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Katefiina a její víno, co nám v‰em
bere dech…

Nejstar‰í muÏ
Liberce

Srdce sportovnû zaloÏen˘ch fanou‰kÛ, co jich jen ve mûstû pod Je‰tûdem Ïije,
zaplesala. To kdyÏ necel˘ t˘den po skonãení zimní olympiády v Turínû pfiijela
právû do Liberce královna bílé stopy a pro mnohé z nás uÏ národní hrdinka, Kate-
fiina Neumannová. Pfiijela taková, jakou ji její fanou‰ci znají. Usmûvavá a skrom-
ná, bez sebemen‰í „nálepky“ dÛleÏitosti. Tu by ji i beztak v‰ichni âe‰i odpustili.
VÏdyÈ právû s Káãou, Katkou, Katefiinou „dobíhali“ do cíle i ti nejotrlej‰í s kapes-
níkem v ruce. Katefiina Neumannová si nejen sv˘mi v˘kony, ale i tím, jaká je, pod-
manila celou zemi. Není domácnosti, firmy, ‰kolky ani domova pro seniory, kde by
se neskloÀoval její turínsk˘ triumf, není ãlovûka, kter˘ by jí ho nepfiál…
Sympatie, které k ní národ chová, se naplno projevily jak v liberecké arénû, kde jí
za její v˘kon aplaudovalo pfii utkání Bíl˘ch TygrÛ s âesk˘mi Budûjovicemi více
neÏ sedm tisíc dojat˘ch lidí, tak nemen‰í ovace sklidila na víkendové akci v bûÏec-

âíslovka 13 je pro pana Gustava
Baumerta z Horního RÛÏodolu ‰Èast-
n˘m ãíslem a o to více, Ïe 13. bfiezna
2006 oslavil své 102. narozeniny,
a patfií tak k nejstar‰ím muÏÛm mûsta
pod Je‰tûdem. I kdyÏ se vyuãil ‰ev-
cem, svému fiemeslu se nikdy nevûno-
val. Pracoval v Textilanû, odkud odchá-
zel do dÛchodu jako mistr. Doposud
bedlivû sleduje televizní zprávy

Pokraãování na str. 5

T˘den po skonãení zimní olympiády v Turínû pfiijela Katefiina Neumannová 
do Liberce. Fotograf ji zachytil v bûÏeckém areálu ve Vesci, kde si po prvním
roãníku závodu Ïactva nazvaném Hledá se nová Katefiina Neumannová povídá
s primátorem Jifiím Kittnerem.

Pokraãování na str. 3

27|04
14 hodin

IV. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006 
se koná ve ãtvrtek 27. dubna 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice



■ Zastupitelé mûsta schválili návrh na
pfiidûlení dotací ze Zdravotního a sociál-
ního fondu statutárního mûsta Liberec
ve II. kole v˘bûrového fiízení, a to ve v˘‰i
268 400 korun. Pro leto‰ní rok byla do
tohoto fondu pfiidûlena ãástka ve v˘‰i
jeden milion korun. ZÛstatek z pfiidûle-
ného rozpoãtu na rok 2006 ãiní pro druhé
a tfietí kolo 530 350 Kã, pfiiãemÏ rada
mûsta v rámci I. kola schválila pfiidûlení
dotací ve v˘‰i 469 650 Kã. V rámci dru-
hého kola v˘bûrového fiízení bylo podá-
no celkem 14 projektÛ od 14 zájemcÛ.
Celková ãástka poÏadovan˘ch prostfied-
kÛ dosáhla 968 350 korun. Správní rada
fondu doporuãila pfiidûlit prostfiedky
deseti ÏadatelÛm. 

■ Mûstské zastupitelstvo souhlasilo se
zfiízením osadního v˘boru v mûstské
ãásti Rochlice. Osadní v˘bor bude praco-
vat v poãtu pûti ãlenÛ v ãele s pfiedsedou
Oldfiichem Jeníãkem.
■ Pro leto‰ní rok rada souhlasila
s podáním dvou Ïádostí z ministerstva
vnitra na nákup nov˘ch vozidel CAS pro
jednotky ve Vratislavicích nad Nisou
a Horním Hanychovû. Cena jednoho
vozidla je cca 5,8 milionu Kã. V obou pfií-
padech bylo poÏádáno o dotaci ve v˘‰i
dva miliony korun. Ministerstvo vnitra
vyhovûlo Ïádosti na nákup cisterny pro
SDH Vratislavice n. N. a zamítlo Ïádost
na vozidlo pro SDH Horní Hanychov.
Rada mûsta navíc schválila Ïádosti

o podporu Libereckého kraje o poskyt-
nutí pfiíspûvku na nákup zmínûn˘ch CAS
ve v˘‰i jeden milion Kã na kaÏdé vozidlo.
O tûchto Ïádostech se rozhodne v prÛ-
bûhu roku 2006. V rozpoãtu SML je
schválena ãástka na nákup obou vozidel
ve v˘‰i 3,762 milionu korun a navíc
Mûstsk˘ obvod Vratislavice potvrdil, Ïe
na nákup cisterny pro svou jednotku pfii-
spûje ãástkou jeden milion korun. Nákup
vozidla s dotací MV âR (pro Vratislavice)
musí b˘t realizován formou v˘bûrového
fiízení. V souãasné dobû je ãástka na
nákup cisterny pro SDH Vratislavice
plnû k dispozici. Nákup druhého vozidla
se uskuteãní vefiejnou zakázkou formou
splátkového kalendáfie. (dav)
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Spoleãnost Snowhill získala do pro-
nájmu na 25 let lyÏafisk˘ areál Je‰tûd.
Zastupitelé o tom rozhodli na svém
bfieznovém zasedání. Zatímco v lednu
spoleãnost nedostala od zastupitelÛ
dostateãnou podporu, o dva mûsíce
pozdûji smlouvu se Snowhillem pod-
pofiilo 30 z 34 pfiítomn˘ch. Ke zmûnû
názorÛ pfiispûla skuteãnost, Ïe spoleã-
nost akceptovala v‰echny poÏadavky
mûsta. Mezi nû patfií trvání smlouvy
na dobu urãitou bez opcí, v dobû
konání svûtov˘ch pohárÛ a lyÏafiského
‰ampionátu Snowhill nezíská finanãní

náhradu a mûsto bude roãnû za nájem
inkasovat osm milionÛ korun a navíc
od roku 2010 bude dostávat z kaÏdé
prodané jízdenky 5,50 Kã. „Firma
bude také kaÏd˘ rok zastupitelÛm
pfiedkládat zprávu o své zpÛsobilosti.
Kopii ve‰keré dokumentace souvisejí-
cí s areálem obdrÏí i spoleãnost Spor-
tovní areál Je‰tûd, aby v pfiípadû nut-
nosti mohla areál pfievzít,“ upfiesnil
dal‰í z podmínek primátor mûsta Jifií
Kittner.

V˘mûnou za pronájem Snowhill na
Je‰tûdu investuje pfies 300 milionÛ

korun do nov˘ch lanovek, roz‰ífiení
sjezdovek a vybuduje potfiebné zázemí
vãetnû doplÀkov˘ch sluÏeb. Je‰tû
v leto‰ním roce chce spoleãnost vybu-
dovat dvû lanovky, a to na Skalce a Plá-
ních, pfiiãemÏ lanovka na Skalku by
mûla b˘t nejmodernûj‰ím zafiízením
s pfiepravní kapacitou 2 400 lyÏafiÛ za
hodinu. Na Pláních se kromû lanovky
plánuje i zavedení umûlého zasnûÏová-
ní. Smlouva o rozvoji areálu na Je‰tûdu
byla podepsána 29. bfiezna primátorem
mûsta Jifiím Kittnerem a jednatelem
Snowhillu Karlem Vackem. (dv)

Ekofond rozdûlil peníze

Zmûny v projektu „Nová radnice“ zv˘‰í náklady stavby

Snowhill bude provozovat areál ãtvrt století

Ekofond statutárního mûsta Liberec
byl zfiízen pfied ‰esti roky jako trval˘
úãelov˘ fond mûsta. V loÀském roce
mu zastupitelé pfiidûlili dotaci na 17
projektÛ v celkové v˘‰i 547 617 korun.
Realizovány byly v‰echny projekty, ale
u 3 z nich nebyly pfiidûlené finanãní
prostfiedky vyãerpány v plné v˘‰i
a vráceno bylo 4 812,25 Kã.

Nejvíce finanãních prostfiedkÛ z Eko-
fondu získala obecnû prospû‰ná spo-
leãnost Suchop˘r, a to 100 000 korun,

na projekt s názvem „V pfiírodû za ‰ko-
lou nebo ve ‰kole?“ a dal‰ích 55 tisíc
korun na projekt „Máme rádi zvífiata“.
Úspû‰n˘m Ïadatelem byla také
základní organizace âSOP Stezka,
která získala na svÛj projekt „Ekocent-
rum Je‰tûd“ 75 639 korun. Ekofond
SML podpofiil ãástkou 48 500 Kã také
ZO âSOP Formica, která zrealizovala
projekt na sledování stavu mravencÛ
jako indikátoru stavu Ïivotního pro-
stfiedí v Liberci.

V leto‰ním roce statutární mûsto
Liberec vypsalo v˘bûrové fiízení na
poskytnutí dotací z Ekofondu na pro-
jekty z oblasti ekologické v˘chovy
a osvûty, ochrany pfiírody a krajiny,
údrÏby, ochrany a tvorby zelenû ve
mûstû, péãe o vodní toky a zdroje,
ochrany ovzdu‰í, na projekty t˘kající
se pfiedcházení, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování odpadÛ a z oblasti
péãe o zvífiata v nouzi. Îádosti byly
pfiijímány do konce bfiezna. (dav)

Pfiedev‰ím poÏární a bezpeãnostní
pfiedpisy v rekonstruovaném objektu
b˘valé knihovny si vyÏádají nav˘‰ení
nákladÛ o 55 milionÛ korun. Napfiíklad
devût milionÛ bude stát záloÏní diese-
lov˘ zdroj. Zmûna vnitfiních dispozic
pfiedstavuje 8,2 milionu korun a 6,7
milionu korun si vyÏádá úprava pro-
sklen˘ch stûn. Necelé dva miliony

pfiedstavují úpravy elektrorozvodÛ pro
serverovnu.

