
Posledním krokem ve v˘stavbû Tip-
sport areny se stal den „D“ s datem 8.
záfií 2005, kdy bylo jedno z nejmoder-
nûj‰ích multifunkãních zafiízení
v republice, slavnostnû otevfieno a pfie-
dáno sportovcÛm i LibereãanÛm do
uÏívání.

Pfied samotnou veãerní Ceremony
Open show, zástupci mûsta, kraje
a dodavatelé stavby dopoledne 8. záfií
odhalili tfii pamûtní desky z formované-
ho nerezového plechu, na nichÏ jsou
nesmazatelnû vypískována jména jed-
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Deváté zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005
se koná ve ãtvrtek 27. fiíjna 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

27|10
14 hodin

Tipsport arena otevfiela svou náruã
Je‰tû pfied tfiemi lety se zámûr

v˘stavby nové sportovní haly v Liberci
mohl mnoh˘m jevit jako nûco, co zÛsta-
ne jen vyfiãeno nebo jen na papífie.
První krok k realitû má datum 5. záfií
2003, kdy byla poklepem na základní
kámen odstartována jedna z nejvût‰ích
investiãních akcí ve mûstû pod Je‰tû-
dem – „Rekonstrukce a dostavba
Mûstského stadionu v Liberci“. Sen se
promûnil ve skuteãnost po necel˘ch
dvou letech, kdy byla aréna za 780 mili-
onÛ hotova, a to je‰tû s dvoumûsíãním
pfiedstihem. Pokraãování na str. 3 

Pokraãování na str. 6 

Po dvou letech v˘stavby se stal sen skuteãností a nová multifunkãní aréna
slouÏí vefiejnosti sv˘m ‰irok˘m vyuÏitím

Leto‰ní 87. v˘roãí vzniku samostat-
ného ãeskoslovenského státu si statu-
tární mûsto Liberec pfiipomene tradiãní
akcí, jíÏ je „Den otevfien˘ch dvefií“.
V pátek 28. fiíjna od 9 do 14 hodin si
bude moci vefiejnost prohlédnout pro-
story historické budovy radnice a Lie-
biegovy vily. (dav)

Organizaãní v˘bor Mistrovství svûta
v klasickém lyÏování 2009 v Liberci má
za sebou první úspû‰nou zkou‰ku.
PofiadatelÛm svûtového ‰ampionátu
bylo totiÏ udûleno absolutorium koordi-
naãní skupinou Mezinárodní lyÏafiské
federace (FIS) pro pfiípravu ‰ampioná-
tu, která byla v Liberci na inspekãní
náv‰tûvû.

„Zatímco loÀská záfiijová kontrola
FIS, která se uskuteãnila jen nûkolik

Oslavy vzniku
první republiky

Inspekce FIS
chválila
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Od leto‰ního srpna mohou podnika-
telé na Ïivnostenském úfiadû Magistrátu
mûsta Liberec v budovû b˘valého Uranu
(pod nádraÏím) platit správní poplatky
za zfiízení nebo zmûny sv˘ch Ïivnosten-
sk˘ch oprávnûní i platebními kartami.
Úfiad pfiijímá k platbû karty VISA, Mas-
terCard, Maestro, Diners Club Int., Ame-
rican Express a JCB Cards, a to jak kla-
sické karty s magnetick˘m páskem, tak
i ãipové karty. PouÏít platební kartu
mÛÏou podnikatelé i pfii ménû populár-
ním placení blokov˘ch pokut, ov‰em jen
pfiímo na úfiadû. MoÏnost placení plateb-
ními kartami odstraní nûkdy problema-
tické shánûní hotovosti. Na tuto novou
sluÏbu jsou podnikatelé upozornûni jiÏ
pfii vstupu do prostor úfiadu i na v‰ech
dvefiích oddûlení registrace Ïivností. (jk)

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

■ Rada mûsta souhlasila, aby objekt
Turistické základny mládeÏe v Ruprech-
ticích byl pfieveden na sdruÏení JUNÁK
– stfiedisko „·UREÁN“ Liberec za
kupní cenu 697 000 Kã. Souhlasila
i s pfievodem objektu b˘valého agitaã-
ního stfiediska na Vlãím vrchu na sdru-
Ïení JUNÁK – pfiístav „MAJÁK“ Libe-
rec za kupní cenu 1 164 100 Kã.
■ V dubnu leto‰ního roku statutární
mûsto Liberec vyhlásilo 2. kolo na
poskytnutí dotací z Fondu pro podporu
a rozvoj vzdûlávání zamûfiené pouze na
akce vzdûlávacího charakteru. Uzávûr-
ka tohoto kola byla 31. 7. 2005. Celkem
bylo pfiijato 11 Ïádostí, pfiiãemÏ poÏa-
davky ÏadatelÛ ãinily 297 976 Kã.
Správní rada odsouhlasila deseti Ïádos-
tem dotaci v poÏadované v˘‰i, pfiípad-
nû adekvátnû krácenou, u 1 Ïádosti
nebyla navrÏena Ïádná dotace. Mezi 10
ÏadatelÛ se celkem rozdûlí 233 683 Kã.
■ Na základû zákona o odpadech
mûsto Liberec vypracovalo Plán odpa-
dového hospodáfiství, kter˘ byl podro-
ben vefiejnému pfiipomínkovému fiízení,

v nûmÏ nebyly obãany mûsta vzneseny
Ïádné námûty. V závazné ãásti doku-
mentu jsou formulovány cíle a opatfiení
mûsta Liberec v oblasti nakládání
s komunálními odpady na období let
2005 – 2010. Napfiíklad v roce 2006 se
poãítá s investováním 1 milionu korun
na zv˘‰ení poãtu kompostérÛ a velko-
objemov˘ch kontejnerÛ, na likvidaci
autovrakÛ a poãítá se i s havarijními
situacemi. Do roku 2010 má b˘t inve-
stováno 1,5 milionu korun roãnû. Do
roku 2008 mají b˘t zfiízena 2 sbûrná
místa na sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek
komunálního odpadu. Do roku 2010 by
se mûl roz‰ífiit sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek
odpadu, a to ze stávajících 210 stano-
vi‰È na 400.
■ Prodeje pozemkÛ formou vefiejn˘ch
draÏeb dobrovoln˘ch nejsou z hlediska
SML tolik úspû‰né jako loÀské draÏby
objektÛ. Nezájem kupujících mÛÏe b˘t
zapfiíãinûn mimo jiné i vysokou cenou,
která vychází z interního pfiedpisu.
V zájmu lep‰ího naplÀování poloÏky
kapitálov˘ch pfiíjmÛ v rozpoãtu na

tento rok, doporuãil odbor ekonomiky
radním, aby u cca padesátky nemovi-
tostí, které nebyly v prvním kole vefiej-
n˘ch dobrovoln˘ch draÏeb prodány, se
sníÏila nejniÏ‰í podání. Radní odsou-
hlasili sníÏení nejniÏ‰ího podání o 50%.
■ Realizované pfiíjmy a v˘daje neb˘-
vají v Ïádném z rozpoãtÛ mûst ãi obcí
ãasovû dobfie sladûny. Tento nesoulad
vzniká dvûma vlivy: NemoÏností jakko-
li korigovat v˘‰i daÀov˘ch pfiíjmÛ
a nárazovostí pfiíjmÛ plynoucích z pri-
vatizace mûstského majetku. Aby
mûsto eliminovalo tento pfiechodn˘
stav, radní doporuãili zastupitelÛm pfii-
jmout nabídku Komerãní banky, která
nabídla mûstu kontokorentní úvûr do
v˘‰e 40 milionÛ korun. Cílem úvûru
není v Ïádném pfiípadû zv˘‰it pfiíjmo-
vou stránku rozpoãtu, ale stabilizovat
tok hotovostí na úãtech mûsta. Konto-
korent bude ãerpán pouze v pfiípadû
potfieby, úroková sazba se poãítá dennû
z ãerpaného debetu a je pohyblivá
v závislosti na jednodenním PRIBORU.

