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Oslavy vzniku
republiky
Statutární mûsto Liberec u pﬁíleÏitosti oslav ãeské státnosti poﬁádá 28. ﬁíjna
2004 Den otevﬁen˘ch dveﬁí v historické
budovû radnice a v prostorách Liebiegovy vily v Jablonecké ulici. Obû budovy
budou zpﬁístupnûny od 9 do 14 hodin.
V radniãní budovû náv‰tûvníci spatﬁí
zasedací místnost ãlenÛ mûstské rady,
obﬁadní síÀ, pracovnu primátora. Zpﬁístupnûna bude rovnûÏ radniãní vûÏ. (dv)
Pohled na rozestavûnou ãást retenãní nádrÏe Bucharka, která bude hlavním
zdrojem vody pro je‰tûdsk˘ areál

LyÏaﬁsk˘ areál Je‰tûd poskytne
lep‰í sluÏby
Prohlídku sportovního areálu Je‰tûd
si na svátek svatého Václava nenechaly ujít stovky lidí, které pﬁi Dni otevﬁen˘ch dveﬁí mûly moÏnost se seznámit
s prÛbûhem v˘stavby i dal‰ími plány
areálu, zhlédnout jeho provozní zázemí. Organizátoﬁi se postarali i o zábavnou ãást dne, vyplnûnou sportovními
soutûÏemi.
Sportovní areál Je‰tûd pro‰el v leto‰ním roce nejv˘znamnûj‰ími zmûnami
ve své historii. Podle slov pﬁedsedy
pﬁedstavenstva akciové spoleãnosti
Sportovní areál Je‰tûd (SAJ) Ing. Pavla
Krenka, investice pﬁes sto milionÛ
korun pﬁemûní areál v nové stﬁedisko
zimních sportÛ. „LyÏování na Je‰tûdu

bude kvalitnûj‰í, bezpeãnûj‰í a nebude
závislé pouze na rozmarech poãasí,“
uvedl Krenk s tím, Ïe díky umûlému
snûhu se sezona prodlouÏí o dva aÏ tﬁi
t˘dny. Zatímco loni umûl˘ sníh pokryl
sjezdovku F 10, dojezd u lanovky na
âern˘ Vrch a ãást Slalomového svahu,
letos se bude zasnûÏovat jiÏ cel˘ „slalomák“ a Liberecká sjezdovka. „SíÈ rozvodÛ mûﬁí 3 500 metrÛ a pokr˘vá
sedmdesát procent sjezdov˘ch tratí,“
uvedl mluvãí spoleãnosti SAJ Michal
Buzek. Objem nádrÏe staãí k v˘robû 30
tisíc metrÛ krychlov˘ch umûlého
snûhu. První zkou‰ky zasnûÏovacího
systému se uskuteãní koncem listopadu.
Pokraãování na str. 3

Úﬁední hodiny magistátu
Po, St: 8.30–18 hod. • Út, ât: 8.30–16 hod. • Pá: 8.30–14 hod.

26|10
14 hodin

Vstupenky pﬁes
internet
Mûstské informaãní centrum Liberec
roz‰iﬁuje okruh sv˘ch sluÏeb. V souãasné dobû mají obãané moÏnost v infocentru rezervovat ãi pﬁímo zakoupit
vstupenky na akce do Divadla F. X. ·.,
Kulturního centra Lidové sady, kin Lípa
a Var‰ava, za stejnou cenu v jaké jsou
nabízeny ve zmiÀovan˘ch organizacích.
BliÏ‰í informace a rezervace po internetu na http.//vstupenka.liberec.cz
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Deváté zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2004
se koná v úter˘ 26. ﬁíjna 2004 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice
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Co rozhodli radní
Schválili:
■ zámûr vyuÏít ‰kolsk˘ objekt v Sázavské ulici 556 pro zﬁízení obvodního
oddûlení Policie âR – Vápenka
■ zámûr vyhlásit konkurzní ﬁízení na
obsazení místa ﬁeditelky M· „Klubíãko“ v liberecké Jugoslávské ul. 128/1.
Radní tak reagovali na Ïádost dosavadní ﬁeditelky, která 8. ledna 2005 odchází do starobního dÛchodu. Rada rovnûÏ
schválila zámûr na vyhlá‰ení konkurzního ﬁízení na obsazení místa ﬁeditelky

M· v Osta‰ovské ul. 100, a to na Ïádost
o uvolnûní z funkce dosavadní ﬁeditelky
■ zadání a podmínky oznámení otevﬁeného ﬁízení na poskytnutí úvûru na
financování 192 bytov˘ch jednotek
v rámci 3. etapy v˘stavby v Zeleném
Údolí II

Vzali na vûdomí:
■ zprávu o ãinnosti Komise obãansk˘ch záleÏitostí za I. pololetí roku
2004

Navrhli stanovit:
■ kapacitu ‰kolní jídelny M· Pramínek
na poãet 100 jídel

Souhlasili:
■ s pﬁijetím sponzorského daru od spoleãnosti Investorsko inÏen˘rská, a. s. ve
v˘‰i 52 063 Kã a od Prestige-M, s r. o.
rovnûÏ ve v˘‰i 52 063 Kã k nákupu
a realizaci objektu „kráva“ v rámci
celosvûtového dobroãinného projektu
CowParade

Co rozhodli zastupitelé
Schválili:
■ prodej nemovitostí budov ãp. 100,
118 v ulici RÛÏodolská, budovy ãp. 390
v ul. Cyrila a Metodûje a pozemkÛ
v katastrálním území RÛÏodol I, vûcí
movit˘ch spojen˘ch s nemovitostmi
kupujícímu Jednotû bratrské se sídlem
v Nové Pace za cenu 16, 950 milionu Kã
se splatností na dobu 20 let
■ vyjmutí budov Barvíﬁská 26 a Barvíﬁská 33 ze seznamu nemovitostí vyﬁazen˘ch z privatizaãního procesu, oba

objekty budou nabídnuty k prodeji
■ uzavﬁení darovací smlouvy pro v˘stavbu 192 bytov˘ch jednotek v Zeleném
Údolí mezi Statutárním mûstem Liberec,
jde o pozemek o v˘mûﬁe 4 137 m2
■ zprávu o vyuÏití a vyúãtování dotací
ze sportovního fondu za rok 2003, kdy
bylo poskytnuto celkem 4 047 571,70 Kã
■ zprávu o vyuÏití dotací z kulturního
fondu za rok 2003, kdy v prÛbûhu tﬁí
vyhlá‰en˘ch kol se rozdûlila ãástka ve
v˘‰i 1 692 480,20 korun

■ návrh na pﬁidûlení dotací poskytnut˘ch ve 3. kole roku 2004 z Kulturního
fondu Statutárního mûsta Liberec
v ãástce 320 tisíc korun

Vydali:
obecnû závaznou vyhlá‰ku Statutárního mûsta Liberec, jíÏ se mûní vyhlá‰ka
ã. 6/2004 o stanovení v˘‰e pﬁíspûvku na
ãásteãnou úhradu neinvestiãních
nákladÛ za pobyt dítûte v mateﬁské
‰kole, ‰kolní druÏinû a ‰kolním klubu

Vesec pﬁivítá
‰ampionát

Na sedmdesát cyklistÛ se se‰lo pﬁed libereckou radnicí v pátek 17. záﬁí odpoledne, aby spoleãnû absolvovali trasu propagaãní jízdy 4. roãníku Libercem na
kole, která se konala v rámci celostátní akce Den bez aut, jíÏ byl vûnován cel˘
následující víkend
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Veseck˘ areál by se jiÏ v lednu pﬁí‰tího roku mûl stát dûji‰tûm Svûtového
poháru v severské kombinaci. Uvedl to
námûstek primátora a pﬁedseda pﬁedstavenstva Sportovní areál Je‰tûd, a. s.
Ing. Pavel Krenk.
Podle nûj je areál ve Vesci dopravnû
dostupn˘ a vyhovuje i souãasnému
svûtovému trendu dostat sport do
mûst, coÏ je pro diváky atraktivnûj‰í.
Pro leto‰ní lyÏaﬁskou sezonu bude
slouÏit zatím jedna traÈ 2,5 kilometru
dlouhá, a to mezi ·piãákem a lokalitou
Pod Kopcem. Poãítá se s jejím umûl˘m
zasnûÏením.
Zázemí bude pouze mobilní, diváci
zde nenajdou ani tibunu. V pﬁípadû
nepﬁíznivého poãasí má Sportovní
areál Je‰tûd, a. s. pﬁipravenu náhradní
variantu, a tou jsou bûÏecké tratû
v Bedﬁichovû. V budoucnu se ve Vesci
vybudují dal‰í bûÏecké tratû. Jak podotkl Ale‰ Máslo ze spoleãnosti SKICOM,
tratû nebudou vyÏadovat nákladné
terénní úpravy. „Není tﬁeba kácet stromy ani pﬁeskupovat zeminu,“ upﬁesnil
Ale‰ Máslo.
(dv)

