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Magistrát mûsta
Liberec oznamuje,
Ïe drÏitelé „Liberecké mûstské karty“
mohou jiÏ od 1. ãervence 2006 tuto
kartu pouÏívat pﬁi vstupu do hlavní
budovy radnice na námûstí Dr. E. Bene‰e a nemusí jiÏ procházet recepcí,
ale rovnou pﬁes turnikety. Recepce
magistrátu a mûstské informaãní
centrum v‰ak nadále poskytují poÏadované informace.

PODùKOVÁNÍ
KaÏdoroãnû nejvíce obdivu sklízejí „borci“ s nákladem pûnivého moku.

Víkend uprostﬁed ãervence
bude patﬁit Je‰tûdu
Rok se se‰el s rokem a statutární
mûsto Liberec v ãervenci opût poﬁádá
oblíbenou akci, nazvanou tentokrát
„Je‰tûd 2006“. Je‰tûdské slavnosti zaãínají v pátek 14. ãervence ve 21.30 hodin
hymnou Je‰tûdu a koncertem, na kterém vystoupí kapela Davida Krause
a O5 & Radeãek. Veãer bude zakonãen
svûtelnou show Jiﬁího Davida. V sobotu
15. ãervence zaãne program v 9 hodin
soutûÏemi, a to ve vyná‰ení sudÛ na
Je‰tûd, dosaÏením Mt. Everestu (osm
v˘stupÛ), soutûÏí stovkaﬁÛ, do které se
mohou zájemci registrovat na tel. ãísle

485 109 717. Dûti budou moci zhlédnout
pﬁedstavení loutkového divadla Na
cestû, a to v 11 a ve 14 hodin. Souãástí
je‰tûdské akce je tzv. Jízda barona Liebiega, kterou od 11 do 13 hodin pﬁedvedou autoveteráni na Sokolovském
námûstí v Liberci.
Veãerní program na Je‰tûdu v sobotu bude pokraãovat od 19.30 hodin
pokusem o pﬁekonání svûtového rekordu v délce ‰ály omotané kolem obvodu
Je‰tûdu. RovnûÏ budou vyhlá‰eny
v˘sledky fotografické soutûÏe „V˘let
na Je‰tûd“. Ve 20 hodin diváci zhlédPokraãování na str. 7

V‰em ãlenÛm okrskov˘ch volebních
komisí, kteﬁí se zúãastnili práce pﬁi pﬁípravû a prÛbûhu voleb do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR, dûkuji za
spolupráci. Odmûna za práci ãlenÛm
komisí bude vyplacena nejpozdûji do
21. 7. 2006. O pﬁesném v˘platním termínu budou informováni prostﬁednictvím
úﬁední desky a webov˘ch stránek SML.
Pﬁípadní zájemci o práci v okrskov˘ch
volebních komisích pro podzimní komunální volby se mohou hlásit jiÏ v prÛbûhu mûsíce srpna na recepci v budovû
radnice. Jitka ·tíchová, správní odbor

Úﬁední hodiny magistrátu
Po, St: 8.30–18 hod. • Út, ât: 8.30–16 hod. • Pá: 8.30–14 hod.
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Sanitární dny na magistrátu jsou v pátek
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■ Zastupitelé mûsta schválili návrh
Správní rady zdravotního a sociálního
fondu na pﬁidûlení dotací 275 900 Kã.
V loni v prosinci zastupitelstvo mûsta
schválilo rozpoãet tohoto fondu na rok
2006 ve v˘‰i 1 milion korun. V rámci
2. rozpoãtového opatﬁení do‰lo k nav˘‰ení rozpoãtu na leto‰ní rok o 14 tisíc
korun (nevyãerpané a vrácené prostﬁedky z roku 2005). V I. kole byla rozdûlena ãástka 530 350 Kã, ve II. kole
ãástka 268 400 Kã. V rámci III. kola bylo
podáno 44 projektÛ od 37 ÏadatelÛ,
z nichÏ 9 projektÛ bylo podáno v I. kole
v˘bûrového ﬁízení a dle rozhodnutí
správní rady bylo jejich posouzení pﬁesunuto do III. kola. Jeden projekt byl
podán po uzávûrce. Celková v˘‰e poÏadovan˘ch finanãních prostﬁedkÛ dosáhla 2 766 640 korun. Pro III. kolo zbyla
k rozdûlení ãástka 275 900 Kã. Podle
návrhu správní rady touto ãástkou
bude podpoﬁeno celkem 15 projektÛ.

Z A S T U P I T E L S T V O
Mezi úspû‰n˘mi Ïadateli jsou napﬁíklad Fokus Liberec (dotace ve v˘‰i
35 tisíc Kã), Stﬁedisko rané péãe Liberec (86 tisíc Kã), Domov pro mentálnû
postiÏené Harcov (50 tisíc Kã), Oblastní
charita Liberec (10 tisíc Kã).
■ Radní mûsta souhlasili s jmenováním ﬁeditelÛ dvou základních ‰kol, a to
na základû konkurzního ﬁízení. Na Z·
âeská bude funkci ﬁeditelky zastávat
PaedDr. Jitka Mike‰ová a na Z· Oblaãná Mgr. Josef Jirou‰ek.
■ Z titulu funkce valné hromady rada
mûsta odsouhlasila mûstské spoleãnosti Liberecká IS, a. s. zmûnu stanov, a to
upﬁesnûní postavení a pÛsobnost ﬁeditele a zmûny t˘kající se usná‰ení pﬁedstavenstva a jednání za spoleãnost.
Jejich cílem bylo operativnûj‰í fungování spoleãnosti.
■ âlenové mûstské rady schválili nákup 1 kusu cisternové automobilové
stﬁíkaãky CAS 16 pro potﬁeby Sboru

Liberec získal ãtvrt milionu
âtvrt milionu korun získalo mûsto
Liberec od spoleãnosti Pivovary Staropramen, která vyhlásila program na
zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí ve mûstech. Liberec se do tohoto programu
zapojil a jeho projekt „Stabilizace
Císaﬁské aleje“ byl jedním z deseti
vítûzn˘ch a celkem 125 pﬁihlá‰en˘ch
projektÛ.
Stromoﬁadí „Císaﬁská alej“ se
nachází v katastru Vesce a Dlouhého
Mostu, pﬁiãemÏ ãást aleje je na pozemcích ve vlastnictví obce Dlouh˘ Most
a ãást, která jiÏ byla stabilizována, je na
pozemcích ve vlastnictví SML. Obec
Dlouh˘ Most pﬁipravuje regeneraci
ãásti stromoﬁadí z vlastních finanãních
prostﬁedkÛ. Cílem projektu je stabilizace v˘znamného krajinného prvku –
stromoﬁadí, zv˘‰ení jeho provozní bezpeãnosti, otevﬁení prÛhledÛ do krajiny.
Konkrétnû jde o o‰etﬁení 114 kusÛ stro-

mÛ – jasan, javor mléã, javor klen.
U dﬁevin byl proveden zdravotní a bezpeãnostní ﬁez, o‰etﬁeny dutiny, vyvázány koruny s naru‰enou stabilitou
a dal‰í. Dva stromy v havarijním stavu
byly pokáceny. Alej bude obohacena
o v˘sadbu 30 nov˘ch mlad˘ch stromÛ
a instalaci laviãek. Pﬁedpokládan˘ termín ukonãení realizace projektu je
30. listopadu 2006.
(dv)

M ù S T A

dobrovoln˘ch hasiãÛ Vratislavice nad
Nisou a 1 kusu cisternové automobilové
stﬁíkaãky CAS 24 pro SDH Pilínkov. Oba
nákupy jsou v souladu s v˘sledky zadávacího ﬁízení. Poﬁízení cisterny pro vratislavick˘ sbor je v souãasnosti pokryto
dotací z Ministerstva vnitra âR (maximálnû 2 miliony Kã), pﬁíspûvkem MO
Vratislavice nad Nisou (1 milion Kã)
a zbytek ceny tvoﬁí ãástka schválená
v rozpoãtu mûsta. Vozidlo pro SDH Pilínkov je poﬁizováno na splátky. V roce
dodání vozidla bude uhrazena splátka
ve v˘‰i 2 870 800 Kã, v roce 2007
1 727 880 Kã a v roce 2008 1 151 920 Kã.
Nákupem tûchto vozidel je obmûna
hasiãské techniky témûﬁ hotova. Zb˘vá
jiÏ jen realizovat poﬁízení stﬁíkaãky pro
SDH Horní Hanychov. Îádost o dotaci
na nákup tohoto vozidla nebyla v roce
2006 schválena ministerstvem vnitra,
a proto mÛÏe b˘t zaﬁazena do dal‰ího
kola programu v roce 2007.
(dav)

Láznû potﬁebují
stovky milionÛ
Rada mûsta se zab˘vala koneãnou
studií proveditelnosti budoucího vyuÏití objektu Mûstsk˘ch lázní jako „Domu
zdraví“. Studie komplexnû ﬁe‰í ekonomickou situaci celého projektu, a to jak
ve vztahu pﬁínosu pro investora
(mûsto), tak i pro cel˘ region, zamûstnavatele, ‰koly atd.
Z dokumentu vypl˘vá, Ïe zámûr má
velkou ‰anci stát se pro provozovatele
sebefinancovateln˘m, úspû‰n˘m, coÏ
se v‰ak neobejde bez znaãné finanãní
injekce. PﬁedbûÏnû jsou celkové investice odhadnuty na 459 milionÛ korun
s tím, Ïe ekonomická ztráta bude ãinit
188 milionÛ korun. Pro realizaci tohoto zámûru mûsto bude Ïádat o finanãní prostﬁedky Evropskou unii a pokusí
se získat zdroje i z Norsk˘ch fondÛ.
(dav)