(dav)

Rada mûsta Liberec schválila na svém zasedání dne 20. záfií 2005 Smûrnici pro
vyfiizování Ïádostí o nájmy bytÛ s dotací Státního fondu rozvoje bydlení pro pfiíj-
movû vymezené osoby (dále smûrnice). Podle této smûrnice oddûlení bytÛ SML
od 1. fiíjna 2005 pfiijímá Ïádosti o pfiidûlení 192 nov˘ch bytÛ v Liberci – Zeleném
Údolí, které byly postaveny z prostfiedkÛ SML a Státního fondu rozvoje bydlení.
Kolaudace prvních bytÛ probûhne letos v prosinci .

Nájemní smlouva mÛÏe b˘t uzavfiena s osobou, jejíÏ prÛmûrn˘ pfiíjem za
posledních 12 mûsícÛ nepfiesáhne ãástku 14 428 Kã. Pokud jsou v domácnosti
Ïadatele dal‰í ãlenové domácnosti, celkov˘ pfiíjem nesmí pfiesáhnout 27 052 Kã.
Tyto pfiíjmové hranice jsou stanoveny v závislosti na prÛmûrné mzdû a jejím 0, 8
násobku u jednotlivce a 1, 5 násobku u víceãetné domácnosti.

Z celkového poãtu 192 bytÛ bude 24 bytÛ pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. Îadatelé o tyto „bezbariérové byty“ mohou podat Ïádost na
oddûlení SML pro zdravotnû postiÏené a dÛchodce.

Upozornûní pro Ïadatele, jejichÏ Ïádost je zafiazena do stávajícího pofiadní-
ku na byty ve vlastnictví SML: Zájemce o nov˘ byt v Zeleném Údolí musí podat
novou Ïádost, neboÈ kritéria pro podání a hodnocení Ïádostí jsou pro tyto byty
odli‰ná.

Smûrnice, která stanoví podrobnû zpÛsob podávání Ïádostí o nové byty, hod-
nocení a stanovení jejich pofiadí, je zvefiejnûna na stránkách SML (www.libe-
rec.cz) a je k nahlédnutí na oddûlení bytÛ SMLv budovû Uranu na tfi. 1. máje.

V˘zva k podávání Ïádostí o nové byty Nová sluÏba pro
podnikatele

Rada mûsta na svém XIV. zasedání
schválila demolici pavilonu „A“
v b˘valém areálu Libereck˘ch v˘stav-
ních trhÛ. Problém nevyuÏívané stav-
by v˘stavního pavilonu fie‰í mûsto
Liberec jiÏ del‰í dobu. V nedávné
minulosti obdrÏelo mûsto nabídku,
která tento problém fie‰í. Nabídka spo-
ãívala v provedení demolice pavilonu

„A“, pfiiãemÏ jedinou odmûnou doda-
vateli díla za tuto ãinnost by byl vytû-
Ïen˘ a dále vyuÏiteln˘ materiál. Tento
návrh uãinilo sdruÏení Golf Club Golf-
centrum Liberec. Vzhledem k této sku-
teãnosti mûsto zadalo zpracovat pro-
jektovou dokumentaci na demolici
objektu a stavební úfiad vydal dne 2. 6.
2005 rozhodnutí o povolení k odstra-

nûní stavby. Mezi obûma partnery
bude uzavfiena smlouva o dílo, definu-
jící práva a povinnosti smluvních stran
pfii respektování podmínek stanove-
n˘ch projektovou dokumentací (otáz-
ky postupu demolice, likvidace odpa-
dÛ atd.) a rozhodnutí stavebního
úfiadu (otázky zpÛsobu demolice aj.).

(dav)

Demolice pavilonu „A"
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Libereãané podpofiili sbírku
pro novorozence Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v záfií 2005 zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.  
90 let – Marie ·vandová, Emilie Pavli-
‰ová, Marie Pilátová, AneÏka Ticháã-
ková, Îofie Roháãková, Olga ·ípová,
Alois Kupka, Vlasta Soukupová
91 let – Marie Bízová, Marie Hejtmán-
ková, Marie Chalupníãková, Norbert
Matûjka, Marie Bednáfiová, Marie
Fabiánová, Ema Kopalová, Franti‰ka
Mouãková, Jindfiich Beran
92 let – Marie Macháãková, RÛÏena
âáslavská, Václav Lábus, Marie Kouc-
ká, Marie Randáková, Miloslav Jelí-
nek, Helena Zitová, Vilemína Kalendo-
vá, BoÏena Farská
93 let – AlÏbûta Moravcová, Antonie
Panochová, BoÏena Pokorná
94 let – Vladimír Bartu‰ek
95 let – Marie Hübnerová
96 let – Îofie âmielová, BoÏena Stra-
ková
97 let – Jifiina Urbanová
102 let – Marie Musilová

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

A léta bûÏí . . .

„Vyplynula pfiirozenû z chuti a moÏ-
nosti pomáhat,“ zdÛvodÀuje svou my‰-
lenku podporovat potfiebné primátor
mûsta Liberec Ing. Jifií Kittner, z jehoÏ
iniciativy se letos uskuteãnil v pofiadí jiÏ
ãtvrt˘ Primátorsk˘ den solidarity.
O beneficích fiíká: „Vûfiím, Ïe pomohly
tûm lidem, ktefií je  potfiebovali nejvíce.
Uvûdomuji si, Ïe takov˘ch je mnohem
více. BohuÏel, vefiejnou sbírku nelze
organizovat kaÏd˘ mûsíc.“ âeho si pfii
pofiádání benefic váÏí primátor nejvíce?
„Odhodlanosti a ochoty lidí pomáhat.
Bez nich by benefiãní akce nemûly
smysl. Tû‰í mne, Ïe Liberec není lhostej-
n˘, coÏ dokázaly vybrané prostfiedky
nejen z pfiede‰l˘ch Primátorsk˘ch dnÛ
solidarity, ale i z Plesu primátora ãi led-
nového koncertu v Severoãeském
muzeu. Nesmím zapomenout na v‰ech-
ny mé kamarády, kter˘m právû pro jejich
‰tûdrost tak mohu fiíkat.“

