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Benefice na záchranu Mûstsk˘ch lázní

Slovo primátora

„Mûsto Liberec zachraÀuje budovu
star˘ch lázní“ je ústfiední motto benefiã-
ní akce, která se uskuteãní v nedûli 
28. kvûtna v prostorách historického
objektu Mûstsk˘ch lázní. V uveden˘ den
od 9 do 15 hodin probûhne Den otevfie-
n˘ch dvefií, kdy si budou moci náv‰tûv-
níci prohlédnout souãasn˘ stav budovy
a fotografickou v˘stavu o historii, sou-
ãasnosti a budoucnosti lázní. K obdivo-
vání budou dále objekty sochafie Jifiího
Davida (Srdce na PraÏském hradû) a jiné
v˘tvarné instalace. V prostorách lázní
bude také probíhat vefiejná sbírka, jejíÏ
v˘tûÏek bude vûnován na návrat za‰lé

slávy a lesku tohoto objektu. Za tyto
finanãní prostfiedky chce mûsto vrátit
zpût do interiéru plastiku nymfy.

Nedûle v lázních vyvrcholí v 19 hodin
komponovan˘m benefiãním veãerem,
jehoÏ protagonistkou je známá hereãka
Chantal Poullain. Dále vystoupí hudební
tûleso „RÛÏe mezi trním“, diváci zhléd-
nou netradiãní módní pfiehlídku plavek
a jin˘ch pláÏov˘ch odûvÛ. Pofiad zpestfií
Spoleãnost Gutha Jifiího Jarkovského
a dal‰í aktéfii. Cena vstupného na kom-
ponovan˘ veãer je 150 Kã a pfiedprodej
vstupenek zaji‰Èuje od 10. kvûtna 2006
liberecké Mûstské informaãní centrum.

VáÏení Libereãané, 
pro mnohé z vás není zpráva o zavede-
ní Liberecké mûstské karty novinkou.

Zanedlouho se i my zafiadíme mezi
ta mûsta, která jiÏ vyuÏívají její pfied-
nosti. Av‰ak oproti jin˘m Liberecká
mûstská karta více myslí na svou
budoucnost. V krátké dobû uÏivatele
pfiesvûdãí o mnoha pfiednostech. AÈ jiÏ
v mûstské dopravû, pfii placení vstup-
ného nebo ve ‰kolním prostfiedí.

Pro v‰echny, ktefií se chtûjí o kartû
dozvûdût více, je urãena pfiíloha tohoto
Zpravodaje. Vûfiím, Ïe v krátké dobû
vás pfiesvûdãíme
o pfiednostech zdánli-
vé „drobnosti“ do
kapsy, která mnoh˘m
usnadní Ïivot.

Ing. Jifií Kittner,
primátor

Pokraãování na str. 4
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V. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006 
se koná ve ãtvrtek 25. kvûtna 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice



■ Rada mûsta souhlasila s návrhem
rozdûlení finanãních prostfiedkÛ Mûst-
ského fondu rozvoje bydlení (MFRB)
pro rok 2006, a to pûti ÏadatelÛm, ktefií
si rozdûlí celkem 8,7 milionu korun. 
Do v˘bûrového fiízení se pfiihlásilo 
14 ÏadatelÛ. Tento návrh podpofiili
i zastupitelé mûsta na svém zasedání
27. dubna 2006
■ Zastupitelé Libereckého kraje loni
v prosinci schválili poskytnutí úãelové
dotace mûstu Liberec na pfiípravu
sportovi‰È pro MS v klasick˘ch lyÏafi-
sk˘ch disciplínách. Jedná se o ãástku
57,5 milionu korun pouÏitelnou pfie-
váÏnû na stavební práce v rámci celé
investiãní akce. Pfiijetí této dotace
schválili zastupitelé 27. dubna a záro-
veÀ vzali na vûdomí návrh smlouvy
o poskytnutí této dotace. Ze smlouvy
mimo jiné vypl˘vá, Ïe ãerpat úãelovou
dotaci lze pouze v leto‰ním roce nebo
Ïe mûsto musí o jejím vyuÏití vést
samostatnou prÛkaznou evidenci.
■ S prodejem budovy ãp. 19 v Jablo-
necké ulici, tzv. Domem klavíru, sou-
hlasili radní mûsta. Budova vãetnû
pozemku bude prodána formou vefiej-
né draÏby dobrovolné za nejniÏ‰í podá-
ní 5 milionÛ korun. Na základû zastupi-
telstvem schváleného v˘kupu bytové

jednotky v tomto objektu, byl tento
v˘kup realizován v prosinci 2005
a zápisem do katastru nemovitostí se
tak statutární mûsto Liberec stalo
100% vlastníkem objektu.
■ Mûstské zastupitelstvo schválilo
pfiidûlení dotací na rok 2006 z Ekofon-
du v celkové v˘‰i 504 800 korun. V˘bû-
rové fiízení na pfiidûlení dotací z Eko-
fondu pro rok 2006 bylo ukonãeno 
31. bfiezna 2006. Celkem se se‰lo 
25 Ïádostí s hodnotou projektÛ
2 997 332 korun, pfiiãemÏ v˘‰e poÏado-
vané dotace byla 1 405 130 korun.
Správní rada Ekofondu rozhodla nepfii-
dûlit dotaci ‰esti projektÛm. Mezi
úspû‰n˘mi uchazeãi jsou napfi. Sucho-
p˘r o. p. s., která získala z Ekofondu
pfiíspûvek 50 tisíc korun na projekt
„Zapojení obãanÛ mûsta Liberec na
ochranu pfiírody“. Dal‰ím je Z· Na
V˘bûÏku, která obdrÏela dotaci 49 tisíc
korun na projekt „ZáÏitkové vzdûlává-
ní a rozvoj ÏákÛ v ne‰kolním prostfie-
dí“. Po 30 tisících získaly napfi. Liga na
ochranu zvífiat a místní organizace
âeského rybáfiského svazu.
■ âlenové mûstské rady se seznámi-
li s informaãním materiálem ohlednû
stavebního programu infrastruktury
pro chystan˘ svûtov˘ ‰ampionát

v roce 2009. Materiál obsahuje pfie-
hled v‰ech schválen˘ch staveb v obou
libereck˘ch areálech (Je‰tûd a Vesec),
popisuje jejich rozpracovanost a také
prÛbûh ãerpání financí ze v‰ech
dosud znám˘ch zdrojÛ (mûsto, stát,
kraj). Autofii materiálu se v nûm také
zavázali podávat radû mûsta kaÏdé tfii
mûsíce informace o pokraãování
v˘stavby infrastruktury i o pokraãová-
ní prací na projektech s MS pfiímo sou-
visejících. Rada mûsta mimo jiné
povûfiila vedoucího technického odbo-
ru k vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch fiízení na
inÏen˘ring a samotnou realizaci ãtyfi
v souãasné dobû nejvíce pfiipraven˘ch
staveb (Spla‰ková kanalizace Je‰tûd,
Stavební úprava Televizní cesty, Mul-
tifunkãní budova na dopadi‰ti, Sta-
vební úpravy vûÏe rozhodãích).
■ âlenové mûstské rady podpofiili
návrh Osadního v˘boru v Pilínkovû,
obãanského sdruÏení „Pilínkov k Ïití“
a pilínkovsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ,
aby náves pfied místní kapliãkou a zre-
konstruovanou hasiãskou zbrojnicí
byla pojmenována po zdej‰í obyvatelce
Miroslavû Tauchmanové, jako dlouho-
leté ãlence Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Pilínkov, která zemfiela letos v únoru.

(dav)
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Nov˘m turistick˘m lákadlem nejen
pro Libereãany se má stát spoleãn˘ pro-
jekt statutárního mûsta Liberec, zoolo-
gické a botanické zahrady, Severoãeské-
ho muzea a Kulturních sluÏeb, kter˘
nese název „Promenáda nejen pro
milovníky historie, architektury, milov-
níky pfiírody, poznávání, ale i vycházek
a aktivního odpoãinku“. Tento zámûr se
zalíbil radním mûsta, neboÈ jde o zatrak-
tivnûní lokality v okolí Masarykovy tfiídy,
nabízející moÏnosti, z nichÏ si budou
moci vybrat turisti, sportovci, pfiíznivci

kultury, ale i milovníci nostalgie ãi noã-
ního Ïivota. Jak uvedl primátor mûsta
Jifií Kittner, práce na projektu zintenziv-
ní, aby mohla b˘t podána Ïádost o spo-
lufinancování z EU prostfiednictvím
Krajského úfiadu Libereckého kraje. Pro-
stfiedky by v tomto pfiípadû bylo moÏné
získat ze Spoleãného regionálního ope-
raãního programu (SROP).

Souãástí projektu je také roz‰ífiení
ZOO a zaji‰tûní poptávky po produktu
spojení ZOO a botanické zahrady tzv.
PurkyÀov˘m arboretem. (dv)

Velkoplo‰né opravy komunikací

V Liberci pfiibude turistická atrakce Nov˘ systém
v údrÏbû mûsta

KaÏdé zimní období je velkou zátûÏí
pro komunikace. Po odtání snûhu se
vÏdy objeví mnoÏství v˘tlukÛ a dûr, které
vedou ke zhor‰ení jejich sjízdnosti.
I v leto‰ním roce je po zimû stav nûkte-
r˘ch libereck˘ch komunikací opravdu
havarijní. Proto se také ãlenové mûstské
rady zab˘vali schválením materiálu,
kter˘ odstartuje velkoplo‰né opravy na
nejvíce po‰kozen˘ch místech.

Do konce prvního pololetí mají b˘t
opraveny následující ulice: Gorkého,

Horská, ·rámkova, Lesní, Svojsíkova,
·umná, Chrastavská, v lokalitû Doubí 2,
ul. Oldfiichova, Jeron˘mova, Hlávkova,
Kvûtnové revoluce, Majakovského a Pio-
n˘rÛ.

Celkem pÛjde o investice ve v˘‰i cca
30 milionÛ korun. Do oprav chodníkÛ
bude mûsto letos investovat aÏ 6 milio-
nÛ. I pfies tyto milionové poloÏky se v‰ak
nepodafií v‰echna problematická místa
na komunikacích uvést do náleÏitého
stavu. (vod)

O údrÏbu komunikací, dopravní
znaãení a vefiejnou zeleÀ se budou
v následujících 15 letech starat Tech-
nické sluÏby mûsta Liberec, a. s., které
vyhrály vefiejnou soutûÏ vypsanou
mûstem Liberec. „Nov˘ systém bude
efektivnûj‰í a de facto za stejné peníze
technické sluÏby odvedou více práce.
Opravy si bude fiídit spoleãnost sama,
bude mít pfiehled o stavu komunikací.
Chtûli jsme tak odstranit dohady, kdo
za co odpovídá. Za provedení oprav
budou zodpovûdné TSML,“ uvedl
námûstek primátora Jifií Veselka. Pod-
statnou zmûnou ve vztahu k vefiejnos-
ti je, Ïe ve‰keré podnûty a stíÏnosti
obãanÛ i subjektÛ na opravy a údrÏbu
komunikací tak budou smûfiovány na
TSML.

