
nebylo a na privatizaci se nepodílelo.
To je nám nûkdy vyãítáno, ale pravda to
není. Láznû postavila Liberecká spofii-
telna a po roce 1989 byly spofiitelnû vrá-
ceny a následnû privatizovány. Za sou-
ãasn˘ stav objektu ale mÛÏe aÏ fiada
prodejÛ ne zrovna zodpovûdn˘m sub-
jektÛm, kdy Láznû slouÏily jako zástava
úvûrÛ. Nûkolik let jsme se snaÏili
o koupi Lázní, ale vzhledem k dlouhole-
tému vypofiádávání konkurzní podstaty
to ne‰lo tak rychle, jak by si budova
zaslouÏila. Nakonec jsme ji získali, ale
jiÏ v havarijním stavu. ¤ada konstrukcí

zpravodaj
liberecké radnice
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Úfiední hodiny magistátu
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Desáté zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2005
se koná ve ãtvrtek 24. listopadu 2005 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

24|11
14 hodin

Mûsto pfievzalo budovu Lázní
Pfied ãasem vydraÏilo mûsto Liberec

historickou budovu mûstsk˘ch lázní.
Láznû patfií k nejznámûj‰ím libereck˘m
památkám a vefiejnost po tomto kroku
dlouhou dobu volala. Na toto téma jsme
hovofiili s primátorem mûsta Ing. Jifiím
Kittnerem.

Proã k pfievzetí Lázní mûsto pfii-
stoupilo aÏ nyní?

Mûstská samospráva se s názorem
vefiejnosti shoduje, jedná se o budovu,
ke které má snad kaÏd˘ v Liberci klad-
n˘ vztah. Chátrání tak cenné památky
fiadu z nás bolelo, a to i pfiesto, Ïe mûsto
nikdy v minulosti majitelem Lázní Pokraãování na str. 6 

Námûstek primátora Pavel Krenk ve
ãtvrtek 27. fiíjna na zasedání zastupitel-
stva rezignoval na post neuvolnûného
námûstka primátora a radního. Do
konce volebního období v‰ak nadále
zÛstává zastupitelem. Pavel Krenk mûl
jako námûstek na starost mûstské orga-
nizace a vnitfiní fiízení. Pod jeho vede-
ním do‰lo k roz‰ífiení  úfiedních hodin,
k podstatnému sníÏení zamûstnancÛ
radnice, podílel se i na dal‰ích zmûnách
souvisejících s chodem magistrátu
i akciov˘ch spoleãností mûsta. (dv)

Na radnici je 
o námûstka ménû

Partner MS 2009 
Prvním oficiálním partnerem Mistrov-

ství svûta v klasickém lyÏování v roce
2009 se staly Stavby silnic a Ïeleznic
a. s. (SSÎ). Smlouvu o partnerství pode-
psali 27. fiíjna na liberecké radnici gene-
rální fieditel SSÎ Bofiivoj Kaãena, prezi-
dent OV Liberec 2009 Roman Kumpo‰t
a první viceprezident  OV Liberec 2009
a primátor mûsta Jifií Kittner. (dav)
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Nov˘ ‰kolní rok 2006/2007 bude
v Liberci zahájen bez Z· Na ÎiÏkovû. Ta
se v souladu s úpravou sítû ‰kol a ‰kol-
sk˘ch zafiízení slouãí se Z· Broumov-
ská. K ukonãení jejího provozu vede
mûsto Liberec zejména nevyhovující
technick˘ stav budov, jichÏ ‰kola vyuÏí-
vá. Rekonstrukce tûchto objektÛ by
byla pro zfiizovatele velmi rozsáhlá
a ekonomicky nároãná. ·kola nemá
vlastní tûlocviãnu a sportovní hfii‰tû;
tato zafiízení jsou zabezpeãena smlou-
vou o propÛjãení s TJ Rochlice. Provoz
‰kolních objektÛ vzhledem k souãasné-
mu poãtu ÏákÛ (221) ve srovnání
s nastavenou kapacitou (560) je nee-
fektivní. Z v˘kazÛ vypl˘vá, Ïe k 1. 9.
2005 je k dispozici 950 voln˘ch míst
v celkové kapacitû základních ‰kol.

Z dÛvodu plánovaného ukonãení pro-
vozu Z· Na ÎiÏkovû nebyl jiÏ pro ‰kolní
rok 2005/2006 vypsán zápis do prvních
tfiíd.

Slouãením ‰koly se Z· Broumovská
se plnû vyuÏije volné kapacity Z·
Broumovská, která má potfiebn˘ poãet
uãeben i pfiíslu‰nou kapacitu ‰kolní
jídelny.

Rodiãe jiÏ pfiedbûÏnû projevili zájem
o umístûní sv˘ch dûtí do následujících
základních ‰kol: Z· Broumovská – 107
ÏákÛ, Z· Dobiá‰ova – 27 ÏákÛ, Z·
âeská – 8 ÏákÛ, pfiiãemÏ 10 ÏákÛ bude
docházet do jin˘ch Z· a u 18 ÏákÛ
nejsou rodiãe je‰tû rozhodnuti. ·koláci
by mûli do jin˘ch základních ‰kol pfie-
stoupit k 1. 9. 2006. Zastupitelé mûsta
tento návrh schválili. (dv)

R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

• Zastupitelé mûsta schválili prodej
pozemkÛ spoleãnosti Investorsko inÏe-
n˘rská, a. s. za trÏní cenu 56 227 650
korun. Pozemky se nacházejí v Liberci-
RÛÏodole, kde Investorsko inÏen˘rská
chce vybudovat prÛmyslovou zónu
Sever. Mûsto tak získá do rozpoãtu
témûfi o 20 milionÛ více, neboÈ pÛvodní
cena 100 Kã za metr ãtvereãní byla zv˘-
‰ena na 150 Kã.
• Na Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje

byla uplatnûna Ïádost o poskytnutí
investiãní dotace na akci „Herní prvky
pro dûti M· Klá‰terní“. Libereck˘m

krajem byla mûstu poskytnuta dotace
ve v˘‰i pÛl milionu korun, za nûÏ se
pofiídí altán, lavice se stolem, kládová
houpaãka, hrad, vûÏové prolézaãky
a dal‰í prvky.
• Rada mûsta schválila zámûr pfievodu
nemovitostí ve ·vermovû ulici na obãan-
ské sdruÏení „D“, které má v souãasnos-
ti tyto nemovitosti pronajaty. SdruÏení
tak získá objekt s vhodn˘m zázemím pro
svou rozsáhlou ãinnost, mezi níÏ patfií
napfi. dobrovolnické aktivity, poskytová-
ní sociálních sluÏeb, poradenství, vzdû-
lávací aktivity a osvûtová ãinnost.

• V˘sledek vefiejné soutûÏe „Rekon-
strukce místních komunikací v lokalitû
RÛÏodol I“ schválila mûstská rada
s tím, Ïe na 1. místû se umístila firma
Strabag, a. s., neboÈ její nabídku komi-
se vyhodnotila jako nejvhodnûj‰í za
cenu 3 898 039 Kã. Pfii realizaci tohoto
díla byla projednána smlouva o spolu-
práci se Severoãeskou vodárenskou
spoleãností (jde o rekonstrukci vodovo-
du a kanalizace v ul. Nová Bosenská),
která se bude podílet ãástkou 1 958 776
Kã. S ukonãením prací na rekonstrukci
se poãítá v ãervenci 2006. (dav)

Za devût mûsícÛ leto‰ního roku se
podafiilo pfiíjmovou ãást rozpoãtu napl-
nit na 78 %, coÏ ve finanãním vyjádfiení
pfiedstavuje ãástku 1 416 820 676,92 Kã.
Na celkov˘ch pfiíjmech se daÀové pfiíj-
my podílely ãástkou 816 270 642 Kã. 
Stoprocentnû byla naplnûna daÀ z pfiíj-
mu právnick˘ch osob za obce, která ãini-
la 86 321 200 Kã. NedaÀové pfiíjmy byly
za 9 mûsícÛ roku 2005 splnûny na 96 %,
coÏ odpovídá ãástce 83 082 170 Kã. Ka-
pitálové pfiíjmy v objemu 117 347 748 Kã
byly splnûny na 37 %. Do rozpoãtu mûs-
ta v pfiíjmové ãásti plynuly také dotace
v celkové ãástce 400 120 115 Kã (94 %).
V˘daje za devût mûsícÛ leto‰ního roku
dosáhly 1 417 512 379 Kã, pfiiãemÏ bûÏné
v˘daje ãinily 945 710 072 Kã a kapitálo-
vé v˘daje 471 802 307 Kã. V poloÏce
financování ‰lo o ãástku  691 702 Kã.

(vod)

Jak mûsto 
hospodafiilo

Základní ‰kola Na ÎiÏkovû zanikne

Vzhledem k prudkému zv˘‰ení cen
pohonn˘ch hmot v posledních mûsících
a tím k prohlubující se ztrátû v provoz-
ních nákladech, rozhodli radní mûsta
o nav˘‰ení pfiíspûvku pro akciovou spo-
leãnost Dopravní podnik mûsta Liber-
ce. Z mûstského rozpoãtu provozovatel
MHD obdrÏí 15 milionÛ korun. „Provoz-
ní náklady rostou a ãísla jsou dûsivá.
Dá se ãekat, Ïe to není poslední nav˘-
‰ení pfiíspûvku,“ uvedl primátor Jifií
Kittner a dodal, Ïe o zdraÏení jízdného
se zatím neuvaÏuje. Podle názoru rad-

ních zv˘‰ení cen jízdného není fie‰e-
ním. „Kdybychom dopravnímu podniku
pfiíspûvek neposkytli, znamenalo by to
omezení dal‰ích investic, pfiedev‰ím do
nákupu nov˘ch autobusÛ,“ upfiesnil
primátor. Peníze navíc si letos vyÏádalo
i uzavfiení Po‰tovního námûstí pfies
prázdniny, kdy autobusy musely jezdit
del‰í trasy, coÏ pfii‰lo na milion korun.
Finanãní prostfiedky pro DPML vzali
radní napfiíklad z poloÏky urãené na
opravu Radniãního sklípku nebo na
nov˘ kamerov˘ systém. „U tûchto
penûz bylo jasné, Ïe do konce leto‰ního
roku se je nepodafií vyãerpat,“ vysvûtli-
la námûstkynû primátora Eva Koãárko-
vá. Tyto akce budou prioritní pfií‰tí rok.

