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Svûtov˘ pohár
lyÏaﬁÛ MASTERS

LoÀsk˘ Veletrh dûtské knihy zaznamenal rekord v poãtu náv‰tûvníkÛ, zhlédlo jej
sedm tisíc lidí. Bude tento rekord letos pﬁekonán?

âtvrt˘ festival dûtsk˘ch knih
Brány libereckého v˘stavi‰tû se ve ãtvrtek 16. bﬁezna 2006 otevﬁou náv‰tûvníkÛm 4. roãníku Veletrhu dûtské knihy, kter˘ je nejvût‰ím svátkem dûtské knihy
v na‰í zemi. „Svátkem je proto, Ïe to není pouhá nabídka a prodej knih, ale pﬁedev‰ím festival pro podporu a rozvoj dûtského ãtenáﬁství. Svûdãí o tom desítky
doprovodn˘ch akcí, které jsou vÏdy beze zbytku zaplnûné náv‰tûvníky,“ uvedla
námûstkynû primátora a pﬁedsedkynû SdruÏení pro veletrhy dûtské knihy Dagmar
Hel‰usová.
Leto‰ní roãník veletrhu je poﬁádán pod heslem „Kniha – nedílná souãást rozvoje
dûtské fantazie“. Také letos budou opût pokﬁtûny nové dûtské publikace a svûtlo
svûta spatﬁí jiÏ ãtvrtá zvuková kníÏka z projektu „Dûti ãtou nevidom˘m dûtem“ realizovaného Krajskou vûdeckou knihovnou. Po tﬁi veletrÏní dny bude Václav „Upír“
Krejãí pracovat s dûtmi na „oÏivl˘ch novinách“ a Fedor Gál pﬁiveze do Liberce
Lískulku s jejími autorkami. Velkou samostatnou sekcí veletrhu se stanou komiksy
nebo lépe ﬁeãeno kreslené seriály. „Na ãasopisu âtyﬁlístek vyrÛstala celá generace
dne‰ních rodiãÛ a ãtou jej i jejich dûti, a proto jsme do Liberce pozvali také autora
Pokraãování na str. 3

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

30|03
14 hodin

Svûtov˘ pohár sjezdaﬁÛ Masters
zavítá letos opût na Je‰tûd, kde budou
k vidûní nejlep‰í souãasní sjezdaﬁi.
Diváci se budou moci pﬁesvûdãit na
vlastní oãi, Ïe vûk nutnû nemusí souviset s v˘konností.
Pokraãování na str. 7

V TOMTO âÍSLE
Byty pro handicapované
budou vût‰í strana 3
U plaveckého stadionu roste
obchodní centrum strana 4
·ampionát je velká v˘zva
pro na‰e mûsto strana 6
Zahraniãní stáÏisté
na radnici strana 12

III. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006
se koná ve ãtvrtek 30. bﬁezna 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice
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■ Souãasn˘ Statut mûsta Liberec upravuje obecnû závazná vyhlá‰ka ãíslo
1/2001. Podle ní v‰ak nemÛÏe mûstsk˘
obvod Vratislavice nad Nisou napﬁíklad
samostatnû ﬁe‰it problematiku bytÛ
v jeho katastrálním území, nemá moÏnost samostatnû zﬁizovat organizaãní
sloÏky nebo pﬁímo ovlivÀovat tvorbu
územního plánu. Vratislavické zastupitelstvo se proto na svém zasedání v prosinci loÀského roku usneslo, Ïe tento
stav mu nevyhovuje, a navrhlo zmûnu
v˘‰e uvedené vyhlá‰ky. Konkrétnû
poÏadovalo zﬁizovat a ru‰it organizaãní
sloÏky na území MO, zavést moÏnost
uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o v˘pÛjãce vãetnû nájmÛ bytÛ na území
MO a zaji‰Èovat ãinnosti v rozsahu zákona ã. 50/1976 Sb. o územním plánování
a stavebním ﬁádu (stavebního zákona)
vãetnû zmûn proveden˘ch v souvisejících zákonech a nálezích ústavního
soudu. Návrhem vratislavick˘ch zastupitelÛ se budou zab˘vat jejich libereãtí
kolegové.
■ Obecnû prospû‰ná spoleãnost Veﬁejnû prospû‰né práce Liberec (dále jen

Z A S T U P I T E L S T V O
OPS) byla zaloÏena z rozhodnutí zastupitelÛ koncem loÀského ãervence.
Následnû se jí podaﬁilo uzavﬁít dohodu
o poskytnutí pﬁíspûvku na vytvoﬁení
deseti pracovních pﬁíleÏitostí v rámci
VPP. Mûsto v‰ak pro OPS zaji‰Èuje nejrÛznûj‰í sluÏby (napﬁíklad mzdovou
agendu, uÏívání telekomunikací, kanceláﬁsk˘ch prostor atd.) a také jí hradí
náklady napﬁíklad na nákup pracovních
pomÛcek, dodávku médií, software atd.
âlenové správní rady OPS se shodli na
nutnosti uzavﬁení Smlouvy o spolupráci mezi mûstem a OPS, aby byl zabezpeãen její bezproblémov˘ chod a obû
strany vûdûly o sv˘ch právech a povinnostech.
■ Radní podpoﬁili zámûr pﬁesunu rozvoje vzdûlávacích aktivit v oblasti
environmentální v˘chovy, vzdûlávání
a osvûty do Zoologické zahrady Liberec.
O ekologickou v˘chovu je ve mûstû pod
Je‰tûdem velk˘ zájem. Tuto sluÏbu
mûsta je kvÛli vzrÛstající popularitû
nutné lépe zajistit, a to jak po materiální, tak i po odborné (personální) stránce. Vlastní prostory pro Stﬁedisko eko-
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logické v˘chovy SML nebylo moÏné
zrealizovat v pÛvodním rozsahu (rekonstrukce administrativní budovy ZOO),
protoÏe nebyla opakovanû podpoﬁena
Ïádost mûsta o finanãní podporu ze
SFÎP. Díky nabídce souãasného ﬁeditele ZOO Liberec se nyní jeví velmi vhodné vyuÏít prostory b˘valé restaurace
„U opic“ a zaãlenit tuto ãinnost do
struktury ZOO Liberec. V˘hodou je
i skuteãnost, Ïe pﬁesunutí ãinností je
moÏné realizovat jiÏ v nejbliÏ‰ím období. ZOO Liberec by tuto ãinnost vykryla
z finanãních prostﬁedkÛ pﬁeveden˘ch
na tuto organizaci z rozpoãtu mûsta
(prostﬁedky jsou rozpoãtovány). V prvním roce bude nutná provozní dotace
ve v˘‰i cca 520 000 Kã, která by pokryla náklady na úpravy a vybavení objektu. V tûchto prostorách by tak vznikly
uãebny a zázemí stﬁediska. Sál s moderní technikou bude i nadále v administrativní budovû ZOO a vyuÏívat se
mohou i areál a pﬁipravovaná laboratoﬁ
Centra pro zvíﬁata v nouzi. O koneãné
podobû zámûru rozhodnou zastupitelé.
(dav)

Novou traÈ pﬁes areál Textilany postaví investor
Pﬁes areál zbourané Textilany povede nová dvojkolejná tramvajová traÈ na
lince Liberec–Vratislavice nad Nisou.
Vypl˘vá to ze smlouvy o spolupráci, na
které se shodlo mûsto Liberec se spoleãností Liberec Real Estate s. r. o. Obû
strany se dohodly na závazn˘ch podmínkách mezi nûÏ patﬁí to, Ïe spoleãnost Liberec Real Estate s. r. o. jako
investor zrealizuje na vlastní náklady
v rámci v˘stavby areálu pﬁeloÏku stávající tratû do Vratislavic nad Nisou.
„Byla to dlouhá jednání a myslím, Ïe
smlouva je pro mûsto dobrá,“ poznamenal primátor mûsta Jiﬁí Kittner.
Firma, za níÏ stojí pﬁeváÏnû holand‰tí

investoﬁi, vybuduje novou tramvajovou pﬁeloÏku mezi stanicemi Ml˘nská
a U lomu. Mûsto zaplatí pouze odstranûní stávající tratû a napojení na
novou. Dále po pﬁedání stavby smûní
s investorem pozemky dotãené v˘stavbou tratû za pozemky ve svém vlastnictví. Jak doplnil námûstek primátora
Jiﬁí Veselka, souãasnou znaãnû zatíÏenou kﬁiÏovatku u Textilany nahradí
nov˘ kruhov˘ objezd.
Zastupitelé budou schvalovat dohodu o spolupráci a pro své rozhodování
budou mít k dispozici i návrhy budoucí
smûnné smlouvy a také návrh samotné
smûnné smlouvy, která by mûla b˘t

uplatnûna po dokonãení v˘stavby,
tedy v letech 2008 aÏ 2009.
(dav)
Ilustraãní foto z demolice b˘valé
Textilany.

Mûsto zahájilo projektové práce na dal‰í cyklostezky
Koncem ﬁíjna loÀského roku zastupitelé schválili Generel cyklistické
dopravy – Liberec, kter˘ má slouÏit
jako podklad pro uplatÀování poÏadavkÛ cyklistiky pﬁi pﬁípravû a realizaci staveb. S cílem postupného naplÀování generelu libereck˘ magistrát spoleãnû s obãansk˘m sdruÏením Cyklisté Liberecka vytipovaly k realizaci
pût etap cyklostezek, které z tohoto
generelu vycházejí. Jedná se o úseky
cyklostezek mezi Libercem a Mní‰kem, o propojení cyklostezky podél
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Ïelezniãní tratû do Krásné Studánky,
dále o cyklostezku v Liberci v ulicích
Jungmannova–Hanychovská. Dal‰ími
úseky jsou trasa navazující na plánovanou v˘stavbu od Kauflandu a druhá
etapa cyklostezky v oblasti Star˘ch
Pavlovic.
Vzhledem k tomu, Ïe mûsto pﬁi
sv˘ch finanãních moÏnostech nemÛÏe
tyto realizace celé financovat, chce
tuto situaci ﬁe‰it formou získání dotací
z jin˘ch finanãních zdrojÛ (âR nebo
EU). „Ze Státního fondu Ïivotního pro-
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stﬁedí mÛÏeme získat aÏ 75 procent
nákladÛ stavby,“ ﬁekl námûstek primátora Jiﬁí Veselka. Úsek do Krásné
Studánky by mûl pﬁijít na 2,5 milionu
korun a úsek Hanychovská–Jungmannova se odhaduje aÏ na 800 tisíc
korun. Pro tyto pﬁípady je v‰ak nutné
pﬁi Ïádosti o poskytnutí dotace pﬁedloÏit pravomocné popﬁ. územní rozhodnutí. Radní v souvislosti s tímto faktem souhlasili se zahájením projektov˘ch prací vedoucích k získání potﬁebn˘ch dokumentÛ.
(vod)

âtvrt˘ festival dûtsk˘ch knih
Pokraãování ze str. 1
znám˘ch kreslen˘ch postaviãek Jaroslava Nûmeãka,“ upﬁesnila Dagmar Hel‰usová s tím, Ïe v sobotu 18. bﬁezna se na
velké burze âtyﬁlístkÛ uskuteãní setkání
sbûratelÛ tohoto ãasopisu. Zkrátka
nepﬁijdou ani milovníci kreslen˘ch seriálÛ ãasopisu ABC, neboÈ do Liberce pﬁijede i skupina jejich autorÛ.
Také na leto‰ním veletrhu budou
vyhlá‰eny nominace dûtsk˘ch knih na
ocenûní Zlatou stuhou za nejlep‰í dûtskou knihu loÀského roku. A nejen to.
Náv‰tûvníci festivalu se mohou tû‰it na
autogramiády napﬁíklad Ivony Bﬁezinové, Dá‰i Bláhové, Ludvíka Stﬁedy a Jiﬁího Îáãka.