V souvislosti s pfiechodem kompe-
tencí na TSML dochází ke sníÏení
poãtu zamûstnancÛ technického odbo-
ru magistrátu, kde zÛstanou jen ti,
ktefií zaji‰Èují rozpoãtové a kontrolní
úlohy. Zb˘vající buì pfiejdou do TSML
nebo na jiná funkãní místa v rámci
magistrátu. (dav)
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Rozpoãet mûsta za první ãtvrtletí roku Podpora sportu

Radnice finanãnû podpofií kina

Nov˘ fieditel LIS

S hospodafiením mûsta za první
ãtvrtletí leto‰ního roku se seznámili ãle-
nové rady i zastupitelstva. Ze zprávy
pfiedloÏené odborem ekonomiky magis-
trátu vypl˘vá, Ïe rozpoãtové poloÏky se
zatím dafií úspû‰nû naplÀovat.

Tak napfiíklad pfiíjmová ãást pláno-
vaného hospodafiení je za období leden
aÏ bfiezen na úrovni 42 %. To znamená,
Ïe v pokladnû jiÏ Liberec má více neÏ
907 milionÛ a 333 tisíc korun, z celo-
roãního pfiedpokladu 2,169 miliardy.
Tato situace je dána hlavnû dobr˘m
v˘sledkem prodeje nemovitostí. Právû
v této kolonce je totiÏ rozpoãet naplÀo-
ván z více neÏ 80 %.

Na stranû v˘dajÛ je situace v soula-
du s kalendáfiním plánem. Celkovû
mûsto vydalo (bûÏné a kapitálové
v˘daje) 372 milionÛ a 867 tisíc, coÏ
odpovídá 24 % celoroãního plánu, tedy
1,548 miliardy.

Financování poãítá pro leto‰ní rok
s objemem prostfiedkÛ ve v˘‰i 621 mili-
onÛ a 518 tisíc korun. Za první tfii mûsí-
ce roku 2006 bylo zapojeno cca 534 mili-
onÛ a 466 tisíc. To znamená, Ïe financo-
vání je na úrovni 86 %. Ov‰em je tfieba
poznamenat, Ïe podle v˘hledu rozpo-
ãtové sekce financování nebude jiÏ
Liberec do konce roku zapojovat vût‰í
jednorázové objemy prostfiedkÛ. (mk)

Statutární mûsto Liberec si nechalo
na základû schváleného strategického
plánu zpracovat studii na vyuÏití objek-
tu Mûstsk˘ch lázní, které jsou díky své
specifické architektufie zafiazeny na
seznam nemovit˘ch kulturních pamá-
tek. PÛvodnû se s budovou lázní poãí-
talo pro Centrum vzdûlanosti Liberec-
kého kraje, ale v dal‰í fázi bylo od toho-
to zámûru upu‰tûno.

Ze zpracované studie vyplynuly ãtyfii
varianty vhodného vyuÏití, a to jako
domu zdraví, domu sociálních sluÏeb,
podnikatelského domu a ubytovacího
zafiízení hotelového typu. Spoleãn˘m
prvkem v‰ech tûchto alternativ bylo
zachování a rekonstrukce bazénové
ãásti pfii dodrÏení podmínek památko-
vé péãe. Po mnoha úvahách a porovná-
ní se rada mûsta pfiiklonila k variantû
vyuÏití lázní jako domu zdraví pro
vefiejnost. Zákazníci by zde na‰li sluÏby

– balneoterapie, dietoterapie, pohybo-
vou léãbu, léãebn˘ tûlocvik, masáÏe,
terénní kúry, fyzikální léãbu, relaxace,
terapii na alergická onemocnûní.
V domû zdraví by se dále nacházely
restaurace, fitnesscentrum, ordinace
lékafiÛ, prostory pro terapie, kadefinic-
tví, manikúra, pedikúra, solária, vífiiv-
ka, posilovna. Roãní kapacita je odha-
dována na 63 333 osobohodin pfii

náv‰tûvnosti jedné osoby 2x mûsíãnû –
2 639 náv‰tûvníkÛ.

V˘hodou projektu je vyuÏití pÛvod-
ního úãelu stavby, návaznost na histo-
rii objektu modernizovanou formou,
souhlas vefiejnosti, dostupnost nemoc-
nice, polikliniky, MHD. V takovém zafií-
zení by se vytvofiilo 30 aÏ 40 pracovních
míst.

Jak uvedl primátor Jifií Kittner, jaké-
koliv jiné vyuÏití lázní pfiedstavuje
investici v fiádech sta milionÛ korun.
V této souvislosti doplnil, Ïe by mûsto
vyuÏilo pfiíleÏitosti spolufinancování
z vefiejn˘ch zdrojÛ státu i EU. „Celkové
náklady pro vyuÏití objektu jako domu
zdraví se odhadují na 453 414 000 Kã.
Tato varianta je provoznû finanãnû
sobûstaãná, coÏ u dal‰ích nelze fiíct,
neboÈ ty by vykazovaly stoupající pro-
vozní ztrátu,“ upfiesnila námûstkynû
primátora Eva Koãárková. (dav)

V souvislosti se zmûnou pfiedsta-
venstva Liberecké IS, a.s. (LIS) radní
souhlasili s navrhovanou v˘mûnou
v ãele LIS. Dosavadního fieditele Ing.
Jifiího Hrubonû nahradil Ing. Jaroslav
Bure‰. Ing. HruboÀ ale v ãelní pozici
spoleãnosti zÛstane a bude vykonávat
pozici vedoucího úseku informaãních
technologií. (mk)

Zastupitelé mûsta na svém dubnovém
zasedání jednali o pfiidûlení dotací 
z 3. a 4. kola (uzávûrky 28. února). Do 
3. kola na úspû‰nou reprezentaci mûsta
bylo pfiijato 16 Ïádostí a pfierozdûleno
128 tisíc korun. Îadatelé získali odmûnu
podle pravidel fondu: Mistrovství âR, 
I. místo – 4 000 Kã, Mistrovství svûta,
Evropy, I.–III. místo – 8 000 Kã, umístûné
t˘my (titul mistr âR, ME, MS) – 6 000 Kã.

Ve 4. kole vyhlá‰eném na ãásteãné
pokrytí investiãních nákladÛ sportovních
organizací se se‰lo celkem 16 Ïádostí
a mezi 7 ÏadatelÛ se rozdûlí 800 550
korun. V tomto kole dosáhl rozpoãet
v‰ech nákladÛ témûfi 17 milionÛ korun,
pfiiãemÏ konkrétní poÏadavky na pfiidû-
lení dotací ze strany ÏadatelÛ ãinily
2 793 100 korun. Pfiedkladatelé návrhu
v‰ak 9 Ïádostí vyfiadili, protoÏe jejich
materiály nesplÀovaly poÏadavky dané
pravidly kola. Vût‰inou se jednalo o sku-
teãnost, Ïe charakter tûchto Ïádostí se
neshodoval se zamûfiením kola. (mk)

Úbytek náv‰tûvníkÛ kin je celorepub-
likov˘m smutn˘m trendem a nejinak je
tomu i v Liberci, kdy v loÀském roce na-
v‰tívilo kina Lípa a Var‰ava o 32 tisíc
divákÛ ménû neÏ v roce 2004. Tím
samozfiejmû do‰lo i k poklesu pfiíjmÛ ze
vstupného, a to o 1 800 000 Kã.

JelikoÏ stávající provozovatel obou
libereck˘ch kin má s mûstem uzavfienou
smlouvu o pronájmu objektu kina Var‰a-
va, kter˘ vedení Liberce povaÏuje za
pfiíspûvek ke kulturnímu Ïivotu ve
mûstû, a provozuje stejnou ãinnost
v objektu kina Lípa, je mu kaÏdoroãnû
vypoãítávána nová v˘‰e nájemného,
a to na základû vyúãtování uplynulého
období. Vzhledem k v˘‰e popsan˘m fak-

tÛm zastupitelstvo rozhodlo o v˘‰i roã-
ního nájemného na období od 1. 4. 2006
do 31. 3. 2007, která ãiní 12 000 korun.

Vzhledem k tomu, Ïe za této situace
je pro provozovatele obou libereck˘ch
kin znaãnû neekonomické jejich chod
zaji‰Èovat a zabezpeãovat i nezbytné
opravy, které jsou vzhledem ke stáfií
objektÛ ãím dál ãastûj‰í, rozhodli zastu-
pitelé je‰tû o jedné pomoci pro zachová-
ní ãinnosti libereck˘ch kin. Touto pomo-
cí je kromû 250 000 Kã poskytnutí ãást-
ky ve v˘‰i 314 000 Kã. Tato dotace je
úãelovû vázána na krytí provozních
nákladÛ kin Lípa a Var‰ava v roce 2006,
pfiiãemÏ pfiíjemce musí do konce ledna
2007 pfiedloÏit mûstu vyúãtování. (mk)
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V˘tûÏek z Plesu primátora jiÏ pomáhá
Nov˘ pfiístroj na mûfiení EKG, kter˘

byl zakoupen z v˘tûÏku leto‰ního Plesu
primátora, byl v dubnu pfiedán do rukou
vedení liberecké Léãebny dlouhodobû
nemocn˘ch.

Nov˘ pfiístroj si pfii‰el prohlédnout
nejen libereck˘ primátor Jifií Kittner,
z jehoÏ plesu do liberecké LDN putova-
ly peníze na nákup EKG, ale i fieditel
Krajské nemocnice Liberec MUDr.
Radko Janou‰ek spoleãnû se svou
námûstkyní PhDr. Alenou Riegerovou.

„Pfiístroj budeme pouÏívat na v‰ech
oddûleních na‰í léãebny. Jsem ráda, Ïe
jiÏ nebudeme mít strach, kdy nám stá-
vající EKG vypoví sluÏbu a my budeme
pfii na‰í péãi bez dÛleÏit˘ch údajÛ, které
nám poskytuje,“ fiekla primáfika Léãeb-
ny dlouhodobû nemocn˘ch MUDr.

