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Vefiejná sbírka je urãena na nákup vyhfiívaného luÏka BabyTherm pro malé pacienty dûtského a novo-
rozeneckého oddûlení liberecké nemocnice

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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Primátorsk˘ den solidarity pro
Kapku nadûje, tak se bude jmenovat jiÏ
tfietí roãník liberecké benefiãní akce,
která se letos koná v sobotu 25. záfií.
Jeho cílem je formou vefiejné sbírky
a od sponzorÛ shromáÏdit finanãní pro-
stfiedky a pfiispût na zakoupení zafiíze-
ní BabyTherm pro nejmen‰í pacienty
dûtského a novorozeneckého oddûlení
Krajské nemocnice v Liberci. Primátor-
sk˘ den solidarity organizují opût spo-
leãnû primátor mûsta Liberce Ing. Jifií
Kittner a agentura PRESTIGE-M. Úãel
záfiijové benefiãní akce byl vybrán ve
spolupráci s Nadaãním fondem Kapka
nadûje, kter˘ také organizuje celoden-
ní vefiejnou finanãní sbírku.

„Zdá se nám optimální spojit projekt
a finanãní sbírku Kapky nadûje s pro-
gramem na‰í jiÏ zavedené charitativní
akce. Po dva roky jsme v˘tûÏek z pri-
mátorského dne vûnovali mimo na‰e
mûsto do oblastí postiÏen˘ch povodnû-
mi. Letos jsme se rozhodli jej darovat
nejmen‰ím pacientÛm dûtského
a novorozeneckého oddûlení Krajské
nemocnice Liberec na zakoupení lÛÏka
speciální péãe – BabyTherm. Penûz ve
zdravotnictví není nazbyt, proto podpo-
ruji kaÏdou cestu, jak tomuto oboru pfii-
spût, zejména pokud se jedná o dûti.
Vûfiím, Ïe i leto‰ní úãel Primátorského
dne solidarity spoleãn˘m úsilím naplní-
me,“

Milí ãtenáfii,
záfiijové vydání Zpravodaje libe-

recké radnice se Vám poprvé dostá-
vá do rukou v ponûkud jiné grafické
podobû, neÏ na jakou jste byli dopo-
sud zvyklí. Vûfiíme, Ïe se Vám nov˘
vzhled i náplÀ Va‰eho mûsíãníku
zalíbí.  

Redakce Zpravodaje

Primátorsk˘ den solidarity pro
Kapku nadûje a novorozence 

Sto let liberecké
pfiehrady

U pfiíleÏitosti leto‰ního stého v˘roãí
kolaudace pfiehrady v Liberci – Harcovû
byla 3. záfií v Krajské vûdecké knihovnû
zahájena  v˘stava s názvem „100 let
liberecké pfiehrady“, která potrvá do
27. záfií 2004. V˘stavu fotografií a histo-
rick˘ch dokumentÛ o star˘ch zdûn˘ch
pfiehradách Jizersk˘ch hor pfiipravilo
Povodí Labe, s. p., Statutární mûsto
Liberec a Krajská vûdecká knihovna.

(dv)

Pokraãování na str. 3
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Co rozhodli radní
Schválili:
■ v˘sledek obchodní vefiejné soutûÏe
„66 bytov˘ch jednotek, Sluneãní stráÀ
– II. etapa, ul. Bfiezov˘ vrch – Harcov“.
Komise pro posouzení a hodnocení
nabídek vyhodnotila jako nejvhodnûj‰í
nabídku firmy Interma, a. s. s nejniÏ‰í
nabídkovou cenou - 121 480 456 Kã
■ v rámci programu rozvoje ZOO
vypsání vefiejné soutûÏe na zhotovitele
stavby Stfiedisko ekologické v˘chovy
a administrativní budovy ZOO Liberec 
■ zámûr vkladu majetku SML v areálu
Krajské nemocnice Liberec do majetku
této organizace, a to za pfiedpokladu
zmûny její právní formy na obchodní

Schválili:
■ návrh pozemkÛ v katastrálním území
Katefiinky a Horní Hanychov doporuãe-
né o bezúplatn˘ pfievod z vlastnictví
státu a ve správû Pozemkového fondu
na Statutární mûsto Liberec
■ smûnnou smlouvu, kdy SML a Byto-
vé druÏstvo Zelené Údolí smûÀují
pozemûk o v˘mûfie 24 m2 za ideální
spoluvlastnick˘ podíl na pozemcích

Jak mûsto hospodafiilo

spoleãnost. ZároveÀ radní schválili
zámûr vstupu SML do orgánÛ takto
vzniklé nové právnické osoby 

Vzali na vûdomí:
■ zprávu o posouzení moÏností rozvoje
kolejov˘ch tras v jihov˘chodní ãásti
mûsta a uloÏili zajistit podrobnûj‰í pro-
vûfiení doporuãené varianty, vedoucí
z Rybníãku okolo Centra Babylon
a dále pak vyuÏívající vleãky vedoucí
okolo areálu teplárny a Termiza a.s.
a pokraãující soubûÏnû s prÛtahem sil-
nice I/35 do Rochlice, kde se napojí na
stávající Ïelezniãní traÈ Liberec – Jab-
lonec nad Nisou

■ zprávu o ãinnosti Mûstské policie
Liberec za I. pololetí 2004
■ zprávu o stavu hasiãské techniky
v majetku SML, uÏívané jednotkami
sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ, a souhlasi-
li s jejím obnovením

Jmenovali:
■ Ing. Romana Kumpo‰ta prezidentem
organizaãního v˘boru MS v klasick˘ch
lyÏafisk˘ch disciplínách Liberec 
■ Romana ·otolu a Ladislava Du‰ka do
komise kultury, kde nahradí Mgr. Pavla
Harvánka a Eduarda Hunku, ktefií
ukonãili ãinnost na vlastní Ïádost

o v˘mûfie 18 m2, 3 m2 a 2 m2, v‰e
v katastrálním území Rochlice
■ dodatek ke smlouvû o poskytnutí
podpory ze Státního fondu Ïivotního
prostfiedí âR na akci „VyuÏití odpadní-
ho tepla ze zimního stadionu"
■ vydání upravené majetkové pfiílohy
ke zfiizovacím listinám Z· KfiiÏanská,
Aloisina v˘‰ina, M· Osta‰ovská a Spe-
ciální ‰koly Orlí

Co rozhodli zastupitelé

Jedenáct automobilov˘ch veteránÛ
star‰ích 90 let obdivovali náhodní
chodci 19. ãervence na námûstí pfied
libereckou radnicí. K vidûní byly oprav-
du nádherné „kousky“ znám˘ch zna-
ãek Renault, Mercedes, ale i dnes jiÏ
neznám˘ch firem Adler, Hupmobile.
Jejich pfiehlídka na námûstí nebyla
náhodná. Právû odtud se totiÏ „sta-
rou‰kové“ vydali na tisíc kilometrÛ
dlouhou trasu do nûmeckého Gondor-
fu, která pfiesnû mapovala cestu baro-
na Theodora von Liebiega, jíÏ uskuteã-
nil pfied 110 lety s automobilem Benz
Victoria. Tento automobil byl prvním
vozem nejen na na‰em území, ale
v celé stfiední Evropû. BaronÛv vÛz
tehdy pfii cestû do Gondorfu spotfiebo-
val 1 500 litrÛ vody a 140 kilogramÛ
paliva. „Jízda není Ïádn˘ závod na ãas
nebo na pln˘ plyn. Jde o propagaãní
turistickou jízdu, pfii které se cestující
budou kochat krajinou a nav‰tíví zají-
mavá kulturní místa a památky,“ uvedl
Milan Bumba z vratislavického Auto-
muzea.CZ, které spoleãnû s evropsk˘m
CAAR Clubem akci uspofiádaly.

Posádky a majitele veteránÛ, ale
také potomky barona Liebiega pfiivítal
v obfiadní síni radnice primátor Jifií
Kittner, kter˘ mimo jiné pfiipomnûl, Ïe
Liberec je mûstem s nejstar‰í motoris-
tickou historií v âeské republice. Poté
primátor na námûstí odstartoval první
etapu, vedoucí do DráÏìan. Dal‰ími
etapov˘mi mûsty byly Altenburg, Wei-
mar, Eisenach, Alsfeld. Jízda veteránÛ
skonãila 25. ãervence v Gondorfu na
zámku rodiny LiebiegÛ. (dv)

Nepfiehlédnûte
Zájemci o práci v okrskov˘ch voleb-

ních komisích do senátních a kraj-
sk˘ch voleb se mohou jiÏ nyní hlásit na
správním odboru Magistrátu mûsta
Liberec u J. ·tíchové nebo D. Boháãko-
vé. Zákonem stanovená odmûna bude
ãinit v pfiípadû konání i II. kola senát-
ních voleb 1 400 Kã.

Pfiíjmy za I. pololetí leto‰ního roku
pfiedstavují 1 144 002 000 Kã, coÏ je 57 %
roãních rozpoãtovan˘ch pfiíjmÛ. V˘daje
pfiedstavují 1 161 104 000 Kã, coÏ je 55 %
rozpoãtovan˘ch v˘dajÛ. Z v˘‰e uvedené-
ho je patrné, Ïe naplÀování pfiíjmÛ i ãer-
pání v˘dajÛ se v˘raznû neodchyluje od
rozpoãtovan˘ch hodnot. Pfiíjmy u v‰ech
rozhodujících daÀov˘ch poloÏek (danû
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, právnick˘ch
osob a DPH) odpovídají na‰im odhadÛm,
a je tedy pfiedpoklad, Ïe i celkové roãní
pfiíjmy budou navzdory nepfiízniv˘m pro-
gnózám v˘voje ekonomiky naplnûny.

