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Oslavy leto‰ního 60. v˘roãí osvobození âeskoslovenska vyvrcholily v nedûli 
8. kvûtna pietními akty na vojenském hfibitovû v Ruprechticích a u památníku
obûtem na ·tefánikovû námûstí. V pfiedveãer oslav primátor mûsta Jifií Kittner
pfiedal 62 váleãn˘m hrdinÛm medaile, které jim udûlil ministr obrany. 
Na námûstí pfied libereckou radnicí se 5.5. konal velkolep˘ Koncert pro hrdiny.

(Snímek z pietního aktu v Ruprechticích pofiídil Ota Mrákota)

Páté zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005
se koná ve ãtvrtek 26. kvûtna 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice
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Lidem vadí v MHD málo spojÛ 

Na námûstí Dr. E. Bene‰e se 1. ãervna
2005 od 20 hodin uskuteãní zahajo-
vací koncert jiÏ 6. roãníku festivalu
Nisa - fieka, která nás spojuje. Na kon-
certû vystoupí mládeÏnick˘ symfo-
nick˘ orchestr EUROPERA pod tak-
tovkou dirigenta Milo‰e Krejãího.
Pfiehled akcí festivalu:
Marathon Nisa 2005 - sobota 4. 6.
(http://marathon-nisa.webpark.cz)
Falco cup – badmintonov˘ turnaj 
mládeÏe 4.–5. 6. v hale TU
âi‰tûní koryta fieky – sobota 11. 6.
9.00–13.00 hod. sraz za budovou
âSOB v ul. 1. Máje
Nisaopen 2005 - florbalov˘ turnaj
17. – 19. 6. (www.nisaopen.net)
Libereck˘ jarmark 18.–19. 6. na nám.
Dr. E. Bene‰e a v Kostelní ulici
Aby ze svûta nevymizela radost –
úter˘ 21. 6. na nám. Dr. E. Bene‰e od
14.00 hod.
Piknik u fieky – v˘tvarné happeningy
– sobota 25. 6. od 12.30 v parku Na Ryb-
níãku
Poselství mûst - putování po fiece
Nise 24.–26. 6. 2005

Pokraãování na str. 3

Pfieplnûné autobusy a málo spojÛ na
nûkter˘ch linkách vadí nejvíce cestují-
cím liberecké MHD. Vypl˘vá to z anke-
ty, kterou z iniciativy primátora mûsta
Jifiího Kittnera uspofiádala akciová spo-
leãnost Dopravní podnik mûsta Liberec.
V prÛbûhu mûsíce dubna, kdy anketa
probíhala, obãané odevzdali
4 105 vyplnûn˘ch anketních lístkÛ.

„PrÛzkum neukázal nic neobvyklého,
o ãem bychom nevûdûli. Pfiesto si zapo-
jení obãanÛ do ankety velmi váÏíme
a budeme z jejich názorÛ a podnûtÛ
vycházet pfii pfiípravû dal‰ích zmûn

v mûstské dopravû,“ uvedl primátor Jifií
Kittner s tím, Ïe dopravní podnik pfiihlé-
dl k nûkter˘m pfiipomínkám cestujících
jiÏ pfii zmûnû jízdních fiádÛ platn˘ch od
1. kvûtna 2005. Jen obsluha prÛmyslové
zóny stojí navíc 1,5 milionu korun. Od 1.
kvûtna je linka 25 opût prÛjezdná pfies
terminál a nûkteré spoje doznaly ãaso-
v˘ch úprav. Primátor Jifií Kittner fiekl, Ïe
do prÛmyslové zóny se v ranní ‰piãce
mezi 5 a 6 hodinou autobusy pfiepraví 1
400 osob. „Lidé nepovaÏují za prioritní
zavedení noãních spojÛ a naopak jsou
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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:
■ pfiijetí dotace ve v˘‰i 70 tisíc korun
od ministerstva financí na akci„ Rekon-
strukce a dostavba areálu Mûstského
stadionu v Liberci
■ uplatnûní Ïádosti u Státního fondu
dopravní infrastruktury âR o dotaci na
rekonstrukci chodníkÛ ul. generála

Schválili:
■ rozpoãtové opatfiení ã. 4, jímÏ se pfií-
jmy a v˘daje rozpoãtu mûsta zvy‰ují
celkem o 135 801 421 Kã 
■ rozhodnutí Správní rady Ekofondu na
pfiidûlení dotací ve v˘‰i 547 617 Kã,
které budou rozdûleny mezi 17 projektÛ

Stará zbrojnice oblékne nov˘ kabát

Svobody, která by mûla b˘t realizována
v letech 2005 aÏ 2006 
■ návrh smlouvy o bezúplatném pfievo-
du nemovitosti ze státu na Statutární
mûsto Liberec; jedná se o kryt civilní
ochrany na Husovû ulici, kter˘ je
v dobrém technickém stavu a v pfiípa-
dû vzniku mimofiádné situace mÛÏe

slouÏit jako záloÏní pracovi‰tû krizové-
ho ‰tábu SML 

Vzali na vûdomí:
■ rezignaci ãlena zastupitelstva MUDr.
Franti‰ka Kárníka za Demokratickou
regionální stranu, kterého na tomto
postu vystfiídá Mgr. Vladimíra Hofiení

■ se zaloÏením obecnû prospû‰né spo-
leãnosti s názvem Vefiejnû prospû‰né
práce Liberec, o. p. s., jejímÏ jedin˘m
zakladatelem je Statutární mûsto Libe-
rec; prostfiednictvím této spoleãnosti
bude mûsto zamûstnávat dlouhodobû
nezamûstnané obãany, ktefií budou pra-

Co rozhodli zastupitelé

Rada mûsta schválila základní pod-
mínky zadávacího fiízení pro nadlimitní
vefiejnou zakázku na dodávky rekon-
strukce a revitalizace mûstského kame-
rového dohlíÏecího systému (MKDS),
vybudování nového operaãního stfiedis-
ka a analytického pracovi‰tû v Liberci. 

Mûstská policie v loÀském roce pfie-
vzala do své správy mûstsk˘ kamerov˘
dohlíÏecí systém. Na jeho modernizaci
zastupitelstvo schválilo ãástku ve v˘‰i
6,06 milionu korun. Z tohoto obnosu se
v‰ak pouÏilo jen 572 tisíc korun na zpra-
cování realizaãního projektu a na doku-

Vozov˘ park jednotek poÏární
ochrany Statutárního mûsta Liberec se
roz‰ífií o jedno speciální poÏární vozid-
lo „CAS 25“. Jeho nákup za 1 784 643
korun schválili radní. Mûsto vyuÏilo
moÏnosti v˘hodné koupû poÏárního
vozidla od akciové spoleãnosti Setuza
Ústí nad Labem. VÛz „CAS 25“ je ve
velmi dobrém stavu, má nádrÏ na 2 500
litrÛ vody a 400 litrÛ pûnidla. (vod) 

Opu‰tûná historická budova staré
hasiãské zbrojnice ve Vratislavicích nad
Nisou, postavená pfiibliÏnû v roce 1875 ze
sbírky místních obãanÛ, bude opût slou-
Ïit dobrovoln˘m hasiãÛm Statutárního
mûsta Liberec jako víceúãelové stfiedisko
vzdûlávání. Rozhodli o tom radní mûsta
na svém 7. zasedání, konaném 5. dubna
2005. Projekt poãítá s rekonstrukcí objek-
tu, jeÏ by mûla b˘t zahájena letos v záfií
a ukonãena v ãervnu pfií‰tího roku. Pfied-
pokladem pro realizaci tohoto zámûru je
také pfievod správy majetku z Mûstského

obvodu Vratislavice na Magistrát mûsta
Liberec. Financování oprav a rekonstruk-
ce nebude vyÏadovat nav˘‰ení mûstské-
ho rozpoãtu. Nûkteré práce zajistí sami
dobrovolní hasiãi. Snahou je získat
finanãní prostfiedky sponzorsk˘mi dary
a ze zdrojÛ Krajského úfiadu Libereckého
kraje, státu nebo Evropské unie. Zrekon-
struovaná budova pfiispûje k lep‰ímu
vzhledu Vratislavic a liberecké hasiãské
sbory získají prostory pro svoji ãinnost,
uloÏení techniky a budou moci vystavo-
vat i hasiãské historické exponáty. (dv)

Statutární mûsto Liberec letos pokra-
ãuje v zapoãaté rekonstrukci Z· Brou-
movská, jejíÏ celkové náklady se pohy-
bují okolo 135 milionÛ korun. V uplynu-
lém roce se podafiilo zrekonstruovat
stravovací provoz nákladem 20 milionÛ
korun. Projekt pfiedpokládal, Ïe v roce
2005 bude rekonstruován pavilon T,
spojovací chodba, pavilon uãeben
a postaveny nové ‰atny, a to v‰e v obje-
mu 45,6 milionu korun. Statutární
mûsto Liberec na tuto etapu poÏádalo
o dotaci ministerstvo financí, které
v‰ak pro leto‰ní rok poskytlo finanãní
prostfiedky ve v˘‰i 6,75 milionu korun.
Z tohoto dÛvodu Mûsto Liberec pfiistou-
pilo na úpravy s tím, Ïe v leto‰ním roce
se uskuteãní práce za 14,5 milionu
korun a budou se t˘kat spojovací chod-
by a nov˘ch ‰aten. (dv)

Mûst‰tí hasiãi
získají vozidlo

Rekonstrukce kamerového systému

covat ve prospûch mûstsk˘ch organizací
■ nav˘‰ení základního kapitálu spoleã-
nosti Liberecká IS, a. s. formou nepe-
nûÏitého vkladu poãítaãového vybave-
ní a software ve v˘‰i odhadu soudem
urãeného znalce; pfiedpokládaná ãást-
ka vkladu je 74 591 800 Kã

SníÏení dotace
mentaci pro zadání vefiejné zakázky,
zb˘vající suma se pfievedla do rozpoãtu
na leto‰ní rok. V souvislosti s realizací
mûstského kamerového systému odsou-
hlasila Rada Libereckého kraje zámûr
budoucí dislokace operaãního stfiediska
mûstské policie vãetnû kamerového
systému v budovû krajského úfiadu.
Rekonstrukce a revitalizace MKDS se
uskuteãní ve dvou etapách, pfiiãemÏ
první se zahájí letos v srpnu a ukonãí
v fiíjnu 2005. Druhá etapa pfiedpokládá
zahájení prací v lednu 2006 s ukonãe-
ním v záfií téhoÏ roku. (dav)

Sanitární den
na magistrátu je v pátek 27. kvûtna 2005, kdy jsou
v‰echny jeho budovy pro vefiejnost uzavfieny

27|5
8 – 14 hod.
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Soudíme se o zájmy LibereãanÛ
obãanÛ. ProtoÏe mûsto prohlídky dotu-
je skoro sto tisíci roãnû, chtûlo, aby
turisté z jin˘ch mûst na prohlídky pfii-
spívali formou vstupného. Libereãané
si pfieci svoji správu uÏ jednou zpro-
stfiedkovanû platí a systém prohlídek je
tak placen z rozpoãtu mûsta. Do toho
ov‰em turisté z jin˘ch mûst nic nepfii-
ná‰ejí, tak pfieci není úplnû správné,
aby z nûj ãerpali.