Povûstné jezírko v centru mûsta nahradí moderní stavba
Nov˘ polyfunkãní objekt izraelské
spoleãnosti Plaza Centers nahradí
povûstné jezírko na ·aldovû námûstí.
„Rada odsouhlasila prodej budovy
a parcel, ale spoleãnosti Plaza nejprve
obojí pronajmeme na dobu urãitou.
Chceme se totiÏ pojistit, Ïe zámûr se
opravdu uskuteãní,“ uvedl primátor Jiﬁí
Kittner. Doba pronájmu byla stanovena
do konce bﬁezna 2009. Za tuto transakci
má mûsto získat pﬁes 40 milionÛ korun

2

za parcely a 2,14 milionu za budovu,
která sousedí s objektem âeské poji‰Èovny. Spoleãnost Plaza by ráda stavbu,
do níÏ hodlá investovat aÏ 800 milionÛ
korun, zahájila pﬁí‰tí rok a dokonãila ji
v roce 2008.
Námûstek primátora Jiﬁí Veselka
uvedl, Ïe mûsto bude trvat na dodrÏení
dostateãného poãtu zelenû a vodních
ploch, jeÏ budou souãástí stavby, a rovnûÏ si chce prosadit úãast na kontrol-

ních dnech a na architektonickém
dohledu nad dílem. Smlouvu o nájmu
a koupi najaté vûci projednávalo zastupitelstvo v termínu uzávûrky Zpravodaje, takÏe nebylo moÏné uvést jeho stanovisko.
Nov˘ polyfunkãní objekt poãítá se
supermarketem, obchody, spoleãensk˘mi, zábavními a stravovacími zaﬁízeními, multikinem, byty, kanceláﬁemi a parkovacími místy pro 500 vozidel. (vod)

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVENEC–SRPEN 2006

Z· Je‰tûdská se pﬁí‰tí rok doãká rekonstrukce
Rada mûsta schválila zámûr rekonstrukce Z· Je‰tûdská a zároveÀ i podání Ïádosti na ministerstvo financí
o poskytnutí dotace na tuto rekonstrukci.
Základní ‰kola v Je‰tûdské ulici patﬁí
mezi perspektivní ‰kolská zaﬁízení, a to
jak co do kvality v˘chovnû vzdûlávací
ãinnosti, tak co do pestrosti mimo‰kolních aktivit. Objekt ‰koly byl postaven
v 80. letech minulého století a z hlediska tepelnû technick˘ch vlastností jsou

zcela nevyhovující v˘plnû oken, které
neodpovídají pﬁedepsané âSN. V roce
2004 a 2005 bylo ve ‰kole provedeno
zateplení obvodov˘ch stûn a zapoãato
s postupnou rekonstrukcí sociálních
zaﬁízení, a to z vlastních prostﬁedkÛ
mûsta. Na rok 2007 je naplánována
v˘mûna v˘plní oken ve v‰ech pavilonech a rekonstrukce sociálních zaﬁízení. Okna jsou dﬁevûná, zdvojená
a v nûkter˘ch pavilonech v havarijním
stavu. V‰echna budou vymûnûna za

plastová. Rekonstrukce sociálních zaﬁízení pﬁedstavuje rekonstrukci vÏdy jednoho bloku pavilonu a jedná se o v˘mûnu dlaÏeb, obkladÛ, zaﬁizovacích pﬁedmûtÛ a potrubí vãetnû odvûtrání.
V‰echny tyto úpravy pﬁedstavují
náklady okolo 15 200 000 Kã, pﬁiãemÏ
mûsto by hradilo ãástku 200 tisíc korun
a zb˘vající ãást by pokryla státní dotace. Stavební práce na rekonstrukci by
mûly b˘t zapoãaty v kvûtnu 2007
a dokonãeny v ﬁíjnu téhoÏ roku.
(dv)

Zmûna tarifu parkování u botanické zahrady
Nov˘ tarif za zaparkovan˘ automobil v oblasti botanické zahrady platí od
22. ãervna. Dosud zde ﬁidiãi platili
taxu 50 Kã, pﬁiãemÏ mûli ãtyﬁi hodiny
na prohlídku celého areálu zahrady.
Za kaÏdou dal‰í hodinu stání museli
uhradit 10 Kã. Vzhledem k tomu, Ïe ne
vÏdy prohlídka trvá pﬁedplacen˘ch
240 minut, obrátil se na správce systému placeného parkování ﬁeditel botanické zahrady s poÏadavkem na

zmûnu tarifu, s ãímÏ radní souhlasili.
Od 22. ãervna motoristé za parkování
v okolí botanické zahrady uhradí
10 korun za hodinu, minimálnû
5 korun za pÛlhodiny. Mezi radními
také zaznûl poÏadavek, aby byl parkovací automat osazen informací o prÛmûrné délce prohlídky botanické
zahrady, která by náv‰tûvníkÛm slouÏila jako doporuãení pﬁi placení parkovného.
(dav)

Mûsto zajistí byty pro handicapované
Jednotlivá bytová druÏstva v Liberci
mají k dispozici byty zvlá‰tního urãení
pro uÏívání zdravotnû postiÏen˘mi osobami (vût‰inou se jedná o byty v novostavbách). Mûsto vede evidenci vhodn˘ch zájemcÛ o tyto byty a samo nûkolik takov˘ch vlastní. S cílem zajistit handicapovan˘m lidem dostupnost tûchto
bytÛ, a to jak materiálnû, tak hlavnû

finanãnû, rozhodlo se vstoupit do bytov˘ch druÏstev Vlnaﬁská, Star˘ Harcov
a A+G Stadion. Tato snaha umoÏní získat celkem devatenáct bytov˘ch jednotek zvlá‰tního urãení a v nich sjednotit
v˘‰i nájemného na míru nájmu uplatÀovanou napﬁíklad v domech s peãovatelskou sluÏbou. Ta se pohybuje okolo
27 Kã za 1 m2.

Ohlednû bytÛ zvlá‰tního urãení
postaven˘ch se státní dotací rada rovnûÏ rozhodla o zmûnû pravidel jejich pﬁidûlování. „Pokud tyto byty nebudou
obsazeny zdravotnû postiÏen˘mi obãany, nabídneme je lidem, kteﬁí do své
dospûlosti byli umístûni v pûstounsk˘ch
rodinách nebo v˘chovn˘ch zaﬁízeních,“
uvedl primátor Jiﬁí Kittner.
(dav)

Leto‰ní extrémní zima byla draÏ‰í
O 3,3 milionu korun více neÏ v loÀském roce zaplatí mûsto za zimní údrÏbu. Tato skuteãnost je dána nûkolika
faktory, z nichÏ hlavní jsou klimatické
podmínky, které v období od 1. listopadu 2005 do 15. dubna 2006 panovaly ve
mûstû pod Je‰tûdem. Pﬁesnû v tomto
ãasovém úseku totiÏ v Liberci trvalo
vlastní zimní období. Za tuto dobu byla
provádûna údrÏba na 387 km silnic
I.– III. tﬁídy, 143 km chodníkÛ a na nûkolika tisících metrÛ ãtvereãních veﬁejn˘ch
prostranství, parkovacích ploch, zastávek MHD, parkov˘ch cest a schodech.
Na tûchto pracích se v prÛbûhu celého
období podílelo 146 provozních pracovníkÛ, 25 traktorÛ, 10 nákladních vozidel
a 64 speciálních strojÛ a mechanismÛ
(nakladaãe, frézy atd.). Poãet dnÛ, kdy

teplota nestoupla nad 0 °C byl 88 (vloni
65), nejniÏ‰í teplota byla namûﬁena
minus 22 °C, coÏ je je‰tû o 9 °C ménû
neÏ v pﬁedchozím zimním období. (mk)

Dal‰í statistická ãísla uvádíme níÏe
v tabulce:

Zimní sezona
2004/2005
Poãet sledovan˘ch dnÛ zimního období
151 dnÛ
Celkov˘ spad snûhu za celé období
368 cm
ÚdrÏba posypem (sníh do 1 cm, námraza)
39 dnÛ
ÚdrÏba pluhování + posyp
(spad snûhu 1–5 cm)
39 dnÛ
ÚdrÏba pluhování + posyp
(spad snûhu 5–25 cm)
22 dnÛ
Spotﬁeba soli
5 416 t
Spotﬁeba písku
4 066 t
Spotﬁeba solanky
165 t
Spotﬁeba drtû
1 643 t
Spotﬁeba ekogritu
223 m3
Celkové náklady
na zimní údrÏbu vãetnû DPH
38 356 475,80 Kã
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Zimní sezona
2005/2006
166 dnÛ
323 cm
60 dnÛ
48 dnÛ
19 dnÛ
5 163 t
3 270 t
182 t
3 405 t
251 m3
41 711 611,90 Kã
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Prázdniny budou pro libereck˘ magistrát v˘jimeãné
Léto 2006 bude pro libereck˘ magistrát v˘jimeãné. V ãervenci by totiÏ mûla
b˘t dokonãena stavba nové radnice
v rekonstruovan˘ch prostorách staré
knihovny na námûstí Dr. E. Bene‰e a je
tedy zﬁejmé, Ïe v této souvislosti dojde
k ﬁadû zmûn. Ty nám podrobnû popisuje osoba nejpovolanûj‰í, tajemník
magistrátu mûsta Liberec, JUDr. Marek
¤eháãek:
„Dokonãení stavby s fasádou pﬁipomínající budovu zámeckého ,stﬁihu’
bude znamenat pﬁedev‰ím zkrá‰lení
bezprostﬁedního okolí radnice, v jejímÏ
interiéru vzniknou jak pro veﬁejnost, tak
i pro úﬁedníky velmi vzdu‰né a pﬁehledné prostory s hlavní pﬁepáÏkovou halou.
Stejnû jako je tomu napﬁíklad ve spoﬁitelnû i v nové radnici si obãané budou
moci vyﬁizovat kaÏdodenní záleÏitosti
u jednotliv˘ch, pﬁehlednû ﬁazen˘ch pﬁepáÏek.“
Do nové radnice bude ov‰em tﬁeba
pﬁemístit 200 zamûstnancÛ magistrátu
s „jejich“ archivy a kartotékami. Stûhování nemine napﬁíklad kompletní evi-

denci obyvatel mûsta Liberce na správním odboru. „PÛjde o velmi pﬁísnû sledovanou záleÏitost, neboÈ ve‰kerá
osobní data obãanÛ musí b˘t chránûna,
kartotéãní lístky pﬁevedeny pod neustál˘m dozorem kompetentních úﬁedníkÛ,“
upozorÀuje tajemník Marek ¤eháãek,
kter˘ tyto pﬁesuny oznaãil za nejvût‰í
stûhovací akci v dûjinách úﬁadu, srovnatelnou snad jen s pﬁemisÈováním pracovníkÛ zaniklého okresního úﬁadu
v Liberci v roce 2003.
„I tak probûhne stûhování z velké
ãásti vÏdy o sobotách a nedûlích. Odbory, kter˘ch se dotknou popsané organizaãní zmûny, budou uzavﬁeny pouze
v pátek pﬁed stûhováním, ostatní dny
pﬁed a po nûm musí zajistit bûÏn˘ kontakt s veﬁejností, byÈ patrnû v omezené
míﬁe,“ vysvûtlil tajemník. S podrobn˘mi
plány a aktuálními informacemi ohlednû pﬁemisÈování jednotliv˘ch odborÛ
bude magistrát veﬁejnost seznamovat
na sv˘ch internetov˘ch stránkách –
www.liberec.cz, ale i na informaãních
deskách pﬁímo na úﬁedních budovách.