Na otázku, kam poputují prostfiedky
z pfií‰tího dne solidarity, primátor odpo-
vûdûl: „S roãním pfiedstihem se toto
tûÏko urãuje. JiÏ nyní mohu fiíci, Ïe v˘bûr
nebude náhodn˘ a bude „opfien“ o zku-
‰enosti, názory a aktivní pomoc m˘ch
kolegÛ, odborníkÛ a v neposlední fiadû
i o spoleãnost Prestige-M.“ (sa‰)

Tipsport arena otevfiela svou náruã

Primátor si váÏí
ochoty pomoci

notlivcÛ i názvy firem, ktefií mûli
s halou co do ãinûní. První desku, umís-
tûnou naproti hlavnímu vchodu arény,
odhalili majitelé spoleãnosti Syner Petr
Syrovátko a Jifií Urban. Tento grafick˘
prvek je podûkováním v‰em spoleãnos-
tem, které se na v˘stavbû komplexu
podílely. Petr Syrovátko pfii té pfiíleÏi-
tosti podûkoval mimo jiné primátorovi
mûsta Jifiímu Kittnerovi: „Byl to právû
on, kdo se postaral o to, Ïe po vstupu
do EU v roce 2004 se stavba nezdraÏila
o 19 procent DPH. U‰etfiilo se tak 90
milionÛ korun,“ uvedl Syrovátko.

Druhá deska ve vstupní hale vpravo
je pojata jako rodn˘ list stavby, z nûhoÏ
lze vyãíst informace o generálním pro-
jektantovi, investorovi a organizacích,

které pfiispûly dotacemi. Desku odkryl
hejtman Libereckého kraje Petr Sko-
kan. Tfietí a poslední desku odhalil pri-
mátor mûsta Jifií Kittner. Tento panel je
podûkováním pfiedstavitelÛm samo-
správy za podporu, Ïe multifunkãní
hala byla zahájena i dokonãena. „Hala
se stává symbolem Liberce, bez níÏ si
mûsto nebudeme umût pfiedstavit,“
pronesl primátor.

Slavnostní otevfiení Tipsport areny
vyvrcholilo veãerní Ceremony Open
show, v níÏ vystoupila fiada umûlcÛ. Na
pût tisíc divákÛ se tak mohlo pfiesvûd-
ãit, Ïe nová hala bude vedle dÛstojného
stánku sportovních akcí i skvûl˘m mís-
tem kulturních pofiadÛ. 

Dagmar Vodvárková

Dokonãení ze  str. 1

Od úãasti na Primátorském dni soli-
darity (17. 9.) neodradilo stovky lidí ani
chladné a de‰tivé poãasí. Odmûnou jim
za to byl bohat˘ program, v nûmÏ
vystoupily dûtské pûvecké sbory Seve-
ráãek, Kopretinky a Lesnûnky, Îákov-
sk˘ Big band ZU·, taneãní a sportovní
krouÏky, ale také hvûzdy ‰oubyznysu
jako Jitka Zelenková, Tomá‰ Savka
nebo Láìa a Tereza Kerndlovi. Na své
si pfii‰ly dûti pfii mnoha soutûÏích.

Veãerní program zaãal odhalením
ãtyfimetrové sochy Îidle od Magdaleny
Jetelové, které zpestfiila taneãnice
svou kreací na plo‰e Ïidle. V závûru
celodenního pofiadu v‰ichni nedoãkavû
ãekali na ohlá‰ení v˘sledkÛ vefiejné

sbírky, vûnované na nákup monitoro-
vacího pfiístroje pro novorozenecké
oddûlení Krajské nemocnice Liberec.
Libereãané se i letos nenechali zahan-
bit a do kasiãek odevzdali 21 456, 50
Kã. Primátor mûsta Jifií Kittner jim za
tuto jejich podporu a pochopení podû-
koval a ohlásil, Ïe spoleãnû s penûzi
od sponzorÛ se celkem vybralo 221
456,50 korun. ·ek na nákup monitoro-
vacího pfiístroje pfievzala od pofiada-
telské agentury Prestige-M, prezi-
dentka Nadaãního fondu Kapka nadû-
je, Vendula Svobodová. (dv)
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Inscenace Naivního divadla jsou pro dûti studnicí poznání
Uplynulá divadelní 55. sezona byla

pro liberecké Naivní divadlo velmi
úspû‰ná a jak fiíká jeho fieditel Stani-
slav Doubrava, urãitû se na ni bude
vzpomínat. To byl také dÛvod, proã
jsme ho poÏádali o rozhovor

MÛÏete pfiipomenout ãím byla
sezona 2004/2005 pro va‰e divadlo
úspû‰ná?

Naivní divadlo v ní nastudovalo tfii
nové inscenace a dvû z nich vzbudily
zcela mimofiádnou pozornost. S úspû-
chem jsme reprezentovali Liberec
v zahraniãí. V kanadském Québecu na
mezinárodním festivalu loutkov˘ch
divadel Les Maniganses jsme odehráli
5x inscenaci „Boufie“, v SRN ve mûstû
bfií GrimmÛ – ve Steinau – a v polské
Wroclawi na festivalu Visegrádsk˘ch
zemí uvedli hru „Alibaba a ãtyfiicet 
loupeÏníkÛ“. V kvûtnu jsme znovu
v SRN, tentokrát na proslulém Erlan-
genském festivalu, vystoupili s insce-
nací „Boufie“.

V závûru sezony jsme spoleãnû
s mûstem uspofiádali dal‰í roãník festi-
valu profesionálních loutkov˘ch diva-
del Matefiinka 2005.

Které konkrétní inscenace povaÏu-
jete za zdafiilé?

Rozhodnû mezi nû patfií pÛvodní
hfiíãka pro nejmen‰í dûti, v reÏii Marké-
ty S˘korové „O ztraceném blesku aneb
Pohádkáfi v úzk˘ch“. Poprvé se jako
autor pfiedstavil dramaturg NDL Vítek
Pefiina a nedopadl vÛbec ‰patnû. ReÏi-
sérka Markéta S˘korová v ní vsadila na
osvûdãenou kombinaci ãinoherních
v˘stupÛ a loutkov˘ch akcí. O v˘tvar-
nou podobu inscenace se v „de‰tníko-
vém duchu“ postaral Jan Polívka.
Hudbu sloÏil Jan Basista Novotn˘. Tato
inscenace je urãena star‰ím dûtem M·
a dûtem Z· a 30 repríz od fiíjnové pre-
miéry je dÛkazem zájmu ‰kol a ‰kolek.

Druhou velmi úspû‰nou je nová hra
Ivy Pefiinové „Krásn˘ nadhasiã aneb

PoÏár Národního divadla“, jíÏ jsme
oslavili 55. narozeniny divadla. S insce-
nací vystoupili v bfieznu 2005 herci
Naivního divadla dokonce na jevi‰ti
historické budovy Národního divadla
v Praze – jako vÛbec první loutkové
divadlo v jeho dlouhé historii.