A názor âeské obchodní inspekce
byl tedy odli‰n˘…

âeská obchodní inspekce ov‰em
toto povaÏuje za diskriminaci spotfiebi-
telÛ, protoÏe v‰ichni nemají stejné pod-
mínky. Proti jejímu rozhodnutí jsme se
odvolali, nadfiízen˘ orgán âOI v Praze
ov‰em odvolání zamítl a rozhodnutí
libereckého inspektorátu potvrdil. Pro-
toÏe si stále myslíme, Ïe není správné,
aby z penûz obãanÛ jednoho mûsta byl
dotován systém pro v‰echny, podali
jsme správní Ïalobu.   

V tomto pfiípadû jde o spor dvou
subjektÛ vefiejné správy, myslíte si,
Ïe soudní spor je vhodné fie‰ení?

Pokud to mohu odlehãit, tak správní
soudnictví si nemÛÏeme pfiedstavovat
jako fie‰ení sporÛ dvou rozzufien˘ch
sousedÛ nebo rozvod manÏelství.
Nejde o Ïádn˘ vyhrocen˘ spor mûsta

Statutární mûsto Liberec podalo
Ïalobu ke správnímu soudu proti roz-
hodnutí âeské obchodní inspekce, kte-
r˘m byla mûstu uloÏena pokuta za bez-
platné provádûní LibereãanÛ po budo-
vû radnice, pfiiãemÏ turisté z jin˘ch
mûst za prohlídku platili vstupné. Proã
mûsto takto postupuje a jak˘ mÛÏe b˘t
v˘sledek tohoto sporu vysvûtlí tajem-
ník magistrátu Marek ¤eháãek.

O ãem v tomto sporu vlastnû jde
a proã je fie‰en soudní cestou?

Jde konkrétnû o spor o bezúplatné
prohlídky radnice pro Libereãany. Má
ov‰em lehce obecnûj‰í povahu: my
fiíkáme, Ïe je jen na vÛli mûsta, aby sta-
novilo, které ãinnosti bude pro své
obãany poskytovat zdarma ãi za v˘hod-
n˘ch podmínek, tedy pokud se nejedná
o ãinnosti zpoplatnûné pfiímo ze záko-
na. Je pfieci úlohou obce poskytovat
urãité vefiejné sluÏby ãi vykonávat pro
obãany urãité ãinnosti. Vedení Mûsta
Liberce rozhodlo, Ïe vedle bûÏn˘ch
správních ãinností bude magistrát
organizovat prohlídky po budovû histo-
rické radnice. A tyto prohlídky budou
pro Libereãany zdarma, protoÏe mûsto
chce, aby místní budovu nav‰tûvovali,
aby o ní co nejvíce vûdûli. Radnice je
správní budovou mûsta Liberce a jeho

a âOI jako orgánÛ vefiejné správy a uÏ
vÛbec ne o nûjakou osobní záleÏitost.
Magistrát v mnoha pfiípadech s âOI
velmi dobfie spolupracuje. Podstata
tohoto sporu ov‰em spoãívá v rozdíl-
ném v˘kladu platn˘ch zákonÛ. My tvr-
díme, Ïe máme právo zaji‰Èovat správ-
ními ãinnostmi nûco pro Libereãany
zadarmo ãi v˘hodnû; âOI fiíká, Ïe zv˘-
hodÀování LibereãanÛ je podnikáním
a jako takové je zv˘hodÀování Libere-
ãanÛ diskriminaãní. Z ciziny, konkrét-
nû z Rakouska a Anglie, jsou ov‰em
známy pfiípady je‰tû vût‰ího zv˘hod-
Àování obãanÛ jejich obcí. Navíc cel˘
pfiípad je pfiirovnáván k dvojím cenám
v restauracích ãi odli‰nému vstupné-
mu pro cizince a ãeské obãany na zám-
cích. JenÏe toto je pfieci nûco jiného –
toto je ãinnost v zájmu mûsta a pro
jeho obãany. Mûsto není podnikatel
a obãané nejsou ve vztahu k nûmu
spotfiebiteli.

My pfiirozenû hájíme zájmy obãanÛ
mûsta, zákon ov‰em nechceme poru-
‰ovat. ProtoÏe s âOI jsme se v tomto
neshodli, musí správn˘ v˘klad urãit
správní soud. V˘sledkem sporu tak
bude minimálnû jiÏ to, Ïe budeme
vûdût, jak máme v podobn˘ch pfiípa-
dech postupovat. (kt)

Dokonãení ze str. 1
spokojeni s tramvajovou dopravou,“ sdû-
lil primátor. Mluvãí DPML Tomá‰ Krebs
upfiesnil, Ïe v‰ech 4 105 anketních líst-
kÛ bude zpracováno do 15. kvûtna
a podnûty zahrnuty do dal‰ích zmûn

MHD, jeÏ se dávají oãekávat na podzim
leto‰ního roku. Podle nûj byla drtivá vût-
‰ina pfiipomínek vûcná a nûktefií lidé
poukazovali i na koufiení a telefonování
fiidiãÛ pfii jízdû, na rozbité komunikace
ãi nepofiádek v okolí zastávek. (dv)

■ O mûsíc déle, tedy aÏ do konce kvût-
na, je ke zhlédnutí panelová v˘stava stu-
die projektu Forum Liberec, umístûná ve
vitrinách budovy b˘valého Díla (vedle
Komerãní banky) na námûstí Dr. E.
Bene‰e. Projekt Forum Liberec znázor-
Àuje fie‰ení zástavby v dolním centru
mûsta, kter˘ by chtûla zrealizovat spo-
leãnost AM Development CZ. 
■ Primátor mûsta Ing. Jifií Kittner na-
v‰tívil v sobotu 23. dubna 2005 part-
nerské mûsto Augsburg, kam jej
pozvali primátor Augsburgu Dr. Paul
Wengert a vedení organizace Heimat-
kreis Reichenberg. DÛvodem pozvání
a náv‰tûvy byla vzpomínková akce 
50. v˘roãí od pfievzetí zá‰tity mûsta
Augsburgu nad odsunut˘mi Nûmci.
Slavnostní ceremoniál se konal ve Zla-
tém sále augsburgské radnice, v jed-
nom z nejreprezentativnûj‰ích sálÛ
mûsta. Slavnosti byli pfiítomni i zástup-
ci libereckého Svazu NûmcÛ
■ Petici s více jak deseti tisíci podpisy
obãanÛ, ktefií nesouhlasili se zru‰ením
spojÛ MHD, pfievzal 28. dubna primátor
mûsta Ing. Jifií Kittner. V jeho kanceláfii
mu ji pfiedali organizátofii petice Jan
Korytáfi a Jindfiich Berounsk˘. (dv)

S T R U â N ùLidem vadí v MHD málo spojÛ 

S námûstkem primátora pro rozvoj a územní plánování
Ing. Jifiím Veselkou mÛÏete nyní diskutovat prostfiednictvím
webov˘ch stránek Statutárního  mûsta Liberec – www.
liberec.cz Námûstek primátora Jifií Veselka (1958) je ãlenem
Unie pro sport a zdraví a v Zastupitelstvu mûsta Liberec
zastává nûkolik funkcí. Je ãlenem rady mûsta, pfiedsedou
sportovní komise a Správní rady sportovního fondu, pfiedse-
dou komise pro v˘bûr investorÛ, pfiedsedou Správní rady
mûstského fondu rozvoje bydlení.

Na dotaz, proã se angaÏuje v komunální politice, fiekl:
„Ke komunální politice jsem se dostal náhodou ve snaze
pomoci sportovním organizacím a sportovcÛm v na‰em
mûstû. Kromû toho mne nyní, po zku‰enostech z funkce

námûstka, láká asi trochu donkichotská víra a snaha dokázat, aby komunální
politika nebyla v první fiadû záleÏitost politiky, ale pfiedev‰ím rozumné správy
a rozvoje mûsta. A pak teprve moÏná i té politiky.“

Obãané mohou své dotazy sdûlit i telefonicky na ãíslo 485 243 581 nebo pro-
stfiednictvím elektronické po‰ty: veselka.jiri@magistrat.liberec.cz

Diskuse s námûstkem pfies web
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Z E P T A L I  J S M E  S E

Mgr. Marka ¤eháãka,
tajemníka Magistrátu mûsta Liberec

Na podzim loÀského roku se hovo-
fiilo o tom, Ïe po úpravách budou pro-
story Radniãního sklípku jiÏ poãát-
kem leto‰ního roku provozuschopné,
a to pfiedev‰ím pro konání zasedání
mûstského zastupitelstva. Co ovlivni-
lo skluz prací? 