V této souvislosti je nutno zmínit, Ïe
stûhování se dotkne i jin˘ch pracovi‰È
v dal‰ích budovách úﬁadu. Z radnice by
mûlo b˘t napﬁíklad pﬁesunuto do svého
pÛvodního prostoru Mûstské informaãní centrum, a jiné sídlo zaznamená
i mûstská policie, která pﬁejde do objektu Uranu.
Na otázku, jak se letos v ãase dovolen˘ch vypoﬁádá úﬁad nejen se stûhováním, ale i s bûÏn˘m odbavováním ve‰ker˘ch poÏadavkÛ obãanÛ, Marek
¤eháãek odpovûdûl: „Vzhledem k tomu,
Ïe nejen úﬁedníci, ale i velká ãást obãanÛ tráví dovolenou, Ïádné vût‰í problémy v chodu úﬁadu neoãekáváme. Nezaznamenali jsme je ani v uplynul˘ch
letech, tedy aÏ na jednu v˘jimku, a tou
je bohuÏel agenda cestovních dokladÛ,
kdy celá ﬁada ,zapomnûtlivcÛ’ ﬁe‰í vyﬁízení pasÛ a obãansk˘ch prÛkazÛ na
poslední chvíli. I zde se snaÏíme maximálnû vycházet vstﬁíc a máme pochopení, ale veﬁejnost musí poãítat s ponûkud del‰í ãekací lhÛtou, neÏ b˘vá u nás
obvyklé.“
(sa‰)

Úprava provozní doby odborÛ bûhem stûhování
Vzhledem k blíÏícímu se termínu
otevﬁení nové budovy magistrátu
(objekt b˘valé knihovny) dojde v dobû
stûhování k omezení provozu odborÛ,
jichÏ se stûhování t˘ká. Na pﬁíslu‰ném
odboru bude v prÛbûhu jednoho t˘dne
otevﬁena pouze jedna pﬁepáÏka ãi se
budou pouze pﬁijímat Ïádosti a nebu-

dou se vydávat rozhodnutí. V pátek
pak bude dan˘ odbor úplnû zavﬁen˘.
V pﬁípadû správního odboru (evidence
obyvatel, cestovní doklady, obãanské
prÛkazy) bude zavﬁeno ve ãtvrtek
i v pátek. Proto doporuãujeme obãanÛm, aby si naplánovali náv‰tûvu
úﬁadu na jiné dny mimo termíny stûho-

Odbor

termín stûhování

vání. ObãanÛm se pﬁedem omlouváme
za vzniklé komplikace. Snahou Magistrátu mûsta Liberec je omezení ãinnosti
úﬁadu minimalizovat.
Pﬁehled stûhování jednotliv˘ch
odborÛ a termíny zahájení provozu
v nové budovû jsou uvedeny v následující tabulce.

zavﬁeno

zahájení provozu

Odbor Ïivotního prostﬁedí

10.–14. 7.

14. 7.

17. 7.

Odbor stavební úﬁad

17.–21. 7.

21. 7.

24. 7.

Odbor správní – evidence obyvatel,
cestovní doklady – pasy, obãanské prÛkazy

24.–28. 7.

27. 7. a 28. 7.

31. 7.

31. 7.– 4. 8.

4. 8.

7. 8.

7.–11. 8.

11. 8.

14. 8.

14.–18. 8.

18. 8.

21. 8

Odbor ekonomick˘ – oddûlení poplatkÛ a daní,
poplatky za komunální odpad, psy, pokladny
Odbor Ïivnostensk˘ úﬁad
Odbor dopravy – oddûlení registru ﬁidiãÛ,
ﬁidiãské prÛkazy

Rezervaãní systém zmûnil název
Pﬁedprodej lístkÛ na kulturní, spoleãenské a sportovní akce, doposud
znám˘ jako Rezervaãní systém, zmûnil
název. Mûstská spoleãnost Liberecká
IS pﬁejmenovala jednotn˘ pﬁedprodejní
systém na Vstupenka Liberec. V prodejních místech jsou vstupenky v nové
a v˘raznûj‰í grafické podobû.
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Pod nov˘m názvem Vstupenka Liberec si kdokoliv s pﬁístupem na internet
mÛÏe rezervovat vstup a dokonce i konkrétní místa k sezení na zvoleném pﬁedstavení. Na jednotn˘ pﬁedprodejní
systém jsou jiÏ napojeny obû scény ·aldova divadla, kina Var‰ava a Lípa a rovnûÏ Lidové sady se svou komplexní

nabídkou kulturních a spoleãensk˘ch
akcí. Nov˘ rezervaãní a pﬁedprodejní
systém postupnû nabídne vyuÏití dal‰ím poﬁadatelÛm a organizátorÛm akcí.
Okruh zapojen˘ch uÏivatelÛ není limitovan˘. Zájemci si mohou vstupy na
vybrané akce rezervovat na internetové
adrese http://vstupenka.liberec.cz.

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVENEC–SRPEN 2006

Platinov˘ polibek
Polibkem ztvrdili pûta‰edesát let
spoleãného Ïivota manÏelé RÛÏena
a Arno‰t BlaÏkovi, kteﬁí v sobotu
10. ãervna v obﬁadní síni liberecké
radnice oslavili platinovou svatbu.
Svatební obﬁad mûli poprvé 8. ãervna 1941 v Dûkanském kostele v Ústí
nad Orlicí, kde se také oba narodili.
Seznámili se v ochotnickém divadle
a po pûti letech známosti se vzali.
„Koncem kvûtna 1945 obdrÏeli rodiãe
pozvání do Liberce ke znám˘m, a to byl
vlastnû podnût k tomu, Ïe je‰tû v srpnu
téhoÏ roku se rodiãe se mnou a m˘m
bratrem odstûhovali do Liberce. Od té
doby Ïijí v rodinném domku. Kromû
svého zamûstnání se vûnovali hodnû
zahrádce a pﬁedev‰ím pûstování kaktusÛ a sukulentÛ. Dnes tuto starost pﬁenechali vnouãatÛm a vychutnávají si
odpoãinek na zahradû a starají se
o svého pejska,“ uvedla dcera Zdena
Rychnovská.
Recept na ‰Èastné a dlouhé manÏelství spatﬁují 85letá RÛÏena BlaÏková
a její o dva roky star‰í manÏel v úctû
k partnerovi. „Pﬁesto, Ïe jsme si své
názory ﬁekli, nikdy jsme se ale nehádali. Nestalo se, abychom spolu nemluvili

A léta bûÏí . . .
den nebo i více, jako je tomu dnes,“
ﬁekla paní RÛÏena. „Tímto svatebním
obﬁadem jsme chtûli rodiãÛm a prarodiãÛm v‰ichni moc podûkovat za v‰e, co
pro nás udûlali a jsme rádi, Ïe toto v˘roãí mohli v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích oslavit,“ dodala dcera Zdena Rychnovská.
Svatební obﬁad manÏelÛ BlaÏkov˘ch
byl v˘jimeãn˘, neboÈ od roku 1997, kdy
se obﬁady evidují, se na radnici Ïádn˘
takov˘ nekonal. „Oddával jsem uÏ zlaté
svatby, ale platinovou nikdy. Je to nûco
úÏasného slavit 65 let spoleãného Ïivota,“ uvedl zastupitel Jiﬁí Janata, kter˘
slavnostní obﬁad vedl.
Dagmar Vodvárková

Z radnice odcházela s v˘hrou
na dvou kolech
Se zájmem veﬁejnosti se setkala
vûdomostní soutûÏ, kterou letos v kvûtnu uspoﬁádalo statutární mûsto Liberec
a jeÏ byla zamûﬁena na separaci smûsn˘ch plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ.
V prÛbûhu kvûtna odpovûdûlo na dotazy na 700 lidí, z nichÏ bylo vylosováno
13, kteﬁí z rukou námûstkynû primátora
Nadi Jozífkové pﬁevzali 12. ãervna
vûcné ceny.
První cena byla velk˘m pﬁekvapením pro vítûzku soutûÏe paní Marii
Klögnerovou. Ta vyhrála trekingové
kolo. „Z ceny mám upﬁímnou radost,
i kdyÏ já ho ve sv˘ch letech uÏ neuÏiji,
ale vûnuji ho vnukovi,“ ﬁekla s úsmûvem a pﬁiznala, Ïe je to vÛbec poprvé,
co v Ïivotû vyhrála. Druhé a tﬁetí místo
bylo ocenûno publikací „Velká kniha
o Liberci“, kterou získali Katarina Ferjenãíková a Petr Hartig. Zb˘vajících
deset v˘hercÛ obdrÏelo sadu ko‰Û na
separaci odpadu v domácnosti a dal‰í
drobné pozornosti.
Kvûtnová soutûÏ byla souãástí informaãní kampanû o zahájení sbûru smûsov˘ch plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ ve
mûstû pod Je‰tûdem.
(vod)