Dopravní podnik mûl letos pÛvodnû
dostat jen 130 milionÛ korun, coÏ je
o pûtinu ménû neÏ loni. Leto‰ní dotace
bude pravdûpodobnû stejná. Cestující
MHD se od ledna 2006 doãkají zmûn,
t˘kajících se tras. (dav)

Velice zajímavá publikace se v nedáv-
né dobû objevila na pultech ãesk˘ch
knihkupectví. Jedná se o netradiãnû
pojatého „Motoristického prÛvodce po
silnicích âeské republiky“. Aãkoliv se
o jeho vydání zaslouÏilo praÏské nakla-
datelství SW TRAVEL, má publikace co
doãinûní s libereck˘m regionem, neboÈ
majitel vydavatelství, Ing. Vladimír
âern˘, je pÛvodem právû z mûsta pod
Je‰tûdem. 

Netradiãní prÛvodce obsahuje popi-
sy v‰ech silnic I. a II. tfiídy a místech
leÏících na jejich tazích s ilustrativními
mapkami a mnoha doprovodn˘mi foto-
grafiemi. Silnice jsou sefiazeny aritme-
ticky podle pfiidûleného ãíselného ozna-
ãení. Více informací na www.moto-
ring.cz (mk)

Patnáctimilionová dotace na dopravu

Netradiãní prÛvodce
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Boj s holuby je bûh na dlouhou traÈ

S úãinností od 1. 10. 2005 a na
základû zákona 395/2005 Sb.
dochází ke zmûnû t˘kající se povin-
né v˘mûny obãansk˘ch prÛkazÛ.
V˘mûna se net˘ká prÛkazÛ vyda-
n˘ch obãanÛm narozen˘m pfied 
1. lednem 1936, pokud není doba
ukonãení platnosti vyznaãena kon-
krétním datem.

Vzhledem k této skuteãnosti
upozorÀujeme obãany, Ïe pokud
jiÏ poÏádali o vydání obãanského
prÛkazu, jsou povinni jej po vyho-
tovení pfievzít. V pfiípadû odmítnu-
tí pfievzetí se dopou‰tí pfiestupku,
za kter˘ lze uloÏit pokutu aÏ do
v˘‰e 10 000 Kã.

Historická zbrojnice dostane nov˘ kabát

Upozornûní
pro obãany

Rekonstrukãní práce byly v záfií
zahájeny na historické budovû hasiã-
ské zbrojnice ve Vratislavicích nad
Nisou. Objekt postaven˘ kolem roku
1875 je ve velmi ‰patném stavu. Od
samého poãátku slouÏil místnímu dob-
rovolnému sboru hasiãÛ. Na poãátku
20. století se budova nacházela zhruba
v dne‰ní podobû – pfiízemní stavba
s podkrovím zdoben˘m hrázdûním,
centrální ãást tvofiila vûÏ se schodi‰-
tûm a hlavním vstupem. V prvním nad-
zemním podlaÏí byly dvû místnosti,
z nichÏ jedna slouÏila jako schÛzovní
místnost a druhá jako skladové prosto-
ry. První hasiãské vozidlo Mercedes
Benz bylo do objektu umístûno v roce
1945. V roce 1957 hasiãi obdrÏeli
vozidlo Praga RN, které se v souãas-
nosti nachází v Hasiãském muzeu
v Chrastavû. JelikoÏ „pragovka“ se do

zbrojnice neve‰la, zaãali dobrovolní
hasiãi budovat pfiístavbu – prodlouÏení
garáÏe a nad touto pfiístavbou vestavû-
li jednu malou místnost, která pozdûji
slouÏila jako sklad. Tato stavební úpra-
va zásadnû a navíc i negativnû zmûni-
la vzhled historického objektu.

JelikoÏ ve sboru bylo zapojeno na
60 ãlenÛ a zbrojnice se stávala prosto-
rovû nevyhovující, byla v roce 1972
zapoãata v akci „Z“ v˘stavba nové
hasiãské zbrojnice. Otevfiena byla
1. kvûtna 1978 a pfiemístila se do ní
ve‰kerá hasiãská technika. V roce
1980 byly Vratislavice integrovány
k Liberci a objekty obou zbrojnic se
staly majetkem MûstNV v Liberci.
O 10 let pozdûji, tedy v roce 1990, byl
historick˘ majetek pfiedán statutární-
mu mûstu Liberec. Historická budova
zbrojnice si v roce 1993 vyÏádala

rekonstrukci stfiechy a naplánována
byla i nová fasáda vãetnû v˘mûny
oken. K této opravû v‰ak jiÏ nedo‰lo.
V roce 1992 vznikl Mûstsk˘ obvod Vra-
tislavice nad Nisou, kter˘ o dva roky
pozdûji poÏádal o pfievod staré zbrojni-
ce do uÏívání, neboÈ objekt zaãal chát-
rat. Pfies ve‰kerou snahu vedení vrati-
slavické radnice se v‰ak rekonstrukci
zbrojnice nepodafiilo realizovat. Zub
ãasu zahlodal natolik, Ïe nûkteré
prvky dfievûné obvodové konstrukce
byly napadeny hnilobou. Tento nebla-
h˘ stav objektu trápil vedení liberec-
kého magistrátu natolik, Ïe letos na
jafie rada mûsta rozhodla o rekonstruk-
ci a následném vyuÏití jako víceúãelo-
vého stfiediska vzdûlávání dobrovol-
n˘ch hasiãÛ statutárního mûsta Libe-
rec. Stfiedisko bude vyuÏíváno osmi
jednotkami hasiãsk˘ch sborÛ ke schÛ-
zovní ãinnosti, vzdûlávání, uloÏení
techniky, ale i jako v˘stavní expozice
historick˘ch pfiedmûtÛ a dokumentÛ.

Rekonstrukãní práce spoãívají ve
vyklizení budovy, vybourání v‰ech
nepÛvodních stavebních úprav. V pfií-
zemí by mûla b˘t pÛvodní velká garáÏ
upravena na velk˘ sál, vedlej‰í míst-
nost by slouÏila pro techniku. Oprava,
na níÏ se podílejí samotní dobrovolní
hasiãi, zahrnuje i obnovu plá‰tû stfie-
chy vûÏe, v˘mûnu a rekonstrukci dfie-
vûn˘ch hrázdûn˘ch prvkÛ. Ve‰keré
stavební úpravy koordinuje kanceláfi
tajemníka magistrátu s tím, Ïe oprave-
n˘ objekt bude slavnostnû pfiedán
hasiãÛm v létû pfií‰tího roku.

Dagmar Vodvárková

Nûkolikacentimetrová vrstva trusu,
rozbitá vejce a pefií, tím v‰ím obtûÏují
pfiemnoÏení holubi budovu liberecké
radnice a celé námûstí Dr. E. Bene‰e.
¤adû lidí procházejících okolo strany
radnice, která je obrácena k prÛãelí
divadla, pfiistál na obleãení nevítan˘
„dárek“. Holubi mají v letních mûsících
v centru mûsta dostatek potravy
z odpadkÛ a navíc je fiada neodpovûd-
n˘ch lidí pro zábavu krmí. Situace,
která nastala na konci záfií, uÏ zaãala
pÛsobit jako kritická; zvlá‰tû zadní
strana historické budovy byla zanefiá-
dûna tak mocnû, Ïe nepomáhalo ani její
kaÏdot˘denní mytí tlakovou vodou.
Doãasnû proto musela b˘t odstranûna
i laviãka, která mûla slouÏit ãekajícím
na autobusové zastávce. Problém pfie-
mnoÏen˘ch holubÛ tak pfiestal b˘t

pouze problémem majitelÛ budov na
námûstí Dr. E. Bene‰e.

V souãasné dobû proto probíhá celko-
vé ãi‰tûní fasády zadního prÛãelí radni-
ce, kde se mimo jiné nacházejí tfii cenné
sochafiské reliéfy, jenÏ vlivem agresivní-
ho holubího trusu trpí. Pfii ãi‰tûní jsou
zároveÀ osazovány na plechy fiíms
a okenní parapety ostnaté zábrany, které
nedovolí holubÛm na budovû usedat
a hnízdit. Celková cena tûchto opatfiení
v leto‰ním roce nepfiesáhne padesát tisíc
korun a vûfiíme, Ïe se uleví nejen histo-
rické budovû, ale i lidem ãekajícím u rad-
nice na autobus. Ve snaze fie‰it problém
pfiemnoÏen˘ch holubÛ v historickém
centru Liberce zásadnû, zaãali jsme dis-
kutovat s vedením ZOO o moÏnosti vyu-
Ïití drav˘ch ptákÛ jako pfiirozen˘ch holu-
bích nepfiátel. Marek ¤eháãek
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Velká obmûna vybavení hasiãÛ zaãala!
Rekonstruovaná zbrojnice v RÛÏodo-

le, kompletní obnova hasiãárny v Karlin-
kách, restaurování historické hasiãské
budovy v Pilínkovû, pfiíprava dostavby
zbrojnice v Machnínû a schválení pro-
jektu víceúãelového stfiediska dobrovol-
n˘ch hasiãÛ ve starobylé hasiãárnû ve
Vratislavicích. To v‰echno jsou projekty,
které magistrát v posledních dvou
letech pfiipravil se ãleny jednotliv˘ch
sborÛ libereck˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Postupná oprava budov v‰ech zbrojnic
je souãástí novû pfiijaté koncepce péãe
o jednotlivé sbory; vedle toho byl Radou
mûsta Liberec schválen i plán obnovy
hasiãské techniky, pfiiãemÏ nejdÛleÏitûj-
‰í je pofiízení modernûj‰ích cisteren jako
náhrady za dnes jiÏ takfika historická
vozidla, která hasiãi udrÏují provozu-
schopná prakticky jen díky neuvûfiitel-
nému nad‰ení jednotliv˘ch ãlenÛ.