LyÏaﬁsk˘ areál Je‰tûd poskytne
lep‰í sluÏby
Dokonãení ze str. 1
Naplno pobûÏí zaﬁízení bûhem zimní
sezony.
Spoleãnost SAJ jako provozovatel
areálu pﬁipravil pro lyÏaﬁe nûkterá
vylep‰ení. Mezi nû patﬁí napﬁíklad
nájezd ze Slalomového svahu k lanové
dráze na âern˘ Vrch, podaﬁilo se srovnat sklon od „Václaváku“ ke staré Televizní cestû. Práce probíhají na zlep‰ení
dojezdu k vleku Skalka, snaz‰í bude
také pﬁístup k dûtskému vleku Nové

jeho slov lyÏaﬁi ocení i ﬁadu bezpeãnostních prvkÛ, neboÈ sjezdovky budou
kompletnû vybaveny sítûmi, matracemi
a nov˘m znaãením.
Snahou vedení spoleãnosti SAJ je
vyﬁe‰it problém parkování. V souãasnosti probíhají jednání se Stavbami silnic a Ïeleznic ohlednû prozatímního
vyuÏití plochy budoucí horní toãky
tramvaje, která by letos zdvojnásobila
kapacitu parkovacích míst aÏ na 550.
Ceny vlekÛ stejnû jako jiní provozova-

A léta bûÏí . . .
Jména seniorÛ, kteﬁí oslavili narozeniny v mûsíci ﬁíjnu zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti. OslavencÛm k jejich v˘znamnému Ïivotnímu
jubileu gratulujeme.
90 let – Marie Bízová, Marie Hejtmánková, Marie Chalupníãková,
Norbert Matûjka, Marie Bednáﬁová,
Franti‰ek Kanûra, Marie Fabiánová,
Ema Kopalová, Franti‰ka Mouãková,
Jindﬁich Beran
91 let – Irena Bursová, Marie
Macháãková, RÛÏena âáslavská,
Václav Lábus, Marie Koucká, Marie
Randáková, Miloslav Jelínek, Marie
Joná‰ová, Helena Zitová, Vilemína
Kalendová, BoÏena Farská
92 let – AlÏbûta Moravcová, Antonie
Panochová, Marie Krajhanzlová,
BoÏena Pokorná
93 let – Vladimír Bartu‰ek
94 let – Emilie Malá, Marie Hübnerová, Aloisie Táborská
95 let – Jiﬁina Peckelová, Îofie âmielová, BoÏena Straková
96 let – Jiﬁina Urbanová
101 let – Marie Musilová

Koncert sborÛ
Pﬁi Dni otevﬁen˘ch dveﬁí nechybûlo v je‰tûdském areálu ani vodní dûlo

Plánû. „V pﬁípadû dobr˘ch klimatick˘ch
podmínek budou moci lyÏaﬁi vyuÏít
i novû budovanou sjezdovku Pod Lany,
kde se v souãasné dobû kácí ãást náletového lesa. Na leto‰ní zimní sezonu
bude pﬁipravena z 90 procent a v následující jiÏ umûle zasnûÏována. Pﬁí‰tí rok
bude slouÏit také nová ãtyﬁsedaãková
lanovka,“ upﬁesnil Pavel Krenk. Podle

telé SAJ tají, ale jak podotkl Pavel
Krenk, budou rÛzné o víkendech a ve
v‰edních dnech. „Nejsme klasické
stﬁedisko jako jsou v Krkono‰ích nebo
na ·umavû, kde se orientují na dlouhodobûj‰í pobyty. Zamûﬁíme se na víkendy, odpoledne a chceme motivovat
obyvatele mûsta a regionu,“ dodal.
Dagmar Vodvárková

Pravidelnou souãástí koncertního
Ïivota v Liberci se staly koncerty „Zpívají liberecké sbory“, které jsou pﬁehlídkou vyspûl˘ch pûveck˘ch sborÛ, jejichÏ
pÛsobení pﬁesahuje rámec mûsta i kraje.
Leto‰ní koncert, nad nímÏ pﬁevzala
zá‰titu námûstkynû primátora Dagmar
Hel‰usová, se koná v sále Severoãeského muzea v Liberci v nedûli 31. ﬁíjna od
19 hodin. Kromû libereck˘ch sborÛ
vystoupí i hosté, a to jabloneck˘ smí‰en˘ sbor Janáãek a ãeskolipsk˘ Pûveck˘
sbor severoãesk˘ch uãitelÛ.
(vã)

Narozeniny oslavila s o sto let mlad‰í ·tûpánkou
V kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích oslavila 8.
záﬁí 101. narozeniny paní Marie Musilová z Liberce, které pﬁi‰el osobnû pogratulovat i primátor Jiﬁí Kittner. Pﬁi oslavû
se ãilá paní Musilová podûlila o vzpomínky na své dûtství v Îeleznici u Jiãína
i dal‰í léta, jeÏ proÏila po boku svého
chotû a dûtí v Liberci, kam pﬁi‰la v roce
1945. Prozradila na sebe, Ïe b˘vala
v˘bornou kuchaﬁkou, ráda pekla a o její
koláãky mûli zájem majitelé hotelÛ.
„Zrak mi uÏ moc neslouÏí, ale dﬁíve jsem

hodnû ãetla, zajímala se o historii a také
jsem hodnû ‰ila, coÏ se stalo i m˘m
povoláním," dodala. Na její oslavu narozenin se nemohli dostavit v‰ichni z rodiny, a to z prostého dÛvodu. V‰ichni by
se totiÏ do bytu neve‰li. Paní Musilová
má tﬁi dûti, 6 vnouãat, 15 pravnouãat
a dvû prapravnouãata. Pﬁesto v‰ak na
oslavû nechybûla nejmen‰í prapravnuãka ãtyﬁapÛlmûsíãní ·tûpánka, a tak rozdíl mezi ní a její praprababiãkou byl více
neÏ sto let.
(dv)

Stojednaleté paní Marii Musilové
pﬁi‰el popﬁát hodnû zdraví primátor
Jiﬁí Kittner
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8 – 14 hod.
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V Í T E ,

Sanitární den
na magistrátu je v pátek 29. ﬁíjna 2004, kdy jsou
v‰echny jeho budovy pro veﬁejnost uzavﬁeny

N A

A D R E S U

Na redakci Zpravodaje liberecké
radnice se obrátila paní Proke‰ová
z Liberce s následujícím dotazem:
Komu rodiãe platí tzv. ‰kolné
v mateﬁsk˘ch ‰kolách a k ãemu jsou
takto získané prostﬁedky vyuÏívány?
Odpovûì na její dotaz jsme získali
na odboru kultury a ‰kolství magistrátu mûsta:
Zastupitelstvo mûsta Liberec schválilo Obecnû závaznou vyhlá‰ku o stanovení v˘‰e pﬁíspûvku na ãásteãnou
úhradu neinvestiãních nákladÛ za
pobyt dítûte v mateﬁské ‰kole, ‰kolní
druÏinû a ‰kolním klubu.
Vyhlá‰ka stanovuje povinnost rodiãÛ, pﬁípadnû jin˘ch zákonn˘ch zástupcÛ
dítûte hradit za kaÏdé dítû, umístûné
v mateﬁské ‰kole, ‰kolní druÏinû a ‰kolním klubu, jejímÏ zﬁizovatelem je Statutární mûsto Liberec, pﬁíspûvek na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ,
a to na bûÏn˘ úãet mateﬁské ‰koly
a základní ‰koly. Pﬁíspûvek ãiní pro
období od 1. 9. do 30. 6. za kaÏd˘ zapoãat˘ kalendáﬁní mûsíc nástupu dítûte do

Z
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zaﬁízení u mateﬁské ‰koly 500 Kã, u ‰kolní druÏiny a ‰kolního klubu 100 Kã.
Umístí-li plátce do jedné ‰kolní druÏiny nebo ‰kolního klubu souãasnû dvû
a více dûtí, hradí za první dítû pﬁíspûvek v plné v˘‰i 100 Kã a za kaÏdé dal‰í
sníÏen˘ pﬁíspûvek ve v˘‰i 50 Kã.
V období hlavních prázdnin, kdy
mÛÏe b˘t provoz zaﬁízení omezen nebo
pﬁeru‰en, hradí plátce pﬁíspûvek za
kaÏd˘ zapoãat˘ den skuteãné docházky a to v zaﬁízení, které dítû v tomto
období nav‰tûvuje. Pﬁíspûvek je shodn˘ a ãiní 30 Kã. Pouze pro plátce pobírající rodiãovsk˘ pﬁíspûvek podle §30
zákona ã.117/1995 Sb. je stanoven ve
v˘‰i 100 Kã.
Pﬁíspûvek je pouÏit na nákup hraãek
a uãebních pomÛcek a na úhradu ostatních neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch
s chodem mateﬁské ‰koly. U ‰kolních
klubÛ a druÏin slouÏí pak v˘hradnû
k materiálnímu zabezpeãení a organizaci mimo‰kolní v˘chovy. Peníze vÏdy
zÛstávají k vyuÏití té organizaci, která
pﬁíspûvek vybírá.
(rz)

K A N C E L Á ¤ E

Î E . . .