Jména seniorÛ, kteﬁí oslavili a oslaví
narozeniny v ãervnu a ãervenci 2006 zajistila Komise pro obãanské záleÏitosti.
V âERVNU:
90 let – Antonie Deli‰ová, Jiﬁina Slívová, Karolina Jare‰ová
91 let – Jaroslav Nigrin, Marie Táboﬁíková, Jindﬁi‰ka Sadecká, Anna Slavíková, Marie Odvodyová
92 let – Eli‰ka Foﬁstová
93 let – Ludmila ·eráková, Margita
Valyaniová, BoÏena Haãecká, Vûra
Nováková, Ludmila Kotková, Marie
Pe‰íková, Miroslav Vomáãka
94 let – Ludmila ¤ezníãková, Josef
Zeuner
95 let – Anna Panãuková
V âERVENCI:
90 let – Vlasta Kemmlerová, Marie
Janou‰ková, Marie Vondráková, Gabriela Vlasáková, Anna Hole‰ovská,
Jaroslava Hlou‰ková, Karel Sluka,
Anna Farská
91 let – BoÏena Mrázová, Marta Melniková
92 let – Jindﬁich Diesner, Milada Poláková, Anna Hanzálková, Edeltraud
Valentová
93 let – Bûlu‰e Drapáková, Emma
Jeníkovská, Anna Bednáﬁová
94 let – Emilie Souãková, Jaroslava
BlaÏeviãová, Bohuvûra Machová
95 let – Franti‰ek Hajzler, Karla Bﬁinãilová
96 let – Marie Golková
97 let – Vladimír Chlumeck˘
107 let – Marie Luthererová
OslavencÛm k jejich v˘znamnému Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Pronájem leti‰tû
Statutární mûsto Liberec se rozhodlo pronajmout liberecké leti‰tû spoleãnosti Exonex Airport CZ. Uvedl to primátor Jiﬁí Kittner s tím, Ïe spoleãnost
dostane pozemky na plo‰e 40 hektarÛ
do pronájmu za korunu za metr ãtvereãní, a to do konce roku 2007. „Pokud
doloÏí, Ïe je vlastníkem dotãen˘ch
objektÛ na leti‰ti, smlouvu lze prodlouÏit,“ dodal primátor. Firma chce vybudovat leti‰tû s mezinárodním statutem
a celot˘denním provozem. Do jeho
v˘stavby chce investovat pﬁes 400 milionÛ korun, a to vãetnû dvou letov˘ch
drah a odbavovací haly.
(dv)
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009
Rudolf Höller: âeká nás lyÏaﬁsk˘ svátek v srdci Evropy
Raku‰an Rudolf Höller je ‰piãkov˘
sportovní funkcionáﬁ a diplomat.
V minulosti byl generálním sekretáﬁem
dvou hokejov˘ch mistrovství svûta
i lyÏaﬁského ‰ampionátu 2005 v Oberstdorfu, nyní ve sluÏbách Salcburku usiluje o pﬁidûlení zimních olympijsk˘ch
her 2014. Loni v kvûtnu se stal v˘konn˘m ﬁeditelem organizaãního v˘boru
Liberec 2009.
V ãem bude mistrovství svûta Liberec 2009 jiné v porovnání s pﬁedcházejícími ‰ampionáty?
·ampionát v Liberci se uskuteãní
v srdci Evropy, v regionu snadno dosaÏitelném pro v‰echny fanou‰ky nejen
z Nûmecka a Polska, ale i Norska, Finska a ·védska. Liberec 2009 bude
opravdov˘m svátkem, kombinací ‰piãkového sportu a atraktivního doprovodného programu.
Po 39 letech se svûtov˘ ‰ampionát
klasikÛ vrací do stﬁední Evropy –
naposledy se zde konal v roce 1970 ve
Vysok˘ch Tatrách. Jak téhle skuteãnosti vyuÏije svûtové lyÏování?
Tato akce má specifick˘ v˘znam
z hlediska rozvoje klasického lyÏování
v âeské republice. Zájem, kter˘ vyvolá
mezi veﬁejností a zejména mezi mláde-

Rudolf Höller (na snímku vpravo) se stal v˘konn˘m ﬁeditelem organizaãního
v˘boru Liberec 2009.
Ïí se odrazí ve v˘stavbû a modernizaci
lyÏaﬁsk˘ch zaﬁízení. Navíc z vrcholné
akce nebude profitovat pouze sport
a jeho zázemí, ale také hospodáﬁství,
sportovní obchod, turismus nebo regionální infrastruktura.
Proã jste se rozhodl pﬁijmout nabídku organizaãního v˘boru Liberec 2009
a stal jste se jeho v˘konn˘m ﬁeditelem?
ProtoÏe se domnívám, Ïe je to pﬁíleÏitost, jak uplatnit zku‰enosti, které
jsem v posledních letech nasbíral pﬁi
organizování sportovních akcí vãetnû
‰ampionátu klasikÛ 2005 v Oberstdorfu. A také mi dûlá velkou radost praco-

vat s mlad˘m a motivovan˘m poﬁadatelsk˘m t˘mem.
S jak˘m ohlasem se setkáváte
v souvislosti s ‰ampionátem 2009
v Liberci?
Na‰i práci zatím hodnotí zahraniãní
experti pozitivnû. Skuteãné prubíﬁské
kameny nás v‰ak ãekají v pﬁí‰tích mûsících v podobû v˘stavby sportovi‰È ve
Vesci a na Je‰tûdu, která musejí b˘t
hotova ve stanoven˘ch termínech.
Paralelnû s tím se uÏ musí pﬁipravovat
po sportovní i marketingové stránce
sezona 2007–2008, v níÏ se v Liberci
uskuteãní ‰est závodÛ FIS Svûtového
poháru.

Liberec 2009 vstoupí zásluhou Ïenského skoku do historie
Je témûﬁ jisté, Ïe FIS mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009
vstoupí do historie. V poﬁadí 45. kongres
Mezinárodní lyÏaﬁské federace FIS
v portugalském mûstû Vilamoura rozhodl, Ïe jeho souãástí bude historická premiéra skokanské soutûÏe Ïen na normálním mÛstku. Sedmiãlennou delegaci
organizaãního v˘boru Liberec 2009 vedl
jeho prezident Roman Kumpo‰t.
„UÏ jsme ani tuto novinku neãekali,
neboÈ skokanská komise FIS ji pro Liberec nejprve zamítla s tím, Ïe Ïeny pﬁi-

jdou na ﬁadu nejdﬁíve v roce 2011.
JenÏe pak zapracovala vlivná lobby
skokansky siln˘ch zemí. Ta se postarala o to, Ïe pﬁedsednictvo FIS projednalo
a doporuãilo kongresu ke schválení
kompromisní variantu – uskuteãnûní
jednoho závodu ve skoku Ïen na normálním mÛstku (HS 100). Kongres
tento návrh nakonec schválil. Pro nás
to znamená, Ïe navrhovan˘ závod
druÏstev na normálním mÛstku nahradíme individuální soutûÏí Ïen,“ komentovala tento verdikt kongresu Kateﬁina

Nyãová, generální sekretáﬁka FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování
Liberec 2009.
Kongres FIS také doporuãil zaﬁazení
ãtvrté disciplíny v severské kombinaci
do programu svûtového ‰ampionátu
2009, a to buì do závodu s hromadn˘m
startem jednotlivcÛ nebo ve sprintu
dvojic. Liberecké poﬁadatele nyní ãeká
maraton nov˘ch jednání s majiteli marketingov˘ch a televizních práv o zaãlenûní obou tûchto dodateãn˘ch disciplín
do programu mistrovství svûta.

FIS Svûtové poháry v roce 2008
Kongres Mezinárodní lyÏaﬁské federace schválil koncem kvûtna ve Vilamoura definitivní termíny závodÛ FIS
Svûtového poháru klasikÛ, které v roce
2008 pﬁivítá Liberec. Generálek na svûtov˘ ‰ampionát zde nejlep‰í závodníci
absolvují hned ‰est. Ve dnech 8.–9.
února 2008 se na Je‰tûdu uskuteãní dva
závody skokanÛ, 16.–17. února budou
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ve Vesci a na Je‰tûdu na poﬁadu vÏdy
dva závody v bûhu na lyÏích a v severské kombinaci. „Nyní je na nás, které
konkrétní závody si v rámci generálek
jednotliv˘ch disciplín vytipujeme
a navrhneme Mezinárodní lyÏaﬁské
federaci,“ vysvûtluje Kateﬁina Nyãová,
generální sekretáﬁka organizaãního
v˘boru Liberec 2009.
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Víkend uprostﬁed ãervence bude patﬁit Je‰tûdu
Pokraãování ze str. 1
nou módní show nazvanou Raj.da,
nevûsta na útûku. Oblíbené letní kino
zaãne promítat ve 21.30 jeden z filmÛ
reÏiséra Davida Ondﬁíãka, a to buì
Jedna ruka netleská nebo Samotáﬁi.
O jejich uvedení mÛÏete hlasovat prostﬁednictvím
webov˘ch
stránek
www.liberec.cz. Souãástí veãerního
promítání budou i zábûry z natáãení
filmu Grandhotel, které byly poﬁízeny
na Je‰tûdu a navíc samotnému promítání bude pﬁítomen David Ondﬁíãek.
Sobotní program ukonãí pﬁedstavení
Pﬁes Je‰tûd k nebesÛm, coÏ je svûtelná

show Jiﬁího Davida, autora neonového
Srdce na PraÏském hradû.
V nedûli 16. ãervence od 11 do 14 hodin se zájemci mohou „kochat“ pohledem na historická vozidla. Dûti se
mohou pustit do desetiboje nebo zhlédnout pﬁedstavení loutkového divadla
Na cestû. Po oba víkendové dny jsou
pro náv‰tûvníky pﬁipraveny v˘stavy,

a to nûmecké v˘tvarnice Petry Kurowski, soutûÏní snímky „V˘let na Je‰tûd“
a fotografie Jiﬁího Jiroutka. Dûtem jsou
urãeny akce ãasopisu ABC, rÛzné
atrakce, kreslení a soutûÏe.
UpozorÀujeme náv‰tûvníky, Ïe
sedaãková lanovka je mimo provoz. Na
horsk˘ hotel Je‰tûd je zaji‰tûna kabinová lanovka a veãer zdarma kyvadlová
doprava od koneãné stanice tramvaje.
Leto‰ní akce Je‰tûd 2006 je podpoﬁena z Fondu mal˘ch projektÛ Interreg
IIIA prostﬁednictvím Euroregionu Nisa
a spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
(dv)