Alena Jiroudková. Pfiístroj, kter˘ je
kompletnû dílem ãesk˘ch konstruktérÛ,
byl zakoupen i s pfiepravním stolkem,
jeÏ umoÏÀuje snadnou manipulaci po
budovû i mimo ni. (mk)

Radní mûsta a následnû i zastupitelé
souhlasili s finanãním podílem mûsta ve
v˘‰i 1,33 milionu korun na obnovu kul-
turních památek v roce 2006 pro objekt
b˘val˘ch Mûstsk˘ch lázní. Ústfiední
komise MK âR schválila rozdûlení stát-
ní finanãní podpory v programu regene-
race pro rok 2006, a to pro mûsto Libe-
rec ãástku 1,33 milionu korun. Komise
pro urbanismus, územní plánování
a strategick˘ plán projednala stav cel-
kem 12 památek, z nichÏ vybrala jednu
památku pro pfiidûlení finanãního pfiís-
pûvku. Kritériem v˘bûru byla pfiede-
v‰ím fáze legislativní pfiipravenosti pro
rekonstrukci jednotliv˘ch objektÛ a pfie-
rozdûlení pfiíspûvku z programu regene-
race tak, aby jeho v˘‰e byla s ohledem
na celkov˘ rozpoãet projektu pro vlast-
níka stimulující. (dv)

Desetileté úsilí mûsta Liberec získat
do svého vlastnictví nejstar‰í kabinovou
lanovku v republice je nadobro zmafieno.
Vláda zru‰ila rozhodnutí sv˘ch pfied-
chÛdcÛ o privatizaci lanovky a naopak
potvrdila, Ïe jejím jedin˘m vlastníkem
zÛstávají âeské dráhy, do jejichÏ majet-
ku byla vloÏena v roce 2003. (dv)

Látkové panenky, které zachrání dût-
ské Ïivoty, nabízí od 13. dubna Mûstské
informaãní centrum v Liberci. Dûtsk˘
fond OSN – UNICEF pouÏije v˘tûÏek
z jejich prodeje na sniÏování dûtské
a kojenecké úmrtnosti a oãkování dûtí
proti ‰esti smrteln˘m nemocem. Panen-
ky vyrobili lidé z celého regionu, zejmé-
na ‰koláci. Celkem se jich se‰lo pfies 450.
Na poãátku celého projektu byla snaha
ÏákÛ Z· Vrchlického usnadnit Ïivot jed-
nomu ugandskému dítûti v rámci
„Adopce na dálku“. V˘zva „Vyrob
panenku – zachrání‰ dítû“ získala pod-

poru i statutárního mûsta Liberec.
V˘znamnou pomocí byla iniciativa
námûstka primátora Jifiího Veselky,
kter˘ pomohl zajistit nejen místo prode-
je, ale zejména zajistil partnerství mezi
Dûtsk˘m fondem OSN – UNICEF a statu-
tárním mûstem Liberec. „Projekt panen-
ka funguje v âeské republice jiÏ ãtyfii
roky, ale s takovou podporou ze strany
mûsta se setkáváme poprvé. Velmi si jí
ceníme a vûfiím, Ïe pfiíklad Liberce se
stane inspirací i pro ostatní mûsta,“
uvedla pfii zahájení prodeje v˘konná
fieditelka UNICEF Pavla Gomba. Jedním
z programÛ UNICEF je „Oãkování Plus“,
díky nûmuÏ se kaÏd˘m rokem podafií
zachránit Ïivot aÏ tfiem milionÛm dûtí.
I pfiesto v‰ak pfiibliÏnû stejn˘ poãet dûtí
umírá na nemoci, jimÏ lze oãkováním
pfiedejít. Látkové panenky se prodávají
v Mûstském informaãním centru za 600
korun, coÏ je ãástka potfiebná na nákup
oãkovacích látek pro jedno dítû. KaÏdá
panenka má svÛj rodn˘ list a nese
i jméno svého autora. Mezi prvními, ktefií
si v mûstském centru panenku koupili,
byli primátor mûsta Jifií Kittner a jeho
námûstek Jifií Veselka. (dv)

Dal‰í miliony na
opravu památky

Benefice na záchranu Mûstsk˘ch lázní
Lanovka mûsta
nebude

Skatepark opût
v provozu

Prodej panenek zachraÀuje Ïivoty dûtí

UpozorÀujeme, Ïe poãet míst k sezení
je omezen.

V nedûli 28. kvûtna také odstartu-
je nová turistická atrakce, a to Letní
promenáda, která zahrnuje procház-
ku od historické budovy lázní, zasta-

vuje se na zajímav˘ch místech Masa-
rykovy ulice a konãí v Lidov˘ch
sadech. Tato akce potrvá aÏ do konce
letních prázdnin a o dal‰ích podrob-
nostech se dozvíte v pfií‰tím vydání
Zpravodaje. (dv)

Pokraãování ze str. 1 

Vefiejnost opût mÛÏe vyuÏívat libe-
reck˘ skatepark v Barvífiské ulici,
jehoÏ vlastníkem je statutární mûsto
Liberec a provoz zaji‰Èuje odbor sociál-
ní péãe. UÏivatelé skateparku se musí
fiídit provozním fiádem. V tomto zafiíze-
ní je moÏné provozovat jízdu na koleã-
kov˘ch bruslích, skateboardech a ko-
lech. VyuÏití areálu je bezplatné a na
vlastní nebezpeãí. Skatepark je v kvût-
nu zpfiístupnûn ve v‰ední dny od 13 do
20 hodin a o víkendech a svátcích od
10 do 20 hodin. V ãervnu je provozní
doba prodlouÏena do 21 hodin a o let-
ních prázdninách je ve v‰edních dnech
a víkendech provozní doba od 10 do 
21 hodin. Dotazy  na informace smû-
rujte na oddûlení prevence a sociál-
ních vûcí, telefon: 485 244 940, e-mail:
krupickova.gabriela@magistrat.libe-
rec.cz.
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Souhrnná v˘roãní zpráva statutární-
ho mûsta Liberec za rok 2004 patfií
mezi nejlep‰í dokumenty zpracované
v âeské republice. Právû tak rozhodla
odborná porota, která v˘roãní zprávû
udûlila druhé místo v soutûÏi o cenu
Zlat˘ stfiedník. První místo získala pub-
likace spoleãnosti âEPS.

V˘roãní zpráva z Liberce svou kvali-
tou a obsaÏností jednoznaãnû pfiedãila
takové spoleãnosti jako napfiíklad Met-
rostav, âEZ, Eurotel, Veletrhy Brno
nebo âSA. „Dokument vznikal v mno-
hem skromnûj‰ích podmínkách neÏ
u na‰í konkurence,“ poznamenal ve-
doucí tiskového oddûlení a vnûj‰ích
vztahÛ magistrátu mûsta Martin
Korych. Vítûzná v˘roãní zpráva byla
zpracována na motivy písnû „Elektric-
k˘ valãík“ autorÛ J. Uhlífie a Z. Svûráka
a doplnûna o ilustrace malífiky Vlasty
Baránkové. „Takové podmínky jsme
nemûli. O to víc nás tû‰í, Ïe v tak tvrdé
konkurenci se prosadila mûstská spo-
leãnost Elset, která dokument zpraco-
vala. Podle poroty vystihla tvÛrãí my‰-
lenky a vytvofiila pÛsobivou a informaã-
nû otevfienou v˘roãní zprávu,“ doplnil
Korych. Zatímco v‰echny hodnocené
v˘roãní zprávy pfiedstavovaly jednu

spoleãnost, statutární mûsto Liberec
pfiedloÏilo komplexní pohled na v‰ech-
ny pfiíspûvkové organizace, obchodní
firmy a majetkové úãasti, ve kter˘ch
má mûsto podíl. Souhrnná zpráva
z Liberce pfiehlednû vypovídá o témûfi
stovce mûstsk˘ch organizací.

„Liberec je pfiíkladn˘ v tom, Ïe jeho
v˘roãní zpráva neinformuje pouze
o finanãních a obchodních v˘sledcích,
ale také o spoleãenské odpovûdnosti
o jeho vztahu k obyvatelÛm,“ fiekl po
slavnostním vyhodnocení ãtvrtého roã-
níku soutûÏe firemních publikací Zlat˘
stfiedník v praÏském Divadle Archa
zástupce t˘deníku Ekonom Petr
Nûmec.

Porota ve finále vybírala z 200 pfii-
hlá‰en˘ch prací a publikací. SoutûÏ
hodnotí a oceÀuje firemní periodické
a neperiodické publikace urãené
k reprezentaci spoleãnosti ãi prezenta-
ci v˘robkÛ a sluÏeb vÛãi zákazníkÛm,
obchodním partnerÛm nebo zamûst-
nancÛm. Vyhla‰ovatelem soutûÏe je PR
Klub Praha spoleãnû s Asociací Public
Relations Agentur, Asociací poskytova-
telÛ internetov˘ch fie‰ení, âeskou mar-
ketingovou spoleãností a s dal‰ími v˘-
znamn˘mi partnery. (‰et)

Jedniãka pro v˘roãní zprávu Liberce

·edesát let spoleãného souÏití

Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v dubnu 2006 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.  

90 let – Adéla Matou‰ová, Milena ·pá-

lová

91 let – Marie KoÈátková, Helena Pro-

kopãáková, RÛÏena JÛrková, Josef

Winkler

92 let – Emilie Machová, Jaroslav

Tomá‰, BoÏena Svobodová, Josefa Pro-

ke‰ová, Anna Koudelová, Augustina

·onská, Marie Semirádová

93 let – Antonín âern˘, Emil Jelínek,

Marie Pokorná, AneÏka Weinfurtová,

Ignác Ma‰ek

94 let – Marta Pu‰ová, Bedfiich Kareis,

Anna Havlová

96 let – Marie Stanková, Vlasta Riege-

rová

97 let – Marie Gilíková

98 let – Marie Felinská

99 let – Marie PraÏáková

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

A léta bûÏí . . .

Diamantovou svatbu oslavili v sobo-
tu 22. dubna manÏelé Jarmila a Zdenûk
Jarolímkovi z Liberce 13. Pfii vzpomínce
na ‰edesát let spoleãného souÏití si
vzpomnûli i na svoje seznámení, které
se událo v srpnu 1945 ve vlaku z Prahy,
kdy pan Zdenûk daroval dvû vejce pro
nemocného tatínka paní Jarmily. Ta ho
na oplátku pozvala na schÛzku do
Prahy a za to mu koupila kravatu. Krát-
ce na to se v dubnu 1946 vzali v Nácho-
dû a odjeli do Liberce, kde byl pan Zde-
nûk zamûstnán 35 let v elektrárnû
a paní Jarmila jako aranÏérka a foto-
grafka. Jarolímkov˘m se narodili dva
chlapci a kluci jsou i tfii vnouãata a dvû
pravnouãata. Na otázku, zda existuje
recept na dlouhotrvající vztah, odpovû-
dûla paní Jarmila: „Byli jsme k sobû
vzájemnû tolerantní, ohleduplní. To
pfieci není nic neobvyklého, Ïe jsme
spolu tak dlouho vydrÏeli. Ale pfiála
bych si, aby ‰li v tûchto ‰lépûjích i na‰e
dûti a vnuci.“ Její manÏel k tomu dodal:
„Ona mû zlobila, já zase jí, ale vÏdy
jsme si navzájem odpustili.“ Oba man-
Ïele také spojovaly stejné zájmy.
„Hodnû jsme cestovali a hlavnû jsme
mûli spoleãnou lásku – hory. Od toho

nás dnes bolí nohy,“ fiekla s úsmûvem
paní Jarolímková. ManÏelé Jarolímkovi
zavzpomínali i na svatební den pfied 
60 lety, kdy uspofiádat svatební hostinu
nebylo snadné, neboÈ jídlo bylo je‰tû na
potravinové lístky. „Na‰tûstí jsme mûli
str˘ce cukráfie, kter˘ se postaral o dorty
a sladkosti,“ fiíká paní Jarolímková
a pfiipomene, Ïe ve svatební den  pfied
‰edesáti lety snûÏilo. Její manÏel podo-
tkl, Ïe stfiíbrnou svatbu slavili na stej-
ném místû – v náchodském kostele a se
stejn˘m faráfiem.