DÛvody jsou dva a úzce spolu souvi-
sí. Ten zásadnûj‰í je technick˘. Ukáza-
lo se, Ïe do radniãního sklepa, respek-
tive do jeho obou podzemních podlaÏí,
neustále proudí podzemní voda, je zde
léty ucpaná ãást vûtví kanalizace
a zatéká do nûj i pfii tání snûhu na
nádvofií. Nádvofií bylo v rámci reklama-
ce opraveno a nemûlo by jiÏ pfiedstavo-
vat Ïádn˘ problém. Podzemní voda
ov‰em proudí z neznám˘ch pramenÛ
do radnice dále. JiÏ víme jak problém
odstranit a pracujeme na nûm. KdyÏ si
ov‰em vezmeme, Ïe druhé podzemí
radnice se nikdy neopravovalo a je
v dezolátním stavu a ãásteãnû zavale-
né, víme, Ïe to není otázka t˘dnÛ, ale
mûsícÛ. Rozhodnû nechceme upravo-
vat hlavní sál ve sklípku dfiíve neÏ bude
vyfie‰eno zaplavení prostor o patro
níÏe. Druh˘m problémem je financová-
ní. Budovy magistrátu udrÏujeme

a opravujeme ve vût‰ím rozsahu neÏ
tomu bylo v minulosti, ale bez navy‰o-
vání rozpoãtu. Hledáme úspory kde se
dá a jsem rád, Ïe v této oblasti pracuji
s velmi peãliv˘mi a spofiiv˘mi kolegy.
Pfii rekonstrukcích tak rozsáhl˘ch
a zãásti i neznám˘ch prostor jako je
podzemí radnice se ov‰em odhady
nákladÛ mohou i nûkolikrát zv˘‰it.
Nechceme tedy riskovat, Ïe zaãneme
nûco, aniÏ bychom si pfiedtím udûlali
podrobné prÛzkumy a rozpoãty. Na‰e
pÛvodní odhady to ov‰em bohuÏel
zmûnilo, prostory sklípku pro vefiejnost
neotevfieme na zaãátku roku, ale spí‰e
v jeho závûru.

Jaké práce v Radniãním sklípku
nyní probíhají a kdy zapoãnou dal‰í
úpravy? 

Ze sklípku jiÏ byly odstranûny zni-
ãené plovoucí podlahy, které byly po
zvlhnutí doslova „plovoucí“. Prostor
b˘valé restaurace se vyklidil. O patro
níÏe se dokonãuje celková revize kana-
lizace vãetnû její opravy. NemÛÏeme
pfiipustit, aby se opakovala situace
z 90. let, kdy byl sklípek vytopen spla‰-
ky. Pfiipravuje se vyvezení suti, vyãi‰tû-
ní okének a zasypan˘ch vûtracích
kanálÛ. Ty by mûly b˘t v kvûtnu dokon-
ãeny. Pokud budeme dostateãnû
finanãnû pfiipraveni, mohli by dal‰í

práce ve velkém sále zapoãít v ãervnu.
Následnû bychom mûli pokraãovat
v prostorách b˘valé pivnice Parlament.

MÛÏete pfiipomenout jak budou
prostory b˘valého restauraãního zafií-
zení vyuÏity? 

Ukázalo se, Ïe restauraãní zafiízení
v podzemí radnice si hledá ‰patnû svoji
klientelu a navíc je pro provozovatele
díky extrémnû vysok˘m nákladÛm na
topení a svícení neekonomické.
Nechtûli jsme ov‰em sklípek, kter˘ je
nádhern˘m prostorem, jen tak zavfiít
a prostory nechat chátrat. Rada mûsta
proto rozhodla, Ïe ve velkém sále by
mûla b˘t vytvofiena velká síÀ pro zase-
dání zastupitelstva, nejrÛznûj‰í ‰kole-
ní, konference a dal‰í vefiejné pouÏití.
Sál zÛstane v pÛvodní podobû, novû je
potfieba udûlat pouze instalace, podla-
hy, topení a prostory vymalovat.
V místû by mûly b˘t i vefiejné záchod-
ky. Co se t˘ká prostor pivnice a pfiileh-
l˘ch ãástí podzemí, mûly by b˘t
postupnû pfiemûnûny na v˘stavní pro-
story a zázemí pro turisty. V˘stavní
prostory pro mûstské projekty, pro his-
torické plány a fotografie v radnici pro-
zatím chybí. Mohla by zde b˘t také
stálá v˘stava o liberecké radnici, vãet-
nû historick˘ch plánÛ, fotografií
a pfiedmûtÛ. (dv)

Divadlo F. X. ·aldy ovûnãeno cenami
Kromû Markéty Tallerové zaujala

kritiky také inscenace „Arabská noc“.
Na vyhla‰ování Cen Alfréda Radoka
ve Stavovském divadle byla mezi
nominovan˘mi v kategorii scénografie
Markéta Oslzlá, v jejíÏ v˘pravû se
„Arabská noc“ hraje v libereckém
Malém divadle. 

ReÏiséra Martina Tichého mÛÏe
tû‰it, Ïe tato hra se dostala do nejlep-
‰í desítky v kategorii inscenace roku.
Arabská noc byla jiÏ dfiíve vyhodno-
cena jako nejlep‰í inscenace nûmec-
kého textu v âeské republice za uply-
nul˘ rok.

Také liberecká opera má svou
vyznamenanou. Je jí zpûvaãka Katefii-
na Jalovcová, která se umístila druhá
v kategorii talent. 

Cenu Alfréda Radoka v této kate-
gorii si nakonec odnesla dcera libe-
recké stálice Mileny ·ajdkové, hereã-
ka Magdalena Borová. Thálii pro nej-
lep‰ího muÏského baletního umûlce
získal Michal ·típa, kter˘ v Liberci
hostuje v baletu Manon.

Tomá‰ Syrovátka

Hned nûkolik ocenûní za rok 2004
získali ãlenové souborÛ libereckého
Divadla F. X. ·aldy. Tím jednoznaãnû
nejprestiÏnûj‰ím je nominace Marké-
ty Tallerové na Cenu Thálie. Je to
historicky druhá nominace na Thálii
pro libereckou ãinohru, naposledy se
z ní tû‰il pfied nûkolika lety Václav
Hel‰us. Ten se i letos objevil v ‰ir‰í
nominaci za titulní roli v Goldbergov-
sk˘ch variacích.

Libereckému divadlu vûrná Markéta
Tallerová si vydobyla pozornost odbor-
ného kolegia sv˘m v˘konem v roli
Ireny ve hfie Henrika Ibsena „KdyÏ my
mrtví procitneme“. Tuto hru nastudo-
val v Divadle Franti‰ka Xavera ·aldy
dlouholet˘ reÏisér Národního divadla
a libereck˘ rodák Ivan Rajmont. Insce-
nace „KdyÏ my mrtví procitneme“ se
hrála uÏ pfies rok a byla bohuÏel staÏe-
na z repertoáru. Pokud chcete vidût na
vlastní oãi jednu z nejlep‰ích ãesk˘ch
hereãek, mÛÏete si vybrat nûkter˘
z dal‰ích titulÛ liberecké ãinohry s Mar-
kétou Tallerovou, napfiíklad Goldber-
govské variace nebo Brouka v hlavû.

Na snímku Karla Kubáta hereãka
Markéta Tallerová se sv˘mi kolegy
Pfiemyslem Hou‰kou a Václavem
Hel‰usem ve hfie Brouk v hlavû
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Za jedenáct let témûfi 70 milionÛ
korun na nájemném za bytové a neby-
tové prostory dluÏí Statutárnímu mûstu
Liberec obãané a podnikatelské subjek-
ty, pfiiãemÏ ãástka za nájemné v proda-
n˘ch i v nezprivatizovan˘ch bytov˘ch
jednotkách ãiní 43 779 035 korun.
Pohledávka z nebytov˘ch prostor dosá-
hla ãástky 26 126 805 Kã.

Vût‰ina dluÏn˘ch ãástek je star‰ího
data a jen malé procento jsou dluhy
nájemníkÛ za byty, jejichÏ vlastníkem
mûsto je‰tû je. Jedním z prostfiedkÛ, jak
vymoci od dluÏníkÛ finanãní obnosy,
jsou upomínky a pfiípadn˘ splátkov˘
kalendáfi, kdy je zapotfiebí dluh splatit
do 12 mûsícÛ, coÏ tuto lhÛtu dluÏníci
ãasto opomíjejí. Z 90 procent je splátko-
v˘ kalendáfi poru‰ován, a to z dÛvodu
nedodrÏení pravideln˘ch mûsíãních
splátek nebo v˘‰e splátky. V˘jimkou
nejsou ani soudní Ïaloby, podané na
exekuci platu dluÏníka nebo na vystû-
hování z bytu.

NeplatiãÛm nájemného v mûstsk˘ch
bytech, jímÏ bylo soudem zru‰eno uÏí-
vací právo k bytu a urãeno pfiístfie‰í
nebo náhradní ubytování, slouÏí uby-
tovna v Katefiinské ulici, jejímÏ vlastní-
kem je mûsto. I zde v‰ak platí pro uby-
tované urãitá pravidla. Na základû
dohody s Okresním soudem v Liberci
zaji‰Èuje magistrát pfiístfie‰í na dobu 6
mûsícÛ, která mÛÏe b˘t po splnûní
v‰ech podmínek smlouvy o ubytování
tfiikrát prodlouÏena. Maximální doba
pro lidi s nárokem na pfiístfie‰í tak mÛÏe
dosáhnout dvou let. Náhradní ubytová-
ní mûsto zaji‰Èuje na dobu neurãitou.
Kromû neplatiãÛ slouÏí ubytovna
i lidem, ktefií se ocitli v nouzi, ale i pro
nû platí stejná kritéria jako u poskyto-
vání pfiístfie‰í.

Katefiinská ubytovna má k dispozici
24 místností, z nichÏ 22 je vyãlenûno
pro ubytování. V souãasné dobû Ïije na
ubytovnû 13 osob, které ob˘vají 11
místností. (dav)

Ve druhé polovinû loÀského roku
Mûsto Liberec poprvé pfiikroãilo k pro-
deji nemovitostí formou vefiejn˘ch dra-
Ïeb dobrovoln˘ch. V jejich prÛbûhu
bylo nabízeno celkem 159 nemovitostí,
konkrétnû 65 budov, 24 obsazen˘ch
bytov˘ch jednotek, 32 nebytov˘ch jed-
notek a 37 garáÏí. KvÛli nezájmu vydra-
Ïit uvedené nemovitosti za vyhlá‰ená
nejniÏ‰í podání, nebylo ani v opakova-
n˘ch draÏbách vydraÏeno 11 budov, 12
nebytov˘ch jednotek a 12 garáÏí. Cel-
kov˘ v˘nos z draÏeb dobrovoln˘ch ãinil
tedy u 109 nemovitostí 139 641 001 Kã.