·álu pro Je‰tûd ‰trikují i v zahraniãí
Pﬁes devadesát metrÛ upletené
a uháãkované ‰ály. To je bilance ‰ikovn˘ch rukou Ïen z Regionální organizace zdravotnû postiÏen˘ch Sever – Liberec. V˘sledky své mûsíãní práce pﬁinesly v úter˘ 20. ãervna do klubu v Oblaãné ulici. „JelikoÏ spolupracujeme
s obdobn˘mi organizacemi v Nûmecku
a Polsku, jsou zde upletené ‰ály i z Îitavy, Görlitz, Hirschwelde, Bogatynû.
V kvûtnu jsme se s nimi se‰li a sezná-

mili je se soutûÏí, kterou vyhlásilo statutární mûsto Liberec. Byli tím nad‰eni
natolik, Ïe se do soutûÏe zapojili také“,
uvedla pﬁedsedkynû regionální organizace Anna Ol‰ová. Nejvíce metrÛ pestrobarevné ‰ály poslali z Görlitz, rovn˘ch 37 metrÛ a kus tohoto upleteného
pásu tvoﬁí trikolora nûmecké státní
vlajky. Jeden metr ‰ály zaslala
z nûmeckého Görlitz i 76letá D. Teichmannová. „Na v˘robu ‰ál vût‰inou
Ïeny pouÏily zbytky vln a pﬁízí, ale
nûkteré dokonce zakoupily pﬁízi novou
nebo rozpáraly staré svetry a ‰trikovaly. Poãet metrÛ není koneãn˘. Od
nûmeck˘ch kolegÛ tento t˘den pﬁevezmeme dal‰ích 30 metrÛ,“ dodala Anna
Ol‰ová.
Z ãlenek regionální organizace nejvíce metrÛ upletla AlÏbûta BeÀu‰ová (snímek vpravo). „Miluji ruãní práce a ‰álu
jsem pletla i v ãekárnû u lékaﬁe. VyuÏila
jsem k tomu kaÏdé chvilky a mnohdy
s jehlicemi sedûla do hluboké noci. Spotﬁebovala jsem témûﬁ v‰echny zbytky
vln, ale budu pokraãovat a v den uzávûr-

ky soutûÏe 30. ãervna pﬁijdu na radnici
odevzdat dal‰í metry,“ ﬁekla s úsmûvem.
Na libereckou radnici pﬁicházejí
dal‰í a dal‰í pletené kusy ‰ál, jimiÏ
bude Je‰tûd 15. ãervence ovinut. Cíl je
jasn˘: Vytvoﬁit svûtov˘ rekord!
(dv)

Javor je libereck˘m stromem roku
Divadelním happeningem bylo
v úter˘ 13. ãervna zahájeno slavnostní
vyhlá‰ení ankety „Libereck˘ strom
roku 2005“, kterou mûsto Liberec zveﬁejnilo loni v listopadu.
„O pﬁízeÀ hlasÛ se ucházelo pût
stromÛ. Do soutûÏe bylo odevzdáno
631 hlasÛ, z nichÏ nejvíce 168 hlasÛ
obdrÏel javor mléã, kter˘ roste
u Základní ‰koly 5. kvûtna, v zahradû
pﬁi ulici ·amánkova,“ uvedla Monika
·ilarová, vedoucí oddûlení zelenû,
odpadÛ a ekologické v˘chovy libereckého magistrátu. Javor mléã star˘ 107

rokÛ s obvodem 323 centimetrÛ a v˘‰kou 48,8 metru pﬁihlásili do soutûÏe
Ïáci sedmé tﬁídy, kteﬁí strom pozorovali bûhem celého vegetaãního období.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ i samotná soutûÏ podtrhly v˘znam stromÛ v mûstském prostﬁedí a zdÛraznily, Ïe jim je
zapotﬁebí vûnovat patﬁiãnou péãi
a ochranu.
Do tohoto kontextu zapadlo i milé
divadelní vystoupení, znázorÀující
mot˘ly, kteﬁí se u paty javoru symbolicky vylíhli z kukly a vyvolali vílu
s javorov˘m sirupem.
(dv)
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Víkendové pobyty jsou pro dûti motivující
Oddûlení kurátorské ãinnosti a oddûlení sociálnû-právní ochrany dûtí
odboru sociální péãe magistrátu uspoﬁádala na jaﬁe tohoto roku dva prodlouÏené víkendové pobyty dûtí.
První setkání se uskuteãnilo ve
dnech od 28. do 30. dubna 2006 v areálu Dûtské ozdravovny Radostín. Jednalo se o setkání v rámci dvouletého sociálnû-v˘chovného cyklu, kter˘ je urãen
pro dûti nav‰tûvující první stupeÀ ‰kolní docházky, a jejich rodiny, s nimiÏ
odbor sociální péãe pracuje. Úãastníci
cyklu se v jeho prÛbûhu seznamují
s rÛznou problematikou, jako je napﬁíklad Ïivot rodiny, vedení domácnosti,
zásady zdravé v˘Ïivy, péãe o osobní
zdraví a hygienu, vztahy mezi lidmi,
osobní bezpeãí, krizové situace, prevence zneuÏívání návykov˘ch látek,

zájmové ãinnosti – voln˘ ãas, sebev˘chova, sebepoznání. Dubnového setkání se zúãastnilo celkem 26 dûtí, za
nimiÏ pﬁijeli stráÏníci Mûstské policie
Liberec, kteﬁí je obeznámili se svou
prací.
Druh˘ pobyt se konal 4. aÏ 7. kvûtna
2006 v rekreaãním stﬁedisku Bohemia
Raisen ve Fojtce u Liberce. Toto sebezku‰enostní soustﬁedûní bylo urãeno
14 dûtem ve vûku od 12 do 15 let.
Bûhem ãtyﬁ dnÛ mûly dûti moÏnost
poznat okolí Fr˘dlantska, vyjely na
celodenní cyklov˘let, zkusily si základy
první pomoci a seznámily se s prací
vodní záchranné sluÏby. Bûhem pû‰ího
v˘letu nav‰tívily katakomby Baziliky
v Hejnicích, místní kynologickou stanici. Ve veãerních hodinách si pak
vyzkou‰ely i rÛzné v˘tvarné techniky,

Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ
pﬁemístûn
Sbûrn˘ dvÛr odpadÛ spoleãnosti .A.S.A. Liberec s. r. o.
v Máchovû ulici v Liberci ukonãil provoz v sobotu
1. ãervence 2006.
Nov˘ sbûrn˘ dvÛr odpadÛ je veﬁejnosti k dispozici
od pondûlí 3. ãervence 2006 v prÛmyslové zónû JIH
v Ampérové ulici. Od tohoto data zde mohou obãané odevzdávat ve‰keré komunální odpady a vyﬁazená elektrozaﬁízení ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v pÛvodním sbûrném dvoﬁe odpadÛ v Máchovû ulici. Telefonní ãíslo sbûrného dvoru odpadÛ zÛstává stejné 485 152 258.
(rz)

zahrály si nové hry a nechybûl ani
táborák s opékáním buﬁtÛ.
Cílem projektÛ je ukázat dûtem nové
zpÛsoby trávení volného ãasu, umoÏnit
jim poznání sebe sama v nov˘ch situacích, motivovat je k disciplínû a vytrvalosti. OrganizátorÛm akcí pobyt umoÏnil
seznámit se blíÏe s dûtmi, poznat jejich
chování v pﬁirozeném prostﬁedí a získat
jejich dÛvûru. Tyto poznatky pak dále
vyuÏívají pﬁi dal‰í práci s rodinou.
Ve‰keré aktivity byly hrazeny z rozpoãtu odboru sociální péãe.
Na tyto víkendové pobyty navazuje
letní táborové soustﬁedûní, které se
uskuteãní v areálu Dûtské ozdravovny
Radostín u Sychrova od 3. do 15. ãervence 2006.
Bc. Kamila Riedlová,
Bc. Jindﬁi‰ka ·písová

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 3. kolo pro poskytnutí dotací
z Kulturního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2006.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od
1. ﬁíjna 2006 do 31. bﬁezna 2007.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec
(budova radnice, 1. patro, dveﬁe ã. 109b), v recepci radnice
a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz.
Vyplnûné Ïádosti jsou pﬁijímány kaÏd˘ pracovní den pouze
na oddûlení kultury a sportu do ãtvrtka 31. srpna 2006 do
16.00 hodin.

Chystáte se cestovat? A máte platn˘ cestovní pas?
Podle toho jak to vypadá na oddûlení
dokladÛ a evidence obyvatel liberecké
radnice v sezonû dovolen˘ch, je kontrola cestovního dokladu aÏ ta poslední
vûc, kterou se rodina zab˘vá pﬁed tím,
neÏ vyrazí na cestu. Vût‰inou to konãí
zji‰tûním, Ïe pas je jiÏ dlouhou dobu
neplatn˘ a nebo Ïe je tak peãlivû schovan˘, Ïe uÏ ho nikdo nenajde. ¤e‰ení je
pﬁitom jednoduché. Staãí se vãas informovat na podmínky vstupu do zemû,
kam máte namíﬁeno a zajistit si podle
toho potﬁebné doklady. BohuÏel to v‰ak

v praxi vypadá úplnû jinak. Den pﬁed
odjezdem pﬁijde obãan Ïádat o cestovní
pas a je pﬁekvapen, Ïe to není tak jednoduché. Nûkdy je pﬁekvapení dokonce
tak veliké, Ïe si úﬁedník na pﬁepáÏce
vyslechne náﬁky, v hor‰ím pﬁípadû
i nadávky.
Urãitû si umíte pﬁedstavit, Ïe v sezonû je tato situace je‰tû podstatnû hor‰í,
spousta lidí, nervozita a emoce. Chcete
se tûmto situacím vyhnout? Nenechávejte tedy kontrolu dokladÛ na poslední
chvíli!