Tyto projektové zmûny znamenají
nav˘‰ení rozpoãtu o 55 milionÛ korun,
v nichÏ je zahrnuto i financování pro-
stfiednictvím dodavatelského úvûru.
V praxi to znamená, Ïe pÛvodní pláno-
vaná v˘‰e splátek deset milionÛ se
nav˘‰í zhruba o tfii miliony korun roãnû.

Rekonstrukce b˘valé knihovny,
která zaãala loni v dubnu, bude hotova
v ãervnu a zahájení provozu je naplá-
nováno na záfií. Pfiízemí objektu bude
vyhrazeno pro pfiepáÏková pracovi‰tû
odborÛ správního, ekonomiky, dopra-
vy a Ïivnostenského úfiadu. Podrob-
nûj‰í informace o „Nové radnici“ se
doãtete na stranû 7. (dv)



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • DUBEN 2006 3

Katefiina a její víno, co nám v‰em bere dech…

Podpora projektÛ
univerzity

SOUTùÎ KOMPOSTÉR

Arboretum by propojilo botanickou
a zoologickou zahradu

Magistrát chce u‰etfiit na GSM
sluÏbách

kém areálu ve Vesci, kde se ve vefiej-
ném závodû Ïactva hledala nová Kate-
fiina Neumannová…
My jsme originální Katefiinu, je‰tû
pfiedtím, neÏ odcestovala do Sappora,
poÏádali o rozhovor. Neodmítla, a tak
se mÛÏeme se v‰emi ãtenáfii mûsíãní-
ku liberecké radnice podûlit o její
názory.
Katefiino, jste miláãkem národa. Jak
se s touto skuteãností „smifiujete“?
S tím se dá smífiit docela snadno… Je
to pfiíjemn˘ pocit, jen kdyÏ si chci uÏít
trochu klidu, musím b˘t schovaná
doma.
Kdo vás v Ïivotû nejvíce ovlivnil?
Jak v kterém období. Nejdfiíve samo-
zfiejmû rodiãe a star‰í brácha, pozdûji
ve sportu trenér Standa Frühauf.

Hodnû mû také ovlivnil koãovn˘ spor-
tovní Ïivot, kter˘ Ïiji od maturity na
gymnáziu.
Jaké lidské vlastnosti jsou vám blízké
a které naopak odsuzujete?
Jsem ãlovûk, kter˘ Ïije v reálném svûtû
s klady i zápory, ale urãitû jsem praco-
vitá a spolehlivá a hodnû mi vadí lidé,
ktefií neumûjí potlaãit závist.
¤ídíte se v Ïivotû nûjak˘m krédem?
KdyÏ nejde o Ïivot, tak jde o …
Prozraìte nám na sebe nûjakou sla-
bÛstku…
SlabÛstky urãitû existují... Tfieba kynu-
té borÛvkové knedlíky.
Jaké máte pfiedstavy o ideální dovole-
né?
Hlavnû s lidmi, které mám ráda. KdyÏ
je k tomu sluníãko a dobré ãervené
víno, tak jsem spokojená. (sa‰)

Pokraãování ze str. 1 

Na konci loÀského roku radní schváli-
li zámûr vypsat vefiejnou zakázku na
poskytování GSM sluÏeb pro magistrát.
Tento bod jednání byl tudíÏ jen jednou
z fází, která je ov‰em nezbytná, protoÏe
zadávací dokumentaci je tfieba schválit
v orgánech mûsta.

K vypsání vefiejné zakázky na dodáv-
ku sluÏeb bylo pfiistoupeno z jednoho
prostého dÛvodu: mobilní operátofii

mohou v „konkurenãním boji“ nabíd-
nout v˘razné slevy, coÏ by znamenalo
pfiíjemnou zprávu pro mûstsk˘ rozpoãet.
Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem, proã byl
tento postup zvolen aÏ nyní, je moÏnost
ponechání si stávajících ãísel uÏivatelÛ.
Zmûna kontaktÛ by totiÏ znamenala
zv˘‰ené náklady na tisk vizitek a opravy
jiÏ dfiíve publikovan˘ch prezentací
a seznamÛ. (mk)

Statutární mûsto Liberec dlouhodobû
spolupracuje s libereckou Technickou
univerzitou na projektech, které mají
dopad na mûsto. Spolupráce mimo jiné
spoãívá i v podpofie jednotliv˘ch projek-
tÛ. Po konzultacích s vedením TU bylo
mûstu doporuãeno v leto‰ním roce pod-
pofiit osm konkrétních projektÛ, na které
radnice uvolní milion korun. Jde napfií-
klad o projekty vybavení specializované
uãebny první pomoci nebo o pilotní pro-
jekt energetické v˘tûÏnosti solárního
PV systému v na‰ich klimatick˘ch pod-
mínkách pro potfieby napájení informaã-
ních a monitorovacích systémÛ mûsta
Liberec – druhá etapa. (dav)

V únorovém Zpravodaji jsme zvefiejni-
li soutûÏ o domácí kompostér K390.
Technick˘ odbor magistrátu obdrÏel cel-
kem 277 pfiihlá‰ek do soutûÏe. Zájemci
byli vyhodnoceni dle vyhlá‰en˘ch kriterií
a do pofiadníku zafiazeni postupnû tak,
jak do‰ly jejich pfiihlá‰ky na podatelnu
Magistrátu mûsta Liberec, a to podle
data, hodiny i minuty doruãení.

Na základû tohoto pofiadníku kompo-
stér obdrÏí 180 obãanÛ, ktefií budou
v prÛbûhu mûsíce kvûtna vyzváni k pod-
pisu smlouvy o v˘pÛjãce. Z tûchto dÛvo-
dÛ prosíme obãany, ktefií nenahlásili tele-
fonní kontakt, aby tak uãinili na telefon-
ním ãísle 485 243 456 nebo osobnû
v kanceláfii ã. 308, III. patro radnice. (rz)

Radní dali na svém druhém bfiezno-
vém zasedání „zelenou“ projektu, o kte-
rém se ve mûstû pod Je‰tûdem zaãalo
intenzivnûji mluvit po zmûnû ve vedení
zoologické zahrady. Jedná se o podnût
fieditelÛ Zoologické a Botanické zahrady
v Liberci, ze kterého vypl˘vá urãitû sblí-
Ïení obou institucí. Projekt se naz˘vá
„Botanická zahrada – PurkyÀovo arbo-
retum“.

V prostoru mezi obûma zahradami
by v budoucnu chtûla botanická zahra-
da vybudovat (s ohledem na mûstkou
zeleÀ) arboretum s prodlouÏením
vyhlídkov˘ch tras, vãetnû dal‰ího
zatraktivnûní souãasné nabídky s fie‰e-
ní odpoãinkového a relaxaãního pásu
zelenû.

Odbor rozvojov˘ch projektÛ magist-
rátu se domnívá, Ïe právû tento projekt
lze zafiadit do tûch, které je moÏné spo-

lufinancovat z EU, a to v plánovaném
období let 2007–2013. První fází, aby
projekt mohl b˘t pfiedloÏen EU, je vyjas-
nûní jeho zámûru, coÏ radní uãinili na
svém zasedání. Nyní bude následovat
tzv. návrh projektu. V nûm budou jasnû
definovány jednotlivé aktivity ve vazbû
na dosaÏení v˘stupÛ a v˘sledkÛ. Pro
zpracování dal‰ích krokÛ projektu bude
stanoveno, jaké dal‰í informace jsou
zapotfiebí pro dal‰í pokraãování prací na
projektu a souãasnû bude navrÏeno, jak
by bylo moÏné takov˘ projekt financo-
vat, coÏ je druhou fází pfiípravy projektu.
Závûreãná tfietí fáze (pfiípravy projektu)
spoãívá v jeho rozpracování. To zname-
ná v sestavení podrobného rozpoãtu,
finanãního plánu podrobností technic-
kého fie‰ení, pfiípravy patfiiãn˘ch povole-
ní. Plán realizace projektu bude provû-
fien studií proveditelnosti. (mk)

Aréna byla první zastávkou Katefiiny
Neumannové v Liberci. Plná fanou‰kÛ
jí aplaudovala a dûkovala nejen za
kovy nejcennûj‰í...
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Veletrh dûtské knihy byl super pfiehlídkou
âtvrt˘ roãník Veletrhu dûtské knihy,

kter˘ se konal na libereckém v˘stavi‰ti
od 16. do 18. bfiezna, byl velmi úspû‰n˘
nejen co do nabídky kniÏních titulÛ,

doprovodného programu, ale také
náv‰tûvnosti. JiÏ bûhem prvního dne jej
nav‰tívilo 4 600 lidí, coÏ jak uvedla
námûstkynû primátora a pfiedsedkynû
SdruÏení pro veletrhy dûtské knihy,
Dagmar Hel‰usová, bylo neoãekávané,
ale za to milé pfiekvapení. Bûhem tfií
dnÛ zavítalo na v˘stavi‰tû celkem 9 616
náv‰tûvníkÛ, coÏ je o 2 500 lidí více neÏ
loni.

Knihy zde pfiedstavily na tfii desítky
vydavatelÛ z âeské republiky i ze
zahraniãí. „Rok od roku se prokazuje, Ïe
veletrh není jen komerãní záleÏitostí
pro uzavírání kontraktÛ, ale stává se
skuteãn˘m festivalem prezentace knih.
Mile nás letos také pfiekvapil zájem
o uãebnice,“ podotkla Dagmar Hel‰uso-
vá. Mladí zájemci o literaturu si mohli
vybrat ze 72 doprovodn˘ch programÛ,
které se konaly nejen na v˘stavi‰ti.