Na základû tûchto v˘sledkÛ bude
mûsto v draÏbách pokraãovat i letos.
„Nabídneme do prodeje 12 budov, 10
bytov˘ch a 24 nebytov˘ch jednotek, 16
garáÏí a také 150 pozemkÛ. V˘nosy
oãekáváme ve v˘‰i 140 milionÛ korun,“
uvedla námûstkynû primátora pro
finance a správu kapitálu Ing. Eva
Koãárková. V první vlnû draÏeb, které
zaãnou v kvûtnu, budou nabízeny gará-
Ïe a nebytové prostory. Do konce ãerv-
na  se uskuteãní draÏby budov, byto-
v˘ch jednotek a zahájeny budou prode-
je pozemkÛ. (vod)

DraÏby nemovitostí pokraãují

Mûsto Liberec podalo ruku handicapova-
n˘m spoluobãanÛm dosud znev˘hodnû-
n˘m na trhu práce. Z mûstského rozpo-
ãtu byl postaven objekt za více neÏ 24
milionÛ Kã v Liberci -Harcovû, kter˘
bude slouÏit jako chránûné dílny pro
zdravotnû postiÏené spoluobãany.

Ohlednû vybavení nov˘ch prostor

Jména seniorÛ, ktefií oslavili narozeni-
ny v dubnu 2005 zajistila Komise pro
obãanské záleÏitosti.
90 let – Marie KoÈátková, Josef Adolf,
Vûra Svárovská, Helena Prokopãáko-
vá, RÛÏena JÛrková, Josef Winkler
91 let – Emilie Machová, Jaroslav
Tomá‰, BoÏena Svobodová, ZdeÀka
Knorková, Josefa Proke‰ová, Anna
Koudelová, Augustina ·onská, Marie
Semirádová
92 let – Anna Pilátová, BlaÏena ·irÛã-
ková, Antonín âern˘, Emil Jelínek,
Marie Pokorná, AneÏka Weinfurtová,
Ignác Ma‰ek
93 let – Marta Pu‰ová, Bedfiich Kareis,
Anna Havlová
94 let – AneÏka Holoubková
95 let – Marie Stanková, Vlasta Rie-
gerová
96 let – Marie Gilíková
97 let – Elsa Patoãková, Marie Felinská
99 let – Stanislav Biãík, Jindfii‰ka
Nûmeãková
OslavencÛm k jejich v˘znamnému
Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

A léta bûÏí. . .

Nájemníci dluÏí mûstu 70 milionÛ

Mûsto Liberec spojilo své síly s nezisko-
vou organizací Domov pro mentálnû
postiÏené v Liberci – Harcovû a oba part-
nefii pfiipravili 2 projekty, na které lze ãer-
pat prostfiedky ze strukturálních fondÛ,
konkrétnû ze Spoleãného regionálního
operaãního programu (SROP).

První projekt Vybavení dílen pro
zdravotnû postiÏené za 2,1 miliony Kã
spolufinancovan˘ EU ve v˘‰i 1,7 milionu
Kã a Statutárním mûstem Liberec ve v˘‰i
400 000 Kã byl jiÏ doporuãen a byla pode-
psána smlouva o financování. V objektu
v Harcovû tak budou vybaveny keramic-
ká, dfievomodeláfiská, ko‰íkáfiská, univer-

Dílny pro zdravotnû postiÏené v Harcovû 
zální a dvû tkalcovské dílny, sociální
vybavení, zázemí dílen a zahrada. Druh˘
projekt Terapie a plán v˘roby dílen za
2,7 miliony Kã byl podán na v˘zvu Libe-
reckého kraje v rámci SROP a lze na nûj
získat 100 % celkov˘ch nákladÛ. Cílem
projektu je profesionálnû zpracovat plán
v˘roby dílen, odbytu v˘robkÛ, plán tera-
pie. Souãasnû chceme získat prostfiedky
na mzdy pro zamûstnance se zdravotním
postiÏením. V tomto pfiípadû je‰tû není
rozhodnuto. O tyto projekty se jiÏ od
poãátku zajímá partnersk˘ holandsk˘
Amersfoort.

Ing. Dana ·tefanová, 
odbor rozvojov˘ch projektÛ MML

P r o j e k t  s p o l u f i n a n c o v a n ˘  E v r o p s k o u  u n i í

❖ Historicky první Dny Liberce v pol-
ské Jelení Hofie, konané 15.–17. 4, byly
úspû‰né. Pfiedstavitelé obou radnic
v ãele s námûstkyní primátora Dagmar
Hel‰usovou a zástupcem jeleníhorské-
ho prezidenta mûsta Bogus∏awa
GA¸KA otevfieli kulturní dny v˘stavou
fotografií o Liberci od Karla âtveráãka.
V sále Dolnoslezské filharmonie zaznûl
spoleãn˘ koncert váÏné hudby, vystou-
pil libereck˘ dixieland Old Stars
a taneãní krouÏek z DDM Vûtrník. (rz)

T E L E G R A F I C K Y
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Arena Liberec – 8 000 náv‰tûvníkÛ 

Pfies 8 000 lidí si pro‰lo dokonãova-
nou libereckou arénu aby vidûli místa,
na která se uÏ moÏná nikdy nedosta-
nou. Vefiejnost si mohla prohlédnout
prostory, kde vzniká zázemí pro hokeji-
sty Bíl˘ch TygrÛ a jejich pfií‰tích sou-
pefiÛ v extralize nebo také luxusní VIP
lóÏe, kter˘ch je v Arenû celkem 48.

Náv‰tûvníkÛm bylo k dispozici 50 prÛ-
vodcÛ, ktefií odpovídali na ve‰keré dota-
zy pfiíchozích. „První zvûdavci se objevili
pfied Arenou uÏ v 7.45 ráno i pfiesto, Ïe
jsme otevírali aÏ v 9 hodin,“ fiekl za pro-
vozovatele komplexu Luká‰ Pfiinda.

Náv‰tûva stavby v takovém mûfiítku
nemá v historii regionu obdoby. Proto

www.arenal iberec .cz ,  te l . :  488  048  163 ,  e -mai l :  in fo@arenal iberec .cz

Sbírka má úspûch
Bûhem druhého Dne otevfien˘ch

dvefií otisklo svoji dlaÀ 289 náv‰tûv-
níkÛ Areny Liberec. Celkem tak dárci
pfiispûli na handicapované sportovce
Liberecka ãástkou 63 050 Kã. 

Kompletní Arena 
Arena Liberec se otevfie vefiejnosti
je‰tû jednou pfied sv˘m dokonãe-
ním, a to 26. ãervna. Náv‰tûvníci
uvidí tentokrát v‰echny budovy
multifunkãního komplexu vãetnû
atraktivního „krãku“.

První led
První led se bude v Arenû Liberec
tvofiit v prÛbûhu ãervence. Jeho
kvality jako první otestují filmafii,
ktefií v Arenû budou natáãet nov˘
ãesk˘ seriál. 

provozovatel komplexu uvaÏuje o tom,
Ïe akci je‰tû jednou zopakuje. „Dal‰í
Den otevfien˘ch dvefií se uskuteãní 26.
ãervna. Ve‰keré prostory budou jiÏ
dokonãené a lidé se tak podívají kromû
do Areny i do tzv. krãku, kde jsou
napfiíklad bowlingové dráhy, stfielnice,
kuÏelna, gymnastické a aerobní sály
nebo sál pro stolní tenis a judo,“ pro-
zradil Pfiinda. 

První opravdová zatûÏkávací zkou‰-
ka Arenu ãeká 24. ãervna, kdy se v ní
uskuteãní koncert pro dûti ze základ-
ních a stfiedních ‰kol. O ãtyfii dny
pozdûji v hale vystoupí slovenská sku-
pina Team. (lp)

V prvomájov˘ den si pfii‰lo prohléd-
nout Arenu Liberec pfies 8 000 lidí

V Arenû si mohli náv‰tûvníci vyzkou‰et i sedaãky. Celkem jich bude namonto-
váno 7 250. Souãástí Dne otevfien˘ch dvefií byla autogramiáda Bíl˘ch TygrÛ a
charitativní akce „PfiiloÏ ruku k dílu“, o kterou byl mezi hosty zájem
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poloviny srpna. Vyvrcholením prací bude
instalace 2,2 metru vysoké repliky rytífie,
kter˘ se na vûÏ vrátí po 53 letech, neboÈ
byl v roce 1952 nahrazen pûticípou hvûz-
dou a ta v roce 1990 ãesk˘m lvem.
PÛvodní rytífi, kter˘ byl obdobou plastiky
vídeÀské radnice, byl vztyãen na vûÏ 22.
záfií 1891. Podle návrhu Franze Neuman-
na a modelu zhotoveného profesorem
liberecké prÛmyslové ‰koly Emanuelem

Gebhartem jej vyrobila dílna dvorního
klempífiského dodavatele Beschornera.

Nyní na vûrné replice rytífie od pro-
since loÀského roku pracuje restaurátor
drah˘ch a obecn˘ch kovÛ Milan Zdenûk
z turnovské firmy Monstranz. V jeho
dílnû jsme pfii na‰í náv‰tûvû zaãátkem
dubna mohli spatfiit jak pÛvodní ãásti
rytífie (byl zatím rozebrán na 80 dílÛ) tak
jiÏ novû vyrobené. Nûkteré nové ãásti se
zhotovují – „klepou“ ruãnû, na vût‰í díly
se pouÏívají speciálnû vyrobené formy,
v nichÏ se mûdûná ãást vyklepává.
„Nejpracnûj‰ím kusem byl obliãej rytífie,
jelikoÏ musí b˘t co nejvûrnûj‰í originálu.
Ani zhotovení bot nebylo snadné,“ fiíká
Milan Zdenûk a ukazuje síÈovou sukni,
na jejíÏ v˘robu pouÏil 7 000 krouÏkÛ. Pro
zajímavost: Víte z kolika dílÛ je sestave-
na napfiíklad noha bez bot? Z 12! 