Zásadní obrat – nákup nové techniky

Díky perfektní spolupráci s jednotli-
v˘mi veliteli hasiãsk˘ch sborÛ byla
pracovníky kanceláfie tajemníka
magistrátu, oddûlení bezpeãnosti
a záchrann˘ch sloÏek pfiipravena kon-
cepce obmûny vozového parku dobro-
voln˘ch hasiãÛ. Nejmodernûj‰í cister-
ny, které jsou v Liberci pro dobrovolní-
ky k dispozici, pocházejí z osmdesá-
t˘ch let minulého století; nejstar‰í cis-
terna ve Vratislavicích byla vyrobena
v roce 1969 a aãkoliv je neustále pro-
vozuschopná, patfií spí‰e do hasiãské-
ho muzea. Cena nového vozidla
s v˘bavou se dnes ov‰em pohybuje
okolo 6 milionÛ korun, nákup ‰esti
nov˘ch cisteren tedy pfiedstavuje ãást-
ku okolo 40 milionÛ korun. Mûsto Ïáda-
lo o ãásteãnou podporu Ministerstvo
vnitra âR, které na jedno vozidlo mÛÏe
pfiispût aÏ 2 miliony korun, nicménû
byly podpofieny projekty z jin˘ch obcí.
Magistrát tedy pfiistoupil k postupné-
mu pofiízení repasovan˘ch vozidel
v plné v˘bavû, ale na star‰ích podvoz-
cích. Na jafie 2005 tak byl novou cister-
nou v hodnotû 2 milionÛ korun vyba-
ven sbor ve Vesci, kter˘ byl vybrán
losováním. Na pofiízení cisterny pfiispûl
Libereck˘ kraj z novû zfiízeného fondu
na poÏární ochranu; se stejnou podpo-
rou bude do konce roku zaji‰tûno
i vozidlo pro sbor v RÛÏodole. V pfií‰-
tích letech se poãítá s pofiízením
nov˘ch ãi repasovan˘ch cisteren i do
Vratislavic nad Nisou; sbory v Hany-
chovû a Pilínkovû, které pracují ve ztí-
Ïen˘ch podmínkách horského terénu,
by mûly obdrÏet silná vozidla Tatra.

V hofiících montérkách jiÏ ne!

Doby, kdy dobrovolní hasiãi bojovali
s ohnûm ãi jin˘mi niãiv˘mi Ïivly v mon-
térkách a se stavbafisk˘mi pfiilbami,
jsou v Liberci na‰tûstí jiÏ minulostí.
Zásahové jednotky byly v posledních
letech vybaveny speciálními obleky
Fireman, zásahovou obuví a jin˘mi
ochrann˘mi prostfiedky, které jsou
nezbytnû nutné pro zasahujícího hasi-
ãe. Díky podpofie z krajského fondu
bude zásadnû zlep‰ena spojovací tech-
nika; souãástí vybavení jsou dnes zcela
standardnû i motorové pily, ãerpadla,
d˘chací technika, elektrocentrály a od-
savaãe koufie.

Hasiãárny jako vizitka

Osm hasiãsk˘ch zbrojnic, které jsou
v jednotliv˘ch libereck˘ch ãtvrtích,
patfií v souãasnosti k nejlépe udrÏova-
nému mûstskému majetku. V‰echny
jsou v péãi ãlenÛ jednotliv˘ch sborÛ za
podpory magistrátu. V dezolátním
stavu naproti tomu ov‰em byly historic-
ké zbrojnice v Pilínkovû a Vratislavicích,
které sbory opustily po v˘stavbû
nov˘ch zbrojnic. Ani hasiãská historie
nám ov‰em nebyla lhostejná, a tak byly
pfiipraveny projekty na jejich záchranu
a nové vyuÏití.

V srpnu 2005 bylo dokon-
ãeno obnovení staré zbrojni-
ce v Pilínkovû, pocházející
z roku 1886. Budova byla
opravena v pÛvodním stylu
a doplnûna informaãní tabulí
o historii zdej‰ího sboru.

Situace historické zbrojnice
ve Vratislavicích, pfiipomínají-
cí sv˘m vzhledem zámeckou
architekturu zdej‰ího tovární-
ka Ginzkeye, byla ov‰em slo-
Ïitûj‰í. Budova ve správû
obvodního úfiadu byla jiÏ del‰í
dobu nevyuÏívaná a rychle
chátrala, jednu dobu se uva-
Ïovalo o její privatizaci ãi
demolici. Kanceláfi tajemníka
Magistrátu mûsta Liberec
proto po jednáních s orgány
Mûstského obvodu Vratislavi-
ce n. N. pfiipravila projekt pfie-
mûny této zbrojnice na víceú-
ãelov˘ sál pro hasiãská setkání, slav-
nosti a schÛze. Souãástí má b˘t i malé
muzeum pfiipomínající historii sborÛ na
území mûsta Liberce. Projekt byl oce-
nûn Libereck˘m krajem pfiifiknutím pod-
pory ve v˘‰i tfii sta tisíc korun, ãást pro-
stfiedkÛ jiÏ poskytli i sponzofii. Historic-

ká budova tak bude pfiedána opravená
v roce 2006. Pilínkovsk˘ i vratislavick˘
projekt, jakoÏ i opravy hasiãáren
v RÛÏodole, Karlinkách ãi Machnínû
ukazují, jak velkou chuÈ mají dobrovolní
hasiãi a jejich pfiíznivci do práce pro
vefiejnou vûc; velká vût‰ina úprav je tak
provádûna dobrovolnû a mûsto hradí
pouze specializované ãinnosti a materi-
ál. Jen díky tomu je moÏné uskuteãnit
v‰echny uvedené projekty tak rychle.
V‰ichni zúãastnûní i koordinátofii si
zaslouÏí ohromn˘ dík za svoji práci
i nad‰ení.

BliÏnímu ku pomoci,
vlasti ku prospûchu!

Staré hasiãské heslo platí i nadále,
v˘znam dobrovoln˘ch hasiãÛ navíc
navzdory mûnícím se nebezpeãím a ka-
tastrofám v posledních letech v˘raznû
stoupá. Jednotlivé sbory prokázaly, Ïe
majetek dokáÏí nejen zachraÀovat, ale
také o nûj perfektnû peãovat.

Osm libereck˘ch sborÛ je úzce spo-
jeno s mûstem Liberec. NejenÏe vy-
pomáhají profesionálÛm pfii likvidaci
katastrof, ale peãují i o vzhled mûsta,
o spoleãensk˘ Ïivot v jeho jednotli-
v˘ch ãástech a v neposlední fiadû
také o v˘cvik a zábavu dûtí a mlad˘ch
hasiãÛ.

Na otevfiení obnovené historické
hasiãárny v Pilínkovû to konstatoval
i primátor Jifií Kittner: „MÛÏeme se spo-
léhat na kohokoliv, ale víme, Ïe kdyÏ je
problém, jediní kdo spolehlivû pfiijedou
na pomoc, jsou na‰i dobrovolní hasiãi.“

Marek ¤eháãek, tajemník MML
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OranÏové karty se siluetou Je‰tûdu
budou od pfií‰tího roku pouÏívat Libe-
reãané pfii cestû mûstsk˘mi autobusy
a tramvajemi. Radní rozhodli o defini-
tivní podobû mûstsk˘ch ãipov˘ch
karet, pfiiãemÏ vybírali ze ãtyfi moÏn˘ch
variant. Prostfiednictvím internetu se
k návrhÛm mûli moÏnost vyjadfiovat

i Libereãané. Nejvíce diskuto-
van˘ byl název karty, a to zda
má mít jen anglick˘ nebo jen
ãesk˘ název. Tento problém
vyfie‰ili radní kompromisem:
jsou na ní oba názvy.

Jak uvedl primátor Jifií Kitt-
ner, první kartu obdrÏí Libere-
ãané zdarma, platit budou
muset jen za dal‰í. Mûla by
stát kolem sta korun. Karty
nejdfiíve nahradí pfiedplatné

kupony v mûstské hromadné dopravû.
Lidé si je budou dobíjet, revizofii pak
pfies speciální ãtecí zafiízení zji‰Èovat,
zda jsou opravdu platné.

„Chtûli bychom, aby zaãaly fungo-
vat od ledna, ale mÛÏe to b˘t pozdûji.
Nechceme nic uspûchat,“ vysvûtlil pri-
mátor Kittner.

Mûsto zatím za zavádûní karet
zaplatilo sedmnáct milionÛ korun, dal‰í
peníze stojí technologie pro dopravní
podnik. Postupnû budou na kartu pfii-
b˘vat dal‰í aplikace, jako napfiíklad
elektronická vstupenka. (dav)

V první polovinû loÀského roku bylo
vypsáno jedno z posledních granto-
v˘ch schémat v rámci pfiedvstupní
pomoci EU – Program pfieshraniãní
spolupráce Phare, kter˘ je zamûfien na
podporu hospodáfiského rozvoje a lid-
sk˘ch zdrojÛ v ãesko-nûmeckém pfií-
hraniãním regionu. 

V rámci tohoto grantu bylo moÏné
uskuteãnit ãásteãnû i investiãní akce,
opravy, rekonstrukce ‰kol a ‰kolicích
budov, pofiídit ãi doplnit jejich vybave-
ní. Nutnou podmínkou v‰ak bylo pro-
pojit investiãní akci s projektem, kter˘
pfiinese prohloubení spolupráce s nû-
meck˘mi partnery, odbourávání jazy-
kov˘ch bariér, v‰e s cílem upevnit pfie-

shraniãní kooperaci a navázat trvalou
spolupráci.