■ odbor Ïivotního prostﬁedí na úseku
myslivosti bûhem prvního pololetí 2004
vybral na poplatcích za vydání loveckého lístku 20 150 Kã
■ na úseku vodního hospodáﬁství
vydal k 31. 6. 2004 39 rozhodnutí
o povolení staveb vodních dûl, 11 rozhodnutí o odstranûní stavby vodního
díla, 64 rozhodnutí o povolení nakládání s vodami, ﬁe‰il 10 havárií, v 25 pﬁípadech vydal rozhodnutí o schválení
provozních a havarijních plánÛ a vedl
53 správních ﬁízení
■ oddûlení státní památkové péãe
odboru Ïivotního prostﬁedí vydalo
v prÛbûhu prvních ‰esti mûsícÛ leto‰ního roku 51 rozhodnutí k zásahÛm na
kulturních památkách, 2 rozhodnutí
s naﬁízením nezbytn˘ch oprav, 54 rozhodnutí k zásahÛm v mûstsk˘ch
památkov˘ch zónách, 4 rozhodnutí
k zásahÛm v krajinné památkové zónû
Lembersko
■ státní památková péãe vydala za I.
pololetí 2004 tﬁi pﬁíkazy k udûlení
pokuty a 25 stanovisek ke stavebním
zásahÛm v pﬁírodním parku Je‰tûd
■ oddûlení ovzdu‰í a odpadÛ odboru
Ïivotního prostﬁedí ve stejném období
udûlilo 4 pokuty v rámci ochrany
ovzdu‰í a 10 pokut za odpady
■ na úseku ochrany pﬁírody a krajiny
vydal odbor 212 rozhodnutí o kácení dﬁevin rostoucích mimo les a ve 157 pﬁípadech rozhodl o náhradní v˘sadbû (dv)

T A J E M N Í K A

ProfesionálÛ je poﬁád nedostatek
Závûr letní sezony pﬁinesl nûkolik
novinov˘ch ãlánkÛ, popisujících mimo
jiné v˘hody práce úﬁedníkÛ samosprávy. V ãláncích se to hemÏilo vysok˘mi
ãástkami finanãních odmûn, sluÏebními
vozidly, ‰piãkovou v˘poãetní technikou
a limity na mobilní telefony. BûÏn˘
obãan mohl nab˘t dojmu, Ïe takov˘
úﬁedník magistrátu je nejen dobﬁe
zaplacen, ale jsou mu téÏ poskytovány
dal‰í, vesmûs tûÏko odÛvodnitelné
v˘hody. S tímto chápáním se, bohuÏel,
setkávám takﬁka kaÏdodennû. V okamÏiku, kdy obãanovi nemÛÏeme vyhovût tﬁeba i proto, Ïe nedoloÏil v‰echny
potﬁebné podklady ãi jeho problém není
okamÏitû ﬁe‰iteln˘ kvÛli limitovan˘m
poloÏkám rozpoãtu mûsta, je nám ihned
vyãítáno, Ïe bychom se mûli za ty peníze více snaÏit.
Obãan by mûl vûdût, kolik „jeho“
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úﬁedník stojí. Od roku 2002 narostly
mzdy magistrátních úﬁedníkÛ o dva tisíce korun prÛmûrnû. Pro rok 2005 je navrhován prÛmûrn˘ plat jednoho úﬁedníka
ve v˘‰i 19 575 Kã brutto. Ani dvojnásobek této ãástky by v‰ak veﬁejné správû
ãasto nepomohl pﬁi soutûÏení o zku‰ené
odborníky s prosperujícími podniky.
Je‰tû stále nám odcházejí kvalitní pracovníci, i kdyÏ podstatnû ménû neÏ v
minulosti. Nikoliv snad ony supertûÏké
„manaÏerské váhy“, které na magistrátu
ve velkém poãtu snad ani nejsou nutné,
ale oni kvalitní a zdravû myslící pracovníci, kteﬁí v mnoha pﬁípadech u‰etﬁí
mûstu finanãní prostﬁedky, pﬁispívají
k postupnému zkvalitÀování veﬁejn˘ch
sluÏeb a vycházejí vstﬁíc dÛvodn˘m
potﬁebám obãanÛ ãi realizují dÛleÏité
zámûry schválené orgány mûsta. Mûsto
stále je‰tû nemá moÏnosti (a pod tlakem
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médií snad ani odvahu) tyto pracovníky
ohodnotit natolik, aby se rozhodli pro
mûsto pracovat. Na druhé stranû: V˘hodou pro nás je to, Ïe ﬁada velmi dobr˘ch
pracovníkÛ na magistrátu pÛsobí kvÛli
prestiÏi, která je a rozhodnû by mûla b˘t
s tímto úﬁadem spojována. Nûkteﬁí mají
dobr˘ pocit ze zlep‰ování vûcí veﬁejn˘ch a veﬁejnosti slouÏících. Rozhodnû
nemyslím, Ïe jsou takoví v‰ichni, ale je
jich pﬁekvapivû hodnû.
Personální strategie magistrátu pro
pﬁí‰tí rok je jasná: Stále sniÏovat stavy
pracovníkÛ úﬁadu, odbourávat nûkteré
neproduktivní ãi nevyÏadované ãinnosti a zaãít se opravdovû pﬁetahovat
s komerãní sférou o dal‰í profesionály.
Nebát se lidi na magistrátu dobﬁe
odhodnotit a v okamÏiku, kdy nedûlají
pro mûsto dobﬁe, se s nimi rychle rozlouãit. Marek ¤eháãek, tajemník MML

Aktuální téma: Liberec – mûsto zadluÏené?
Tématu dluhÛ, deficitÛ (schodkÛ)
veﬁejn˘ch rozpoãtÛ bylo vûnováno
spoustu ãasu a popsáno mnoho listÛ
papíru. Vzhledem ke sloÏitosti problému je smutné, Ïe
kompetentními se
cítí b˘t i lidé, kteﬁí
nechápou
rozdíl
mezi
schodkem
a dluhem, stavovou
nebo tokovou veliãinou, aktivem a pasivem, vyrovnan˘m
a schodkov˘m rozpoãtem. VÏdyÈ i na
zasedání zastupitelstva z úst rádoby
renomovan˘ch ekonomÛ
zaznívaly
hlasy o ãern˘ch dírách, skryt˘ch dluzích pﬁi schvalování zpÛsobu financování rekonstrukce mûstského stadionu
v Liberci. Následnû jsem se doãetl, Ïe
v celé Evropû podobn˘ zpÛsob financování je bûÏnû pouÏívan˘, dokonce
v nûkter˘ch pﬁípadech preferovan˘. Na
sloÏité vûci není moÏné najít jednoduchou odpovûì, stejnû tak nelze jednoznaãnû odpovûdût na otázku je dobﬁe

nebo ‰patnû hospodaﬁit s deficitním,
vyrovnan˘m nebo pﬁebytkov˘m rozpoãtem. Nûkdy ano, nûkdy ne. Nesmí
docházet k potlaãování rÛstu (rozvoje),
stejnû tak, není pﬁijatelné roztoãit nekoneãnou
spirálu
dluhÛ. Lidé vût‰inou
ví, Ïe utrácet více
neÏ si ãlovûk vydûlá,
je dlouhodobû neúnosné. Stát nebo
municipalita (obec,
kraj) z hlediska délky
existence není jedincem ani rodinou. Je
logické, Ïe jedinec
nebo rodina by mûla
pﬁed smrtí vyrovnat
své dluhy, aby se na nû nevzpomínalo
ve zlém. Stát nebo municipalita by, ale
na rozdíl od obãana, mûla trvat vûãnû.
Asi bych se opakoval, kdybych ﬁekl, Ïe
není dÛvod obávat se zadluÏenosti jako
takové, pokud je trvale pod kontrolou
a je moÏné ji úãinnû regulovat, protoÏe
platí jasné finanãní pravidlo, Ïe ten kdo
je schopen splácet je schopen i spoﬁit.
Problém, kter˘ trvalé deficity veﬁejn˘ch

Osmá benefiãní aukce
Tradiãní benefiãní aukci umûleck˘ch
pﬁedmûtÛ poﬁádá Nadace Euronisa
v sobotu 6. listopadu 2004 ve 14 hodin
v reprezentativních prostorách Severoãeského muzea v Liberci. Nadaci se jiÏ
poosmé podaﬁilo získat zajímavá díla
z tvorby znám˘ch a uznávan˘ch umûlcÛ z celé âeské republiky. Umûlecké
pﬁedmûty je moÏné zhlédnout od 1. do
5. listopadu v prostorách liberecké

poboãky âSOB na tﬁídû 1. máje. Koncem ﬁíjna budou díla i na internetové
stránce nadace www.euronisa.cz.
Dále bude pro úãely aukce vyti‰tûn
katalog umûleck˘ch dûl, kter˘ si zájemci budou moci objednat telefonicky ãi
po‰tou.
Nadace Euronisa uskuteãnila sedm
tûchto benefiãních aukcí s celkov˘m
v˘tûÏkem témûﬁ 4,3 milionu korun. (dv)

