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Láznû vzbudily neb˘val˘ zájem

RÛÏí podûkoval primátor Jifií Kittner v‰em aktérÛm benefiãního programu.

Ani chladné a de‰tivé poãasí neodra-
dilo Libereãany v nedûli 28. kvûtna od
náv‰tûvy Mûstsk˘ch lázní, kde se konal
s pÛlroãním odstupem dal‰í Den otevfie-
n˘ch dvefií. Budovu si pfii‰lo od devíti
do patnácti hodin prohlédnout více neÏ
tfii tisíce lidí, mezi nimiÏ nechybûli
turisté ze zahraniãí, pfiedev‰ím
z Nûmecka.

„Je to úÏasné, Ïe tato architektonic-
ká památka se zachovala a hlavnû, Ïe
její pÛvodní úãel chce mûsto obnovit,“
prozradil muÏ, kter˘ neváhal do Liberce
pfiijet ze sto kilometrÛ vzdálené Prahy.
„PfiestoÏe pr‰í a je chladno, pro mne je
dne‰ní den rozzáfien˘. Jsem velmi ráda,

Ïe jsem mohla opût vstoupit do budovy,
kterou jsem v mládí tolik nav‰tûvovala
a kterou poznal i mÛj sedmadvacetilet˘
vnuk. O to víc jsem ráda a vdûãná, Ïe
láznû vlastní mûsto a chce jim zase
vdechnout úãel, pro kter˘ byly postave-
ny. UÏ proto nejde, abych nepfiispûla na
jejich záchranu,“ fiekla pûtaosmdesáti-
letá náv‰tûvnice. Podobné v˘roky bylo
v nedûli sly‰et ãastûji. Náv‰tûvníci si
prohlédli místa, kde dfiíve b˘valy kou-
pele, masáÏe, poskytovala se pedikúra
ãi kadefinické sluÏby. To v‰e umocÀova-
ly snímky ze soukrom˘ch sbírek i libe-
reckého fotografa Karla âtveráãka,
které pfiiblíÏily za‰lou slávu lázní, ale
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VI. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006 
se koná ve ãtvrtek 29. ãervna 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Foto: Ota Mrákota



■ Provoz Z· Na ÎiÏkovû bude ukonãen
k 1. 7. 2006. Vzhledem k této skuteãnos-
ti jiÏ v minulosti statutární mûsto Libe-
rec zvefiejnilo nabídku na vyuÏití uvol-
nûného objektu pro neziskové organiza-
ce a vzdûlávací instituce. JelikoÏ se
jedná o ‰kolní budovu, pfii hodnocení
byly upfiednostnûny nabídky na zacho-
vání stávajícího urãení objektu. âlenové
mûstské rady souhlasili, aby pfievodem
majetku formou kupní smlouvy se
závazkem vefiejné sluÏby získala objekt
Soukromá hotelová ‰kola Hergesell,
s. r. o. Ta zde hodlá zfiídit neuniverzitní
soukromou vysokou ‰kolu.
■ âinnost ‰esti kulturních a zdravot-
nick˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací
mûsta hodnotili radní. Z jednání vyply-
nulo, Ïe v‰echny pfiíspûvkové organiza-
ce splnily závazné ukazatele a vût‰ina
z nich vykázala i kladn˘ hospodáfisk˘
v˘sledek. Jedinou v˘jimku tvofií Diva-

dlo F. X. ·aldy, které se (pfii dodrÏení
v‰ech závazn˘ch ukazatelÛ) dostalo do
ztráty.
■ Radní vzali na vûdomí doporuãení
komise, která hodnotila nabídky na vel-
koplo‰né opravy komunikací na území
mûsta. Z pûti osloven˘ch firem nakonec
pfiedloÏily nabídky pouze ãtyfii spoleã-
nosti. NejniÏ‰í nabídku 25,13 milionu
korun pfiedloÏily TSML, a. s., kterou také
komise doporuãila.
■ Zastupitelé mûsta schválili druhé
leto‰ní rozpoãtové opatfiení, které spo-
ãívá pfieváÏnû v pfievodech finanãních
prostfiedkÛ mezi jednotliv˘mi poloÏka-
mi rozpoãtu (v rámci odborÛ i mezi
nimi). V˘‰e rozpoãtu tím nebyla zmû-
nûna. Nejzásadnûj‰í zmûnou v˘dajové
ãásti mûstského finanãního plánu je
nav˘‰ení o cca 4,4 milionu korun na
poloÏce „V˘daje pro M· a Z· kryté
nespotfiebovan˘mi dotacemi tûchto

v roce 2005“. Nejvût‰í objem financí,
tzv. finanãní rezerva tvofiící cca 94,5
milionu korun, byla pfievedena na
odbor ekonomiky a o jejím pfiípadném
rozdûlování se bude rozhodovat v prÛ-
bûhu roku.
■ Rozdûlení ãástky 820 tisíc korun
ve 2. kole kulturního fondu schválili
zastupitelé mûsta. Do 2. kola o dotaci
poÏádalo 43 zájemcÛ, jejichÏ poÏadav-
ky ãinily 2 088 900 Kã. Správní rada
3 Ïádosti pfiefiadila do Fondu pro pod-
poru a rozvoj vzdûlávání a 6 Ïádostem
dotace nebyla pfiidûlena.
■ Vzhledem k nedostateãné kapacitû
‰kolní druÏiny pfii Z· Sokolovská radní
schválili zv˘‰it její kapacitu o 50 na
poãet 120 ÏákÛ a sníÏit o 50 ÏákÛ kapa-
citu ‰kolní druÏiny Z· 5. kvûtna na
poãet 250 ‰kolákÛ. Návrh byl ke zváÏe-
ní pfiedloÏen je‰tû Krajskému úfiadu
Libereckého kraje. (dav)
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Snaha liberecké radnice prodat
pozemky kolem dfiíve zprivatizovan˘ch
panelov˘ch a obytn˘ch domÛ, se setka-
la s nezájmem vlastníkÛ dotãen˘ch
nemovitostí i tfietích osob.

Na základû této skuteãnosti mûsto
Liberec pfiistoupilo na úpravu postupu
prodeje a majitelé domÛ je budou moci
získat do vlastnictví podstatnû levnûji.
„Upravili jsme interní smûrnici, podle
níÏ budou pozemky u prodan˘ch domÛ
cenovû dostupnûj‰í. Pfiedcházející
zastupitelstva privatizovala domy bez
pozemkÛ, coÏ nyní pfiiná‰í problémy.
Jde o malé plochy, které pro mûsto
nemají Ïádn˘ v˘znam, ale vyuÏívají je

nebo je naopak mohou lépe vyuÏít
vlastníci domÛ,“ uvedl primátor mûsta
Jifií Kittner.

„Rozhodli jsme se, Ïe ceny pozemkÛ
u budov s více neÏ osmi byty se zlevní
o 80 procent, pozemky s budovami
o ménû neÏ devíti bytech se zlevní
o 70 procent,“ upfiesnila námûstkynû
primátora Eva Koãárková. Pozemky
budou nabízeny klasicky v˘bûrov˘m
fiízením s právem pfiednosti koupû pro
majitele domÛ.

Za upravené ceny budou pozemky
znovu nabídnuty i tûm vlastníkÛm
budov, ktefií nabídku za pÛvodní ceny
odmítli. (dv)

LoÀsk˘ mûstsk˘ rozpoãet v ãíslech

Pozemky u panelákÛ je‰tû levnûj‰í Rekonstrukce ulice

Dal‰í nové byty

Aktiva mûsta k 31. 12. 2005 ãinila 12 420 287 000 Kã, coÏ je o cca 129 milionÛ ménû
neÏ na poãátku roku. Tento v˘sledek ovlivnilo sníÏení stavu nehmotného investiãní-
ho majetku (pfievod softwaru na spoleãnost Liberecká IS), sníÏení hodnoty dlouho-
dobého hmotného majetku (pfievod majetku do spoleãnosti SAL a vyfiazení prodáva-
ného majetku), sníÏení stavu zásob (dáno rozdílem mezi poãáteãním stavem a sta-
vem dle inventarizace k 31. 12.). Na niÏ‰ích aktivech mûly dále vliv zálohy obãanÛ na
koupû bytÛ, rÛzné jistiny a prostfiedky sdruÏení s bytov˘mi druÏstvy. (rz)

Zastupitelé mûsta na svém kvûtnovém zasedání schválili závûreãn˘ úãet mûsta
za rok 2005. Základní informace o hospodafiení SML v loÀském roce:

Dal‰í dva domy startovacích bytÛ
v Zeleném Údolí, postavené se státní
invenãní dotací, byly zkolaudovány
poãátkem kvûtna. Rada mûsta se proto
zab˘vala seznamem uchazeãÛ, ktefií
splnili podmínky pro zafiazení do pofiad-
níku „B“. Jedná se celkem o 56 uchaze-
ãÛ (28 bytÛ v kaÏdém domû).

Celkem mûstská rada rozhodla o pfii-
dûlení 34 bytÛ o velikosti 1+kk, 16 bytÛ
2+kk a 6 bytÛ 3+kk.

Pfied uzavfiením nájemní smlouvy
je‰tû musejí v‰ichni uchazeãi doloÏit
v˘‰i pfiíjmÛ za posledních 12 mûsícÛ
a aktuální v˘pis z rejstfiíku trestÛ (viz
smûrnice, která je umístûna na webo-
v˘ch stránkách mûsta www.liberec.cz).

(mk)

Schválen˘
rozpoãet

pfied
konsolidací

1 370 482 362
1 328 730 362

- 41 752 000

Pfiíjmy
V˘daje
Financování

Upraven˘
rozpoãet

pfied
konsolidací

1 933 423 677
2 064 948 538

131 524 861

Upraven˘
rozpoãet

po
konsolidací

1 880 520 912
2 012 045 773

131 524 861

Skuteãnost
po

konsolidaci

1 890 765 820
1 946 396 723

55 630 903

Plnûní
v %

101
97
42

Smluvními vztahy a financováním
rekonstrukce Pilínkovské ulice v okolí
nákupního centra Nisa v Liberci se
zab˘vali zastupitelé mûsta.