Zajímavostí je, Ïe vysoké plnûní vykazuje
k 31. 6. 2004 ãerpání sociálních dávek.
Z plánovan˘ch 88,3 milionu korun jiÏ bylo
vyãerpáno více neÏ 62 milionÛ Kã, tj. 71 %
a je tedy jasné, Ïe pfiidûlené prostfiedky
ze státního rozpoãtu nebudou staãit. Na
Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje byl odbo-
rem sociální péãe pfiedán odhad potfieb
do konce roku 2004, v nûmÏ je avizovaná
potfieba nav˘‰ení dotace ze státního roz-
poãtu Zprávu o naplÀování pfiíjmÛ a ãer-
pání v˘dajÛ za I. pololetí vzalo na vûdomí
mûstské zastupitelstvo na svém zasedání
31. srpna 2004. (rz)

Po stopách
barona Liebiega

Rada mûsta schválila návrh 4. rozpo-
ãtového opatfiení, které zahrnuje pouze
dotace ze státního rozpoãtu, které pfii-
‰ly na úãet mûsta od posledního rozpo-
ãtového opatfiení. Zapoãtením tûchto
dotací dochází k nav˘‰ení pfiíjmÛ
i v˘dajÛ o 24 708 533 Kã. Jedinou poloÏ-
kou, kdy do‰lo ke zmûnû je pfiesunutí
ãástky 4,613 mil Kã na odbor rozvoje.

Zmûna rozpoãtu
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Primátorsk˘ den solidarity pro
Kapku nadûje a novorozence 

uvedl primátor Ing. Jifií Kittner s tím,
Ïe pokud se podafií vybrat více penûz
neÏ potfiebn˘ch 585 tisíc korun na
zakoupení lÛÏka, budou v‰echny pení-
ze vûnovány dûtskému oddûlení, které
je dokáÏe vyuÏít. 

„Primáfi dûtského a novorozenecké-
ho oddûlení Krajské nemocnice v Liber-
ci MUDr. Martin Zítek ná‰ nadaãní fond
poÏádal o finanãní pomoc. Chtûla jsem
v Liberci organizovat na podzim chari-
tativní koncert Kapky nadûje a poÏáda-
la jsem pana primátora o jeho zá‰titu.
Nabídl mi spojit síly v rámci jedné spo-
leãné charitativní akce – Primátorské-
ho dne solidarity. Za coÏ velice dûkuji,“
vysvûtlila Vendula Svobodová, prezi-
dentka Nadaãního fondu Kapka nadû-
je. Dodala, Ïe získat finanãní prostfied-
ky je v dne‰ní dobû stále obtíÏnûj‰í,
a proto v‰em, ktefií se sbírky zúãastní,
pfiedem podûkovala. 

Dûtsk˘m a novorozeneck˘m oddûle-
ním Krajské nemocnice Liberec roãnû
projde témûfi 20 000 dûtí, z toho je 
3 200 hospitalizací a 16 500 ambulant-
ních vy‰etfiení. Loni se zde narodilo 
1 300 novorozencÛ, pfiiãemÏ témûfi 130
vyÏadovalo pobyt na jednotce inten-
zivní péãe o novorozence v dÛsledku
selhání Ïivotních funkcí. A právû tito
malí pacienti potfiebují speciální zafií-
zení – lÛÏko intenzivní péãe Baby-
Therm, které je zafiízením z nejnovûj‰í
generace vyhfiívan˘ch systémÛ pro
novorozence. 

Leto‰ní program Primátorského dne
solidarity se bude opût odehrávat na
námûstí Dr. Edvarda Bene‰e, kde se
uskuteãní bohat˘ kulturní, sportovní,
zdravotní a dûtsk˘ program, rozdûlen˘
do dvou samostatn˘ch blokÛ. První
blok (10. aÏ 14. hodin) bude zahájen

primátorem Ing. Jifiím Kittnerem. Poté
si pfiijdou na své pfiíznivci sportu,
hudby a moderního tance. Vystoupí
Big Band Liberec, Pavel Vítek, skupina
Maxim Turbulenc, taneãní skupina
TAKT Liberec a Radek Hadrovsk˘. Pro
náv‰tûvníky budou pfiipraveny neobvy-
klé sportovní disciplíny: Jízda na tre-
naÏeru Formule 1, Lezecká stûna, Gla-
diátor, Bungee running a Surf-snowbo-
ard simulátor. 

Po cel˘ den bude probíhat Ïákovsk˘
floorbalov˘ turnaj o Pohár primátora
Liberce, jehoÏ vítûzn˘ t˘m se utká
s hosty dne – se zástupci Bíl˘ch TygrÛ,
fotbalistÛ FC Slovan a floorbalistek
Crazy Girls.

Podveãerní blok je pfiipraven mezi
18. a 20. hodinou a bude mít koncertní
charakter. Liberecké dûtské pûvecké
sbory Severáãek, Kopretinka a Cum
Decore vystoupí spoleãnû se znám˘mi
zpûvaãkami: Hanou Zagorovou, Moni-
kou Absolonovou a Jitkou Zelenkovou.
Budou zde rovnûÏ ocenûni autofii vítûz-
n˘ch prací v˘tvarné a literární soutûÏe
„Jak pomáhá KAPKA NADùJE „.

Po cel˘ den bude na námûstí Dr. E.
Bene‰e probíhat vefiejná finanãní sbír-
ka Nadaãního fondu Kapka nadûje, do
níÏ mohou pfiispût v‰ichni obãané. Do
sbírky pfiispûje i fiada sponzorÛ –
v˘znamn˘ch firem a libereck˘ch spor-
tovních klubÛ. Také letos se vût‰ina
úãinkujících úplnû nebo ãásteãnû vzda-
la svého honoráfie.

Primátorsk˘ den solidarity zakonãí
po veãerním koncertu primátor Ing. Jifií
Kittner a prezidentka Nadaãního fondu
Kapka nadûje Vendula Svobodová slav-
nostním pfiedáním symbolického ‰eku
na zafiízení BabyTherm primáfii dûtské-
ho a novorozeneckého oddûlení Kraj-
ské nemocnice v Liberci MUDr. Marti-
nu Zítkovi. (dh, dv)

A léta bûÏí . . .
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naroze-
niny v mûsíci srpnu  zajistila  Komi-
se pro  obãanské záleÏitosti. Osla-
vencÛm k jejich v˘znamnému Ïivot-
nímu jubileu gratulujeme.

90 let – BoÏena Trmalová, Václav
Janou‰ek, Irena Havlíãková, RÛÏena
âerná, Marie ·mídová, Marie ·ku-
balová, Ludmila Zadáková, Václav
Andûl, Jifií Tuãek, Marie Bartáková,
RÛÏena Tesafiová
91 let – Margita Bergmanová, Fran-
ti‰ek ·Èastn˘, ·tûpánka Trakalová,
Franti‰ek Mazánek, Karel RÛÏiãka
92 let – Anna Jäklová, ZdeÀka
Adámková, Marie Gillernová
93 let – Josef Khun
94 let – Jifiina Wollrabová, Marie
Böhmová
97 let – RÛÏena Pospí‰ilová
98 let – Franti‰ek Rusek 

Galerie jubilantÛ
Îít v jednom manÏelství 65 let je jiÏ

dÛvodem k oslavû. Právû tolik let spo-
leãného Ïivota si 29. ãervence 2004 pfii-
pomnûli manÏelé Olga a Josef ·ípovi
z Liberce. V˘roãí svatby oslavili
v kruhu rodiny. Blahopfiejeme.

Prezentace
projektu

Investorsko inÏen˘rská, a. s., která je
koordinátorem projektu Regiotram
Nisa, pofiádá 29. záfií 2004 od 16 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 hlavní rad-
niãní budovy vefiejnou prezentaci  Stu-
die proveditelnosti prvního realizaãní-
ho Projektu RTN-1. Odborn˘mi garanty
a pfiedná‰ejícími budou zástupci Libe-
reckého kraje, Investorsko inÏen˘rské,
a. s. a t˘m zpracovatelÛ Studie. (dv)

● Oddûlení prevence a sociálních
vûcí odboru sociální péãe ve spoluprá-
ci s instruktory lezeckého trenaÏéru
JAKUB pofiádalo pfied letními prázdni-
nami II. roãník soutûÏe Liberecká
karabina. Závody v rychlolezení na
umûlé stûnû trenaÏéru probûhly ve
areálu Armády âR ve Svojsíkovû ulici.
Závody byly urãeny ÏákÛm základních
a zvlá‰tních ‰kol. Nejvíce závodících
dûtí bylo ze Z· âeská – Vesec. (gk)

Dokonãení ze str. 1

Leto‰ním Primátorsk˘m dnem solidarity pro Kapku nadûje pokraãuje v Liberci
prospû‰ná tradice, jeÏ zaãala v roce 2002 pÛvodnû na pomoc oblastem postiÏe-
n˘m povodnûmi. Pro rekonstrukci Základní ‰koly v Hofiínû na Mûlnicku se na prv-
ním Primátorském dni solidarity, konaném jen nûkolik t˘dnÛ po niãiv˘ch zápla-
vách, vybralo formou sponzorsk˘ch pfiíspûvkÛ, darÛ obãanÛ a prodeje vstupenek
pfies 670 000 korun. V roce 2003 byl pouÏit v˘tûÏek akce ve v˘‰i 320 000 Kã,
57 517,60 Kã z vefiejné finanãní sbírky, 56 677 Kã od HC Bílí Tygfii a 51 000 Kã od
FC Slovan Liberec na nákup koncertního kfiídla za 450 000 Kã pro ZU· v âesk˘ch
Budûjovicích. 