V rámci veletrhu se uskuteãnilo
vyhlá‰ení 32 nominovan˘ch autorÛ
a ilustrátorÛ na cenu Zlatá stuha 2005.

Poroty letos hodnotily 65 titulÛ. Nejvíce
nominací pfievzalo v obfiadní síni libe-
recké radnice nakladatelství Albatros.
Mezi nejúspû‰nûj‰í patfií kniha Jifiího
Îáãka s ilustracemi Vratislava Hlavaté-
ho Na svat˘ho Dyndy, od Karla ·iktance
a v˘tvarníka Aloise Mikulky Spadl
buben do Kedluben. Po dvou nomina-
cích získaly kniha Opera nás baví od
Jifiiny Markové a Anny Novotné a kniha
Tibet, tajemství ãervené krabiãky od
Vladimíra Síse.

Svého kfitu se také doãkala v pofiadí
ãtvrtá zvuková nahrávka pro nevidomé,
která tentokrát byla namluvena nejpo-
ãetnûj‰ím t˘mem v historii projektu.
Knihu Praprázdniny autorky Ivony Bfie-
zinové namluvilo 28 dûtí z libereck˘ch
základních ‰kol a hereãka Markéta Tal-
lerová.

Leto‰ní ãtvrt˘ veletrh dûtské knihy je
jiÏ minulostí a lze si jen pfiát, aby stejnû
úspû‰n˘ byl i ten pát˘, jubilejní.

Dagmar Vodvárková

„SluÏbu“ vypovûdûly 27. února 2006
radniãní hodiny smûrem do námûstí Dr.
E. Bene‰e. Hodinové ruãiãky se zasta-
vily na ãíslici „12“ a tento stejn˘ ãas
ukazovaly aÏ do stfiedy 1. bfiezna.

„Od v˘padku elektfiiny, která posti-
hla centrum Liberce 31. ledna, jsme
mûli s hodinami problémy. Ruãiãky se

zpoÏìovaly, ale bití bylo v pofiádku,“
uvedl Ing. Jaroslav âech, vedoucí
odboru vnitfiního fiízení magistrátu.
KvÛli tomuto nedostatku a po‰kozené-
mu elektrickému motoru, kter˘ hodiny
pohání, byly radniãní hodiny v pondûlí
27. února ráno vypnuty a motor pfiedán
do opravy. Do stfiedy 1. bfiezna, kdy byl

opraven˘ motor zpût instalován, muse-
li kolemjdoucí spoléhat na hodiny
z druhé strany radnice – od Divadla 
F. X. ·aldy.

Pro zajímavost uvádíme, Ïe pÛvodní
„srdce“ radniãních hodin, které se jiÏ
nepouÏívá, je vystaveno ve vûÏi radniã-
ní budovy. (dav)

Po skonãení Zimních olympijsk˘ch
her v Turínû pfiijal 28. února primátor
mûsta Jifií Kittner bronzového olympio-
nika a brankáfie HC Bílí Tygfii, Milana
Hniliãku. Podûkoval mu za vzornou
reprezentaci mûsta a jako dárek mu
pfiedal knihu. Jifií Kittner vyjádfiil nadû-
ji, Ïe se s brankáfiem znovu setká po
play-off extraligy. To je‰tû netu‰il, jak
libereck˘ t˘m dopadne. Netu‰il to ani
Milan Hniliãka, kter˘ pfii pfiijetí uvedl:
„Bronzové medaile z olympiády si
velmi váÏím, ale stále mi chybí ta nej-
cennûj‰í, a to z extraligy. Získat ji, bylo
m˘m nejvût‰ím cílem, kter˘ jsem si sta-
novil pfied dvûma roky, pfii pfiíchodu do
Liberce“. Na dotaz, jak˘ nejvût‰í záÏi-
tek si z olympiády pfiivezl, odpovûdûl
bleskurychle: Utkání se Slováky. Nao-
pak nerad vzpomíná na maã se ·védy.
„Ani nemohu fiíct, na co jsem myslel.
Pfiiznám se, Ïe nic slu‰ného to nebylo.“

(dv)

Radniãní hodiny vypovûdûly sluÏbu

Primátor pfiijal bronzového olympionika

Dagmar Hel‰usová kfití zvukovou
nahrávku pro nevidomé – Praprázdni-
ny od Ivony Bfiezinové.



a dennû ãte noviny. Stále se mu líbí
Ïeny a jak sám pfiiznal, kvÛli jedné
ode‰el ve sv˘ch 70 letech do tehdy
západního Nûmecka. Zpût do vlasti se
vrátil po listopadu 1989, neboÈ do té
doby byl pro totalitní reÏim neÏádoucí
osobou. ·estnáct let jiÏ Ïije u své jedi-
né 74leté dcery Edity Kabátkové, která
o nûj s láskou peãuje. Vysokého vûku
se doÏili i sourozenci pana Baumerta.
Jeho star‰í bratr se doÏil 102 let a sest-
ra tfiiadevadesáti. Gustav Baumert má
dvû vnuãky a ãtyfii pravnouãata. Jubi-
lantovi k jeho 102. narozeninám pfii‰el
popfiát hodnû zdraví a spokojenosti
primátor mûsta Jifií Kittner, kter˘ obdi-
voval jubilantovu vitalitu. (vod)

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • DUBEN 2006 5

Úklidové a údrÏbáfiské práce stále
pokraãují v prostorách Mûstsk˘ch
lázní. Magistrát mûsta jiÏ obdrÏel
i první v˘sledky stavebnû technického
prÛzkumu stavu dfievûné konstrukce
krovu objektu.

„Stavebnû technick˘ a mykologick˘
prÛzkum prokázal po‰kození dfievû-
n˘ch konstrukcí, respektive jednotli-
v˘ch konstrukãních prvkÛ dfievokazn˘-
mi houbami a hmyzem. Nejãastûji se
jedná o po‰kození ãásti dfievûn˘ch kon-
strukãních prvkÛ zabudovan˘ch do
obvodového zdiva tzv. záhlaví vazních
trámÛ, které byly dlouhá léta vystave-
ny sráÏkové vodû. Jde tedy o prvky,
u kter˘ch nebylo zaji‰tûno pfiirozené
vysou‰ení dfieva a odvûtrání jejich pro-
stfiedí, zvlá‰tû pak zdiva,“ uvedl Cyril
Hoidekr, specialista pro správu majet-
ku odboru vnitfiního fiízení magistrátu.

Z posudku dále vypl˘vá, Ïe povrch
konstrukãních prvkÛ je lokálnû po‰ko-
zen kysel˘mi reakcemi holubího trusu,
prachu a místy je rozvláknûn chemic-
k˘mi reakcemi pouÏívan˘ch nátûrÛ se
sráÏkovou vodou a vzdu‰nou vlhkostí.

Do pÛdních prostor a na konstrukãní
prvky dlouhodobû zatéká sráÏková
voda, která zpÛsobuje povrchové
zahnití dfieva.

Na základû této skuteãnosti se dopo-
ruãuje pfied tesafisk˘mi v˘mûnami kon-
strukãních prvkÛ a pfied jejich chemic-
kou sanací, odstranit bioticky destruo-
vané dfievo. „Z posudku rovnûÏ vypl˘-
vá, Ïe pfii odbornû a peãlivû provede-
n˘ch stavebnû-sanaãních úpravách
dfievûn˘ch konstrukcí, lze ve‰keré dal‰í
dfievoznehodnocující procesy elimino-
vat a potlaãit. Chemickou sanaci dfievû-
n˘ch konstrukcí je vhodné doplnit
vhodnû provedenou konstrukãní ochra-
nou jako je zaji‰tûní volného proudûní
vzduchu kolem konstrukãních prvkÛ,
zamezení zatékání do pÛdních prostor,
eliminování pfiímého styku dfievo-
zdivo, které mÛÏe úãinnost chemick˘ch
pfiípravkÛ prodlouÏit, zesílit a zefektiv-
nit,“ dodal Hoidekr.

Expertní posudek také uvádí, Ïe pfii
prÛzkumu nebyly zji‰tûny Ïádné znám-
ky aktivní pfiítomnosti dfievokazn˘ch
hub a larev dfievokazného hmyzu. (dav)

Fotbalové minihfii‰tû s umûl˘m
povrchem a osvûtlením budované
v areálu Z· Sokolovská je jiÏ témûfi
dokonãeno. Vzhledem ke klimatick˘m
podmínkám loÀského podzimu, ale
i dlouhotrvající leto‰ní zimû, zb˘vá
pouze poloÏit koberec trávy tfietí
generace.

Partnerem projektu je také FC Slo-
van Liberec, a. s., kter˘ v prosinci
roku 2004 pfiislíbil finanãní spoluúãast

na realizaci projektu. âlenové mûst-
ské rady na svém zasedání zaãátkem
bfiezna souhlasili s podobou darovací
smlouvy, na jejímÏ základû by mûsto
mûlo získat úãelov˘ pfiíspûvek ve v˘‰i
tfii sta tisíc korun.