Dal‰ím titulem v sezonû, ovûnãen˘m
po festivalu Matefiinka Cenou Primáto-
ra mûsta Liberec pro autory námûtu-
Michaelu Homolovou a Vítka Pefiinu
a Cenou Matefiinky pro scénografku
Barboru JakÛbkovou, je hra pro
nejmen‰í dûti „Písmenková polívka
aneb Dûtská encyklopedie“. Inscenace
vznikla formou tvÛrãího workshopu
v‰ech zúãastnûn˘ch a sází pfiedev‰ím
na radost ze hry s velkou mírou impro-
vizace. ReÏisérka Michaela Homolová
kombinuje akce Ïiv˘ch hercÛ s ãistû
loutkov˘mi v˘stupy, v nichÏ se kuchtí-
kÛm pfiímo pod rukama mûní kuchyÀ-
ské vybavení napfiíklad ve v‰elijaké
mofiské Ïivoãichy, pohádkové postaviã-
ky ãi tfieba v hokejové kluzi‰tû ãi fotba-
lov˘ míã…

Jak˘ch dal‰ích úspûchÛ divadlo
dosáhlo?

K dal‰ím v˘razn˘m úspûchÛm diva-
dla patfií Cena Vojty ·álka (Cena divá-
kÛ) na festivalu Dítû v Dlouhé za hru
„Marbuel a Kratinoha“, v˘bûr hry „Tri-
stan a Izolda“ na festivaly âeské diva-
dlo v Praze a Divadlo evropsk˘ch regio-
nÛ v Hradci Králové, i zafiazení hry
„Marbuel a Kratinoha“ jako inspirativ-
ní pfiedstavení do programu Loutkáfi-
ské Chrudimi.

Letní mûsíce uÏ dávno nejsou pou-
h˘m ãasem divadelních prázdnin. Letní
hraní na námûstí E.Bene‰e se fiadu let
konají ve spolupráci Naivním divadlem.

Divadelní prázdniny skonãily
a s nimi pfii‰la nová sezona. Co nové-
ho jste pro diváky pfiipravili, na co se
mohou tû‰it?

Diváci a pfiíznivci na‰eho divadla se
mohou tû‰it na tfii nové inscenace.
První z nich „Pohádka o chladném
srdci“ podle nûmeckého romantického
autora W. Haufa bude mít premiéru
v polovinû fiíjna. V záfií bylo Naivní
divadlo hostem nejprestiÏnûj‰ího diva-
delního setkání v na‰í zemi – festivalu
DIVADLO v Plzni, kter˘ si vybral „Krás-
ného nadhasiãe“. Usiluje o nûj pro dal‰í
roãník i dramaturgie festivalu âeské
divadlo v Praze. „Písmenková polívka“
bude na Pfieletu nad loutkáfisk˘m hníz-
dem, „Tristan a Izolda“ pak na Specta-
culo Interesse v Ostravû.

Bûhem roku nav‰tíví Naivní diva-
dlo na 60 tisíc divákÛ, ktefií zhlédnou
okolo 300 pfiedstavení. Jde pfieváÏnû
o dûtské publikum, ale letos vedení
divadla nezapomnûlo ani na mládeÏ.
Ta by mûla pfiicházet na Veãery
v Naivním divadle, které budou pravi-
delnû kaÏd˘ mûsíc nabízet pfiíleÏitost
k setkání nejen s divadelním pfiedsta-
vením ale i s muzikou, v˘stavou ãi
s autorsk˘m nebo scénick˘m ãtením.

(dv)
Dûtské publikum je nejvûrnûj‰í . . .

V Krajské vûdecké knihovnû se 
5. záfií 2005 konala vernisáÏ vítûzn˘ch
prací ze soutûÏe „·kolní areál dûtem“.
Za úãasti námûstkyÀ primátora Dag-
mar Hel‰usové a Nadi Jozífkové akci
uvedla její hlavní organizátorka, fiedi-
telka Z· Sokolovská Ludmila Moravco-
vá. ·kolní areál dûtem – celoroãní akti-
vita tfií sousedících ‰kol: Z· Sokolov-
ská, Z· Vrchlického a Podje‰tûdského
gymnázia – vyústila do nûkolika pro-

jektÛ úpravy okolí ‰koly, které jsou
témûfi pfiipraveny k realizaci. Îákovské
a studentské t˘my ze zmínûn˘ch tfií
‰kol pod vedením sv˘ch pedagogÛ
totiÏ zpracovaly nejménû pfiitaÏliv˘
exteriér v okolí své ‰koly tak, jak by si
ho ony samy pfiedstavovaly. Musely
brát v úvahu v‰echny okolnosti jako
opravdoví architekti, neboÈ odborná
porota pod vedením Ing. arch. Ladisla-
va Davida doporuãila k realizaci jen ty

návrhy, které co nejvíce odpovídaly
souãasn˘m normám stavebním, bez-
peãnostním a hygienick˘m. Panely
dokumentující postup celého projektu
se líbily v‰em náv‰tûvníkÛm a obû
námûstkynû primátora rády pfiislíbily
pomoc pfii hledání finanãních zdrojÛ
tak, aby alespoÀ ãásteãnû mohla pro-
bûhnout realizace plánÛ dfiíve, neÏ
jejich autofii dokonãí ‰kolní docházku
a opustí ‰kolu. (sc)

·kolní areál dûtem
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RÛzné hraãky, kojenecké lahve,
hrneãky, dudlíky a jiné pfiedali 5. záfií
2005 zástupci agentury Prestige – M,
která zastupuje Nadaãní fond Kapka
nadûje, Kojeneckému ústavu v Liberci.
Pfiedání daru od firmy Pur byli pfiítomni
primátor mûsta Jifií Kittner a radní
Libereckého kraje Radim Zika.

„Je to pro nás obrovská pomoc, za
kterou velice dûkujeme,“ uvedla fiedi-
telka Kojeneckého ústavu v Liberci
MUDr. Marie Haková a dodala: „Rádi
se o tento dar podûlíme s novorozenec-
k˘m oddûlením Krajské nemocnice
Liberec, s nímÏ máme velmi dobrou
spolupráci.“ Solidární gesto uãinila
fieditelka Haková jiÏ kdyÏ se dozvûdûla
o daru v hodnotû 1, 6 milionu korun.
Takové mnoÏství kojeneckého zboÏí by
libereck˘ ústav spotfieboval za nûkolik
let a proto pro své malé svûfience
vybrala v˘robky v hodnotû 700 tisíc

korun s tím, aby zb˘vající byly rozdûle-
ny mezi obdobná zafiízení, kde udûlají
stejnû velkou radost jako v Liberci.
„I tak toho máme hodnû, vÏdyÈ jde
o zboÏí, které se ve‰lo na osm palet
a u nás jím máme zaplnûnu jednu míst-
nost,“ dodala vrchní sestra Blanka
Ziková.