Díky iniciativû mûsta i ‰koly se
podafiilo na Z· Husova vymûnit v‰ech
311 oken, vybavit poãítaãovou uãebnu
21 PC, dataprojektorem, tiskárnou,
serverem a obnovit datové rozvody
v chemické a fyzikální uãebnû.

Ve dnech 14.–21. 8. 2005 probûhlo
t˘denní setkání 25 nûmeck˘ch dûtí
z partnerské ‰koly v Bautzenu a 25 ães-
k˘ch dûtí ze Z· Husova v prostorách
‰koly v Liberci. Dûti se spoleãnû bavily,
poznávaly Libereck˘ kraj, nav‰tívily
ZOO, Botanickou zahradu, libereck˘
bazén a Hfiensko. Také v‰ak pracovaly
na pfiípravû spoleãn˘ch internetov˘ch

stránek obou
‰kol, které
budou brzy uvedeny do provozu.

Zakonãením projektu, kter˘ ze 75 %
spolufinancuje EU, bude t˘denní
rekvalifikaãní kurz v listopadu na 
Z· Husova, urãen˘ pro 10–15 neza-
mûstnan˘ch, s cílem zopakovat zákla-
dy nûmeckého jazyka, pfiedev‰ím ob-
chodní korespondenci pro zv˘‰ení
‰ance získat pracovní místo u spoleã-
ností s nûmeckou úãastí v Liberci.

Celkové náklady projektu jsou pfies
devût milionÛ korun a z toho Evropská
unie poskytne více neÏ sedm milionÛ
korun. Ing. Dana ·tefanová,

odbor rozvojov˘ch projektÛ

Projekt spolufinancovan˘ z prostfiedkÛ EU
Nové ‰kolicí centrum

Mûsto pfienechá objekt radãickému spolku
Rada mûsta na svém XVII. zasedání

schválila zámûr pfievodu budovy ve
V˘letní ulici 41 a pozemku v Radãicích
na obãanské sdruÏení „Radãick˘ obrod-
n˘ spolek Radost“ formou zápoãtu kupní
ceny pfiíslu‰n˘ch nemovitostí proti 
existenci a splnûní závazku o‰etfieného
zástavní smlouvu mezi SML a uveden˘m
sdruÏením po dobu 15 let. Jde o znaãnû
zchátralé nemovitosti (b˘valá restaurace
v lokalitû Na Jedlové), které od 90. let
minulého století nejsou obsazeny. Mûsto
Liberec si nechalo v loÀském roce vypra-
covat znaleck˘ posudek na nezbytné
náklady potfiebné k rekonstrukci uve-
den˘ch objektÛ. Znalec je vyãíslil na 

21,5 milionu korun. Vysoké náklady
pfiedstavovala i pfiípadná demolice, ‰lo
o ãástku aÏ 3,7 milionu korun. Znaãné
finanãní obnosy by si vyÏádalo i pouhé
zaji‰tûní staveb pfied dal‰í devastací,
které se pohybují mezi tfiemi aÏ pûti mili-
ony korun. S ohledem na tyto skuteãnos-
ti a projektov˘ zámûr neziskové organi-
zace lze v tomto pfiípadû postupovat dle
principu pfievodu nemovitostí na nezis-
kové a obecnû prospû‰né organizace za
kupní cenu ve v˘‰i aktuální ceny odhad-
ní splatnou do patnácti let.

Radãick˘ obrodn˘ spolek je nezisko-
vé obãanské sdruÏení zaloÏené za úãe-
lem organizování kulturních, sportov-

ních a spoleãensk˘ch aktivit s cílem
obrody tradic spolkového a spoleãen-
ského Ïivota s pfieshraniãním dosahem
v rámci ãesko-nûmeckého partnerství.
Obãanské sdruÏení má vypracován pro-
jekt vzdûlávacích, kulturních a spole-
ãensk˘ch programÛ pro ‰irokou vefiej-
nost. V˘znamn˘m mezníkem v Ïivotû
obce Radãice byla v˘stavba domu Na
Jedlové roku 1872, kter˘ fungoval do
60. let minulého století jako zájezdní
hostinec a spoleãensk˘ sál. V 70. letech
v objektu pÛsobila projekãní kanceláfi
SIAL. Po sametové revoluci byl objekt
opu‰tûn a dodnes chátrá i vlivem van-
dalÛ. (vod)

V MHD zaãnou platit ãipové karty

Líc a rub pfiipravované mûstské 
ãipové karty
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Mûsto pfievzalo budovu Lázní

Teãku za Dialogem uãinil galakoncert

je naru‰ena, vnitfiní vybavení zniãeno,
objekt je ãásteãnû naplnûn sutí
a odpadky. V souãasné dobû tak máme
první a hlavní úkol: stavbu zabezpeãit
pfied zkázou. O vyuÏití a zpÛsobu rekon-
strukce rozhodnou orgány mûsta
pozdûji. Není to asi úplnû ideální
postup, ale v tomto se více neÏ rozu-
mem uvaÏuje citem. Jde o zachování
tváfie této velmi cenné ãásti mûsta.

·patn˘ stav budovy Lázní je patrn˘
zvenãí, jak stavba vypadá uvnitfi?

Jde opravdu o váÏn˘ stav. Do velké
ãásti stfiechy zatéká, mnoho prostor je
po‰kozen˘ch úpravami, nûkteré míst-
nosti pÛsobí jako squat; za budovou je
skládka odpadkÛ a suti. ¤ada historic-
k˘ch prvkÛ, které jsou LibereãanÛm
známy z doby, kdy láznû fungovaly,
v budovû uÏ bohuÏel není. Je to oprav-
du smutn˘ pohled. Problémem navíc
bylo to, Ïe fiada prostor byla uzamãena
a uÏívana k˘msi, o kom jsme nic nevû-
dûli. Objekt pracovníci magistrátu sice

protokolárnû pfievzali, ale ani správce
konkurzní podstaty jim nepfiedal klíãe,
plány ãi dokumentaci. K budovû jsme
nic takového nemûli a ti, kdo ji uÏívali,
s námi nekomunikovali. Existovala reál-
ná obava z ohroÏení Ïivota osob, které
by se mohly v budovû zdrÏovat, fiada
z instalací je zde opravdu v katastrofál-
ním stavu. Celá stavba není v souãas-
nosti zpÛsobilá k Ïádnému provozu,
jedinou v˘jimkou jsou byty v pravém
kfiídle, které díky péãi nájemníkÛ pfieÏi-
ly v relativnû slu‰ném stavu.

V tisku se objevovala celá fiada
steskÛ obãanÛ z okolí Lázní, které trá-
pily kluby a taneãní zábavy v budovû.
Vyfie‰í koupû Lázní i tyto problémy?

Magistrát rozhodnû nic nemá proti
taneãním klubÛm ãi nûjaké alternativní
kultufie. Ale jsou zde skuteãnû desítky
stíÏností na ru‰ení noãního klidu,
nepfietrÏitou dunivou hudbu, která se
pfies okna linula do okolí, na prokázaná
poru‰ování pfiestupkového zákona ãi
pravidel provozování Ïivností.

Od správce konkurzní podstaty jsme
navíc nepfievzali Ïádnou nájemní
smlouvu a jediní, kdo s námi v budovû
komunikují, jsou nájemníci bytÛ. Neví-
me tedy o Ïádném legálním nájemci
nebytov˘ch prostor v budovû Lázní,
a podle toho se k subjektÛm budovu
patrnû protiprávnû uÏívajícím budeme
i chovat.

Jaké tedy budou dal‰í kroky mûsta?
Budeme se snaÏit budovu co nejvíce

uklidit a co nejvíce zabezpeãit proti dal-
‰ímu chátrání. Je‰tû na podzim chceme
vyuÏít pracovníkÛ vefiejnû prospû‰n˘ch
prací k úklidu skládek ve dvofie a okolí,
vyfiezány by mûly b˘t i nálety dfievin
v okolí. Urãitû bude nutné provizornû
zabezpeãit stfiechu. Jsou to opravdu jen
první krÛãky vedoucí k záchranû stav-
by. V‰e, co v Lázních budeme letos
a pfies zimu dûlat, bude smûfiovat jed-
noznaãnû k záchranû objektu bez ohle-
du na jeho dal‰í vyuÏití, o kterém bude
vedena moÏná je‰tû dlouhá diskuse.

(mar)

Dokonãení ze  str. 1

Velk˘ aplaus sklidilo spoleãné vystoupení ãesk˘ch a nûmeck˘ch operních zpû-
vákÛ, ktefií se v pátek 21. fiíjna v Divadle F. X. ·aldy pfiedstavili na Operním gala-
koncertu, jenÏ zavr‰il tfiínedûlní Dialog mezi Libercem a Augsburgem. V podání
sólistÛ ·aldova divadla Pavla Vanãury a Katefiiny Jalovcové a augsburgské pûv-
kynû Katefiiny Rauer zaznûly operní árie pfiedních svûtov˘ch skladatelÛ. Slav-
nostnímu galakoncertu byl pfiítomen i pfiedseda Senátu PâR Pfiemysl Sobotka.