Samozﬁejmû i letos bude otevﬁen
pavilon pro aktivní úãast dûtí na tvorbû
knihy a moÏnosti vstupování do pﬁíbûhÛ dûtsk˘ch knih.
„V loÀském roce nav‰tívilo tento festival sedm tisíc dûtsk˘ch náv‰tûvníkÛ.
Vûﬁíme, Ïe ani leto‰ní roãník si dûti
nenechají ujít. Srdeãnû zveme v‰echny
dospûláky, kteﬁí nezapomnûli na to, jaká
je to krása schovat se s knihou pod peﬁinu, aby vzali své dûti, vnouãata, pravnouãata a pﬁi‰li pob˘t do svûta knih,“
pozvala náv‰tûvníky na leto‰ní veletrh
Dagmar Hel‰usová. Cel˘ program veletrhu je zveﬁejnûn na internetov˘ch
stránkách www.veletrhdetskeknihy.cz
(dav)

Mûsto Ïádá dotaci na opravu Lázní
Pﬁi faktickém pﬁevzetí budovy mûstsk˘ch lázní v ﬁíjnu loÀského roku bylo
vedení liberecké radnice jasné, Ïe celá
budova, kdysi záﬁící leskem a slávou,
zaznamenala velkou újmu. Dlouhodobá
devastace se podepsala nejen na celkovém stavebnû-technickém stavu, ale
pﬁedev‰ím na umûlecko-ﬁemesln˘ch
prvcích. Nedílnou souãástí zatím probíhajících prací je také pﬁedbûÏn˘ restaurátorsk˘ prÛzkum tûchto „ozdob", které
se uvnitﬁ budovy vyskytují. Nejvût‰í
pozornost na sebe v této souvislosti pﬁitahuje hlavní prÛãelí budovy, bohatû

zdobené kamenosochaﬁskou v˘zdobou,
která je v souãasné dobû na mnoha místech kriticky ohroÏena dlouhodobou
neúdrÏbou. Jednou z pﬁíãin souãasného
stavu jsou nefunkãní a po‰kozené svody
de‰Èové vody, po‰kozená izolace balustrády a zatékání vody k základÛm stavby.
Odhad nákladÛ na restaurátorské práce
je ve v˘‰i 1 076 093, 20 Kã. V této souvislosti radní souhlasili s podáním
Ïádosti o pﬁíspûvek z rozpoãtu Libereckého kraje pro rok 2006 k podpoﬁe úhrady nákladÛ spojen˘ch s obnovou kulturních památek.
(mk)

Byty pro handicapované budou vût‰í
V novû budovan˘ch nájemních
domech v Zeleném Údolí budou mít
handicapovaní k dispozici vût‰í byty
a nejen 1+kk, jak tomu bylo doposud.
Mûsto staví v Zeleném Údolí ‰est
domÛ se 192 byty, celkem 24 z nich je
urãeno pro postiÏené. Ve dvou dokonãen˘ch domech ale zÛstávaly byty pro
postiÏené dlouho prázdné, a to z dÛvodu nejen vysokého nájmu, ale také
jejich velikosti.
„Ukázalo se, Ïe postiÏení mají rodiny
a tudíÏ zájem hlavnû o vût‰í byty,“ ﬁekl
primátor Jiﬁí Kittner. Podle námûstkynû
Evy Koãárkové se podaﬁilo zcela obsadit
dva dokonãené domy, dal‰í ãtyﬁi domy
budou dostavûny do ãervna. V tûch
budou pro handicapované vÏdy upraveny byty ve velikosti, kterou si sami zvolí.
V˘stavba bezbariérov˘ch bytÛ je totiÏ
jednou z podmínek dotace, kterou radnice na v˘stavbu nájemních bytÛ dostala. Pokud by ji mûsto nesplnilo, muselo
by stomilionovou dotaci vrátit.

Se startovacími byty v Zeleném Údolí
souvisí i vybavenost bytov˘ch jednotek
V prvních dvou domech jsou totiÏ
v‰echny byty vybavené kuchyÀskou
linkou. Ov‰em definice startovacího
bytu nepoãítá s prakticky Ïádn˘mi zaﬁizovacími pﬁedmûty pﬁi pﬁedání uÏivatelÛm. Mûsto dosud alespoÀ poﬁizovalo
základní vybavení kuchynû, aby zlep‰ilo mlad˘m lidem bydlení. Nedostatek
finanãních prostﬁedkÛ ale zpÛsobil, Ïe
v dal‰ích dostavûn˘ch bytech jiÏ nebudou ani zmínûné kuchyÀské linky.
Odbor sociálních vûcí magistrátu v‰ak
doporuãil radním vybavit tímto základním vybavením alespoÀ 16 upraviteln˘ch bytÛ, které jsou v souãasné dobû
rozestavûny. Handicapovaní spoluobãané ãasto Ïijí z minimálních pﬁíjmÛ a pro
nû i jejich rodiny by byl nákup speciálnû upravené kuchyÀské linky znaãnou
zátûÏí. Radní souhlasili se zaãlenûním
ãástky cca 500 000 Kã bez DPH do nejbliÏ‰ího rozpoãtového opatﬁení. (mk)

Radnice chce lépe
vybavit hasiãe
Libereck˘ magistrát se v uplynul˘ch
letech mimo jiné soustﬁedil na obnovu
hasiãské techniky a lep‰í vybavenost
osmi jednotek Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ. V této zapoãaté péãi chce pokraãovat i letos, a proto bude z Fondu poÏární ochrany Libereckého kraje Ïádat
o dotace.
„V rámci fondu nelze Ïádat o peníze,
ale pﬁímo o konkrétní vûci. Budeme
Ïádat napﬁíklad o dvû zásahová auta
CAS pro jednotku ve Vratislavicích
a v Horním Hanychovû a oãekáváme, Ïe
bychom na nû mohli dostat aÏ dvû tﬁetiny z nákladÛ. To pﬁi cenû jednoho vozidla za ‰est milionÛ znamená, Ïe budeme
muset dva miliony doplatit. Chceme ale
získat i zásahové odûvy, spojovací prostﬁedky a elektrická sekãní vrata do
objektÛ zbrojnic,“ uvedl primátor Jiﬁí
Kittner. O‰atit jednoho hasiãe zásahov˘m odûvem není levnou záleÏitostí.
Znamená to investici kolem 25 tisíc
korun. „Kabát s kalhotami pﬁijdou na
13 tisíc, boty na 5 tisíc, pﬁilba na 6 tisíc
a rukavice asi na 1 200 korun. I na to ale
máme v rozpoãtu mûsta pﬁipravenu
spoluúãast,“ dodal primátor.
(vod)
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U plaveckého stadionu roste obchodní centrum
V jedno velké staveni‰tû se promûnily dnes jiÏ b˘valé parkovací plochy
v Budy‰ínské ulici poblíÏ plaveckého
stadionu. Akciová spoleãnost Department Store 2000 zde v hodnotû 250 milionÛ korun staví obchodní centrum,
které v této ãásti mûsta doposud chybûlo. Generálním dodavatelem stavby je
firma Syner, s. r. o., která v souãasnosti
pokraãuje v zemních pracích, jímÏ pﬁedcházela podrobná pﬁíprava vãetnû botanického prÛzkumu dﬁevin rostoucích na
plo‰e staveni‰tû a v jeho blízkosti.
„Zpracovan˘ odborn˘ posudek klasifikoval kaÏd˘ strom z hlediska jeho kvality, Ïivotaschopnosti, rozsahu po‰kození a dal‰ích kritérií. Pﬁímo na místû pak
stav dﬁevin posoudili pracovníci obãansk˘ch iniciativ a odboru Ïivotního prostﬁedí Magistrátu mûsta Liberec,“ ﬁíká
Miloslav Otta, manaÏer investic doda-

vatele stavby a pokraãuje: „Na základû
tûchto podkladÛ a jednání vznikl konkrétní seznam jednadvaceti dﬁevin, na
které bylo vydáno povolení ke kácení.“
Stávající pás zelenû poblíÏ sousední
bytové v˘stavby zÛstane zachován.
Kromû nové v˘sadby v rámci sadov˘ch
úprav vysadí investor sto dvacet dﬁevin
na jin˘ch urãen˘ch plochách v Liberci,
konkrétnû na sídli‰tích Kunratická
a Staré Pavlovice.