Vzhledem k tomu, Ïe u pÛvodního

Po 53 letech bude z vûÏe opût vzhlíÏet rytífi

Od prosince roku 2003 zaji‰Èuje tech-
nick˘ odbor magistrátu rekonstrukci
radniãní vûÏe. Generálním dodavate-
lem prací je spoleãnost Patrn˘ Archi-
tekt, v. o. s. V loÀském roce byly opra-
veny a vymûnûny zkorodované kovové
prvky, coÏ pro fiemeslníky nebyla snad-

ná záleÏitost, neboÈ napfiíklad jeden
opûrn˘ oblouk váÏil 120 kilogramÛ. Sou-
ãástí prací bylo mimo jiné i restaurová-
ní dvou vûÏních zvonÛ.

Rekonstrukce pokraãuje i letos
a nejeden Libereãan si mohl pov‰im-
nout, Ïe hlavní vûÏ radnice je jiÏ zahale-
na le‰ením. Odborníci posoudí stav dfie-
vûné konstrukce, zda není napadena
houbou a plísní. V plánu je také zkráce-
ní dfievûné ‰pice, oprava oplechování
a montáÏ nov˘ch a opraven˘ch tzv.
maskaronÛ, ãuãek a kytek, které zjedno-
du‰ují odtok vody. 

V‰echny tyto práce se uskuteãní do

Kdo by fiekl, Ïe obuv rytífie pÛjde
s dne‰ním módním trendem

Detail speciálnû vyrobené formy na
tvarování jedné z mnoha ãástí rytífie

rytífie se nezachovala korouhev, která
slouÏila jako hromosvod, budou Milan
Zdenûk a Jan Nikendey podle dochova-
né dokumentace vyrábût zcela novou. 

KvÛli instalaci rytífie bylo zapotfiebí
vyrobit silnou konstrukci, jakousi pátefi,
k níÏ bude replika pfiimontována. Tohoto
úkolu se zhostil jabloneck˘ umûleck˘
kováfi Jan Nikendey. Z odlehãené nerezo-

vé oceli vyrobil konstrukci ve stejn˘ch
tvarech, jako byla pÛvodní Ïelezná. Dva
metry a dvacet centimetrÛ vysok˘ a 160
kilogramÛ váÏící „nov˘“ rytífi bude
v srpnu na vûÏ dopravován a montován
postupnû po dílech, coÏ si vyÏádá i pfies-
né propoãty pro jeho stabilitu a ukotvení.

Usazením rytífie na vûÏ v‰ak práce
neskonãí. ¤emeslníci budou do listopadu
pokraãovat v pracích na izolacích, na opra-
vû mûdûného oplechování a kamenn˘ch
ãástí vûÏe. Celková rekonstrukce vûÏe stojí
mûstsk˘ rozpoãet po zv˘‰ení DPH 14 145
530 korun, z nichÏ 2,142 milionu korun ãiní
pofiízení repliky. Dagmar Vodvárková

Sedm tisíc mûdûn˘ch krouÏkÛ bylo
zapotfiebí na zhotovení rytífiské
suknû

Zkorodovaná ãást hlavy pÛvodní
sochy rytífie

Souãástí prací je i v˘roba tzv. mas-
karonÛ, které slouÏí pro odtok
de‰Èové vody
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LiebiegÛv zámeãek se je‰tû letos
stane dal‰ím, velmi zajímav˘m a zároveÀ
i dÛstojn˘m místem pro uzavírání sÀat-
kÛ. V této souvislosti jiÏ nûkolik t˘dnÛ
probíhají úpravy jeho interiérÛ. Na toto
téma jsme hovofiili s osobou nejpovola-
nûj‰í, Ing. Jaroslavem âechem, vedou-
cím odboru vnitfiního fiízení magistrátu. 

První svatba v Liebiegovû zámeã-
ku se uskuteãní v sobotu, 25. ãervna
2005. MÛÏete prozradit, kde konkrét-
nû dojde k obfiadu?

„Vlastní obfiad by se mûl konat v 1.
nadzemním podlaÏí pravého kfiídla
v tzv. Sále bájí. Jedná se o místo, kde
byly objeveny a v souãasné dobû jsou

restaurovány stropní a nástûnné
malby, jejichÏ autorem je s nejvût‰í
pravdûpodobností nûmeck˘ malífi Juli-
us Mössel. Pro kompletní organizaci
svatby budou pochopitelnû vyuÏity
i dal‰í prostory, aÈ jiÏ kruhov˘ salonek
s kuchyÀkou (pro potfiebu oddávajícího
a matrikáfiek), nebo vstupní hala
a reprezentaãní hala pro potfiebu sva-
tebãanÛ. K dispozici bude i sociální
zázemí a v urãité, byÈ omezené mífie,
i parkovi‰tû.“

Co v‰e je nutné pfied prvním sva-
tebním obfiadem v Sále bájí opravit,
upravit ãi nainstalovat?  

„Úpravy samotné obfiadní sínû

budou úsporné, úãelné, ale i praktické.
Podle pÛvodních vzorÛ doplníme její
ostûní. ZároveÀ zrenovujeme pÛvodní
velk˘ stÛl, nainstalujeme fieãnick˘ pult
a státní znak. Do interiéru jsme ze sou-
ãasného mûstského mobiliáfie vyãlenili
slavnostní koberec a Ïidle, které pro-
jdou nutnou renovací a oãistou. Co se
stropních maleb t˘ká, nebudou restau-
rovány v celém rozsahu, neboÈ tento
proces je dlouhodob˘. Pfiesto budou
i v rozpracovaném stavu pÛsobit velmi
pûknû. Zatím se podafiilo zpevnit jejich
nejohroÏenûj‰í ãásti a odkr˘t i kresby
na stûnách. Ty budou v dobû prvního
obfiadu také odkryty jen zãásti.“ (sa‰)

V poslední dobû sílí nápor vefiejnos-
ti na oddûlení dokladÛ a evidence oby-
vatel Magistrátu mûsta Liberec ohled-
nû v˘mûny a platnosti obãansk˘ch prÛ-
kazÛ. Proto vám dnes pfiiná‰íme infor-
mace, které vám napomohou v orienta-
ci dané problematiky a vyfie‰it své
záleÏitosti vãas a bez dlouhého ãekání
pfied vypr‰ením stanovené lhÛty.

Jaká je platnost dosavadních
obãansk˘ch prÛkazÛ?

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ za obãanské
prÛkazy se strojovû ãiteln˘mi údaji (ve
spodní ãásti dokladu je fiada ãísel) je
nafiízením vlády stanovena prÛbûÏnû,
a to v období roku 2005 aÏ 2008. 

Obãansk˘m prÛkazÛm bez strojovû
ãiteln˘ch údajÛ konãí platnost podle
doby vydání dokladu, a to v následu-
jících termínech:

Obãanské prÛkazy vydané do 31. 12.
1994 – konec platnosti dne 31. 12. 2005,
v tûchto obãansk˘ch prÛkazech je vyzna-

ãena doba platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodlouÏena bez omezení“.

Îádost o vydání nového obãanského
prÛkazu je tfieba podat nejpozdûji do
30. listopadu 2005.

Doporuãujeme Ïádat o v˘mûnu
v prÛbûhu celého roku. Pfiedejdete tak
dlouhému ãekání v posledních mûsí-
cích roku 2005.

Obãanské prÛkazy se strojovû ãiteln˘-
mi údaji (typ identifikaãní karta zelené
barvy) platí po dobu v nich uvedenou.

Co je potfieba pfiedloÏit pfii Ïádosti
o obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãitel-
n˘mi údaji?

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ

Vrcholí práce v Sále bájí

A K T U A L N Í  I N F O R M A C E

Obãanské prÛkazy vydané 
do 31. 12. 1996 – konec platnosti dne 31. 12. 2006
do 31. 12. 1998 – konec platnosti dne 31. 12. 2007
do 31. 12. 2003 – konec platnosti dne 31. 12. 2008
V˘mûna tûchto obãansk˘ch prÛkazÛ se t˘ká pouze obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ!

Obãan je povinen pfiedloÏit fiádnû
vyplnûnou Ïádost, upozorÀuji, Ïe
Ïádost je nutné opatfiit podpisem Ïada-
tele, kter˘ obsahuje jméno i pfiíjmení
popfiípadû pfiíjmení, dále obãan pfiedlo-
Ïí jednu fotografii (souãasná podoba),
dosavadní obãansk˘ prÛkaz.

Kdy bude nov˘ obãansk˘ prÛkaz
vyhotoven a kolik mû to bude stát?

Zákonem stanovená lhÛta pro vydá-
ní nového obãanského prÛkazu je 30
dnÛ a tato v˘mûna obãansk˘ch prÛka-
zÛ je bez správního poplatku. 

Václava Palanová, vedoucí oddûlení
dokladÛ a evidence obyvatel

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje II. kolo pro poskytnutí dotací

z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání Statutárního mûsta Liberec v roce 2005

Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. fiíjna 2005 do 28. února 2006.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici od 1. 5. 2005 na oddûlení 

‰kolství Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1.patro, dvefie ã. 111), v recepci radnice 
a na webov˘ch stránkách www.liberec.cz.

Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení ‰kolství
do pondûlí 28. 7. 2005 do 16.00 hod.
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Areál na Je‰tûdu má zálusk na
v‰echna moÏná nej: má b˘t nejlep‰í,
nejlépe vybaven˘ a nejdostupnûj‰í.
Akciová spoleãnost Sportovní areál
Je‰tûd (SAJ), která je stoprocentní
majetkovou úãastí Statutárního mûsta
Liberec, od zaãátku nového tisíciletí
kaÏdoroãnû investuje do rozvo-
je stfiediska desítky milionÛ
korun. Námûstek primátora
a pfiedseda pfiedstavenstva
SAJ Ing. Pavel Krenk nicménû
fiíká: „Jsme v polovinû cesty
a stojíme nohama na zemi.
Tûch nej je v úvodu trochu více
neÏ na‰ich ambicí.“

O nedávno skonãené zimní
sezonû hovofiíte jako o nejús-
pû‰nûj‰í v historii SAJ. Kolik
pfiijelo náv‰tûvníkÛ?