Organizaãní v˘bor ‰ampionátu
I kdyÏ do zahájení MS v klasickém
lyÏování v roce 2009 zb˘vá témûﬁ pût let
první vla‰tovkou na jeho uspoﬁádání je
vznik organizaãního v˘boru (OV). Jeho
ãestn˘mi ãleny budou zástupci politické
reprezentace, sponzoﬁi, v˘znamné osobnosti sportovního a spoleãenského Ïivota. Ve skupinû poradcÛ se objeví odborníci z rÛzn˘ch oblastí, kteﬁí spolupracují
s OV na jednotliv˘ch úsecích pﬁípravy,
nebo konzultují nûkteré konkrétní otázky. V˘konnou ãást budou zastupovat
pracovníci zaji‰Èující operativní záleÏitosti, chod jednotliv˘ch agend, plnûní
konkrétních úkolÛ v rámci harmonogramu pﬁípravy WSC Liberec 2009. Rozhod-

li o tom radní, kteﬁí odsouhlasili návrh
ãlenûní a sloÏení organizaãního v˘boru,
vycházející ze zku‰eností s poﬁádáním
velk˘ch lyÏaﬁsk˘ch akcí, zejména ze zku‰eností OV WSC 2003 ve Val di Fieme.
Organizaãní v˘bor bude pÛsobit jako
obãanské sdruÏení registrované MV âR.
Tato forma opût vychází ze zahraniãních
zku‰eností, neboÈ právû obãanské sdruÏení nejlépe umoÏní plnit funkci koordinátora pﬁíprav a partnera v‰ech spolupracujících subjektÛ. I pﬁes tato fakta je
ov‰em pravdûpodobné, Ïe ani struktura,
ani personální obsazení, nejsou definitivní a s postupem pﬁíprav projdou zmûnami.
(rz)

financí v ekonomice vyvolávají, lze hledat spí‰e v makroekonomické rovinû,
a tou je vytûsÀování soukrom˘ch
investic veﬁejn˘mi investicemi (crowding out). Banky a dal‰í majitelé pohledávek za státem v poklidu Ïijí z financování státního dluhu a nejsou motivováni riskovat a pÛjãovat podnikÛm, a to
ve svém dÛsledku omezuje hospodáﬁsk˘ rÛst.
Pﬁepoãtem makroekonomick˘ch ukazatelÛ na rozmûry rozpoãtu mûsta
Liberce (dle stávajícího stavu) mÛÏeme
ﬁíci, Ïe zadluÏenost rozpoãtu ãiní 8%
pﬁepoãteného veﬁejného dluhu âR na
obyvatele, zadluÏenost vãetnû majetkov˘ch úãastí mûsta je 24% pﬁepoãteného
veﬁejného dluhu âR na obyvatele. Tedy,
aÈ mûﬁeno dnes v‰emi znám˘mi kritérii,
nelze konstatovat Ïádné krizové stavy,
Ïádné ãerné díry. Nicménû je nanejv˘‰
na místû provést kontrolní anal˘zy pﬁi
sestavování rozpoãtu na rok 2005
a rozpoãtov˘ch v˘hledÛ na dal‰í období, a po obrovsk˘ch investicích v minul˘ch období, pﬁistupovat k rozpoãtu
velmi obezﬁetnû.
Ing.Libor Slab˘
vedoucí odboru ekonomiky

Tû‰í se
na mistrovství
Mistr sportu
Antonín Hladík, kter˘ oslavil v srpnu 80.
narozeniny, má
za sebou celou
ﬁadu sportovních úspûchÛ
a jen jejich
v˘ãet by zabral
hodnû místa.
O sport se zajímá stále a velmi
jej tû‰í, Ïe se Liberec stane v roce 2009
dûji‰tûm MS v klasick˘ch lyÏaﬁsk˘ch
disciplínách. V této souvislosti vzpomíná na MS v roce 1970 ve Vysok˘ch Tatrách, kam se pod jeho vedením vydala
z Liberce desetiãlenná lyÏaﬁská ‰tafeta, která po skonãení ‰ampionátu obdrÏela od lyÏaﬁské federace FIS ãestné
diplomy. „MÛÏeme sledovat pﬁípravy
na liberecké MS 2009, které musí b˘t
stejnû úspû‰né jako tehdy ve Vysok˘ch
Tatrách. Pokud nám staãí síly, rádi
pomÛÏeme, poradíme i podáme
pomocnou ruku," slibuje mistr sportu
Antonín Hladík.
(dv)
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Kapky de‰tû i nadûje byly ‰tûdré

Svojí zdatnost si vyzkou‰ely dûti na
lezecké stûnû

·ek v hodnotû 600 tisíc korun se ocitl
ve správn˘ch rukou

Primátorsk˘ den solidarity pro
Kapku nadûje, konan˘ 25. záﬁí na
námûstí pﬁed libereckou radnicí, se
vydaﬁil i pﬁes nepﬁízeÀ sobotního
poãasí. Do kasiãek veﬁejné sbírky,
umístûn˘ch na námûstí, doslova od
dárcÛ „napr‰elo“ 19 806,50 korun.
Sponzoﬁi pﬁispûli ãástkou 426 tisíc
korun, po padesáti tisících vûnovaly
FC Slovan, HC Bílí Tygﬁi a Nadace
Syner. Dorovnat ãástku na 600 tisíc
korun pomohli osobními dary po
2 tisících korunách primátor Jiﬁí Kittner a senátor Pﬁemysl Sobotka.
·ek v hodnotû 600 tisíc korun na
nákup speciálního vyhﬁívaného lÛÏka
pro novorozence BabyTherm pak
z rukou primátora a skladatele Karla
Svobody, kter˘ v sobotu zastoupil
svou manÏelku Vendulu Svobodovou,
prezidentku Nadaãního fondu Kapka
nadûje, pﬁevzali primaﬁ dûtského
a novorozeneckého oddûlení Krajské
nemocnice MUDr. Martin Zítek a ﬁeditel nemocnice MUDr. Jaroslav Krutsk˘. O pﬁíjemn˘ prÛbûh dne se postarali i moderátoﬁi ·tûpánka Duchková,
Pavel Nov˘ a Zdenûk Mahdal.
(dv)

Modrobílé krokusy vykvetou na jaﬁe

Dvacet tisíc cibulek modr˘ch a bíl˘ch krokusÛ pﬁivezli Holanìané z partnerského mûsta Amersfoort. Na dÛkaz desetileté spolupráce byly cibulky zasázeny v poslední záﬁijov˘ den na plochu mûstského parku, b˘valého letního kina.
„V krokusech je velká energie, pﬁedev‰ím na jaﬁe, kdy kvetou. To je symbolické pro na‰i spolupráci, která je velice rozmanitá,“ ﬁekl námûstek amersfoortské radnice Jan de Wilde (na snímku vlevo) a dodal, Ïe modrobílá barva krokusÛ byla zvolena zámûrnû, neboÈ jde o barvu typickou pro Liberec. Primátor
Jiﬁí Kittner poznamenal, Ïe spolupráce vstupuje do druhé desítky let a je velkou nadûjí. „Úspûchy jednoho mûsta budou motivací pro to druhé,“ ﬁekl primátor, kter˘ mimo jiné jednal s holandsk˘mi pﬁáteli o dal‰í vzájemné spolupráci
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Dé‰È neodradil kluky od floorbalového
utkání

Veãerní program zpestﬁila i Monika
Absolonová doprovázená dûtsk˘m
pûveck˘m sborem

Liberec má
nejlep‰í inscenaci
âinohra libereckého Divadla F. X.
·aldy dosáhla na sklonku minulé
sezony velikého úspûchu. Hra souãasného nûmeckého dramatika Rolanda
Schimmelpfenniga nazvaná Arabská
noc, byla vyhodnocena jako nejlep‰í
inscenace nûmeckého textu u nás.
Divadlo za ni obdrÏelo cenu MAX
a bylo pozváno k úãinkování na PraÏském divadelním festivalu nûmeckého jazyka, kter˘ kaÏdoroãnû probíhá
od ﬁíjna do listopadu v Praze. Tento
festival je urãen pﬁeváÏnû divadlÛm
z nûmecky mluvících zemí a je hojnû
nav‰tûvován v˘znamn˘mi osobnostmi od nás i ze zahraniãí.
Arabská noc je jedinou ãeskou
inscenací, která se na festivalu objeví, coÏ samo o sobû je pro mimopraÏské divadlo mimoﬁádn˘ úspûch. Soubor Divadla F.X. ·aldy vystoupí
v praÏském Divadle Archa (Na Poﬁíãí)
25. ﬁíjna od 20 hodin a inscenaãnímu
t˘mu bude pﬁedána cena. Veãera se
zúãastní primátor Jiﬁí Kittner a jeho
námûstkynû Dagmar Hel‰usová.
Hra Arabská noc byla v âechách
uvedena poprvé právû v Liberci
v kvûtnu 2004.
(rz)

P ¤ E D S T A V U J E M E

MUDr. Vladimír Kracík
Rok narození: 1962
Povolání: lékaﬁ
Politická pﬁíslu‰nost: SOS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlen finanãního v˘boru
Kontakt: tel. zamûst. 485 313 000,
e mail: kracik.vladimir@zm.liberec.cz,
Proã se angaÏujete v komunální politice:
KaÏd˘ obãan se zajímá o vûci veﬁejné,
nûkdo více, nûkdo ménû, nûkdo o svém
zájmu moÏná ani neví. Já jsem se v Ïivotû
setkal s tûmi prvními, s nimiÏ sdílím nejrÛznûj‰í názory na chod mûsta. A odtud je
pak uÏ do komunální politiky jen krÛãek ...

Ing. Pavel Krenk
Rok narození: 1960
Povolání: manaÏer
Politická pﬁíslu‰nost: ODS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
námûstek primátora, ãlen Rady mûsta
Liberec
Kontakt: tel.: 485 243 182
Proã se angaÏujete v komunální politice:
V komunální politice chci zlep‰it zejména
ekonomické a legislativní prostﬁedí
odstranûním pﬁekáÏek, na které jsem naráÏel v prÛmyslové a podnikatelské oblasti.
Cílem je zefektivnûní komunální správy.