Celkem se bude jednat o tfii splátky.
První ãást zaplatí spoleãnost NISA
mûstu do 14 dnÛ po podpisu smlouvy
(1,5 mil.), druhou ãást do 14 dnÛ od
ukonãení Pfiípravné fáze – náklady na
realizaci akce (10,5 mil.). Tfietí platba ve
v˘‰i rozdílu skuteãnû vynaloÏen˘ch
nákladÛ mûsta pfii realizaci akce
a dosud zaplacen˘ch dvou plateb bude
splatná do 30 dnÛ od doruãení koneã-
ného vyúãtování nákladÛ mûsta inves-
torovi. (kor)
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Zmûny v realizaci startovacích bytÛ

Zmûna partnera pro v˘stavbu v objektu b˘valé Textilany

Nov˘ správce vefiejného osvûtlení

Zastupitelé nepodpofiili návrh vratislavick˘ch kolegÛ

Letos v dubnu byla mezi mûstem
Liberec a spoleãností Real Estate,
s. r. o. uzavfiena smlouva o spolupráci
vãetnû návrhu smlouvy o uzavfiení
budoucí smlouvy smûnné. Oba doku-
menty se t˘kají zástavby dnes jiÏ ne-
existujícího objektu Textilany a mimo
jiné upravují podmínky vybudování,
zdvojkolejnûní a provozování pfieloÏky
mezimûstské tramvajové tratû do sou-

sedního Jablonce nad Nisou. Spoleã-
nost Real Estate, s. r. o. v‰ak nyní poÏá-
dala mûsto o souhlas s pfievodem ve‰-
ker˘ch práv a povinností ze smlouvy
o spolupráci na spoleãnost Promenáda
Liberec, s. r. o., a to z dÛvodu prodeje
pozemkÛ, mezi nimiÏ jsou i pozemky,
na kter˘ch má b˘t realizována pfiestav-
ba koleji‰tû. Pfievod práv a povinností
ohlednû uveden˘ch pozemkÛ mezi

Real Estate, s. r. o. a Promenádou Libe-
rec, s. r. o. nabude úãinnosti nejdfiíve
dnem uzavfiení smlouvy o budoucí
smûnné smlouvû mezi statutárním
mûstem Liberec a spoleãností Prome-
náda Liberec, s. r. o.

S návrhem budoucí smûny pozemkÛ
mezi mûstem a spoleãností Real Estate,
s. r. o. souhlasili i zastupitelé mûsta. 

(kor)

Poãátkem záfií roku 2004 radní schvá-
lili v˘sledek obchodní soutûÏe na dodáv-
ku 192 bytov˘ch jednotek v Zeleném
Údolí (startovací byty). Dodavatelská
smlouva byla tehdy uzavfiena se spoleã-
ností Interma, a. s. Vzhledem k tomu, Ïe
jiÏ byla zpracována realizaãní projekto-
vá dokumentace a zmûnily se nûkteré
podmínky pro provádûní stavby, které
mûsto jako zadavatel v dobû zadání
zakázky nemohlo pfiedpovídat, bylo
nutné upfiesnit rozsah plnûní zakázky
dle aktuálních okolností. Radní se proto
zab˘vali dodatkem smlouvy, kter˘ se
t˘ká dal‰ích prací pfii budování byto-
v˘ch jednotek a rovnûÏ poÏadavku na
zmûnu velikosti bytÛ upraviteln˘ch pro
handicapované osoby.

V únoru leto‰ního roku rada s tímto
úãelem schválila vyhlá‰ení jednacího
fiízení bez uvefiejnûní na dodateãné sta-
vební práce se zhotovitelem stavby.

Zmûny jsou dvojího druhu: jednak
zmûny objektivní nepfiedvídatelné sku-
teãnosti, které vyvolaly nutnost více-
prací pfii zakládaní bytov˘ch domÛ
a dále vût‰í rozsah zemních prací, proto-
Ïe byla u nûkter˘ch objektÛ zji‰tûna
nekvalitní podzákladová zemina, kterou
bylo tfieba odvézt a nahradit Ïulov˘m
eluviem. RovnûÏ je zapotfiebí sjednocení
typu domÛ a podsklepních objektÛ, roz-
‰ífiení objemu zemních prací v souvis-
losti se zmûnûn˘m napojením domÛ na
sítû a komunikace jinou konfigurací
terénu v okolí jednotliv˘ch objektÛ.

Zmûny se t˘kají i zv˘‰ení poãtu
upraviteln˘ch bytÛ z dvaceti dvou na
dvacet ãtyfii, dodateãné dispoziãní
úpravy i vybavení upraviteln˘ch bytÛ
s cílem získat vût‰í byty pro rodiny
s invalidními ãleny. RovnûÏ dochází ke
zmûnû zdroje tepla pro vytápûní a pfií-
pravu TUV (pÛvodnû plyn – nyní dálko-
vé vytápûní), nav˘‰ení poãtu stání pro
vozidla, ke zmûnû dopravního znaãení
areálu.

Radní dodatek schválili a zároveÀ
navrhli do nejbliÏ‰ího rozpoãtového
opatfiení zafiadit v˘dajovou poloÏku
„Dofinancování akce 192 bytov˘ch 
jednotek, Zelené Údolí II – 3. etapa“ 
ve v˘‰i 600 800 korun.

Martin Korych

Od poãátku roku probíhala nelehká
jednání s vítûzem vyhlá‰ené vefiejné
zakázky na provoz a obnovu vefiejného
a slavnostního osvûtlení v Liberci. Pfii-
pomeÀme, Ïe na prvním místû se
umístila spoleãnost ELTODO-CITE-
LUM, s. r. o., která podobn˘ systém
provozuje ve více neÏ osmdesáti mûs-
tech âeské republiky (Praha, Brno,
Ústí nad Labem, …). Poté ale je‰tû
probíhalo jednací fiízení bez uvefiejnû-
ní podle zákona o vefiejn˘ch zakáz-
kách, s cílem nastavit pravidla vztahu
tak, aby obû strany mûly nastolena
jasná pravidla spolupráce a dobfie fun-

goval systém kontroly vzhledem k pro-
vádûné sluÏbû.

Nyní po jednáních s právními
zástupci, firmou i ekonomy se podafii-
lo sestavit smlouvu, která fie‰í v‰ech-
ny aspekty smluvního vztahu, vãetnû
pronájmu svûteln˘ch bodÛ a ostatních
souãástí vefiejného osvûtlení. Firma
ELTODO-CITELUM se ve smlouvû
zavazuje mimo jiné k tomu, Ïe do 15 let,
na které je smlouva uzavírána, zajistí
98% funkãnost celého systému (zjisti-
telnou podle platn˘ch smûrnic a no-
rem), zfiídí 24hodinovou bezplatnou
linku pro hlá‰ení poruch a závad na

osvûtlení a zabezpeãí celkov˘ bezpo-
ruchov˘ chod systému, vãetnû pfiípad-
n˘ch oprav a investic do nûho. Sou-
ãástí provozování vefiejného osvûtlení
je i úhrada provozních nákladÛ spoje-
n˘ch s jeho provozem (energie). Cel-
kovû se dá fiíci, Ïe bûhem 15 let do
systému firma investuje prostfiedky,
zkvalitní jej, bude ho provozovat a za
to bude od mûsta inkasovat pravidel-
né platby. V prvních ãtyfiech letech 
jí za tyto sluÏby bude mûsto platit ãást-
ku cca 19,3 milionu korun bez DPH,
v dal‰ích letech to bude 39,7 milionu
korun. (mk)

Zastupitelé zamítli návrh na zmûnu
obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 7/2001 „Sta-
tut mûsta Liberec“, o kter˘ poÏádal
Mûstsk˘ obvod Vratislavice nad Nisou.
Ten chtûl, aby mohl rozhodovat o zaloÏe-
ní nebo ru‰ení právnick˘ch osob, schva-
lovat jejich zakladatelské listiny, spole-
ãenské smlouvy, zakládací smlouvy, sta-

novy a rozhodovat o úãasti v jiÏ zaloÏe-
n˘ch právnick˘ch osobách. Dal‰ím poÏa-
davkem bylo, aby MO Vratislavice mohl
vydávat stanoviska k pofiízené a schvalo-
vané územnû plánovací dokumentaci
v rozsahu svého území, a to ve v‰ech
etapách (podnût, zadání, koncept,
návrh) a v pfiípadû záporného stanoviska

zastupitelstva MO by vÏdy bylo svoláno
dohadovací fiízení. Tfietí poÏadavek se
t˘kal uzavírání nájemních smluv a smluv
o v˘pÛjãce vãetnû nájmu bytÛ na území
obvodu mimo v˘stavbu nov˘ch bytÛ
v lokalitû Zelené Údolí. Ani jeden z poÏa-
davkÛ, o nichÏ se hlasovalo zvlá‰È, zastu-
pitelé nepodpofiili vût‰inou hlasÛ. (dav)
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Letní promenáda Libercem
Statutární mûsto Liberec na leto‰ní

turistickou sezonu pfiipravilo nejen pro
Libereãany zajímav˘ projekt, jímÏ je
„Promenáda nejen pro milovníky histo-
rie, architektury, milovníky pfiírody,
poznávání, ale i vycházek a aktivního
odpoãinku“. Do projektu, zahájeného 
28. kvûtna, se zapojily také ZOO Libe-
rec, Botanická zahrada, Severoãeské
muzeum a Kulturní sluÏby Liberec.
„Promenáda“ nabízí náv‰tûvníkÛm
mûsta ke zhlédnutí i odpoãinku jednu
z nejkrásnûj‰ích mûstsk˘ch ãástí – loka-
litu Masarykovy tfiídy aÏ po Lidové sady.