Celková zastavûná plocha obchodního centra ãiní 7 800 ãtvereãn˘ch metrÛ.
Vût‰inu obchodní plochy, pﬁibliÏnû
3 500 metrÛ ãtvereãn˘ch, obsadí velkoprodejna ﬁetûzce INTERSPAR. V tﬁípodlaÏní nákupní pasáÏi se má nacházet
restaurace a jednotlivé obchody.
V poﬁadí druhá restaurace má b˘t
v úrovni parkovi‰tû na stﬁe‰e objektu.
Areál dohromady nabídne 300 parkovacích stání pro automobily. „V souvislosti se stavbou dojde k nezbytn˘m
úpravám Budy‰ínské ulice a postavení
nové okruÏní kﬁiÏovatky v oblasti ulic
Budy‰ínská a Svojsíkova. V místû
b˘valé myãky vozidel bude zásobovací
sjezd z okruÏní kﬁiÏovatky do podzemního dvora,“ uvedl Miloslav Otta s tím,
Ïe multifunkãní objekt bude pﬁedán
investorovi do uÏívání v závûru leto‰ního roku.
(dav)

Festival dokumentárních filmÛ Jeden svût 2006
Mezinárodní festival dokumentárních filmÛ o lidsk˘ch právech Jeden
svût se letos koná jiÏ poosmé. KaÏdoroãnû je poﬁádán spoleãností âlovûk
v tísni. Regionální festival v Liberci
organizuje obãanské sdruÏení Anaon
ve spolupráci se Stﬁední odbornou ‰kolou a SOU Je‰tûdská.
Mezinárodní festival dokumentárních filmÛ Jeden svût 2006 se v Liberci
uskuteãní ve dnech 13.–17. bﬁezna
2006, a to pod zá‰titou krajského hejtmana Petra Skokana, libereckého primátora Jiﬁího Kittnera a jeho námûstkynû Dagmar Hel‰usové. Oficiálnû bude
zahájen v pondûlí 13. 3. open-air happeningem na námûstí pﬁed libereckou
radnicí. Hlavní ãást programu vyplní
blok hudby, pﬁedstaví se „bubnující
‰aman“ Václav Koﬁínek, kter˘ vyzve
v‰echny pﬁítomné ke spoleãnému bubnování. Prostor námûstí Dr. E. Bene‰e

zaplní „etno-bazar“, kter˘ nabídne tradiãní exotické pokrmy, africké ãaje
a kávu i etnické pﬁedmûty z Namibie.
ZároveÀ se budou prezentovat speciální a umûlecké ‰koly Liberce a regionu,
které nabídly své v˘robky do benefiãní
aukce. Program open-air happeningu
bude zakonãen v Krajské vûdecké knihovnû v Liberci projekcí dokumentárního filmu Olgy Sommerové a Olgy ·pátové Láska vãera, dnes a zítra za pﬁítomnosti obou tvÛrkyÀ. Projekci, která
zaãne v 19.30 hodin a která pﬁedstaví
zmínûn˘ dokument premiérovû, bude
pﬁedcházet aukce v˘tvarn˘ch prací.
Od 14.–16. bﬁezna budou probíhat
v Experimentálním studiu v Lidov˘ch
sadech projekce vybran˘ch dokumentÛ, a to tﬁi dopolední pro ‰koly, jedno
odpolední a dvû veãerní pro libereckou
veﬁejnost. Dopolední projekce jsou plánovány na 9., 11. a 13. hodinu. Odpo-

ledne zaãne projekce v 16 hodin, veãerní pﬁedstavení probûhnou v klasick˘ch
promítacích ãasech od 17.30 a 20.00
hodin. Podrobn˘ program festivalu je
zveﬁejnûn na webov˘ch stánkách
www.liberec.cz a v tomto vydání Zpravodaje liberecké radnice na stranû 9.
Souãástí libereckého festivalu Jeden
svût budou i doprovodné akce. Po cel˘
mûsíc bﬁezen si mÛÏete prohlédnout
dvû v˘stavy fotografií – ve Fryãovû knihkupectví snímky z cest Jitky Veselkové
a v Experimentálním studiu fotografie
Vladimíra Marka vûnované pÛsobení
ãesk˘ch vojákÛ v zahraniãních misích.
Na organizaci regionálního festivalu
v Liberci se podílí obãanské sdruÏení
Anaon, Poradna pro uprchlíky, Experimentální studio, Magistrát mûsta Liberec, Stﬁední odborná ‰kola technická
a SOU Je‰tûdská, Maya a Otto Pokorní.
(dv)

Peníze z koncertu a plesu pro potﬁebné
Témûﬁ ‰est set náv‰tûvníkÛ se se‰lo
v pátek 10. února 2006 v libereckém
Domû kultury, kde se jiÏ po ãtrnácté
konal Ples primátora. Letos pÛjde v˘tûÏek z prodan˘ch vstupenek na libereckou Léãebnu dlouhodobû nemocn˘ch.
Zpestﬁením veãera letos nebylo jen
pÛlnoãní pﬁekvapení, ale také slosování
vstupenek o hodnotné ceny. Celkem
jich bylo v osudí 14 a z nich pouze jediná nena‰la svého majitele. Jednalo se
o dort ve tvaru radnice, kter˘ byl nako-
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nec rozdûlen mezi v‰echny zájemce.
„Po cel˘ veãer panovala v sále pﬁíjemná a uvolnûná atmosféra, coÏ mne
opravdu potû‰ilo. VáÏím si úãasti
v‰ech, ale také toho, Ïe byli ochotni
zakoupením vstupenky pﬁispût na dobrou vûc,“ zhodnotil primátor mûsta Jiﬁí
Kittner program plesu.
Na XIV. Ples primátora bylo prodáno
celkem 586 vstupenek a jeho v˘tûÏek
146 500 korun spoleãnû s 65 500 korunami z lednového benefiãního koncertu
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se rozdûlí mezi obãanské sdruÏení
S(c)hody a Léãebnu dlouhodobû
nemocn˘ch v Liberci. KaÏdá z nich
obdrÏí 106 tisíc korun.
(dav)

V˘voj separace komunálních odpadÛ

A léta bûÏí . . .

V dubnu pﬁibudou nádoby na smûsné plasty

Jména seniorÛ, kteﬁí oslavili narozeniny v únoru 2006 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

Separace vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu je dÛleÏitou souãástí
systému nakládání s komunálními
odpady ve mûstû Liberci. V roce 2005
schválen˘ „Plán odpadového hospodáﬁství statutárního mûsta Liberec“ stanovil na dal‰í léta cíle pro zv˘‰ení podílu
vyseparovan˘ch sloÏek komunálního
odpadu z celkového mnoÏství komunálního odpadu, kter˘ ve mûstû vzniká.
Separace vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu má v Liberci dlouhou
tradici, a to od roku 1992. Separace zde
zaãala v dobû, kdy toto obcím neukládal Ïádn˘ pﬁedpis. Na poãátku bylo
v Liberci 100 stanovi‰È pro separaci
papíru a skla. Následnû k nim pﬁibyl
sbûr PET lahví a poãet kontejnerÛ je
nyní 210 kusÛ pro sbûr smûsného skla,
210 kusÛ pro sbûr papíru a 303 kontejnerÛ pro sbûr PET lahví. Statutární
mûsto Liberec i svozová firma .A.S.A.
Liberec s. r. o. se vÏdy snaÏily, aby
separace byla smysluplná a pro druhotné suroviny bylo vyuÏití. Sebran˘ papír
je pﬁedáván ke zpracování Severoãesk˘m sbûrn˘m surovinám a. s., sklo odebírá skláﬁská firma AMT s. r. o. Pﬁíbram,
PET lahve na svém zaﬁízení dotﬁiìuje

svozová firma .A.S.A. Liberec s. r. o.
a pﬁímo pﬁedává zpracovatelÛm.
Za poslední tﬁi roky se znaãnû zv˘‰ilo mnoÏství sebran˘ch surovin. V roce
2003 to bylo 704,75 tuny, v roce 2004
1 692,87 tuny a v roce 2005 4 129,67
tuny surovin.
I pﬁes tyto dobré v˘sledky v˘voje
separace odpadu mûsto neusnulo na
vavﬁínech a na rok 2006 je pﬁipraveno
roz‰íﬁení systému tﬁídûní odpadu.
V mûsíci dubnu obdrÏí v‰echny domácnosti v Liberci informaãní materiál
o roz‰íﬁení separace o novou komoditu,
a to smûsné plasty a tetrapakové nápojové obaly. Tyto druhotné suroviny
budou sbírány do ãerven˘ch sbûrn˘ch
nádob o velikosti 360 litrÛ a oznaãen˘ch
informaãní popiskou, která bude obãany informovat o druzích sbíran˘ch
odpadÛ. Sbûrné nádoby na smûsné
plasty a tetrapakové nápojové obaly by
se mûly ve mûstû objevit koncem mûsíce dubna.
Jak vzroste mnoÏství vyseparovan˘ch druhotn˘ch surovin z komunálního odpadu uÏ záleÏí na obãanech
mûsta.
Oddûlení zelenû,
odpadÛ a ekologické v˘chovy MML

Generální oprava památníku
V roce 2005 zapoãala generální oprava památníku na ·tefánikovû námûstí
v Liberci, která spoãívá ve v˘mûnû ﬁídící jednotky, revizi elektroinstalace a opravû
halogenÛ.
Do souãasnosti se uskuteãnila demontáÏ zkorodovan˘ch profilÛ, jejich oprava
a povrchová úprava Ïárov˘m zinkem. Vzhledem k nepﬁízniv˘m klimatick˘m podmínkám a na základû poÏadavku dohlíÏejícího spoluautora díla Ing. arch. Stolína
byly závûreãné práce – uloÏení a natvarování vnitﬁních trubek – pﬁesunuty na jarní
období leto‰ního roku. Ve‰keré práce na generální opravû památníku skonãí
v dubnu.
(ku)

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení pro poskytnutí dotace
z prostﬁedkÛ Ekofondu statutárního mûsta Liberec v roce 2006.
Tato dotace bude poskytnuta dle schválen˘ch Základních pravidel pro poskytování dotací z Ekofondu, v tûchto oblastech:
- ekologická v˘chova a osvûta
- ochrana pﬁírody a krajiny
- údrÏba, ochrana a tvorba zelenû ve mûstû
- péãe o vodní toky a zdroje
- ochrana ovzdu‰í
- pﬁedcházení, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ
- péãe o zvíﬁata v nouzi
Formuláﬁe pro podání Ïádosti o dotaci zájemci obdrÏí v recepci radnice nebo
na internetové stránce statutárního mûsta Liberec. Pﬁihlá‰ky jsou pﬁijímány do
30. 3. 2006. Pﬁípadné dotazy zodpoví p. Milan ·ír, tel. 485 243 458, tajemník
Správní rady Ekofondu.

90 let – Antonie Vígnerová, Vasil
Hojda, Oldﬁich Skala, Arno‰tka Horáková, Antonie Briestenská, Karel ·tefan
91 let – Franti‰ka Ab‰najdrová
92 let – Anna Popoviãová, Margita
Janeãková, Josef ·picar
93 let – Anna RÛÏiãková, BlaÏena
Luká‰ková, BoÏena Holeãková, Berta
Zyderová
94 let – Vladimír Divi‰, Josef ·íp
95 let – Jaromír Havlík, Cecilie Muchová
OslavencÛm k jejich v˘znamnému Ïivotnímu jubileu gratulujeme.