Setkání pûstounÛ
Dûtsk˘m ‰tûbetáním a hrami oÏila
11. a 12. záﬁí chata Agáta v Luãanech
nad Nisou, kde se konalo setkání pûstounsk˘ch rodin z Liberce a spádov˘ch
obcí správního obvodu Magistrátu
mûsta Liberec. Dvoudenní víkendovou
akci uspoﬁádalo oddûlení sociálnûprávní ochrany dûtí odboru sociální
péãe magistrátu. Do horské chaty se
tentokrát sjelo na 60 lidí, z nichÏ bylo
28 dûtí ve vûku od 3 do 18 let. Dospûlí
i jejich dûti proÏili dva dny vyplnûné
nejen kulturním a sportovním programem, ale také besedami s psychology
a pﬁedáváním zku‰eností mezi s sebou.
„Ze zákona nav‰tûvujeme rodiny jednou za pÛl roku, ale náv‰tûvy jsou mnohem ãastûj‰í, zejména vyskytnou-li se
problémy,“ vysvûtluje D. Mádrová
z odboru sociální péãe. Mezi úãastníky
byli i manÏelé Tich˘, kteﬁí mají 11
vlastních dûtí a dal‰ích ‰est si vzali do
péãe. „Miluji dûti a opu‰tûn˘m a osamocen˘m dûtem se musí pomoci“ svûﬁila se paní Tichá. První pûstounské
setkání v Luãanech absolvovala i Jana
Jordánová, která se ujala teprve
nedávno dvou sourozencÛ. „Vzít si dítû

MUDr. Jaroslav Krutsk˘
Rok narození: 1954
Povolání: lékaﬁ, manaÏer
Politická pﬁíslu‰nost: ODS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlen Rady mûsta Liberec
Kontakt: BoÏeny Nûmcové 499, Liberec 5,
e mail: jaroslav.krutsky@nemlib.cz,
tel.: 486 112 095
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Abych vyuÏil politické nástroje k ochranû
sv˘ch voliãÛ pﬁed socialistickou kolektivizací majetku, my‰lení a svobody.

V pﬁí‰tím vydání Zpravodaje:
Nové pﬁíleÏitosti pro financování investic mûsta ● Restaurátoﬁi v Liebiegovû vile

do péãe je skuteãnû o nûãem. âlovûk
jim mÛÏe dát tolik lásky, kterou v dûtsk˘ch domovech nedostanou. Mûlo by
si tak poãínat více lidí.“
Zejména dûtem, a to i tûm …náctilet˘m, zazáﬁily oãi, kdyÏ za nimi na chatu
pﬁijel primátor Jiﬁí Kittner, byÈ nebyl
mezi nimi poprvé. Pﬁivezl jim sladk˘
dárek v podobû velkého dortu s motivem z pohádky Snûhurka a sedm trpaslíkÛ. Pohovoﬁil s rodiãi a hlavnû je‰tû
pﬁed polednem si stihl s klukama odehrát nûkolik zápasÛ ve stolním fotbale,
pﬁi nûmÏ nechybûl na obou stranách
správn˘ zápal pro hru.
Dagmar Vodvárková
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PODZIMNÍ ÚKLID 2004
Pro potﬁebu obãanÛ budou v rámci
podzimního úklidu rozmístûny na níÏe
uvedená stanovi‰tû velkoobjemové
kontejnery pro sbûr objemn˘ch odpadÛ, které se nevejdou do bûÏn˘ch sbûrn˘ch nádob.
Kontejnery by nemûly slouÏit k likvidaci odpadÛ podnikatelÛ. Pokud toto
obãané zjistí, Ïádáme o oznámení této
skuteãnosti na tel. ã. 156 ( Mûstská
policie), nebo na tel. ã. 485 243 458, 485
243 456, 485 151 806.
UPOZORNùNÍ:
Do kontejnerÛ nepatﬁí nebezpeãné
odpady, které jsou od obãanÛ bezplatnû odebírány mobilní sbûrnou nebo je
moÏné tyto odpady celoroãnû odevzdat
ve Sbûrném dvoﬁe odpadÛ .A.S.A. Liberec, s. r. o. v Liberci VII, Máchovû ulici.

21–22|10|2004
25–26|10|2004

pﬁistavení
odvoz

106. Na Pískovnû – HOKEJKA , 107. Na
Pískovnû – HOKEJKA, 108. Slunná, 109.
Tﬁe‰Àová, 110. Konopná, 111. Borov˘ vrch
– kﬁiÏ. Bezová, 112. Vrchlického – U Ko‰kÛ,
113. Prokopa Holého, 114. Borov˘ vrch –
kﬁiÏ. Kádnerova, 115. Bukovského, 116.
Libu‰ina, 117. JabloÀová, 118. ·imáãkova,
119. Malátova, 120. PÛlpánova
28–29|10|2004
1–2|11|2004

pﬁistavení
odvoz

121.Volgogradská – kﬁiÏ. OstruÏní, 122.
OkruÏní, 123. Svojsíkova – kﬁiÏ. Rokycanova, 124. Zborovská, 125. StroupeÏnického – kﬁiÏ. Jihlavská, 126. Topolo-

Nebuìme líní, tﬁiìme odpad!
KaÏd˘ z nás roãnû vyprodukuje prÛmûrnû 150-200 kilogramÛ odpadÛ.
Z toho je asi 30 kilogramÛ papíru, 25
kilogramÛ plastÛ a 15 kilogramÛ skla.
Tyto materiály lze z velké ãásti znovu
pouÏít.
K získání takto vyuÏiteln˘ch materiálÛ je ale potﬁeba domácí odpad vytﬁídit. Podmínky pro tﬁídûní odpadÛ
vytváﬁí pﬁedev‰ím obec.
Mûsto Liberec spolupracuje s firmou
.A.S.A. Liberec s.r.o., která zabezpeãuje svoz komunálního odpadu, separaci
odpadu pomocí oznaãen˘ch nádob
a odvoz vytﬁídûn˘ch komodit k dal‰ímu
zpracování. V ulicích se tak mÛÏeme
setkat s modr˘mi, zelen˘mi a Ïlut˘mi
kontejnery, do kter˘ch se ukládají
papír, sklo a plast. Na území Liberce
jsou kontejnery rozmístûny celkem na
180 stanovi‰tích.
Kontejnery s plastem a papírem jsou
vyváÏeny jedenkrát t˘dnû a kontejnery
se sklem jednou za dva t˘dny. Vytﬁídûn˘ odpad je pﬁedáván k dal‰ímu zpra-

Upozornûní
V˘dej vyhotoven˘ch obãansk˘ch
prÛkazÛ a cestovních dokladÛ je od
4. ﬁíjna 2004 pﬁemístûn z Informaãního centra radnice zpût do pﬁízemí
budovy „DÍLO“ na pﬁepáÏkové pracovi‰tû.
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cování (recyklaci) PET lahve odebírá
firma EKOLIVE s. r. o., papír odebírají
Severoãeské sbûrné suroviny, a. s.
a sklo je pﬁedáváno k dal‰ímu zpracování spoleãnosti AMT Pﬁíbram. Liberec
je zapojen do systému EKO-KOM,
kter˘ zaji‰Èuje zpûtn˘ odbûr a recyklaci
odpadÛ z obalÛ.
Úãast v systému zabezpeãuje obci
pravidelné platby odmûn za vytﬁídûn˘
odpad. Systém EKO-KOM funguje jiÏ
od roku 1999. Na základû zákona o obalech vybírá od v˘robcÛ, dovozcÛ, nebo
plniãÛ obalÛ poplatky za uvedení obalu
na trh. Z vybran˘ch penûz pak EKOKOM, a.s. vyplácí obcím ãtvrtletnû
odmûnu, jejíÏ v˘‰e závisí na mnoÏství
vytﬁídûného odpadu. âím více tedy
obãané odpadÛ vytﬁídí, tím více penûz
mûsto obdrÏí. Nezbytnou podmínkou
pro vyplacení odmûny je pﬁedání vytﬁídûn˘ch odpadÛ k dal‰ímu vyuÏití –
recyklaci. Pokud se tato zásadní podmínka poru‰í, obec peníze nedostane.
Odmûna pﬁitom dokáÏe velmi v˘raznû
sníÏit náklady obce na plnûní její
zákonné povinnosti – tﬁídûní komunálního odpadu.
V roce 2003 obãané Liberce vytﬁídili
celkem 645,26 tun odpadu. Z toho
249,57 tun papíru, 103,56 tun plastÛ,
292,13 tun skla. MnoÏství vytﬁídûného
odpadu sice kaÏd˘m rokem narÛstá,
ov‰em vzhledem k ochranû Ïivotního
prostﬁedí by bylo potﬁeba je‰tû vût‰ího
zapojení obãanÛ do systému tﬁídûní
odpadÛ.
Radim Dvoﬁáãek

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ¤ÍJEN 2004

vá na 2. kﬁiÏovatce, 127. U Sídli‰tû, 128.
Halasova, 129. Tﬁ. Svobody 186, 130.
LyÏaﬁská, 131. ul. KrálÛv Háj, 132. Al‰ova, 133. Nová, 134. Parkovi‰tû u Veseckého rybníka, 135. Baarova
4–5|11|2004
8–9|11|2004

pﬁistavení
odvoz

136. Balbínova – Dykova, 137. Hodkovická – u Kolory, 138. Dobiá‰ova, 139.
JeÏkova, 140. Pazderkova, 141. Winterova, 142. Vítkovská k ã.p 11, 143.
U Sluneãních lázní, 144. ·likova 145.
Máchova k ã. p. 312, 146. Pﬁíãní za ã. p.
279, 147. Libu‰ina, 148. Charbinská –
kﬁiÏ. Strakonická, 149. Dukelská – horní
ãást, 150. Oblaãná – kﬁiÏ. Zengerova
Technick˘ odbor