Diamantová svatba manÏelÛ Jarolím-
kov˘ch byla v obfiadní síni liberecké
radnice letos první. Oba si znovu jeden
druhému navlékli snubní prsteny
a pfied polibkem si podûkovali za vzá-
jemnou pomoc a péãi. (dv)

Shoda jména
i pfiíjmení

Po distribuci dubnového Zpravoda-
je do libereck˘ch domácností zatelefo-
novala do redakce paní, která se opo-
mnûla pfiedstavit. Byla rozhofiãená
a vytkla nám, Ïe jiÏ tfietím rokem
v rubrice A léta bûÏí… zvefiejÀujeme
jméno paní RÛÏeny Nezdarové, která
jiÏ zemfiela. Pfiiznám se, Ïe mi ztuhla
krev v Ïilách. A jelikoÏ dotyãná paní
spílala v‰em úfiedníkÛm, zmohla jsem
se pouze na odpovûì, Ïe dám záleÏi-
tost provûfiit na pfiíslu‰né oddûlení,
které pro redakci Zpravodaje pfiipra-
vuje podklady ke zvefiejnûní jubilantÛ
nad 90 let.

V‰e se vysvûtlilo. Jde o shodu
jména i pfiíjmení u dvou Ïen, z nichÏ
jedna, Ïel, jiÏ není mezi námi. V uve-
dené rubrice jsme blahopfiáli paní
RÛÏenû Nezdarové (1912) z Ruprech-
tic, která v dubnu oslavila 94. naroze-
niny v plné síle se sv˘mi blízk˘mi.

Tolik na vysvûtlenou i paní, která
nám telefonovala. Doufáme, Ïe tyto
fiádky bude ãíst. (dv)



Roman Kumpo‰t se v bfieznu zúãast-
nil závûreãné série závodÛ leto‰ního
roãníku Svûtového poháru lyÏafiÛ-klasi-
kÛ, která se uskuteãnila v Sapporu.
V dûji‰ti mistrovství svûta 2007 pob˘val
jako technick˘ delegát závodÛ v sever-
ské kombinaci a jako prezident organi-
zaãního v˘boru FIS mistrovství svûta
v klasickém lyÏování Liberec 2009 zde
sbíral postfiehy a inspiraci.

Co vám ukázaly tyto závody Svûto-
vého poháru, povaÏované za generál-
ku na mistrovství svûta 2007?

Pfiedev‰ím to, Ïe se nemáme za co
stydût a Ïe stádium na‰ich pfiíprav je
v dobrém stavu. V nûkter˘ch oblastech
jsme dokonce nyní dál neÏ Sapporo. 

Byli japon‰tí pofiadatelé vstfiícní
a poskytli vám potfiebné informace?

Ano, byli velmi vstfiícní. Dlouho jsem
hovofiil s pfiedsedou organizaãního
v˘boru ‰ampionátu 2007 Jo‰irem Item,
kter˘ je také ãlenem pfiedsednictva FIS,
a dohodli jsme na pfií‰tí rok spolupráci
mûst Sappora a Liberce. Podklady jsem
pfiedal libereckému primátorovi.

Porovnáte-li bûÏecké tratû a mÛst-
ky v Sapporu s libereck˘mi projekty –
v ãem jsou rozdílné?

Systém v Sapporu je ponûkud odli‰-
n˘. Pofiadatel svûtového ‰ampionátu
2007 vybudoval napfiíklad oddûlené
areály pro mal˘ i velk˘ mÛstek, bûÏec-
ké tratû jsou dopravnû hodnû vzdálené
od centra. Závody ve sprintu se naopak
plánují do haly Sapporo Dom, která má
kapacitu pûtadvacet tisíc divákÛ. Z cel-

kového pohledu se mi v‰ak zdá projekt
Liberec 2009 podstatnû jednodu‰‰í
a pro úãastníky i diváky pfiíjemnûj‰í.

Stejnû dÛleÏité jako sportovi‰tû
bude také zázemí ‰ampionátu. Obsto-
jí to, které vyroste v Liberci, v porov-
nání se Sapporem?

Sapporo disponuje zázemím témûfi
dvoumilionového mûsta s dostateãnou
kapacitou kvalitních hotelÛ. Na druhou
stranu má v‰ak relativnû komplikova-
nou dopravu a sloÏité fie‰ení sportovi‰È.
Osobnû se domnívám, Ïe to, co nabíd-
neme my v Liberci, bude fie‰eno jinak,
ale na srovnatelné, ne-li vy‰‰í kvalita-
tivní úrovni. DÛleÏité je, Ïe pfiedstavite-
lé obou mûst, Sappora i Liberce, za pro-
jekty organizace mistrovství svûta plnû
stojí a podporují je.

Byl pro vás japonsk˘ pobyt v nû-
ãem inspirující?

Spí‰e mi potvrdil to, Ïe jsme se vyda-
li správnou cestou, neboÈ jsme organi-
zaãní v˘bor postavili na mlad˘ch, moti-
vovan˘ch lidech a snaÏíme se dát pro-
jektu i jiné netradiãní my‰lenky. Sappo-
ro mi pfiipadá v organizaci ponûkud
konzervativnûj‰í.

UÏ se vás funkcionáfii, závodníci
a novináfii vyptávali na Liberec 2009?
O co se nejvíce zajímali?

Ano, a ãasto! Liberec má díky závo-
dÛm Svûtového poháru, které pofiádá,
v zahraniãí v˘born˘ zvuk a v‰ichni jsou
zvûdavi, co v souvislosti se ‰ampioná-
tem pfiipravíme. Do Liberce se tû‰í
a samozfiejmû je zajímá pfiedev‰ím to,
jak budou vypadat areály a co zde
vyroste nového. S tímto vysok˘m
zájmem musíme pozornû pracovat
a snaÏit se jiÏ pfii prvním testovacím
závodu Svûtového poháru ukázat, jak˘
potenciál máme.

V areálu ve Vesci, kde se budou v roce
2009 rozdûlovat svûtové medaile v bû-
Ïeck˘ch disciplinách, skonãila v minu-
l˘ch t˘dnech dal‰í zku‰ební sezona.
V jejím prÛbûhu zde organizaãní v˘bor
Liberce 2009 dlouhodobû testoval umûlé
zasnûÏování a monitoroval klimatické
podmínky.

„Hlavním poznatkem je to, Ïe bychom
i tfietí zimu po sobû dokázali ve Vesci
‰ampionát bez vût‰ích problémÛ se snû-
hem uspofiádat. Oproti uplynulé sezonû,
kterou v‰ak nelze povaÏovat za zcela
vypovídající, se tentokrát vãas podafiilo
vyrobit dostatek kvalitního technického
snûhu. Opût jsme vyzkou‰eli a porovná-
vali rÛzné technologie zasnûÏování vãet-
nû nûkter˘ch novinek. Potvrdily se pfii-
tom urãité specifické vlastnosti lokality,

dal‰í nové jsme objevili,“ vysvûtluje
Jakub VodráÏka, manaÏer bûÏecké ãásti
MS 2009 a autor tratí.

Rekreaãní bûÏkafii mohli letos ve
Vesci vyuÏívat základní okruh o délce tfii
kilometry a jeho zkrácenou dvoukilo-
metrovou variantu. JenÏe nûktefií zájem-
ci si stûÏovali na to, Ïe tratû byly aÏ pfií-
li‰ nároãné a vyÏadovaly velice dobrou
kondici. Podobu okruhÛ pfiitom ovlivnil
nejen v˘bûr pozemkÛ, které mohly b˘t
ve Vesci vyuÏity, ale i délka trasy s polo-
Ïen˘m potrubím pro zasnûÏování.

„Tratû jsme se snaÏili prÛbûÏnû stále
vylep‰ovat. Zdej‰í terén je v‰ak velmi ãle-
nit˘, a tak je logické, Ïe kdo sjede dolÛ,
jinde zase musí metry znovu nastoupat.
Okruhy pro mistrovství svûta nemohou
b˘t jednoduché, naopak – budou rozho-

dovat o nejlep‰ích lyÏafiích planety. Pfie-
sto plánujeme, Ïe vhodnou kombinací
závodních tratí vznikne pro vefiejnost
moÏnost pfiíjemného, ménû nároãného
lyÏování,“ slibuje Jakub VodráÏka.

Tratû, na kter˘ch se ve Vesci pojede
MS 2009, pro‰ly jiÏ schvalovacím fiízením
u Mezinárodní lyÏafiské federace a mûly
by b˘t hotové letos na podzim. Vzápûtí je
ãeká dokonãení procesu homologace FIS.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Pobyt v Sapporu potvrdil, Ïe jdeme správnou cestou

BûÏeck˘ areál ve Vesci v dal‰í testovací sezonû obstál

Liberec 2009:
Zmûna sídla a adresy!
Organizaãní v˘bor FIS mistrovství
svûta v klasickém lyÏování Liberec
2009 zmûnil svou adresu. Od poloviny
dubna se stalo jeho nov˘m sídlem 
7. patro Paláce Syner v centru Liberce.
Od tohoto data pouÏívejte, prosím,
v komunikaci následující kontakty:

OC FIS NORDIC WSC 2009
Rumunská 655/9
460 01 Liberec IV
Tel.: +420  48 48 40 500
Fax: +420  48 48 40 501
E-mail: info@liberec2009.com
Http: www.liberec2009.com
Na stejné adrese sídlí také spoleãnost
LIBEREC 2009, s. r. o.
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Jeden pracovní den s primátorem mûsta
„Dobré ráno,“ vstupuje s pozdravem

do sekretariátu své kanceláfie primátor
Jifií Kittner. Je 7.40 hodin, obvykl˘ ãas
jeho pfiíchodu, ale Ïádnou v˘jimkou
nejsou ani pfiíchody pfied pÛl osmou.
Zaãíná jeden z bûÏn˘ch pracovních dnÛ
primátora mûsta. Ve své pracovnû zapne
poãítaã a zatím co si prohlíÏí do‰lé e-
maily, referentka Johana mu pfiiná‰í ãaj.
Od poãítaãe se pfiesune k velkému pra-
covnímu stolu, kde je navr‰ena úctyhod-
nû vysoká „kupiãka“ materiálÛ. Jeden
po druhém proãítá a mezitím staãí vyfií-
dit 3 hovory z mobilního aparátu. Hodiny
na radniãní vûÏi odbíjejí osmou. Je ãas
na kaÏdodenní poradu s pracovníky
sekretariátu a tiskového oddûlení, vnûj-
‰ích vztahÛ a propagace. 