Slu‰nost je‰tû
existuje
Podûkování neznámé
nálezkyni
O tom, Ïe mezi námi stále je‰tû Ïijí
poctiví lidé, se pﬁesvûdãila paní Dagmar Holínová z Liberce, která se na‰í
redakci svûﬁila s událostí, jeÏ se stala
20. února 2006 pﬁed 16. hodinou v pﬁízemí na liberecké hlavní po‰tû u pﬁepáÏky ãíslo 16.
„Nevûdomky jsem zde vytratila
penûÏenku se dvûma tisíci korunami.
Îe penûÏenku nemám, jsem zjistila aÏ
pﬁi placení v budovû Pozemních staveb,“ líãí svÛj pﬁíbûh paní Holínová.
PﬁestoÏe pﬁíli‰ nevûﬁila, v úspûch
nálezu, ihned se vrátila zpût na po‰tu.
„Pracovnice za pﬁepáÏkou ãíslo 16
mi penûÏenku i s obnosem pﬁedala
a také podle dokladÛ jiÏ telefonovala
ke mnû domÛ, aby mne o nálezu informovala. Od ní jsem se dozvûdûla, Ïe
penûÏenku nalezla a odevzdala mladá
Ïena. BohuÏel, neznám její jméno ani
adresu. Snad si tyto ﬁádky pﬁeãte.
Chtûla bych jí moc podûkovat za její
ochotu, poctivost a pﬁístup. Jsem totiÏ
v dÛchodu a pﬁijít o dva tisíce korun
by nebylo v mé situaci pﬁíjemné.
Mé podûkování patﬁí i pracovnici
liberecké po‰ty,“ dodala na závûr paní
Holínová.
(dv)
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FIS Mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009
Primátor: ·ampionát je velká v˘zva pro na‰e mûsto
Primátor mûsta
Liberec Jiﬁí Kittner
je souãasnû viceprezidentem organizaãního v˘boru
FIS
Mistrovství
svûta v klasickém
lyÏování Liberec
2009. Z titulu své
funkce má dokonal˘ pﬁehled o prÛbûhu pﬁíprav této
vrcholné akce, a proto jsme jej poÏádali
o krátk˘ rozhovor.
Od schválení kandidatury Liberce
na poﬁadatelství MS 2009 uplynul rok
a tﬁi ãtvrtû. Nelitoval jste v tomto
období pﬁece jen nûkdy této volby?
Rozhodnû ne. Na m˘ch postojích se
nic nezmûnilo. Stále jsem pﬁesvûdãen
o tom, Ïe pro Liberec je poﬁadatelství
tohoto sportovního podniku velkou
v˘zvou a investicí do budoucna.
V ãem spatﬁujete nejvût‰í pﬁínos
‰ampionátu pro mûsto Liberec a region?

Urãitû v tom, Ïe Liberec i region
vstoupí do povûdomí veﬁejnosti. Budeme se moci prezentovat ve svûtovém
mûﬁítku, coÏ pﬁinese zájem potencionálních náv‰tûvníkÛ a turistÛ. Bude pak uÏ
jen na nás, jak tohoto zájmu dokáÏeme
vyuÏít. Bezesporu dojde i k oÏivení ekonomiky celého regionu. Díky podpoﬁe
vlády a dal‰ích institucí budeme moci
ãásteãnû dobudovat chybûjící infrastrukturu, zmodernizovat cel˘ je‰tûdsk˘
areál, vybudovat nov˘ sportovní areál
ve Vesci atd. To v‰echno jsou investice,
které v Liberci zÛstanou natrvalo.
Jak jste spokojen s prÛbûhem pﬁíprav MS? Co vás tû‰í a co naopak pﬁidûlává starosti?
Domnívám se, Ïe pﬁípravy probíhají
tak, jak mají, i kdyÏ se nám samozﬁejmû
ne úplnû v‰e daﬁí tak, jak bychom si
pﬁedstavovali. Velmi mne tû‰í pﬁístup
t˘mu lidí, kteﬁí si vzali pﬁípravy za své
a vûnují jim velké mnoÏství ãasu, práce
a osobních invencí. Trochu starostí mám

s poãasím, které mÛÏe b˘t v roce 2009
proti nám. To ale nikdo z pozem‰ÈanÛ
nemá ‰anci ovlivnit, a tak se musíme
maximálnû technicky pﬁipravit a spoléhat i na trochu ‰tûstí.
Splní mûsto Liberec v‰echny své
závazky, které má v souvislosti s MS?
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe ano. Je to velká
v˘zva pro celé mûsto, na tuto pﬁíleÏitost
ãekaly generace lyÏaﬁÛ. VÏdyÈ poslední
MS v klasick˘ch disciplinách v b˘valém
„v˘chodním bloku“ se konalo témûﬁ
pﬁed ãtyﬁiceti lety ve Vysok˘ch Tatrách…
Budoucí areál ve Vesci je i tuto zimu
ve zku‰ebním provozu. UÏ jste si
v nûm také zalyÏoval?
Ano, a také pro mne platí to, co pro
velkou ãást jeho náv‰tûvníkÛ. Je to areál
urãen˘ spí‰e tûm, kteﬁí si chtûjí opravdu
kvalitnû zabûhat a zasportovat. Na to
moje kondice, bohuÏel, moc nestaãí,
a tak jsem se trochu „trápil“. Musím na
sobû zapracovat.

¤editelská dvojrole Rudolfa Höllera
S pozoruhodnou dvojrolí se musí v následujících mûsících
vypoﬁádat Rudolf Höller, v˘konn˘ ﬁeditel FIS Mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009. O tom, Ïe tento
Raku‰an je ‰piãkov˘ sportovní funkcionáﬁ a diplomat, se
v odborn˘ch kruzích dlouhodobû ví. Právû proto ho loni
v kvûtnu získal prezident Roman Kumpo‰t jako v˘znamného
ãlena organizaãního v˘boru MS 2009. Pﬁed nedávnem Höllera povolal do sv˘ch sluÏeb také Rakousk˘ olympijsk˘ v˘bor,
kter˘ usiluje o pﬁidûlení Zimních olympijsk˘ch her 2014

mûstu Salzburg. UÏ na nedávno skonãené zimní olympiádû v Turínû pracoval
b˘val˘ generální sekretáﬁ dvou hokejov˘ch mistrovství svûta i svûtového
lyÏaﬁského ‰ampionátu 2005 v Oberstdorfu pro úspûch této kandidatury, o níÏ
rozhodne Mezinárodní olympijsk˘ v˘bor
v roce 2007. PﬁipomeÀme, Ïe v roce 2010
se ZOH konají ve Vancouveru.

Bude vám za tﬁi roky ‰estnáct? StaÀte se dobrovolníkem!
Za tﬁi roky se první bﬁeznov˘ den
stane FIS Mistrovství svûta v klasickém
lyÏování Liberec 2009 minulostí. Kroniku nejvût‰í sportovní akce v historii
samostatné âeské republiky v‰ak
nebudou psát pouze závodníci, rozhodãí a diváci, ale také kolektiv dobrovolníkÛ spolupodílejících se na poﬁadatelství ‰ampionátu. V minul˘ch dnech
zahajil organizaãní v˘bor MS 2009
jejich oficiální nábor.
„Bez dobrovolníkÛ by konání kaÏdé
vrcholné události bylo nemyslitelné.
Jen pro srovnání: Na prÛbûhu posledního
Mistrovství
svûta
klasikÛ
v Oberstdorfu 2005 se jich podílelo
1 716 a pﬁibliÏnû stejn˘ poãet musíme
zajistit také my. Postupnû zaãneme
naplÀovat Team Liberec 2009,“ ﬁíká
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Kateﬁina Nyãová, generální sekretáﬁka
organizaãního v˘boru MS 2009.
âlenem Teamu Liberec 2009 se
mÛÏe stát kaÏd˘, komu bude v lednu
2009 – mûsíc pﬁed startem svûtového
‰ampionátu – minimálnû ‰estnáct let
a splní také dal‰í podmínky. Patﬁí mezi
nû pﬁedev‰ím moÏnost nepﬁeru‰ené
spolupráce v prÛbûhu celého MS, pro‰kolení v letech 2007 nebo 2008 pﬁi
nûkterém ze závodÛ FIS Svûtového
poháru v Liberci a absolvování pﬁíslu‰n˘ch semináﬁÛ a cviãení.
V polovinû leto‰ního února poãet pﬁihlá‰en˘ch dobrovolníkÛ dosáhl poãtu
457. Je mezi nimi také dvanáct zájemcÛ z Nûmecka, po jednom z Itálie, Polska, ·védska a USA. Liberec zatím
zastupuje 213 ãlenÛ.
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„Podle sv˘ch znalostí, schopností
a pﬁedpokladÛ budou ãlenové Teamu
Liberec 2009 rozdûleni do rÛzn˘ch
oblastí v organizaãním schématu mistrovství svûta. S jejich pomocí se poãítá
napﬁíklad pﬁi akreditacích, mohou
pÛsobit jako ata‰é jednotliv˘ch v˘prav,
v sektoru IT a telekomunikace, v logistice, marketingu a ubytování. Budou se
souãasnû podílet na dopravních kontrolách, zaji‰Èování bezpeãnosti, spolupráci s tiskov˘m stﬁediskem a médii nebo
budou pomáhat na sportovi‰tích,“
vypoãítává nûkteré varianty pro zaﬁazení dobrovolníkÛ Ale‰ Máslo.
Podrobné informace a podmínky
ãlenství v Teamu Liberec 2009 lze najít
na webové adrese

www.liberec2009.com

Co pﬁinesl zánik okresního úﬁadu? Více kompetencí, ale...
Jsou to tﬁi roky, kdy pﬁesnû 1. 1. 2003
zanikl ze zákona okresní úﬁad. Valná
vût‰ina úkonÛ této instituce tak pﬁe‰la
na magistráty. Pro libereck˘ magistrát
to kromû jiného pﬁedstavuje v˘kon státní správy nejen na svém, ale také na
území dal‰ích 28 obcí, které jsou rozprostﬁeny doslova od Jablonného v Podje‰tûdí aÏ k Jablonci nad Nisou. Zánikem okresního úﬁadu vznikl ve mûstû
pod Je‰tûdem jak˘si mal˘ okres, oficiálnû naz˘van˘ obec s roz‰íﬁenou pÛsobností, jejíÏ úﬁad vykonává ãást správy na
území s více jak 130 000 obyvateli.
Je zﬁejmé, Ïe má nyní libereck˘
magistrát mnohem více kompetencí.
Co dal‰ího, aÈ jiÏ uÏiteãného ãi ménû,
pﬁineslo zru‰ení okresního úﬁadu,
vypl˘vá z následujícího hodnocení
tajemníka JUDr. Marka ¤eháãka, kter˘
uplynulé tﬁi roky nastartoval a v bûhu
na dlouhou traÈ pokraãuje.
Noví kolegové
„Ze zákona pﬁe‰lo na magistrát celkem 162 míst úﬁedníkÛ z okresního
úﬁadu. Nejistota spojená s ukonãením
ãinnosti okresních úﬁadÛ vedla ov‰em
k tomu, Ïe ﬁada odborníkÛ opustila
správu a magistrát v prvních mûsících
roku 2003 trpûl vysokou fluktuací.
Vedení mûsta se rozhodlo radikálnû
sníÏit byrokratick˘ aparát a v roce 2003
byl schválen proces postupného sniÏování poãtu pracovních sil.“