Darem byl potû‰en i primátor Jifií
Kittner, neboÈ Kojeneck˘ ústav spoleã-
nû s Dûtsk˘m domovem jsou mûstské
organizace a svého druhu jediné

v Libereckém kraji. „S Nadaãním fon-
dem Kapka nadûje jsme zaãali spolu-
pracovat loni a jsem rád, Ïe ne‰lo jen
o jednorázovou akci, ale naopak v ní
pokraãujeme i letos. Je patrné, Ïe jde
o dlouhodob˘ zájem.“

V Kojeneckém ústavu s kapacitou
30 lÛÏek je v souãasné dobû umístûno
25 dûtí do jednoho roku. Jak podotkla
MUDr. Marie Haková úspû‰nû se dafií
tyto dûti adoptovat do rodin, o ãemÏ
svûdãí fakt, Ïe z letos pfiijat˘ch 35
kojencÛ se bûhem pÛl roku podafiilo
20 z nich dát k adopci, pfiiãemÏ 2/3
dûtí je adoptováno ve vûku do 3 mûsí-
cÛ. O adopci mají zájem i rodiãe ze
zahraniãí. V kojeneckém ústavu je
o nejmen‰í svûfience velmi dobfie
postaráno. Jsou rozdûleni do tfií oddû-
lení a peãuje o nû ãtyfiiadvacet hodin
celkem 13 smûnn˘ch sester.

Dagmar Vodvárková

Pûkn˘ dárek k leto‰nímu 120. v˘roãí
zaloÏení hasiãského sboru v Pilínkovû
si dali zdej‰í dobrovolní hasiãi. Za pod-
pory statutárního mûsta Liberec
zachránili nejstar‰í pilínkovskou
památku - pÛvodní hasiãskou zbrojnici,
stojící uprostfied návsi. Postavena byla
roku 1886 a nûmeckému sboru slouÏila
celou první polovinu 20. století, ale ke
svému úãelu poslouÏila aÏ do roku
1967, kdy zaãala v˘stavba nové zbroj-
nice. Pozdûji znaãnû zdevastovan˘
objekt slouÏil jako sklad a do loÀského
roku ho vyuÏívali zdej‰í myslivci
k uskladnûní krmiva pro zvûfi. Letos se
pilínkov‰tí hasiãi v ãele s velitelem
Danielem Svobodou rozhodli zbrojnici
obnovit. Práce zapoãaly 8. ãervna 2005
a bûhem dvou mûsícÛ opraven˘ objekt
spoleãnû s instalovan˘mi laviãkami

a upraven˘m okolím vrátil návsi krásn˘
vzhled. Liberecká radnice se postarala
o celkovou opravu budovy vãetnû
odvodnûní stavby, v˘mûny omítek,
opravy zdiva a poloÏení nové stfiechy.
Pofiádn˘ kus práce zde odvedli sami
dobrovolníci, a to 1 252 hodin z celkem
odpracovan˘ch 1 758 hodin.

Ukonãení prací na obnovû zbrojnice
a leto‰ní jubilejní v˘roãí sboru se proto
staly dÛvodem k uspofiádání slavnosti,
která se uskuteãnila 31. srpna 2005.
Takovou oslavu si nenechali ujít ani
primátor mûsta Jifií Kittner a tajemník
magistrátu Marek ¤eháãek. Práce dob-
rovolníkÛ byla pfii té pfiíleÏitosti ocenû-
na udûlením pamûtních listÛ a propÛj-
ãením ãestného praporu SdruÏení hasi-
ãÛ âech, Moravy a Slezska. To uÏ se
náves zaplnila i místními obãany. Spo-

leãnû pak v‰ichni zhlédli poÏární
útok, evakuaci a záchranu osob
v podání mlad˘ch poÏárníkÛ
SDH Pilínkov a Machnín a âes-
kého ãerveného kfiíÏe. U pfiítom-
n˘ch sklidili potlesk. Ten v‰ak
patfiil i ukázce ha‰ení ze staré
ruãní stfiíkaãky, coÏ jak se ukáza-
lo, musela b˘t dfiíve pûkná
„dfiina“. Teãkou za oficiální ãástí
oslavy se stala jízda na hasiã-
ském voze Praga L z roku 1918,
do níÏ usedl s hasiãskou helmou
na hlavû i primátor Jifií Kittner.
Za jeho vydatného troubení se
vÛz vydal na objízdnou trasu
obcí. Dagmar Vodvárková

Kojenci nezÛstali bez pomoci

Oslava s hasiãskou pompou

Rozhodnutí je na
památkáfiích

Ve fyzické i psychické pohodû osla-
vila v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích 102.
narozeniny paní Marie Musilová
z Liberce. Oslavenkyni v den jejich
narozenin 8. záfií pfii‰el osobnû pobla-
hopfiát i primátor mûsta Jifií Kittner

Zatím jen v rovinû úvah se hovofií
o moÏném zastfie‰ení nadvofií historic-
ké budovy liberecké radnice.“Inspiraci
jsme na‰li v partnerském mûstû Augs-
burgu, kde je lehkou konstrukcí zastfie-
‰eno nádvofií muzea, jehoÏ budova je
památkovû chránûn˘m objektem,“
uvedla námûstkynû primátora Naìa
Jozífková s tím, Ïe sklenûná stfiecha,
pfiipomínající síÈ, je vyhfiívaná.

“Skuteãnû jde zatím jen o úvahy,
k nimÏ se musí vyjádfiit pfiedev‰ím
památkáfii, s nimiÏ jednáme. Proto
jsme také doposud nezadali zpracovat
Ïádn˘ projekt. K tomu potfiebujeme
jejich souhlas,“ upfiesnila námûstkynû.

(dv)
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Inspekce FIS chválila

PODZIMNÍ ÚKLID 2005

Na Je‰tûdu se se‰ly tisíce lidí

mûsícÛ po pfiidûlení mistrovství svûta
Liberci, mûla víceménû spoleãensk˘
charakter, tentokrát uÏ to pro nás byla
ve v‰ech sledovan˘ch oblastech
dÛkladná zkou‰ka. A jsme rádi, Ïe pro
nás dopadla s pozitivním v˘sledkem,“
pochvaluje si Roman Kumpo‰t, prezi-
dent organizaãního v˘boru lyÏafiského
MS 2009. Cílem inspekce bylo získat
maximum informací t˘kajících se
aktuální pfiipravenosti v oblasti
v˘stavby sportovi‰È i dal‰ího nezbyt-
ného zázemí, financování, dopravy,
bezpeãnosti, lékafiského zaji‰tûní,
marketingu, ekologie, doprovodn˘ch
akcí bûhem MS, spolupráce s médii,
náboru volunteerÛ atd.

„âlenové skupiny velice ocenili úro-
veÀ spolupráce organizaãního v˘boru
MS s mûstem Libercem i Krajsk˘m úfia-
dem Libereckého kraje. Primátor Liber-
ce Jifií Kittner je seznámil s financová-
ním celého projektu a námi navrÏen˘
rozpoãet schválila skupina na první
pokus,“ upfiesnil Roman Kumpo‰t
s tím, Ïe inspekci zaujal prudk˘ rozvoj
liberecké infrastruktury, kterou ‰ampi-
onát vyuÏije. Jde zejména o novou Tip-
sport arenu nebo hotel Babylon.