Zaãíná „zabûhnuté ranní koleãko“,
kdy pracovníci jeden za druh˘m Jifiímu
Kittnerovi pfiedkládají dÛleÏité vûci,
které je zapotfiebí vyfiídit. Vedoucí kan-
celáfie primátora, Jolana ·ebková,
seznamuje primátora s programem dne
i zb˘vajících dnÛ v t˘dnu a upfiesÀuje
jednotlivé schÛzky a jednání. Primáto-
rÛv diáfi se úctyhodnû plní. Není ani
polovina dubna, ale pracovní i víkendo-
vé dny jsou akcemi „zadány“ uÏ do
poloviny ãervna. Johana Hrnãífiová
pfiedkládá korespondenci vãetnû
pozvánek. Primátor si je pozornû proãí-
tá a pfiitom si malíãkem levé ruky pro-
jíÏdí po bradû. „Tady ty rozdûlím mezi
námûstky,“ uvaÏuje nahlas a odloÏí
nûkolik sloÏek stranou. „Na tuto
pozvánku, prosím, odepi‰te podûková-
ní s omluvou,“ podává dopis zpût
a vzápûtí pfiebírá dal‰í listiny, tentokrát
k podpisu. Na chvíli je pauza, pfii níÏ je
jen sly‰et obracení listÛ a tahy pera.

S referentkou vnûj‰ích vztahÛ
Milu‰í Charyparovou uÏ jen informa-
tivnû „projede“ program dvou proto-
kolárních akcí, které ho dnes ãekají.
Jedna je dopoledne v obfiadní síni rad-
nice, druhá odpoledne v jeho pracov-
nû. Milu‰e ho je‰tû seznamuje se
dvûma náv‰tûvami, které projevily
zájem o setkání. Primátor odbíhá
k poãítaãi a dívá se do elektronického
kalendáfie. „Lituji, se studenty se
nemohu vidût, mám zastupitelstvo.
A náv‰tûvu z Amersfoortu budu muset
pfienechat kolegyni Jozífkové, nebudu
tady,“ oznámí a pokrãí rameny. BlíÏí se
závûr porady. Specialistka na projekty
Jitka Mrázková informuje o postupu na
pfiípravû kvûtnové akce, jeÏ se usku-
teãní v Mûstsk˘ch lázních a tiskov˘
mluvãí Martin Korych pfiipomene ter-
mín rozhovoru pro regionální vysílání
rozhlasu.

Je pÛl deváté a porada konãí, aby
mohla pokraãovat dal‰í, tentokrát
s námûstky a tajemníkem. Ta trvá dal-
‰ích 30 minut, ale mezitím v sekretariá-
tu ãeká náv‰tûva. Je jím Svatopluk
Holata z vratislavického automuzea,
kter˘ pfii‰el seznámit primátora s chy-
stanou akcí „Dûdeãek automobil“
a zároveÀ jej poÏádat o úãast. V 9 hodin
jej primátor zve do své kanceláfie.
Bûhem 40 minut dojednávají program
akce, která je zároveÀ st˘m v˘roãím
v˘roby automobilÛ v Liberci. Hovofií
o hvûzdicové jízdû, v˘stavû vozidel, uví-
tání úãastníkÛ, vyhlá‰ení v˘sledkÛ na
radnici a automobilovém unikátu z roku
1909, jímÏ by se mûl primátor svézt.

Do zahájení prvního protokolu zb˘vá
pár minut. Kolegynû ze sekretariátu mu
pfiiná‰ejí zlat˘ primátorsk˘ fietûz.
V obfiadní síni zaãíná pfiijetí pfiedstavite-
lÛ státÛ NATO. Po oficiálním pfiedstave-
ní a pozdravech tlumoãen˘ch do angliã-
tiny nastává pro primátora jeden z jeho
mil˘ch okamÏikÛ. Velice rád hosty
seznamuje s historií obfiadní sínû i celé
budovy radnice. Je na nûm vidût, Ïe je
ve svém Ïivlu. Leckter˘ prÛvodce by
mohl blednout.

V 10.43 uÏ usedá do auta s fiidiãem
Martinem Rado‰ínsk˘m a odjíÏdûjí do
Dopravního podniku mûsta Liberec, kde
zasedá hodnotící komise na vefiejnou
zakázku ohlednû dodávky 18 autobusÛ.
Na jednání pfiijíÏdí s nûkolikaminutov˘m
pfiedstihem a s minerálkou usedá za stÛl.
Komise hodnotí jednotlivé nabídky a ãím
více se mluví, tím více pozoruji, Ïe se pri-
mátorovi nûco nelíbí. „Pánové, nemÛÏe-
me hodnotit jaké máme zku‰enosti, ale

co nám jednotliví zájemci nabízejí,“ smû-
ruje trpûlivû pfiítomné, aby se dostali
k jádru vûci. Po chvíli fieãníky opût pfie-
ru‰í, ale tentokrát jiÏ razantnûji: „Neuvá-
dûjte, prosím, ãísla, ãíst umíme, pfiedloÏ-
te pádné argumenty, vy jste odborníci.“
Jednání dostává spád a po dal‰ích dese-
ti minutách konãí. ¤idiã Martin jiÏ ãeká
s pfiistaven˘m vozem a odváÏí primátora
do Léãebny dlouhodobû nemocn˘ch.
Tady fieditelce LDN MUDr. Alenû Jiroud-
kové pfiedává nov˘ elektrokardiograf,
zakoupen˘ z v˘tûÏku leto‰ního primátor-
ského plesu.

Po 13. hodinû je zpût ve své pracov-
nû. Dnes uÏ obûd nestihne a tak
„zakousne“ nûco malého k snûdku, co
mu nachystala na talífi dûvãata ze sekre-
tariátu. Ve své pracovnû vyfiizuje pár
náleÏitostí a ve 14 hodin pfiijímá gene-
rálního konzula Ruska. Jednají spolu
hodinu. Od 15 do 17 hodin vede dal‰í tfii
jednání, mezi nimiÏ poÏádá sekretáfiku
o vyhotovení kopií materiálÛ, napsání
odpovûdi na dopis a o pfiedání listin na
pfiíslu‰né odbory. Po páté odpoledne pfii-
jímá námûstkyni Dagmar Hel‰usovou.
Úfiední doba magistrátu dávno skonãila,
ale v kanceláfii primátora se je‰tû svítí.
Jifií Kittner vyfiizuje vûci, které nestihl
bûhem dne, dûlá si poznámky do svého
bloku, aby následující den na poradách
zaúkoloval své kolegy. Radniãní zdi
opou‰tí pfied 19 hodinou, av‰ak pracov-
ní den pro nûho je‰tû nekonãí. Jede se
domÛ pfievléknout, neboÈ jej ãeká spole-
ãenská událost. „Hezk˘ veãer a zase
zítra,“ louãí se s úsmûvem bez jediné
známky únavy.

Dagmar Vodvárková

KaÏd˘ den v osm hodin ráno se konají v primátorovû pracovnû porady jeho
sekretariátu a tiskového oddûlení.
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Je‰tûd 2006 je název akce, kterou na
14.–16. ãervence pfiipravuje statutární
mûsto Liberec. JiÏ poãtvrté budou mít
turisté a milovníci této technické
památky moÏnost zavítat na Je‰tûd,
kde bude pro nû pfiipraven bohat˘ kul-
turní a sportovní program. Opût nebu-
dou chybût v˘stavy, turistické v˘stupy,
soutûÏ ve vyná‰ení sudÛ na vrchol Je‰-
tûdu, jízda autoveteránÛ, koncert, pro-
mítání na vrcholu Je‰tûdu a dal‰í akti-
vity. V rámci této ãervencové akce,
která si získává stále více pfiíznivcÛ,
statutární mûsto Liberec vyhla‰uje dvû
mezinárodní soutûÏe. První z nich je
fotografická soutûÏ pro amatérské foto-
grafy „V˘let na Je‰tûd“, kdy je zapo-
tfiebí zaslat zdafiilé fotografie z v˘letu
na tuto dominantu. Snímky mohou b˘t
i v digitální podobû (CD) v optimálním
rozli‰ení pro tisk. Ve‰keré fotografie
i CD musí b˘t opatfieny jménem a pfií-
jmením autora, heslem „V˘let“, úplnou
adresou vãetnû PSâ, kontaktním telefo-
nem, pfiípadnû e-mailovou adresou.

V˘herci budou kontaktování a pozváni
na slavnostní veãer na Je‰tûdu. Snímky
bude hodnotit porota sloÏená z v˘tvar-
níkÛ, profesionálních fotografÛ a zá-
stupcÛ Magistrátu mûsta Liberce.
Vybrané fotografie budou vystaveny
v prostorách budovy Je‰tûdu od 14. 7.
2006. První cena za nejzdafiilej‰í foto-
grafii bude ocenûna víkendov˘m poby-
tem v horském hotelu Je‰tûd pro dvû
osoby, za druhé a tfietí místo v˘herci
obdrÏí poukázku na obûd a veãefii
v hotelu Je‰tûd.

Druhá soutûÏ s názvem „·ála pro
Je‰tûd“ bude zároveÀ pokusem o pfie-
konání svûtového rekordu v délce zho-
tovené pletené ‰ály. KaÏd˘, kdo se
zapojí, uplete libovolnû dlouh˘ a libo-
volnû barevn˘ díl ‰ály s jak˘mkoli vzo-
rem. ·ála v‰ak musí b˘t ‰iroká 19 cm,
jednotlivé díly budou zkompletovány
a obfií ‰ála nainstalována na Je‰tûd.
Podafií se Je‰tûd ‰álou omotat? Do této
soutûÏe se mohou zapojit kolektivy
i jednotlivci. Kolektiv autorÛ nejdel‰í

ãásti ‰ály získá volnou hromadnou jíz-
denku na kabinovou lanovku na Je‰-
tûd, autor (jednotlivec) ãásti s nejzají-
mavûj‰ím vzorem obdrÏí pozvánku pro
dvû osoby na slavnostní veãer na Je‰-
tûdu. ·ály, které budou mít jinou neÏ
udanou ‰ífiku budou vyfiazeny. V‰ech-
ny ‰ály musí b˘t opatfieny jmenovkou
udávající jméno a úplnou po‰tovní, pfií-
padnû e-mailovou adresu tvÛrce, hes-
lem „·ála“, u kolektivních prací musí
b˘t uveden také poãet autorÛ.

