku. Nejkrásnûj‰ím
pocitem bylo lehnout si do trávy a pozo-
rovat pfiírodu. Velice ãasto jsem se vydá-
vala i na nûjaké ty túry, na které se dnes
jiÏ nedostanu,“ prozradila olavenkynû.
K narozeninám v‰ak nedostala jen
záplavu kvûtin a pozorností, ale také
slib, Ïe v brzké dobû se spoleãnû s fiedi-
telem Zlámalem vypraví na Je‰tûd. (mk)
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Romské komunitní centrum
v Liberci (RKC) je souãástí odboru
sociální péãe magistrátu mûsta,
v nûmÏ mimo jiné probíhá sociálnû
právní poradna. Své zázemí zde mají
také terénní sociální pracovníci, ktefií
pÛsobí pfiímo v sociálnû vylouãen˘ch
komunitách. V souãasnosti pomáhají
celkem 448 klientÛm s fie‰ením jejich
obtíÏn˘ch Ïivotních situací.

RKC za‰tiÈuje celou fiadu volnoãa-
sov˘ch aktivit. Mezi ty nejpopulárnûj-
‰í patfií fotbalové tréninky dvou t˘mÛ
RKC Liberec – A a B. „Áãko“ skonãilo
v leto‰ním roãníku I. regionální ligy
v malé kopané na 2. místû. Za zmínku
stojí také nabídka douãování, která na
základû poÏadavkÛ probíhá i v rodi-
nách. Její souãástí je pfiíprava ÏákÛ na
pfiijímací fiízení na dal‰í stupnû ‰kol.
âasovû nejvíce vyuÏívá prostory RKC
Romská hudební ‰kola. Její Ïáci
i dospûlí sdruÏení v Cimbálové muzi-
ce pod vedením Miroslava Kotlára st.

vystupují v pfiedstavení Na‰i furianti
v libereckém Divadle F. X. ·aldy.
S pfiekladem textÛ do rom‰tiny pro
úãely pfiedstavení vypomohl krouÏek
romského jazyka, kter˘ mohou nav-
‰tûvovat nejen dûti, ale i dospûlí. Ti
také pomáhali s pfieklady do rom‰tiny
v novém ãeském filmu âeské televize
Indián a sestfiiãka, kter˘ bude mít pre-
miéru letos v fiíjnu. Centrum se za ‰est
mûsícÛ leto‰ního roku úãastnilo celé
fiady akcí a nûkolik jich také samo
organizovalo. Mezi nû patfií napfiíklad
informaãní kampaÀ k Mezinárodnímu
dni proti rasismu.

U pfiíleÏitosti Mezinárodního dne
RomÛ organizovalo centrum 29. 4.
v libereckém Koloseu pfiehlídku rom-
sk˘ch talentÛ, která vyvrcholila
4. Romsk˘m plesem. Poprvé zde
vystoupily také dûti z pfied‰kolního
klubu, kter˘ v rámci vzdûlávacích pro-
gramÛ zfiídilo Liberecké romské sdru-
Ïení. Zajímavou akcí urãenou v˘hrad-

PÛl roku v Romském komunitním centru
nû dûtem byl Dûtsk˘ den, kter˘ zorga-
nizoval 3. 6. taneãní soubor Amare
ãhave (Na‰e dûti).

RKC nezapomnûlo ani na sportovce
a 18. 6. uspofiádalo fotbalov˘ turnaj
v malé kopané pro dûti do 15 let.

·kolní rok ukonãil 22. 6. závûreãn˘
koncert Romské hudební ‰koly pofiá-
dan˘ na zahradû. Îáci se pochlubili
rodiãÛm sv˘mi pokroky ve hfie
a zpûvu. Zatanãil zde také taneãní
soubor Amare ãhave, kter˘ se rovnûÏ
prezentoval na festivalech v Îatci
a Liberci. 

Bûhem letních prázdnin mûly dûti
v centru sportovní a v˘tvarné vyÏití.
V rekreaãním areálu Hamr na Jezefie
se poãátkem srpna konal desetidenní
letní tábor pro padesát dûtí ze sociál-
nû znev˘hodnûného prostfiedí. Na
závûr prázdnin pak probûhly v Lido-
v˘ch sadech Romské slavnosti. 