Pofiadatelé libereckého ‰ampionátu
uÏ také navrhli termín, ve kterém by se
mûlo MS v areálu Vesec uskuteãnit. Je
jím datum 18. února aÏ 1. bfiezna 2009,
které koresponduje s pfiedstavami
FIS.“Definitivního schválení se doãká-

me uÏ letos v listopadu na zasedání
pfiedsednictva FIS,“ fiíká generální
sekretáfika OV MS Katefiina Nyãová.

Navrhovan˘ program ‰ampionátu
klasikÛ 2009 se pfiíli‰ neli‰í od zabûh-
nuté tradice. Jednu novinku v‰ak libe-
reãtí organizátofii pfiesto doporuãují -
zafiazení závodu v kombinaci s hromad-
n˘m startem. „Je to sportovnû i divác-
ky atraktivní disciplína, uÏ dva roky se
v ní navíc soutûÏí také v rámci svûto-
v˘ch pohárÛ. Programu na‰eho ‰ampi-
onátu by urãitû slu‰ela a vûfiíme, Ïe ji
pfiedsednictvo FIS schválí,“ dodal
Roman Kumpo‰t.

Dal‰í náv‰tûva koordinaãní skupiny
FIS pro pfiípravu MS se v Liberci usku-
teãní v dubnu 2006. (vod)

Dokonãení ze  str. 1

Velké pfiekvapení ve stfiedu 28. záfií
pfiipravili pofiadatelÛm náv‰tûvníci Spor-
tovního areálu Je‰tûd (SAJ). Den otevfie-
n˘ch dvefií vyuÏilo na 16 tisíc lidí, ktefií
i v de‰ti pfiijali moÏnost setkat se hned
s nûkolika mistry svûta a zároveÀ si pro-
hlédnout zázemí horského sportovního
stfiediska a pfiitom si zasportovat.

Exhibici ãeského akrobata na lyÏích
Ale‰e Valenty po cel˘ den sledovaly
davy zvûdav˘ch pfiíznivcÛ. „Ve voln˘ch
chvílích byl Ale‰ v obleÏení fandÛ
a nestaãil rozdávat autogramy,“ komen-
toval okamÏiky mezi jednotliv˘mi show
exhibiãního t˘mu fieditel SAJ Vít PraÏák.

Valenta sv˘mi kousky dodateãnû
pokfitil loni dokonãenou retenãní nádrÏ
v blízkosti dolní stanice lanovky na Je‰-
tûd. Den otevfien˘ch dvefií rovnûÏ hostil

cyklistického mistra svûta Jaroslava
Spû‰ného, kter˘ pfiedvádûl odváÏné
skoky v bike show. Mnozí náv‰tûvníci

se také pfiesvûdãili, Ïe na Je‰tûdu se
nemusí lyÏovat jen v zimû. Travní lyÏa-
fii pfiijeli do Liberce s mistrem svûta
Janem Nûmcem a obsadili traÈ F10.

Den otevfien˘ch dvefií pofiádan˘
letos pod zá‰titou primátora mûsta Ing.
Jifiího Kittnera se nenesl jen v atmosfé-

fie zábavy a exhibiãních ukázek, ale
také vrcholového soupefiení. Závod
„Je‰tûdsk˘ extrém“ se bûÏel soubûÏnû
se sedaãkovou lanovkou na âern˘ vrch
a jeho traÈ byla o nûkolik metrÛ del‰í
neÏ lanová dráha. Pfiesto vítûzové obou
kategorií pfiedstihli sedaãku, která pfie-
v˘‰ení zdolá za 15 minut. Kamila Rajd-
lová dobûhla na vrchol za 13:10 min.
a Tomá‰ Krutsk˘ za pouh˘ch 10:22
minut. 

„Pfií‰tí roãník Je‰tûdského extrému
jiÏ nebudu v roli startéra, ale bûÏce,“
poznamenal Kittner. „AÏ na vrchol ale
nepobûÏím,“ pfiipustil primátor, kter˘
se ve stfiedu na Je‰tûdu rovnûÏ nebo-
jácnû spou‰tûl ze závûsného lana Hor-
ské sluÏby a na chvíli dokonce osedlal
horské kolo. (‰t)

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 likvida-
ci odpadÛ podnikatelÛ. Pokud toto
obãané zjistí, Ïádáme o oznámení na
tel. ã. 156 ( Mûstská policie), nebo na
tel. 485 243 458, 485 243 456, 485 151 806.

UPOZORNùNÍ: Do kontejnerÛ nepat-
fií nebezpeãné odpady, které jsou od
obãanÛ bezplatnû odebírány mobilní
sbûrnou.
pfiistavení 17. 10. odvoz 18. 10.
Dûtfiichovská – kfiiÏ. Habartická, Jaho-
dová, Ladova – horní ãást, Katefiinská –

u restaurace, Kopeckého – kfiiÏ. Toma-
nova
pfiistavení 20. 10. odvoz 21. 10.
Rudolfovská – u hotelu, Holubí, Ostrav-
ská, Eli‰ky Krásnohorské, ÎiÏkovo nám.
pfiistavení 24. 10. odvoz 25. 10.
Na Pískovnû – hokejka, Slunná, Tfie‰Ào-
vá, Borov˘ vrch – kfiiÏ. Bezová
pfiistavení 27. 10. odvoz 28. 10.
Prokopa Holého, Borov˘ vrch – kfiiÏ.
Kádnerova, Libu‰ina, JabloÀová,
·imáãkova
pfiistavení 31. 10. odvoz 1. 11.
Volgogradská – kfiiÏ. OstruÏní, Svojsí-
kova – kfiiÏ. Rokycanova, Zborovská,
StroupeÏnického – kfiiÏ. Jihlavská,
U Sídli‰tû

pfiistavení 3. 11. odvoz 4. 11.
Tfi. Svobody, LyÏafiská, Al‰ova, Nová,
Parkovi‰tû u Veseckého rybníka
pfiistavení 7. 11. odvoz 8. 11.
Balbínova – kfiiÏ. Dykova, Fibichova –
kfiiÏ. Riegrova, Jáchymovská – kfiiÏ.
Jana ·vermy, Winterova, Vítkovská
k ã.p. 11,
pfiistavení 10. 11. odvoz 11. 11.
Máchova poblíÏe ã.p. 312, Konopná,
Charbinská – kfiiÏ. Strakonická, Dukel-
ská – horní ãást, Pazderkova

Kontejnery budou pfiistavovány
v ranních hodinách a odvoz se usku-
teãní následující den ve veãerních
hodinách.
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Zelená lékárna
Dá se pfiírodní léãbou napomoci pfii

chronickém zánûtlivém revmatismu?
Na tuto otázku odpovídá pfiírodní léãi-
tel Slávek Kunc.