JelikoÏ se ale jedná o smlouvu,
která má pfiím˘ vliv na podobu rozpo-
ãtu mûsta, zab˘vali se jí zastupitelé
je‰tû na svém druhém bfieznovém
zasedání 30. bfiezna. (vod)

První v˘sledky prÛzkumu krovÛ 
v budovû Mûstsk˘ch lázní

FC Slovan pfiispûje na hfii‰tû

Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v bfieznu 2006 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.  
90 let – Miroslav Horáãek, Vûra Kohou-
tová, Amalie Kupcová, Anna Altmano-
vá, Marta Patoãková, Bohuslava Svato-
‰ová, Marie Kfienová
91 let – BoÏena Míková, Bohumila Prai-
sová, Marie ·oltová, Eva Válková, Kris-
tina Válková, Felix Herbig, Vûra Anto-
nová, Jaroslav Votrubec
92 let – Jindfii‰ka Keyfiová, Josef Mako-
vec, Vlastimil Brázdil, Antonie Dvofiá-
ková, Marie Absolonová, Robert Polá-
ãek, Marie Hejralová
93 let – Bedfii‰ka Dolej‰ová, Svatopluk
Technik, Ludmila Petrová, Krist˘na
Komárková, Marie Prá‰ilová
94 let – RÛÏena Nezdarová, Berta Eng-
lichová, Josef Milota, Viktor Pokorn˘,
Emil Drnovsk˘
95 let – Ladislav Löwy
96 let – Marie BlaÏková, RÛÏena Biãi‰-
Èová, Vlasta Mádlová
98 let – Josefa Poláãková, Marie Bada-
lová, Emilie Kyselová
102 let – Gustav Baumert

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

A léta bûÏí . . .

vyhla‰uje 5. kolo pro poskytnutí dotací
ze Sportovního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2006.
Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu mÛÏe b˘t fyzická i právnická osoba,
nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace.
Dotace 5. kola jsou zamûfieny na vefiejné jednorázové, náborové a propagaãní
akce konané v termínu od 1. záfií 2006 do 28. února 2007. Dotaci lze poskytnout
pfieváÏnû na propagaci, technické zabezpeãení, pronájem sportovi‰È a tûlocviãen.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení kultu-
ry a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1.patro, dvefie ã. 109b),
v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberce
www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury
a sportu do pondûlí 15. kvûtna 2006 do 18.00 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpoví-
me na tel. ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, referent oddûlení kultury a sportu).

Statutární mûsto Liberec

Nejstar‰í muÏ
Liberce
Pokraãování ze str. 1 



Kroniku FIS Mistrovství svûta v kla-
sickém lyÏování Liberec 2009 nebudou
psát pouze závodníci, rozhodãí a diváci,
ale také kolektiv dobrovolníkÛ spolupo-
dílejících se na pofiadatelství ‰ampioná-
tu. Poãátkem bfiezna zahájil organizaãní
v˘bor MS 2009 jejich oficiální nábor.

„Jen pro srovnání: Na prÛbûhu
posledního mistrovství svûta klasikÛ
v Oberstdorfu 2005 se jich podílelo 1 716
a pfiibliÏnû stejn˘ poãet musíme zajistit
také my. Postupnû zaãneme naplÀovat
Team Liberec 2009,“ fiíká Katefiina
Nyãová, generální sekretáfika organizaã-
ního v˘boru MS 2009. âlenem Teamu
Liberec 2009 se mÛÏe stát kaÏd˘, komu
bude v lednu 2009, mûsíc pfied startem
svûtového ‰ampionátu, minimálnû ‰est-
náct let a splní také dal‰í podmínky
organizaãního v˘boru MS 2009.

„âlen Teamu Liberec 2009 musí b˘t
zodpovûdn˘ a zdravû motivovan˘, plnû
uznávající principy solidarity. Mûl by b˘t
pfiipraven obûtovat ãást svého volného
ãasu spoleãensk˘m a vefiejn˘m aktivi-
tám a také b˘t srozumûn s tím, Ïe ãlen-
ství v Teamu není zaloÏeno na zamûst-
naneckém pomûru ãi finanãní odmûnû,
ale na dobrovolnosti“ upfiesÀuje základ-
ní poÏadavky Ale‰ Máslo, ãlen organi-
zaãního v˘boru MS 2009 a koordinátor
zodpovûdn˘ za Team Liberec 2009.

Na konci února uÏ dosáhl poãet pfii-
hlá‰en˘ch dobrovolníkÛ poãtu 457. Je
mezi nimi také dvanáct zájemcÛ
z Nûmecka, po jednom z Itálie, Polska,
·védska a USA – Liberec zatím zastupu-
je 213 ãlenÛ.

„S jejich pomocí se poãítá napfiíklad
pfii akreditacích, mohou pÛsobit jako
ata‰é jednotliv˘ch v˘prav, v sektoru IT
a telekomunikace, v logistice, marketin-
gu a ubytování. Budou se souãasnû
podílet na dopravních kontrolách, zaji‰-
Èování bezpeãnosti, spolupráci s tisko-

v˘m stfiediskem a médii nebo budou
pomáhat na sportovi‰tích,“ upfiesÀuje
náplÀ jejich ãinnosti Ale‰ Máslo.

Team Liberec 2009 má své vlastní
logo, které pochází z autorské dílny libe-
reckého grafického a reklamního studia
ListDesign. Podrobné informace a pod-
mínky ãlenství v Teamu Liberec 2009 lze
najít na webové adrese www.libe-
rec2009.com.

V Sapporu, dûji‰ti FIS MS v klasick˘ch
lyÏafisk˘ch disciplínách 2007, se o víken-
du 18.–19. bfiezna konaly Svûtové pohá-
ry v bûhu a severské kombinaci. Organi-
zaãní v˘bor MS Liberec 2009 mûl pfii
generálce na pfií‰tí ‰ampionát v Japon-
sku hned trojí zastoupení.

âestná místopfiedsedkynû Katefiina
Neumannová vystupovala v roli aktivní
závodnice a ve skiatlonu skonãila pátá,
prezident Roman Kumpo‰t ve funkci
technického delegáta severské kombi-

nace a v˘konn˘ fieditel Rudolf Höller jako
konzultant a pozorovatel.

Cílem cesty do Sappora bylo také zís-
kání aktuálních informací o stavu pfií-
prav MS a dojednání podmínek pro
pobyt delegace OV MS Liberec 2009
v pfií‰tím roce. Ta zde kromû studia orga-
nizace ‰ampionátu uspofiádá oficiální
tiskovou konferenci, v rámci závûreãné-
ho ceremoniálu pfievezme vlajku FIS
a pfiedstaví âeskou republiku i Liberec
jako budoucího pofiadatele MS 2009.

Organizaãní v˘bor FIS Mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec
2009 se stal jedním z partnerÛ celove-
ãerního filmu Grandhotel, kter˘ natá-
ãel v prÛbûhu loÀského roku reÏisér
David Ondfiíãek.

Úspû‰n˘ autor snímkÛ ·eptej,
Samotáfii a Jedna ruka netleská zachy-
cuje pfiíbûh neurotického port˘ra, jenÏ
nikdy neopustil Liberec, nikdy nemûl
holku, ale zato ví v‰echno o poãasí,
mracích, vzdu‰n˘ch proudech a hote-
lov˘ch hostech, které pozoruje klíão-
vou dírkou. Hlavní roli ztvárnil Marek
Taclík a po jeho boku se objeví Klára
Issová, Ladislav Mrkviãka, Jaromír
Dulava, Jaroslav Plesl ãi Dita Zábran-
ská.

„Partnerem snímku jsme se stali
pfiedev‰ím kvÛli tomu, Ïe se jeho dûj
odehrává v Liberci. Kromû zajímavého
obsahu pfiiblíÏí divákÛm také atmosfé-
ru pofiadatelského mûsta lyÏafiského
‰ampionátu 2009 a nenásiln˘m zpÛso-
bem propaguje i samotné mistrovství.
Spojení vrcholné sportovní soutûÏe
s moderní ãeskou kinematografií je
pro obû strany v˘hodné," vysvûtluje
Jifií Erben, marketingov˘ manaÏer OV
MS 2009. Premiéra filmu se uskuteãní
v Liberci letos v fiíjnu, na DVD vyjde
v prÛbûhu roku 2007.
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FIS Mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Libereãtí nav‰tívili Sapporo

„Kopec pravdy“ zná podobu

Partner filmu 
Grandhotel

Team Liberec 2009 zahájil v bfieznu oficiální nábor

Homologaãní inspektor Mezinárodní
lyÏafiské federace pro bûÏecké tratû
Karl-Heinz Lickert nav‰tívil Liberec ve
dnech 11.–12. bfiezna 2006. S manaÏe-
rem bûÏecké ãásti MS a tvÛrcem tratí
Jakubem VodráÏkou provedli dÛklad-
nou inspekci okruhÛ i stadionu ve Vesci
a spoleãnû navrhli nûkteré zmûny.

„Karl-Heinz Lickert pob˘val v Liber-
ci jiÏ nûkolikrát, toto v‰ak byla jeho
první „zimní“ náv‰tûva. Na tratích
doporuãil provést drobné úpravy na
tfiech místech,“ upfiesÀuje Jakub Vod-
ráÏka. ¤e‰ila se napfiíklad jiÏ tfietí vari-
anta „kopce pravdy“, jehoÏ parametry
jsou sice z pohledu stupnû obtíÏnosti

na hranici pravidel FIS, ale kter˘
poskytuje okruhÛm ve Vesci jejich
identitu.

Finální vedení tratí MS 2009 bude
v nejbliÏ‰í dobû pfiedloÏeno FIS ke
schválení a poté by mûl organizaãní
v˘bor obdrÏet pfiíslu‰né homologaãní
certifikáty.
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Po 113 letech bude v Liberci otevfiena „Nová radnice“
V záfií 2006, tedy pfiesnû

po 113 letech od chvíle, kdy
byl do zdi na schodi‰tû libe-
recké radnice vloÏen slav-
nostní závûreãn˘ kámen
z rÛÏového mramoru, bude
libereck˘m obãanÛm a mûst-
sk˘m úfiedníkÛm kompletnû
pfiedána budova nového
magistrátu. Budova pracov-
nû a dnes stále ãastûji jiÏ
i bûÏnû oznaãovaná jako
„Nová radnice“. Moderní
úfiední prostory zfiízené cel-
kov˘m nákladem více jak
330 milionÛ korun ve zre-
konstruovan˘ch a ãásteãnû
i zrestaurovan˘ch objektech,
které v minulosti slouÏily
knihovnû.