ProtoÏe se podafiilo získat více finanãních prostfiedkÛ, neÏ byla uvedená cena
koncertního kfiídla, bylo 35 194,60 Kã rozdûleno rovnomûrnû mezi ZU· Liberec
a ZU· âeské Budûjovice na nákup uãebních pomÛcek. (dh, dv)

·tûdré je mûsto pod Je‰tûdem



4 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ZÁ¤Í 2004

Letos byl zvolen úplnû nov˘ pfiístup
k prohlídkám radnice. Pfiedev‰ím byly
roz‰ífieny prohlídkové okruhy, náv‰tûv-
níci mají moÏnost se za urãit˘ch podmí-
nek podívat i na nûkterá – pfiedtím
nepfiístupná – místa napfi. radniãní bal-
kon. Magistrát prohlídky pro Libereãa-
ny nechápe jako zpoplatnûnou sluÏbu
vefiejnosti, ale jako osvûtu vykonávanou
v rámci bûÏn˘ch ãinností úfiedníkÛ.
Navíc s nejvût‰í pravdûpodobností letos
na podzim dojde ke spu‰tûní systému
kontrolovaného pohybu osob po budovû
a bûÏné volné procházení po radnici jiÏ
nebude moÏné. ObãanÛm Liberce je
ov‰em náhradou za nûj nabídnuta pro-

hlídka s v˘kladem. UvaÏuje se navíc
o zprovoznûní jednoho z postranních
vchodÛ do budovy v˘hradnû pro turis-
tické úãely. V souãasnosti je radnice
pfiedstavována v rozsahu, kter˘ nemá
obdoby. Prohlídka radnice tak umoÏní
LibereãanÛm poznat co moÏná nejvíce
reprezentaãních prostor a jejich historii.
Pfiekvapivû velk˘ poãet LibereãanÛ pfii-
‰el letos v ãervnu na speciální prohlídku
Liebiegovy vily v Jablonecké ulici, která
bude od podzimu slouÏit úfiedním potfie-
bám magistrátu. Zájem nás pfiesvûdãil
o tom, Ïe musíme prohlídky této repre-
zentaãní budovy pravidelnû opakovat.
V návaznosti na dokonãení nûkter˘ch

rekonstrukãních a restaurátorsk˘ch
prácí bychom chtûli je‰tû v záfií ãi fiíjnu
nejkrásnûj‰í prostory Liebiegovy vily
opût vefiejnosti otevfiít. S pravideln˘mi
prohlídkami se v tomto objektu nepoãí-
tá, pfiesto budou mít obãané moÏnost
spatfiit velmi cenné interiéry vily nûkoli-
krát roãnû pfii mimofiádn˘ch akcích. Sou-
stavná péãe o kaÏd˘ detail historické
radnice, zakoupení cenné Liebiegovy
vily ale i pfiíprava rekonstrukce památ-
kovû chránûné budovy b˘valé vûdecké
knihovny pro potfieby úfiadu, to v‰e jed-
noznaãnû potvrzuje nov˘ trend aktivní
péãe magistrátu o kulturní dûdictví.

Marek ¤eháãek, tajemník MML

JE SPRÁVNÉ, ÎE LIBEREâANÉ MAJÍ MOÎNOST POZNAT SVOU RADNICI

V Í T E ,  Î E . . .Z E P T A L I  J S M E  S E

Jitky ·tíchové
vedoucí správního odboru 

Letos na podzim, 5. a 6. listopadu,
se uskuteãní volby do krajsk˘ch zastu-
pitelstev a v na‰em volebním obvodû 
ã. 34 se uskuteãní i volby do Senátu
Parlamentu âeské republiky. MÛÏete
jiÏ dnes uvést nûkteré informace?

V první den voleb, v pátek 5. 11.
2004, probûhne hlasování od 14 do 22
hodin, druh˘ den se bude hlasovat od
8 do 14 hodin. Sãítání hlasÛ se usku-
teãní bezprostfiednû po uzavfiení
volebních místností. V pfiípadû, Ïe
Ïádn˘ z kandidátÛ voleb do Senátu
Parlamentu âR nezíská v I. kole nad-
poloviãní vût‰inu odevzdan˘ch plat-
n˘ch hlasÛ, probûhne II. kolo voleb ve
dnech 12. a 13. 11. 2004 ve stejn˘ch
ãasov˘ch intervalech. Hlasování na
území mûsta se bude konat na obvy-
kl˘ch místech v 84 volebních okrscích,
vãetnû Vratislavic nad Nisou. Pokud
dojde ke zmûnám volebních místností,
budou na nû obãané vãas upozornûni.
Dle sdûlení Ministerstva vnitra âR
budou hlasovací lístky pro oba typy
voleb distribuovány prostfiednictvím
obecních úfiadÛ spoleãnû, a to vãetnû
informaãního letáku. V modré obálce
doruãí obce voliãÛm nejpozdûji 2. 11.
2004: Sadu hlasovacích lístkÛ pro
volby do zastupitelstev krajÛ, sadu
hlasovacích lístkÛ pro volby do Senátu
Parlamentu âR, spoleãn˘ informaãní
leták pro voliãe.Voliãi mají právo ovûfiit
si, zda jsou zapsáni v seznamu voliãÛ,
pfiípadnû poÏadovat doplnûní údajÛ
nebo provedení opravy (1. patro budo-

vy radnice, matrika ã. 101). Pro volby
do senátu se vydávají voliãské prÛka-
zy jen v tûchto pfiípadech: Voliãi s trva-
l˘m pobytem na území volebního
obvodu, v nûmÏ jsou vyhlá‰eny volby
do senátu.,voliãi, kter˘ nebydlí na
území âR a je zapsán v zahraniãí ve
zvlá‰tním seznamu voliãÛ vedeném
zastupitelsk˘m úfiadem.

O vydání voliãského prÛkazu pro
volby do Senátu Parlamentu âR
mohou voliãi poÏádat ode dne vyhlá‰e-
ní voleb, a to písemn˘m podáním opat-
fien˘m úfiednû ovûfien˘m podpisem
doruãen˘m nejpozdûji 7 dnÛ pfiede
dnem voleb tomu, kdo vede stál˘ nebo
zvlá‰tní seznam, nebo osobnû do uza-
vfiení stálého nebo zvlá‰tního sezna-
mu, tj. do stfiedy 3. 11. 2004 do 16
hodin (1. patro budovy radnice – mat-
rika ã. 101c, paní Jadrná). 

Chtûla bych pfiipomenout, Ïe voliã-
sk˘ prÛkaz opravÀuje k hlasování do
senátu ve volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu, kde jsou volby
vyhlá‰eny a v jehoÏ územním obvodu je
voliã pfiihlá‰en k trvalému pobytu. Jde-li
o voliãe, kter˘ nebydlí na území âR,
voliãsk˘ prÛkaz jej opravÀuje hlasovat v
jakémkoli volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu, kde jsou volby do
senátu vyhlá‰eny. Pro volby do zastupi-
telstev krajÛ se voliãské prÛkazy nevy-
dávají, voliãi mohou volit pouze ve
volební místnosti okrsku, ve kterém
jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu. Dal‰í
informace k volbám budou obãanÛm
mûsta poskytovány v‰emi obvykl˘mi
zpÛsoby (úfiední deska, www.liberec.cz,
zpravodajská media). 

■ odbor sociální péãe zahrnuje 6 oddû-
lení: sociálnû-právní ochrany dûtí,
kurátorské ãinnosti, pro zdravotnû
postiÏené a dÛchodce, dávek sociální
potfiebnosti, prevence a sociálních
vûcí, oddûlení bytÛ
■ cel˘ odbor sociální péãe najdete
v budovû Uranu na tfi. 1. máje ã. 108, od
9. 8. 2004 vãetnû oddûlení bytÛ 
■ pod odbor sociální péãe patfií Rom-
ské komunitní centrum v Liberci sídlící
na tfi. Dr. M. Horákové, kde mohou dûti
trávit aktivnû voln˘ ãas a dospûlí se
mohou pfiijít poradit o sv˘ch problé-
mech a moÏnostech jejich fie‰ení
■ oddûlení sociálnû-právní ochrany
dûtí a kurátorské ãinnosti spoleãnû
pofiádala druh˘m rokem pro své malé
a mladé klienty 14denní letní soustfie-
dûní v Jizersk˘ch horách a 2 víkendová
soustfiedûní
■ pracovníci náhradní rodinné péãe
pofiádají zaãátkem podzimu tradiãní
víkendov˘ pobyt pro pûstounské rodiny
■ za 1. pololetí 2004 bylo odborem
sociální péãe vyplaceno 11 666 dávek
sociálnû potfiebn˘m obãanÛm v celko-
vé v˘‰i 33 416 000 Kã a 7 094 dávek
zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm v cel-
kové v˘‰i 23 016 000 Kã 
■ za 1. pololetí 2004 bylo sociálními
pracovnicemi vykonáno 3660 ‰etfiení
v rodinách, sociální pracovnice se také
úãastnily 473 soudních jednání jako
opatrovnice nezletil˘ch dûtí
■ za sociálnû potfiebného není od 1. 1.
2004 povaÏován rodiã, kter˘ nedbá na
fiádnou   docházku dítûte do ‰koly ani
obãan, kter˘ se nesnaÏí zv˘‰it si pfiíjem
vlastní prací (pã)

Z  K A N C E L Á ¤ E  T A J E M N Í K A
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Malé ohlédnutí
Dominanta mûsta Liberce, horsk˘

hotel Je‰tûd, slavila 9. aÏ 11. ãervence uÏ
své jedenatfiicáté narozeniny. Magistrát
mûsta Liberce ve spolupráci s nûkolika
dal‰ími partnery pfiipravil na tyto dny
bohat˘ kulturní a sportovní program.
V pfiedveãer oslav se konal koncert U2
pop revival pfiímo na vrcholu Je‰tûdu.
Sobota se pak nesla ve znamení recese
a pohybu. Probíhaly soutûÏe pofiádané
pfiedev‰ím Jizersko-Je‰tûdsk˘m hor-
sk˘m spolkem jako napfi. vyná‰ení 50lit-
rov˘ch sudÛ piva ãi v˘stup na Mt. Eve-
rest (8x v˘stup na Je‰tûd). Dále ze spor-
tovních soutûÏí to byl cyklozávod Koope-
rativa Cup a pro dûti byla pfiipravena 4
divadelní pfiedstavení, velkoplo‰né kres-
lení, v˘herní akce ãasopisu ABC, soutû-
Ïe o ceny a mnoho dal‰ích. Hlavní sobot-

ní akcí se stalo veãerní promítání pod
‰ir˘m nebem nové ãeské komedie Pán-
ská jízda, kterou uvedli osobnû reÏisér
Martin Kotík a herec Vladimír ·kultéty.
Pfied promítáním se kfitilo nové CD
Hymny Je‰tûdu (na snímku) vydané

pouze pro pfiíleÏitost víkendov˘ch oslav.
Tfiídenní akce se díky pfiízni poãasí, ale
i moÏnosti bezplatného vyuÏití sedaãko-
vé lanovky, provozované Sportovním
areálem Je‰tûd, zúãastnilo témûfi 20 000
náv‰tûvníkÛ. (jp)

Nové zmûny
v MHD

Se zaãátkem nového ‰kolního roku
do‰lo v mûstské hromadné dopravû,
provozované DPML, a. s. k nûkolika
zmûnám.

Byla zru‰ena linka ã. 27 a spoje byly
pfievedeny na linku ã. 22. Dopravu do
horního centra zaji‰Èuje z oblasti sídli‰-
tû Kunratická linka ã. 29. Linky ã. 34
a 35 v úseku Fügnerova – Zelené Údolí
– Hypernova a zpût nahradí novû tra-
sovaná linka ã. 35. 