Pas se strojovû ãiteln˘mi údaji a s nosiãem dat s biometrick˘mi údaji
Pro koho
Platnost
Doba vyhotovení
Správní poplatek
5 aÏ 15 let
5 let
30 dnÛ
100 Kã
15 let a více
10 let
30 dnÛ
600 Kã
Pas bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ a bez nosiãe dat s biometrick˘mi údaji
Pro koho
Platnost
Doba vyhotovení
Správní poplatek
dûti do 5 let
1 rok
30 dnÛ
50 Kã
5 aÏ 15 let
6 mûsícÛ
do 15 dnÛ
1 000 Kã
15 let a více
6 mûsícÛ
do 15 dnÛ
1 500 Kã
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Novinky v zákonû o cestovních dokladech
Od 1. záﬁí leto‰ního roku zaãne platit
novela zákona o cestovních dokladech
(zákon ã. 163/2006 Sb.). Tento zákon
zásadním zpÛsobem zmûní dosavadní
zpÛsob vydávání cestovních pasÛ
i samotné podání Ïádosti. Pro pas se
strojovû ãiteln˘mi údaji a nosiãem dat
nebude potﬁeba fotografie (fotografie
i Ïádost budou vyhotoveny úﬁedníkem
pﬁímo na pﬁepáÏce), nebude moÏné
zapsat dítû do Ïádného typu cestovního pasu. Nejvût‰í zmûnou bude zmûna
doby platnosti nûkter˘ch typÛ pasÛ
a nové správní poplatky. Pro pﬁedstavu
jsou pasy, které budou vydávány od
1. 9. 2006, uvedeny v tabulce.
Poslední den, kdy lze poÏádat na
pﬁíslu‰ném úﬁadû v místû trvalého
pobytu o vydání cestovního pasu
podle stávajících podmínek a cen, je
21. srpen 2006. Doporuãujeme podat
Ïádost vãas!
(fr)
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Pûtitisící karta je vyrobena
JiÏ pûtitisící Libereckou mûstskou
kartu v druhé polovinû ãervna vyrobila
mûstská spoleãnost Liberecká IS. Jejím
drÏitelem je Milu‰e Mistrová z Liberce
a kartu pﬁevzala v den sv˘ch narozenin.
O vydání mûstské karty poÏádala v kontaktním místû v terminálu MHD, kde si
také pozdûji bude aktivovat dopravní
aplikaci. „Kartu vyuÏiji hlavnû v mûstské dopravû. Pozdûji bych s ní chtûla
zaplatit i men‰í ãástky. Napﬁíklad na
radnici za odpad,“ ﬁekla paní Milu‰e.
Od zahájení emise na konci leto‰ního
dubna jiÏ byla emitována osmina z plánovaného cílového stavu koncem roku
2006. Prvních 50 000 karet nechala
mûstská spoleãnost Liberecká IS vyrobit v Singapuru.
„Pﬁedpokládáme, Ïe do konce roku
vût‰inu karet roz‰íﬁíme mezi Ïadatele,“

sdûlil pﬁedseda pﬁedstavenstva Liberecké IS Ondﬁej âervinka.
Velká ãást lidí od nov˘ch ãipov˘ch
karet oãekává vy‰‰í pohodlí pﬁi cestování v mûstské hromadné dopravû. Právû
v autobusech a tramvajích Dopravního
podniku mûsta Liberce se zanedlouho
mohou prokazovat tímto nov˘m identifikaãním dokladem. V Liberci zaãne
dopravní podnik nahrávat na karty
ãasové pﬁedplatné od ãervence. Pro
pasaÏéry, kteﬁí v‰ak cestují na jednorázové papírové jízdenky se zatím nic
nezmûní.
„Zavedení karty a zmûnu systému
jsme pﬁipravovali déle neÏ rok a vynaloÏili na nûj asi deset milionÛ korun,“
uvedl primátor mûsta Jiﬁí Kittner.
V Liberecké mûstské kartû vidí radnice
velkou budoucnost. Jejím cílem je hlav-

nû zrychlit a zjednodu‰it cestování
a pozdûji také „drobné“ platby.
Karta není jen pro Libereãany, ale
také pro lidi, kteﬁí ve mûstû pod Je‰tûdem bydlí, studují nebo pracují. Bez
komplikací o ni mohou poÏádat i cizinci,
kteﬁí prokáÏí místo svého bydli‰tû. Do
konce listopadu jsou Ïádosti o karty pﬁijímány bezplatnû, pozdûji jiÏ kaÏd˘
zaplatí 140 korun.
(el)

Dny evropského dûdictví v Liberci
Statutární mûsto Liberec si dovoluje pozvat obãany na Dny evropského dûdictví, které otevírají kaÏdoroãnû v mûsíci záﬁí
v celé âeské republice nejzajímavûj‰í památky, vãetnû tûch, které jsou bûhem roku zãásti nebo zcela nepﬁístupné.
V Liberci bude moÏné 16. a 17. záﬁí nav‰tívit tyto památky:
Památka
Oblastní galerie

Zpﬁístupnûné ãásti objektÛ
v˘stavní prostory

Radnice

Kostel sv. Antonína

obﬁadní místnost, salon ã. 209,
(popﬁípadû i ã. 210), chodby radnice,
radniãní vûÏ
reprezentaãní prostory I. nadzemního podlaÏí
pravého kﬁídla vãetnû restaurovan˘ch
fresek, prostory I. podzemního podlaÏí
a dal‰í místnosti (kuchyÀ, rodinná kaple, aj.),
prostor vûÏe
prostory bazénu,
pravé kﬁídlo I. nadzemního podlaÏí
hledi‰tû, jevi‰tû, herecké ‰atny a zákulisí
expozice muzea, v pﬁípadû optimálních
technick˘ch podmínek také vûÏ
interiéry kostela (chrámová loì)

Kostel sv. KﬁíÏe

interiéry kostela (chrámová loì)

Liebiegova vila

Mûstské láznû
Divadlo F. X. ·aldy
Severoãeské muzeum

Termín
16. záﬁí
17. záﬁí

Doba
10 – 18 hod.
10 – 18 hod.

16. záﬁí

9 – 17 hod.

16. záﬁí

9 – 17 hod.

16. záﬁí
17. záﬁí

9 – 17 hod.
9 – 12 hod.

16.
16.
17.
16.
17.

9
9
9
9
9

záﬁí
záﬁí
záﬁí
záﬁí
záﬁí

–
–
–
–
–

17
17
12
17
12

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Dal‰í informace o zpﬁístupnûn˘ch památkách v rámci celé âeské republiky naleznete na webov˘ch stránkách SDRUÎENÍ
HISTORICK¯CH SÍDEL âECH, MORAVY A SLEZSKA v Online katalogu EHD www.ehd.cz.

SoutûÏ sluÏebních psÛ „O pohár Mûstské policie Liberec“
První roãník soutûÏe sluÏebních psÛ
„O pohár Mûstské policie Liberec“ se
konal 10. ãervna 2006. Uspoﬁádala ho
Mûstská policie Liberec s Kynologick˘m
klubem Liberec-Pavlovice ve spolupráci
s Vûznicí R˘novice a Veterinární základnou AâR Grab‰tejn. SoutûÏe se zúãastnilo 17 závodníkÛ ze v‰ech ozbrojen˘ch
a bezpeãnostních sloÏek âeské republi-

ky. Historicky prvním vítûzem putovního
poháru se stal psovod VûzeÀské sluÏby
âR StráÏ pod Ralskem Karel RÛÏiãka se
sv˘m belgick˘m ovãákem Cassidy Janchov (388 bodÛ ze 400). Na 2. místû
skonãil psovod Armády âR VÚ Grab‰tejn Jindﬁich Kroc se psem Idock z Hückelovy vily a na 3. místû psovod Celní
správy âR Heﬁmanice Stanislav Novotn˘