PfiepáÏková hala bude
srdcem budovy
V budovû se jiÏ zrodilo

i její srdce – velká pfiepáÏ-
ková hala, v níÏ si budou
obãané moci kaÏd˘ pracov-
ní den vyfiizovat záleÏitosti
spojené s poplatky ze psÛ,
za komunální odpad, v‰ech-
ny bûÏné agendy spojené
s Ïivnostensk˘m podniká-
ním, fiidiãsk˘mi prÛkazy,
evidencí obyvatel a vydává-
ním pasÛ a obãansk˘ch prÛ-
kazÛ. Zavfiené kanceláfie
známé ze star˘ch úfiedních
budov zde budou opravdo-
vou minulostí – v‰echny
bûÏné záleÏitosti budou mít na starosti
úfiedníci magistrátu pfiímo u pfiepáÏek.
Pfiistupovat se k nim bude na základû
pofiadí daného ãísly, které si obãan –
stejnû jako v bankách ãi spofiitelnách –
vyzvedne pfii vstupu.

V jednotliv˘ch patrech budou umís-
tûna pracovi‰tû stavebního úfiadu,
odboru Ïivotního prostfiedí, odboru
dopravy, zázemí odborÛ ekonomiky,
Ïivnostenského úfiadu a správního
odboru. V nejvy‰‰ím patfie bude velká
poãítaãová uãebna slouÏící i pro pfiipra-
vované zkou‰ky auto‰kol, kdy budou
testy skládány na poãítaãích.

Slu‰í se fiíci, Ïe projekt „Nová radni-
ce“ byl pfiipravován prakticky jiÏ od
roku 2003, kdy byly na magistrát pfie-
vedeny agendy zaniklého Okresního
úfiadu v Liberci. Jsem velmi rád, Ïe
k mému poÏadavku na „finální fie‰ení“
umístûní pracovi‰È magistrátu pfii‰la
fiada vynikajících partnerÛ, díky kter˘m
byl projekt pfiipraven opravdu odváÏnû.
Neb˘t architekta Ladislava Davida

a jeho t˘mu, kter˘ navrhl dle na‰ich
poÏadavkÛ opravdu unikátní fie‰ení,
neb˘t tehdej‰ího kolegy Libora Slabé-
ho, hlavního ekonoma mûsta, jenÏ
navrhl finanãní model úhrady stavby, ãi
zodpovûdného kolegy Jaroslava âecha,
kter˘ hlídal logiku a provozuschopnost
budoucího magistrátu; a hlavnû –
neb˘t primátora Jifiího Kittnera, neb˘t
Pavla Krenka a dal‰ích tehdej‰ích
námûstkÛ a v‰ech radních a zastupite-
lÛ, neb˘t v‰ech tûchto lidí, nemûl by
Liberec Ïádnou „Novou radnici“, ale
mûl by naopak chátrající blok historic-
k˘ch domÛ s problematick˘m vyuÏitím.
M˘m pÛvodním nápadem totiÏ nebyla
Ïádná rekonstrukce památkovû chrá-
nûné budovy staré knihovny, ale stav-
ba levné ocelovo-betonové haly s vel-
k˘m parkovi‰tûm kdesi za mûstem.
Tato efektivní a levná varianta v‰ak
nejen u mû, ale hlavnû ve vedení
mûsta, prohrála s cílem zachování Ïijí-
cího centra mûsta a záchrany nevyuÏi-
t˘ch historick˘ch budov.

Sklo znamená pfiehled
Pfii tvorbû projektu „Nová

radnice“ se vycházelo pfiede-
v‰ím z maximální transpa-
rentnosti prostor – cel˘ vnit-
fiek budovy je vzdu‰n˘ a prÛ-
hledn˘. A tak nejen vedoucí
jednotliv˘ch odborÛ a oddû-
lení, ale i obãan procházející
po ochozech ve vy‰‰ích pat-
rech, bude mít díky proskle-
n˘m stûnám jasn˘ pfiehled
o pfiítomnosti jednotliv˘ch
úfiedníkÛ v kanceláfiích. Zají-
mavostí je snad také to, Ïe
„sklenûné“ fie‰ení bylo inspi-
rováno zku‰enostmi z part-
nerského holandského mûsta
Amersfoort, kde prÛhledné
a velkoprostorové kanceláfie
slouÏí jiÏ fiadu let. V Liberci
navíc bude zavedena i dal‰í
novinka – centrální pracovi‰-
tû stavebního úfiadu, kde
dostane kaÏd˘ stavebník
nejen formuláfie a základní
informace, ale kde jej také po
pfiedloÏení Ïádosti úfiedníci
kompletnû odbaví. Îadatelé
tak nebudou muset sloÏitû
shánût úfiedníky zodpovûdné
za jednotlivá území mûsta,
pouze fie‰ení sloÏitûj‰ích pfií-
padÛ a pfiestupky budou pro-
jednávány s jednotliv˘mi
referenty.

âas od ãasu se lze setkat
s názorem, Ïe „Nová radni-

ce“ je pfiepychov˘m a drah˘m „palá-
cem“ pro magistrátní úfiedníky. Z roz-
hovorÛ se sv˘m kolegy vím, Ïe to není
pravda, neboÈ jak˘koliv úfiedník si slo-
Ïitû zvyká na otevfiené a pfiehledné pra-
covi‰tû na pfiepáÏce ãi v prosklené kan-
celáfii a radûji by zÛstal v nepfiehled-
n˘ch bludi‰tích star˘ch budov. Moder-
ní a vzdu‰né prostory budou patrnû
více vyhovovat vefiejnosti a jednotli-
v˘m vedoucím, ktefií budou moci svoje
kolegy jednodu‰eji fiídit.

V jednotliv˘ch ãíslech Zpravodaje
liberecké radnice budeme informovat
o umístûní jednotliv˘ch pracovi‰È
magistrátu v „Nové radnici“ a o zpÛso-
bu odbavování obãanÛ v této budovû.
Vûfiím, Ïe aÏ se celá budova uvede v záfií
2006 – pfiesnû 113 let po otevfiení histo-
rické radnice – do provozu, nebude to
pro obãany Liberce a vefiejnost z celého
na‰eho správního obvodu ãítajícího 
130 tisíc obyvatel, jiÏ Ïádná cizí a nepfie-
hledná stavba. Marek ¤eháãek,

tajemník Magistrátu mûsta Liberec

Zanedlouho se v tûchto prostorách
budou pohybovat obãané a úfiedníci.
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Jména jako Jaroslav HoncÛ, Miloslav
BûlonoÏník, Josef Smolka, Pavel Ploc,
Jifií Malec, Katefiina Neumannová, Ale‰
Valenta, Nikola Sudová, Jakub Janda
a dal‰í jsou spojena s armádním spor-
tovním stfiediskem Dukla Liberec.
Nechce se ani vûfiit, ale právû letos
tento sportovní klub slaví kulaté jubile-
um – 50 let svého vzniku. Za tuto dobu
Dukla vychovala fiadu sportovcÛ, ktefií
na domácích i zahraniãních ‰ampioná-
tech reprezentovali a hájí barvy na‰í
republiky. Klub se v prÛbûhu pÛlstoletí
zapsal v˘razn˘m zpÛsobem do povûdo-
mí nejen liberecké sportovní vefiejnosti.
Úspûchy armádních sportovcÛ, zejmé-
na v klasickém lyÏování – bûhu, skoku,
severské kombinaci a také volejbalu
jsou nedílnou souãástí sportovních tra-
dic mûsta Liberec i celého regionu.
Armádní sportovní klub Dukla Liberec

dnes sdruÏuje na 40 vrcholov˘ch spor-
tovcÛ a má v˘bornou základnu v tûlov˘-
chovné jednotû, kde pÛsobí na 120 dûtí
a mládeÏe, jejichÏ zájem a dosahované
v˘sledky jsou pfiíslibem a nadûjí, Ïe
z nich vyrostou budoucí ‰piãkoví spor-
tovci.

Oslava leto‰ního jubilea je umocnû-
na nedávn˘m mimofiádn˘m úspûchem
Katefiiny Neumannové na Zimních
olympijsk˘ch hrách v italském Turínu,
kde pro âeskou republiku vybojovala
zlatou a stfiíbrnou medaili.

Padesátiletou existenci si Dukla
Liberec pfiipomnûla 30. bfiezna 2006,
kdy úãastníky ZOH 2006 v ãele s Katefii-
nou Neumannovou pfiijali hejtman Libe-
reckého kraje Petr Skokan a v prosto-
rách skvostné obfiadní sínû liberecké
radnice i primátor mûsta Ing. Jifií Kitt-
ner. Za úãasti v˘znamn˘ch hostí oslavy

vyvrcholily slavnostním shromáÏdûním
b˘val˘ch i souãasn˘ch pfiíslu‰níkÛ
Dukly v kongresovém sále hotelu Baby-
lon, kde byli ocenûni v˘znamní ãinovní-
ci tohoto sportovního klubu. (dv)

Do konání voleb do dolní komory
Parlamentu âR zb˘vají dva mûsíce.
S ãasov˘m pfiedstihem pfiiná‰íme pro
voliãe nûkolik dÛleÏit˘ch informací.

VoliãÛm, ktefií jsou v Liberci pfiihlá-
‰eni k trvalému pobytu a jsou zapsáni
ve stálém seznamu (vedeném Magist-
rátem mûsta Liberec), a ktefií nebudou
moci volit ve volebním okrsku v místû
svého trvalého pobytu, vydá Magistrát
mûsta Liberec na základû Ïádosti voliã-
sk˘ prÛkaz.