Rekordní zisk
TSML
Ziskem 7,24 milionu korun skonãilo
loÀské hospodaﬁení Technick˘ch sluÏeb mûsta Liberce (TSML). V sedmileté
historii firmy jde o vÛbec nejlep‰í hospodáﬁsk˘ v˘sledek.
V˘nosy spoleãnosti pﬁitom ãinily
207,28 milionu korun, coÏ je zhruba
stejnû jako v roce 2002. „Ve v˘sledku
se odrazila vy‰‰í produktivita práce.
Souãasnû se nám podaﬁilo uspoﬁit na
nákladech,“ konstatoval mluvãí spoleãnosti Michal Buzek.
NejdÛleÏitûj‰ím partnerem TSML byl
i loni libereck˘ magistrát. TrÏby od nûj
tvoﬁily podobnû jako v minul˘ch letech
asi dvû tﬁetiny z celkov˘ch v˘nosÛ
firmy. „Mûsto Liberec poÏadovalo zv˘‰it operativnost pﬁípravy zakázek
a pruÏnou reakci obchodního a realizaãního úseku,“ uvedl ve svém komentáﬁi k v˘roãní zprávû pﬁedseda pﬁedstavenstva TSML a námûstek primátora
Pavel Krenk. Technické sluÏby podle
nûj ve v‰ech tûchto nárocích obstály.
K nejv˘znamnûj‰ím loÀsk˘m zakázkám
firmy patﬁila v˘stavba veﬁejného osvûtlení v liberecké prÛmyslové zónû Jih
nebo subdodávky na rekonstrukci ulic
Hodkovická a âeské MládeÏe. Dal‰í
dÛleÏitou zakázkou byla v˘stavba
komunikace Písecká. Mimo krajskou
metropoli se podaﬁilo TSML získat
zakázku na v˘stavbu osvûtlení jabloneckého Velkého bulváru a podél komunikace z Turnova do Harrachova. (rz)

Kluby seniorÛ nejsou pasivní
Statutární mûsto Liberec prostﬁednictvím oddûlení prevence a sociálních
vûcí provozuje na území mûsta celkem
9 klubÛ seniorÛ, které nav‰tûvuje pravidelnû okolo 500 star‰ích spoluobãanÛ. KaÏd˘ klub má svou hospodyÀku,
která má s Magistrátem mûsta Liberce
uzavﬁenou dohodu o pracovní ãinnosti
a která zaji‰Èuje provoz klubu po organizaãní stránce. Z rozpoãtu mûsta jsou
plnû hrazeny náklady na provoz (voda,
teplo, elektﬁina), nákup drobného
vybavení a dal‰í související v˘daje.
Kluby také dostávají pﬁíspûvky na
zaji‰tûní dopravy na akce, které se
konají mimo území mûsta.
Program si organizují sami ãlenové.
V pﬁípadû dobrého poãasí podnikají
v˘lety na turisticky zajímavá místa
nejen v okolí Liberce, nûkolikrát do roka
se úãastní rekondiãních pobytÛ v lázních, pﬁípadnû na horách, poﬁádají osla-

4. ME psovodÛ

vy v˘znamn˘ch v˘roãí a svátkÛ, organizují si filmov˘ a literární klub, zvou
k náv‰tûvû zajímavé osobnosti na besedy, poﬁádají jazykové kurzy nebo spoleãnû nav‰tûvují divadelní pﬁedstavení.
Svou ãinnost kluby dokumentují v kronikách, které slouÏí k pﬁipomenutí záÏitkÛ
ve chvílích pohody u kávy a ãaje.
Velice ãasto úzce spolupracují s organizacemi zdravotnû postiÏen˘ch, které
pÛsobí na území mûsta. Mezi nejaktivnûj‰í patﬁí regionální organizace zdravotnû postiÏen˘ch Nisa a Jizerka. Díky
této vzájemné pomoci se podaﬁilo
v loÀském roce zorganizovat T˘den
seniorÛ v Liberci.
Máte chuÈ zapojit se do aktivit klubu
seniorÛ? Hledáte nové moÏnosti pro
vyuÏití volného ãasu?
Nav‰tivte nûkter˘ z klubÛ a uvidíte, Ïe
b˘t v dÛchodu, nemusí nutnû znamenat b˘t pasivní. Kluby se nacházejí

v tûchto lokalitách (pozn. DPS = dÛm
s peãovatelskou sluÏbou):Liberec IV.
(Oblaãná 450), Radãice (Ke Sluji 175),
Krásná Studánka (Hejnická 165), Zelené Údolí (DPS Burianova 969), Rochlice
(DPS Mar‰íkova 254), Staré Pavlovice
(DPS ·imáãkova 586), Ruprechtice
(Hlávkova 859), Vesec (DPS âeská 622),
Pavlovice (DPS Borov˘ vrch 1031).
Prostory klubÛ nejsou vyuÏívány v pracovní dny v maximální moÏné míﬁe.
Pokud by mûla nûkterá organizace se
sociálním, pﬁíp. zdravotním zamûﬁením
zájem o vyuÏití tûchto prostor za
pomûrnou ãást nákladÛ na sluÏby,
mÛÏe kontaktovat oddûlení prevence
a sociálních vûcí, M. Klouãka (tel.: 485
244 941, email: kloucek.michal@magistrat.liberec.cz, budova Uranu, 5. patro,
ã. dv. 75), kde lze získat také konkrétní
informace o ãinnosti a setkání jednotliv˘ch klubÛ.
(mk)

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje v˘bûrová ﬁízení na poskytnutí dotací
ze Zdravotního a sociálního fondu
Statutárního mûsta Liberec
I. kolo v˘bûrového ﬁízení
NA PROJEKTY USKUTEâNùNÉ V OBDOBÍ OD 1. PROSINCE ROKU 2004 DO
31. KVùTNA ROKU 2005
II. kolo v˘bûrového ﬁízení
NA CELOROâNÍ PRAVIDELNOU âINNOST V OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO
31. PROSINCE 2005
Formuláﬁe Ïádostí jsou k dispozici na odboru sociální péãe, oddûlení prevence a sociálních vûcí na tﬁídû 1. máje 108 (budova Uranu) v 5. patﬁe ã.
dveﬁí 74 u paní Bartoníãkové, tel. 485 244 934, dále v Informaãním centru
liberecké radnice nebo na internetov˘ch stránkách Statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.
■ Îádosti pro I. kolo v˘bûrového ﬁízení oznaãte v záhlaví písmenem A,
Ïádosti pro II. kolo písmenem B. Pracovníci oddûlení v pﬁípadû zájmu
poskytnou konzultaci nebo pomoc pﬁi vyplÀování formuláﬁÛ.

S odstupem tﬁí let se stal Liberec
podruhé dûji‰tûm evropského ‰ampionátu psovodÛ a psÛ ve vyhledávání drog. Mistrovství Evropy, konané od 6. do 9. záﬁí 2004, se zhostily
t˘my z 15 zemí. O to více tû‰í, Ïe na
stupni nejvy‰‰ím stanuli âe‰i.
S prací psovodÛ a jejich svûﬁencÛ se
mohla seznámit i veﬁejnost prostﬁednictvím ukázek na námûstí pﬁed
libereckou radnicí. Na snímku mistrynû Evropy Pavla Rybová, která od
primátora Jiﬁího Kittnera navíc obdrÏela zvlá‰tní cenu

■ Îádosti pro I. a II. kolo jsou pﬁijímány od 1. záﬁí 2004 následovnû:
PO a ST
ÚT a âT
PÁ

od 8.30 do 18 hodin
od 8.30 do 16 hodin
od 8.30 do 14 hodin

Uzávûrka pﬁijímání Ïádostí je stanovena na stﬁedu 27. 10. 2004
do 18 hodin.
Na chybnû, nebo neãitelnû vyplnûné formuláﬁe nebude brán zﬁetel pﬁi
posuzování Ïádostí.
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„Alzheimer“ mûní
osobnost i vztahy