Miroslav Kotlár,
koordinátor pro RKC a romsk˘ poradce

Soustfiedûní policejních klubÛ
MUSADO Military Combat Systém se
uskuteãnilo 23. – 26. ãervna v Jizer-
sk˘ch horách, kterého se z celé repub-
liky zúãastnilo ãtyfiicet stráÏníkÛ a poli-
cistÛ. Soustfiedûní pofiádal libereck˘
klub MUSADO MCS, kter˘ je zaloÏen
pfii Mûstské policii Liberec.

Hlavním tématem byl v˘cvik a sla-
dûní jednotliv˘ch technik MUSADO
MCS. Co je to vlastnû MUSADO MCS

jsme se zeptali hlavního instruktora pfii
Mûstské policii Liberec str. Petra Mlád-
ka. „Jsou to korejské bojové techniky
speciálnû pfiizpÛsobené pro vojenské
a policejní sloÏky. SnaÏíme se navodit
reálné situace a pfiizpÛsobit v˘cvik
podmínkám, ve kter˘ch jednotlivé sloÏ-
ky vykonávají sluÏbu. Proto se také
v˘cvik co nejvíce provádí v ústroji
a v˘zbroji, v jaké se stráÏníci a policisté
pohybují v terénu. V˘cvik je rozdûlen

Soustfiedûní policejních klubÛ MUSADO
na ãtyfii zcela samostatné v˘cvikové
celky. Jedná se o základní boj zblízka,
základní bojové techniky s holí (ton-
fou), obrana proti bojovému noÏi, boj
s noÏem a zvlá‰tní bojové praktiky pro
pokroãilé“. V programu soustfiedûní
byl zahrnut téÏ v˘cvik na lezeckém tre-
naÏéru Jakub, kde se trénovalo lezení,
slaÀování, v˘‰kové záchranné práce
a základy izraelské obranné stfielby.

Veronika Janouchová

Pro potfiebu obãanÛ budou v rámci
podzimního úklidu rozmístûny na níÏe
uvedená stanovi‰tû velkoobjemové
kontejnery pro sbûr odpadÛ, které se
nevejdou do bûÏn˘ch sbûrn˘ch nádob.

Kontejnery by nemûly slouÏit k likvi-
daci odpadÛ podnikatelÛ. Pokud toto
obãané zjistí, Ïádáme o oznámení na
tel. ã. 156 ( Mûstská policie), nebo na
tel. ã. 485 243 458, 485 243 456, 
485 151 806.

UPOZORNùNÍ: Do kontejnerÛ ne-
patfií nebezpeãné odpady, které jsou
bezplatnû odebírány mobilní sbûrnou.

pfiistavení 12. 9. odvoz 13. 9. 
Horova, U obchodní komory, Husova,
Sosnová
pfiistavení 15. 9. odvoz 16. 9.
Bfiezová alej, Jizerská – otoãka bus 19,

Bfiezov˘ vrch, Fuãíkova – kfiiÏ. Blaho-
slavova, StavbafiÛ

pfiistavení 19. 9. odvoz 20. 9. 
Aloisina v˘‰ina v sídli‰ti Kunratická,
Snûhurãina, Vlãí vrch, Vlnafiská, Same-
tová

pfiistavení 22. 9. odvoz 23. 9. 
Soukenická, Na ÎiÏkovû – kfiiÏ. Horní
Kopeãná, Hradební – kfiiÏ. Havlíãkova,
Îitná, âíÏkova

pfiistavení 26. 9. odvoz 27. 9. 
JeÏkova, Dobiá‰ova, Ha‰kova, U DruÏi-
ny, Jefimanická

pfiistavení 29. 9. odvoz 30. 9. 
Nad Sokolovnou, Mafianova, Kaplické-
ho, Skláfiská, Ma‰kova k ã.p. 12

PODZIMNÍ ÚKLID 2005
pfiistavení 3. 10. odvoz 4. 10. 
Hrabûcí – kfiiÏ. U Pily, Zemûdûlská, Bri-
gádnická, Gagarinova

pfiistavení 6. 10. odvoz 7. 10.
Lounská, Budûjovická, KfiíÏanská k ã.p.
153, Jugoslávská, Americká - KRB

pfiistavení 10. 10. odvoz 11. 10.
Jáchymovská – kfiiÏ. Mánesova, Jáchy-
movská – kfiiÏ. Vojanova, Vysoká – kfiiÏ.
Vojanova, Osta‰ov – kfiiÏ. Karlovská,
Harrantova – kfiiÏ. Suldovského

pfiistavení 13. 10. odvoz 14. 10. 
âeskolipsklá, Osta‰ovská u Z·, ¤etíz-
ková, Tolstého, K Bucharce – kfiiÏ. Za
Domovem. 
Rozmístûní dal‰ích velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ uvedeme v pfií‰tím vydání.
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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, http://www.infolbc.cz
PO – PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.30–12.30 hod.