O vydání voliãského prÛkazu pro
volby do Poslanecké snûmovny Parla-
mentu âeské republiky mohou voliãi
poÏádat ode dne vyhlá‰ení voleb, a to:
◆ písemn˘m podáním opatfien˘m
úfiednû ovûfien˘m podpisem voliãe,
doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede

dnem voleb (tj. do 16.00 hodin pátku
26. 5. 2006) tomu, kdo stál˘ seznam
(Magistrát mûsta Liberec) vede, nebo
◆ osobnû do uzavfiení stálého seznamu
vedeného Magistrátem mûsta Liberec
(tj. do 16.00 hod. stfiedy 31. 5. 2006).

V pfiípadû osobního podání není
tfieba úfiednû ovûfieného podpisu voli-
ãe, totoÏnost Ïadatele (voliãe) je ovûfie-
na povûfien˘m pracovníkem pfiímo pfii
podání Ïádosti.

Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k uplat-
nûní volebního práva (hlasování) v kte-
rémkoliv volebním okrsku na území
âeské republiky, pfiípadnû ve zvlá‰tním
volebním okrsku v zahraniãí.

Magistrát mûsta Liberec nebo
zastupitelsk˘ úfiad voliãsk˘ prÛkaz
vydává nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem

voleb (tj. od ãtvrtka 18. 5. 2006), 
a to:
◆ pfiedáním osobnû voliãi nebo
◆ pfiedáním osobû, která se prokáÏe
plnou mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe
Ïádajícího o vydání voliãského prÛkazu,
◆ anebo jej voliãi za‰le.

Îádosti o vydání voliãského prÛka-
zu se vyfiizují v kanceláfii ã. 6 v pfiíze-
mí budovy radnice.

Dále upozorÀujeme, Ïe kaÏd˘ voliã si
mÛÏe v úfiedních hodinách Magistrátu
mûsta Liberec ovûfiit, zda je zapsán
v seznamu voliãÛ, pfiípadnû poÏadovat
doplnûní údajÛ nebo provedení oprav.
V‰echny tyto úkony lze uplatnit v pfií-
zemí budovy radnice, kanceláfi ã. 6.

Jitka ·tíchová,
vedoucí správního odboru

PÛlstoletí v barvách Dukly Liberec

MASTERS byl opût na Je‰tûdu

!!!NEP¤EHLÉDNùTE!!!  Informace pro voliãe

Nejlep‰í sjezdafii z jedenácti zemí se
letos 11. a 12. bfiezna se‰li na Je‰tûdu,
aby zmûfiili svoje síly v rámci Svûtového
poháru FIS MASTERS CUP 2006, pofiá-
daného pod zá‰titou primátora mûsta
Liberce. Obdobnû jako loni nepfiálo orga-
nizátorÛm ze spoleãnosti SJ SKI a Spor-
tovního areálu Je‰tûd poãasí. Sobotní
slalom i veãerní slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ v ZU· probûhly ve velmi pfií-
jemné atmosféfie ke spokojenosti v‰ech
úãastníkÛ. BohuÏel, nedûlní obfií slalom
musel b˘t pro nepfiízeÀ poãasí zru‰en.
I pfiesto se v‰ichni závodníci rozjíÏdûli
domÛ s pfiíslibem, Ïe pfií‰tí rok je‰tûdsk˘

závod rozhodnû nevynechají. TakÏe
nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se pfiíchod nové-
ho provozovatele je‰tûdského areálu
projeví pozitivnû a Ïe MASTERS uvidíme

na Je‰tûdu i v pfií‰tích letech. A je‰tû
vítûzové jednotliv˘ch kategorií – Ïeny
C8 Resi Demmelmair (GER), C7 Krista
Kovar (AUT), C6 Josefína Straãinová
(SVK), C5 Anna Blahutová (SVK), C4
Jana Ries (AUT), C3 Manuela Sinigoi
(ITA), C2 Claudia Neubert (GER), C1
Monika Seefried (GER); muÏi B10 Gia-
como Fedriani (ITA), B9 Adi Hirschbich-
ler (GER), B8 Heinz Gallob (AUT), B7
Daniele Bozzalla (ITA), B6 Gundolf Kru-
eger (GER), A5 Josef Mikulá‰ (SVK), A4
Andreas Dimmen (NOR), A3 Ulrich Col-
loseus (GER), A2 Miroslav Rycek (CZE),
A1 Filip Zgodava (SVK).



Ve mûstû Liberci probûhnou letos v ãervnu v souladu s platn˘m zákonem 
ã. 247/1995 Sb., volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky.
Volby se uskuteãní ve dnech 2. a 3. 6. 2006. V první den voleb – v pátek 2. 6. – pro-
bûhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v druh˘ den voleb se bude hlaso-
vat od 8.00 do 14.00 hodin. Sãítání hlasÛ se uskuteãní bezprostfiednû po uzavfiení
volebních místností.
Poãet volebních okrskÛ se nemûní. Hlasování na území mûsta probûhne na obvy-
kl˘ch místech v 84 volebních okrscích, vãetnû Vratislavic nad Nisou. Budou vyuÏi-
ty pfieváÏnû stejné volební místnosti jako pfii minul˘ch volbách. Ke zmûnû dochází
z technick˘ch dÛvodÛ ve volebním okrsku ã. 75 v Rudolfovû, kde bude nyní volební
místnost umístûna v objektu Penzionu Rudolf.
Dále upozorÀujeme, Ïe pfiípadní zájemci o práci v okrskov˘ch volebních komisích se
mohou jiÏ nyní hlásit na správním odboru Magistrátu mûsta Liberec u paní Jitky ·tí-
chové, telefon 485 243 711. Jitka ·tíchová, vedoucí správního odboru

VyuÏili jste nûkdy, ãi vyuÏíváte dnes
nûkterou ze sociálních sluÏeb? Napadá
vás fiada otázek spojen˘ch s poskytová-
ním sociálních sluÏeb? Pfiem˘‰líte, jak
zlep‰it Ïivot v obci?

Zapojte se tedy spoleãnû s námi do
procesu komunitního plánování v na-
‰em mûstû…

V souvislosti s tvorbou Komunitního
plánu sociálních sluÏeb v Liberci jsou
v souãasné dobû oslovováni obãané
mûsta Liberce prostfiednictvím dotazní-
ku zamûfieného na prÛzkum jejich pfiání
a potfieb souvisejících s poskytováním
a uÏíváním sociálních sluÏeb ve mûstû.

KaÏd˘ z vás má tak moÏnost infor-
movat mûsto o tom, jaké sociální sluÏ-
by vy nebo va‰i blízcí ãi známí vyuÏí-
váte, jak jste spokojeni s jejich rozsa-
hem a kvalitou a také, jaké sluÏby
postrádáte v souãasné dobû ãi pfiedpo-
kládáte, Ïe v budoucnu postrádat
budete.

Co jsou sociální sluÏby? Je to zpÛ-
sob pomoci potfiebn˘m lidem pfii péãi
o vlastní osobu, zaji‰tûní stravování,
ubytování, pomoc pfii chodu domácnos-
ti, o‰etfiování, pomoc s v˘chovou,
poskytnutí informací, zprostfiedkování
kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím,
psychoterapie, socioterapie, pomoc pfii
prosazování práv a zájmÛ jednotlivcÛ
apod. V Ïádném pfiípadû se nejedná
o v˘platu sociálních dávek.

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

Dotazníky jsou k dispozici na recepci
v budovû radnice, v Mûstském infor-
maãním centru, v Centru obãansk˘ch
iniciativ (Konopná 776), u pracovníkÛ

odboru sociální péãe, na webov˘ch
stránkách www.liberec.cz (oddûlení
prevence a sociálních vûcí) a v mno-
h˘ch dal‰ích institucích. Vyplnûné
dotazníky odevzdejte na tûchto místech
do 20. 4. 2006.

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

Garantem komunitního plánování je
odbor sociální péãe Magistrátu mûsta
Liberec, oddûlení prevence a sociálních
vûcí (kanceláfie v 5. p. budovy Uranu na
tfi. 1. máje). Kontaktní osoby:
Gabriela Krupiãková, tel.: 485 244 940,
e-mail:
krupickova.gabriela@magistrat.liberec.cz
Alena Bartoníãková, tel.: 485 244 934,
e-mail:
bartonickova.alena@magistrat.liberec.cz
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Poãet volebních okrskÛ beze zmûn

Upozornûní

Komunitní plánování sociálních sluÏeb v Liberci

Do‰lo do redakce
Do redakce Zpravodaje liberecké

radnice jsme dostali dopis od ÏákÛ
Základní ‰koly 5. kvûtna v Liberci,
ktefií pí‰í: Jsme rádi, Ïe opût mÛÏe-
me cviãit v novû zrekonstruované
tûlocviãnû. Doba, po kterou tato pfie-
stavba trvala, byla pro nás nekoneã-
ná, ale v˘sledek stojí za to! Je to
velice pfiíjemná zmûna poté, co jsme
si vyzkou‰eli, kde v‰ude se mÛÏe cvi-
ãit. Jako náhradní prostory pro
v˘uku tûlesné v˘chovy nám poslou-
Ïily tfiídy, chodby na‰í ‰koly nebo
sportovní hala Obchodní akademie
v Liberci. Za opravenou tûlocviãnu
jsme velmi vdûãní. Nabízí nám více
prostoru v ‰atnách a rozhodnû lep‰í
podmínky pro cviãení, neÏ jsme mûli
pfiedtím.

Dûkujeme v‰em, ktefií rekonstruk-
ci umoÏnili nebo se pfiímo na ní podí-
leli. Pfiedev‰ím dûkujeme firmû
Imstav za opravu a finanãní pfiíspû-
vek ve v˘‰i 300 tisíc korun a také sta-
tutárnímu mûstu Liberec.