Areál nav‰tívilo více neÏ 66
tisíc lyÏafiÛ a vyznavaãÛ zim-
ních sportÛ. Pro nás to byla
absolutnû nejúspû‰nûj‰í sezo-
na v historii spoleãnosti. Pfiitom
jsme naplno zaãínali s pfiibliÏnû
ãtrnáctidenním zpoÏdûním,
oproti pfiedchozím letÛm. Zájem o lyÏafi-
ské stfiedisko roste nepfietrÏitû uÏ tfietí
sezonu. Minul˘ rok jsme pfiivítali 44 tisíc
náv‰tûvníkÛ.

S blíÏící se letní turistickou sezonou
je zapotfiebí si zkontrolovat platnost
cestovního dokladu. Pro va‰i lep‰í ori-
entaci v této problematice pfiiná‰íme
dÛleÏité informace, které pro vás pfii-
pravila vedoucí správního odboru
magistrátu Jitka ·tíchová.
V jaké lhÛtû se vydávají cestovní pasy?

Cestovní pasy se strojovû ãiteln˘mi
údaji se vydávají ve 30 denní zákonné
lhÛtû. Tyto pasy obsahují strojovû ãitel-
né údaje, mají platnost 10 let (u dûtí do
15 let je platnost 5 let) a obãan star‰í 15
let za vydání zaplatí správní poplatek
200 Kã. V souãasné dobû se vydává nej-
novûj‰í typ pasu – fialové barvy s vyzna-
ãením pfiíslu‰nosti k Evropské unii.
Budou se vydávat tzv. Europasy?

Europasy nemají nic spoleãného
s cestováním. Tento typ dokladu bude
souviset s moÏností pracovního uplat-
nûní v rámci Evropské unie. Pro cesto-
vání obãanÛ v rámci EU, ale samozfiej-
mû i pro cesty do v‰ech státÛ svûta,
vydáváme dva druhy cestovních dokla-
dÛ. Je to jiÏ v˘‰e zmínûn˘ cestovní pas
se strojovû ãitelnou zónou a dále pas
vydávan˘ v krat‰í neÏ 30 denní lhÛtû.

Úspû‰nost sezony není jen
o náv‰tûvnosti, ale také o ekonomic-
k˘ch ukazatelích. Jaké bylo hospoda-
fiení spoleãnosti? 

Pfiedpokládáme, Ïe loÀské hospoda-
fiení spoleãnosti skonãí s více neÏ pÛl-
milionov˘m ziskem, coÏ je sice dobrá

zpráva, av‰ak ani v nejbliÏ‰ích letech
se neobejdeme bez cizích zdrojÛ. Tepr-
ve na konci tohoto desetiletí budeme
schopni táhnout jak pfiímé náklady tak

i rozvojové. Pak bych si teprve troufl
tvrdit, Ïe budeme provoznû sobûstaã-
ní. DÛleÏit˘ obrat nicménû nastal uÏ
nyní. Leto‰ní sezona byla zlomová –
peníze zvenãí jiÏ nikdy nebudeme
potfiebovat na krytí pfiím˘ch provoz-
ních nákladÛ.

Na to, aby areál vydûlával,
ale nestaãí jen zasnûÏené
stránû. Bude nûkdy Je‰tûd se
sv˘m zázemím celoroãnû
aktivní?

Pod Je‰tûdem roz‰ifiujeme
parkovi‰tû, v leto‰ním roce
bude dokonãena investice do
tramvajové tratû, pfiipravuje-
me stavbu nové ãtyfisedaãkové
lanovky a v˘znamné roz‰ífiení
a úpravu sjezdovky Pod lany.
Ta bude mít v nej‰ir‰ích úse-
cích ‰ífiku aÏ 130 metrÛ. Proto-
Ïe v roce 2008 zde probûhne
nûkolik sportovních podnikÛ,
které mají provûfiit pfiiprave-
nost areálu, první práce zaã-
nou jiÏ letos v létû. 

Aby Sportovní areál Je‰tûd
mohl poskytovat co nejlep‰í sluÏby po
cel˘ rok, vznikne zde i síÈ znaãen˘ch
tras pro nároãné i ménû zdatné cyklisty

Mûsto chce prodávat je‰tûdsk˘ areál po cel˘ rok

NeÏ vyjedete za hranice v‰edních dnÛ
1. 2005 je nutné opatfiit Ïádost podpi-
sem, kter˘ obsahuje jméno i pfiíjmení,
dále obãan pfiedloÏí platn˘ obãansk˘
prÛkaz a jednu fotografii. Mladiství 15
– 18 let pfiipojují k Ïádosti souhlas
zákonného zástupce. Souhlas zákonn˘
zástupce vyjadfiuje pfii podání Ïádosti.
Je v souãasnosti vydávan˘ pas se
strojovû ãiteln˘mi údaji posledním
typem pasu, kter˘ se bude vydávat? 

JiÏ nyní máme signály z ministerstva
vnitra, Ïe v roce 2006 se budou vydávat
cestovní pasy, které budou obsahovat
tzv. biometrické údaje – napfi. otisk
palce. TakÏe k urãité zmûnû stávající
podoby cestovního pasu v prÛbûhu
roku 2006 nepochybnû dojde. Závûrem
bych chtûla pfiipomenout, Ïe lhÛta pro
vydání pasu se strojovû ãiteln˘mi údaji
je 30 dní, proto budou-li v souvislosti
s cestou do zahraniãí obãané Ïádat
o vydání víza, musí k této lhÛtû pfiipo-
ãíst je‰tû dobu potfiebnou na vyfiízení
této Ïádosti. Doporuãuji v‰em poÏádat
si vãas o vydání cestovního pasu,
nenechávat podání Ïádosti na poslední
chvíli pfied odjezdem do zahraniãí, aby
stihli vyfiídit nezbytné formality vãas.

Tento pas v‰ak neobsahuje strojovû
ãitelné údaje, je zelené barvy a za jeho
vydání obãan zaplatí správní poplatek
600 Kã. Doba platnosti tohoto typu
pasu je ale pouze 1 rok.
Pokud mají rodiãe v obãanském prÛ-
kazu zapsané dítû do 15 let, mohou
v rámci EU tyto dûti cestovat s rodiãi
bez cestovního pasu?

V Ïádném pfiípadû ne. Pokud chtûjí
rodiãe cestovat v rámci EU bez cestovní-
ho pasu – pouze na obãansk˘ prÛkaz
typu karta, musí spolucestující dítû do 15
let cestovat na svÛj cestovní pas. V pfií-
padû, Ïe rodiãe cestují s cestovním
pasem, je moÏné nechat si dítû do 15 let
(obãana âR) zapsat do svého cestovního
dokladu. Zápis tûchto údajÛ provádíme
na poãkání za správní poplatek 50 Kã.
Rodiã musí spoleãnû s vyplnûnou Ïádostí
pfiedloÏit rodn˘ list dítûte a svÛj cestovní
pas, do kterého Ïádá dítû zapsat.
Co je potfieba pfiedloÏit pfii Ïádosti
o cestovní pas se strojovû ãiteln˘mi
údaji?

Pokud o cestovní pas Ïádá obãan
star‰í 15 let je potfieba pfiedloÏit fiádnû
vyplnûnou Ïádost, upozorÀuji, Ïe od 1.

Námûstek primátora a pfiedseda pfiedstavenstva Spor-
tovní areál Je‰tûd a. s., Ing. Pavel Krenk 

Pokraãování na str. 10
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Do historie liberecké radnice se
zapí‰e datum 1. dubna 2005, kdy byla
zahájena realizace projektu „Rekon-
strukce budovy b˘valé vûdecké kni-
hovny“. Ukonãena má b˘t 30. ãervna
2006, tedy za pouh˘ch 15 mûsícÛ. 

Po 112 letech od postavení radnice
Statutární mûsto Liberec poprvé
realizuje stavbu nové administra-
tivní budovy, která vznikne
rekonstrukcí tfií památkovû chrá-
nûn˘ch objektÛ postaven˘ch na
konci 19. a zaãátkem 20. století.
Historick˘m okamÏikem k tomuto
kroku se stalo rozhodnutí politic-
ké reprezentace mûsta v srpnu
2004 zachránit velmi cenné budo-
vy a vytvofiit praktické, moderní
a dÛstojné prostfiedí pro obãany.
Impulsem se stala i skuteãnost,
Ïe vedení mûsta se nechtûlo smí-
fiit se stavem, k nûmuÏ do‰lo po
ukonãení fungování okresních
úfiadÛ, kdy ze státu na Statutární
mûsto Liberec pfie‰la fiada ãinností, pro
nûÏ mûsto nemûlo vhodné prostory.
S cílem zabezpeãit v‰echny správní
agendy pro vyfiizování záleÏitostí
obãanÛ musel magistrát pfiistoupit na
provizorní fie‰ení prostor.

Kompletní projektovou dokumenta-
ci nového úfiadu zpracoval projektov˘
ateliér David a samotnou rekonstrukci
na základû vefiejné obchodní soutûÏe
zaji‰Èuje stavební spoleãnost Integra.
Financování rekonstrukce o nákladech
275 376 361 korun je zaji‰tûno dodava-
telsk˘m úvûrem a mûsto jej bude splá-
cet po dobu 18 let roãní ãástkou 10
milionÛ korun a zb˘vající ãást bude
vyrovnána.

Z b˘valé knihovny je staveni‰tû
Holé místnosti bez oken se spous-

tou prachu, dûr ve zdech, z nichÏ byla
odstranûna instalace. Tak vypadají
vnitfiní prostory budovy b˘valé vûdec-
ké knihovny, kde v souãasné dobû neu-
vûfiiteln˘m tempem pokraãují demoliã-
ní práce, jeÏ jsou souãástí rekonstruk-

ce objektu. Z jednotliv˘ch místností
zmizela vût‰ina nenosn˘ch pfiíãek,
demontuje se topení a v‰e co se je‰tû
dá odstranit, vãetnû podlah.