SOUTùÎ O TURISTICK¯ SLEVOV¯ PAS 2005
Blahopfiejeme v‰em soutûÏícím, ktefií se zúãastnili prázdninové „letní“ soutûÏe
o Turistick˘ slevov˘ pas 2005 a správnû zodpovûdûli na‰i otázku: Jak se jmenu-
je akce, v rámci které je moÏné v záfií bezplatnû nav‰tívit mnohá kulturní zafií-
zení v Liberci a dal‰ích mûstech po celé âeské republice?
Správná odpovûì je: Dny evropského dûdictví (téÏ v originále: The European
Heritage Days, zkratka EHD).
Z do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí jsme vylosovali 1. záfií pût v˘hercÛ, ktefií obdrÏí
vÏdy po jednom pasu (doporuãenû po‰tou). JelikoÏ losování probûhlo po uzávûr-
ce tohoto ãísla Zpravodaje, zvefiejníme jejich jména na http://www.infolbc.cz.
V˘hercÛm pfiejeme mnoho zábavy pfii ãerpání v˘hry a ménû ‰Èastn˘m pfiipomíná-
me moÏnost bezplatné náv‰tûvy mnoha památek právû v rámci zmiÀovan˘ch DnÛ
evropského dûdictví – v Liberci 10.–11. 9. 2005

UPOZORNùNÍ
❖ Sedaãková lanová dráha na âern˘ vrch mûní od záfií provozní dobu: pátek aÏ
pondûlí 9.15–17.45 hod. BliÏ‰í informace o jízdním fiádu a ceník jízdného naleznete
na internetov˘ch stránkách http://www.jested.liberec.cz nebo obdrÏíte v MIC.

❖ V termínu 4.–25. 9. 2005 je plánována odstávka plaveckého bazénu, kdy bude
z provozních dÛvodÛ pro vefiejnost uzavfien. Pln˘ provoz má b˘t opût zahájen od
26. 9. 2005. Sledujte aktuality na stránkách http://www.bazen-info.cz

NOVINKY PRODEJE
❖ Mûstské informaãní centrum nabízí naprosto unikátní publikaci „Fenomén
Je‰tûd“. Tfiíjazyãná kniha (âJ, NJ, AJ) pfiiná‰í na cca 160 stránkách fiadu ãerno-
bíl˘ch i barevn˘ch fotografií, podrobnû dokumentuje celou historii stavby hor-
ského hotelu Je‰tûd a je zároveÀ i v˘mluvn˘m svûdectvím o tom, proã právû
tato budova byla zvolena „Stavbou století“. Prodejní cena publikace je 699 Kã.
❖ Pokud jste obdivovateli Je‰tûdu a pfiedev‰ím nádherného rozhledu, kter˘
nám v pfiípadû pfiíznivého poãasí nabízí, máme pro vás dal‰í tip. Nabízíme nov˘
infomateriál „Panorama Je‰tûd 1012 m.n.m.“, kter˘ obsahuje kreslenou pano-
ramatickou mapu celého okolí vãetnû nadmofiské v˘‰ky konkrétních bodÛ v kraji
a doprovodné texty k historii Je‰tûdu, spoleãnostem zde pÛsobícím, v˘letÛm do
blízkého okolí atd. Prodejní cena je 20 Kã.
❖ V‰echny nad‰ené v˘letníky jistû potû‰í nová letní mapka Libereckého kraje
v mûfiítku 1:200 000. Kromû geografické ãásti obsahuje mapa i mnoÏství dÛleÏi-
t˘ch informací: pfiehled turistick˘ch zajímavostí, informaãních center kraje, tipy
na sezonní dopravu, sluÏby a zafiízení. Podrobné informace získáte na interne-
tové prezentaci vydavatele - Krajského úfiadu Libereckého kraje
http://www.kraj-lbc.cz (rubrika aktuality/více >>> – strana 1, zpráva ze dne
21. 7. 2005). Mapka je do vyãerpání zásob k dispozici v Mûstském informaãním
centru, z dÛvodu omezeného mnoÏství a velkého zájmu poskytujeme pouze 1 ks
na 1 osobu.
❖ Mûstské informaãní centrum jiÏ nyní prodává reprezentativní kalendáfie na
rok 2006. Stolní, malé i velké nástûnné kalendáfie zachycují nádhernou krajinu
na‰eho regionu a pfiedstavují krásy, které stojí zato si pofiádnû vychutnat. Pfiijì-
te si vybrat!