Ing. Marian Böhm
Chlap s du‰í kluka
Chodí rychle, magistrátní schody
„bere“ po dvou aÈ jde nahoru nebo
dolÛ, je mr‰tn˘ a vûﬁím, Ïe kdyby mu
pﬁeci jen nebránil stud, sjel by i zábradlí. KdyÏ si jej námûstkynû Dagmar
Hel‰usová vybrala za svého asistenta,
potû‰ila tím v˘luãnû Ïenské osazenstvo sekretariátu kanceláﬁe primátora.
Koneãnû chlap! Není jím nikdo jin˘ neÏ
pûtadvacetilet˘ Ing. Marian Böhm. „Já
Ïádného vyhranûného koníãka nemám.
Jako dítû jsem závodnû plaval a pozdûji dva roky závodnû tancoval. To bylo
v‰e,“ ﬁíká o sobû, ale kdyÏ se spolu
chvíli bavíme jen mne utvrdí, Ïe je v‰estrannû sportovnû zaloÏen˘ ãlovûk.
Odmala s rodiãi jezdil na kole, lyÏoval,
chodil na v˘lety. Marian je navíc hrav˘
a soutûÏiv˘, coÏ uplatÀuje kaÏd˘ rok na
sportovnû jazykov˘ch letních táborech
pro dûti z celé republiky. Na tyto pobyty jezdí s partou sv˘ch vrstevníkÛ
z Hradce Králové jako vedoucí uÏ od 19
let. „Kromû toho, Ïe mohu uplatnit
angliãtinu a nûmãinu, organizujeme
pro dûti nejrÛznûj‰í sporty - jízdy na
kole, plávání, horolezectví, jízdu na
lodích, koních, dále judo nebo karate,“
vyjmenovává Marian. Pﬁiznává, Ïe sám
je spí‰e zamûﬁen na individuální sporty. „Práce s dûtmi mne baví a jelikoÏ
s námi jezdí nûkteré dûti jiÏ nûkolik let
mohu porovnat jejich opravdov˘ zájem
a zápal i jak se mûní povahovû k lep‰ímu. Z toho mám dobr˘ pocit, Ïe vûno-
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vat se dûtem a k nûãemu je vést, má
své opodstatnûní.“
KdyÏ zrovna nesedí v sedle jízdního
kola urãitû chodí nûkde po horách buì
s kamarády nebo sám. „ÚÏasnû si
odpoãinu a relaxuju, i kdyÏ dennû jsem
schopen ujít 35 kilometrÛ. AÏ na ·umavu mám vlastnû ãeské hory prochozené,“ ﬁíká se zápalem. S o nic men‰ím
zanícením se zmíní jak si vyzkou‰el
skákat na lyÏích do vody v akrobatparku Ale‰e Valenty ve ·títech u ·umperku. Skoãil, byl nad‰en, byÈ domÛ se vrátil s rukou v sádﬁe. Marian hodnû cestuje. Teprve pﬁed sedmi lety ho v‰ak
napadlo, Ïe si z tûchto cest bude poﬁizovat foto u tabulí nav‰tíveného okresu. A tak pﬁi sv˘ch v˘letech pû‰ky, na
kole i v autû nelení zastavit a zapózovat
si pﬁed objektivem na dÛkaz, Ïe dané
místo skuteãnû poctil svou náv‰tûvou.
Pﬁi v˘ãtu jeho aktivit mne napadá, zda
existuje co neumí nebo nemá rád. „Tak
tﬁeba neumím vaﬁit, dovedu ukuchtit
jen halu‰ky, protoÏe ty v na‰í rodinû
vÏdy pﬁipravovali chlapi. Nemám rád
mobil, pﬁestoÏe ho vlastním. Nena‰el
jsem oblibu v poãítaãi a povaÏuji ho za
lep‰í psací stroj. Vlastní je‰tû nemám,
nicménû si jej budu muset poﬁídit,
abych mûl na ãem psát disertaãní
práci,“ zmíní se Marian. DrÏíme mu
palce k získání vûdecké hodnosti, která
ale urãitû neovlivní jeho klukovskou
du‰i.
Dagmar Vodvárková
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V záﬁijovém vydání Zpravodaje jsme
otiskli první ãást rozhovoru s MUDr.
Alenou Jiroudkovou na téma Alzheimerova choroba. V dne‰ním vydání na
toto téma v rozhovoru pokraãujeme.
Je tato choroba dûdiãná? MÛÏeme se
pﬁed ní nûjak˘m zpÛsobem preventivnû chránit?
Urãité procento Alzheimerovy choroby
je na podkladû dûdiãnosti, poru‰e
genové v˘bavy. âasto v anamnéze lze
zjistit rodinn˘ v˘skyt - sourozenci,
matka, babiãka a v dal‰ích pokoleních
se vyskytovaly du‰evní poruchy. Dﬁíve
se na tuto chorobu nemyslelo, a tak se
skr˘vala pod rÛzn˘mi názvy u nás nejroz‰íﬁenûj‰í „sklerosa“. Pokrok medicíny jde stále dopﬁedu, tím se myslí více
i na Alzheimerovu chorobu, a je tedy
ãastûji diagnostikována. Nutno ale
vylouãit v‰echna jiná závaÏná onemocnûní, která jsou provázena poruchou
pamûti a chování. Úãinná preventivní
opatﬁení, abychom vylouãili tuto chorobu, neexistují. V‰eobecnû v‰ak platí,
Ïe se mÛÏeme chránit zdrav˘m zpÛsobem Ïivota, pohybem, vitamíny
z ovoce a zeleniny, a v pozdûj‰ím vûku
trénováním pamûti, nebránûním se
nov˘m vûcem, nestárnutím rychleji,
neÏ máme podmínky a moÏnosti, které
Ïivot pﬁiná‰í.
Ve kterém období Ïivota se tato choroba vyskytuje?
Lze ﬁíci, Ïe ãím je ãlovûk star‰í, pravdûpodobnost onemocnûní stoupá. Vzácnû
se vyskytuje kolem 50. roku. V 65
letech jí trpí 3% populace, v 85 letech
30-50 procent.
KdyÏ na‰e blízké postihne „Alzheimer“, jaké moÏnosti na zlep‰ení
stavu nabízí konkrétnû Liberec ?
Jak jsem jiÏ uvedla, vyhledat lékaﬁe,
vãasná diagnostika a léãba mÛÏe
mnoho zachránit.V minulém roce byla
otevﬁena poboãka âeské Alzheimerovské spoleãnosti v Liberci. Jejím úkolem
je v‰eobecnû informovat nejen veﬁejnost, ale i zdravotníky o této chorobû,
a hlavnû pomoci osobám postiÏen˘m
demencí a jejich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm usnadnit Ïivot. Poskytuje poradenství, ﬁadu písemn˘ch materiálÛ
o této chorobû a moÏnostech, které lze
vyuÏít. Poskytuje i respitní (úlevové)
náv‰tûvy v rodinách, aby peãující mûl
alespoÀ 1x t˘dnû 2 hodiny na vyﬁízení
neodkladn˘ch záleÏitostí a mohl se
vûnovat sám sobû bez stresu.
(sa‰)

M ù S T S K É

I N F O R M A â N Í

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.

NOVù V PRODEJI

Pozor !!! Zmûnou letního ãasu na zimní ãas (tedy od 31. 10. 2004) se mûní otevírací doby Zoologické zahrady Liberec po-ne: 8-17hod. (pokladna do 16.30 hod.)
a Botanické zahrady Liberec po-ne: 8-16 hod. (pokladna do 15.30 hod). Ceny
vstupného zÛstávají beze zmûn.
Sedaãková lanová dráha na âern˘ vrch ukonãila provoz v mûsíci záﬁí 2004
a znovu pﬁivítá zájemce se zaãínající zimní sezonou 2004 / 2005. Podrobnosti jsou
k dispozici na www.jested-ski.cz.
Od 18. 9. 2004 se na kluzi‰ti zimního stadionu opût veﬁejnû bruslí, a to vÏdy
o víkendech: so-ne: 15-16.30 hod. Ceny vstupného: dûti do 15 let platí 15 Kã
(dospûlí 25 Kã), nebruslící doprovod 10 Kã.
Od 10. 9. 2004 mûní Centrum Babylon ceny vstupného do Aquaparku. BliÏ‰í
informace naleznete na www.infolbc.cz. Oficiální internetová prezentace Centra
Babylon je na adrese: www.centrumbabylon.cz
Mûstské informaãní centrum jiÏ neposkytuje kopírovací sluÏby pro veﬁejnost.
Kopírování listin je moÏné pouze v Informaãním centru radnice, a to v˘hradnû za
úãelem ovûﬁování. DÛvodem tohoto opatﬁení je pﬁedcházení pﬁípadn˘ch sporÛ na
základû rozdíln˘ch stanovisek MML a kolektivních správcÛ autorsk˘ch dûl.
Pﬁíjemn˘ mûsíc ﬁíjen pﬁeje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ MIC
Liberec

Zmûny v umístûní volebních
místností na území mûsta
Poãet volebních okrskÛ ve mûstû Liberci se pro podzimní volby v roce 2004 nemûní
a zÛstává 84 okrskÛ (vãetnû Vratislavic nad Nisou), jako pﬁi volbách do Evropského parlamentu. Z technick˘ch a organizaãních dÛvodÛ v‰ak dochází pro
následné volby k nûkter˘m zmûnám v umístûní volebních místností.
ÚZEMÍ VOLEBNÍ MÍSTNOST
ã. vol. okrsku
pÛvodní umístûní
9 – Tyr‰ova – Hvûzdná
Stﬁed. prÛmysl. ‰kola
textilní,
Tyr‰ova 82/1
Liberec V
16 – Horská – Ruprechtická Územní vojenská
správa
ÎiÏkovo nám.
Liberec XIV
44 – Pilínkov - Hluboká
Skláﬁská 92

Záv. klub Preciosa a.s.
Pu‰kinova
Liberec XXIV

C E N T R U M

nové umístûní
Technická univerzita
objekt P
Komenského 314/2
Liberec V
Objekt Svazu NûmcÛ
(b˘valá mateﬁská ‰kola)
Ruprechtická 254/119
Liberec XIV
Has. zbrojnice Pilínkov
Liberec XXIV

84 – Vratislavice nad Nisou Vratislavická kyselka a.s. Úﬁad mûstského obvodu
- oblast za tratí
U Kyselky 474
Tanvaldská 50
Liberec XXX
Liberec XXX
Voliãi dostanou hlasovací lístky domÛ po‰tou vãetnû oznaãení ãísla okrsku a místa
volební místnosti. Informace o v‰ech volebních místnostech a abecední seznam
ulic, vãetnû pﬁíslu‰nosti ulic do volebních okrskÛ budou oznámeny zpÛsobem
v místû obvykl˘m v ﬁíjnu leto‰ního roku.