K tûmto fiádkÛm není co dodat.
Jen popfiát ÏákÛm i pedagogickému
sboru, aby jim zafiízení slouÏilo ke
spokojenosti. Redakce

pro zájemce o odkoupení nemovitostí ve vlastnictví statutárního mûsta Liberec 
Seznam nemovitostí nabízen˘ch do prodeje formou vefiejn˘ch draÏeb spolu s draÏebními vyhlá‰kami je
k dispozici na webov˘ch stránkách: www.liberec.cz /úfiední deska, draÏby/ nebo www.1drazebni.cz 

vyhla‰uje 2. kolo pro poskytnutí dotací z Kulturního fondu statutárního mûsta
Liberec v roce 2006. Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 
1. ãervna do 30. listopadu 2006. Îadatelem o dotaci z kulturního fondu mÛÏe b˘t
fyzická i právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení kultury
a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1.patro, dvefie ã. 109b), v recep-
ci radnice a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz .
Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury
a sportu do pátku 28. dubna 2006 do 14.00 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na
tel. ãísle 485 243 765 (pí. Sobotková, referentka oddûlení kultury a sportu).

Statutární mûsto Liberec
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Splatnost poplatku za komunální odpad

Nové kontejnery v kvûtnu

S pfiíchodem jara statutární mûsto
Liberec kaÏd˘ rok organizuje jarní
úklid a jinak tomu není ani letos. Pro
potfiebu obãanÛ budou v rámci jarního
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 likvidaci odpadÛ
podnikatelÛ. Pokud by toto obãané zji-
stili, Ïádáme o oznámení této skuteã-
nosti na tel. ã. 156 (Mûstská policie),
nebo na tel. ã. 485 243 458,
485 151 806.

UPOZORNùNÍ:
Do kontejnerÛ nepatfií nebezpeãné

odpady, které jsou od obãanÛ bezplat-
nû odebírány mobilní sbûrnou nebo je
moÏné tyto odpady celoroãnû odevzdá-
vat ve Sbûrném dvofie odpadÛ .A.S.A.
Liberec s.r.o. v Máchovû ulici. Kontej-
nery budou na stanovi‰tû pfiistaveny
v odpoledních hodinách a odvoz se
uskuteãní následující den opût v odpo-
ledních hodinách.

pfiistavení 10. 4. – odvoz 11. 4.
Azurová – kfiiÏovatka Zelené Údolí,
Rumjancevova – v sídli‰ti, Tyr‰ova,
Oblaãná – kfiiÏovatka námûstí âesk˘ch
bratfií, Ml˘nská – do nádvofií
pfiistavení 13. 4. – odvoz 14. 4.
Puchmajerova – kfiiÏovatka Brnûnská,
Cyrila a Metodûje, U Mlékárny – do
sídli‰tû, Sluneãná – kfiiÏovatka Luãní,
Kozinova – kfiiÏovatka Kry‰tofova
pfiistavení 18. 4. – odvoz 19. 4.
Horova, U obchodní komory, Husova,
Sosnová
pfiistavení 20. 4. – odvoz 21. 4.
Bfiezová alej, Jizerská – otoãka bus 19,
Bfiezov˘ vrch, Fuãíkova – kfiiÏovatka
Blahoslavova, StavbafiÛ
pfiistavení 24. 4. – odvoz 25. 4.
Aloisina v˘‰ina – v sídli‰ti Kunratická,
Snûhurãina, Vlãí vrch, Vlnafiská, Same-
tová
pfiistavení 27. 4. – odvoz 28. 4.
Soukenická, Na ÎiÏkovû – kfiiÏovatka
Horní Kopeãná, Hradební – kfiiÏovatka
Havlíãkova, Îitná, âíÏkova

pfiistavení 2. 5. – odvoz 3. 5.
JeÏkova, Dobiá‰ova, Ha‰kova, U DruÏi-
ny, Jefimanická
pfiistavení 4. 5. – odvoz 5. 5.
Nad Sokolovnou, Mafianova, Kaplické-
ho, Skláfiská, Ma‰kova – k ãp. 12
pfiistavení 9. 5. – odvoz 10. 5.
Hrabûcí – kfiiÏovatka U Pily, Zemûdûlská,
Brigádnická, Gagarinova
pfiistavení 11. 5. – odvoz 12. 5.
Lounská, Budûjovická, KfiíÏanská –
k ãp. 153, Jugoslávská, Americká – KRB
pfiistavení 15. 5. – odvoz 16. 5.
Jáchymovská – kfiiÏ. Mánesova, Jáchy-
movská – kfiiÏ. Vojanova, Vysoká – kfiiÏ.
Vojanova, Osta‰ov – kfiiÏ. Karlovská,
Harrantova – kfiiÏ. Suldovského
pfiistavení 18. 5. – odvoz 19. 5.
âeskolipská, Osta‰ovská – u Z·, ¤etíz-
ková, Tolstého, K Bucharce – kfiiÏovat-
ka Za Domovem
(Seznam dal‰ích stanovi‰È zvefiejníme
v kvûtnovém vydání Zpravodaje libe-
recké radnice)

Technick˘ odbor MML

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 bude
pololetní 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 ãervenec 

aÏ prosinec 2006 bude splatnost 
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 ãervenci
a v lednu. Poplatník s trval˘m pobytem
poprvé pozná rozdíl v dubnu 2006 –
nebudou mu distribuovány sloÏenky
a nebude nic platit.

Naopak poplatníci chatafii jiÏ v lednu
museli zaplatit o ãtvrtletí více (246 Kã
místo pÛvodních 123 Kã). Zachovává se
stejn˘ princip jako v minulosti, tedy pla-
cení poplatku dopfiedu, av‰ak v pololet-
ních cyklech. Po úhradû jsou poplatníko-
vi vydány sbûrné pytle.

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

Ing. Ivana Ti‰erová, oddûlení
poplatkÛ a daní MML

Leto‰ní kvûten bude mezníkem
v rozvoji separace vyuÏiteln˘ch sloÏek
komunálního odpadu v Liberci. Tento-
krát se nebude jednat o roz‰ífiení poãtu
stanovi‰È. Ve mûstû se objeví nové
sbûrné kontejnery a sbírat se bude
nová komodita. Pro smûsné plasty i pro
tetrapak jsme nalezli smysluplné vyuÏi-
tí. Organizátofii s napûtím oãekávají,
jak se v Liberci uchytí sbûr smûsn˘ch
plastÛ a tetrapakov˘ch obalÛ. Bude na
obyvatelích Liberce, zda pomohou
zlep‰it odpadovou bilanci mûsta.

V Liberci se kaÏd˘m rokem zvy‰uje
podíl vyseparovan˘ch vyuÏiteln˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu k smûsnému
komunálnímu odpadu. Pfies tyto pozi-
tivní skuteãnosti ale chceme, aby ve

spalovnû a na skládce konãilo jen to, co
jiÏ nelze dále vyuÏít. Pro nás v‰echny je
také separace ekonomicky v˘hodnûj‰í,
neÏ jiné zpÛsoby nakládání s odpadem.

âervené kontejnery na separaci
smûsn˘ch plastÛ se objeví v‰ude, kde
jsou nyní umístûny sbûrné kontejnery
Ïluté barvy na separaci PET lahví, tedy
na více neÏ 300 místech ve mûstû. Svo-
zovou spoleãností .A.S.A. Liberec s r. o.
budou tyto sbûrné kontejnery sváÏeny
1x t˘dnû. Pokud by se prokázalo, Ïe by
bylo potfiebné sváÏet sebrané odpady
ãastûji, budeme pruÏnû reagovat a ãet-
nost svozu zv˘‰íme.

AÏ budeme spoleãnû nûjakou dobu
separovat smûsné plasty a tetrapakové
obaly, napi‰te nám, jak va‰í domácnos-

ti pomohlo zavedení separace této
komodity.

UPOZORNùNÍ:
Do ãerven˘ch kontejnerÛ patfií:

folie – napfi. plastové ta‰ky, sáãky, pla-
stové folie z obalÛ, duté obaly – napfi.
lahviãky od kosmetick˘ch v˘robkÛ, od
potravin, obaly domácí chemie – ãistící,
mycí prostfiedky. Dále kelímky (napfi. od
jogurtÛ), polystyrénové obaly (v˘plnû
krabic), drobné plastové v˘robky (pla-
stové hraãky, víãka od PET lahví, nádo-
bí), nápojové kartony.

Do ãerven˘ch kontejnerÛ nepatfií:
Odpady zneãi‰tûné zbytky potravin

nebo chemikáliemi, plasty z automobi-
lÛ, podlahové krytiny, trubky z PVC,
PET lahve!!! Technick˘ odbor MML

JARNÍ ÚKLID 2006
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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?
Seznam zvífiat v útulku v RÛÏodole I,
Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356
• pes, kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘, 2 roky 
• pes, kfiíÏenec staforda, Ïíhan˘, 7 let •
fena, kfiíÏenec NO, pálená, 1 rok • fena,
kfiíÏenec Luisianského leopardího psa, 1
rok • fena, kokr‰panûl, ãerná, 5 let • pes,
kfiíÏenec ãern˘, pro‰edivûl˘, 10 let • fena,
pinã, ãerná s pálením, 10 let • pes, pudl,
bíl˘, 10 let • pes, kfiíÏenec NO, vlko‰ed˘,
plandavé u‰i, 1 rok • pes, kfiíÏenec NO,
ãern˘ se znaky, 2 roky • pes, kfiíÏenec
NO, ãern˘ se svûtl˘mi znaky, 1 rok • pes,
kfiíÏenec NO s labradorem, ãern˘, 4 roky
• pes, kfiíÏenec boxera, ãernobíl˘, 3 roky
• pes, stfiedoasiat, 5 let • fena, kfiíÏenec,
vût‰í vzrÛst, krátkosrstá, ãerná s nápr-
senkou, 2 roky • fena, kfiíÏenec kokr‰pa-
nûla, ãerná, 6 let • fena, kfiíÏenec, malá,
ãerná s pálením, 4 roky • fena, NO, ãerná
s pálením, 8 let • pes, kokr‰panûl, zlat˘,
10 let • pes, pudl, apricot, 8 let • pes, NO,
dlouhosrst˘, vlko‰ed˘, 10 let • pes, kfiíÏe-
nec, stfiední, ãern˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec
dobrmana, ãern˘ s náprsenkou, 3 roky •
pes, kfiíÏenec, hnûd˘, 3 roky.
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.