se psem Kid z Hückelovy vily. O vítûzi
rozhodl aÏ závûreãn˘ cvik – kontrolní
v˘kon, kter˘ provûﬁil pﬁipravenost sluÏebních psÛ pro praxi. Slavnostního
zakonãení soutûÏe a vyhlá‰ení vítûzÛ se
zúãastnil i primátor mûsta Jiﬁí Kittner,
kter˘ pﬁedal ceny vítûzÛm a absolutnímu
vítûzi pak putovní pohár.
Veronika Janouchová, MP Liberec
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Letní promenáda Libercem
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Statutární mûsto Liberec v rámci roz‰íﬁení nabídky sluÏeb pro turistick˘ ruch
pﬁipravilo nejen pro Libereãany zajímav˘
projekt, jímÏ je „Promenáda nejen pro
milovníky historie, architektury, milovníky pﬁírody, poznávání, ale i vycházek
a aktivního odpoãinku“. Do projektu,
zahájeného 28. kvûtna, se zapojily také
ZOO Liberec, Botanická zahrada, Severoãeské muzeum a Kulturní sluÏby Liberec. „Promenáda“ nabízí náv‰tûvníkÛm
mûsta ke zhlédnutí i odpoãinku jednu
z nejkrásnûj‰ích mûstsk˘ch ãástí – lokalitu Masarykovy tﬁídy aÏ po Lidové sady.
Promenádní Masarykova tﬁída spojuje
stﬁed mûsta s Lidov˘mi sady a byla vÏdy
cílem procházek LibereãanÛ, kteﬁí zde
hledali klid a osvûÏení a vyráÏeli na v˘lety do blízk˘ch Jizersk˘ch hor. Tﬁída vede
reprezentativní vilovou zástavbou, která
vyrostla na pﬁelomu 19. a 20. století
a tvoﬁí zahradní ãtvrÈ doplnûnou o reprezentativní a architektonicky i jinak zajímavé budovy usazené v parkové zeleni
vybavené odpoãinkov˘mi laviãkami.
V˘chozím bodem „Promenády“ je kﬁiÏovatka dne‰ní Masarykovy tﬁídy a Vítûzné ulice lemované v˘stavn˘mi budovami
Severoãeského muzea, b˘valé Obchodní
a Ïivnostenské komory a Mûstsk˘mi láznûmi. Naproti v b˘valém prostoru Libereck˘ch v˘stavních trhÛ pﬁekvapuje rarita architektÛ – b˘val˘ v˘stavní pavilon
Bytexu, kter˘ mûl slouÏit jako polní pavilon nemocnice. Dnes je v nûm Golf Centrum a restaurace. Zde se také nacházejí
sochaﬁské památky z 60. let minulého
století – zrestaurované sochy „Brána
snÛ“ a „Mot˘lí kﬁídla“. Na horním konci
tﬁídy bylo vybudováno pﬁi úpravách
Lidov˘ch sadÛ v letech 1889–1891 Labutí jezírko, kde se dﬁíve jezdilo v létû na
lodiãkách, v zimû bruslilo a na jehoÏ
nábﬁeÏí se korzovalo. Od roku 1974 je
zde vyhlá‰ená restaurace Rybáﬁská

ba‰ta. Za jezírkem vznikl jiÏ v roce 1906
zookoutek – dnes zoologická zahrada
a v nedaleké PurkyÀovû ulici uÏ v roce
1895 pÛsobila botanická zahrada. Naproti vchodu do ZOO je hotel U Jezírka
a za ním sportovi‰tû tenisového klubu
s 10 tenisov˘mi kurty a nafukovací halou
pro tenis v zimû. Léãebné kúry, masáÏe,
rehabilitaci a dal‰í nabízí Centrum
léãebné rehabilitace; zábavu, rÛzné
mimo‰kolní krouÏky pro dûti, mládeÏ
i pro celou rodinu zase nabízí DÛm dûtí
a mládeÏe Vûtrník.
Oddychov˘ prostor „Promenády“ je
ukonãen Lidov˘mi sady, kde v minulosti
byly zotavovny a sanatoria. Dnes slouÏí
náv‰tûvníkÛm pﬁedev‰ím v˘stavná restaurace Lidové sady se sálem, zahradní
restaurací a 32 m vysokou vyhlídkovou
vûÏí. LahÛdkou je okolní lesopark s upraven˘mi cestiãkami, odpoãívadly, Dûtsk˘m koutkem a meteorologickou budkou u koneãné tramvaje.
Mûsto Liberec na realizaci tohoto projektu poÏádalo o dotaci Evropskou unii.
Pro kaÏdou cílovou skupinu bude
vytvoﬁen urãit˘ turistick˘ produkt napﬁíklad:
Promenáda pro pﬁíznivce sportu (bûh,
jogging, orientaãní bûh, tenis, golf, lukostﬁelba)
Promenáda pro kulturní nad‰ence
(Severoãeské muzeum, Lidové sady
a Experimentální studio)
Promenáda pro ty, co v noci nespí
(ëábelská huÈ, V˘stavi‰tû, Panoramica,
Golf centrum)
Promenáda pro milovníky pﬁírody
(Labutí jezírko, ZOO, botanická zahrada,
Lidové sady)
Promenáda pro nostalgiky „zlaté éry
Liberce“ (vilovou ãtvrtí s rozkvetl˘mi
azalkami a rododendrony kolem jezírka
do Lidov˘ch sadÛ)
Relax promenáda (sochy, památníky,

V˘stava o událostech roku 1968
PraÏské jaro v roce 1968 je název
v˘stavy, která se pod zá‰titou primátora Jiﬁího Kittnera uskuteãní v knihovnû
Technické univerzity Liberec, a to od
17. srpna do 21. záﬁí 2006. Otevﬁena
bude ve v‰ední dny od 10 do 16 hodin.
V˘stavu pﬁipravil Úﬁad dokumentace a vy‰etﬁování zloãinÛ komunismu
spoleãnû s Instytutem Pamieci Narodowej. Poﬁadatelé veﬁejnosti pﬁedstaví
ﬁadu neznám˘ch obrazov˘ch i písemn˘ch materiálÛ získan˘ch z nepﬁí-
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stupn˘ch fondÛ a soukrom˘ch sbírek.
V˘stava se skládá ze dvou ãástí. První
je tvoﬁena tﬁiceti dvûma panely v˘stavy PraÏské jaro Polsko a âeskoslovensko v roce 1968 a druhá ãást na ‰esti
panelech vypovídá o v˘voji vojenského
ﬁe‰ení obrodného procesu v âeskoslovensku. V˘stava je putovní a od bﬁezna 2005 ji zhlédly stovky lidí ve mûstech âeské republiky, a Liberec je
posledním mûstem, kde bude k vidûní.
(dav)

procházka do Centra rehabilitace, odpoãinek v obnoveném parku u ZOO)
Promenáda – vícedenní produkt (volná
kombinace nabízen˘ch sluÏeb)
Pro jednotlivé balíãky budou k dispozici propagaãní materiály s dÛleÏit˘mi
informacemi. Do projektu se mohou
zapojit v‰ichni poskytovatelé sluÏeb
cestovního ruchu, kteﬁí v dotãeném
území mají své provozovny. Tento turistick˘ produkt bude souãástí Mûstského
rezervaãního a informaãního systému.
Statutární mûsto Liberec zároveÀ pﬁipravilo anketu, která se stane podkladem pro návrh zlep‰ení sluÏeb cestovního ruchu, pro pﬁípravu programov˘ch
balíãkÛ – turistického produktu pro konkrétní cílové skupiny. Anketa sleduje,
zda nabídka sluÏeb cestovního ruchu je
dostateãná, zda poskytovatelé tûchto
sluÏeb pﬁizpÛsobují nabídku zájmu
náv‰tûvníkÛ co do otvírací doby, programu, doplÀkov˘ch sluÏeb. Cílem ankety je
také zjistit ãetnost a opakovatelnost
náv‰tûvnosti Liberce, jaká místa
a památky jsou pro náv‰tûvníky zajímavá, zda turisté pﬁijíÏdûjí za poznáním,
kulturou, nákupy, sportem, rekreací ãi
z jin˘ch dÛvodÛ.
Anketní lístky jsou k dispozici v Mûstském informaãním centru Liberec, Botanické zahradû Liberec, ZOO Liberec,
Severoãeském muzeu Liberec, v Lidov˘ch sadech a na webov˘ch stránkách
mûsta www.liberec.cz.
Statutární mûsto Liberec pﬁedem
dûkuje v‰em, kteﬁí vyplní anketní lístek
a pﬁispûjí tak k realizaci vy‰‰í úrovnû sluÏeb v oblasti cestovního ruchu.

Karty na poãkání
Provozovatelem Kartového centra je
mûstská spoleãnost Liberecká IS, která
vyuÏila nabídku statutárního mûsta
Liberec na zﬁízení Klientského centra
v novû rekonstruované budovû naproti
radnici. Do tûchto prostor se na podzim pﬁestûhuje i Kartové centrum
a nûkteré operace s kartou bude
moÏné dûlat na poãkání. V‰ichni si slibují od tohoto pﬁesunu daleko vy‰‰í
komfort a kvalitu sluÏeb pro drÏitele
Liberecké mûstské karty.
(s‰)
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M ù S T S K É