Promenádní Masarykova tfiída spoju-
je stfied mûsta s Lidov˘mi sady a byla
vÏdy cílem procházek LibereãanÛ, ktefií
zde hledali klid a osvûÏení a vyráÏeli na
v˘lety do blízk˘ch Jizersk˘ch hor. Tfiída
vede reprezentativní vilovou zástavbou,
která vyrostla na pfielomu 19. a 20. sto-
letí a tvofií zahradní ãtvrÈ doplnûnou
o reprezentativní a architektonicky
i jinak zajímavé budovy usazené v par-
kové zeleni vybavené odpoãinkov˘mi
laviãkami. V˘chozím bodem „Promená-
dy“ je kfiiÏovatka Masarykovy tfiídy
a Vítûzné ulice lemovaná v˘stavn˘mi

budovami Severoãeského muzea, b˘va-
lé Obchodní a Ïivnostenské komory
a Mûstsk˘mi láznûmi. Naproti v b˘va-
lém prostoru Libereck˘ch v˘stavních
trhÛ pfiekvapuje rarita architektÛ –
b˘val˘ v˘stavní pavilon Bytexu. Dnes je
v nûm Golf Centrum a restaurace. Zde
se také nacházejí sochafiské památky
z 60. let minulého století – zrestaurova-
né sochy „Brána snÛ“ a „Mot˘lí kfiídla“.
Na horním konci tfiídy bylo vybudováno
pfii úpravách Lidov˘ch sadÛ v letech
1889–1891 Labutí jezírko, kde se dfiíve
jezdilo v létû na lodiãkách, v zimû brus-
lilo a na jehoÏ nábfieÏí se korzovalo aÏ
k hrázdûnému domku, kter˘ slouÏil jako
dozor. Od roku 1974 je zde vyhlá‰ená
restaurace Rybáfiská ba‰ta. Za jezírkem
vznikl jiÏ v roce 1906 Zookoutek, dnes
Zoologická zahrada a v nedaleké Purky-
Àovû ulici uÏ v roce 1895 pÛsobila bota-
nická zahrada. Pfiímo u dne‰ního vcho-
du do ZOO je hotel U Jezírka a za ním
sportovi‰tû tenisového klubu s deseti
tenisov˘mi kurty a nafukovací halou pro
tenis v zimû. Léãebné kúry, masáÏe,
rehabilitaci a dal‰í nabízí Centrum
léãebné rehabilitace, zábavu, rÛzné

mimo‰kolní krouÏky pro dûti, mládeÏ
i pro celou rodinu zase nabízí DÛm dûtí
a mládeÏe Vûtrník. Oddychov˘ prostor
„Promenády“ je ukonãen Lidov˘mi
sady, kde v minulosti byly zotavovny
a sanatoria. Dnes slouÏí náv‰tûvníkÛm
pfiedev‰ím v˘stavná restaurace Lidové
sady se sálem, zahradní restaurací
a 32 m vysokou vyhlídkovou vûÏí.
LahÛdkou je okolní lesopark s uprave-
n˘mi cestiãkami, odpoãívadly, Dûtsk˘m
koutkem a meteorologickou budkou
u koneãné tramvaje.

Mûsto Liberec na realizaci tohoto pro-
jektu poÏádalo o dotaci Evropskou unii.

Vybudovat nov˘ kruhov˘ objezd
a zlep‰it tak dopravní situaci na kfiiÏo-
vatce silnice 1/35 a ulice âeské mládeÏe
je spoleãn˘m cílem statutárního mûsta
Liberec a Krajského úfiadu Libereckého
kraje. Dan˘ úsek je totiÏ z hlediska
dopravního zatíÏení jedním z nejproble-
matiãtûj‰ích.

V srpnu 2004 radní mûsta pfiijali vari-
antu technického fie‰ení souãasného
stavu vãetnû majetkoprávního vypofiá-
dání v rámci této investiãní akce. Na
leto‰ním kvûtnovém zasedání se jiÏ

zab˘vali návrhem smlouvy o spolupráci
mezi mûstem a Krajsk˘m úfiadem Libe-
reckého kraje, kter˘ je investorem
v˘stavby kfiiÏovatky.

Mûsto Liberec vût‰inu sv˘ch závaz-
kÛ uÏ splnilo, a to vykoupením v˘stav-
bou dotãen˘ch nemovitostí a zaji‰tû-
ním náhradních bytÛ pro jejich obyva-
tele. Mûsto i kraj nyní budou spolupra-
covat na majetkovém vypofiádání s dal-
‰ími stavbou kfiiÏovatky dotãen˘mi
subjekty i na realizaci celé investiãní
akce. (dv)

Novû zrekonstruovanou tûlocviãnu
Z· 5. kvûtna si prohlédli primátor mûsta
Jifií Kittner, jeho námûstci Eva Koãárko-
vá a Jifií Veselka a ãlenka zastupitelské-
ho sboru mûsta Marie Pavlová.

¤editelka ‰koly Hana Zábojniková
nejprve náv‰tûvu seznámila s v˘uko-
v˘m programem a mimo‰kolní ãinností
‰koly, která loni oslavila 125 let svého
trvání. V této souvislosti se zmínila
o zapojení ‰koly do mezinárodního eko-
logického projektu Sokrates a o vynika-
jících v˘sledcích ‰kolákÛ v plaveck˘ch
soutûÏích.

Pfii prohlídce novû vybudovan˘ch pro-
stor tûlocviãny vãetnû ‰aten a vybavení
nov˘m cviãebním náfiadím pfiedstavitelé
mûsta ocenili vkusné a praktické fie‰ení
i vhodn˘ materiál – dfievo. „Tûlocviãna je
k nepoznání a pfiedev‰ím zde mají záze-
mí na úrovni jak dûti, tak pedagogové,“
shodli se v‰ichni. Na závûr si primátor
a námûstci nenechali ujít dynamické
aerobické vystoupení ÏákÛ v novém sále
tûlocviãny. Na rekonstrukci a vybavení
tûlocviãny poskytl magistrát 5,5 milionu
korun a tfii sta tisíc darovala ‰kole sta-
vební spoleãnost Imstav. (dav)

Liberec bude mít dal‰í kruhov˘ objezd

O mûstskou kartu
je zájem

·koláci i pedagogové si uÏívají nové tûlocviãny

Na tfii tisíce Ïádostí o Libereckou
mûstskou kartu jiÏ obdrÏela mûstská
spoleãnost Liberecká IS. Nejvût‰í zájem
vefiejnosti se soustfieìuje do kontaktní-
ho místa terminálu MHD ve Fügnerovû
ulici, kde dennû vydají a pfiijmou stovky
Ïádostí. Mnozí obyvatelé si v nûkterém
ze ãtyfi kontaktních míst jiÏ pfievzali
hotové karty. Do konce listopadu je
Liberecká IS vydává zcela zdarma. Od
druhého pololetí bude Liberecká mûst-
ská karta slouÏit jako elektronické pfied-
platné v mûstské hromadné dopravû.

KaÏdou stfiedu v mûsíci ãervnu pro-
bíhá v terminálu MHD speciální pre-
zentaãní akce. Studentky stfiedních
‰kol obleãené do barev emitenta karty
zodpoví otázky a poradí s vyplnûním
Ïádostí. âerstvé drÏitele karet pak
ãeká pfiekvapení v podobû malého
dárku. S touto nadstandardní sluÏbou
se mÛÏete setkat vÏdy ve stfiedu od
7.30 do 10.00 a odpoledne od 13.30 do
17.00 hodin. (s‰)
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Profesionální pfiístup dvou stráÏníkÛ
Mûstské policie Liberec pfii záchranû
lidského Ïivota ocenil pfii kvûtnovém
jednání zastupitelského sboru primátor
Jifií Kittner. Z jeho rukou stráÏníci Vác-
lav Boháãek a Jifií Jaworski pfievzali
dárek, kter˘ jim pfiipomene 17. kvûten,
kdy zachránili pfied pfiíjezdem lékafie
Ïivot 72letému muÏi. V uveden˘ den pfii
kontrole objektu restaurace Centrum na
Královû háji nalezli ve vestibulu na zemi
leÏícího muÏe, kter˘ mûl váÏné zdravot-
ní komplikace. StráÏníci okamÏitû zapo-
ãali s masáÏí srdce, umûl˘m d˘cháním
a základní resuscitací. Jejich rychl˘m
zásahem se podafiilo muÏe zachránit,
coÏ ocenili i pfiivolaní zdravotníci rychlé
záchranné sluÏby. (dv)

Zachránili
lidsk˘ Ïivot

Domovinka nabízí seniorÛm pestr˘
celodenní program

Katalog poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb v Liberci

Letní setkávání s divadlem
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v kvûtnu 2006 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – BlaÏena Suchánková, Anna
Kvapilová, RÛÏena Breuerová, Marie
Kubátová

91 let – BoÏena HasoÀová, BlaÏena
Tykvová, Franti‰ka HloÏková, Jarmila
·imonová, Vlasta Almásiová, Zdenûk
K˘bal, RÛÏena Pokorná, BlaÏena Hofiá-
ková, Anna Viktorinová

92 let – Jan Vít, Karel Polívka, Ladi-
slav Uchytil, Marta ·mídová

93 let – Justina Mafiíková, ZdeÀka
·antorová, BoÏena âtveráãková

94 let – Anna Reme‰ová, Emilie Vever-
ková

95 let – Josef Lesn˘, Vlasta Hakenová

96 let – Andûla Fuxová, BoÏena Pafií-
ková, Otakar VaÀátko

97 let – Marie Bímová, Jindfii‰ka Rej-
dová

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

A léta bûÏí . . .

Centrum zdravotní a sociální péãe
Liberec, které je pfiíspûvkovou organi-
zací statutárního mûsta Liberec, otevfie-
lo v kvûtnu tzv. Domovinku, zafiízení
poskytující denní péãi seniorÛm.
„KlientÛm nabízíme aktivní náplÀ ãasu,
vãetnû procházek do pfiírody, besed se
zajímav˘mi lidmi. Rodinám seniorÛ tak
poskytujeme pomoc tím, Ïe v dobû, kdy
jsou ãlenové rodiny v zamûstnání,
mohou jejich seniofii pob˘vat v pfiíjem-
ném domácím prostfiedí, které jsme tu
vytvofiili,“ uvedla Bedfii‰ka Klíchová,

fieditelka Centra zdravotní a sociální
péãe. Domovinka se nachází v domû
s peãovatelskou sluÏbou (DPS) v ·imáã-
kovû ulici v Liberci-Pavlovicích a její kli-
enti zde mají k dispozici prostory o veli-
kosti bytové jednotky 2+1 se dvûma
balkony a sociálním pfiíslu‰enstvím.
„Mohou si zde povídat, lu‰tit kfiíÏovky,
dle svého uváÏení zapojit se do aktivi-
zaãních programÛ jako jsou napfiíklad
poslech hudby, hry, ãtení a jiné. Mohou
si objednat také koupel, pedikúru nebo
masáÏ. I na to jsme zde zafiízeni,“ doda-
la Bedfii‰ka Klíchová s tím, Ïe si lze
objednat i stravu. Klienti denního
stacionáfie jsou v péãi zdravotní sestry
a peãovatelek DPS.