V úseku Fügnerova – Americká –
Hypernova a zpût jsou linky nahrazeny
vybran˘mi spoji linky ã. 22, které
k Hypernovû novû zajíÏdí.

Cestující z Králova Háje mají k dis-
pozici novou linku ã. 36, která jezdí
po trase Zimní stadion – Jungmanno-
va – (Fügnerova) – Poliklinika – Krá-
lÛv Háj a zpût. Do a z Fügnerovy jezdí
pouze vybrané spoje od a k Zimnímu
stadionu.

Pro dopravu ‰kolní mládeÏe z Králo-
va Háje do ‰koly na Kunratické slouÏí
nová ‰kolní linka ã. 56 v trase KrálÛv
Háj – DÛm sluÏeb – Vojtû‰ská –
U Lomu – U GaráÏí – Kunratická Luna
a zpût v poãtu tfií spojÛ v kaÏdém
smûru. 

Trasy linek ã. 20, 21 platné od 
1. 7. 2004 se nemûní, stejnû tak trasa
linky ã. 25 v oblasti Ruprechtic.

Beze zmûny zÛstávají v‰echny tram-
vajové linky, autobusové linky ã. 15
a 18 a ‰kolní linky ã. 51 a 53–55.

Na ostatních linkách do‰lo k úpra-
vám intervalÛ nebo ãasov˘ch poloh
spojÛ, popfiípadû k doplnûní zastávek
na znamení. (dav)

Pfiílohou záfiijového Zpravodaje je
anketa zamûfiená na cyklistickou
dopravu v Liberci. V této souvislosti
jsme poÏádali námûstka primátora pro
rozvoj a územní plánování Ing. Jifiího
Veselku o rozhovor.
Pane námûstku, k ãemu bude anketa
slouÏit?

Chceme získat co nejvíce názorÛ
a podnûtÛ o cyklistické dopravû, jejích
problémech, které napomohou pfiispût
ke zlep‰ení dopravní situace ve mûstû.
Mûsto Liberec zpracovává Generel roz-
voje cyklistické dopravy a anketní prÛ-
zkum se stane jedním z jeho podkladÛ. 
MÛÏete struãnû charakterizovat, co

projekt Generel cyklistické dopravy je?
O cyklistiku je velk˘ zájem a mûsto

Liberec poãítalo ve sv˘ch plánech spí‰e
s cykloturistikou. Snahou je reagovat
tímto projektem na podnûty cyklistické
vefiejnosti a vytvofiit podmínky pro roz-
voj cyklistick˘ch tras ke kaÏdodennímu
vyuÏití. Generel by mûl vytvofiit podrob-
nou síÈ tras pro cyklisty s tím, Ïe k nûmu
bude pfiihlíÏet projektant pfii kaÏdé
rekonstrukci komunikace a chodníku.
Bûhem nûkolika let tak s minimálním
nav˘‰ením nákladÛ na rekonstrukci
komunikací vznikne síÈ cyklistick˘ch
tras, díky níÏ se jízda stane pfiíjemnûj‰í
a hlavnû bezpeãnûj‰í.

Co je‰tû bude podkladem pro zpraco-
vání generelu?

Souãástí celého projektu je kromû
jiného dal‰í anketa, jíÏ oslovujeme
zamûstnavatele ve mûstû. Pro zpraco-
vání projektu bude dÛleÏité i rozsáhlé
sãítání cyklistické dopravy. 
Kdy bude generel hotov?

Projekt generelu bude dokonãen
zaãátkem pfií‰tího roku a ve‰keré pro-
jekty pfiipravované v roce 2005 jiÏ
budou tento generel zohledÀovat.
Pane námûstku, máte kolo a dostatek
ãasu se na nûm projet?

Kolo vlastním a myslím si, Ïe jezdím
relativnû dost. Dagmar Vodvárková

Bezpeãnûji na dvou kolech

R O Z H O V O R  M ù S Í C E

Skupinu wel‰sk˘ch, bulharsk˘ch a libereck˘ch skautÛ pfiijal 27. srpna v obfiadní síni radnice primátor
Jifií Kittner, kter˘ jim mimo jiné ukázal svou pracovnu ãi zasedací síÀ radních. Pfii té pfiíleÏitosti zavzpo-
mínal i na svá skautská léta. Skauti z wel‰ského Cardiffu a bulharského Slivenu pfiijeli do Liberce na
desetidenní reciproãní v˘mûnnou akci, kterou zorganizovali skauti z libereckého stfiediska ·urean 



Jsem rád, Ïe nedostatek jin˘ch
témat v prÛbûhu prázdnin pfiilákal
pozornost zpravodajsk˘ch médií k pro-
blematice mûstské hromadné dopravy.
JiÏ ménû mû samozfiejmû tû‰í, Ïe
„útoky“ tisku a stíÏnosti obãanÛ byly, ãi
je‰tû jsou, nasmûrovány proti Dopravní-
mu podniku mûsta Liberce (DPML)
a proti Statutárnímu mûstu Liberec
(SML) .

Dopravní obsluÏností se rozumí
zaji‰tûní dopravních potfieb obãanÛ na

území kraje nebo státu ve vefiejném
zájmu. V rámci dopravní obsluÏnosti
zaji‰Èuje stát základní dopravní obsluÏ-
nost. Základní dopravní obsluÏností
území kraje je zaji‰tûní pfiimûfiené
dopravy po v‰echny dny v t˘dnu
z dÛvodu vefiejného zájmu, pfiedev‰ím
do ‰kol, do úfiadÛ, k soudÛm, do zdra-
votnick˘ch zafiízení poskytujících
základní zdravotní péãi a do zamûstná-
ní, vãetnû dopravy zpût, pfiispívající
k trvale únosnému rozvoji tohoto územ-
ního obvodu. 

Tolik citace zákona, se kterou se jistû
ztotoÏníme, a o kterou se opírají i obãa-
né pfii formulaci sv˘ch petic a stíÏností.
Jak je v‰ak v praxi toto zákonem stano-
vené právo naplÀováno?
Libereãan není obãanem tohoto
kraje a státu?

Stát hradí základní dopravní obsluÏ-
nost v rozsahu uzavfien˘ch smluv
o závazcích vefiejné sluÏby, pfiiãemÏ
o uplatnûní vefiejného zájmu pfii zabez-

peãování dopravní obsluÏnosti rozho-
duje pfiíslu‰n˘ orgán státní správy nebo
samosprávy. Kraj v rámci samostatné
pÛsobnosti pfiispívá na dopravní
obsluÏnost kraje.

Uvnitfi mûsta Liberce neplatí zákony.
O tom, Ïe obãané mûsta nemají nárok
na základní dopravní obsluÏnost, tzn.
na dopravu do ‰kol, do úfiadÛ, k sou-
dÛm, do zdravotnick˘ch zafiízení posky-
tujících základní zdravotní péãi a do
zamûstnání rozhodli kraj‰tí zastupitelé
a úfiedníci. Zcela v jiné situaci jsou
obãané Hrádku nad Nisou, StráÏe nad
Nisou (zámûrnû cituji ty, co se cítí nej-
více diskriminováni), protoÏe na jejich
dopravu stát a kraj pfiispívají (!). 

Mûsto Liberec a jeho zastupitelé se
na‰tûstí neinspirovali mûsty, která radi-
kálnû omezila ãi zru‰ila hromadnou
dopravu, a proto roãnû vynakládá na
podporu základní dopravní obsluÏnosti
ãástky pohybující se okolo 150 milionÛ
korun. (Pro pofiádek uvádím, Ïe angaÏo-
vanost obcí pfiedpokládá i zákon, kdyÏ
hovofií o ostatní dopravní obsluÏností,
kterou je zaji‰tûní dopravních potfieb
územního obvodu obce nad rámec
základní dopravní obsluÏnosti území
kraje.) 
Kdo na koho doplácí?

Je zfiejmé, Ïe 150 milionÛ korun
roãnû je ãástka v˘znamná a pro milov-
níky srovnání mohu uvést, Ïe bychom
si za to mohli dovolit napfi. ãtyfinásobné
zrychlení obnovy komunikací a chodní-
kÛ nebo hrazení provozu dvojnásobné-
ho poãtu ‰kol a ‰kolek. Dále bychom si
mohli dovolit financovat v˘stavbu dal-
‰ích tfií multifunkãních hal nebo hradit
provoz dal‰ích dvou velk˘ch divadel ãi
postavit supermultikino. Tato ãástka by
nám umoÏnila vystavût roãnû 200 km
cyklostezek, dovolila by nám dokonãit
zasnûÏování Je‰tûdu nebo vystavût
sportovní areál ve Vesci. 

Nesouhlasím s názory, Ïe jízdné

v Liberci je extrémnû vysoké a pfiipomí-
nám, Ïe pfiíspûvek mûsta, kter˘ nahra-
zuje ignoraci kraje a státu, kryje polovi-
nu nákladÛ na provoz (!). Jin˘mi slovy,
pokud by kraj a stát splnily svou zákon-
nou povinnost a pfiíspûvek mûsta by
zÛstal stejnû velkorys˘, mohli by v‰ich-
ni cestující v Liberci jezdit zadarmo. Pfii
zachování stejného jízdného by snad
kaÏd˘ blok domÛ mohl mít své indivi-
duální spojení kamkoliv.

Pfiedpokládám, Ïe v kontextu v˘‰e
uvedeného nemusím nikoho pfiesvûd-
ãovat o svém názoru na takzvané poru-
‰ování zákona v oblasti tvorby cen jízd-
ného. Zde uvedená argumentace by
mûla b˘t pro inspekãní orgány daleko
ãist‰ím ospravedlnûním pro udûlování
pokut státu a kraji neÏ odkaz na v˘stfiel-
ky hostinsk˘ch z poãátku devadesát˘ch
let nebo fabulování o chování mûsta
v roce 2009.