I N F O R M A â N Í

C E N T R U M

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.
UKONâENÍ âERVNOVÉ SOUTùÎE
Správná odpovûì na ãervnovou soutûÏní otázku zní: Dne 24. 6. 1560 udûlil Liberci
Bedﬁich z Redernu tzv. právo váreãné (právo vaﬁit pivo), coÏ bylo v minulosti
velmi dÛleÏité privilegium. Blahopﬁejeme v˘herci (jméno bylo vylosováno aÏ po
uzávûrce tohoto Zpravodaje, je zveﬁejnûno na www.infolbc.cz) a dûkujeme za
úãast i v‰em ostatním soutûÏícím.
LETNÍ TIPY
■ Mûstské informaãní centrum nabízí roz‰íﬁené hodiny prohlídek radniãních
interiérÛ. Prohlédnout si zajímavou v˘zdobu a zároveÀ se dozvûdût mnohé o historii této budovy je moÏné v doprovodu prÛvodcÛ po–pá: 9.00–15.00 hod. + so:
10.00–12.00 hod. (kaÏdou celou hodinu). Kompletní informace naleznete na
www.infolbc.cz, kde si zároveÀ mÛÏete stáhnout leták s podrobn˘m textem k prohlídce. Pozor: radniãní vûÏ je po rekonstrukci opût pﬁístupná.
■ Hledáte-li nápady, jak pﬁíjemnû strávit letní volné chvilky, máme pro vás ﬁe‰ení. Nabízíme vám Turistické noviny Jizersk˘ch hor, kde je rozsáhl˘ pﬁehled
atraktivit regionu, pﬁi jejichÏ náv‰tûvû se urãitû nebudete nudit.
UPOZORNùNÍ
V letních mûsících mají nûkterá liberecká zaﬁízení zmûnûnou otvírací dobu. Aktuální informace najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte zdarma v MIC.
AKTUALITA NA STRÁNKÁCH WWW.INFOLBC.CZ
Podle úsloví je „nejkrásnûj‰í pohled na svût z koÀského hﬁbetu (nebo sedla)“.
Ne kaÏd˘ v‰ak má nûjakého oﬁe k dispozici a tak není divu, Ïe stále více lidí objevuje kouzlo krajiny i ze sedla jízdního kola. Pokud patﬁíte mezi nû, nechte se inspirovat na‰imi stránkami, kde je pﬁipraven pﬁehled jízdních ﬁádÛ cyklobusÛ (prakticky v‰emi smûry) a samozﬁejmû také seznamy cykloservisÛ a cyklopÛjãoven.
NOVINKY PRODEJE
■ V Mûstském informaãním centru Liberec mÛÏete nyní zakoupit sezonní turistické noviny âesk˘ ráj 2006. Noviny nabízejí pﬁehled turistick˘ch autobusÛ, tipy
na pû‰í v˘lety a cyklov˘lety, je zde stránka vûnovaná dûtem, turistick˘m atraktivitám a dal‰ím zajímavostem nádherné krajiny v˘stiÏnû naz˘vané âesk˘ ráj.
Prodejní cena je 15 Kã.
■ Mûstské informaãní centrum se mÛÏe pochlubit nov˘m suven˘rem do va‰í
sbírky – pokud jste propadli sbûratelské vá‰ni Turistick˘ch známek (infocentrum jiÏ nûkolik let úspû‰nû nabízí známku ã. 637 s motivem radnice) jistû neodoláte ani zcela novému produktu – tzv. turistick˘m suven˘rÛm, které jsou
také dﬁevûné s hranou o prÛmûru 50 mm a tlou‰Èkou 8 mm. Ty „liberecké“
zdobí z jedné strany symbol Libereckého jarmarku (místní nejnav‰tûvovanûj‰í
akce) a z druhé strany znak mûsta. Prodejní cena je 25 Kã.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE âERVENCE A SRPNA
30. 7. 1966: byl poloÏen základní kámen k hotelu Je‰tûd.
4. 8. 1946: byla otevﬁena galerie v dﬁívûj‰í Liebiegovû galerii.
25. 8. 1897: byla zprovoznûna tramvajová traÈ nádraÏí–ZOO, slavnostnû zahájen
provoz liberecké MHD.
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNù ZPRACOVANÉ P¤EHLEDY:
■ jízdní ﬁád a ceník cyklobusÛ na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedﬁichov–Liberec a Jablonec n. N.–Liberec-Oseãná–Hamr na Jezeﬁe s platností od 29. dubna
do 1. ﬁíjna 2006
■ pﬁehled turistick˘ch atraktivit mûsta Liberce, kontakty, otvírací doby, vstupné
■ pﬁehled hradÛ a zámkÛ Libereckého kraje, kontakty, otvírací doby, vstupné
■ pﬁehled rozhleden Libereckého kraje, fotografie, kontakty, historii, zajímavosti
■ letní tipy aneb „kam v létû…“ pﬁehled bazénÛ, koupali‰È, jízdáren, prodejen ãi
opraven kol, tipy na vyhlídkové lety, horolezeckou stûnu, zábavu pro dûti atd.
■ seznam brigádnick˘ch agentur, kontakty, otvírací doby
Pﬁíjemn˘ ãervenec a srpen pﬁeje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu odboru ‰kolství, kultury a sportu.

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19–22.30 hodin,
sobota 13–22.30 hodin,
nedûle, svátky 8–22.30 hodin

3.–6. 7. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
7.–9. 7. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
10.–13. 7. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
14.–16. 7. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
17.–23. 7. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
24.–27. 7. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
27.–30. 7. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
31. 7.–3. 8. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
4.–6. 8. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
7.–10. 8. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
11.–13. 8. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
14.–20. 8. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
21.–27. 8. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
28. 8.–3. 9. BOHEMIA
tﬁ. 1. Máje 354/45, tel.: 485 113 484
4.–10. 9. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
11.–14 .9. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h., ne, sv. 8–20 h.,
tel.: 482 772 755

Najdu svého pána?
Centrum pro zvíﬁata v nouzi pﬁi ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11,
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356
■ pes, kﬁíÏenec jezevãíka, ãern˘ s hnûd˘mi znaky, 9–10let ■ pes, kﬁíÏenec,
bíloãern˘, del‰í srst, 2 roky ■ fena,
kokr‰panûl, zlatá, slepá, 9 let ■ pes,
kﬁíÏenec, plav˘, 10 let ■ pes, kﬁíÏenec,
ãern˘ s náprsenkou, 5 let ■ fena, kﬁíÏe-

nec, ãerná s náprsenkou, 5 let
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvíﬁata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe.

ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • âERVENEC–SRPEN 2006

11

Libereckému lidu kynul i Karel IV.
Na námûstí pﬁed libereckou radnicí
se po roce opût vrátil Libereck˘ jarmark,
kter˘ se ﬁadí mezi nejnav‰tûvovanûj‰í
akce. V sobotu 17. a v nedûli 18. ãervna
tomu tak skuteãnû bylo. Hlava na hlavû
a tak co do náv‰tûvnosti leto‰ní jarmark
opût pﬁedãil ty pﬁedchozí. A zdá se, Ïe
námûstí zaãíná b˘t této akci tûsné.
Náv‰tûvníky zaujal nejen pestr˘ program, ale i rozmanitost druhÛ nabízeného zboÏí a ﬁemesel. Oãi i objektivy
fotoaparátÛ nejvíce smûﬁovaly k velké
Ïidli, na které stál Karel IV. a krátk˘mi
pohyby „kynul“ lidu, ãi obdivovaly fla‰inetáﬁe, kter˘ toãil klikou „bed˘nky“
z roku 1914. Pochopitelnû, Ïe nechybûli
mágové, kouzelníci, chÛdaﬁi, divadelníci, hudebníci. O neãekanou událost se
postaral jeden z alchymistÛ, kdyÏ pﬁi
pokusu ‰lehající plameny zdeformovaly
nafukovací zastﬁe‰ení pódia. Na‰tûstí
byli „po ruce“ hasiãi a nikomu se nic

Letní setkávání
s divadlem 2006
prázdninové sobotní veãery
na námûstí Dr. E. Bene‰e v Liberci:
8. ãervence od 21.30 hodin
Alibaba a ãtyﬁicet loupeÏníkÛ
pﬁedstavení Naivního divadla Liberec
15. ãervence od 19.00 hodin
âert to nemá nikdy lehké
hrají a zpívají herci Divadla „M“ z Duchcova
22. ãervence od 19.00 hodin
·est Ïen Jindﬁicha VIII
hudební revue v podání Hoffmanova
divadla z Uherského Hradi‰tû
29. ãervence od 21.00 hodin
Draceana
vystoupení Hafan studia z Prahy
5. srpna od 19.00 hodin
Edith a Tereziãka
dal‰í hra inspirovaná Ïivotními pﬁíbûhy
Edith Piaf v podání Hoffmanova divadla
z Uherského Hradi‰tû
12. srpna od 19.00 hodin
Zámecké povídky
hrají a zpívají herci Divadla „M“ Duchcov
26. srpna od 21.00 hodin
Zrzav˘ Orm
pﬁedstavení Naivního divadla Liberec
Vstupné na v‰echna pﬁedstavení je zdarma.
Poﬁádá statutární mûsto Liberec, Naivní
divadlo Liberec a Divadlo F. X. ·aldy
Liberec.

zpravodaj
liberecké radnice

nestalo. Jedineãná podívaná se naskytla pﬁi veãerním programu pﬁi symbolickém oÏivení rytíﬁe Rolanda, kdy jeho
sochu stojící na radniãní vûÏi osvítily
kuÏele svûtel a v tom momentû vzlétli
k noãnímu nebi holubi. Majitelka panství Kateﬁina z Redernu mohla b˘t
s prÛbûhem leto‰ního jarmarku spokojená a stejnû tak purkmistr Jiﬁí Kittner
a královsk˘ vyslanec Pﬁemysl Sobotka.
(dav)

Promítání pod ‰ir˘m nebem
Srpnové letní veãery zpﬁíjemní statutární mûsto Liberec filmov˘mi pﬁedstaveními, která se uskuteãní na námûstí pﬁed libereckou radnicí od 14. do 16. srpna 2006.
„Tak jako v minul˘ch letech zavítá do Liberce Kinematograf bratﬁí âadíkÛ. Celkem budou uvedeny tﬁí snímky z ãeské produkce,“ uvedla Jitka Strasserová,
vedoucí oddûlení kultury magistrátu. Jako první uvidí diváci 14. srpna film Skﬁítek,
15. srpna zhlédnou snímek Román pro Ïeny a posledním promítan˘m filmem se
16. srpna stanou Pﬁíbûhy obyãejného ‰ílenství.
Vstupné na v‰echna pﬁedstavení, která zaãínají po setmûní, je zdarma. Statutární mûsto Liberec pﬁeje filmov˘m divákÛm pûkné poãasí a pﬁíjemné kulturní
záÏitky.
(dv)

DÛchodci se ãipÛ nebojí
Osmdesátilet˘ Antonín ·ulc z libereckého Pilínkova doposud vûﬁil jen
vlastní penûÏence a pokud cestoval
v mûstské dopravû, pak v˘hradû
s lítaãkou. Nyní se ve svém okolí
nechá sly‰et: „Pﬁecházím na ãipy“.
DÛvod? Plastová kartiãka s jeho jménem a fotografií má pr˘ lep‰í pamûÈ
neÏ on sám. Také mu do budoucna
z vût‰í ãásti nahradí penûÏenku.
DÛchodce ·ulc má mnoho následovatelÛ. „Aã je to pﬁekvapující, nejvíce

pﬁejí elektronické novince v Liberci
obãané star‰í padesáti let,“ ﬁíká Alexandra Vosatková z mûstské spoleãnosti Liberecká IS, která zabezpeãuje
sbûr Ïádostí a v˘dej karet v celkem
ãtyﬁech kontaktních místech.
Zdá se, Ïe Liberecká mûstská karta
se bude rychle ‰íﬁit v‰emi generacemi
podobnû, jako tomu bylo napﬁíklad
s mobilními telefony. Takovéto uÏiteãné vûci si svoje pﬁíznivce vÏdy brzy
najdou.
(‰et)

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