Pavlovická Domovinka byla otevfiena
zaãátkem kvûtna a její vybavení si pro-
hlédli námûstci primátora Eva Koãárko-
vá, Naìa Jozífková a Jifií Veselka, ktefií
ocenili vznik zafiízení a vyslovili pfie-
svûdãení o jejím dobrém fungování.

Denní stacionáfi pro seniory je otev-
fien od pondûlí do pátku od 7 do 15.30
hodin. Dal‰í informace a objednávky na
pobyt v Domovince vám poskytnou na
tel. ãísle: 485 113 316.

Dagmar Vodvárková

V rámci Komunitního plánování soci-
álních sluÏeb v Liberci byl vydán a je
distribuován Katalog poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb v Liberci, kter˘ sesta-
vil odbor sociální péãe na základû dotaz-
níkÛ vyplnûn˘ch poskytovateli tûchto
sluÏeb. Data v nûm uvedená jsou aktua-

lizována k 31. 3. 2006. Katalog obsahuje
kontakty a údaje o zhruba 90 organiza-
cích a je téÏ umístûn na webov˘ch
stránkách mûsta www.liberec.cz v sekci
oddûlení prevence a sociálních vûcí.

Gabriela Krupiãková,
vedoucí odd. prevence a sociálních vûcí

Statutární mûsto Liberec pofiádá
i v leto‰ním roce pro ‰irokou vefiejnost jiÏ
tradiãní Letní setkávání s divadlem.
Námûstí pfied libereckou radnicí tak oÏije
po nûkolik sobotních prázdninov˘ch
veãerÛ. Kulturní projekt zahájí Naivní
divadlo Liberec dne 8. ãervence 2006 od
21.30 hodin pfiedstavením Alibaba a ãty-
fiicet loupeÏníkÛ. Vstup je zdarma.

Podrobn˘ program na zb˘vající
pfiedstavení naleznete od poloviny
ãervna 2006 na webov˘ch stránkách
mûsta Liberce www.liberec.cz, progra-
my budou k dispozici rovnûÏ v Mûst-
ském informaãním centru, umístûny

budou na v˘lepov˘ch plochách v cent-
ru mûsta. Program letního setkávání
naleznete také na stránkách ãervenco-
vého Kalendáfie Liberecka a prázdnino-
vého dvojãísla Zpravodaje liberecké
radnice. (stra)

Ilustraãní foto



Jste na správné cestû, napsala do
prÛbûÏného hodnocení organizaãnímu
v˘boru FIS mistrovství svûta v klasic-
kém lyÏování Liberec 2009 koordinaãní
skupina Mezinárodní lyÏafiské federace
po kvûtnové inspekãní cestû. Jeho pre-
zident Roman Kumpo‰t neskr˘vá uspo-
kojení a tvrdí, Ïe pro cel˘ pofiadatelsk˘
t˘m to je nejlep‰í motivace.

Kdo tvofií koordinaãní skupinu FIS
a kdy naposledy nav‰tívila Liberec?

Naposledy u nás byla v záfií loÀského
roku. Koordinaãní skupina je sloÏena
z pfiedstavitelÛ FIS, ze zástupcÛ vysíla-
cí unie EBU, coÏ je drÏitel televizních
a rozhlasov˘ch práv z mistrovství svûta,
a spoleãnosti APF, která vlastní marke-
tingová práva. Vedla ji generální sekre-
táfika FIS Sarah Lewisová.

O co se zahraniãní úãastníci bûhem
dvoudenního jednání nejvíc zajímali?

Program zahrnoval dvû desítky nej-
rÛznûj‰ích témat – od v˘stavby areálÛ,
financí, organizace soutûÏí, ochrany
Ïivotního prostfiedí aÏ po akreditaci,

dopravu, lékafisk˘ servis, bezpeãnost ãi
marketing. Podrobnû jsme rekapitulo-
vali pfiedev‰ím aktivity za uplynulé
období, které se t˘kaly inÏen˘rské ãin-
nosti a pfiípravy technické ãásti mist-
rovství svûta vãetnû vizualizace areálÛ
ve Vesci a na Je‰tûdu.

S jak˘m v˘sledkem?
Ne‰lo o provûrku jednotlivostí, ale

spí‰e o kontrolu toho, jak se jednotlivé
oblasti vyvíjejí ve stanoveném harmo-
nogramu. Pro ãleny koordinaãní skupi-
ny bylo velice pozitivní zji‰tûní, Ïe v‰e
probíhá podle ãasového plánu, kter˘
jsme deklarovali pfied více neÏ pÛl
rokem. V nûkter˘ch oblastech jsme uÏ
dokonce je‰tû dál.

Co povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í
poselství, které vyslal organizaãní
v˘bor Liberec 2009 v prÛbûhu této
náv‰tûvy?

âlenové koordinaãní skupiny FIS
vidûli, Ïe do pfiíprav mistrovství svûta
se silnû angaÏuje mûsto Liberec a Ïe
jím aktivnû Ïije také zdej‰í radnice. 

To je pro nû dostateãn˘ dÛkaz, Ïe ‰am-
pionát není pouh˘m dobrodruÏstvím
skupiny lidí, ale souãástí ‰irokého pro-
cesu.

Hosté si také detailnû prohlédli
Liberec. V ãem spatfiují jeho nejvût‰í
pfiednosti?

Liberec se nemÛÏe srovnávat
s atraktivní polohou alpsk˘ch stfiedi-
sek obklopen˘ch nádhern˘mi horami.
Na rozdíl od nich v‰ak není vesnicí,
která náv‰tûvníkÛm neposkytuje
témûfi nic dal‰ího. Naopak – je to bez-
mála stotisícové mûsto, které má boha-
tou infrastrukturu vãetnû kulturního
a spoleãenského zázemí. S ideální
polohou blízko hranic i snadnou dosa-
Ïitelností z Prahy pfiedstavuje mimo-
fiádn˘ potenciál.

Team Liberec 2009 – kolektiv dobro-
volníkÛ, ktefií se budou podílet na pofia-
datelství FIS mistrovství svûta v klasic-
kém lyÏování Liberec 2009 – se zaãíná
postupnû naplÀovat. V pÛli kvûtna se
v jeho fiadách zaregistroval uÏ tisící ãlen.

Jubilejní ãlenkou Teamu Liberec 2009
se stala Katefiina Krausová, studentka
ekonomického lycea v Liberci (na sním-
ku vpravo). „O této moÏnosti mi fiekla
maminka. Hodnû se zajímám o sport,
a proto nechci stát stranou, kdyÏ se za

necelé tfii roky bude v Liberci pofiádat
tak v˘znamná akce,“ svûfiila se devate-
náctiletá maturantka.

Nejvût‰í akcí, kterou dosud ve svém
Ïivotû zafiizovala, byl pfiedvánoãní volej-
balov˘ turnaj ve ‰kole. „Na projektu
Team Liberec 2009 se mi líbí, Ïe nejde
o jednorázovou záleÏitost, ale o nûkolika-
letou koncepãní spolupráci. LyÏování
a bûÏky mám ráda, sama ãasto jezdím do
Bedfiichova. Z ãesk˘ch reprezentantÛ
znám Luká‰e Bauera a samozfiejmû
Katefiinu Neumannovou. KdyÏ jela v Tu-
rínû o zlato, uãitelé nám zapnuli televizi
a mohli jsme jí fandit,“ fiíká Katefiina
Krausová, která v kvûtnu maturovala.

Team Liberec 2009 je v‰ak otevfien
neomezenému poãtu zájemcÛ, z nichÏ
bude nakonec pro spolupráci pfii MS 2009
vybráno 1 700 nejspolehlivûj‰ích dobro-
volníkÛ.

Jejich oficiální nábor zahájil organi-
zaãní v˘bor FIS mistrovství svûta v kla-
sickém lyÏování poãátkem bfiezna leto‰-
ního roku. „V souãasné dobû registruje-
me uÏ 1 082 ãlenÛ, z nichÏ je 453 z Liber-
ce a nûkolik desítek jich je i ze zahrani-
ãí. Hlásí se nám zájemci v‰ech vûkov˘ch
kategorií z celé âeské republiky,“ vypo-
ãítává Ale‰ Máslo, koordinátor Teamu
Liberec 2009.

âlenem Teamu Liberec 2009 se mÛÏe
stát kaÏd˘, komu bude v lednu 2009 –
mûsíc pfied startem svûtového ‰ampio-
nátu – minimálnû ‰estnáct let a splní
pfiitom také dal‰í podmínky. „Vítáme
pochopitelnû zájem vefiejnosti o ‰ampio-
nát a máme radost, Ïe poãet pfiihlá‰ek
stále stoupá. Ne kaÏd˘ z ãlenÛ Teamu
Liberec 2009 v‰ak bude vybrán ke spo-
lupráci pfii samotném mistrovství svûta
2009 – tfieba ze zdravotních nebo ãaso-
v˘ch dÛvodÛ. Abychom mohli vybírat ty
skuteãnû nejlep‰í, potfiebujeme okolo tfií
tisíc zaregistrovan˘ch ãlenÛ,“ upfiesÀuje
Ale‰ Máslo.

Zájemci o ãlenství v Teamu Liberec
2009 se mohou pfiihlásit na stránkách
www.liberec2009.com/prihlaska, kde
se také seznámí s koncepcí spolupráce,
pfiípadnû dopisem na e-mailovou adresu
team@liberec2009.com.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Roman Kumpo‰t: Pozitivní v˘sledky inspekce tû‰í i motivují

První tisícovka dobrovolníkÛ
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zároveÀ vzbuzovaly nadûji na jejich
obnovu. Interiér lázní ozvlá‰tnila díla
Jifiího Davida, jimiÏ byl „Andûl“
a „Srdce“.