Ve svûtle pfiehlíÏení potfieb základní
dopravní obsluÏnosti ze strany státních
a krajsk˘ch orgánÛ je segregace senio-
rÛ stejné sociální skupiny podle vûku ze
strany âOI (sleva pro dÛchodce do 70
let je diskriminací, ale pro star‰í uÏ to je
normální) pfii odÛvodÀování pokuty
DPML, malicherná. Sleva pro obãana
Liberce, jehoÏ mûsto sv˘m pfiíspûvkem
drÏí sociální únosnost jízdného pro
v‰echny, je nemravná, protoÏe to není
sleva ze sociálních dÛvodÛ, ale sleva
pro dárce krve je normální jiÏ nûkolik
desetiletí, aniÏ by pohnutky pro její
poskytování byly sociální, jak to jako
jedin˘ oprávnûn˘ dÛvod pro slevu
vyÏaduje âOI. Statutární mûsto Liberec
a Dopravní podnik mûsta Liberce, a. s.
vykonávají nejen pro obãany svého
mûsta mnoho dobrého na to, aby jejich
snaÏení bylo bagatelizováno a pfiekru-
cováno.Toto mûjme na pamûti, aÏ se
pustíme do dal‰ího kola kritiky.

Pavel Krenk
námûstek primátora
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Kdo má právo se cítit diskriminován? Obãan Liberce!

Srpnové události roku 1968 si pfiipomnûli 21.
srpna 2004 pfiedstavitelé mûsta, Libereckého
kraje, politick˘ch stran i samotní obãané. Ti
v‰ichni se pfii‰li poklonit památce obûtem

Univerzitní stfiípky
● Dvûma miliony korun pfiispûje Magistrát mûsta Liberce Technické univerzitû

v Liberci (TUL) na realizaci potfiebn˘ch zmûn v informaãním systému tak, aby ãipové
karty byly kompatibilní s ãipov˘mi kartami mûsta. TUL jiÏ del‰í dobu pfiipravuje zave-
dení jednoho identifikaãního dokladu, kter˘ bude integrovat v‰echny univerzitní sluÏ-
by a systémy. Nahradí papírov˘ studentsk˘ prÛkaz, ãipovou kartu pro pfiístup do
budov TUL a pro stravování v menze, prÛkazku do univerzitní knihovny i ISIC kartu.
ProtoÏe do‰lo k dohodû s mûstem Liberec, budou jednu kartu studenti a zamûstnan-
ci TUL pouÏívat nejen na univerzitû, ale také s ní budou moci zaplatit za mûstskou
i mezimûstskou dopravu, parkování nebo vstupenku do kina. Bude to jakási elektro-
nická penûÏenka, kterou se bude platit místo hotov˘ch penûz. TUL dosud pouÏívá
karty fiady EM Marin. Ty po dohodû s mûstem pfiemûní na karty fiady MIFARE, které
chce zavést mûsto. (jk)
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Ing. Eva Koãárková
Rok narození: 1942
Povolání: investor - manaÏer
Politická pfiíslu‰nost: Strana pro otevfie-
nou spoleãnost
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
námûstkynû primátora pro finance
a správu kapitálu, ãlenka Rady mûsta
Liberec
Kontakt: 485 243 141
Proã se angaÏujete v komunální politice:
ProtoÏe si myslím, Ïe politika je pfiede-
v‰ím o pluralitû názorÛ a sluÏbû obãa-
nÛm.

MUDr. Ivanka Kolomá
Rok narození: 1947
povolání: lékafi
Politická pfiíslu‰nost: bezpartijní v zastu-
pitelstvu mûsta za US-DEU
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
ãlenka sociálnû zdravotní komise
Kontakt: Je‰tûdská 387/32, Liberec 7, tel.
zamûst.: 482 770 772, tel. privat: 482 772 277
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Jsem liberecká rodaãka a chci b˘t na
toto mûsto hrdá a byla bych ráda, aby se
tady nám v‰em Ïilo dobfie. Nerada jen
kritizuji, pokud proto nic neudûlám.

Ing. Jifií Kittner
Rok narození: 1963
Povolání: ekonom
Politická pfiíslu‰nost: ODS
Funkce v Zastupitelstvu mûsta Liberec:
primátor, ãlen Rady mûsta Liberec 
Kontakt: 485 243 102
Proã se angaÏujete v komunální politice:
Za vrchol sv˘ch ambicí jsem povaÏoval
funkci neuvolnûného radního. Situace se
zmûnila, a já uÏ nemohl odmítnout odpo-
vûdnost za dal‰í v˘voj ve mûstû. Zastávám
názor, Ïe chci-li nûco kritizovat, musím také
vyvinout úsilí, abych kritizované vûci zmû-
nil. A to dost dobfie nejde bez pfiímé úãasti.

Poprvé v historii draÏí svÛj nemovit˘
majetek mûsto Liberec. Tvofií jej 66
budov, 25 obsazen˘ch bytov˘ch jedno-
tek, 32 nebytov˘ch prostor a 38 garáÏí.
Tento objemn˘ balík nemovitostí byl
nabízen k prodeji formou blokové pri-
vatizace, která v‰ak nebyla úspû‰ná.
„Snahou mûsta bylo co nejrychleji
nabídnout mûstsk˘ majetek k prodeji
a takovou cestou je draÏba,“ odpovídá
vedoucí odboru správy kapitálu Ing.
Ladislav Fuchs.

„Do draÏby jde majetek v cenách
nejniÏ‰ího podání, tedy v objemu 195
milionÛ korun, coÏ ov‰em je‰tû nezna-
mená, Ïe tuto ãástku vydraÏíme. Ta
mÛÏe b˘t vy‰‰í i niÏ‰í, podle úspû‰nos-
ti prodeje.“ doplnil Fuchs.

DraÏby jsou rozdûleny do dvou
základních etap. Jako první byly nabí-
zeny budovy a uskuteãnily se v termí-
nu od 6. do 17. záfií. Na nû naváÏou od
20. záfií do 4. fiíjna draÏby bytov˘ch jed-
notek, nebytov˘ch prostor a garáÏí.

Pfiesn˘ termín draÏeb v‰ak stanovu-
je vyhlá‰kou draÏitel a jím je na zákla-
dû v˘bûrového fiízení liberecká spoleã-
nost 1. DraÏební, s r. o. Jak podotkl
Ladislav Fuchs jsou naplánovány
i opakované draÏby, a to pro pfiípad, Ïe
nebude v‰echen nabízen˘ majetek
prodán. 

DraÏby budov by se pak konaly
v fiíjnu, zb˘vajícího majetku v mûsíci
listopadu a prosinci. Samotn˘ akt draÏ-
by se koná v draÏební místnosti
v Mozartovû ulici.

Podle slov Ladislava Fuchse je
o prodej mûstského nemovitého majet-
ku zájem.

„Formou draÏby oslovujeme nov˘
okruh potenciálních kupcÛ, jelikoÏ
nemovitosti jsou ze zákona zvefiejÀo-
vány na centrální adrese draÏeb a má
k nim pfiístup kdokoliv z republiky.
Jedním z faktorÛ zájmu o koupi je i ta
skuteãnost, Ïe jsou nabízeny jednotli-
vé nemovitosti a nikoliv jeden blok
obrovského finanãního objemu. Prav-
dou je také to, Ïe jsme vlastnû od
února mnoho majetku k prodeji nena-
bízeli a na trhu se vytvofiila poptávka,
jak˘si hlad. A posledním hlediskem
zv˘‰eného zájmu je rovnûÏ skuteã-
nost, Ïe jde o jednu z posledních moÏ-
ností prodeje takového rozsahu,“ fiekl
Fuchs. Dal‰í prodeje mûstského
majetku budou tvofiit více ménû jed-
notlivosti. Napfiíklad bytov˘ fond by
mûl b˘t doprodán jiÏ pfií‰tí rok. 

Dagmar Vodvárková

Poprvé mûsto
draÏí svÛj majetek

P ¤ E D S T A V U J E M E

V pfií‰tím vydání Zpravodaje:

Liberec - mûsto zadluÏené? ● Setkání pûstounsk˘ch rodin ● Podzimní úklid
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Mobilní sbûrna nebezpeãn˘ch odpadÛ spoleãnost .A.S.A. Liberec s r.o. prove-
de bezplatn˘ svoz nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu od obãanÛ. Jedná
se o odpady, které pfii uloÏení do nádob na bûÏn˘ domovní odpad mohou ohro-
zit Ïivotní prostfiedí. Jde zejména o : oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpou‰tûdla,
nádoby a ‰tûtce s jejich zbytky, kyseliny a hydroxidy, detergenty a odma‰Èovací
pfiípravky, léky, pesticidy ( prostfiedky na ochranu rostlin), baterie, akumulátory,
suché galvanické ãlánky, záfiivky, v˘bojky a jiné pfiedmûty s obsahem rtuti.
Mobilní sbûrna pojede po níÏe uveden˘ch trasách v urãen˘ch ãasech. Na jedno-
tliv˘ch zastávkách jsou instalovány oznaãníky s názvem trasy a s ãíslem zastáv-
ky. Nebezpeãné odpady je moÏné také celoroãnû odevzdat ve Sbûrném dvofie
odpadÛ spoleãnost .A.S.A. Liberec s r.o. v Liberci VII, Máchovû ulici.

POZOR – stanovi‰tû mobilního sbûru s oznaãníky neslouÏí k volnému odklá-
dání odpadÛ, toto je moÏné postihnout pokutou ve v˘‰i do 50 000 Kã.

Sbûr nebezpeãn˘ch odpadÛ bude opûtovnû provádûn v mûsících dubnu
a kvûtnu 2005. Rozpis tras a stanovi‰È obdrÏíte. Podrobnûj‰í informace Vám
sdûlí pracovníci Magistrátu mûsta Liberec na tel.ã.: 485 243 458 a 485 243 456,
nebo pracovníci spoleãnosti .A.S.A. Liberec s. r. o. na tel.ã.: 485 151 806.

Pro potfiebu obãanÛ budou v rámci
podzimního úklidu rozmístûny na níÏe
uvedená stanovi‰tû velkoobjemové
kontejnery pro sbûr objemn˘ch odpa-
dÛ, které se nevejdou do bûÏn˘ch sbûr-
n˘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 bezplat-
nû odebírány mobilní sbûrnou nebo je
moÏné tyto odpady celoroãnû odevzdat
ve Sbûrném dvofie odpadÛ .A.S.A. Libe-
rec s.r.o. v Liberci VII, Máchovû ulici.
Seznam dal‰ích rozmístûní kontejnerÛ
zvefiejníme v fiíjnovém Zpravodaji.