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.

JARNÍ TIPY
S pfiíchodem jara opût nastává sezona kulturních památek, kdy na poãátku dubna
otevírají své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch ãasÛ.
Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otvíracích dobách a kontaktech tûchto
objektÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte
zdarma v MIC.
Od dubna roz‰ifiuje Zoologická zahrada Liberec svou otvírací dobu. Po uvedeném
datu je zahrada zpfiístupnûna dennû 8.00–18.00 hod., pokladna zavírá vÏdy pÛl
hodiny pfied koncem náv‰tûvní doby.
Ná‰ tip – na stránkách www.infolbc.cz najdete (v rubrice atraktivity – Zoologická
zahrada – text) malého prÛvodce tímto zafiízením.

DUBNOVÁ SOUTùÎ
Silvestr âáp, âenûk Plí‰ek, Cyril Putiãka, Vincenc Baboãka, Pleticha, a dal‰í…
v‰echny tyto filmové postavy nezapomenutelnû ztvárnil libereck˘ rodák –
herec, kter˘ by dne 9. dubna oslavil jiÏ své 115. narozeniny.
JestliÏe víte jeho jméno, mÛÏete se zúãastnit na‰í soutûÏe o zajímavou cenu
(fotografickou publikaci „Mûsto Liberec“ autorÛ ·imona a Jana Pikousov˘ch).
Své odpovûdi zasílejte na v˘‰e uvedenou adresu, e-mail, popfi. fax ve tvaru:
SoutûÏ + správná odpovûì, jméno, pfiíjmení a úplná adresa. K poslednímu dni
v mûsíci bude z do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí vylosován v˘herce, kter˘ obdrÏí
slíbenou publikaci doporuãenou po‰tou.
Správná odpovûì na bfieznovou soutûÏní otázku zní: Karel Vacek. Blahopfieje-
me v˘herci (jméno bylo vylosováno aÏ po uzávûrce tohoto Zpravodaje, je zve-
fiejnûno na http://www.infolbc.cz ) a dûkujeme za úãast i v‰em ostatním sou-
tûÏícím.

NABÍDKA ZBOÎÍ
Zcela novou publikací v na‰í nabídce je Roãenka liberecké architektury 2005 ve
formátu A4, jeÏ na celkem 93 stránkách pfiibliÏuje v˘voj liberecké architektury od
dob dávno minul˘ch aÏ po ãasy, které teprve nastanou (projekty ve v˘stavbû
a projekty budoucnosti). MnoÏství unikátních nákresÛ a fotografií doplÀují sv˘mi
texty odborníci na slovo vzatí: napfi. PhDr. Jan Mohr, Ing. arch. Svatopluk Tech-
nik, akad. arch. David Vávra. Publikace je k dispozici za 110 Kã.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE DUBNA
11. 4. 1577: udûlil císafi Rudolf II. Liberci právo uÏívat mûstsk˘ znak a peãeÈ.
18. 4. 1893: se konalo rozlouãení se starou budovou liberecké radnice.
19. 4. 1845: byl poloÏen základní kámen budovy nemocnice.
23. 4. 1934: bylo slavnostnû zprovoznûno liberecké leti‰tû.
28. 4. 1984: zaãal slouÏit vefiejnosti plaveck˘ bazén na TrÏním námûstí.
29. 4. 1985: byl otevfien DÛm kultury.

Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Pfiíjemn˘ mûsíc duben pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.

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

10.–13. 4. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605

14.–16. 4. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

17.–20. 4. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

21.–23. 4. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

24.–30. 4. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

1.–7. 5. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

8.–14. 5. BOHEMIA
tfi. 1. Máje 354/45, tel.: 485 113 484

15.–21. 5. 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

vyhla‰uje II. kolo pro poskytnutí dotací
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání statutárního mûsta Liberec v roce
2006. Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. fiíjna 2006 do
28. února 2007.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení ‰kol-
ství Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 111), v recepci
radnice a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení ‰kolství
s termínem uzávûrky 31. 7. 2006 do 18.00 hod.

Statutární mûsto Liberec



Pln˘ ko‰ vitaminÛ dostala od primá-
tora Jifiího Kittnera ke kfitinám samiãka
vzácného takina ãínského. V liberecké
ZOO bylo mládû pokfitûno 10. bfiezna
a jméno Cadence dostalo po jednom ze
ãtyfi kmotrÛ, a to agentury Cadence
Innovation. Jak vysvûtlil Zdenûk
Netfiebsk˘, zástupce této agentury,
cadence znamená rytmus. „Chceme,
aby Ïila v rytmu a pohybu,“ uvedl. Dal-
‰ím z kmotrÛ byl také herec Stanislav

Zindulka a poslanec Parlamentu âR
Tomá‰ Hasil.

Malá Cadence se pfii kfitu moc nesta-
vûla na odiv fotoobjektivÛ a radûji se
drÏela v závûtfií v˘bûhu u rodiãÛ.
Cadence je druh˘m mládûtem naroze-
n˘m v liberecké ZOO, která je kromû
âíny jedin˘m zafiízením ve svûtû, kde
se tito vzácní takini chovají. O to více
tû‰í, Ïe se ve mûstû pod Je‰tûdem dafií
roz‰ífiit jejich chov. (dv)

Distribuce Zpravodaje

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

zpravodaj
liberecké radnice
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Kfiesadlo – cena za neobyãejné ãiny Rady a kontakty

Malá takinka dostala ko‰ vitaminÛ

• Oddûlení zdravotní péãe Zdravotního
ústavu se sídlem v Liberci se stûhuje.
Z tûchto dÛvodÛ je provoz oddûlení,
které sídlí na Husovû ulici v budovû 
Krajské hygienické stanice Libereckého
kraj, v dobû od 10. 4. do 14. 4. 2006 pfie-
ru‰en a v t˘dnu od 17. 4. do 21. 4. 2006
omezen. Jeho zamûstnanci vás v no-
v˘ch prostorách na adrese Zdravotní
ústav se sídlem v Liberci, U Sila 1139,
Liberec 30, PSâ 463 11 pfiivítají jiÏ 
24. dubna 2006. Dotazy na tel. ãísle
482 411 600 nebo na internetov˘ch
stránkách www.zulib.cz
• Celostátní sbírku „Kvûtinov˘ den“
organizuje jiÏ podesáté Liga proti rako-
vinû. V Liberci se leto‰ní Kvûtinov˘ den
koná 10. kvûtna a je zamûfien na preven-
ci rakoviny u Ïen. Sbírku v Liberci zaji‰-
Èuje sdruÏení ARCUS SOP ve spolupráci
s devíti ‰kolami. Cena jedné kvûtiny je
dobrovolná, minimálnû v‰ak 20 Kã.
• Nadaãní fond Rozum a Cit pfiipravil
na 20. dubna 2006 jiÏ 6. roãník „Sluníã-
kového dne pro opu‰tûné dûti a pûs-
tounské rodiny“. Ve více jak 50 mûstech
na‰í republiky mÛÏete potkávat studen-
ty, nabízející keramické sluníãko. Pokud
si ho koupíte, vá‰ pfiíspûvek bude pod-
porou pro dal‰í pûstounské rodiny, a tak
nadûjí pro dal‰í dûti bez domova.
V Liberci se do této akce zapojí studenti
Gymnázia F. X. ·aldy. Nadaãní fond
mÛÏete podpofiit i zasláním dárcovské
SMS ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na
ãíslo 87777. Více informací získáte na
www.rozumacit.cz.

Za úãasti primátora mûsta Jifiího Kitt-
nera a hejtmana Libereckého kraje
Petra Skokana se ve ãtvrtek 23. bfiezna
v obfiadní síni liberecké radnice usku-
teãnil slavnostní akt ocenûní dobrovol-
nické ãinnosti za rok 2005 cenami Kfie-
sadlo. Iniciátorem této akce v Liberec-
kém kraji je Regionální dobrovolnické
centrum Je‰tûd. Jeho pfiedsedkynû
·árka Holubová uvedla, Ïe na leto‰ní
ceny bylo nominováno celkem 14 dob-
rovolníkÛ, ktefií pomáhají lidem pfiede-
v‰ím ve zdravotnû sociální oblasti.
ZároveÀ podotkla, Ïe vûrná replika kelt-
ského kfiesadla, jehoÏ autorem je kfiivo-
klátsk˘ kováfi Jaroslav Zívala, se udûlu-
je jiÏ podruhé a letos ji na základû hod-
nocení nezávislé komise získalo celkem
‰est ocenûn˘ch. Kfiesadlo 2005 si odne-
sli Katefiina Duxová z Domova dÛchodcÛ
ze Sloupu v âechách, Marta Galoczová
z organizace Hand for Help, Du‰an Kot-
lár z obãanského sdruÏení Kulturní tra-
dice, Jan Lachman z Domova dÛchodcÛ
Jablonecké Paseky a Agáta ¤eháková

ze spinální jednotky traumacentra Kraj-
ské nemocnice Liberec. Mimofiádnou
cenu obdrÏel Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Liberci-Machnínû za pomoc poskyto-
vanou handicapovan˘m dûtem denního
centra Alvalída.

DobrovolníkÛm za jejich velice
zásluÏnou ãinnost, kterou vykonávají ve
svém volném ãase, podûkoval i primá-
tor Jifií Kittner.

My‰lenka kaÏdoroãního oceÀování
dobrovolníkÛ vznikla v roce 2001
v rámci akcí Mezinárodního roku dobro-
volníkÛ z iniciativy národního dobrovol-
nického centra Hestia. Pfii loÀském prv-
ním udílení cen Kfiesadlo, byli v Libe-
reckém kraji touto cenou poctûni tfii
dobrovolníci. Dagmar Vodvárková