Nedûlní zájem lidí ocenil pfii veãerní
benefici i primátor mûsta Jifií Kittner.
„Velmi si váÏím, Ïe lidé v takovém
poãtu si pfii‰li prohlédnout láznû a pod-
pofiili i na‰i sbírku, jejíÏ v˘tûÏek vûnu-
jeme na záchranu pfiedev‰ím sochafi-
sk˘ch dûl,“ uvedl primátor na veãeru,
jehoÏ se zúãastnil i pfiedseda Senátu
Pfiemysl Sobotka a poslanec dolní snû-
movny Parlamentu âR Tomá‰ Hasil.
Mezi dvûma stovkami hostÛ byla pfií-
tomna i delegace z partnerského
Augsburgu. Ti v‰ichni spoleãnû zhléd-
li komponovan˘ program, na kterém
vystoupila hereãka a zpûvaãka Chantal
Poullain, jeÏ sklidila za své ‰ansony
obdivn˘ potlesk. Ten patfiil i aktérÛm
ze spoleãnosti Gutha Jarkovského,
z jehoÏ „Spoleãenského katechismu“
uvedli scénku Jak se chovati v lázních.
Atmosféru lázeÀského interiéru pak
umocnila módní pfiehlídka plavek
a pláÏového obleãení, a to v‰e za

hudebního doprovodu tûlesa RÛÏe
z trní.

„V˘stava o minulosti, souãasnosti
a budoucnosti lázní, vãetnû vefiejné
sbírky potrvá do konce letních prázd-
nin. Zájemci v‰ak mohou pfiispívat i na

zvlá‰tní konto 35-6952370217/100,“
uvedla hlavní koordinátorka celé
nedûlní akce Jitka Mrázková. Na bene-
fiãní veãer se prodalo 153 vstupenek
s v˘tûÏkem 22 950 korun.

Dagmar Vodvárková

Láznû vzbudily neb˘val˘ zájem
Pokraãování ze str. 1

Libereãané a fanou‰kové FC Slo-
van Liberec budou dlouho vzpomínat
na leto‰ní Gambrinus ligu a na sobo-
tu 13. kvûtna 2006, kdy se mistrovsk˘
pohár ocitl v rukou libereck˘ch hráãÛ.
Pfii odpoledním posledním zápase
s Mladou Boleslaví bylo skandování:
„Mistfii, mistfii!“ sly‰et ‰iroko daleko
od fotbalového stánku. To v‰ak nebylo
nic proti tomu, jak na pût tisíc lidí pfii-
vítalo fotbalisty Slovanu na námûstí

pfied libereckou radnicí. Kfiiãeli, píska-
li, skákali a dávali hráãÛm najevo svou
radost i dík, Ïe po ãtyfiech letech se
titul vrátil do mûsta pod Je‰tûdem.

Fotbalisty Slovanu pfiijal na rad-
nici primátor mûsta Jifií Kittner, kter˘
jim podûkoval za superv˘kony a per-
fektní reprezentaci mûsta. Hráãe 
pfii‰li pozdravit i pfiedseda Senátu
Pfiemysl Sobotka a poslanec Tomá‰
Hasil.

Boufilivé ovace zaplnûného ná-
mûstí nebraly konce a pro hráãe byly
velkou odmûnou, stejnû jako poho‰tû-
ní, které pro nû na závûr na‰í nejvy‰‰í
fotbalové soutûÏe pfiipravila restaura-
ce U Klá‰tera.

(dv)

Boufilivé oslavy mistrÛ ligy

Foto: Ota Mrákota

Foto: Karel Kubát ml.
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Bude mít dûtské oddûlení epileptologické centrum?
Dûtská neurologická poradna Krajské

nemocnice Liberec (KNL), která je uni-
kátní v tom, Ïe jako jedno z mála dût-
sk˘ch oddûlení v âeské republiky je
zastoupena dvûma dûtsk˘mi neurology,
poskytla v uplynulém roce pomoc 2 669
pacientÛm. Stala se tak, co do poãtu
náv‰tûv, nejvytíÏenûj‰í poradnou dût-
ského oddûlení KNL. Na druhé místo se
podle statistiky fiadí alergologie s 2 124
o‰etfien˘mi.

Zeptali jsme se primáfie dûtského
oddûlení MUDr. Martina Zítka, jaká neu-

rologická onemocnûní pfievládají?
„Poradna se ve vût‰inû pfiípadÛ vûnuje
tzv. diferenciální diagnostice, kdy se zji‰-
Èuje pfiíãina neurologick˘ch obtíÏí. Jed-
noznaãnû jsou nejãastûj‰í bolesti hlavy,
které mají rÛzné pfiíãiny a my se vÏdy,
pomocí zobrazovacích metod, snaÏíme
vylouãit nádor mozku. Za vût‰inou boles-
tí hlavy stojí vadné drÏení tûla a skuteã-
nost, Ïe dûti tráví pfiíli‰ mnoho ãasu
u poãítaãÛ.“ Kromû bolestí hlavy trápí
dûti v nemalé mífie epileptické záchvaty.
V evidenci je témûfi 400 epileptikÛ. Neu-

rologická poradna se dále stará o svalo-
vá postiÏení a o pacienty s mozkovou
obrnou. V souãasné dobû usiluje dûtské
oddûlení KNL o akreditaci v oboru dût-
ská neurologie a statut regionálního dût-
ského epileptologického centra, neboÈ
má díky úzké spolupráci s neurologií pro
dospûlé a neurochirurgií, a také díky
‰piãkovému pfiístrojovému zázemí, ve‰-
keré pfiedpoklady pro poskytování péãe
na nejvy‰‰í úrovni. Liberecká dûtská
neurologie je díky MUDr. ·ípovi uznáva-
n˘m pracovi‰tûm v celé âR. (sa‰)

Do redakce Zpravodaje liberecké
radnice pfii‰el dopis od ÏákÛ
a zamûstnancÛ Základní ‰koly 
Je‰tûdská, ktefií dûkují statutární-
mu mûstu Liberec a firmû Geos
AGT s. r. o. za rekonstrukci sociální-
ho zafiízení pro Ïáky a pedagogy na
jednom ze ‰kolních pavilonÛ.

„Práce byly odvedeny v nejlep‰í
kvalitû. Velmi si v‰eho váÏíme,“
stojí v dopise, v jehoÏ závûru autofii
vyslovují pfiání, aby se na‰el dosta-
tek finanãních prostfiedkÛ na rekon-
strukci dal‰ích pavilonÛ ‰koly, coÏ
by pfiispûlo k dal‰ímu zlep‰ení 
podmínek pro Ïáky i zamûstnance.

(rz)

Libereck˘ jarmark 2006
Mûsto pod Je‰tûdem oÏije ve dnech 17. a 18. ãervna 2006 tradiãní akcí, kterou
je Libereck˘ jarmark. Po dva dny bude moci vefiejnost sledovat podívanou
plnou rytífisk˘ch turnajÛ, her a soutûÏí, zhlédnout ‰ikovnost mnoha fiemeslníkÛ
a umûlcÛ, ktefií budou svá díla nabízet k prodeji.
Sobota 17. ãervna – námûstí Dr. E. Bene‰e
9.00 hod. otevfiení trÏi‰tû
9.30 hod. slavnostní prÛvod mûstem a pfiíjezd Katefiiny z Redernu
9.45 hod. slavnostní uvítání s primátorem, pfiedání darÛ, vztyãení praporÛ
11.00 a 16.00 hod. „Jak mûsto k ãistotû pfii‰lo“
21.00 hod. veãerní slavnostní prÛvod mûstem
21.20 hod. veãerní galaprogram (hudba, tanec, magie, fakírské show, „zrození
rytífie z radniãní vûÏe“)
22.15 hod. slavnostní zakonãení
Po oba dva dny Libereckého jarmarku se v dopoledních a odpoledních hodinách
konají v Kostelní ulici rytífiské turnaje na koních.
Nedûle 18. ãervna – námûstí Dr. E. Bene‰e
9.00 hod. otevfiení trÏi‰tû
11.00 a 15.00 hod. „Jak mûsto k ãistotû pfii‰lo“
16.45 hod. slavnostní zakonãení jarmarku a odjezd Katefiiny z Redernu s dvorem

Program festivalu Nisa – fieka, která nás spojuje

NISAOPEN 2006
16.–18. ãervna, finálové zápasy v hale Dukly Liberec

7. roãník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé, 
rozdûlen˘ do 9 kategorií. Letos poprvé soutûÏ ve freestyle.

Libereck˘ jarmark 2006
17.–18. ãervna, námûstí pfied libereckou radnicí 

a Kostelní ulice
Po roce opût do Liberce zavítají trhovci, fiemeslníci, 
rytífii, ale tentokrát i majitelka Libereckého panství 

Katefiina z Redernu.

Aby ze svûta nevymizela radost
19. ãervna, 13–18 hodin, námûstí pfied libereckou radnicí

Odpoledne plné zábavy pro tvofiivé dûti – v˘tvarn˘ 
happening „Akvárium“. 

Probûhne i vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární a v˘tvarné soutûÏe.

Slavnosti fieky a Poselství Nisy
23.–25. ãervna, podél toku Nisy

Víla Nisa, po cel˘ rok lidsk˘m oãím neviditelná,
se zjeví u pramene a putuje s doprovodem na Trojzemí,
kde fieka opou‰tí území na‰eho kraje a na‰í republiky.

Rockov˘ náfiez za vysvûdãení
30. ãervna, od 14.00 hodin, Lidové sady Liberec

Poslední den pfied nastávajícími prázdninami dostanou
v‰ichni ‰koláci a studenti za dosaÏené v˘sledky pofiádn˘

rockov˘ náfiez!
Od 14.00 hodin probûhne soutûÏ amatérsk˘ch rockov˘ch skupin,

od 20.00 hodin vystoupí skupiny L*RU, HUSH 
a DROBN¯ ZA BÒRA.

V¯STAVY
Nisa – fieka, která nás spojuje, 1.–30. ãervna, Lidové sady
V˘stava mapující pfiedchozí roãníky festivalu Nisa – fieka,

která nás spojuje.
V˘tvarná soutûÏ, 20. ãervna–14. ãervence,

Krajská vûdecká knihovna
Vybrané práce dûtí a mládeÏe na téma „Koupání".