31. Aloisina v˘‰ina v sídl. Kunratická,
32. Snûhurãina, 33. Vlãí vrch, 34. Vlnafi-
ská, 35. Sametová, 36. Soukenická, 37.
Broumovská – kfiiÏ. Plátenická, 38. Na
ÎiÏkovû – kfiiÏ. Horní Kopeãná, 39. Na
Jezírku, 40. Hradební – kfiiÏ. Havlíãkova,
41. ·likova – kfiiÏ. Tylova, 42. Îitná –
spodní ãást, 43. Îitná – horní ãást, 44.
U âerného dolu – kfiiÏ. EnergetikÛ, 45.
Fialková – kfiiÏ. U Sirotãince, 46. JeÏkova

47. Dobiá‰ova, 48. Ha‰kova, 49. Kyjev-
ské nám., 50. U DruÏiny, 51. Jefimanic-
ká, 52. Nad Sokolovnou, 53. HÛlkova,
54. Mafianova, 55. Kaplického, 56. Pu‰-
kinova – u Preciósy, 57. Skláfiská, 58.
Ma‰kova k ã.p. 12, 59. NádraÏí âD Pilín-
kov, 60. V Cihelnû – kfiiÏ. Nová cesta

61. Mladé generace, 62. Hrabûcí – kfiiÏ.
U Pily, 63. Svahová, 64. Zemûdûlská, 65.
Brigádnická, 66. Gagarinova – horní
ãást, 67. Gagarinova – spodní ãást, 68.
Pfiíãní, 69. Lounská, 70. Budûjovická,
71. KfiíÏanská k ã.p. 153, 72. Volgograd-
ská – kfiiÏ. U Plovárny, 73. Jugoslávská,
74. Zlínská, 75. Americká - KRB 

76. Jáchymovská – kfiiÏ. Mánesova, 77.

Jáchymovská – kfiiÏ. Vojanova, 78. Stro-
movka, 79. Vysoká – kfiiÏ. Vojanova, 80.
·vermova k Ïel. Stanici Osta‰ov, 81.
Osta‰ov – kfiiÏ. Karlovská, 82. Haranto-
va – kfiiÏ. Suldovského, 83. Srbská –
kfiiÏ. U Trati, 84. âeskolipská, 85. Osta-
‰ovská u Z·, 86. ChotyÀská – kfiiÏ.
Donínská, 87. ¤etízková, 88. Tolstého
89. Karlinská – kfiiÏ. U Kulturního domu,
90. K Bucharce – kfiiÏ. Za Domovem

91. Dûtfiichovská – kfiiÏ. Habartická, 92.
Jahodová, 93. U Hfibitova, 94. ·vestko-
vá – kfiiÏ. Ke Sluji, 95. Ladova – horní
ãást, 96. Katefiinská – u restaurace, 97.

Kopeckého – kfiiÏ. Tomanova, 98. Na
V˘sluní, 99. Rudolfovská – u hotelu
100. Holubí, 101. Ostravská, 102. Kro-
páãkova, 103. Eli‰ky Krásnohorské,
104. Kotkova, 105. ÎiÏkovo nám.

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. Jablo-
Àová, 118. ·imáãkova, 119. Malátova,
120. PÛlpánova

pfiistavení 
odvoz

16–17|9|2004
21–21|9|2004

pfiistavení 
odvoz

23–24|9|2004
27–28|9|2004

pfiistavení 
odvoz

30|9|–1|10|2004
4–5|10|2004

pfiistavení 
odvoz

14–15|10|2004
18–19|10|2004

pfiistavení 
odvoz

21–22|10|2004
25–26|10|2004

SBùR NEBEZPEâN¯CH ODPADÒ
MOBILNÍ SBùRNOU – PODZIM 2004

I v leto‰ní roce se uskuteãní rozmístû-
ní detektorÛ v rámci Radonového pro-
gramu na území Libereckého kraje.
Detektory je moÏné obdrÏet na Krajském
úfiadû Libereckého kraje, pfiípadnû je
moÏné o nû poÏádat písemnû, telefonic-
ky nebo e-mailem a po shromáÏdûní vût-
‰ího mnoÏství Ïádostí budou detektory
pfiedány po pfiedchozím písemném upo-
zornûní pfiímo v jednotliv˘ch obcích.
Kontakt: Krajsk˘ úfiad Libereckého
kraje, odbor rozvoje, U Jezu 642/2a, 461
80 Liberec, 7. patro, ã. dvefií 722 - Ing.
Vûra Mühldorfová, telefon: 485 226 573,
e-mail: vera.muhldorfova@kraj-lbc.cz

Mûfieny budou byty v rodinn˘ch
domech nebo bytov˘ch domech, dûtská,
pfied‰kolská a ‰kolská zafiízení, která
byla zkolaudována pfied rokem 1991. Do
jednoho bytu se pouÏijí dva detektory,
kaÏd˘ z nich se umístí do jiné místnosti.
Pokud rodinn˘ dÛm podle kolaudaãního
rozhodnutí obsahuje více bytÛ, osadí se
v‰echny byty a kaÏd˘ byt bude posuzo-
ván samostatnû. V bytovém domû se
osazují pouze byty v prvním nadzem-
ním podlaÏí, pfiípadnû v suterénu. Mûfie-
ní trvá 1 rok a po jeho vyhodnocení
bude majitel písemnû informován
o namûfien˘ch hodnotách. (dv)

Detektory na mûfiení radonu

PODZIMNÍ ÚKLID 2004

pfiistavení 
odvoz

7–8|10|2004
11–12|10|2004
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Kontejner s obsluhou bude na stano-
vi‰tû pfiistaven vÏdy v 9 hod. a na místû
bude do 17 hod. Do kontejneru bude
obsluha pfiijímat odpady ze zelenû jako
listí, trávu, suché rostliny, odstfiiÏky
z kefiÛ a stromÛ, starou zeminu z tru-
hlíkÛ. Jiné odpady nebudou do kontej-
nerÛ pfiijímány!

ROZPIS STANOVI·Ë:
SOBOTA 18. záfií 2004
1. Lbc. V, Frimlova 340 
2. Lbc. XV, V Bfiízkách 540
NEDùLE 19. záfií 2004
1. Lbc. XI, Cyrila a Metodûjû 251 
2 Lbc. I, Slunaãná 406
SOBOTA 25. záfií 2004
1. Lbc. II, Sládkova 391 
2. Lbc. II, ·afafiíkova 538
NEDùLE 26. záfií 2004
1. Lbc. I, Kozinova 554 

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 

■ Informaãním centru liberecké radnice nebo na internetov˘ch stránkách
Statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.

■ Ïádosti 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
vyplnûní formuláfiÛ.

Îádosti pro I. a II. kolo jsou pfiijímány od 1. záfií 2004 následovnû:

PO a ST od 8.30 do 18 hodin
ÚT a âT od 8.30 do 16 hodin
PÁ 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 posuzo-
vání Ïádostí.

2. Lbc. I, Na Okruhu 1027
SOBOTA 2. fiíjna 2004
1. Lbc. X, Vysoká 137
2. Lbc. III, Americká 655
NEDùLE 3. fiíjna 2004
1. Lbc. VII, Máchova 312 
2. Lbc. VIII, Brigádnická 266
SOBOTA 9. fiíjna 2004
1. Lbc. XXV, U DruÏiny 292 
2. Lbc. XIV, Havraní 324
NEDùLE 10. fiíjna 2004
1. Lbc. XII, Na Cviãi‰ti 272
2. Lbc. I. Sukovo námûstí
SOBOTA 16. fiíjna 2004
1. Lbc. XII, Slunná – stfied
2. Lbc. XII, Jarní – stfied
NEDùLE 17. fiíjna 2004
1. Lbc. X, Klá‰terského – stfied 
2. Lbc. IX, KfiiÏíkova – stfied
SOBOTA 23. fiíjna 2004
1.Lbc. XV, Smoln˘ vrch x Pekárkova

2. Lbc. IV, Na Per‰t˘nû nahofie
NEDùLE 24. fiíjna 2004
1. Lbc. IV, Mikulá‰ská x Plátenická 
2. Lbc. XIX, K Bucharce stfied
SOBOTA 30. fiíjna 2004
1. Lbc. VIII, Zemûdûlská 
2. Lbc. I, PurkyÀova x Horova
NEDùLE 31. fiíjna 2004
1. Lbc. XIV, Zákopnická – stfied 
2. Lbc. I, Mojmírova x Kotkova
SOBOTA 6. listopadu 2004
1. Lbc. VI, Pod Sadem míru 
2. Lbc. I, Al‰ova – stfied
NEDùLE 7. listopadu 2004
1. Lbc. XV, Bfiezov˘ vrch 
2. Lbc. V, Chelãického – stfied

Statutární mûsto Liberec, technick˘
odbor, oddûlení zelenû, odpadÛ a ekolo-
gické v˘chovy, tel. informace 485 243 458,
nebo 485 243 456 

KONTEJNERY NA ODPADY ZE ZELENù – PODZIM 2004

V˘zkum pfiinesl
nemálo poznatkÛ

Letos na jafie mûsto Liberec usku-
teãnilo v˘zkum vefiejného mínûní ke
kampani pro nakládání s odpady.
Cílem bylo získat autentické v˘povû-
di k jiÏ uskuteãnûné informaãní kam-
pani. Kromû jiného se v˘zkum vûno-
val i zmapování názoru obyvatel na
souãasnou situaci ve mûstû se sbû-
rem a tfiídûním odpadu. Bylo osloveno
okolo 400 respondentÛ, do zpracování
se zahrnulo 220 respondentÛ.Vût‰ina
dotázan˘ch 132 (60%) se domnívá, Ïe
mûsto vyvíjí nedostatek aktivit pfii
svém v˘chovném a informaãním
pÛsobení na vefiejnost v oblasti tfiídû-
ní a nakládání s odpadem. Zahájenou
kampaÀ zaregistrovalo 121 respon-
dentÛ kladnû (55%). Pûtaosmdesát
procent dotázan˘ch vûfiilo na úspû‰-
nost aktivit – kampanû, na její úãin-
nost. Z v˘zkumu rovnûÏ vypl˘vá, Ïe
respondentÛm nejvíce chybí dostatek
kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad, osvûta
a informace, vût‰í zapojení policie do
udrÏování ãistoty, ãastûj‰í ãi‰tûní ulic,
zelen˘ch ploch. Respondenti mûli pfii-
pomínky, Ïe mûsto se stará hlavnû
o stfied mûsta, odpadkové ko‰e jsou
‰pinavé, kolem sbûrn˘ch nádob se
vyskytuje nepofiádek, chybí podpora
tfiídûní odpadÛ v domácnostech.
Obãané dále poukázali na nedostatek
odpadkov˘ch ko‰Û, málo kvûtin, kefiÛ,
zelenû, na chybûjící Ïivé ploty. (dav)
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M O J E  H O B B Y

„Miluji v‰echny. První byl Julich,
druh˘ Dino…“ Pokud se vám milí ãte-
náfii zdá, Ïe ·árka ·elongová, dal‰í
„obûÈ“ rubriky Moje hobby, vzpomíná
na hfiíchy svého mládí, pak se m˘líte.
Tfietí v pofiadí byl totiÏ Mourek, a je
tedy více neÏ jasné, Ïe fieã je o kocou-
rech ãtyfinoh˘ch. 