Hned poãátkem dubna, kdy staveb-
ní spoleãnost Integra jako hlavní
dodavatel stavby zahájila práce, byly
odmontovány a uschovány pÛvodní
okenní kliãky, pod odborn˘m dohle-
dem sejmuty pÛvodní umûlecko-
fiemeslné prvky jako okenní vitráÏe,
které budou opraveny a pfiípadnû
repasovány. Odmontovány a uschová-
ny jsou jiÏ také venkovní vitríny,
postupnû se sundávají pÛvodní okna
z podkrovních prostor. Z chodeb se
sejmou mfiíÏe a fiada pfiijde i na

Zásadní krok po 112 letech

Unikátní projekt nového úfiadu magistrátu

demontáÏ schodÛ vãetnû zábradlí,
které v‰ak neskonãí na skládce ãi ve
sbûrn˘ch surovinách, ale ve skladu
a najdou své dal‰í uplatnûní. Pfii
demoliãních pracích byla objevena
v b˘val˘ch prostorách dûtského kout-
ku knihovny mozaika z kamínkÛ, jako
pozÛstatek socialistického budování

státu. Jak uvedl vedoucí odbo-
ru vnitfiního fiízení magistrátu
Ing. Jaroslav âech, projektová
agentura David zpracovává
provádûcí dokumentaci, která
je dÛleÏitá pro dal‰í postup
prací. UÏ nyní je ale jasné, Ïe
dal‰ím krokem, kter˘ odstartu-
je realizaci projektu „Rekon-
strukce budovy b˘valé knihov-
ny“, bude generální oprava
stfiechy a krovÛ. 

Vize moderního úfiadu
Nová budova magistrátu

bude mít hlavní vchod na rohu
vedle hotelu Praha, kde vznikne

vstupní portikus – malé podloubí. Ve
tvaru trojúhelníku je koncipována
velká prosklená hala s fiadou pfiepáÏek
pro v˘kon správních ãinností (matriãní
doklady, obãanské prÛkazy, pasy, fiidiã-
ské prÛkazy, danû a poplatky, Ïivno-
stenské listy a dal‰í).  Uprostfied
modernû fie‰ené haly vznikne prostor
s laviãkami doplnûn˘ sochami ãi troj-
rozmûrn˘mi artefakty. Nad halou
budou tfii patra s pavlaãemi, kde budou
sídlit jednotlivá pracovi‰tû správního
odboru, stavebního úfiadu, odboru
Ïivotního prostfiedí, Ïivnostenského
úfiadu a odboru dopravy. Pfiístup k nim
umoÏní prosklen˘ v˘tah z hlavní haly. 

Dagmar Vodvárková

V jedné z místností se dochovala mozaika z dob
budování socialistické spoleãnosti

i pro bikerské pohárové závody. Taková
je strategie samosprávy, která má vizi
samofinancovatelného a pozdûji i v˘dû-
leãného elitního horského stfiediska.

Leckdo by vám mohl vyãítat, Ïe
utrácíte pfiíli‰. Proã napfiíklad na Je‰-
tûdu vykupujete pozemky, usilujete
o získání lesÛ a nûkter˘ch budov?

Z jedné strany to je zcela pfiirozená
snaha chránit investice mûsta, na
druhé stranû je na‰í snahou stanovit
a sjednotit pravidla pohybu v horském
stfiedisku. RÛznorodost zájmÛ vyvolává

komplikované situace. Chceme, aby
areál byl pfiedev‰ím sportovní a rekre-
aãní zónou s respektováním v‰ech pra-
videl, aÈ jiÏ ekologick˘ch ãi hospodáfi-
sk˘ch. Proto jednáme o smûnû mûst-
sk˘ch lesÛ za porosty na Je‰tûdském
hfibetu, proto jednáme o pfievodu visu-
té lanové dráhy a k ní náleÏejících
pozemkÛ z âesk˘ch drah na mûsto.
Vykupujeme, pfiípadnû smluvnû zaji‰-
Èujeme nemovitosti a pozemky s pod-
mínkou základní funkãnosti areálu.
S vût‰inou partnerÛ se dokáÏeme
dohodnout. (rz)

Mûsto chce prodávat je‰tûdsk˘ areál
po cel˘ rok
Dokonãení ze str. 9

Pfiírodní léãitel Slávek Kunc dnes radí jak
na popraskané paty. „Doporuãuji léãbu
jak vnitfiní, tak i vnûj‰í. Vnitfiní: uÏívejte
dlouodobû vitaminy skupiny B, a to vita-
min H (Biotin), vÏdy po snídani 1 tobolku
(300 mg) nejménû 3 mûsíce. Dále po sní-
dani a obûdû uÏívejte 1 tabletu B-kom-
plexu forte po dobu ãtvrt roku. Navíc
doporuãuji homeopatickou tinkturu
Dermi-cyl 3x dennû 10 kapek (3 mûsíce).
Vnûj‰í: Veãer pfied spaním 20 minut roz-
pafiit chodidla ve slané vodû (na 4 l vody
3 lÏíce soli) a poté zabalit do obkladu
s mastí, která obsahuje vitamin E. Opa-
kovat 10–12 nocí.“ Tel: 606 173 127.

Zelená lékárna
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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.

UPOZORNùNÍ
Mûstské informaãní centrum Liberec je pfiestûhováno. I nadále sídlíme v radni-
ci, novû v‰ak v kanceláfii ã. 8. Ke vstupu do infocentra slouÏí V¯HRADNù BOâNÍ
VCHOD (naproti budovû Komerãní banky). Tento vchod je urãen POUZE pro kli-
enty informaãního centra - prÛchod do budovy magistrátu není tímto vchodem
moÏn˘. V‰echny dosavadní kontakty (napfi. telefon, fax, e-mail atd.) zÛstávají
i nadále v platnosti.

POZVÁNKA NA AKCI
❖ Termín konání Libereckého jarmarku se blíÏí! Ve dnech 18.–19. 6. 2005 se
námûstí pfied radnicí opût zaplní rytífii na koních, ‰ermífii, alchymisty a exo-
tick˘mi taneãnicemi. âeká vás také pravé stfiedovûké trÏi‰tû, dûtské hry, sou-
tûÏe a pochodÀov˘ prÛvod. Mûstské informaãní centrum nabízí zdarma
pamûtní pohledy a kapesní kalendáfiíky s motivem této akce (platí do vy-
ãerpání zásob).

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
❖ S pfiíchodem jara zaãala sezona kulturních památek. Na poãátku dubna otev-
fiely své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch ãasÛ. Aktu-
ální informace o v˘‰i vstupného, otevíracích dobách a kontaktech tûchto objektÛ
v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma
v MIC.
❖ Patfií-li procházky pfiírodou mezi va‰e oblíbené kratochvíle, mÛÏete si zpestfiit
první letní dny napfiíklad v˘letem na nûkterou z mnoha rozhleden v na‰em okolí.
Fotografie, kontakty, ãi zajímavosti o tûchto „královnách hor“ nabízejí stránky
www.infolbc.cz.
❖ Od 30. 4. 2005 jsou opût v provozu oblíbené cyklobusy na úseku Jablonec n. N.
❖ Turnov – Bedfiichov – Liberec a zpût. Jízdní fiády a ceníky cyklobusÛ jsou zdar-
ma k dispozici v MIC.
❖ Od kvûtna do fiíjna je v pfiípadû pfiíznivého poãasí dennû v provozu Dûtsk˘ kou-
tek v Lidov˘ch sadech. Nav‰tívit ho mÛÏete po-ne: 9–18 hod., vstupné je 25 Kã
pro dûti/15 Kã pro dospûlé. Pfii pfiedloÏení kuponu z Turistického slevového pasu
2005 je vstup pro 1 dítû + 1 doprovod zdarma.
❖ Mûstské informaãní centrum pfiipravilo minibroÏurku s kontakty na instituce,
které vám pomohou fie‰it pfiípadné tíÏivé Ïivotní situace. Najdete zde pfiehled azy-
lov˘ch zafiízení, krizov˘ch center, poraden, domovÛ, ústavÛ i peãovatelsk˘ch ãi
o‰etfiovatelsk˘ch sluÏeb. BroÏura je k dispozici v MIC. 

NOVINKY PRODEJE
❖ I tento rok mÛÏete zakoupit v Mûstském informaãním centru speciální Turis-
tick˘ slevov˘ pas, kter˘ nabízí zajímavé slevy do mnoha libereck˘ch kulturních,
sportovních a spoleãensk˘ch zafiízení. Pas stojí 60 Kã, je pfienosn˘ a platí do konce
roku 2005. Více informací o jednotliv˘ch slevách naleznete na www.infolbc.cz.
❖ Mûstské informaãní centrum nabízí bílá triãka se znakem mûsta Liberce ve
velikostech L, XL (cena 125 Kã), pfiedev‰ím v‰echny sbûratele jistû potû‰í klasic-
ké odznáãky „jehla“ se znakem mûsta Liberce (cena 25 Kã) a poslední novinkou
je dotisk zajímavé reprodukce kresleného panoramatu kruhového rozhledu
z Je‰tûdu. Obraz o rozmûrech 50 x 50 cm je vyti‰tûn dle originálu z roku 1907 - ve
dvou verzích - ãeské a nûmecké (cena 40 Kã).

V¯BùR KVùTNOV¯CH HISTORICK¯CH UDÁLOSTÍ
1. 5. 1939 vznikl pfiipojením okolních obcí tzv. „Velk˘ Liberec“
3. 5. 1454 byl Liberec oznaãen  za mûsteãko
Podrobn˘ pfiehled událostí nabízejí na‰e internetové stránky www.infolbc.cz
(rubrika kalendárium.)