Do‰lo na adresu
redakce



Spoleãnost Vefiejnû prospû‰né práce
Liberec, o. p. s. se pomalu zapisuje do
povûdomí lidí. Úãelem spoleãnosti je
zaji‰Èování ãasovû omezen˘ch pracov-
ních pfiíleÏitostí pro dlouhodobû neza-
mûstnané, ktefií mají o práci opravdov˘
zájem. Na‰ím cílem je poskytnout jim
dobr˘ odrazov˘ mÛstek k získání trva-
lej‰ího zamûstnání. Zámûrem je také
pomoci zlep‰it celkovou úroveÀ vzhle-
du mûsta. Pracovníci spoleãnosti vypo-
máhají v matefisk˘ch a základních ‰ko-
lách, v neziskov˘ch organizacích,
v Romském komunitním centru, ve ska-
teparku, pfii rekonstrukci staré hasiãské
zbrojnice ve Vratislavicích n. N., v ZOO,
Mûstsk˘ch lázních ãi napfiíklad pfii ruã-
ním ãi‰tûní mûsta.

MoÏná, Ïe uÏ jste se i vy osobnû
s jejich prací setkali. Spoleãnost v‰ak
stále nemá své logo, proto ve spoluprá-
ci se statutárním mûstem Liberec
vyhla‰uje soutûÏ o „Návrh loga spoleã-
nosti“. Zapojit se mohou jednotlivci,
skupiny, dûti i dospûlí. Návrh loga
mÛÏe b˘t ztvárnûn na papífie i na CD
v optimálním rozli‰ení pro tisk. Ve‰keré
návrhy i na CD musí b˘t opatfieny jmé-
nem a pfiíjmením autora, úplnou adre-
sou vãetnû PSâ, kontaktním telefonem,
pfiípadnû e-mailovou adresou. Námût
by mûl b˘t jednoduch˘ a v˘stiÏn˘.
Zapojením do soutûÏe dává úãastník
souhlas k pfiípadnému vystavení jeho
návrhu. Vítûzné logo se stane majetkem
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Pozvánka na odhalení památníku

Proã se nebát speciálních dyslektick˘ch tfiíd

Slavnostní otevfiení parku Jablonecká,
spolu s odhalením památníku „Obûtem
komunismu“, se uskuteãní v Den památ-
ky obûtí komunismu, v úter˘ 27. ãervna
2006, v 11 hodin dopoledne.

Vûfiíme, Ïe vy v‰ichni, ktefií jste trpûli
za své sm˘‰lení ve vûzeních a pracov-
ních táborech totalitního reÏimu jako
jeho pfiímé obûti, ãi jste byli pronásledo-
váni za nekompromisní postoje sv˘ch
rodiãÛ i vy, ktefií jste dobu totalitní zvÛle
nezaÏili, av‰ak lidskou svobodu ctíte
a vyznáváte, pfiijmete pozvání k osobní
úãasti pfii slavnostním aktu u pfiíleÏitosti
odhalení památníku „Obûtem komunis-
mu“. Statutární mûsto Liberec

Vítûzn˘ návrh podoby památníku,
vûnovaného obûtem komunistického
reÏimu v letech 1948–1989, vze‰el z v˘bû-
rového fiízení, v nûmÏ zvítûzil projektov˘
t˘m spoleãnosti Sporadical, s. r. o., Praha.

K napsání tohoto ãlánku mne vedou
zbyteãné obavy nûkter˘ch rodiãÛ z toho,
Ïe jejich dítûti je doporuãeno pedagogic-
ko psychologickou poradnou zafiazení do
tzv. speciální dyslektické tfiídy. Sám se
musím pfiiznat, Ïe jsem ani já je‰tû pfied
rokem nemûl moc velké ponûtí, co tako-
vá speciální tfiída je, jak se tam uãí, jak˘
kolektiv Ïáci slouãení z celého Liberce
vytvofií atp. Do této doby jsem totiÏ uãil
na ‰kole, kde se Ïáci s tûmito problémy
témûfi nevyskytovali a pokud náhodou
ano, pak bylo nalezeno fie‰ení v jejich
pfiefiazení právû do dyslektické tfiídy.
Chápal jsem oprávnûné obavy rodiãÛ
o budoucnost jejich dítûte.

Teprve po nástupu do Základní ‰koly
U Soudu v Liberci jsem poznal, Ïe tyto
obavy jsou zbyteãné. Pfiesvûdãil jsem se
o tom, kdyÏ jsem sám zaãal uãit ve spe-
ciální tfiídû. Také rodiãe mi potvrdili mou

zku‰enost, Ïe sebelep‰í integrace nemÛ-
Ïe nahradit speciální péãi v malém
kolektivu dûtí, které sluãuje dohromady
stejn˘ nebo podobn˘ problém.

Ve speciálních tfiídách se Ïáci uãí
v malém kolektivu maximálnû 14 dûtí
zatím podle osnov Z·, ale uÏ i na‰e ‰kola
zaãala s pfiípravou vlastního ‰kolního
vzdûlávacího programu, kter˘ bude
urãen právû tûmto dûtem.

Na 1. stupni jsou v rukou uãitelÛ, ktefií
vystudovali speciální pedagogiku, vyuÏí-
vají speciálních v˘ukov˘ch metod, mají
k dispozici speciální pomÛcky, které
slouÏí k reedukaci poruch u tûchto ÏákÛ.
Nyní se nám podafiilo umoÏnit studium
speciální pedagogiky i pro nûkteré uãite-
le na 2. stupni. I zde uãitelé vyuÏívají
speciálních metod v˘uky, rÛzn˘ch forem
práce a pomÛcek, vãetnû pomÛcek kom-
penzaãních.

O zafiazení dítûte do speciální tfiídy
rozhoduje fieditel ‰koly. Návrh na zafiaze-
ní podávají pracovnice Pedagogicko psy-
chologické poradny v Liberci (PPP). Na
rodiãe zb˘vá tedy to dÛleÏité rozhodnutí,
zda zvolit v˘uku ve speciální tfiídû.

SvÛj ãlánek pí‰i v dobû, kdy se blíÏí
pro nûkteré dûti ãas vysvûdãení na konci
prvního roku ‰kolní docházky. Nûktefií
rodiãe budou postaveni pfied skuteãnost,
Ïe jejich syn ãi dcera, i pfies ve‰kerou
snahu, nebude mít známky podle jejich
pfiedstav. Uãitelé, ktefií je vyuãovali v prÛ-
bûhu 1. tfiídy navrhují rodiãÛm vy‰etfiení
v PPP, na základû kterého se mohou lépe
orientovat ve ‰kolních obtíÏích svého
dítûte. Radím jim proto, aby se nebáli,
poÏádali o pomoc PPP a ve spolupráci
s na‰í ‰kolou pomohli dítûti zajistit jeho
osobní rÛst. Mgr. Milan Rambousek,

fieditel Z· U Soudu

SoutûÏ o návrh
loga spoleãnosti

Za Libereck˘ kraj byl jmenován do
Rady vlády âR pro záleÏitosti romské
komunity koordinátor pro Romské
komunitní centrum a romsk˘ poradce
pan Miroslav Kotlár.

Rada je stál˘m poradním a iniciaã-
ním orgánem vlády pro otázky romské
komunity, napomáhá systémové inte-
graci romské komunity do spoleãnosti
a zabezpeãuje souãinnost resortÛ
odpovûdn˘ch za realizaci dílãích opat-
fiení a plnûní úkolÛ, vypl˘vajících

z usnesení vlády a mezinárodních
smluv, jimiÏ je âeská republika vázá-
na. Soustfieìuje, projednává a pfiedklá-
dá vládû informace, podklady a návrhy
pro tvorbu a uplatÀování politiky vlády
v oblasti integrace romsk˘ch komunit.

Miroslav Kotlár sídlí v budovû Rom-
ského komunitního centra na adrese tfi.
Dr. M. Horákové 49, Liberec 6–Rochlice
a mÛÏete ho zastihnout na telefonu
485 134 817, pfiípadnû na e-mailu:
rkc.liberec@rkc.liberec.cz.

Romsk˘ poradce v Radû vlády âR

Pokraãování na str. 12



10 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVEN 2006

Ne‰vary „pejskafiÛ“

Sbûrn˘ dvÛr pfiijímá vyfiazené elektrospotfiebiãe
V závûru roku 2005 vstoupila v plat-

nost ustanovení zákona ãíslo 185/2001
Sb. o odpadech, která se t˘kají zpûtného
odbûru elektrozafiízení. Cílem této úpra-
vy je, aby se rozliãná elektrozafiízení
nestala odpadem, ale byla v co nejvût‰í
mífie recyklována. K úãelu provozování
tohoto systému byli pro jednotlivé
druhy elektrozafiízení urãeni provozova-
telé, jimiÏ jsou ELEKTROWIN a. s. Praha,
EKOLAMP s. r. o. Praha a ASEKOL s. r. o.

Praha.
S tûmito provozovateli uzavfielo

v tûchto dnech statutární mûsto Liberec
smlouvu o zfiízení místa zpûtného odbû-
ru elektrozafiízení ve sbûrném dvofie
odpadÛ firmy .A.S.A. Liberec s. r. o. Zde
mohou b˘t ke zpûtnému odbûru pfiedá-

vány bezplatnû napfiíklad tyto druhy
odpadÛ: radiopfiijímaãe, televizory, poãí-
taãe vãetnû monitorÛ, záfiivkové trubice,
kompaktní záfiivky a v˘bojky, praãky,
ledniãky a mrazniãky, elektrické sporá-
ky, vafiiãe, ponorné vafiiãe, drobná tech-
nika jako elektrické holicí strojky, záz-
namníky, disketové jednotky, noteboo-
ky, mobilní telefony, klasické telefony,
vysílaãky, el. kalkulaãky apod., elektric-
ky napájené hraãky, elektromotory, ãer-
padla, elektrické Ïací stroje, elektrické
kompresory, elektrická kamna v‰ech
systémÛ.