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ZÁ¤Í
21. 9. 1973: byl slavnostnû otevfien hotel Je‰tûd.
26. 9. 1881: byla zahájena stavba Divadla F. X. ·aldy.
30. 9. 1888: byl slavnostnû poloÏen základní kámen nové radnice, tent˘Ï den

3 roky poté byla stavba dokonãena
Mûsíc záfií byl v historii Liberce mimofiádnû bohat˘ i na dal‰í dÛleÏité události.
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

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

12.–15. 9. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

16.–18. 9. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

19.–25. 9. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

26. 9.–2. 10. BOHEMIA
tfi. 1. Máje 354/45, tel.: 485 113 484

3.–9. 10. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

10.–13. 10. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

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

tel.: 482 772 755

M ù S T S K É  I N F O R M A â N Í  C E N T R U M Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

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

svátky 8–23 hodin

Nábor mlad˘ch
atletÛ

Atletick˘ bûÏeck˘ klub Liberec
(ABK) zve mladé adepty do svého
klubu, kde pod odborn˘m dohledem
trénují chlapci a dûvãata od 7 let. Tré-
ninky se konají kaÏdé úter˘ a pátek od
15.30 hodin na Mûstském stadionu
v Liberci – Horním RÛÏodole. Téninky
jsou zpoãátku zamûfieny na v‰estrann˘
rozvoj základních pohybov˘ch vlast-
ností (rychlost, vytrvalost, obratnost,
síla) a pozdûji si mÛÏe kaÏd˘ zájemce
vybrat atletickou disciplínu podle
vlastního uváÏení. Zájemci se mohou
hlásit na mûstském stadionu – hlavní
tribuna u pana Jifiího Karbana. Kon-
taktní adresa: ABK Liberec, Masaryko-
va 21, 460 01 Liberec, tel. ã.: Jifií Kar-
ban – 737 458 282, Mirko Gräf – 603
877 216, 485 109 260.

Den otevfien˘ch dvefií 
primátora

se koná 15. fiíjna 2005 
od 9 do 12 hodin 

v kanceláfii primátora 
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
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Zahájení kulturních dnÛ
1. 10. 10–13 hodin 
Liebiegova vila, Jablonecká ulice
Fotografie Fuggerova mûsta
1.–7. 10. 16–19 hodin 
Nám. Dr. E. Bene‰e, digitální projekce
prací fotografÛ Karla âtveráãka z Liber-
ce a Marca Mertena z Augsburgu pofií-
zen˘ch na jafie roku 2005
âeské elegie
3. 10. 19 hodin
ZU·, Fr˘dlantská ulice, vystoupení
hudebního tria E.T.A. Hoffmann-Trio 
Obrazy mého domova
3.–20. 10. Jen kaÏdé pondûlí 

a ãtvrtek, 13–17 hodin 
1. 10. 15 hodin 
vernisáÏ v˘stavy akvarelÛ Dorit Bar-
tensteinerové
Sídlo Svazu NûmcÛ, Ruprechtická ulice
Virtuální cesta mûstem s Jakobem
Fuggerem
3.–21. 10. 10–17 hodin 
2. 10. 11 hodin
vernisáÏ v˘stavy za úãasti primátora
mûsta Liberce Ing. Jifiího Kittnera
a mûsta Augsburgu Dr. Paula Wengerta
Divadlo F. X. ·aldy
Virtuální realita - symbióza vûdy
a umûní
4. 10. 17 hodin 
Krajská vûdecká knihovna v Liberci 
Náv‰tûva císafie
4. 10. 19 hodin 
Severoãeské muzeum, Masarykova
ulice, pfiedná‰ka s diaprojekcí
Dialog umûlcÛ
4.–7. 10. 10–17 hodin 
workshop pro vefiejnost 
8.–21. 10. 12–18 hodin
v˘stava dûl 
7. 10. 17 hodin
vernisáÏ v˘stavy, RH Faktor galerie,
ulice Na ZápraÏí
Reichenbergsk˘ dialekt
5. 10. 19 hodin 
Sídlo Svazu NûmcÛ, Ruprechtická
ulice, ãtení z knih v pÛvodním nûmec-
kém - libereckém náfieãí
Setkání s potomky pana Brechta
7.–8. 10.
Knihkupectví a antikvariát Jaroslava
Fryãe, PraÏská ulice 