Kulturní dny sv˘m bohat˘m tfiínedûlním programem vzbudily mezi vefiejností
zájem a potvrdily, Ïe mezi obûma mûsty, politiky, institucemi a obãany existuje
opravdov˘ dialog partnersk˘ch vztahÛ bez pfiedsudkÛ. Mezi hojnû nav‰tûvované
pofiady patfiily napfiíklad veãer ‰ansonÛ v kavárnû Po‰ta, spoleãné vystoupení
ãesk˘ch a nûmeck˘ch kapel, pfiedná‰ky o náv‰tûvû císafie Franti‰ka Josefa I.,
v˘stava virtuální cesty s Jakobem Fuggerem a mnoho dal‰ích. Pfií‰tí kulturní dny
se uskuteãní v roce 2007 v Augsburgu. (dv)

Slavnostní pfiedpremiéry zafiadí od
Nového roku do svého programu Diva-
dlo F. X. ·aldy v Liberci. Zvlá‰tní pfied-
stavení budou urãena zejména pro patri-
oty mûsta a divadla. „Poãet divákÛ, ktefií
mohli dosud zhlédnout první nebo dru-
hou premiéru, byl kvÛli abonentÛm
znaãnû omezen˘. Nyní chceme z uvede-
ní kaÏdého nového titulu udûlat
v˘znamnou událost,“ uvedl fieditel diva-
dla Franti‰ek DáÀa.

Slavnostní pfiedpremiéry, které se
uskuteãní vÏdy ve ãtvrtek pfied páteãní
premiérou, se mají stát prestiÏní kultur-
nû-spoleãenskou záleÏitostí. Setkávat by
se na nich mûly v˘znamné osobnosti
regionu, mimo jiné i podnikatelé a politi-
ci. Na pfiedstavení bude navazovat raut
a setkání s herci a dramaturgy. Divadlo
bude na tomto projektu spolupracovat
s agenturou Elset, která mediálnû zastu-
puje Divadlo F. X. ·aldy Liberec.

Cena pfiedplatného, které zahrnuje
deset nov˘ch pfiedstavení, bude od
2 000 do 3 900 korun. Nejãestnûj‰í místa
v hledi‰ti v‰ak pfiijdou i na více neÏ dvoj-
násobek, cena jedné vstupenky tak
bude témûfi desetkrát draÏ‰í neÏ dosud.
„Zájem vefiejnosti je jiÏ nyní velik˘,“
poznamenal DáÀa.

Divadlo F. X. ·aldy v Liberci je pfiís-
pûvkovou organizací mûsta. Magistrát
mu poskytuje roãnû dotaci zhruba
62 milionÛ korun. (el)

Premiéry novû



Budovu star˘ch Lázní vydraÏilo sta-
tutární mûsto Liberec v polovinû kvûtna.
„Jsem velice rád, Ïe poprvé v historii
této krásné budovy je mûsto jejím vlast-
níkem. Podle mého názoru se právû teì
zaãalo p˘‰e Liberce bl˘skat na lep‰í
ãasy,“ uvedl libereck˘ primátor Ing. Jifií
Kittner.

Po draÏbû se v‰ak zaãal b˘val˘ vlast-
ník nemovitosti u soudu doÏadovat zru-
‰ení draÏby z dÛvodu nezákonnosti
a v té souvislosti i vydání pfiedbûÏného
opatfiení, kter˘m by bylo zamezeno pfie-
vodu objektu na nového vlastníka. Soud
v‰ak k tomuto kroku nepfiistoupil, a tak
mohlo dojít z zapsání nového vlastníka
na Katastrálním úfiadû. „Protokolárnû
jsme budovu pfievzali aÏ v fiíjnu. BohuÏel
nám ale správce konkurzní podstaty
nebyl schopen pfiedloÏit stavební doku-
mentaci ani Ïádnou smlouvu, která by
opravÀovala jak˘koliv subjekt k pobytu
v areálu. Z pohledu majitele se tedy
zdálo, Ïe v‰ichni nájemci jsou zde neo-
právnûnû,“ nastínil sloÏitost situace

tajemník libereckého magistrátu JUDr.
Marek ¤eháãek.

Média pak pfiiná‰ela informace o tom,
Ïe mûsto má v úmyslu do budovy násil-
nû vtrhnout a nájemníky vystûhovat.
„Opravdu jsme se báli. Nikdo nás
nekontaktoval a v novinách jsme se
doãítali, Ïe zde nemáme co dûlat a Ïe

proti nám bude brzy tvrdû zasaÏeno,“
prozradil Miloslav Vanûk, kter˘ je
v objektu b˘val˘ch Lázní jedním z ná-
jemníkÛ. „Ve skuteãnosti to byla umûle

nafouknutá bublina, která dûsila obû
zúãastnûné strany. Nakonec se ukázalo,
Ïe kdyÏ chceme, umíme a mÛÏeme se
domluvit,“ uvedl vûci na pravou míru
Ing. Jaroslav âech z odboru vnitfiního
fiízení libereckého magistrátu, kter˘ se
o mûstsk˘ majetek stará.

DÛkazem vstfiícného jednání z obou
stran se stalo úter˘ 18. fiíjna 2005, kdy se
mûstu, jako novému vlastníkovi Lázní,
podafiilo fyzicky pfievzít v‰echny prosto-

ry této budovy. „Státní stavební dohled
nás vyzval, abychom budovu zpfiístupni-
li a umoÏnili mu do ní vstup. Jen tak
mohl zjistit skuteãn˘ stav konstrukce
a posoudit, jak mÛÏe b˘t nebezpeãná pro
své okolí. ProtoÏe bylo nûkolik prostor
uzamãeno, nikdo vlastnû nevûdûl jestli
hrozí bezprostfiední nebezpeãí kolem-
jdoucím ãi samotn˘m nájemníkÛm,“
uvedl âech a pokraãoval: „Pravdou je,
Ïe stav budovy není rozhodnû dobr˘. Na
druhou stranu jsme v‰ak ãekali, Ïe
pÛjde o havarijní stav celého objektu.
Mírnû nás potû‰ilo, Ïe kritická situace
není ve v‰ech ãástech rozlehlého objek-
tu, ale jen na nûkolika místech.“

Nyní bude probíhat narovnávání
smluvních vztahÛ mezi jednotliv˘mi
nájemníky a mûstem. Ti, ktefií doloÏí prá-
voplatn˘ nájemní vztah a nebudou sv˘m
chováním ãi provozem niãit okolí nebo
ru‰it klid v této ãtvrti, doãkají se nové
nájemní smlouvy. V opaãném pfiípadû
budou muset budovu opustit. „Tak se
stalo i v pfiípadû tfií nevyhovujících zku-
‰eben,“ dodal tajemník magistrátu. Sou-
ãasnû se ale budou muset provést nej-
dÛleÏitûj‰í zásahy, které uchrání tuto
architektonickou památku proti dal‰ímu
chátrání. Jejich rozsah v‰ak bude do
znaãné míry záleÏet na moÏnostech
mûstského rozpoãtu. Kdy zaãne hlavní
rekonstrukce budovy ale není dosud
známo. V první fiadû bude nutné rozhod-
nout k jakému úãelu bude objekt do
budoucna slouÏit. Martin Korych
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Radnice zamezí dal‰í devastaci památky
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Na jafie leto‰ního roku oddûlení zele-
nû, odpadu a ekologické v˘chovy
Magistrátu mûsta Liberce vyhlásilo
anketu „Libereck˘ strom roku 2005“,
jejímÏ smyslem je upozornit na v˘znam
stromÛ v mûstském prostfiedí a podpo-
fiit tak jejich ochranu a v˘sadbu. Ze
zaslan˘ch návrhÛ bylo vybráno pût
stromÛ, které vám nyní pfiedstavuje-
me:

1. Javor mléã, 2. Jinan dvoulaloãn˘,
3. Lípy srdãité (3 stromy), 4. Buk lesní,
5. Jedlovec kanadsk˘

Javor mléã roste na zahradû v areálu
Základní ‰koly v ul. 5. kvûtna. Jedná se
o stolet˘ mohutn˘ exempláfi s typick˘m
habitem, pravidelnû vytvofienou koru-
nou. Strom není na‰tûstí po‰kozen˘
nevhodn˘m fiezem.

Jinan dvoulaloãn˘ roste v Matou‰o-
vû ulici na rohu panelového domu.
Tento strom pfiestál v minulosti v˘stav-
bu sídli‰tû. Druh je pÛvodem z âíny a je
obvykle klasifikován jako jehliãnan. Za
zmínku urãitû stojí, Ïe ve skuteãnosti je
jedin˘m zástupcem, kter˘ pfieÏil ze
skupiny rostlin primitivnûj‰ích, neÏ
opravdové jehliãnany.

Lípy srdãité rostou u kapliãky v Sel-
ské ulici ve Star˘ch Pavlovicích. Jedná
se o tfii stodvacetileté exempláfie, které
s opravenou kapliãkou tvofií harmonic-
k˘ celek.

Buk lesní roste na kopci Na Per‰t˘-
nû. Osamûl˘ jedinec, kter˘ zde zÛstal
zfiejmû jako pÛvodnû domovní strom
u dnes jiÏ zbouraného stavení. Strom je
bohuÏel vyvûtven˘, ale jeho ‰edostfiíbr-
n˘ kmen svítí uprostfied zarostlé plochy
budoucího staveni‰tû.

Jedlovec kanadsk˘ roste nedaleko
Po‰tovního námûstí. Uprostfied betonu,
mostních pilotÛ a ocelov˘ch trubek
zábradlí se najednou objeví svûÏí zele-
ná barva jeho vzdu‰né koruny. Strom
úspû‰nû pfiestál stavbu mostu a nové
komunikace na Jablonec nad Nisou.

Hlasovat mÛÏete prostfiednictvím
webov˘ch stránek www.liberec.cz –
s odkazem na sekci obãan/magist-
rát/odbor technick˘/oddûlení zelenû,
odpadÛ a ekologické v˘chovy/.

SvÛj hlas mÛÏete odevzdat také
v pfiízemí hlavní budovy radnice, kde je
umístûna nástûnka s fotografiemi stro-
mÛ.

Hlasovat mÛÏete do 30. 11. 2005.
V˘sledky zvefiejníme v lednu 2006 ve
Zpravodaji liberecké radnice.

Dûkujeme v‰em, kdo nám poslali
svÛj návrh na Libereck˘ strom 2005.