POâTY PRACOVNÍKÒ MAGISTRÁTU

Funkãní místa 2003 2004 2005 2006
Schválen˘ poãet 502 394 360 350
Úspora mzdov˘ch prostﬁedkÛ
„Mzdové prostﬁedky byly hrubû sníÏeny ze 115, 581 milionu v roce 2003 na
85 milionÛ pro rok 2006 tj. o 30 milionÛ
roãnû. PrÛmûrn˘ plat pracovníka libereckého magistrátu pﬁitom stoupl od
zániku okresního úﬁadu do roku 2006
o takﬁka 2,5 tisíce Kã, coÏ zamezilo odlivu odborníkÛ.“
Ohromné archivy
„Po zániku okresního úﬁadu pﬁe‰ly
na magistrát veliké podzemní archivy
b˘valého okresního úﬁadu. V prÛbûhu
prvních mûsícÛ roku 2003 byly spisy
vytﬁídûny, z velké ãásti pﬁevedeny do
státního archivu, archivu mûsta ãi ke
skartaci.“
Nejasnosti v umístûní pracovi‰È
„Obãané mûsta si budou patrnû
pamatovat na urãité nejasnosti v umístûní jednotliv˘ch pracovi‰È na zaãátku
roku 2003. Tehdy sídlil magistrát na
deseti místech a vût‰ina objektÛ byla
v nevyhovujícím stavu. V roce 2003
byla pﬁijata koncepce umístûní magistrátu do tﬁí objektÛ – radnice, budovy
URANu a nové budovy magistrátu ve
staré knihovnû. Statutární mûsto Libe-

Svûtov˘ pohár lyÏaﬁÛ MASTERS
Pokraãování ze str. 1
„Stejnû jako v loÀském roce pﬁivítáme i letos 11. a 12. bﬁezna více neÏ
stovku sjezdaﬁÛ – úãastníkÛ „na‰eho“

závodu Svûtového poháru – FIS Masters, soutûÏe poﬁádané prakticky po
celém svûtû pro více neÏ 10 000 aktivních závodníkÛ,“ sdûlila ﬁeditelka
závodÛ na Je‰tûdu Iva Kárníková
a dodala: „Nejenom nároãné a skvûle
upravené závodní tratû, ale i ostatní
sluÏby, mûstem a regionem podporované, rozhodují o tom, kde se budou
závody Svûtov˘ch pohárÛ vãetnû Masters nadále poﬁádat.“
Pokud organizátoﬁi udrÏí poﬁadatelskou laÈku i nadále ve stejné v˘‰i,
bude se moci veﬁejnost tû‰it na b˘valé
olympioniky i souãasné „Masters
hvûzdy Alpsk˘ch svahÛ“ minimálnû
je‰tû dva roky, tedy aÏ do Mistrovství
svûta v klasick˘ch disciplínách 2009.
„Mistrovství svûta je sice vrchol na‰eho snaÏení, ale ani pak nehodláme sloÏit ruce do klína. Budeme i nadále usilovat o poﬁadatelství lyÏaﬁsk˘ch Svûtov˘ch pohárÛ,“ prozradil primátor
mûsta Jiﬁí Kittner.
(rz)

rec zahájilo v roce 2005 rekonstrukci
staré knihovny a získalo po splnûní
ﬁady podmínek bezúplatnû budovu
URANu v cenû desítek milionÛ Kã.“
Zv˘‰ení produktivity práce
„Na úﬁednick˘ aparát byly kladeny
velké nároky v poãtech vyﬁizovan˘ch
úkolÛ, úﬁední doba pﬁepáÏkov˘ch pracovi‰È byla roz‰íﬁena na v‰echny dny
v t˘dnu. Zpoãátku se to zdálo nezvládnutelné, ale vût‰ina pracovníkÛ radnice
si zvykla.“
Snaz‰í pﬁístup obãanÛ ke správû
„Pﬁevedení státních agend pod
magistrát otevﬁel cestu obãanÛm, kteﬁí
si mohou stûÏovat na problémy, které
pﬁi jejich v˘konu vidí nejen úﬁednímu
vedení, ale i volené reprezentaci. Spojení obãan a volen˘ pﬁedstavitel mûsta
je pﬁeci jen pochopitelnûj‰í neÏ do
velké míry centralizovaná státní správa
s nepﬁehlednou hierarchickou strukturou. Jakkoli nebyly obce vãetnû Liberce
ze zániku okresních úﬁadÛ nijak nad‰eny, neboÈ pro nû pﬁedstavoval nejen
ohromn˘ problém s pﬁebíráním pracovníkÛ, agend, archivÛ, ale i zv˘‰ené
náklady spojené se stûhováním
a obmûnou zastaralé techniky, tak je
moÏné ﬁíci, Ïe po tﬁech letech si veﬁejnost i pracovníci magistrátu na tuto
zmûnu zvykli,“ uzavﬁel JUDr. Marek
¤eháãek.
(sa‰)

V˘stava ve sklípku
Ohlédnutí aneb Liberec v roce 2005
je název v˘stavy, která v tûchto dnech
probíhá v prostorách b˘valého Radniãního sklípku. Vzhledem k velkému
zájmu byl pÛvodní termín v˘stavy prodlouÏen do 17. bﬁezna. V˘stava byla
v minul˘ch dnech roz‰íﬁena o 14 návrhÛ
vze‰l˘ch z architektonické soutûÏe na
zástavbu ·aldova námûstí v prostoru
tzv. jezírka. „Obû v˘stavy jsou velmi
atraktivní a zpﬁístupnûny v uﬁední hodiny magistrátu,“ ﬁekla Jitka Mrázková,
hlavní koordinátorka v˘stavy.
(dv)
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Urologie slaví v˘znamné jubileum
V leto‰ním roce uplyne 50 let od
vzniku samostatného urologického
oddûlení v liberecké nemocnici, jehoÏ
zakladatelem se stal v roce 1956 primáﬁ
MUDr. Vavﬁinec. V souãasné dobû vede
oddûlení jiÏ pát˘m rokem primáﬁ MUDr.
Jan Meãl, kter˘ také se sv˘mi kolegy
pﬁipravuje u pﬁíleÏitosti kulatého jubilea uspoﬁádání slavnostního shromáÏdûní za úãasti ﬁady v˘znamn˘ch osobností.
„Urologie dnes patﬁí mezi 13 základních medicínsk˘ch oborÛ a v Krajské
nemocnici Liberec se jí po pÛlstoletí
ãinnosti daﬁí udrÏovat krok s medicínou
na poãátku 21. století. Má pro to pﬁedpoklady nejen personální, ale i prostorové a v neposlední ﬁadû je velmi kvalitnû technicky vybavena,“ uvádí pro
Zpravodaj liberecké radnice primáﬁ
MUDr. Jan Meãl.
V loÀském roce se podaﬁilo tomuto
oddûlení, sídlícímu v budovû chirurgie,
zajistit nûkolik nejmodernûj‰ích pﬁístrojÛ slouÏících k diagnostice a léãbû
onemocnûní ledvin a moãov˘ch cest.
„Jedná se pﬁedev‰ím o urologick˘ ultra-

zvuk, dále pak o digitální rtg pﬁístroj
(tzv. C rameno) vyuÏívan˘ pﬁi operacích
a také o urodynamickou aparaturu
k vy‰etﬁení funkce moãového mûch˘ﬁe,“ pﬁibliÏuje technické vymoÏenosti
oddûlení jeho primáﬁ MUDr. Meãl
a dodává, Ïe k úplné spokojenosti je
tﬁeba získat finanãní prostﬁedky na
poﬁízení úãinného urologického laseru
k drcení moãov˘ch kamenÛ. „V souãasnosti pouÏíváme k tûmto operacím dva
typy pﬁístrojÛ sice s relativnû dobr˘m
efektem, ale u nûkter˘ch pacientÛ je
drcení kaménkÛ ãasovû velmi nároãné.
Pokud bychom disponovali laserem,
mohli bychom pacienty o‰etﬁit je‰tû
rychleji a efektivnûji, navíc ãasto i bez
nutnosti hospitalizace,“ uzavírá ‰éf
oddûlení.
Pro zajímavost uveìme, Ïe urologická ambulance Krajské nemocnice Liberec o‰etﬁila v uplynulém roce více neÏ
3 600 pacientÛ, z nichÏ hospitalizováno
bylo 1 440. PrÛmûrná délka hospitalizace na urologii, která disponuje 21 lÛÏky,
je 3,8 dne a patﬁí k nejkrat‰ím v âeské
republice. DÛraz je kladen na kvalitu

poskytovan˘ch sluÏeb vyjádﬁenou pﬁedev‰ím spokojeností v‰ech pacientÛ.
Kromû bûÏn˘ch urologick˘ch onemocnûní jsou v popﬁedí zájmu lékaﬁÛ
liberecké urologie diagnostika a komplexní léãba pacientÛ s nádory ledvin,
moãového mûch˘ﬁe a prostaty. BohuÏel, obãanÛ s novû zji‰tûn˘m zhoubn˘m nádorem stále pﬁib˘vá a je prokázáno, Ïe pouze vãasná diagnóza
a razantní léãba mohou zabránit pﬁedãasné smrti nebo alespoÀ v˘znamnû
prodlouÏit Ïivot. Krajská nemocnice
Liberec získala statut Komplexního
onkologického centra a úzká spolupráce urologÛ a onkologÛ se stala nedílnou
souãástí kaÏdodenní praxe.
Liberecká urologie si za 50 let své
ãinnosti vybudovala dobrou povûst,
vÏdyÈ péãi tohoto oddûlení vyhledávají
pacienti z celého kraje. Lékaﬁi, sestﬁiãky a dal‰í zamûstnanci urologie v liberecké nemocnici jsou si dobﬁe vûdomi
tradice a i pﬁes ﬁadu problémÛ ãeského
zdravotnictví se budou nadále snaÏit
o trvalé zlep‰ování kvality své práce.
(sa‰)