A aÈ se honosí rodokmenem ãi jsou
bez nûj, aÈ je jejich srst zrzavá, modrá,
s teãkami i bez nich, splnili a nadále
i plní ·árãin dûtsk˘ sen – mít tyto
vzne‰ené „‰elmy“ ve své blízkosti,
uÏívat si jejich ladn˘ch pohybÛ, dobí-
jet se spokojen˘m pfiedením a usínat
s hfiejiv˘m pocitem, Ïe se na svûtû
ztenãila statistika opu‰tûn˘ch koãek.

Konkrétnû v jedné ãtvrti Liberce se
uÏ pfiestal toulat Mourek. UÏ má
domov, o kterém se mnoh˘m kocou-
rÛm (i dvounoh˘m) mÛÏe jen zdát. Má
svou vÏdy naplnûnou misku, svÛj pro-
stor ke hrám i odpoãinku, a co je pro
kocoura nejdÛleÏitûj‰í, má hned dvû
obdivovatelky – ·árku a dceru Simonu.
AÈ provede Mourek cokoliv, má jistotu,
Ïe mu bude velmi brzy odpu‰tûno.
A to si pfiedstavte, Ïe stejn˘ „veget“
má i devítilet˘ Dino, kocour britsk˘ -
modr˘ s rodokmenem, doslova v˘stav-
ní kousek, o nûmÏ ·árka tvrdí: „Je‰tû
kdyÏ Ïil Julí‰ek, jezdili jsme s obûma
na v˘stavy. ZúãastÀovali jsme se

pouze tûch libereck˘ch, z nichÏ nám
zÛstala celá fiada ocenûní, ale na‰im
mazánkÛm se to vÛbec nelíbilo, byli
stresovaní. Nechtûli jsme je t˘rat,
a tak jsme s tím skonãili. Ostatnû, pofií-
dili jsme si je pro to, aby zpfiíjemÀova-
li ná‰ Ïivot a my naopak ten jejich,
koãiãí.“

Proã u ·árky ·elongové vítûzí na
celé ãáfie právû koãky? „V podstatû
mám ráda v‰echna zvífiata. Koãky
u mne hrají prim z dÛvodu své povahy.
Líbí se mi ta jejich hrdost, kterou nikdy
nezlomíte. KdyÏ se pfiijdou pomazlit,
pohrát, mÛÏete si b˘t jistí, Ïe opravdu
chtûjí. Pro mne je kaÏd˘ den s nimi
vesel˘. Vûdí, jak potû‰it. Je to nádher-
n˘ pocit hladit jim ten hebk˘ koÏí‰ek
a sly‰et pfii tom jejich pfiedení. To mne
hned pfiejdou ve‰keré chmury a ‰pat-
ná nálada. Zkrátka, nûkdo má rád zlato
a já zas jen to zlato koãiãí – ov‰em
finanãnû to vyjde skoro nastejno.“

S tûmito slovy se s námi rozlouãila
asistentka námûstka Ing. Jifiího Vesel-
ky, ·árka ·elongová, kterou bychom do
hobby „nezlomili“, kdyby sama
nechtûla. Je totiÏ hrdá, a tak si pfii
odpovûdích „pohrála“ se slovy. Její
poãínání jen ztvrdili Dino s Mourkem,
ktefií nás sledovali z tapety poãítaãe. Ti
mají Ïivot…

Alexandra Bednárková

·árka ·elongová
Nezlomná koãiãí hrdost

L É K A ¤  R A D Í

„Alzheimer“ mûní
osobnost i vztahy
Tûlo mÛÏe fungovat, ale du‰e jakoby se
pfiesouvala do jin˘ch sfér. Alzheimero-
va choroba. Nemoc pro spoustu lidí
nesmifiitelná. Pouze v âeské republice
by pacienti s Alzheimerovou nemocí
(ACH) vydali za vût‰í okresní mûsto. Je
jich totiÏ asi 80 tisíc. Tentokrát jsme
oslovili primáfiku Léãebny dlouhodobû
nemocn˘ch Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Alenu Jiroudkovou, která nám
prozradila mnoho cenn˘ch informací.
Paní primáfiko, kdy se jedná o první
pfiíznaky Alzheimerovy choroby? Kdy
uÏ nejde o pfiirozen˘ projev stárnutí,
respektive, jaké jsou projevy této
nemoci?
Tyto informace by nemûly nikoho
vydûsit, pouze upozornit, Ïe poruchy
pamûti, orientace a ãastûj‰í - „nevím si
rady“, by mûly b˘t vnímány tak, Ïe
nepatfií do bûÏn˘ch problémÛ stárnutí.
Mûly by b˘t pfiíznaky varovn˘mi,
vedoucími za lékafiem. Poãáteãní pfií-
znaky choroby mohou b˘t nenápadné.
Dotyãn˘ se zaãíná mûnit, je podráÏdû-
nûj‰í, není schopen se soustfiedit,
mohou se objevovat poruchy spánku,
únava, konflikty v mezilidsk˘ch vzta-
zích, ale i jiné pfiíznaky, zastfiívající
potíÏe s pamûtí, orientací a neschop-
ností fie‰it sloÏitûj‰í vûci. V dal‰í fázi se
potíÏe prohlubují, pfietrvávají jen dlou-
hodobû návyky, coÏ je pro okolí nápad-
nûj‰í. Dále choroba probíhá rÛznû rych-
le. Trvá 3–10 let a vede k celkovému
rozpadu osobnosti, kdy je pacient plnû
odkázán na pomoc druh˘ch. Je to cho-
roba zákefiná, cel˘ ná‰ Ïivot vede ná‰
mozek, kter˘ u této choroby zcela
selhává.
Tuto chorobu nelze zcela vyléãit, ale
co nabízí souãasná medicína?
Choroba není vyléãitelná, protoÏe se
jedná o degenerativní onemocnûní
mozku a pfiesná pfiíãina není známá.
V˘zkum choroby a v˘voj nov˘ch lékÛ
mÛÏe tuto nemoc pfiíznivû ovlivnit,
zpomalit a dát nemocnému moÏnost
kvalitnûji Ïít. Musím ale zdÛraznit, Ïe
ãím dfiíve je tato choroba diagnostiko-
vána, je vût‰í nadûje, Ïe léãba bude
úspû‰nûj‰í a prodlouÏí kvalitu Ïivota.
Nelze oãekávat úspûch jen od léãby.
Nutná jsou reÏimová opatfiení, pouãení
rodiny, prostû poradenství.
(Vzhledem k závaÏnosti této choroby
pfiineseme pokraãování rozhovoru
s MUDr. A. Jiroudkovou v fiíjnovém
Zpravodaji.) Alexandra Bednárková
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nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO – PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.30–12.30 hod.

P¤IPOMÍNÁME:
MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM SÍDLÍ P¤ÍMO V BUDOVù RADNICE, KAN-
CELÁ¤ â. 2 V LEVÉ CHODBù ZA HLAVNÍM VCHODEM.
V¯ROâÍ:
V ZÁ¤Í 2004 SLAVÍ LIBERECKÁ RADNICE 111 LET SVÉHO DOKONâENÍ. P¤IJëTE
SI PRO PAMùTNÍ RAZÍTKO NEBO PAPÍROV¯ MODEL PÒVODNÍ RADNICE !
UPOZORNùNÍ:
Od 23. 8. 2004 je âeská po‰ta Liberec 1 opût v provozu ve své pÛvodní budovû
(nyní po rekonstrukci) na adrese: nám. Dr. E. Bene‰e 559/28.
Sedaãková lanová dráha na âern˘ vrch mûní od záfií provozní dobu: pátek aÏ
pondûlí: 9.15–17.45 hod. BliÏ‰í informace o jízdním fiádu a ceníku jízdného nalez-
nete na internetov˘ch stránkách http://www.infolbc.cz (atraktivity) nebo dosta-
nete zdarma v MIC.
Od 26. 8. 2004 je zmûnûno telefonní ãíslo na ústfiednu Katastrálního úfiadu
v Liberci - nová volba: 485 341 400. Soupis libereck˘ch institucí naleznete na
na‰ich stránkách http://www.infolbc.cz (rubrika instituce).
Krajská vûdecká knihovna mûní od záfií 2004 otvírací dobu, novû bude otevfiena
pro své ãtenáfie také v úter˘ a zkrátí se provozní doba v pátek. Pfiehled nové otví-
rací doby: po, st, ãt, pá: 10–19 hod./út: 13–19 hod./so: 10–14 hod.

NOVù V PRODEJI:
BroÏura „Je‰tûd a Podje‰tûdí“ – pû‰ky, na kole, autem, na bûÏkách i lanovkou
pfiedstavuje nejkrásnûj‰í v˘lety, pfiíbûhy, povûsti, historii, schematické mapky,
moÏnosti ubytování a stravování, hrady, zámky, muzea, galerie a mnoho dal‰ího.
Souãástí broÏury je také dárek – zdarma 9 vstupenek do rÛzn˘ch zafiízení. Pro-
dejní cena je 99 Kã.
Kniha Jizerské hory vãera a dnes (II. díl), opût nabízí pÛsobivé dobové pohledni-
ce pfii konfrontaci s nov˘mi fotografiemi a za doprovodu vlastivûdn˘ch textÛ
v ãeském a nûmeckém jazyce. Vydejte se tedy je‰tû jednou na velkou okruÏní
cestu Jizersk˘mi horami; tentokrát navíc prodlouÏenou i do polské ãásti na‰eho
pohofií. Prodejní cena je 498 Kã.
Kniha Krajiny Jizersk˘ch hor – v˘pravná publikace potû‰í nejen kaÏdého milov-
níka Jizersk˘ch hor, ale sv˘m netradiãním zpracováním jistû zaujme i obdivova-
tele ãernobílé krajináfiské fotografie. Snové obrazy jsou doplnûny ãesk˘m
a nûmeck˘m jazykem, prodejní cena je 550 Kã.
JiÏ nyní si mÛÏete vybrat z nabídky kalendáfiÛ na rok 2005. Nabízíme stolní
kalendáfi „Jizerské hory na dobov˘ch pohlednicích“ (70 Kã), mal˘ a velk˘ nástûn-
n˘ kalendáfi Jizersk˘ch hor (80 / 150 Kã), nástûnn˘ kalendáfi Liberce (150 Kã)
a nástûnn˘ kalendáfi Panoramatické mapy âeské republiky (149 Kã).