V‰echny stromy zaslané do ankety
byly krásné a v˘jimeãné uÏ jenom
zájmem, kter˘ jste jim vûnovali.

Ing. Monika ·ilarová

Libereck˘ strom roku 2005

Na placení kartou
si lidé zvykají

Îivnostensk˘ úfiad (ÎÚ) Magistrátu
mûsta Liberec poprvé v historii nabídl
podnikatelÛm hrazení správních po-
platkÛ za zfiízení nebo zmûny sv˘ch Ïiv-
nostensk˘ch oprávnûní platebními kar-
tami. Konkrétnû jiÏ od srpna pfiijímá
libereck˘ úfiad karty VISA, MasterCard,
Maestro, Diner Club Int, American
Express a JCB Cards. A to jak klasické
karty s magnetick˘m páskem, tak
i ãipové karty.

VyuÏít platební kartu mohou podni-
katelé i v pfiípadû nepopulárních úhrad
blokov˘ch pokud, ov‰em jen pfiímo na
úfiadû. Na moÏnost placení kartami jsou
podnikatelé upozorÀováni jiÏ pfii vstupu
do prostor ÎÚ, kter˘ se nachází v budo-
vû b˘valého Uranu pod autobusov˘m
nádraÏím.

Vedoucího ÎÚ Ing. Jifiího Kovaãiãe
jsme se zeptali, jak se vyuÏívání plateb-
ních karet osvûdãilo v praxi? „Zatím
podnikatelé na‰i sluÏbu vyuÏívají zfiídka.
Odhaduji to asi na pût procent. Nemohu
fiíci, Ïe by sluÏba nebyla vítána, ale zfiej-
mû si na ni lidé musí zvyknout, a to nûja-
k˘ ãas potrvá. Rozhodnû bychom rádi
docílili stavu, kdy se bude vût‰ina
poplatkÛ hradit touto formou. Problémy
s placením nemáme, terminál je jedno-
duch˘ a funguje bez problémÛ.“ (sa‰)



Zlatou a stfiíbrnou medaili si pfiivezla
ze ‰védského Stockholmu dvaaosmde-
sátiletá Marie Kottíková z Liberce. Paní
Kottíková jiÏ dlouhou fiadu let skáãe do
vody, je „samouk“ a pfiesto poráÏí sou-
pefiky na mistrovstvích Evropy i svûta.
„Zaãínala jsem v roce 1945. Tehdy neby-
li Ïádní trenéfii a ani nikterak dobré pod-
mínky pro provozování tohoto sportu.
Bydlela jsem v Rochlici, kde jsme mûli
koupali‰tû. Tam jsem poprvé vidûla
nûjakého pána, jak skáãe z prkna do
vody. Nûco jsem od nûho odkoukala
a dál uÏ to záleÏelo jen a jen na mé píli,“
smûje se paní Marie.

Dnes chodí paní Kottíková dvakrát
v t˘dnu trénovat své skokanské umûní
do libereckého bazénu. „Na akce
podobné té, která probûhla letos v létû
ve Stockholmu, jezdím pravidelnû.

Není to nikterak levné, ale finanãnû mi
vypomáhá i libereck˘ primátor, kter˘
mi na úhradu nákladÛ spojen˘ch s ces-
tou pravidelnû pfiispívá,“ uvádí ãerstvá
medailistka.

V kategorii 80–85 let soupefií paní
Kottíková pouze s jednou, o rok star‰í
dámou. „Loni na mistrovství svûta
v Itálii jsem ji porazila v obou disciplí-
nách, ve skoku ze tfiímetrového i metro-
vého prkna. Letos na mistrovství Evro-
py jsme se o první místa podûlily,“
dodává paní Kottíková, která získala
první místo na metrovém a druhé místo
na tfiímetrovém prknû. I pfiesto, Ïe man-
Ïel se tu a tam na ni ‰kodolibû pousmû-
je a pronese nûco v tom smyslu, Ïe „je
blázen“, ona ho nepfiestává sv˘mi v˘ko-
ny od roku 1996, kdy zaãala na tyto pod-
niky jezdit, udivovat. Martin Korych
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Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v fiíjnu 2005 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.  
90 let – Anna Moravcová, Marie Breã-
ková, Anna Baláková
91 let – Lidmila Trãová, RÛÏena Skfii-
vánková, Marie Svobodová
92 let – Jaroslav Lamaã, Jarmila Hrd-
liãková, Emma Ajchlerová, Václav
Sochor, Vilemína Kroupová, RÛÏena
Vlková
93 let – Irena ¤epková, ZdeÀka Koste-
lecká, Emil ·pidlen
94 let – Antonie Maãková, Kvûtoslav
·imek, Helena Martincová
95 let – Vilma Maleãková, Anna Gro-
hová, Marie Kopecká
97 let – Marie Hamplová
100 let – Marie Potmû‰ilová

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

A léta bûÏí . . .Liberec se stal Hlou‰kov˘m osudem

V 82 letech získává medaile

Jde o primát?

Diamantovou svatbu oslavili v minu-
l˘ch dnech manÏelé Jifiina (79) a Vladi-
mír (84) Hlou‰kovi. SÀatek uzavfieli
hned po skonãení války v roce 1945 na
farním úfiadû ve Rtyni v Podkrkono‰í.
Lak˘rník a malífi písma se se svou man-
Ïelkou, jeÏ se písmomalífiství rovnûÏ
vûnovala aÏ do dovr‰ení dÛchodového
vûku, ocitli v Liberci úplnû náhodou.
Brzy po sÀatku se vypravili z rodn˘ch
podkrkono‰sk˘ch vesniãek za pracovní
pfiíleÏitostí a nov˘m domovem do
âeské Lípy. Cestou ‰patnû pfiestoupili
a pfiivítalo je nádraÏí zcela cizího
neznámého mûsta. První noc pfieãkali
mladí manÏelé v noclehárnû, ale hned
ráno je liberecké ulice velmi pfiíjemnû
pfiekvapily. Liberec Hlou‰kov˘m uãaro-
val také malebnou polohou a fiadami
secesních budov. Rozhodli se zde
zÛstat natrvalo. Nabídku prodeje vol-
ného domku po odsunut˘ch Nûmcích
nepfiijali a radûji se zabydleli v malém
nájemním bytû na ÎiÏkovû námûstí.
Tam se jim narodily tfii dûti: syn Vladi-
mír a dcery Jaroslava a Vûra. RozrÛsta-

jící se rodina vymûnila v roce 1959
tûsn˘ byt u horních kasáren za pfieci
jen prostornûj‰í bydlení.

Jak Ïijí manÏelé Hlou‰kovi dnes?
Potû‰ení jim pÛsobí sedm vnouãat
a devût pravnouãat. Po odchodu do
dÛchodu si oba léto co léto dobíjejí
Ïivotní elán na své chatû v Jizersk˘ch
horách. Prací na zahrádce a pobytem
v pfiírodû si udrÏují zdraví a dobrou
kondici.

Slavnostní obfiad manÏelského slibu
po ‰edesáti letech spoleãného Ïivota
jim rodina uspofiádala v obfiadní síni
liberecké radnice. (jav)

Liberec a konkrétnû matriãní oddûlení
liberecké radnice má pravdûpodobnû
primát, a to v zapsání kfiestního jména do
rodného listu. Nejde o Ïádné poãty jmen
jako spí‰ o samotnou podobu jména. Je
vskutku nezvyklé a v na‰ich zemûpis-
n˘ch ‰ífikách originální. Jeho nositelem
je chlapec, kter˘ se narodil v liberecké
porodnici spoleãnû se svojí sestfiiãkou
Natálií (jde o dvojãata) 19. srpna 2005.
V rodném listû má zapsáno jméno Metin.
„Jezdím velmi ãasto do Turecka k pfiáte-
lÛm. U nich jsem se také s tímto jménem
poprvé setkal,“ vysvûtluje otec malého
Metina, Stanislav ·etina. Rodiãe to pfii
v˘bûru jména nemûli jednoduché. Muse-
li se nejdfiíve obrátit na soudní znalkyni
v oboru jazykovûdy a specializace ovûfio-
vání podob jmen a pfiíjmení. Ta potvrdila,
Ïe jde o muÏské jméno arabského pÛvo-
du, jehoÏ v˘znam se vykládá jako
„pevn˘, siln˘, trvanliv˘“, a mÛÏe b˘t
zapsáno do matriky âR. „Budeme jej
oslovovat Met nebo podle anglického
Methew (ãti Metju). A svátek? Ten bude
slavit na Martina,“ odpovûdûl ‰Èastn˘
otec s tím, Ïe o v˘jimeãnost nepfiipravili
ani Natálku. Její pfiíjmení bude zapsáno
do rodného listu bez pfiípony -ová.

Pracovnice matriky liberecké radnice
potvrdily, Ïe jméno Metin skuteãnû
doposud nikdy do matriky nezapsaly
a nikdy se nevyskytlo. Nikdy o nûm
dokonce nesly‰ely a nesetkaly se s ním
ani matrikáfiky zvlá‰tní matriky v Brnû.
Îe by ‰lo dokonce o republikov˘ primát?

Dagmar Vodvárková

Sta let se doÏila 2. fiíjna 2005 paní
Marie Potmû‰ilová, která Ïije v ãesko-
dubském Domovû dÛchodcÛ. V jeho
kavárnû byla pro oslavenkyni pfiiprave-
na velkolepá oslava. Ke kulatému v˘roãí
jí pfii‰li poblahopfiát námûstkynû primá-
tora Dagmar Hel‰usová a hejtman Libe-
reckého kraje Petr Skokan. Marie Potmû-
‰ilová je i pfies svÛj vûk velice ãilá. âasto
ji nav‰tûvuje netefi, se kterou ráda jezdí
na chalupu do Nymburka. (ps)



Zelená lékárna

Setkání men‰in

Ambulance ORL

Pfiírodní léãitel a homeopat Slávek
Kunc v listopadovém Zpravodaji radí,
jak léãit opakované zánûty prÛdu‰ek.