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

Kvûtnové „ano“
není v kurzu

Libereãané jsou povûrãiví. Dokazuje
to standardnû mal˘ zájem o sÀatky
v mûsíci kvûtnu. Bûhem leto‰ního
mûsíce „lásky“ uzavfie manÏelství cel-
kem 17 párÛ. Velmi mal˘ zájem o kvût-
nové „ano“ v‰ak kontrastuje s násle-
dujícími tfiemi mûsíci, které jsou oprav-
du pro t˘m lidí zaji‰Èujících hladk˘ prÛ-
bûh svatebních obfiadÛ perné. Jak nám
prozradila Ivana Jadrná z matriky
magistrátu mûsta Liberec, jiÏ fiadu let
je nejvût‰í zájem o svatby v letních
mûsících. „V ãervnu 2004 bylo uzavfie-
no 43 sÀatkÛ, v leto‰ním roce jich mají
snoubenci naplánováno 54. V ãervenci
uplynulého roku se jich uskuteãnilo
105 a pro leto‰ek jsou termíny témûfi
zaplnûny. Poãty v jednotliv˘ch letních
mûsících se li‰í i podle toho, zda je
obfiadní místnost, pfiípadnû námûstí
pfied radnicí, vyuÏito pro jiné úãely.
Napfiíklad loni v ãervnu se nemohlo
oddávat jeden pátek a sobotu, kdy pro-
bíhal jarmark, na rozdíl od ãervence,
kdy byly k dispozici v‰echny pátky
i soboty. Nejen z tûchto dÛvodÛ je
v ãervenci dvojnásobn˘ nárÛst oproti
ãervnu,“ tvrdí Jadrná.

A co je pravdy na tom, Ïe se
v Liberci stále ãastûji stává, Ïe si lidé
zamluví svatbu, ale pak na ni jedno-
du‰e nepfiijdou? „Toto mohu potvrdit.
Jedná se o pátek, kdy magistrát oddá-
vá snoubence bez poplatku a tím, Ïe
nepfiijdou, nic vlastnû neztratí. Zne-
snadÀuje nám to na‰i práci a co je
smutné, dochází ke zbyteãnému bloko-
vání termínÛ, které by rádi vyuÏili jiní.“ 

PfiipomeÀme, Ïe v souãasné dobû
oddávají primátor Jifií Kittner a jeho
dvû námûstkynû Eva Koãárková a Dag-
mar Hel‰usová. Dále mohou oddávat
zastupitelé a radní, tûch je pro tyto
úãely deset.  (sa‰)

SluÏba mûsta 
pro cyklisty

Jablonecká âSAD zahajila 30. 4. 2005
provoz cyklobusu na trase Jablonec nad
Nisou - Bedfiichov - Liberec a Turnov,
kter˘ bude v provozu do 2. 10. 2005.
Jízdní fiády jsou zpfiístupnûny na webo-
v˘ch stránkách www.csadjbc.cz a k dis-
pozici jsou i na MIC v Liberci. Statutární
mûsto Liberec letos na provoz cyklobu-
su pfiispívá ãástkou 200 tisíc korun.
V loÀském roce âSAD Jablonec vypravi-
la na této lince celkem 594 spojÛ. (dv)

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



Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 18. ãervna 2005 v kanceláfii primátora.

Pohotovostní sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

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

18|6
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 Mûst-
ském informaãním centru.

zpravodaj
liberecké radnice

Vydává Magistrát mûsta Liberec, IâO 262978. Adresa: nám. Dr. E. Bene‰e 1, 460 59 Liberec. Povoleno: MK âR E 11813.
Redakce: D. Vodvárková (tel. 485 243 186, vodvarkova.dagmar@magistrat.liberec.cz). Redakãní rada: Ing. J. Kittner,
D. Hel‰usová, Mgr. M. ¤eháãek, D. Vodvárková. Sazba, prepress: G. VodráÏková – Kalendáfi Liberecka. Tisk: Geoprint
Liberec, tel. 485 101 537. Distribuce: âeská po‰ta, s.p., tel. 482 411 121. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit
pfiíspûvky po stylistické stránce. Vychází: 13. kvûtna 2005. Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 25. kvûtna 2005.

Najdu svého pána?
Seznam zvífiat v mûstském útulku
v RÛÏodole I, Osta‰ovská 570, Liberec
11, tel.: 485 106 412, 602 774 104,  tel.
zázn.: 485 106 356
• pes, kokr‰panûl, zlat˘, 7 let • pes, kfií-
Ïenec NO, hnûd˘, 8 let • fena, kfiíÏenec
NO, 1 roky • pes, kfiíÏenec, tfiíbarevn˘,
7 let • fena, kfiíÏenec, ãerná, 12 let •
pes, NO, pálen˘, 13 let • pes, NO, pále-
n˘, 10 let • pes, kfiíÏenec, ãern˘ s pále-
ním, 10 let • fena, nûmeck˘ ohafi, 8 let
• pes, kfiíÏenec NO, rezav˘, 10 let •
pes, kfiíÏenec, ãern˘, 8 let • pes, kfiíÏe-
nec pudla, 7 let • pes, dalmatin,7 let •
pes, kfiíÏenec stfiední, 11 let • pes,

nûmecká doga, 4 roky • pes, pudl
stfiední, ãern˘, 6 let • pes, pudl stfiední,
aprikot, 6 let • pes, kfiíÏenec dobrmana,
1,5 roku • pes, NO tmavû vlko‰ed˘, 2
roky • fena, kfiíÏenec, ãernohnûdá, 7 let
• fena, kfiíÏenec velk˘, ãerná, 2 roky •
fena, kfiíÏenec, bíloãerná, 3,5 mûsíce •
pes, pudl stfiední, aprikot, 7 let • fena,
kfiíÏenec velk˘, rezavá, 2 roky
•Koãky i kocoufii ( mouratí, ãerní, Ïelvovi-
nová), dospûlí kastrovaní 4, nekastrovaní 5
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe. 
Aktualizovan˘ seznam zvífiat najdete
na www.liberec.cz 

16. – 19. 5. U Muzea
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

20. – 22. 5. Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

23. – 29. 5. Jizerská
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

30. 5. – 5. 6. Bohemia
tfi. 1. Máje 354/45, tel.: 485 113 484

6. 6. – 12. 6. U Raka
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

13. – 19. 6. U Orla
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

20. – 23. 6. Aqua
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

24. – 26. 6. Je‰tûd
Soukenné nám. 586 ,tel.: 485 111 182

27. – 30. 6. Klá‰ter
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
Lékárna u Kauflandu
po–so 7–20, ne–sv. 8–20, tel.: 482 772 755

Rady a kontakty
● Hledáme mladé atlety. Zveme
mladé zájemce o atletiku do na‰eho
atletického klubu ABK Liberec. Trénu-
jeme chlapce a dûvãata od 7 let pod
odborn˘m vedením zku‰en˘ch trenérÛ.
Tréninky se konají kaÏdé úter˘ a pátek
od 15.30 hodin na Mûstském stadionu
v Liberci – Horním RÛÏodole. Zájemci
se mohou pfiihlásit pfii trénincích na
mûstském stadionu na hlavní tribunû
u pana Jifiího Karbana. Kontaktní adre-
sa: ABK Liberec, Masarykova 21, 460
01 Liberec 1, telefon: Jifií Karban 737
458 282, Mirko Gräf, pfiedseda ABK 485
109 260, 603 877 216.
● Kulturní asociace Nová Akropolis 
pofiádá 8. ãervna 2005 od 19 hodin
v Domû kultury v Liberci (vchod D)
pfiedná‰ku s videoprojekcí na téma
Aztéck˘ kalendáfi.
● Obãanská poradna se sídlem v Je‰-
tûdské ulici 58 v Liberci 7 poskytuje
poradenství v oblastech: rodina
a mezilidské vztahy, bydlení, právní
systém a ochrana, pracovní právo,
sociální pomoc, sociální dávky, majet-
koprávní vztahy, ochrana spotfiebitele,
zdravotní a dÛchodové poji‰tûní, ‰kol-
ství. Poradna je v provozu kaÏdou stfie-
du od 10 do 19 hodin (12–13 hod.
polední pauza), objednat se mÛÏete
pondûlí – pátek od 9 do 15 hodin na
telefonním ãísle 485 152 070.
● Informaãní centrum v Jablonci
nad Nisou pfiipravuje v pofiadí jiÏ 4.
vydání Katalogu skláfisk˘ch a biÏuter-
ních firem. Máte-li zájem o uvedení va‰í
firmy v tomto katalogu, kontaktujte co
nejdfiíve Informaãní centrum v Jablonci
n. N. na tel: 483 357 335-7 nebo po‰tou
na adresu Mírové nám. 19, 467 51 Jab-
lonec nad Nisou, popfiípadû e-mailem
herkommerova@mestojablonec.cz.
Uzávûrka katalogu je 10. ãervna 2005!
● Nejúspû‰nûj‰í ãesk˘ astrolog E. V.
Havelka zavítá 1. ãervna 2005 do
Liberce. V budovû regeneraãního cent-
ra Energy (naproti kinu Lípa – smûr
mûstská trÏnice) se uskuteãní zdravot-
nû astrologická poradna, kdy zdarma
podle data va‰eho narození sestaví
astromedicinální horoskop, urãí pfiíãinu
va‰ich zdravotních problémÛ a navrh-
ne vhodnou bylinnou smûs. Poradny se
budou konat kaÏd˘ mûsíc a je vhodné
se na nû pfiedem objednat na tel. ãísle:
776 649 649.
● Lékárna Broumovská je od 2. kvûtna
2005 opût v provozu. Pro vefiejnost je
otevfiena pondûlí – pátek od 8 do 12.30
a od 13 do 17 hodin, tel. ã.: 485 104
014. 

Lezeck˘ trenaÏér Jakub ve sportovním
areálu „Svojsíkova“, kter˘ je urãen pro
aktivity ve volném ãase i pro odborn˘
v˘cvik ãlenÛ záchrann˘ch sloÏek, je
opût otevfien pro vefiejnost. Mohou ho
vyuÏívat zájmové skupiny, obãané,
obãanská sdruÏení, ‰koly a ‰kolská
zafiízení.
InstruktáÏ a odborn˘ dohled zaji‰Èují

akreditovaní instruktofii, a to vãetnû
zdravotního dozoru. Proto je Jakub
bezpeãn˘ pro kaÏdou vûkovou skupinu
i lidi se zdravotním handicapem. 
Provozní doba pro vefiejnost v mûsíci:
v kvûtnu, ãervnu a záfií od pondûlí do
pátku je od 16 do 20 hodin, v sobotu
a o svátcích od 10 do 20 hodin a v
nedûli od 13 do 19 hodin.

Nav‰tivte lezeck˘ trenaÏér Jakub 