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

SoutûÏ o slevové
turistické pasy
Správná odpovûì na 4. a 5. soutûÏní
otázku o Turistick˘ slevov˘ pas 2004
zní:
4. odpovûì:
Dravá fieka je jednou z mnoha atrakcí
plaveckého bazénu na TrÏním námûstí.
Vylosovaní v˘herci:
Alena Kropáãková, Aloisina v˘‰ina
635, Liberec 15, Andrea ·mídová,
SeniorÛ 1210, Liberec 30, Milu‰e Du‰-
ková, Îitná 661, Liberec 6 
5. odpovûì:
Vrchol hlavní vûÏe radnice zdobila po
dokonãení stavby roku 1893 figura rytífie.
Vylosovaní v˘herci:
Vanda Mar‰íková, U DruÏiny 375, Libe-
rec 24, RÛÏena Knoblochová, Aloisina
v˘‰ina 424, Liberec 5, Jaroslav Fuãík,
nám. Na Lukách 966/6, Liberec 6

Posledním vylosovan˘m v˘hercÛm bla-
hopfiejeme a v˘hru zasíláme doporuãe-
nou po‰tou. 

V‰em soutûÏícím, ktefií nevyhráli pfieje-
me mnoho úspûchÛ v následujícím
roce u dal‰ího roãníku soutûÏe 
„O TURISTICK¯ SLEVOV¯ PAS 2005“

Rada mûsta odsouhlasila investiãní
zámûr na zástavbu proluky v liberecké
PraÏské ulici vãetnû návrhu majetko-
právní operace – prodej p. p. ã. 131, zast.
pl. – zbofieni‰tû, o v˘mûfie 242 m2 v k. ú.
Liberec, a to: ideální 1/2 nemovitosti pro
Studio AM, s. r. o., ideální 1/2 nemovi-
tosti pro Investing CZ, spol. s. r. o. for-
mou kupní smlouvy za kupní cenu 
2 202 442 Kã (9 101 Kã/m2). V proluce
vyroste objekt v jehoÏ 1.–3. NP je umís-
tûna obchodní ãást, 4.–5. NP je urãeno

pro sluÏby zab˘vající se zdravím, psy-
chickou a tûlesnou kondicí a regenerací
(kosmetika, solária, drobné plastické
kosmetické zákroky, masáÏe), tato
patra se v‰ak budou moci vyuÏívat i pro
administrativní úãely a nejvy‰‰í dvû
patra, tedy 7. a 8. (tzv. uskoãené) jsou
urãeny k bydlení. Podzemí má jedno
podlaÏí a je urãeno pro 6–8 garáÏov˘ch
stání, vyuÏíváno v‰ak mÛÏe b˘t i jako
technick˘ a pomocn˘ prostor (sklady,
odpadové hospodáfiství…). (rz)

Den otevfien˘ch dvefií se
koná 28. záfií ve Sportovním areálu
Je‰tûd, a to od 10 do 17 hodin.
Náv‰tûvníci budou moci spatfiit
v‰echny budovy, strojovny, areál
mÛstkÛ. Sedaãková lanovka bude
pfiepravovat cestující zdarma. Ke
zhlédnutí budou také projekty vzta-
hující se k MS 2009 i k samotnému
areálu Je‰tûd. Kromû toho je pro
náv‰tûvníky pfiipravena lukostfielba,
bungee running, stfielba z prakÛ, ale
také vefiejn˘ bûh do vrchu. 

Pro fanou‰ky
hokeje

V Mûstském informaãním centru
mÛÏete opût zakoupit vstupenky na
domácí utkání HC Bíl˘ch TygrÛ a pod-
pofiit tak sv˘m fandovstvím nûkter˘
z mnoha zápasÛ. Akturální informace
o klubu najdete na stránkách
www.hcbilitygri.cz. 

Rozpisy utkání obdrÏíte zdarma
v MIC.

Zástavba proluky v PraÏské ulici



Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 23. fiíjna 2004 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora.

Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–23 hodin, sobota 13–23 hodin, nedûle, svátky 8–23 hodin

23|10
9 – 12 hod.

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

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 Infor-
maãním centru radnice.

zpravodaj
liberecké radnice
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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 ã.ú. vefiejné sbírky
78-6132930207/0100
pes, kfiíÏenec pudla, 7 let • pes, kfiíÏe-
nec 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 nûmec-
kého ovãáka, vlko‰ed˘, 10 let • pes,

dalmatin, 6 let • pes, nûmeck˘ ovãák,
ãern˘ s pálením, dlouhosrst˘, 10 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, kfií-
Ïenec mal˘, bíl˘, dlouhosrst˘, 10 let •
pes, kfiíÏenec labradora, ãern˘, 2 roky
Dospûlé koãky: 2x mourovaná, 2x
ãerná, ãernobílá • Dospûlí kocoufii:
ãernobíl˘, mourovan˘ • KoÈátka: mou-
rovaná, ãerná, ãernobílá, Ïelvovinová,
(kocoufii i koãiãky) • bíl˘ králíãek • fret-
ka - sameãek
Aktuální seznam zvífiat najdete na
www.liberec.cz

13.–16. 9.  Je‰tûd
Soukenné nám. 586, tel.: 485 111 782
17.–19. 9.  Aqua
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
23.–26. 9. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
27.–20. 9.  Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.: 485 710 540 
1.–3. 10.  U Radnice

Fr˘dlanská 244/1, tel.: 485 712 481
4.–7. 10. U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
8.–10. 10.  Na Starém Mûstû
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
11.–17. 10.  Jizerská
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
Lékárna u Kauflandu
po–so 7–20, ne–sv. 8–20, tel.: 482 772 755

Rady a kontakty
Obãanské sdruÏení ELVA-HELP

poboãka Liberec, které pomáhá potfieb-
n˘m lidem prostfiednictvím speciálnû
cviãen˘ch (slepeck˘ch, asistenãních,
balanãních, signálních atd.) a vede-
n˘ch pejskÛ (canisterapie) ve spoluprá-
ci s Magistrátem mûsta Liberce - odbo-
rem sociální péãe realizuje projekt
„Canisterapie- preventivnûmotivaãní
metodika“ ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch zafií-
zení. Za asistence speciálnû cviãen˘ch
psÛ je dûtem a mládeÏi pfiiblíÏeno jak
se ke zvífieti chovat, jak porozumût psí
fieãi, jak ze ‰tûÀete vychovat bezkon-
fliktního kamaráda a co je to Humani-
tární kynologie - psí pomocníci potfieb-
n˘m a podobnû.

Liberecká poboãka humanitárních
kynologÛ z ELVA-HELP, o. s. pÛsobí

aktivnû se sv˘mi terapeutick˘mi psy
v Liberci jiÏ druh˘m rokem. Aplikace
canisterapie ve zdravotních zafiízeních
se zatím osvûdãila na oddûlení LDN,
lÛÏkové rehabilitaci, psychiatrickém
oddûlení a dûtském oddûlení Krajské
nemocnice Liberec, kde byl zazname-
nám pfieváÏnû psychosociální pozitivní
vliv jak na pacienty, tak i na personál.
Relaxaãnûrehabilitaãní metodiku apli-
kuje Andrea Tvrdá v Jedliãkovû ústavu
pro postiÏenou mládeÏ v Liberci, do
Domova seniorÛ Franti‰kov dochází
prostfiednictvím canisterapie aktivovat
na v‰echna oddûlení se zvlá‰tním
zamûfiením na oddûlení VáÏky - pro
seniory s demencemi, kde byla zazna-
menána v˘raznû pozitivní odezva
v komunikaci. Od leto‰ního roku je
ELVA-HELP, o. s. také souãástí Integro-
vaného Záchranného Systému âR (IZS
âR). Organizace ELVA-HELP je nestát-
ní a nezisková, pracuje díky dotacím,
grantÛm, darÛm, spolupráci se sociál-
nû-zdravotními zafiízeními a Magistrá-
tem mûsta Liberec. BliÏ‰í informace
o pÛsobení o. s. ELVA-HELP lze získat
na telefonním ãísle 607 725 304. ELVA-
HELP, o. s., IâO 265 86 100, Hl. sídlo:
Lysá n. L., âechova 27, 289 22, Poboã-
ka: Liberec 3, DomaÏlická 23, 460 10
www.elva.cz, ã. BÚ: 05353389/0800

Nováãci z RKC
postoupili

Tûsnû pfied zaãátkem letních prázd-
nin skonãil leto‰ní roãník Liberecké ligy
malé kopané, ve kterém se utkalo cel-
kem 29 t˘mÛ, z toho 16 ve druhé lize.
Leto‰ní nováãek, fotbalov˘ t˘m Rom-
ského komunitního centra - RKC Libe-
rec, hned od prvních zápasÛ nasadil
vysokou laÈku. Postupnû sv˘mi v˘kony

v‰em dokazoval, Ïe s ním mÛÏe b˘t
poãítáno jako s favoritem tohoto roãní-
ku. Hráãi RKC Liberec odehráli celkem
30 zápasÛ, z toho 23 vítûzn˘ch, coÏ jim
zajistilo po celou sezonu jasné prÛbûÏ-
né vedení, které ohrozily aÏ t˘my AC
Mitík, Grupo Antolin a SKP Liberec.
V rozhodujícím zápase s Makrem neby-
lo RKC Liberec poraÏeno, a tak si mimo
prvenství v leto‰ní II. lize odneslo
i postup do I. Liberecké ligy v malé
kopané s celkov˘m skóre 116:45. (mk)