V Mûstském informaãním centru lze
zakoupit upomínkové pﬁedmûty k poﬁádání Mistrovství svûta v klasickém
lyÏování 2009: triãka, propisovací
tuÏky, ãepice, hrneãky atd.
V MIC je k dostání reprodukce kresleného panoramatu kruhového rozhledu
z Je‰tûdu. Obraz o rozmûrech 70 x 70
cm je vyti‰tûn dle originálu z roku 1907
– ve dvou verzích – ãeské a nûmecké.
Prodejní cena je 95 Kã.

Kostel oslaví
120. v˘roãí
âerven˘ kostel na libereckém Per‰t˘nû
bude otevﬁen pro veﬁejnost 13. listopadu 2004 u pﬁíleÏitosti 120. v˘roãí vzniku této historické památky. Kromû
moÏnosti zhlédnout budovu a seznámit
se s její historií se náv‰tûvníci budou
moci úãastnit bohosluÏeb od 10.45
hodin. Den otevﬁen˘ch dveﬁí bude
zavr‰en poﬁadem v 17 hodin, na nûmÏ
vystoupí 1. místopﬁedseda Senátu PâR
MUDr. Pﬁemysl Sobotka a zazpívá
pûveck˘ sbor Severáãek.
(rz)

Univerzitní
stﬁípky
■ Funkãní model stroje na prÛmyslové
zpracování nanovláken vyvinul jako
první na svûtû t˘m profesora Oldﬁicha
Jirsáka z Katedry netkan˘ch textilií.
Spoleãnû s libereckou firmou Elmarco
pracuje na prototypu stroje pro prÛmyslovou v˘robu.
■ Mezinárodní jazykovûdná konference EUROLINGUA se konala od 22. do
25. záﬁí na Technické univerzitû pod
zá‰titou rektora Vojtûcha Konopy. Na
konferenci o aktuálních otázkách
komunikace, terminologie a slovotvorbû jednaly ãeské i zahraniãní vûdecké
‰piãky.
■ Nov˘ studijní obor „Ekonomika
a managment" se zamûﬁením na mezinárodní obchod otevﬁela letos liberecká univerzita v Jablonci nad Nisou. Pﬁijato bylo 40 studentÛ, vût‰inou z Libereckého kraje. V˘uka bude probíhat
ãásteãnû na Vy‰‰í odborné ‰kole mezinárodního obchodu a obchodní akademii v Jablonci nad Nisou a na Technické univerzitû v Liberci.
(jk)
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Rady a kontakty
■ Centrum pro zdravotnû postiÏené
Libereckého kraje se sídlem v Liberci
v Zahradní ulici 415/10 roz‰íﬁilo poradní hodiny. V pondûlí a stﬁedu je otevﬁeno od 8 do 17 hodin, v úter˘ a ve ãtvrtek od 8 do 15 hodin. Kromû poradenství, pﬁedev‰ím v sociální sféﬁe, ale
i v dal‰ích oblastech Ïivota obãanÛ se
zdravotním postiÏením, zaji‰Èuje centrum také osobní asistenci, a to nejen
u star‰ích spoluobãanÛ, ale i u dûtí
‰kolního i pﬁed‰kolního vûku. Vykonává také terénní práci a respitní péãi.
V prvním pﬁípadû se jedná o pomoc
osamocen˘m lidem, kteﬁí jsou zdravotnû postiÏeni a v druhém pﬁípadû
poskytuje rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm nebo
osobám, peãujícím o zdravotnû postiÏené, ãas na zotavenou a na vyﬁízení
vlastních záleÏitostí. Na poÏádání se
konají náv‰tûvy klientÛ i v jejich rodinném prostﬁedí. Centrum postupnû roz‰iﬁuje pÛjãovnu kompenzaãních pomÛcek. BliÏ‰í informace lze získat na tel.
ãísle: 485 104 044 nebo na e-mailové
adrese: czplk@volny.
■ Kontaktní centrum pro lidi ohroÏené drogou v Liberci otvírá skupinu pro
rodiãe, jejichÏ dûti mají problémy s drogou. Skupina mÛÏe poskytnout: podporu v obtíÏné situaci, informace vedoucí
k ﬁe‰ení drogového problému, v˘mûnu
zku‰eností pﬁi ﬁe‰ení drogové problematiky, kontakty na ostatní zaﬁízení.
Setkání se konají od 22. záﬁí 2004 pravidelnû jednou za 14 dní, vÏdy ve stﬁedu od 18.15 do 19.45 hodin v K-centru.
Do skupiny mohou rodiãe vstoupit po
konzultaci a doporuãení nûkterého
z pracovníkÛ K-centra, Mgr. Igora
Pavelãáka nebo po dohodû prostﬁednictvím elektronické po‰ty. Kontakt: Kcentrum (zaﬁízení Centra sociálních
sluÏeb LK), Rumunská ul. 5/A, 460 01
Liberec 1 (nad palácem ADRIA)
tel.: 482 710 276, e-mail: kcentrumlbc@volny.cz. Mgr. Igor Pavelãák 728 022 618, e-mail: ipcak@volny.cz
Více informací naleznete na webové
adrese www.volny.cz/kcentrumlbc
nebo se dozvíte v K-centru.
■ „D“- obãanské sdruÏení hledá dobrovolníky na 2-3 hodiny t˘dnû pro ãinnost v obãanské poradnû a v sociálnûpreventivním programu pro dûti „Pût
P“ v Liberci a ve Fr˘dlantu v âechách.
Dobrovolníkem mÛÏe b˘t osoba star‰í
18 let, trestnû bezúhonná.
BliÏ‰í informace se dozvíte: e-mail:
d-os@volny.cz nebo písemnû na adrese:(Centrum obãansk˘ch iniciativ)
Konopná 776/10, 460 14 Liberec 14.
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9 – 12 hod.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí primátora
se koná 20. listopadu 2004 od 9 do 12 hodin
v kanceláﬁi primátora.

UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu veﬁejnosti o náv‰tûvu primátora
je nutné se pﬁedem objednat na sektetariátu primátora, tel. 485 243 102

Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19–23 hodin, sobota 13–23 hodin, nedûle, svátky 8–23 hodin
18. - 24. 10. U Raka
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
25. - 31. 10. Bohemia
Jablonecká 14, tel.: 485 113 484
1.-7. 11. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
8.-11. 11. Aqua
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

Najdu svého pána?
Seznam zvíﬁat v mûstském útulku
v RÛÏodole I, Osta‰ovská 570, Liberec
11, tel : 485 106 412, tel./zázn.: 485 106
356, 602/774 104
pes, kﬁíÏenec pudla, 7 let • pes, kﬁíÏenec stﬁední, ãern˘, 10 let • pes, nûmeck˘ ovãák, ãern˘ se svûtl˘m pálením, 12
let • pes, nûmeck˘ ovãák,ãern˘ se
znaky, 10 let • pes, kﬁíÏenec labradora,
ãern˘, bílá náprsenka, 4 roky • fena,
nûmeck˘ ohaﬁ, 8 let • pes, kﬁíÏenec
stﬁední, dlouhosrst˘, ãern˘ s pálením,
10 let • pes, kﬁíÏenec nûmeckého ovãáka, vlko‰ed˘, 10 let • pes, dalmatin, 6
let • pes, nûmeck˘ ovãák, tmav˘, 8 let
• pes, kﬁíÏenec jezevãíka, dlouhosrst˘,
rezav˘, 7 let • pes, nûmeck˘ ovãák,
ãern˘ se svûtl˘m pálením, 10 let • pes,
kﬁíÏenec ‰pice, bíl˘, 4 roky • pes, dobrman, ãern˘ se znaky, 4 roky • pes, kﬁíÏenec stﬁední, ãern˘ s pálení, hladkosrst˘, 3 mûs. • pes, kﬁíÏenec chrta,
ãern˘ s pálením, 2 roky • 2x pes, kﬁíÏenec jezevãíka, ãern˘ s pálením, hladkosrst˘, 1 rok • pes, kﬁíÏenec stﬁední,
hnûdobíl˘, 5 mûs. • pes, kokr‰panûl,
zlat˘, 3 roky • pes, kﬁíÏenec stﬁední,
zlat˘, hladkosrst˘, 7 let • fena, nûmec-

12.-14. 11. Je‰tûd
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 182
15.-18. 11. Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
19.-21. 11. U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
Lékárna u Kauflandu
po–so 7–20, ne–sv. 8–20, tel.: 482 772 755

k˘ ovãák, vlko‰edá, 2 roky • pes, kﬁíÏenec labradora, Ïíhan˘, 1 rok
• Dospûlé koãky: 3x mourovaná, 2x
ãerná, mourovanobílá, mourovaná •
Dospûlí kocouﬁi: ãernobíl˘, mourovan˘
• KoÈátka ve vûku cca 2-5 mûsícÛ :
mourovaná, ãerná, ãernobílá, Ïelvovinová, (kocouﬁi i koãiãky)
Aktuální seznam zvíﬁat najdete na
www.liberec.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 na recepci a v Informaãním centru radnice.
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