Své oznaãené fotografie a pletená
díla zasílejte na adresu: Statutární
mûsto Liberec, nám. Dr. E. Bene‰e 1,
460 59 Liberec 1 nebo osobnû doruãte
do Mûstského informaãního centra
v budovû Magistrátu mûsta Liberce
(vchod z boku budovy) do 30. ãervna
2006.

Více informací o akci „Je‰tûd 2006“
a o moÏnostech, jak se aktivnû zúãast-
nit, najdete od 1. ãervna na stránkách
www.liberec.cz a v informaãních cent-
rech. (vod)

V rámci leto‰ního jiÏ 7. mezinárodní-
ho festivalu Nisa – fieka, která nás spo-
juje, jejímÏ organizátorem je statutární
mûsto Liberec, se uskuteãní fiada zají-
mav˘ch akcí, z nichÏ mnohé patfií k tra-
dicím festivalu. Úvodem jednomûsíãní
pfiehlídky kulturnû spoleãensk˘ch
a sportovních akcí se stane zahajovací
koncert 30. kvûtna od 18 hodin na
námûtí pfied libereckou radnicí, na
nûmÏ vystoupí dûtské pûvecké sbory
Lesnûnky, Zpívající Blechy, V˘‰inka,
Kopretina a Îákovsk˘ Big Band ZU·
Liberec. Souãástí koncertu bude kfiest
Almanachu dûtsk˘ch prací. Na ekologii
bude zamûfieno tradiãní „âi‰tûní fieky“,

jehoÏ úãastníci se sejdou 1. ãervna ve
13 hodin u âSOB v ul. 1. máje. Poté se
3. a 4. ãervna uskuteãní v hale Tech-
nické univerzity Liberec 14. roãník
mezinárodního turnaje oblastních
druÏstev star‰ího Ïactva v badmintonu
Falco Cup 2006. Festival bude pokra-
ãovat Marathonem Nisa 2006 – 6. roã-
níkem vodácko-turistického drsÀácké-
ho závodu dvojic korytem fieky. Závod
se koná 10. ãervna a více informací lze
získat na webové stránce http://marat-
hon-nisa.webpark.cz. Velké zápasy
budou sehrány na 7. roãníku florbalo-
vého turnaje Nisaopen 2006, jehoÏ
hlavní finále se odehraje v hale Dukly

Liberec a poprvé se bude soutûÏit i ve
freestyle.

Libereãané, ale také náv‰tûvníci
z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí se jiÏ
nyní mohou tû‰it na  tradici mûsta pod
Je‰tûdem, jímÏ je Libereck˘ jarmark.
Uskuteãní se na námûstí Dr. E. Bene‰e
17. a 18. ãervna 2006, kdy do mûsta
tentokrát zavítá majitelka libereckého
panství Katefiina z Redernu, která pfiije-
de zkontrolovat stav stavebních prací
na obnovû vyhofielého zámku.

Informace o dal‰ích akcích festivalu
Nisa – fieka, která nás spojuje zvefiejní-
me v ãervnovém Zpravodaji liberecké
radnice. Dagmar Vodvárková

Zapojte se do soutûÏe k oslavám na Je‰tûdu

Sedm˘ roãník mezinárodního festivalu má co nabídnout

Statutární mûsto Liberec Nejen pro rockové kapely
vyhla‰uje II. kolo pro poskytnutí dotací
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání statutárního
mûsta Liberec v roce 2006. Dotace budou poskytovány
na akce zahájené v období od 1. fiíjna 2006 do 28. února
2007.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dis-
pozici na oddûlení ‰kolství Magistrátu mûsta Liberec
(budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 111), v recepci radnice
a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberec
www.liberec.cz.

Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den
pouze na oddûlení ‰kolství s termínem uzávûrky 31. 7.
2006 do 18.00 hodin.

UÏ vás nebaví pfiehrávat svÛj hudební náfiez jen ve zku‰ebnû
a rádi byste ho pfiedvedli vût‰ímu mnoÏství lidí neÏ jen va‰im
rodiãÛm a kamarádÛm? Pak neváhejte a pfiijìte si zahrát na
dal‰í roãník ROCKOVÉHO NÁ¤EZU ZA VYSVùDâENÍ, kter˘
se koná v pátek 30. ãervna 2006 v Lidov˘ch sadech! A navíc…
tfieba právû va‰e kapela získá nûkterou ze zajímav˘ch cen,
které jsme pfiipravili. A kdyÏ nevyhrajete? Nevadí, útûchou pro
vás budiÏ skuteãnost, Ïe si dobfie zahrajete, roz‰ífiíte okruh
sv˘ch posluchaãÛ a Ïe va‰i hudební produkci budou hodnotit
známí rockefii, novináfii ãi producenti. Pfiihlásit se mÛÏete nej-
pozdûji do 15. ãervna 2006, a to na tel. ã.: 603 570 337 nebo
prostfiednictvím e-mailu:program@lidovesadyliberec.cz
POZOR! Poãet soutûÏících kapel je omezen, a proto pi‰te nebo
volejte co nejdfiíve!



Podle románu Bohumila Hrabala
natáãí reÏisér Jifií Menzel film Obsluho-
val jsem anglického krále. Filmov˘ ‰táb
zavítal také do Liberce, kde s 600 kom-
parsisty natáãel pfiedev‰ím na Ïelezniã-
ním nádraÏí. Nebylo to v‰ak v Liberci
jediné místo. „Panu reÏisérovi Menze-
lovi se velmi zalíbil interiér radniãní
budovy, zejména obfiadní síÀ. Proto
poÏádal vedení magistrátu o natáãení
nûkter˘ch scén pfiímo na radnici,“
uvedl Jaroslav âech, vedoucí odboru
vnitfiního fiízení magistrátu. Den po Veli-
konocích, 18. dubna, patfiila filmovému
‰tábu obfiadní síÀ a pfiilehl˘ salonek,
jejichÏ interiér byl doplnûn o dobovou
v˘zdobu – nacistick˘mi vlajkami
a nûmeck˘mi orlicemi. ReÏisér Jifií Men-
zel zde natáãel scénu svatby hlavního
hrdiny. A tak ãasto bylo sly‰et v˘roky:

Ticho, jedem, klapka, stop a jedem
znovu. Mnohdy sám pfiedvedl hercÛm
jak se mají pohybovat a poãínat si. Na
radnici bylo ten den ru‰no aÏ do veãera.
Ve filmu, jehoÏ natáãení má skonãit
v ãervnu a do kin se dostane zaãátkem
pfií‰tího roku, si neãekanû zahrál nûmec-
kého úfiadníka i zamûstnanec magistrá-
tu Jan Richter (snímek vlevo). Ten ze
své profese mûl b˘t filmafiÛm k dispozi-
ci kvÛli jejich technice, ale kdyÏ ho Jifií
Menzel spatfiil, prohlásil: „Vy jste typ,
kter˘ potfiebujeme.“

„Oblékli mne do dobov˘ch ‰atÛ
a dokonce jsem musel podstoupit sestfiih
vlasÛ. Natáãení byla pro mne nová zku-
‰enost, ale pfiiznám se, Ïe bych po dal-
‰ím netouÏil. Je to moc zdlouhavé,“ svû-
fiil se po odchodu filmafiÛ Jan Richter.

Scénáfi k filmu Obsluhoval jsem ang-
lického krále napsal rovnûÏ Jifií Menzel,
kter˘ do filmov˘ch rolí obsadil herce
Oldfiicha Kaisera, Martina Hubu, Ivana
Barneva, Mariana Labudu, Jifiího Lábu-
se, Josefa Abrháma a dal‰í.

Dagmar Vodvárková
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Obfiadní síÀ hostila „anglického krále“

Zmûny v umístûní volebních místností

Dvû medaile 
pro RKC Liberec

Elán v arénû

První pomoc 
na webu

Poãet volebních okrskÛ ve mûstû Liberci se pro ãervnové volby v roce 2006 nemûní
zÛstává 84 okrskÛ (vãetnû Vratislavic nad Nisou), jako pfii volbách v listopadu 2004.
Z technick˘ch a organizaãních dÛvodÛ v‰ak dochází pro následné volby k tûmto
dvûma zmûnám v umístûní volebních místností:

ÚZEMÍ VOLEBNÍ MÍSTNOST
ã. volebního okrsku pÛvodní umístûní nové umístûní
28 – RÛÏodol I – Církevní Z· a M· Církevní Z· a M·
severov˘chod objekt v ulici hlavní objekt

Zahradní 100/12 RÛÏodolská 118/26
Liberec XI Liberec XI

75 – území Rudolfova Penzion âeská chalupa Penzion Rudolf
Rudolfov Rudolfov
Bedfiichovská 1 U Vleku 53
Liberec XXI Liberec XXI

VoliãÛm budou hlasovací lístky doruãeny domÛ po‰tou vãetnû oznaãení ãísla okr-
sku a místa volební místnosti. Informace o v‰ech volebních místnostech a abe-
cední seznam ulic, vãetnû pfiíslu‰nosti ulic do volebních okrskÛ budou oznáme-
ny na úfiední desce magistrátu, na plákátovacích plochách na území jednotliv˘ch
volebních okrskÛ a na webov˘ch stránkách www.liberec.cz.

Mistrovství âR v break-dance, elec-
tric boogie a freestyle se konalo v polo-
vinû dubna v Hradci Králové.

Reprezentanti krouÏku Break eRKáCé
(Romské komunitní centrum Liberec)
postoupili ze základního kola do ãtvrtfi-
nále, ze kterého nakonec i pfies nûkteré
organizaãní zmatky ze strany pofiadatelÛ
postoupili do finálov˘ch bojÛ.

Stfiíbro v juniorské kategorii v break
dance – sólo získal Luká‰ Pavka, bronz
pak Pavol Lech v hlavní vûkové kate-
gorii. Do Liberce si také pfiivezli dvû
stfiíbrné medaile taneãníci David Erle-
bach a Leo‰ Doul z taneãní ‰koly Dance
4 You. Vzhledem k první úãasti Break
eRKáCé na mistrovsk˘ch soutûÏích se
jedná o velk˘ úspûch. Vítûzní ãlenové
taneãního krouÏku spolu s ostatními
finalisty se mohou úãastnit Mistrovství
Evropy, které se bude konat letos v létû
ve Finsku.