Nemocnice má nové infekãní oddûlení
Krajská nemocnice Liberec dokonãila v˘stavbu infekãního oddûlení za více
neÏ 28 milionÛ Kã. Nejen ambulance,
ale i lÛÏková ãást se tak od konce února
2006 nacházejí v budovû mimo areál
KNL, v objektu b˘valé charity na Husovû tﬁídû, kde sídlí koÏní a venerologické
oddûlení.
Infekce, která ﬁadu let sídlila pﬁímo
v areálu nemocnice, v tûsné blízkosti
v˘‰kové budovy Pavilonu interních
oborÛ, „ustoupila" v˘stavbû nové jídelny a kuchynû KNL. Proto také v ãervnu
2005 do‰lo k doãasnému uzavﬁení lÛÏ-

kové ãásti infekãního oddûlení, které
zaji‰Èovalo pouze ambulantní provoz,
a to jiÏ v b˘valé charitû, kde se rekonstruovala lÛÏková ãást. Stavba byla
zkolaudována 23. února 2006, pﬁiãemÏ
zb˘vající úpravy nebránící uÏívání
infekãního oddûlní, tj. napﬁíklad úprava
vnûj‰í omítky, budou provedeny po
skonãení zimního období.
Nové infekãní oddûlení, které se
budovalo od bﬁezna 2005 do února
2006, disponuje ambulancí, která je
v suterénu, a do pﬁízemí je situována
dal‰í novû upravená místnost, kde

budou pacientÛm slouÏit hepatologická
(jaterní) poradna a poradna pro antropozoonozy (onemocnûní pﬁenosná od
zvíﬁat).
LÛÏkové oddûlení je ve II. patﬁe
budovy a má oproti minulosti o deset
lÛÏek ménû, tedy 26. Pokoje jsou dvou
a ãtyﬁlÛÏkové a ke kaÏdému pﬁíslu‰í
sociální zaﬁízení s toaletou a sprchou.
Souãástí infekãního oddûlení je i tzv.
izolaãní pokoj pro pacienty se zv˘‰en˘m nebezpeãím pﬁenosu nákaz.
Alexandra Bednárková, tisková
mluvãí Krajské nemocnice Liberec

Statutární mûsto Liberec

Prodej pozemkÛ

vyhla‰uje III. kolo v˘bûrového ﬁízení na poskytnutí dotací
ze Zdravotního a sociálního fondu statutárního mûsta Liberec
na projekty uskuteãnûné v období od 1. ãervence do 31. prosince 2006
Formuláﬁe Ïádostí jsou k dispozici na odboru sociální péãe, oddûlení prevence
a sociálních vûcí na tﬁídû 1. máje 108 (budova Uranu) v 5. patﬁe ã. dveﬁí 74 u paní
A. Bartoníãkové, tel.: 485 244 934, dále v recepci liberecké radnice a na internetov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec www.liberec.cz.
Radou mûsta byla schválena nová Pravidla pﬁidûlování dotací ze Zdravotního
a sociálního fondu statutárního mûsta Liberec platná od 1.10. 2005, která tvoﬁí
souãást Ïádosti o poskytnutí dotace.
Îádosti jsou pﬁijímány v úﬁední dobû Magistrátu mûsta Liberec nejpozdûji do
ãtvrtka 27. dubna 2006 do 16.00 hodin.
Na chybnû nebo neãitelnû vyplnûné formuláﬁe nebude brán zﬁetel pﬁi posuzování Ïádostí.

Mûsto Liberec bude prodávat pozemky kolem zprivatizovan˘ch panelov˘ch
domÛ ve velk˘ch sídli‰tích. Nabízet je
bude druÏstevníkÛm a spoleãenstvím
vlastníkÛ, kteﬁí si jiÏ v minulosti domy
koupili. Privatizace objektÛ se totiÏ realizovala bez pozemkÛ. „Pokud si je
vlastníci domÛ koupí, mohou v budoucnu sami rozhodovat o v˘sadbû stromÛ
nebo instalaci su‰ákÛ na prádlo, k tomu
uÏ nebudou potﬁebovat souhlas mûsta,“
ﬁekl primátor Jiﬁí Kittner. Mûsto je bude
nabízet za tﬁetinu ceny, coÏ je zhruba
padesát korun za metr ãtvereãn˘. (dv)
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Filmová nabídka festivalu Jeden svût 2006
Projekce festivalov˘ch snímkÛ je v Experimentálním studiu
Úter˘ 14. bﬁezna
9.00 – Dimmer/Mládí v temnotách,
USA, reÏie: T. Cooley – pohled do Ïivota slepého teenagera Mika, kter˘ si umí
uÏívat Ïivota i pﬁes svÛj handicap.
Itch/Trable s ekzémem, Holandsko,
reÏie: R. Chamman – snímek o indickém chlapci a jeho trápení s ekzémem,
kter˘ mu komplikuje kontakt se spoluÏáky.
Before Flying Back to the Earth/Dﬁív
neÏ se snesu k zemi, SRN, Litva, reÏie:
A. Matelis – pohled do prostﬁedí dûtské
nemocnice zamûﬁené na léãbu leukémie není jen o bolesti, ale i o velké síle
a víﬁe v uzdravení.
11.00 – Kinneret Lives/Kinneret
Ïije, Izrael, reÏie: R. Yuval, Z. Dahbash
– zpovûì 23leté barmanky a zpûvaãky,
zranûné pﬁi pumovém atentátu v Tel
Avivu v roce 2001.
13.00 – Tom W./Tomek, Polsko,
reÏie: A. Wieckowska – 12let˘ chlapec
se stará o svou ‰estiãlennou rodinu
i ãetné zvíﬁectvo Ïijící v neuspoﬁádané
rodinû v polském Lowitzu a pﬁebírá
zodpovûdnost za nefunkãní rodiãe.
Who Will Sing a Lullaby/Kdo zazpívá ukolébavku, Ukrajina, reÏie: N. Rudik
– snímek o dvou muÏích, kteﬁí se rozhodli jít na mateﬁskou dovolenou.
Myrtha And Her Father/Myrta a její
táta, Nizozemsko, reÏie: J. Anhalt –
Myrtin otec trpí Parkinsonovou chorobou a Myrta se tûÏce vyrovnává s tím,
Ïe se otec vlivem nemoci promûÀuje.
16.00 – Invisible People/Neviditelní
lidé, âR, reÏie: M. Hejko – film se vydává po stopách tûch, kteﬁí se stali cizinci
ve svûtû i doma, kteﬁí svou vlast vidí
jako zemi tﬁetího svûta, ovládanou
mafií a zcela bez zákonÛ.
17.30 – Visioning Tibet/Oãi pro
Tibet, USA, reÏie: I. Solotaroff – Tibet
je pro svou horskou krásu, buddhistickou mystiku obdivován miliony lidí po
celém svûtû; málokdo v‰ak ví, Ïe Ïivot
na himálajském slunci má také jiné
stinné stránky.
20.00 – Enemy Image/Obraz nepﬁítele, Francie, reÏie: M. Daniels –
moderní televizní zpravodajství a její
informování o váleãn˘ch konfliktech
USA – od Vietnamu aÏ po Irák.

Stﬁeda 15. bﬁezna
9.00 – Vierka, or The Mystery of
Familly B’s Disappearance/Vierka,
âR, reÏie: M. Janek – zpûvaãka Ida
Kellarová hledala zajímav˘ Ïensk˘
hlas pﬁi obsazování muzikálu, na‰la

Vierku a celou její rodinu pﬁestûhovala
z krajnû nuzn˘ch podmínek do svého
domu; zajímav˘ pﬁíbûh o dÛvûﬁe
a zklamání z dvou rozdíln˘ch úhlÛ
pohledu.
11.00 – Mise – Irák, Bosna, Sierra
Leone, âR, reÏie: M. Vítek – tﬁi krátké
snímky dokumentují pÛsobení vojákÛ
âeské armády v zahraniãních mírov˘ch
misích v rÛzn˘ch podmínkách.
13.00 – My Buddy/MÛj kámo‰, Belgie, reÏie: J. Vandervorst – 11letá Eva
potﬁebuje kvÛli svému postiÏení neustál˘ dohled, a tak se rozhodne poﬁídit
si asistenãního psa.
I am strong/Jsem siln˘, Itálie, SRN,
Velká Británie, reÏie: A. Sollart – návod
pro kaÏdého, jak skonãit se sv˘mi strachy, fobiemi a noãními mÛrami.
Punam/Punam, dívka z Nepálu, Srbsko, âerná Hora, reÏie: L. Muntean,
N. Stankovic – snímek uvádûn˘ ve svûtové premiéﬁe popisuje tûÏk˘ Ïivot
malé dívky a neradostné sociální podmínky jejího okolí.
16.00 – Moment of Fury/Zuﬁivost,
Dánsko, reÏie: M. Gonzal – film uvádûn˘ ve svûtové premiéﬁe pﬁiná‰í v˘povûdi pﬁeváÏnû mlad˘ch odpÛrcÛ vládního
systému v Íránu.
That Paradies Will Be Mine/Ráj mû
nemine, Holandsko, reÏie: M. Beernink – pﬁíbûh tﬁí mlad˘ch Holanìanek,
které se rozhodly konvertovat k islámu.
17.30 – Vierka, or The Mystery of
Familly B’s Disappearance/Vierka,
âR, reÏie: Miroslav Janek – viz obsah
15. 3. projekce v 9.00 h.
20.00 – Lost Children/Ztracené dûti,
SRN, reÏie: O. Stoltz, A. S. Ahadi –
velmi pÛsobiv˘ a znepokojiv˘ dokument sledující pﬁíbûhy ãtyﬁ dûtí, léãících si svou du‰i plnou ‰rámÛ z jejich
pÛsobení v rolích dûtsk˘ch vojákÛ.

âtvrtek 16. bﬁezna
9.00 – Return/Návrat, Georgia,
reÏie: L. Glonti - hlavní postavou snímku je Liya, která vinou násilnického
otce pﬁi‰la o matku a sama jím byla po
celé dûtství t˘rána.
Brother Gordon/Bratr Gordon, USA,
reÏie: F. Johnson – pﬁíbûh veterána
z vietnamské války, kter˘ pomáhá drogovû závisl˘m v buddhistickém klá‰teﬁe Thamkrabok v Thajsku.
11.00 – Begin Began Begun/Zaãnu,
Zaãne‰, Zaãneme, Belgie, reÏie: S. Vanagt – snímek se vrací k událostem ve
Rwandû, kdy bylo v rámci genocidy
vyvraÏdûno 800 000 TutsiÛ.