Jedná se o tzv. revmatoidní artritidu.
Onemocnûní, které obyãejnû zaãíná ve
stfiedním vûku a ãastûji postihuje Ïeny.
Dá se dlouhodobou pfiírodní terapií
zastavit a také zlep‰it omezením
nevhodn˘ch potravin, tûlesnou a du‰ev-
ní aktivitou, pûstováním pozitivního
a optimistického my‰lení. Dennû uÏívej-
te: 50 mg pfiírodního selenu, 60 mg
zinku (oba dlouhodobû). Dále po dobu
6 nedûl dennû 2 tobolky vitaminu A.
Souãasnû tento ãaj: 100 g mace‰ky
polní, 100 g kvûtu petrklíãe, 100 g kofie-
nu jehlice trnité, 50 g matefiídou‰ky,
50 g vrbové kÛry, 50 g kofiene pampeli‰-
ky, 50 g natû prÛtrÏníku lysého. Ráno
3 polévkové lÏíce této smûsi pfielít litrem
vroucí vody a louhovat 20 minut. Scedit
do termosky, pít 3x dennû jeden hrníãek.

Na klouby dávejte pfies noc obklady
z ricinového oleje nebo zábaly z nastrou-
han˘ch syrov˘ch brambor. Je‰tû jeden
pfiírodní lék zasluhuje pozornost. Jedná
se o v˘taÏek z novozélandsk˘ch mu‰lí.
Vyrábí se z ní lék Lyprinol, kter˘ lze
objednat: Laterna Medica, ul. Kfiejpské-
ho 1507, 149 00 Praha 4. (sa‰)

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

UPOZORNùNÍ
❑ Zmûnou letního ãasu na zimní od 30. 10. 2005) se mûní také otevírací doba
Botanické zahrady Liberec, kterou mÛÏete nav‰tívit po – ne: 8.00 – 16.00 hod.
(pokladna zavírá v 15.30 hod.) Zoologická zahrada Liberec bude zpfiístupnûna
po – ne: 8.00 – 17.00 hod. (pokladna zavírá v 16.30 hod.). Ceny vstupného
zÛstávají beze zmûn.
❑ V termínu 17. 10. - 3. 11.2005 je kabinová lanová dráha na Je‰tûd z dÛvodu
revizních prací mimo provoz. Pfiedpokládané zahájení vefiejného provozu je od
4. 11. 2005.
NAV·TIVTE STRÁNKY WWW.INFOLBC.CZ
V záfií slaví své t fi e t í v˘roãí „Test libereck˘ch znalostí“, kter˘ jiÏ od roku
2002 zábavnou formou provûfiuje va‰e vûdomosti o Liberci. Ke dni 20. 9. 2005
jste dokonãili jiÏ 9 484 testÛ, coÏ pfiedstavuje neuvûfiiteln˘ch 47 420 otázek, se
kter˘mi jste udatnû zmûfiili své síly. Jako mal˘ dárek jsme pro vás pfiipravili
nûkolik nov˘ch otázek. Zájemci o lu‰tûní, hádání a soutûÏení, nav‰tivte
http://www.infolbc.cz (rubrika „Test“).
NOVINKY PRODEJE
❑ Navrácení plastiky rytífie na ‰pici hlavní radniãní vûÏe (kterou pÛvodní rytífi
zdobil v letech 1891-1952) zaslouÏenû vzbudilo velk˘ ohlas. Pfii této pfiíleÏitos-
ti vám nabízíme moÏnost zakoupení vûrné, 18 cm vysoké kopie rytífie Rolanda
s jemnû vypracovan˘mi detaily - prodejní cena je 1 090 Kã.
❑ Jste-li obdivovateli ãasÛ minul˘ch, urãitû vás potû‰í kníÏka „Hrádecko –
Chrastavsko na star˘ch pohlednicích“. Tato publikace prezentuje pÛvabné
dobové pohlednice obcí Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bíl˘ Kostel nad Nisou,
Chotynû, Kry‰tofovo Údolí, Mní‰ek, Nová Ves, Oldfiichov v Hájích a Rynoltice
spolu s jejich okolím. Dvojjazyãnou (âJ, NJ) kníÏku mÛÏete zakoupit za 450 Kã.
❑ Nabízíme vám v˘pravnou publikaci - „Poznáváme LuÏické a Îitavské hory“
aneb 24 v˘letÛ pro malé i velké. Jednotlivé v˘lety doplÀují zajímavé fotografie,
mapky s vyznaãením cesty a nápadité úkoly k jednotliv˘m trasám. Prodejní
cena této 135stránkové broÏurky je 115 Kã.
P¤EHLED PRODÁVAN¯CH VSTUPENEK
V Mûstském informaãním centru mÛÏete vybírat z ‰iroké nabídky vstupenek
na rÛzné kulturní a sportovní akce.
Pfiehled prodávan˘ch vstupenek:
❏ síÈ Colosseum – Divadlo F. X. ·aldy, Malé divadlo, Lidové sady Liberec +
Experimentální studio, Kino Lípa a Kino Var‰ava. Pfiehled aktuální nabídky
a moÏnost rezervace na adrese http://vstupenka.liberec.cz
❏ síÈ Ticketpro – akce a koncerty po celé âR (vãetnû vstupenek do liberecké
Tipsport areny) http://www.ticketpro.cz
❏ jednotlivé dal‰í akce – vstupenky na rÛzné akce po celém regionu (napfií-
klad L. ·imánek – Koloseum atd.)

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ¤ÍJNA
2. 10. 1599 byl poloÏen základní kámen budovy „staré“ radnice (406 let)
25. 10. 1859 probûhla I. zku‰ební jízda vlakem Liberec – Îitava (146 let)
30. 10. 1901 byla slavnostnû otevfiena budova Lidov˘ch sadÛ (104 let)
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

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

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

14. – 16. 10. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),

tel.: 485 111 182

17. – 20. 10. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

21. – 23. 10. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

24. – 27. 10. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

28. – 30. 10. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

31. 10. – 3. 11. BOHEMIA
tfi. 1. Máje 354/45, tel.: 485 113 484

4.– 6. 11. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

7. – 13. 11. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

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

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 19. listopadu 2005 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

19|11
9 – 12 hod.

UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu primátora 
je nutné se pfiedem objednat na sekretariátu primátora, tel. 485 243 102
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Dûti proÏily prázdniny. To samé se
nedá fiíci o útulku, pro opu‰tûná zvífiata.

Ten Ïádné prázdniny nemá a ani je
nezná. Jak by mohl? Dnem i nocí se
stará aÈ jiÏ o zatoulaná nebo „odhoze-
ná“ zvífiata. Dnem i nocí doslova
zachraÀuje ty, co by v pfiírodû bez cizí
pomoci sotva obstáli. Konkrétnû
v mûstském útulku v Liberci-RÛÏodole
pfii Magistrátu mûsta Liberec tuto
zásluÏnou ãinnost vykonává celkem 6
lidí, pût Ïen a jeden mladík. My jsme si
povídali s vedoucí Hanou Volkovou
a nejen o tom, kolik opu‰tûn˘ch, pfie-
váÏnû ãtyfinoh˘ch pfiátel ãlovûka, ãeká
na „osvojení“... V ãase uzávûrky Zpra-
vodaje liberecké radnice se jednalo
o 27 pejskÛ a 30 koãek, z toho 21 koÈat. 