Asi 95 % zánûtÛ prÛdu‰ek je zpÛso-
bováno viry, které v dÛsledku slabého
imunitního systému pronikají do tûla.
Jak uvádûjí v‰echny moderní lékafiské
knihy, klasická léãba pomocí rÛzn˘ch
antibiotik nepomÛÏe. Antibiotika zabíra-
jí pouze na bakterie, na viry nejsou úãin-
ná. Existují v‰ak rostliny, které nám
mohou pomoci. Tfieba rudbeckie, která
se prodává pod názvem tfiepatka, ter-
ãovka nebo echinacea.

Právû echinacea v podobû tinktury
zabírá na zánût prÛdu‰ek a na posílení
imunitního systému velmi dobfie. UÏívej-
te ji 3x dennû 30 kapek po dobu 3 mûsí-
cÛ. Na zesílení úãinkÛ tinktury se osvûd-
ãil ãaj sloÏen˘ ze 100 g yzopu lékafiské-
ho, 100 g konopice obilní, 100 g natû
plicníku, 50 g natû popence, 50 g kvûtu
petrklíãe, 50 g kvûtu divizny, 50 g kvûtu
slezu. Ráno 3 polévkové lÏíce této smûsi
pfielít 3/4 l vroucí vody, louhovat
20 minut, scedit do termosky a pít
3x dennû jeden ‰álek. Tento ãaj pomáhá
také u virového zánûtu plic spolu
s 50 mikrogramy Bio selenu uÏívan˘m
dennû. Doporuãuji zároveÀ otuÏování
pomocí sauny. Ráno stfiídavû teplou
a studenou sprchu, dále dechová cviãení
atd. (tel. 606 173 127) (sa‰)

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
❑ Chcete-li se dozvûdût více o ojedinûlé stavbû Je‰tûdu, která byla prohlá‰ena
za národní kulturní památku âR, nav‰tivte na‰e informaãní centrum. Nabízíme
vám unikátní publikaci „Fenomén Je‰tûd“, coÏ je tfiíjazyãná kniha (âJ, NJ, AJ)
s fiadou ãernobíl˘ch i barevn˘ch fotografií, která podrobnû dokumentuje celou
historii stavby horského hotelu Je‰tûd. Prodejní cena je 699 Kã.
❑ Pokud jste obdivovateli Je‰tûdu a pfiedev‰ím nádherného rozhledu, máme
pro vás dal‰í tip. Infomateriál „Panorama Je‰tûd 1 012 m n. m.“, kter˘ obsa-
huje kreslenou panoramatickou mapu celého okolí vãetnû nadmofiské v˘‰ky
konkrétních bodÛ v kraji a doprovodné texty k historii Je‰tûdu, spoleãnostem
zde pÛsobícím, v˘letÛm do blízkého okolí atd. Prodejní cena je 20 Kã.
❑ Velmi zajímavá je i reprodukce kresleného panoramatu z Je‰tûdu. Obraz
o rozmûrech 50 x 50 cm je vyti‰tûn dle originálu z roku 1907 – ve dvou verzích
– ãeské a nûmecké. Prodejní cena je 40 Kã.
❑ Ménû nároãn˘m zájemcÛm mÛÏeme poskytnout alespoÀ základní leták
o Je‰tûdu – stavbû století, kter˘ obsahuje mnoho uÏiteãn˘ch informací. K dis-
pozici v MIC.

NAV·TIVTE STRÁNKY WWW.INFOLBC.CZ
Nov˘ rok se pomalu blíÏí. Pokud vás zajímá, jaká kulatá v˘roãí libereck˘ch his-
torick˘ch událostí nás ãekají v roce 2006, nav‰tivte stránky www.infolbc.cz
(rubrika Aktuality). Pfiejeme pfiíjemné chvilky pfii dûjinném rozjímání.

NOVINKY PRODEJE
❑ Nabídka kalendáfiÛ na rok 2006 se opût o nûco rozrostla – úplnou novinkou
jsou nástûnné kalendáfie Kry‰tofovo Údolí (155 Kã) a Jizerské hory – M. Kirch-
ner (165 Kã). Dále u nás najdete nástûnné kalendáfie: Jizerské hory – M. Dra-
hoÀovsk˘ (150 Kã), Jizerky – J. Vesel˘ (79 Kã), Liberec – M. DrahoÀovsk˘
(150 Kã), Libereck˘ kraj – M. DrahoÀovsk˘ (150 Kã), âesk˘ ráj – S. Weiss
(155 Kã), kalendáfie stolní – Bukoviny – Balda, Weiss (67 Kã), Kraj pod Je‰tû-
dem (79 Kã) a miniaturní kalendáfi Jizerské hory – M. DrahoÀovsk˘ (29 Kã).

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE LISTOPADU
2. 11. 1907: byl vyroben první vÛz znaãky RAF – Reichenberger Autom. Fabrik.

10. 11. 1938: byla vypálena synagoga a rok poté uzavfien Ïidovsk˘ hfibitov.
18. 11. 1968: se konala stávka vysoko‰kolákÛ.
30. 11. 1587: byla dokonãena stavba kostela sv. Antonína
Nav‰tivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Pfiíjemn˘ mûsíc listopad pfieje a na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu odboru ‰kolství, kultury a sportu. 
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Víte, Ïe . . .
❑ rodiãe novorozencÛ nejãastûji vybírají pro své potomky jména jako: Jan, Mar-
tin, Tomá‰, Luká‰, Adam, Michal, Daniel, Tereza, Katefiina, Eli‰ka, Natálie
❑ mezi netradiãní jména, která rodiãe volí pro své dûti, patfií Vivien, Armin, Joná‰,
Judita, Liliana a Ryan
❑ vodítkem pro v˘bûr jména mÛÏe b˘t kniha „Jak se bude jmenovat“, jejíÏ autor-
kou je Dr. Miloslava Knappová; kniha obsahuje 1 500 jmen
❑ pokud jméno, které si rodiãe vyberou pro své dítû, není nalezeno v dostupné
literatufie, je nutné poÏádat soudní znalkyni v oboru jazykovûdy, specializace ovû-
fiování podob jmen a pfiíjmení Dr. M. Knappovou o znaleck˘ posudek
❑ podle zákona ã. 301/2000 Sb. lze pfii zápisu narození dítûte na základû Ïádosti
rodiãÛ uvést pfiíjmení dítûte Ïenského pohlaví v muÏském tvaru za podmínky, je-li
dítû: – cizincem, – obãanem, kter˘ má nebo bude mít trval˘ pobyt v cizinû, – obãa-
nem, jehoÏ jeden z rodiãÛ je cizincem, – obãanem, kter˘ je jiné neÏ ãeské národ-
nosti (dav)

Komise pro národnostní men‰iny
a oddûlení prevence a sociálních vûcí
magistrátu pofiádají 1. prosince 2005
od 12.30 hodin v budovû libereckého
Kolosea v Liberci-Pavlovicích 6. roãník
kulturního odpoledne národnostních
men‰in, nazvan˘ „Îijeme tady“.
V bohatém programu vystoupí napfií-
klad taneãní soubor Yochevet z Tfiebíãe
ãi úãastník druhého kola Superstar –
Ali Amiri a dal‰í. (vod)

Oddûlení ORL Krajské nemocnice
Liberec se pfiestûhovalo z budovy 
chirurgie do 3. patra Léãebny dlouho-
dobû nemocn˘ch. ORL pohotovost fun-
guje ve v‰ední dny od 16 do 7 hodin
a ãtyfiiadvacetihodinová sluÏba se t˘ká
sobot, nedûlí a svátkÛ. Telefonní ãíslo
na ORL ambulanci zÛstává stejné –
485 312 601, sluÏebna pohotovostní
sestry – 485 313 180. (sa‰)
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7.–13. 11. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

14.–20. 11. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

21.–24. 11. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),

tel.: 485 111 182

25.–27. 11. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

28. 11.–1. 12. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

2.–4. 12. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

5.–8. 12. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),

tel.: 485 111 182

9.–11. 12. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040

12.–15. 12. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495

Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h, ne, svátky: 8–20 h,

tel.: 482 772 755

Pohotovostní
sluÏby lékáren

PROVOZNÍ DOBA:
pondûlí–pátek 19–23 hodin, 

sobota 13–23 hodin,
nedûle, svátky 8–23 hodin

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 19. listopadu 2005 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora

19|11
9 – 12 hod.
UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu u primátora 

je nutné se pfiedem objednat na tel. ã.: 485 243 102

Pohled do kanceláfie primátora

Komunitní plánování sociálních sluÏebStatutární mûsto Liberec

Odbor kanceláfi primátora patfií
k nejvytíÏenûj‰ím pracovi‰tím magist-
rátu mûsta Liberec. Právû on je témûfi
u v‰ech spoleãensk˘ch, kulturních, ale
i sportovních událostí, které se ve
mûstû pod Je‰tûdem konají.

Zeptali jsme se tiskového mluvãího
a zároveÀ i vedoucího oddûlení tiskové-
ho, vnûj‰ích vztahÛ a propagace Marti-
na Korycha, na kter˘ch v˘znamn˘ch
událostech se od zaãátku ‰kolního roku
odbor kanceláfi primátora podílel
a které ho teprve ãekají?