Ilustraãní foto

Man Against the Hysteria/âlovûk
proti hysterii, âR, reÏie: M. Svozílek –
na vyprávûní a osobním pﬁíbûhu ZdeÀka Mateiciuca dokument ilustruje sloÏit˘ a dosud nezpracovan˘ vztah k sudetonûmeckému tématu a cestu vyrovnání se s minulostí.
13.00 – There Are Women in Russian Villages/Na ruském venkovû jsou
také Ïeny, Rusko, reÏie: P. Kostomarov,
A. Kattin – film se zab˘vá neutû‰enou
realitou ruského venkova.
Elechek/Pod ãepcem, Kyrgyzstán,
reÏie: N. Rakhmadieva – hrdinkou
filmu je Saira‰, která je po ãtvrt století
trvajícím manÏelství nucena vypoﬁádat
se s tím, Ïe si její manÏel pﬁivedl domÛ
druhou Ïenu.
16.00 – Begin Began Begun/Zaãnu,
Zaãne‰, Zaãneme, Belgie, reÏie:
S. Vanagt – snímek se vrací k událostem ve Rwandû, kdy bylo v rámci genocidy vyvraÏdûno 800 000 TutsiÛ.
Man Against the Hysteria/âlovûk
proti hysterii, âR, reÏie: M. Svozílek –
na vyprávûní a osobním pﬁíbûhu ZdeÀka Mateiciuca dokument ilustruje sloÏit˘ a dosud nezpracovan˘ vztah k sudetonûmeckému tématu a cestu vyrovnání se s minulostí.
17.30 – Bridge Over the Drina/Most
na Drinû, Belgie, reÏie: X. Lukomski –
svûdectví muÏe, vypovídajícího pﬁed
Mezinárodním trestním tribunálem
o otﬁesn˘ch záÏitcích z války.
Beyond Reasonable Doubt/Nade v‰í
pochybnost, Chorvatsko, Holandsko,
Srbsko a âerná Hora, reÏie: M. Vidakovic – za pﬁihlíÏení OSN do‰lo v b˘valé
Jugoslávii ke genocidû ve mûstû Srebrenica, zloãiny pomÛÏou odhalit jen
pﬁímá svûdectví; film dokazuje existenci koncentraãních táborÛ, které dodnes
leckdo zpochybÀuje. UpozorÀujeme, Ïe
film obsahuje drastické zábûry.
20.00 – White Terror/Bíl˘ teror, ·v˘carsko, Francie, SRN, reÏie: D. Schweizer – film nahlíÏí do zákulisí neonacistÛ
ve Stockholmu, Dallasu a v Moskvû
a upozorÀuje na nebezpeãí jejich my‰lenek a ãinÛ, které lze odvrátit jen tím,
Ïe jim budeme vûnovat pozornost.
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DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY V LIBERCI
28. 3.–13. 4. 2006
úter˘ 28. 3. – 20.00 koncert „JACQUES BREL v interpretaci Luìka
Kandy“ – Kavárna Po‰ta – vstupenky
pouze v pﬁedprodeji do 27. 3. v Alliance
francaise.
stﬁeda 29. 3. – 20.00 film „Erasmus
a spol.“ – Kino Var‰ava, reÏie Cédric
Klapisch, v hlavních rolích R. Duris
a A. Tatou, ãeské titulky. Komedie ze
Ïivota studentÛ z rÛzn˘ch zemí, kteﬁí
spoleãnû ob˘vají byt v Barcelonû.
ãtvrtek 30. 3. – 20.00 „Provence
známá i neznámá“ – Alliance francaise,
vstup zdarma. Daniele Geffroy-Kon‰tacky pﬁiblíÏí Provence ve v‰ech jejích podobách a ochutnáte i místní speciality.
pátek 31. 3. koncert skupiny „Duo
Awélé“ – KÚD – 17.30 v˘uka africk˘ch
tancÛ, hry, zpívání... Místa si rezervujte
pﬁedem v Alliance francaise, – 20.00
koncert (rytmická africká hudba –
bubínky, kytara, flétna...)
pondûlí 3. 4. – 11.00 „Charles Baudelaire“ – Univerzitní knihovna TU
Liberec, vstup zdarma. Francouzskoãeské setkání nad dílem Ch. Baudelaira
a promítání krátkometráÏního filmu
Miroslava Stuchlého „Baudelaire“.
pondûlí 3. 4. aÏ stﬁeda 5. 4. – 20.00
film „Erasmus 2“ – Kino Var‰ava, reÏie
Cédric Klapisch, v hlavních rolích
R. Duris a Cécile de France, ãeské titulky.

Komedie, pﬁíhody Xaviéra po pûti
letech.
stﬁeda 5. 4. – 20.00 „Veãer africké
kuchynû“ – Alliance francaise, vstup
zdarma. Pﬁijìte se ponoﬁit do tajÛ africké kuchynû a ochutnat speciality africk˘ch pﬁátel.
ãtvrtek 6. 4. – 10.00 „Cirkus pohádek“ – KÚD, vstup zdarma. Improvizované loutkové pﬁedstavení v ãe‰tinû
a francouz‰tinû pro dûti od 3 let, reÏie
G. Demma a M. S˘kora. Pro skupiny
povinná rezervace míst pﬁedem v Alliance francaise.
ãtvrtek 6. 4. – 20.00 koncert skupiny
„Régis Huiban Quartet“ – Experimentální studio. Bretonská hudba + jazz
+ invence.
úter˘ 11. 4. – 20.00 koncert „Les
touffes krétiennes et Les fils de Teuhpu“ – KÚD. Hudba na pÛli cesty mezi
punkem a rockem v podání seskupení
ãlenÛ rÛzn˘ch francouzsk˘ch skupin
jako napﬁ. „Les Hurlements d’Léo“,
„Babylon Circus“...
stﬁeda 12. 4. – 20.00 „âarodûjnice ze
skﬁínû na ko‰Èata“ – KÚD. Loutkové
pﬁedstavení pro dûti i dospûlé, reÏie
G. Demma a M. S˘kora.
ãtvrtek 13. 4. od 21.00 do 7.00 „Noc
pohádek“ – Alliance francaise, vstup
zdarma. Magická noc, bûhem které
kaÏd˘ z vás mÛÏe pﬁeãíst ostatním své

oblíbené pohádky v ãe‰tinû i francouz‰tinû. Pokud vydrÏíte aÏ do rána,
pochutnáme si spoleãnû na francouzské snídani.
V˘stava fotografií „PaﬁíÏ oãima Jiﬁího Mináﬁe“ probíhá po celou dobu
konání DnÛ francouzské kultury ve vestibulu budovy Krajského úﬁadu Libereckého kraje, vstup zdarma.
pondûlí 10. 4. – 18.00 vernisáÏ
v˘stavy fotografíí „PaﬁíÏ 2005“ – Fotokavárna Malé v˘stavní sínû, vstup
zdarma. Autory jsou ãlenové klubu
fotografÛ „Obscura“ Petr ·imr, Peter
Ozogán, Petr ·tofek a Helmut Guschl.
V˘stava potrvá do 28. dubna.
BliÏ‰í informace: Alliance francaise
Liberec, ul. 5. kvûtna 175, 460 01 Liberec 1, tel./fax: (+420) 485 106 485,
e-mail: a f l i b e r e c @ p r o a c t i v e . c z ,
www.alliancefrancaise.cz

Rekord uprostﬁed
divadelní sezony
Padesát tisíc prodan˘ch lístkÛ
a abonentek. Nic podobného uprostﬁed sezony v ·aldovû divadle
v Liberci dlouho nezaÏili. Za celou
minulou sezonu nav‰tívilo obû scény
sedmdesát tisíc lidí.
Slova „vyprodáno“ nebo „dvû místa
vedle sebe nemáme“ patﬁí v poslední
dobû k ãast˘m odpovûdím z divadelních pokladen. „Lidé se nabaÏili realitních show a vracejí se k osvûdãené kultuﬁe,“ uvedla Bohumila Tomínová
z Liberce, která mûla to ‰tûstí, Ïe pﬁi
koupi vstupenky do ·aldova divadla
získala padesátitisící lístek v souãasné
sezonû. Spolu s ní dostala celoroãní
abonentku na v‰echny leto‰ní slavnostní pﬁedpremiéry a také klíãky
k zapÛjãenému vozidlu Renault. Dary ji
pﬁed zahájením slavnostní pﬁedpremiéry ãinohry Postelová fra‰ka pﬁedal ﬁeditel divadla Franti‰ek DáÀa a Martin
Hnyk, v˘konn˘ ﬁeditel spoleãnosti
Auto Koutek.
(‰et)
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Necel˘ jeden rok od ãeské premiéry DONAHA! nabídlo liberecké Divadlo
F. X. ·aldy dal‰í vzru‰ující pﬁedstavení. Do programu zaﬁadilo komedii Postelová fra‰ka, která je plná vytﬁíbeného humoru, nadsázky a leckde i lechtiv˘ch
scén. Místem dûje jsou tﬁi loÏnice ve tﬁech rÛzn˘ch domech, v nichÏ se v ﬁadû
bûÏn˘ch Ïivotních situací proplétají osudy ãtyﬁ partnersk˘ch párÛ – mladé
i star‰í generace. Postelová fra‰ka, jejíÏ slavnostní pﬁedpremiéru uvedlo Divadlo F. X. ·aldy v Liberci ve ãtvrtek 16. února, je dílo souãasného anglického
dramatika Alana Ayckbourna. Severoãeská scéna ji nabízí ve zcela novém pﬁekladu Jiﬁího Josky.
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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.
JARNÍ TIPY
Plesová sezona se pomalu ch˘lí ke konci. Patﬁí-li taneãní víﬁení k va‰im zálibám,
máte nyní nûkolik posledních pﬁíleÏitostí, kterak ji uplatnit. Pﬁehled plesÛ 2006
Ïádejte v MIC.
Dne 26. 3. 2006 se mûní zimní ãas na letní a spolu s touto zmûnou roz‰iﬁuje
svou otvírací dobu Botanická zahrada Liberec. Po uvedeném datu je zahrada
zpﬁístupnûna dennû od 8.00 do 18.00 hod., pokladna zavírá vÏdy pÛl hodiny
pﬁed koncem náv‰tûvní doby. Ná‰ tip – na stránkách www.infolbc.cz najdete
(v rubrice atraktivity-Botanická zahrada-text) malého prÛvodce tímto zaﬁízením.
SOUTùÎ
Cikánka, âtyﬁi páry bílejch koní, Jetelíãek, FÛra slámy, Pohádka mládí, Táboráku plápolej… Pokud jste si zanotovali i vy, pak vûzte, Ïe v‰echny tyto tituly
mají jedno spoleãné – autorem hudby je totiÏ znám˘ libereck˘ skladatel, kter˘
se narodil právû v mûsíci bﬁeznu – pﬁesnûji 21. 3. 1902. JestliÏe víte jeho jméno,
mÛÏete se zúãastnit na‰í soutûÏe o zajímavou cenu (novou kniÏní publikaci
„Liberecká radnice a Liebiegova vila“).
Své odpovûdi zasílejte na v˘‰e uvedenou adresu, e-mail, popﬁ. fax ve tvaru:
SoutûÏ + správná odpovûì, jméno, pﬁíjmení a úplná adresa. K poslednímu dni
v mûsíci bude z do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí vylosován v˘herce, kter˘ obdrÏí
slíbenou publikaci doporuãenou po‰tou.
NOVINKA NA STRÁNKÁCH WWW.INFOLBC.CZ
Mûstské informaãní centrum Liberec nabízí v‰em pﬁíznivcÛm kultury a sportu
Kalendáﬁ akcí pro rok 2006. Programy od témûﬁ 50 organizací pﬁiná‰ejí
dohromady 600 tipÛ na akce v‰eho druhu v Liberci i celém regionu. Pﬁehlednû ﬁazené akce po jednotliv˘ch mûsících a zároveÀ kontakty na jejich poﬁadatele si mÛÏete stáhnout na stránkách http://www.infolbc.cz (odkaz
v rubrice aktuality).
NABÍDKA ZBOÎÍ
❑ „O tajupln˘ch a pozoruhodn˘ch místech Je‰tûdsk˘ch hor“ – tak zní název
publikace Marka ¤eháãka, která uÏ sv˘m titulem slibuje zajímavé ãtení v‰em zvídav˘m LibereãanÛm. Ostatnû uÏ samotné názvy jednotliv˘ch kapitol pﬁímo lákají
k poãtení, posuìte sami: „Je‰tûdské byliny s léãivou mocí“, „Je‰tûdsk˘ duch
z Kuk‰tejnu a je‰tûdsk˘ trpaslík“, „Staré ‰toly u Kry‰tofova Údolí“ nebo tﬁeba
„Památky u ·ámalÛ a záhadné valy v âertovce“. BroÏurku v praktickém kapesním formátu mÛÏete zakoupit v MIC za cenu 86 Kã.
❑ Turistické noviny pro zimní sezonu 2005–06 mnoh˘m z vás poskytly uÏiteãné
námûty na v˘lety Libereck˘m krajem. âas sváteãních zimních dnÛ sice jiÏ pominul, mnoho v˘born˘ch tipÛ na pﬁíjemné proÏití voln˘ch chvil v‰ak dosud nepozbylo své platnosti, a tak mohou b˘t informace shromáÏdûné ve zmiÀovan˘ch
novinách i nadále vítan˘m spoleãníkem pﬁi toulkách na‰ím krajem. Tohoto prÛvodce obdrÏíte nyní zdarma v MIC. Nabídka platí do vyãerpání zásob.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE B¤EZNA
10. 3. 1951: byla zahájena stavba pﬁírodního amfiteátru v Lidov˘ch sadech.
17. 3. 1902: byly slavnostnû otevﬁeny Mûstské láznû.
20. 3. 1906: uvedl Christian Linser svÛj první automobil na ãesk˘ trh.
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Pﬁíjemn˘ mûsíc bﬁezen pﬁeje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.