„Pravidelnû se stfiídáme ve dvanác-
tihodinov˘ch smûnách, samozfiejmû
vãetnû víkendÛ a svátkÛ, protoÏe o zví-
fiata musí b˘t peãováno nepfietrÏitû,“
pfiibliÏuje nelehkou praxi v útulku H.
Volková, od níÏ jsme se dozvûdûli, Ïe
nedávno pomáhali „její“ lidé zranûné
Ïluvû, která je uÏ v péãi odborníkÛ libe-
recké ZOO. Îluva není jedin˘m „netra-
diãním“ náv‰tûvníkem útulku. 

„Bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ jsme
poskytli azyl tfiem fretkám, které
postupnû na‰ly nové domovy a pfies
zimu u nás Ïije nûkolik jeÏkÛ.“ Poãty
o‰etfiovan˘ch zvífiat v rÛÏodolském
útulku se mûní ze dne na den, a mûní
se také rasy psÛ, proto se nedá pravdi-
vû informovat o mnoÏství potravy, kte-
rou je tfieba zajistit. Jen pro zajímavost
– pfii v˘‰e jmenovaném sloÏení ãtyfino-
h˘ch pfiátel ãlovûka je dennû zapotfiebí
více jak 10 kg granulí a asi 3 kg kon-
zervovaného masa.

I nadále platí, Ïe nejstar‰ím „obyva-
telem“ útulku je devítilet˘ kfiíÏenec
severského psa, o kterého se ‰estiãlen-
n˘ t˘m stará jiÏ od roku 2000. „Byl jiÏ
nûkolikrát pfiedán do náhradní péãe,
ale pokaÏdé sv˘m osvojitelÛm utekl
a vrátil se do útulku. Nejdále to mûl
z Jablonce nad Nisou, odkud se druh˘
den po pfiedání vrátil a ãekal na nás ve

dvofie. Jeho vûrnost nás dojala, a tak
jsme ho „adoptovali“. V noci je dobr˘m
hlídaãem a vÛbec ho nenapadne utéci
nûkam jinam,“ popisuje jeden doslova
psí Ïivot ‰éfová, která oceÀuje pfii své
praxi zájem dûtí i dospûl˘ch. Ti za zví-
fiaty pravidelnû docházejí a nejednou
se stane, Ïe si je pfiisvojí. 

„Asi pfied tfiemi lety jsme zaÏili
chlapce, jenÏ venãil stále jednu fenku.
Oba se do sebe doslova zamilovali, a to
tak, Ïe fenka odmítala chodit na pro-
cházky s k˘mkoliv jin˘m. Chlapec dlou-
ho prosil rodiãe, aby si ji vzali, ti dlou-
ho odolávali, nakonec podlehli a fenka
je dnes miláãkem celé rodiny.“

Jak se zdá, ve své pamûti uchovává
Hana Volková spoustu vzpomínek. Co
by nejen jí a jejím kolegÛm, ale i zvífia-
tÛm v útulku usnadnilo Ïivot? 

„Rozhodnû vût‰í odpovûdnost lidí za
svûfiená zvífiata. To znamená, kdyÏ uÏ
se jednou rozhodnou pro chov jakého-
koliv zvífiete, je jen na nich po v‰ech
stránkách – fyzick˘ch, citov˘ch, finanã-
ních, ãasov˘ch i prostorov˘ch – závislé,
a pokud ho opustí, nebo se o nûho
‰patnû starají, citovû strádá. TûÏko
nebo hÛfie si zvyká na nové podmínky,
nové lidi a prostfiedí. Hodnû by nám
pomohlo, kdyby lidé více uvaÏovali
o kastracích, o regulaci chovu, nene-
chávali fenkám ãi koãkám poãetné
vrhy, protoÏe pak zákonitû nemají
zájemce o mláìata, která nakonec
konãí u nás, v nejhor‰ích pfiípadech
zmírají nûkde v pytlích ãi v krabicích
vhozená do popelnic.“

O tom, Ïe ‰est lidí zamûstnan˘ch
v útulku je na svém místû, svûdãí závû-
reãná slova Hany Volkové, která jimi
odpovûdûla na dotaz, zda se v její
domácnosti najde ãtyfinoh˘ pfiítel, nebo
zda jí plnû staãí útulek? 

„Tuto práci vykonávají jen nad‰en-
ci, kter˘m „útulkoví svûfienci“ nesta-
ãí. Zvífiaty si zaplnili nejen své domác-
nosti, ale i domácnosti v‰ech sv˘ch
pfiíbuzn˘ch.“

Alexandra Bednárková

Útulek není jen od slova tulit se …Najdu svého pána?
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 labradora, ãern˘, 
3, 5 mûs. • fena, kfiíÏenec boxera, Ïíha-
ná, 5 let • fena, belgick˘ ovãák, 2 roky
• fena, NO, vlko‰edá, 7 let • fena, NO,
pálená, 7 let • pes, kokr‰panûl, zlat˘,
10 let • pes, kfiíÏenec jezevãíka, rezav˘,
2 roky • fena, NO, vlko‰edá, 8 let • pes,
NO, pálen˘, 13 let • fena, kfiíÏenec
stfiední, ãerná s pálením, 2 roky • pes,
NO, pálen˘, 10 let • pes, kfiíÏenec
jezevãíka, 7 let • pes, NO, vlko‰ed˘, 
5 let • pes, kfiíÏenec, ãern˘ s pálením,
10 let • fena, nûm.ohafi, 8 let • pes, kfií-
Ïenec NO, rezav˘, 10 let • pes, kfiíÏe-
nec, ãern ,̆ 8 let • pes, kfiíÏenec pudla,
7 let fena, kfiíÏenec staforda, 3 roky
• pes, pudl mal˘, ãern ,̆ 10 let pes, kfií-
Ïenec stfiední, 11 let • pes, pudl stfied-
ní, aprikot, 6 let • pes, kfiíÏenec labra-
dora, ãern ,̆ 1 rok • pes, kfiíÏenec labra-
dora, ãern ,̆ 1 rok • fena, kfiíÏenec
‰pice, 2, 5 mûs. • pes, kfiíÏenec stfi.,
ãern˘ s pálením, 10 let • fena, kfiíÏenec
mal˘, bílá, 10 let • fena, kfiíÏenec mal˘,
bílá s ãernou hlavou, 3 roky fena, kfií-
Ïenec mal˘, rezavá, 3 roky • pes, kfiíÏe-
nec mal˘, rezav˘, 3 roky • pes, kfiíÏe-
nec mal˘, ãern˘, 10 let • v útulku je
k dispozici 16 koãek, kocourÛ a koÈat.
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