„Do zaãátku ‰kolního roku jsme
vstoupili doslova rovn˘ma nohama.
Hned první den byl pro nás ve zname-
ní slavnostního zprovoznûní tramvajo-
vé trati do Horního Hanychova. T˘den
poté nás ãekala dal‰í zatûÏkávací
zkou‰ka. Své brány otevírala vefiejnosti
nová Tipsport arena a pfii této pfiíleÏi-
tosti jsme se podíleli pfiedev‰ím na
organizaci doprovodného programu,
kter˘ zaãínal jiÏ v ranních hodinách.
Následnû jsme se podíleli na ãtvrtém
roãníku Primátorského dne solidarity
a nejnovûji na Kulturních dnech Liber-
ce a Augsburgu – Dialog. Právû Kultur-
ní dny jsou zatím nejv˘znamnûj‰í udá-
lostí leto‰ního roku a dost moÏná i za
nûkolik posledních let. Po tfii t˘dny

jsme pfiipravovali dennû minimálnû
jednu atraktivitu pro náv‰tûvníky,
organizovali pro nû soutûÏe, vym˘‰leli
pestr˘ program a v neposlední fiadû se
snaÏili poskytnout jim nejucelenûj‰í
pfiehled o dûní v rámci Dialogu pro-
stfiednictvím sdûlovacích prostfiedkÛ.
Jen co po tfiech t˘dnech Dialog skonãil,
vrhli jsme se do finálov˘ch pfiíprav Dne
otevfien˘ch dvefií na radnici a s ním
spojeného Koncertu pro hrdiny. Na
dvefie jiÏ ale klepe advent a s ním spo-
jené pásmo koncertÛ, které rovnûÏ
budeme spoluorganizovat, stejnû jako
tradiãní Vánoãní trhy.“

Zb˘vá dodat, Ïe odbor kanceláfi pri-
mátora se pravidelnû jiÏ v posledních
mûsících roku zab˘vá pfiípravou novo-
roãního Benefiãního koncertu v sále
Severoãeského muzea a Plesem primá-
tora. Kromû v‰ech zmínûn˘ch aktivit
organizuje tiskové konference, vysílá
novináfiÛm tiskové zprávy váÏící se
k nejzajímavûj‰ím událostem, sv˘mi
pfiíspûvky se podílí na aktuálnosti
webov˘ch stránek www.liberec.cz,
pomáhá s organizací rÛzn˘ch událostí
i jin˘m spolkÛm a organizacím ve
mûstû a v neposlední fiadû na tomto
odboru „vzniká“ Zpravodaj liberecké
radnice. (sa‰)

Mûsto Liberec se v leto‰ním roce
zapojilo do procesu komunitního pláno-
vání sociálních sluÏeb a vypracování
Komunitního plánu sociálních sluÏeb
v Liberci pro období roku 2005 aÏ 2007.
Cílem komunitního plánování sociálních
sluÏeb je zapojit obãany mûsta do roz-
hodování o problémech, které se je bez-
prostfiednû t˘kají. Vefiejnost, poskytova-
telé sociálních sluÏeb a mûsto sestaví na
základû znalostí skuteãn˘ch potfieb plán
sociálních sluÏeb.

Proces komunitního plánování garan-
tuje odbor sociální péãe magistrátu.
V souãasnosti pracuje pût odborn˘ch
pracovních skupin v poãtu zhruba 70 lidí
a zapojit se mohou dal‰í zájemci pfiede-
v‰ím z fiad uÏivatelÛ sociálních sluÏeb ãi
vefiejnosti. Pracovní skupiny se scházejí
pravidelnû a v˘sledkem jejich dosavad-

ní ãinnosti je vytvofiení aktuálního adre-
sáfie poskytovatelÛ sociálních sluÏeb na
území Liberce (pfiípadnû blízkého okolí),
dále zpracování dotazníku pro poskyto-
vatele sociálních sluÏeb. Souãástí komu-
nitního plánu je také zpracování demo-
grafick˘ch dat zadavatelem, jeÏ budou
podkladem pro jednání jednotliv˘ch
pracovních skupin.

V˘sledky spoleãné ãinnosti budou
prÛbûÏnû zvefiejÀovány na webov˘ch
stránkách mûsta www.liberec.cz – od-
bor sociální péãe, a ve Zpravodaji libe-
recké radnice.

V pfiípadû zájmu o proces komunitní-
ho plánování a problematiku poskytová-
ní sociálních sluÏeb se obraÈte na koor-
dinátorku komunitního plánu Alenu
Bartoníãkovou, tel.: 485 244 934, e-mail:
bartonickova.alena@magistrat.liberec.cz

vyhla‰uje 1. kolo v˘bûrového fiízení 
na poskytnutí dotací

ze Zdravotního a sociálního fondu
statutárního mûsta Liberec

na projekty uskuteãnûné v období 
od 1. ledna do 30. ãervna 2006.
Formuláfie Ïádostí jsou k dispozici

na odboru sociální péãe, oddûlení pre-
vence a sociálních vûcí na tfiídû

1. máje 108 (budova Uranu) v 5. patfie
ã. dvefií 74 u paní A. Bartoníãkové, tel.
485 244 934, dále v recepci liberecké
radnice a na internetov˘ch stránkách

statutárního mûsta Liberec 
www.liberec.cz

Nová Pravidla pfiidûlování dotací 
ze Zdravotního a sociálního fondu 

statutárního mûsta Liberec jsou platná
od 1. 10. 2005 a jsou souãástí Ïádosti

o poskytnutí dotace. 
Îádosti jsou pfiijímány v úfiední

dobû Magistrátu mûsta Liberec 
od 1. listopadu 2005,

uzávûrka pfiijímání Ïádostí je 
29. prosince 2005  do 16 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné
formuláfie nebude brán zfietel pfii

posuzování Ïádostí.
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Statutární mûsto Liberec i letos o adventním ãase pfiipravilo bohat˘ program, kter˘ by vám mûl zpfiíjemnit dny pfiedvánoã-
ního shonu a pfiíprav. Chceme vám nabídnout chvíle klidu a pohody, pfii níÏ vdechnete kouzlo Vánoc a tradic, které k nim
neodmyslitelnû patfií.

Nedûle 27. 11.
16.30 hod. 1. adventní koncert na schodech pfied radnicí – vystoupení dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ: Kopretinka Z· Vesec,

Lesnûnky Z· Lesní, Zpívající blechy Z· Vratislavice, V˘‰inka Z· Aloisina v˘‰ina, Ïáci ZU· Liberec a pûveck˘
sbor Je‰tûd

17 hod. Slavnostní rozsvícení vánoãního stromu a zapálení 1. adventní svíce

Nedûle 4. 12.
18 hod. 2. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice – vystoupí liberecká skupina Jarret se sv˘m jiÏ tradiã-

ním vánoãnímprogramem. Zapálení 2. adventní svíce

Pondûlí 5. 12.
16 hod. SoutûÏ o nejlep‰í masku ãerta, Mikulá‰e a andûla

Vystoupí soubor Kejklífiky. Slavnostní pfiíjezd Mikulá‰e do mûsta – tradiãní mikulá‰ská akce na námûstí pfied
libereckou radnicí

Nedûle 11. 12.
18 hod. 3. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice – s vánoãními skladbami barokních mistrÛ vystoupí

libereck˘ barokní soubor. Zapálení 3. adventní svíce

Pondûlí 12. 12.
16 hod. Slavnostní otevfiení libereckého betlému na nádvofií liberecké radnice

Stfieda 14. 12.
10-16 hod. Prodejní v˘stava vánoãních v˘robkÛ Odborného uãili‰tû a Praktické ‰koly Liberec v zasedací síni ã.11 libe-

recké radnice

âtvrtek 15. 12.
17.30 hod. Adventní koncert libereckého vokálního sextetu Offbeat v reprezentaãních prostorách Liebiegovy vily

Pátek 16. 12.
10-16 hod. Vánoce oãima dûtí – tradiãní v˘stava vánoãních v˘tvarn˘ch prací dûtí libereck˘ch matefisk˘ch ‰kol v zase-

dací místnosti ã. 11 liberecké radnice, která je vefiejnosti zpfiístupnûna také v sobotu 17. 12. a v nedûli 18. 12.
od 10 do 16 hodin a v pondûlí 19. 12. od 9 do 15 hodin. Slavnostní zahájení v˘stavy se koná v pátek 16. 12.
v 10 hodin za úãasti námûstkynû primátora Dagmar Hel‰usové

Sobota 17. 12.
11 hod. „·tûdrej veãer nastal aneb Veselé obrázky vánoãní“ – vystoupí soubor Jizera na námûstí Dr. E. Bene‰e

Nedûle 18. 12.
10.30 hod. Pfiíchod Panny Marie do Betléma – oÏivl˘ betlém sdruÏení V.O.R.E.L. na schodech pfied libereckou radnicí
18 hod. 4. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice – Michiyo Keiko – soprán, Jaroslav ·aroun – klavír.

Zapálení 4. adventní svíce a zdobení vánoãního stromku v obfiadní síni

Pondûlí 19. 12.
16 hod. Zpívá Vám Carola – koncert pûveckého sboru pfii Z· a ZU· JabloÀová na schodech foyer liberecké radnice

Úter˘ 20. 12.
16.30 hod. Îivé vánoãní koledy – koncert prestiÏního v˘bûru osmi dechov˘ch nástrojÛ kapely Celest˘nka na ochozu

liberecké radnice

Stfieda 21. 12. – ãtvrtek 22. 12.
16.30 hod. Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

Pondûlí 12. 12. – pátek 23. 12.
Tradiãní vánoãní trhy na námûstí pfied radnicí

KaÏd˘ v‰ední den a v sobotu dopoledne bûhem vánoãních trhÛ bude na nádvofií liberecké radnice vystaven
libereck˘ betlém, kter˘ vznikl v rámci sympozia v˘tvarníkÛ „Setkání umûleck˘ch fiemesel“.

Pfiichází ãas adventu s vÛní jehliãí

Krajská organizace SdruÏení nájemní-
kÛ âR Liberec dûkuje primátorovi mûsta
Ing. Jifiímu Kittnerovi, námûstkyni pri-
mátora Ing. Evû Koãárkové a zastupitel-
stvu, ktefií odsouhlasili dotaci na projekt
Celostátního informaãního centra (CICB)
pro bydlení – právnû osvûtového pora-
denství pfii krajské organizaci.

Podûkování