7. 10. 19 hodin – Setkání pana
Brechta s vojákem ·vejkem
8. 10. 10.30 hodin – Literární sní-
danû 
8. 10. 19 hodin – Co takhle dát si
pana Brechta? 
8. 10. 22 hodin – Poetry - Slam
Kavárna Atelier, PraÏská ulice, literární
soutûÏ mezi ãesk˘mi a nûmeck˘mi bás-
níky
HIP-HOP koktejl z historie
8.–21. 10. 13–18 hodin
7. 10. 15 hodin
vernisáÏ v˘stavy, Informaãní centrum
pro mládeÏ Liberec, Dûtská ulice (Libe-
rec-Vesec)
Puppenkiste 
8. 10. 10 hodin,
pfiedstavení pro dûti
8. 10. 19 hodin,
pfiedstavení pro dospûlé
Naivní divadlo, Moskevská ulice, pfied-
stavení augsburgského loutkového
divadla; dopolední pfiedstavení „Mal˘
klokánek a ustra‰en˘ zajíãek“; odpo-
lední pfiedstavení „Kabaret“
Multivisions-Show Augsburg
11. 10. 15 hodin, v nûmãinû
11. 10. 19 hodin, v ãe‰tinû
Experimentální studio, Lidové sady
Umûní ve vefiejném prostoru 
12.–16. 10. 
celodenní program, námûstí Dr. E.
Bene‰e 
16. 10. 14 hodin,
odhalení sochy v areálu ZOO v Liberci
Ve znamení ‰ansonu 
13. 10. 19 hodin
Kavárna Atelier, PraÏská ulice
Hudební JAM 
15. 10. 19 hodin
Casta Club, TrÏní námûstí (Tûla a Fis-
hermen), K.U.D., Soukenné námûstí
(Kostka a Horstreich), Stamina, tfi. 1.
máje (Hush a Air -Raid-Shelter), Club
Allcatrazz, Perlová ulice (Lewisit
a Pint); spoleãná vystoupení liberec-
k˘ch a augsburgsk˘ch hudebních sku-
pin v rockovém stylu

Program ãesko-nûmeck˘ch kulturních dnÛ 1.–21. 10. 2005

âesko-nûmecké kulturní odpoledne 
15. 10. 14 hodin 
sál Lidové sady, kulturní program
Svazu NûmcÛ a Heimatkreis Reichen-
berg
Bûh Marka Schustera 
15. 10. 6–18 hodin 
Nisa Center Liberec (Hypernova), drÏi-
tel svûtového rekordu v dvanáctihodi-
novém bûhu na bûÏícím pásu Marek
Schuster z Augsburgu se pokusí poko-
fiit svÛj dosavadní svûtov˘ rekord
Slavnostní ãesko-nûmecká poboÏnost
16.10. 15 hodin
Petrova kapliãka, Liberec - Radãice,
ulice Ke Kapliãce
Tajemství na‰eho mûsta
18.–21. 10. 12–18 hodin 
17. 10. 15 hodin
vernisáÏ v˘stavy 
RH Faktor galerie, ulice Na ZápraÏí
Junges Theater Augsburg 
18. 10. 16 hodin 
Naivní divadlo, Moskevská ulice, diva-
delní pfiedstavení „Petr a vlk“ (Modest
Mussorski) pro dûti od 5 let
Ubrousku, prostfii se! 
18.–21. 10. 
Grandhotel Zlat˘ Lev, Gutenbergova
ulice, Dny ‰vábsko-ãeské kuchynû
Kufr - svûdectví ãasu
20. 10. 10.00 a 15.00 hodin 
Krajská vûdecká knihovna v Liberci,
pfiedstavení zajímavého v˘ukového
programu, vytvofieného z textÛ, doku-
mentÛ, fotografií, her, filmÛ a dal‰ích
materiálÛ, popisujících historické
období let 1939–1945
Operní galakoncert
21. 10. 19.00 hodin 
Divadlo F. X. ·aldy, koncert na závûr
kulturních dnÛ, Katefiina Rauer z Augs-
burgu a sólisté divadla F. X. ·aldy se
setkají pfii spoleãném vystoupení,
doprovázet je bude orchestr divadla 
F. X. ·aldy

Akce je pofiádána za finanãní podpory
Libereckého kraje.