Gabriela Krupiãková a kolektiv

V liberecké Tipsport arenû vystoupí
3. ãervna ve 20 hodin slovenská kapela
Elán. Skupina s frontmanem JoÏo
RáÏem pfiedvede libereckému publiku
témûfi dvouhodinov˘ hudební záÏitek.
Vstupenky na koncert za jednotnou
cenu 390 korun jsou v prodeji v Mûst-
ském informaãním centru. (dav)

Pfiedev‰ím dûtské oddûlení Krajské
nemocnice Liberec poskytuje v‰em uÏi-
vatelÛm internetov˘ch stránek
(www.nemlib.cz) velmi dobr˘ pfiehled
nejen o samotné struktufie dûtského
a neonatologického oddûlení, ale i o prá-
vech a o povinnostech pacientÛ. „Umí“
také poradit rodiãÛm, jak se zachovat
napfiíklad pfii náhle vznikl˘ch zdravot-
ních problémech sv˘ch ratolestí.

„Webové stránky provedou kaÏdého
uÏivatele po celém dûtském oddûlení,
rodiãe zde napfiíklad naleznou rady,
jaké léky uÏít pfii teplotû, jak˘ reÏim
nastolit u dítûte se zácpou ãi jak 
co nejlépe zvládnout epileptick˘
záchvat,“ dodává k souãasné nabídce,
která je podle potfieby aktualizována,
vrchní sestra dûtského oddûlení Petra
Pla‰ková. (sa‰)
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Leto‰ní úklid mûsta je nároãnûj‰í neÏ v jin˘ch letech

S pfiíchodem jara statutární mûsto
Liberec kaÏd˘ rok organizuje jarní
úklid a jinak tomu není ani letos.
V dne‰ním vydání Zpravodaje publi-
kujeme druhou ãást rozpisu stano-
vi‰È jarního úklidu.

Pro potfiebu obãanÛ budou
v rámci jarního úklidu rozmístûny na
níÏe uvedená stanovi‰tû velkoobje-
mové kontejnery pro sbûr odpadÛ,
které se nevejdou do bûÏn˘ch sbûr-
n˘ch nádob. Kontejnery by nemûly
slouÏit k likvidaci odpadÛ podnikate-
lÛ. Pokud by toto obãané zjistili,
Ïádáme o oznámení této skuteãnosti
na tel. ã. 156 (Mûstská policie), nebo
na tel. ã. 485 243 458, 485 151 806.

UPOZORNùNÍ:
Do kontejnerÛ nepatfií nebezpeã-

né odpady, které jsou od obãanÛ
bezplatnû odebírány mobilní sbûr-
nou nebo je moÏné tyto odpady celo-
roãnû odevzdávat ve Sbûrném dvofie
odpadÛ .A.S.A. Liberec s. r. o. v Má-
chovû ulici. Kontejnery budou na
stanovi‰tû pfiistaveny v odpoledních
hodinách a odvoz se uskuteãní

následující den opût v odpoledních
hodinách.
pfiistavení 22. 5. – odvoz 23. 5.
Dûtfiichovská – kfiiÏ. Habartická,
Jahodová, Ladova – horní ãást,
Katefiinská – u restaurace, Kopecké-
ho – kfiiÏ. Tomanova
pfiistavení 25. 5. – odvoz 26. 5.
Rudolfovská – u hotelu, Holubí,
Ostravská, Eli‰ky Krásnohorské,
ÎiÏkovo nám.
pfiistavení 29. 5. – odvoz 30. 5.
Na Pískovnû – HOKEJKA, Slunná,
Tfie‰Àová, Borov˘ vrch – kfiiÏ. Bezová
pfiistavení 1. 6. – odvoz 2. 6.
Prokopa Holého, Borov˘ vrch – kfiiÏ.
Kádnerova, Libu‰ina, JabloÀová,
·imáãkova
pfiistavení 5. 6. – odvoz 6. 6.
Volgogradská – kfiiÏ. OstruÏní, Svoj-
síkova – kfiiÏ. Rokycanova, Zborov-
ská, StroupeÏnického – kfiiÏ. Jihlav-
ská, U Sídli‰tû
pfiistavení 8. 6. – odvoz 9. 6.
tfiída Svobody, LyÏafiská, Al‰ova,
Nová, Parkovi‰tû u Veseckého ryb-
níka

pfiistavení 12. 6. – odvoz 13. 6.
Balbínova – kfiiÏovatka Dykova,
Fibichova – kfiiÏovatka Riegrova,
Jáchymovská – kfiiÏovatka Jana
·vermy, Winterova, Vítkovská 
k ãp. 11
pfiistavení 15. 6. – odvoz 16. 6.
Máchova poblíÏ ãp. 312, Konopná,
Charbinská – kfiiÏ. Strakonická,
Dukelská – horní ãást, Pazderkova
pfiistavení 19. 6. – odvoz 20. 6.
Na Hradbách, Polní, Kropáãkova,
Hfibitovní, Habartická – horní ãást
pfiistavení 22. 6. – odvoz 23. 6.
Slavíãkova, Sukovo námûstí, ·liko-
va – kfiiÏovatka Tylova, Pu‰kinova
u Preciosy, Volgogradská – kfiiÏo-
vatka U Plovárny
pfiistavení 26. 6. – odvoz 27. 6.
PÛlpánova, OkruÏní, Hodkovická
u Kolory, Oblaãná – kfiiÏ. Zengero-
va, Erbenova – kfiiÏovatka Hanácká
pfiistavení 29. 6. – odvoz 30. 6.
Pavlovická, Kyjevské nám., námûs-
tí Pod branou, Baarova, TrÏní
námûstí

Technick˘ odboru MML

Daleko víc nepofiádku a zbytkÛ
posypového materiálu neÏ obvykle
zÛstalo po leto‰ní extrémní zimû
v libereck˘ch ulicích. „Více neÏ ãtyfii
mûsíce leÏela v Liberci souvislá vrstva
snûhu, která Technick˘m sluÏbám
mûsta Liberce nedovolovala prÛbûÏnû
uklízet,“ fiíká tiskov˘ mluvãí spoleã-
nosti TSML Michal Buzek.

Kde jste zahajovali jarní úklid?
S ruãním ãi‰tûním chodníkÛ od

komunálního odpadu a inertního posy-
pu jsme zaãínali v centru mûsta. Od
konce bfiezna s maximálním nasaze-
ním lidí a techniky jiÏ uklízíme v dal-
‰ích lokalitách.

Kdy se úklidové práce dostanou do
sídli‰È a odlehlej‰ích lokalit mûsta?

Ruãní úklid postupuje od stfiedu
mûsta do sídli‰È. Strojní zametaãe
postupnû v dubnu zamífiily napfiíklad
do Radãic, Harcova, Lidov˘ch sadÛ,
ale i na velká sídli‰tû Ruprechtice,
Rochlice a do Vesce. V kvûtnu pak
budou uklízet v Doubí, Horním Hany-
chovû, Franti‰kovû, Pavlovicích nebo
RÛÏodole.

Kolik kilometrÛ ãeká na úklid?
Jednorázovû strojnû zameteme 300

kilometrÛ silnic. Dal‰ích 80 kilometrÛ
komunikací umyjeme ruãnû tryskami.
SoubûÏnû postupuje úklid vefiejné

zelenû a parkÛ. Do nepfiístupn˘ch
terénÛ TSML nasazují dva malé nakla-
daãe s válcov˘mi ko‰Èaty.

Kolik pracovníkÛ uklízí mûsto?
Jarní oãista Liberce zamûstná ãtyfii-

cet pracovníkÛ na komunikacích a dal-
‰ích padesát na vefiejné zeleni. TSML
v dubnu posílily stfiedisko ãistoty
mûsta o deset metafiÛ, ktefií budou i po
skonãení jarního úklidu dál pravidelnû
ruãnû uklízet vybraná místa. Na jafie
poãítáme s prodlouÏen˘mi pracovními
smûnami, pfiípadnû s dvousmûnn˘m
provozem. Uklízet se bude také
o víkendech. Slibujeme si, Ïe se tím
v˘raznû zv˘‰í pofiádek v Liberci. (rz)

JARNÍ ÚKLID 2006

Úfiad práce pomohl vytvofiit dal‰í pracovní místa
Pût nov˘ch pracovních míst v rámci

vefiejnû prospû‰n˘ch prací (VPP) pomohl
od dubna, na základû nové dohody,
vytvofiit Úfiad práce v Liberci. Spolu
s platnou dohodou na deset pracovních
míst od fiíjna loÀského roku, tak mÛÏe
mûstská spoleãnost Vefiejnû prospû‰né
práce Liberec, o. p. s. zamûstnat celkem
15 osob. Pracovní pomûr je uzavírán na
dobu urãitou a mÛÏe b˘t dobr˘m odrazo-
v˘m mÛstkem k získání trvalej‰ího
zamûstnání. Na základû dohody o spolu-

práci pracují tito noví zamûstnanci spo-
leãnû s pracovníky spoleãnosti Technic-
ké sluÏby mûsta Liberce, a. s. (TSML) na
ruãním ãi‰tûní mûsta. Dále se pracovníci
spoleãnosti podílejí na úklidu v ZOO,
v Romském komunitním centru, pomá-
hají pfii rekonstrukci hasiãské zbrojnice
ve Vratislavicích n. N., pfii údrÏbû spor-
tovního areálu Svojsíkova a libereckého
skate parku, jeÏ zahájily v dubnu svÛj
provoz pro vefiejnost. Operativnû pomá-
hají s pracemi v základních a matefi-

sk˘ch ‰kolách, Mûstsk˘ch lázních
a jin˘ch zafiízeních.

Na závûr vysvûtlení dvou pojmÛ.
Obecnû prospû‰né práce jsou alternativ-
ním trestem, kter˘ mÛÏe uloÏit soud a je
tfieba ho odpracovat bezplatnû ve svém
volném ãase. Vefiejnû prospû‰né práce
jsou jedním z nástrojÛ aktivní politiky
zamûstnanosti pro osoby nekvalifikova-
né, dlouhodobû nezamûstnané, star‰í
padesáti let atd. S nimi je uzavírán kla-
sick˘ pracovní pomûr. Jana Fejfarová



ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • KVùTEN 2006 11

Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

pondûlí–pátek 19–22.30 hodin, 
sobota 13–22.30 hodin,

nedûle, svátky 8–22.30 hodin

Den otevfien˘ch dvefií primátora
se koná 17. ãervna 2006 od 9 do 12 hodin
v kanceláfii primátora.