18|03
9 – 12 hod.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí primátora
se koná 18. bﬁezna 2006 od 9 do 12 hodin
v kanceláﬁi primátora

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

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondûlí–pátek 19–22.30 hodin,
sobota 13–22.30 hodin,
nedûle, svátky 8–22.30 hodin
6. 3.–12. 3. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351
13. 3.–16. 3. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
17. 3.–19. 3. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
20. 3.– 23. 3. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
24. 3. –26. 3. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
27. 3.–30. 3. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
31. 3.–2. 4. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
3. 4.–9. 4. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.:485 104 527
10. 4.–13. 4. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
Lékárna u Kauflandu
po–so: 7–20 h., ne, sv. 8–20 h.,
tel.: 482 772 755

Najdu svého pána?
Seznam zvíﬁat v útulku v RÛÏodole I,
Osta‰ovská 570, Liberec 11,
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356
• pes, kokr‰panûl, zlat˘, 7 let • pes,
‰tûnû, ãerné, 3–4 mûs. • pes, pudl, bíl˘,
cca 10 let • fena, pudl, bílá, cca 10 let •
pes, ‰tûnû, bílohnûdé, cca 2 mûs. • pes,
kﬁíÏenec NO, 1 rok • pes, kﬁíÏenec labradora, ãern˘, 4 roky • fena, kﬁíÏenec
‰pice, bílá, 2 roky • pes, NO, ãern˘ se
znaky, 5 let • pes, dobrman, klasika, 5 let
• pes, stﬁedoasiat, 5 let • pes, staford,
rezav˘, 7 let • fena, kﬁíÏenec loveck˘,
ãerná s bíl˘mi znaky, 2 roky • fena, kﬁíÏenec kokr‰panûla, ãerná, 6 let • pes,
kﬁíÏenec dobrmana, 2 roky • pes, kﬁíÏenec mal˘, ãernohnûd˘, 10 let • fena, kﬁíÏenec mal˘, bílá, cca 10 let • pes, NO,
dlouhosrst˘, 10 let • pes, kﬁíÏenec velk˘,
hnûd˘, cca 10 let • pes, pudl stﬁední,
apricot, 5 let • pes, kﬁíÏenec stﬁední,
ãern˘, 2 roky • pes, kﬁíÏenec pudla,
ãern˘, 10 let
Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvíﬁata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe. Aktualizovan˘ seznam
zvíﬁat najdete na www.liberec.cz.
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Zahraniãní stáÏisté na radnici

Rady a kontakty

Seznámit se blíÏe s chodem a samosprávní ãinností liberecké radnice se
stává cílem stáÏí zahraniãních studentÛ. V závûru roku 2004 si tﬁímûsíãní
pobyt na magistrátu vybrala trojice
nûmeck˘ch studentÛ. Letos v únoru ji
následovala Francouzska Angéle Melek
Kocabicak, která pﬁeváÏnû v Liberci
absolvuje roãní studijní stáÏ. Melek se
vûnuje problematice zemí, které novû
pﬁistupují do EU. Znaãnou ãást pracovního pobytu pﬁitom vûnuje problematice vy‰‰í i niÏ‰í samosprávy. Na libereckém magistrátu pÛsobila dva t˘dny
a konkrétnû na oddûlení tiskovém, vnûj‰ích vztahÛ a propagace mûsta. Své
„nové kolegy“ udivila nejen snahou
komunikovat s nimi ãesky, ale také perfektní angliãtinou, nûmãinou a tureãtinou. „Od roku 2002 udrÏuje Liberec
spolupráci s mûstem Amiens ve Francii.
Partnerská smlouva nebyla zatím podepsána, ale náv‰tûvy obou stran se jiÏ
uskuteãnily a máme konkrétní pﬁedstavu o tom, jak se na‰e styky budou dále

rozvíjet. V tomto smûru nám stáÏistka
z Francie pomohla,“ uvedl tiskov˘
mluvãí Martin Korych.
Jedním z dal‰ích doãasn˘ch pÛsobi‰È Melek byla i mûstská spoleãnost
Elset, kde pomáhala s tvorbou barevného dvoumûsíãníku Neisse Revue.
V prÛbûhu studijního pobytu se také
seznámí s prací a chodem Krajského
úﬁadu v Liberci.
(dv)

Pozvánka
na koncert

Kapka nadûje darovala monitor

Melek sedící mezi kolegy ze spoleãnosti Elset.

Monitor Gamma XL, kter˘ sleduje
a mûﬁí základní Ïivotní funkce novorozencÛ, pﬁedali ve ãtvrtek 9. ledna na
novorozeneckém oddûlení Krajské
nemocnice Liberec primátor mûsta Ing.
Jiﬁí Kittner a prezidentka nadace Kapka
nadûje Vendula Svobodová. Zaﬁízení
pro novorozence bylo zakoupeno
z benefiãní akce loÀského Primátorského dne solidarity a veﬁejné sbírky, do
níÏ pﬁispûla nejen veﬁejnost, ale i sponzorské firmy a pﬁední liberecké sportovní t˘my. Monitor Gamma XL se tak stal
souãástí lÛÏka intenzivní péãe BabyTherm, kter˘ byl stejnou formou zakoupen v roce 2004. Novorozenecké oddûlení Krajské nemocnice Liberec má tak
kompletní zaﬁízení milionové hodnoty,
které poskytuje mal˘m pacientÛm péãi
na vysoké úrovni. Pﬁi ãtvrteãní slavnostní pﬁíleÏitosti pﬁivezla Vendula Svobodová dûtsk˘m pacientÛm hraãky,

• âeská tábornická unie vás jiÏ tradiãnû
zve na severoãeské oblastní kolo
Trampské Porty, konané 18. bﬁezna ve
vratislaviském Western clubu. Zde ve 14
hodin zaãíná soutûÏní pﬁehlídka kapel
a sólistÛ se skladbami ve stylu country,
folku, trampské písnû a jin˘ch spﬁíznûn˘ch ÏánrÛ. Veãer ve 20 hodin vyvrcholí
festival slavnostním countrybálem, na
kterém k tanci i poslechu zahraje skupina Se‰lost. Chybût nebude pﬁedtanãení,
módní pﬁehlídka a v˘uka countrytancÛ.
Podrobnosti jsou k dispozici na
http://porta.duostyl.cz/
• Oblíbené „ble‰áky". Do libereckého
hotelu âeská Beseda a vratislavického
pivovaru se vracejí oblíbené ble‰í trhy.
V âeské Besedû se konají vÏdy první
sobotu v mûsíci od 7 do 11 hodin. V˘jimkou je mûsíc bﬁezen, kdy se ble‰í trhy
uskuteãní i 18. bﬁezna. Ve vratislavickém pivovaru se první „ble‰ák" koná
22. dubna a poté kaÏdou druhou
a poslední sobotu v mûsíci. I sem mohou
zájemci pﬁicházet od 7 do 11 hodin.

jako malou pozornost. Primátorsk˘ den
solidarity se bude konat letos jiÏ popáté
a bude pojat zcela novû. Uskuteãní se
na pﬁelomu ﬁíjna v liberecké Tipsport
arenû. Organizátoﬁi, jimiÏ jsou opût primátor Jiﬁí Kittner, Nadaãní fond Kapka
nadûje a komunikaãní agentura Prestige-M, pﬁipravují je‰tû vût‰í doprovodnou show. V˘tûÏek bude opût vûnován
Dûtskému a novorozeneckému oddûlení Krajské nemocnice Liberec.
(vod)

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.

zpravodaj
liberecké radnice
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