Základní podmínkou bezplatného pfii-
jetí je, aby elektrozafiízení bylo pokud
moÏno kompletní, tedy aby u nûj
nescházely základní komponenty, jako

napfiíklad u ledniãek a mrazniãek kom-
presory, u praãek elektromotor.

Sbûrn˘ dvÛr bude sbûrn˘m místem
nejen pro obãany, ale i pro drobné pod-
nikatele, ktefií ve své provozovnû nema-
jí prostory pro elektrozafiízení, která jim
vracejí obãané. V tomto pfiípadû bude
podmínkou potvrzení provozovatelÛ
kolektivního systému, Ïe je tento podni-
katel smlouvou pfiipojen do kolektivního
systému odbûru elektrozafiízení.

JiÏ tedy není nutné, aby elektrozafií-
zení, která doslouÏila, skonãila na ãer-
n˘ch skládkách. KaÏd˘ obãan mÛÏe pou-
Ïít sluÏby sbûrného dvora odpadÛ nebo
poÏadovat pfii koupi nového elektrozafií-
zení odbûr starého prodejcem.

Technick˘ odbor MML

Doslova na dny se jiÏ poãítá dokonãe-
ní rekonstrukce b˘valé knihovny na
námûstí Dr. E. Bene‰e, kterou statutární
mûsto Liberec v roli investora a akciová
spoleãnost Integra coby dodavatel prací
odstartovaly 1. dubna 2005. Stavba má
b˘t hotova do 30. ãervna 2006, tedy pfies-
nû po 15 mûsících. V souãasné dobû je
objekt stále zahalen le‰ením a zvuk sta-
vebních strojÛ prozrazuje pfiítomnost
stavafiÛ a dal‰ích fiemeslníkÛ.

„¤emeslníci se pohybují jak uvnitfi
objektu, tak venku. Ve vnitfiních prosto-
rech se maluje, osazují se dvefie a pro-
sklené stûny mezi kanceláfiemi. Ve v‰ech
místnostech se instalují osvûtlovací tûle-
sa. Dokonãují se práce také na tfiech
kabinách v˘tahu, které pfiepraví obãany
do vy‰‰ích pater budovy,“ uvedl Martin
BlaÏeviã z technického odboru magistrá-

tu. Od rána do veãera mohou kolemjdou-
cí registrovat pohyb na le‰ení. Pomocí
nûho se restaurují ozdobné prvky objek-
tu a celá budova se novû omítá fasádou.
„Do fini‰e spûje pokrytí stfiechy eterni-
tem. Po dohodû s památkáfii byla zvolena
i jeho barva, a to tmavû ãernomodrá,“
dodal Martin BlaÏeviã.

Oficiální slavnostní zahájení nové
radnice je naplánováno na zaãátek záfií.
Novinkou pro klienty bude moderní
odbavování v hlavní pfiepáÏkové hale,
a to v reÏimu vyvolávacího systému.
Napfiíklad pfiijde-li si obãan vyzvednout
obãansk˘ prÛkaz, pfii vstupu do haly si
na „tlaãítkovém panelu agend“ zadá pfií-
slu‰nou „sluÏbu“ a vyzvedne pofiadové
ãíslo (obdoba odbavování klientÛ v ban-
kách). Obãan vyãká aÏ se na vyvoláva-
cím displeji objeví jeho pofiadové ãíslo

a ãíslo pfiepáÏky, u níÏ bude obslouÏen.
Na snímku je vyobrazen panel s tlaãítky
tak, jak ho obãan uvidí pfii vstupu do
haly. Jednotlivá tlaãítka jsou uspofiádána
podle pfiíslu‰nosti k jednotliv˘m odbo-
rÛm. Vstupní hala je rozdûlena do ãtyfi
ãástí a kaÏdá z nich má svÛj vyvolávací
displej. Dagmar Vodvárková

Projekt nové radnice pfied cílovou páskou

Splatnost poplatku za odpad
Od 1. 1. 2006 je úãinná vyhlá‰ka

o místním poplatku za komunální odpad
ã. 6/2005. Vyhlá‰ka pfiiná‰í zmûnu
pouze v prodlouÏení období, za které je
provádûna úhrada. Mûní se termíny
splatnosti poplatku. Splatnost jiÏ je polo-
letní místo ãtvrtletní. To znamená, Ïe
obãané, ktefií mají trval˘ pobyt v Liberci,
budou platit poplatek do 25. dne 
po skonãení kalendáfiního pololetí. To
je za leden aÏ ãerven roku 2006 se
bude platit aÏ do 25. 7. 2006 a za ãer-
venec aÏ prosinec 2006 bude splat-
nost 25. ledna 2007. Pokud si obãan
bude chtít zaplatit na cel˘ rok dopfiedu,
musí tak uãinit do 25. ãervence vãetnû.
JestliÏe má poplatník trval˘ pfiíkaz

v bance, nemusí nutnû provádût
zmûnu. Dubnová a fiíjnová úhrada bude
pouÏita jako záloha na splatnost v ãer-
venci a v lednu. Poplatník s trval˘m
pobytem v Liberci, kterému jsou zasílá-
ny sloÏenky, nyní obdrÏí po‰tovní pou-
kázku a uhradí 6 mûsíãních plateb (za
jednu osobu se jedná o 246 Kã).

Poplatníci chatafii platí také 246 Kã,
ale jedná se o 2. pololetí 2006. Zacho-
vává se stejn˘ princip jako v minulosti,
tedy placení poplatku dopfiedu, av‰ak
v pololetních cyklech. Po úhradû jsou
poplatníkovi vydány sbûrné pytle.

V˘‰e poplatku je stále 41 Kã mûsíãnû
za kaÏdou osobu s trval˘m pobytem
nebo za rekreaãní objekt.

KaÏdoroãnû v tuto dobu se objeví
velk˘ nepofiádek nejen na sídli‰tích.
Kromû nejrÛznûj‰ích obalÛ od potravin
jsou komunikace a zelené plochy
doslova „posety“ psími exkrementy.
Tento ne‰var lze pfiisoudit nekázni
majitelÛ psÛ, ktefií po sv˘ch miláãcích
neuklízejí a tak poru‰ují vyhlá‰ku sta-
tutárního mûsta Liberce ã. 11/2005 a §
47/1d) zákona ã. 200/90 Sb.

„StráÏníci se této problematice
vûnují celoroãnû, ale v souãasnosti
intenzivnûj‰ími kontrolami. V rámci
prevence jsou mezi obãany ‰ífieny letá-
ky, které na ,psí problematiku’ upozor-
Àují.“ uvedla mluvãí Mûstské policie
Liberec, Veronika Janouchová. (rz)
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–22.30 hodin, 
sobota 13–22.30 hodin,

nedûle, svátky 8–22.30 hodin

Najdu svého pána?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356
■ pes, kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘ s hnû-
d˘mi znaky, 9–10 let ■ pes, kfiíÏenec,
bíloãern˘, del‰í srst, 2 roky ■ fena, kokr-
‰panûl, zlatá, slepá, 9 let ■ pes, kfiíÏe-
nec, plav˘, 10 let ■ pes, kfiíÏenec, ãern˘
s náprsenkou, 5 let ■ fena, kfiíÏenec,
ãerná s náprsenkou, 5 let ■ pes, ‰tûnû
cca 4–5 mûsícÛ, kfiíÏenec vût‰í vzrÛst,
bílorezav˘, ■ pes, kfiíÏenec NO x labra-
dor, ãern˘ s náprsenkou, 4 roky ■ pes,
stfiedoasiat, béÏovorezavo‰ed˘, 5 let
■ pes, staford, tmavû rezav˘, 8 let ■ pes,
mal˘ kfiíÏenec, krátkosrst˘, ãern˘ s pále-
ním, 9–10 let ■ fena, kfiíÏenec, malá, bílá
s rezav˘mi skvrnami, 9–10 let ■ pes, kfií-
Ïenec, stfiední, bíl˘ s hnûd˘mi znaky,
2 roky ■ fena, NO, ãerná s pálením, 8 let
■ pes, pudl, aprikot, 8 let ■ pes, kfiíÏe-
nec kníraãe, ãern˘, del‰í srst, 2 roky
■ pes, kfiíÏenec NO x kníraã, vût‰í
vzrÛst, 2 roky ■ pes, kfiíÏenec, hnûd˘,
2 roky

V centru je dále k dispozici dvacet psÛ
star‰ích 10 let.

Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe.

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

9.–15. 6. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
16.–18. 6. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
19.–25. 6. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
26. 6.–2. 7. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
3.–6. 7. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
7.–9. 7. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
10.–13. 7. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

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

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.

NOVINKA NA WWW.INFOLBC.CZ
Zejména dûti mají v oblibû ãerven, neboÈ právû v tomto mûsíci se koná fiada akcí
u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne dûtí a blíÏícího se ukonãení ‰kolního roku. To je
zároveÀ vhodná pfiíleÏitost pro to, abychom vám pfiedstavili novinku na stránkách
www.infolbc.cz – liberecké pexeso. Tato v‰eobecnû známá a jednoduchá hra se
zamûfiuje na atraktivní místa ve mûstû a kromû zábavy, kdy mÛÏete zkusit pfiekonat
své vlastní rekordy, nabízí také pouãení formou krátk˘ch doplÀujících textÛ.

POZVÁNKA NA AKCI
Ve dnech 17.–18. 6. 2006 se koná na námûstí pfied radnicí a v Kostelní ulici opût
oblíben˘ Libereck˘ jarmark, kde bude mít svÛj stánek s propagaãními materiály
také MIC. Pozor: Kanceláfi infocentra v radnici nebude bûhem konání jarmarku
z organizaãních dÛvodÛ otevfiena. Informace o Liberci vám rádi poskytneme
pfiímo na stánku, ov‰em vstupenky na rÛzné akce si radûji zajistûte pfiedem.

UPOZORNùNÍ
Od 1. ãervna 2006 je zpoplatnûno obecné uÏívání silnice R 35 v úseku Rádelsk˘
Ml˘n–Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o smûr Liberec–Turnov, kde je od uve-
deného data zapotfiebí mít pfii jízdû tímto úsekem platnou dálniãní známku.

NÁ· TIP
Po nedávné revizi je opût v provozu kabinová lanová dráha na Je‰tûd, která sho-
dou okolností poprvé zahájila svou sluÏbu vefiejnosti v mûsíci ãervnu, a to
27. 6. 1933. Patfiíte-li ke ctitelÛm této dráhy, jistû vás potû‰í i zajímavá broÏurka
Pavla Vursty (1933–2003 – 70 let lanové dráhy na Je‰tûd), která je do vyãerpání
zásob zdarma k dispozici v MIC.

âERVNOVÁ SOUTùÎ
Právû v mûsíci ãervnu, 24. 6. 1560, udûlil Liberci Bedfiich z Redernu jedno velmi
dÛleÏité privilegium. Nakolik bylo toto „právo“ v minulosti podstatné, je zfiejmé
napfiíklad z událostí roku 1622, kdy ho Albrecht z Vald‰tejna mû‰ÈanÛm odÀal a ti
si poté trpce stûÏovali, Ïe pfii‰li o pfiíjmy, jeÏ jim umoÏÀovaly udrÏovat kostel,
‰kolu, budovy a silnice ve slu‰ném stavu.
JestliÏe víte o jaké privilegium se jedná, mÛÏete se zúãastnit na‰í soutûÏe o zají-
mavou cenu – publikaci Jany Eichlerové – Pohádky pro malé i velké Libereãánky.
Své odpovûdi zasílejte na v˘‰e uvedenou adresu, e-mail, popfi. fax ve tvaru: Sou-
tûÏ + správná odpovûì, jméno, pfiíjmení a úplná adresa. K poslednímu dni v mûsí-
ci bude z do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí vylosován jeden v˘herce, kter˘ obdrÏí slí-
benou publikaci doporuãenou po‰tou.
Správná odpovûì na kvûtnovou soutûÏní otázku zní: Hlavní radniãní vûÏ zdobí
na ‰pici rytífi – symbol ochrany mûstsk˘ch práv. Blahopfiejeme v˘herci (jméno
bylo vylosováno aÏ po uzávûrce tohoto Zpravodaje, je zvefiejnûno na
www.infolbc.cz) a dûkujeme za úãast i v‰em ostatním soutûÏícím.

NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:
■ nov˘ jízdní fiád a ceník cyklobusÛ na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedfii-
chov–Liberec a Jablonec n. N.–Liberec–Oseãná–Hamr na Jezefie s platností od 
29. dubna do 1. fiíjna 2006
■ pfiehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
■ pfiehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné
■ pfiehled rozhleden Libereckého kraje, fotografie, kontakty, historii, zajímavosti
■ letní tipy aneb „kam v létû…“ pfiehled bazénÛ, koupali‰È, jízdáren, prodejen ãi
opraven kol, tipy na vyhlídkové lety, horolezeckou stûnu, zábavu pro dûti atd.
■ seznam brigádnick˘ch agentur, kontakty, otvírací dobu

V¯BùR âERVNOV¯CH HISTORICK¯CH UDÁLOSTÍ
4. 6. 1850: byl otevfien Mûstsk˘ okresní soud.

15. 6. 1937: byly zahájeny pravidelné civilní lety do Prahy.
22. 6. 1863: zahájila v Liberci svoji ãinnost âeská beseda.
27. 6. 1933: byl zahájen vefiejn˘ provoz lanové dráhy na Je‰tûd.
29. 6. 1897: bylo v dÛsledku hojn˘ch sráÏek zcela zaplaveno dolní mûsto.
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc ãerven pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.



Ondfiej Havelka a jeho pfiítelkynû Michaela Lorencová jsou dva mladí lidé z Liber-
ce a vizáÏí spí‰ nenápadní. O to víc jsem byla pfiekvapena jejich vyprávûním o neob-
vyklé cestû na africk˘ kontinent. Za dobrodruhy bych je rozhodnû nepovaÏovala.
A ãím jsou tak v˘jimeãní? Oba dva a jako první âe‰i absolvovali pfiechod celé Afri-
ky pfies 27 státÛ pû‰ky a stopem, a to v prÛbûhu dvouleté cesty, z níÏ se vrátili letos
v dubnu. „Hodnû jsem cestoval po Asii a Africe a m˘m snem bylo projít Afriku
a nav‰tívit domorodé kmeny. Nakonec se mi to podafiilo a spolu s Mí‰ou jsme vidû-
li nûco, na co nikdy nezapomene,“ fiíká Ondfiej, absolvent stavební prÛmyslovky.
„Zajímala nás kultura a Ïivot nedotãen˘ch kmenÛ, protoÏe Ïijí v jin˘ch, odli‰n˘ch
podmínkách. PÛvodnû jsme chtûli b˘t na cestû jen jeden rok, ale zjistili jsme, Ïe je
to krátká doba. Cestu jsme podnikli i proto, Ïe oba dva jsme profesionální potápûãi
a pobyt v Africe nám to také umoÏnil. Cestu jsme vlastnû zakonãili potápûním
v Egyptû,“ dodá Michaela, která v Liberci vystudovala obchodní akademii.

Na své cestû se potkali
s domorod˘mi kmeny, které
je‰tû nikdo nevidûl. Byli mezi
nimi i agresivní jako napfií-
klad kmen Morsi v Etiopii.
Odev‰ad mají fotky, z nichÏ
nûkteré jsou doslova vzácné.
„Domlouvali jsme se anglicky,
francouzsky, arabsky, ale to
pouze ve vût‰ích mûstech.
Nauãili jsme se také základy
svahil‰tiny, jíÏ v‰ak rozumí
jen nûkteré kmeny. KdyÏ
nebylo zbytí, pomáhali jsme

si nohama, rukama,“ pokraãuje ve vyprávûní Ondfiej. Po celé dva roky se stal jejich
domovem jen stan nebo moskytiéra. Oba pfiiznávají, Ïe proÏívali absolutní svobodu,
ale vykoupenou strachem. „Strach byl bezesporu, protoÏe jsme nemohli vûdût, kdy
nás napadnou zvífiata nebo jak se k nám domorodci zachovají. Pro mnohé z nich
jsme byli zrovna tak exotiãtí, jako oni pro nás. Nûktefií poprvé spatfiili bûlochy, saha-
li na na‰i kÛÏi, divili se, Ïe máme svûtlé vlasy a modré oãi. Mysleli si, Ïe jsme dvoj-
ãata, pfiipadali jsme jim stejní, coÏ nás ochránilo pfied pfiepadením nebo okrade-
ním,“ dodává Ondfiej, kter˘ upozorní, Ïe jedinou obranou proti napadení byly elek-
trické paralyzéry.

Bûhem dvou let oba zhubli o 15 kilogramÛ a pÛldruhého roku nemûli v ústech
nic sladkého. V nûkter˘ch oblastech museli ochutnat i psa, opici ãi Ïábu, v rovníko-
vé Africe se zase pfiejídali jen ovocem aÏ
zeÏloutli. Pû‰ky a stopem putovali
s batoÏinami se zásobami a africk˘m
bubnem, kter˘ jim tfieba na Madagaska-
ru pomohl k milému pfiijetí mezi domo-
rodce.

O hol˘ Ïivot jim ‰lo na území Dogonu
ve státû Mali, kdy nevûdomky „znesvû-
tili“ obûtní místo jenom tím, Ïe ho spat-
fiili coby cizinci. „Za toto provinûní buì
dotyãného zabijí nebo obûtují krávu,
kterou jsme v na‰em pfiípadû museli
zaplatit. Obûtování krávy byl celodenní
rituál a kdyÏ skonãil, tak pod palbou
kamení jsme museli opustit jejich vesni-
ci,“ popisují shodnû „horké chvilky“, na
které ani dnes nevzpomínají rádi.

A jaké dal‰í plány mají? Pfiednû o své
cestû po Africe pí‰í knihu „Nahá Afri-
ka“, která by mûla vyjít v létû. A cesto-
vání? I na to myslí. Tentokrát v‰ak na
Antarktidu za potápûním, velrybami
v Karibiku a na ostrov Bora Bora. (dv)

zpravodaj
liberecké radnice

Dva roky pû‰ky a stopem Afrikou Rady a kontakty
■ Komunitní centrum Generace zahá-
jilo svoji ãinnost v objektu b˘valé
„Lidu‰ky“ v Palachovû ulici v Liberci.
Centrum formou pfiedná‰kové, klubo-
vé, v˘ukové a poradenské ãinnosti
pomáhá lidem smysluplnû a hodnotnû
vyuÏívat voln˘ ãas a posilovat tak
mravní a etické uvûdomûní obãanÛ,
posilovat generaãní a rodinnou sou-
drÏnost, budovat toleranci mezi skupi-
nami, pomáhat lidem v tíÏivé Ïivotní
situaci a tím pfiedcházet negativním
jevÛm v rodinách a spoleãnosti. V sou-
ãasné dobû má Komunitní centrum
projekty: Matefiské centrum, ãajovna,
psychologická poradna, síla Ïeny, set-
kání s arteterapií. Dal‰í informace na
www.centrumgenerace.cz

Distribuce Zpravodaje

Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do kaÏdé rodiny v Liberci zaji‰Èuje od 
1. ledna 2002 âESKÁ PO·TA, s. p., nám. Dr. E. Bene‰e 559/28. Pokud Zpravodaj
neobdrÏíte do své schránky, obracejte se prosím pfiímo na âeskou po‰tu, 
tel.: 482 411 121. Do vyãerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní
budovy magistrátu a v Mûstském informaãním centru.
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spoleãnosti. Do‰lé návrhy bude hodno-
tit porota sloÏená z ãlenÛ správní rady
spoleãnosti a zástupcÛ statutárního
mûsta Liberec. Vybrané námûty budou
vystaveny v prostorách magistrátu.
TvÛrci, ktefií se umístí na 1.–5. místû
budou ocenûni dárkov˘m balíãkem.
Své návrhy zasílejte na adresu:
Vefiejnû prospû‰né práce Liberec,
o. p. s., nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59
Liberec 1 a obálku oznaãte heslem
„Logo“ nebo osobnû pfiedejte do Mûst-
ského informaãního centra v budovû
Magistrátu mûsta Liberce (vchod
z boku budovy) do 30. ãervna 2006.

Mgr. Jana Fejfarová

SoutûÏ o návrh
loga spoleãnosti

Pokraãování ze str. 9