17|06
9 – 12 hod.
UpozorÀujeme obãany, Ïe z dÛvodu velkého zájmu vefiejnosti o náv‰tûvu u primátora 

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

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
• fena, kfiíÏenec mal˘, ãern˘, 6 let • pes,
kfiíÏenec, plav˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec,
‰tûnû 3 mûsíce • pes, kfiíÏenec nûm.
ovãáka, 8 let • pes, kfiíÏenec rotvailera,
ãernohnûd˘, 2 roky • pes, kfiíÏenec labra-
dora, ãern˘, 5 let • pes, kfiíÏenec pro‰edi-
vûl˘, 10 let • fena, pinã, ãerná s pálením,
10 let • pes, pudl, bíl˘, 10 let • pes, kfií-
Ïenec NO, ãern˘ se svûtl˘mi znaky, 1 rok
• pes, kfiíÏenec NO s labradorem, ãern˘,
4 roky • pes, stfiedoasiat, 5 let • fena, kfií-
Ïenec, vût‰í vzrÛst, krátkosrstá, ãerná 
s náprsenkou, 2 roky • fena, kfiíÏenec
kokr‰panûla, ãerná, 6 let • fena, kfiíÏenec,
malá, ãerná s pálením, krátkosrstá, 4
roky • fena, NO, ãerná s pálením, 8 let •
pes, kokr‰panûl, zlat˘, 10 let • pes, pudl,
apricot, 8 let • pes, kfiíÏenec, stfiední,
ãern˘, del‰í srst, 2 roky • pes, kfiíÏenec
dobrmana, ãern˘ s náprsenkou, 3 roky •
pes, kfiíÏenec, hnûd˘, 3 roky • tfii kastro-
vané dospûlé koãky.

Vzhledem k uzávûrce Zpravodaje
a jeho vydání mohou b˘t jiÏ nûkterá
zvífiata ze seznamu nabídnuta do
náhradní péãe.

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

15. 5.–21. 5. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.:485 104 527
22. 5.–25. 5. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
26. 5.–28. 5. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
29. 5.–1. 6. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
2. 6.–4. 6. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
5. 6.–8. 6. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
9. 6.–15. 6. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606
16. 6.–18. 6. 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

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
S pfiíchodem jara nastala sezona kulturních památek, kdy na poãátku dubna

otevfiely své brány hrady a zámky v‰em obdivovatelÛm historie a dávn˘ch ãasÛ.
Aktuální informace o v˘‰i vstupného, otevíracích dobách a kontaktech tûchto
objektÛ v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz nebo obdrÏíte
zdarma v MIC.

V provozu jsou opût oblíbené cyklobusy na úseku Jablonec n. N. – Turnov – Bed-
fiichov – Liberec a zpût. Novinkou leto‰ní sezony je také cyklobus na trase Jablonec
n. N. – Liberec – Horní Hanychov (V˘pfieÏ) – Hamr. Jízdní fiády cyklobusÛ jsou zdar-
ma k dispozici v MIC.

Dûtsk˘ koutek v Lidov˘ch sadech je znovu otevfien v‰em mal˘m i velk˘m
náv‰tûvníkÛm. Pobavit se a vyzkou‰et rÛzné atrakce mÛÏete v pfiípadû pfiíznivého
poãasí dennû od 9 do 18 hodin, vstupné je pro dûti 25 Kã, pro dospûlé 15 Kã.

UPOZORNùNÍ
Z dÛvodu revize byl do 13. 5. 2006 pfieru‰en provoz kabinové lanové dráhy na Je‰tûd.

KVùTNOVÁ SOUTùÎ
Právû v mûsíci kvûtnu – konkrétnû 20. 5. 1952 – byl ze ‰pice hlavní radniãní vûÏe
sejmut ozdobn˘ prvek, kter˘ se na své pÛvodní místo (ov‰em nyní pouze jako vûrná
kopie) navrátil teprve v srpnu roku 2005.
JestliÏe víte o jakou „ozdobu“ se jedná a co symbolizuje, mÛÏete se zúãastnit na‰í sou-
tûÏe o zajímavou cenu („Roãenku liberecké architektury 2005“, která pfiibliÏuje v˘voj
liberecké architektury od dob dávno minul˘ch aÏ po ãasy, jenÏ teprve nastanou).
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 jeden v˘herce, kter˘ obdrÏí slíbenou
publikaci doporuãenou po‰tou.
Správná odpovûì na dubnovou soutûÏní otázku zní: Vlasta Burian. 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.

NABÍDKA ZBOÎÍ
V MIC mÛÏete zakoupit sv˘m dûtem originální ply‰ovou hraãku – maskota libe-

recké Policie âR jménem Typoli. Jedná se o 35 cm velkého bílého tygra ve slu‰ivé
policejní uniformû. Ostatnû to je právû dÛvodem jeho nezvyklého jména: Tygr poli-
cie Liberec. Prodejní cena je 250 Kã.

V Mûstském informaãním centru Liberec je novû umístûna prodejní v˘stava
„PANENKY UNICEF ANEB ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍ· DÍTù“. âástka, za
kterou si mÛÏete panenku zakoupit, ãiní 600 Kã a je stanovena podle nákladÛ,
potfiebn˘ch na oãkování jednoho dítûte v rozvojov˘ch zemích proti ‰esti smrteln˘m
dûtsk˘m chorobám (spalniãkám, zá‰krtu, ãernému ka‰li, tetanu, tuberkulóze a dût-
ské obrnû). Pokud si tedy panenku zakoupíte, symbolicky tak vlastnû adoptujete
dítû, které panenka pfiedstavuje. Podrobné informace o projektu nabízí stránky
www.unicef.cz.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE B¤EZNA
1. 5. 1939: vznikl pfiipojením okolních obcí tzv. „Velk˘ Liberec“.
2. 5. 1615: zachvátil libereck˘ zámek niãiv˘ oheÀ.

12. 5. 1605: byly poloÏeny základy zámecké kaple.
24. 5. 1915: byla zahájena stavba kostela v Dolním Hanychovû.
29. 5. 1976: byl zbourán evangelick˘ kostel na nám. âesk˘ch bratfií.
Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Pfiíjemn˘ mûsíc kvûten pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.



V prÛbûhu léta Magistrát mûsta Liberec otevfie v b˘valé knihovnû novou radniãní
budovu pro komunikaci s obãany. K oficiálnímu zahájení jejího provozu dojde v záfií.
V novém objektu radnice bude soustfiedûna vût‰ina agend, které jsou v kaÏdoden-
ním kontaktu s obãanem. ObãanÛm tak odpadne „bûhání“ mezi magistrátními
budovami rozpt˘len˘mi po mûstû. Do nov˘ch prostor se pfiemístí odbory: správní,
Ïivotního prostfiedí, odbor ekonomiky – oddûlení poplatkÛ a daní, odbor dopravy –
oddûlení registru fiidiãÛ.
Pracovi‰tû zde budou
mít stavební a Ïivno-
stensk˘ úfiad.
V modernû zrekonstruo-
vané budovû bude vefiej-
nosti k dispozici pfiepáÏ-
ková hala v pfiízemí se
systémem odbavování
klientÛ podle pofiado-
v˘ch ãísel, kter˘ 
je zaveden napfiíklad
v bankovních domech.
V ostatních nadzemních
patrech budou obãané
obslouÏeni dle bûÏného
dosavadního systému.
V pfiepáÏkové hale
budou umístûny agendy,
jeÏ jsou nejvíce vyuÏívá-
ny obãany. Vzhledem
k vyuÏití vyvolávacího
systému odpadne obãa-
nÛm zbyteãné ãekání ve
frontách. V hale se poãí-
tá s instalací WEB kame-
ry, jeÏ umoÏní na inter-
netu sledovat pohyb lidí
pfied pfiepáÏkami, statis-
tiky náv‰tûvnosti jednot-
liv˘ch pfiepáÏek a moÏ-
nost rezervace ve vyvo-
lávacím systému pfies
internet.
Do pfiepáÏkové haly se
soustfiedí agendy obãan-
sk˘ch prÛkazÛ, cestov-
ních dokladÛ, pfiihla‰o-
vání k trval˘m pobytÛm,
fiidiãské prÛkazy, bodov˘
systém fiidiãÛ, registra-
ce, zmûna, pfieru‰ení,
zru‰ení Ïivnostenského
oprávnûní, poplatky za
psy a komunální odpad,
pokladny.
Ostatním agendám jsou vyhrazena vy‰‰í
patra bezbariérového objektu, dostupná
i v˘tahem. Hlavní a jedin˘ pfiístup do
nové radnice je smûrován z námûstí Dr.
E. Bene‰e, zatímco v˘chody jsou tfii: do
Fr˘dlantské ulice, Rumjancevovy a na
námûstí. (dv)

zpravodaj
liberecké radnice

Nová radnice s moderním systémem
odbavování klientÛ

Rady a kontakty
■ T˘dny pohybu hrou. O leto‰ních
prázdninách jiÏ pojedenácté budou mít
dûti ‰anci hrát si a sportovat ve Spor-
tovním areálu Technické univerzity
v Liberci, kde se od 10. 7. do 25. 8. 2006
uskuteãní „T˘dny pohyby hrou“. Úãast-
níci si vyzkou‰í základy horolezectví,
plavání, jízdu na koni, lukostfielbu,
kanoistiku, sebeobranu, trampolíny,
netradiãní hry (létající talífie, softbal,
ringo, kroket, petangue) a sportovní hry
(fotbal, volejbal, basketbal a florbal).
Zájemci o úãast se mohou informovat
a pfiihlásit dítû do 26. kvûtna 2006 na
telefonním ãísle 485 133 522 (od pondû-
lí do ãtvrtka v dobû od 8.30 do 14.30
hod.) nebo na e-mailové adrese:
tph2006@seznam.cz. Dal‰í informace
jsou k dispozici na webové adrese:
http://www.fp.vslib.cz/ktv/tph.
■ Kurz osobnostního rozvoje pfiede-
v‰ím pro Ïeny na matefiské dovolené
pofiádá Oblastní charita Liberec spoleã-
nû s Centrem volného ãasu Arabela o. s.
Kurzy se konají v kvûtnu kaÏdou stfiedu
od 10 do 11.30 hodin v centru Arabela,
Srbská 12, Liberec 11. Hlídání dûtí po
dobu programu zaji‰tûno. Dal‰í informa-
ce: tel. 603 487 060, 777 122 040, e-mail:
ivaditt@seznam.cz, www.skolaprora-
dost.org, www.dchltm.cz.
■ Mladé talenty hledá Atletick˘ bûÏec-
k˘ klub Liberec (ABK), kter˘ trénuje
chlapce a dûvãata jiÏ od sedmi let jejich
vûku pod vedením zku‰en˘ch trenérÛ.
Tréninky se konají kaÏdé úter˘ a pátek
od 15.30 hodin na Mûstském stadionu
v Liberci-Horním RÛÏodole. Zájemci se
mohou pfiihlásit v uvedené tréninkové
dny u J. Karbana nebo M. Gräfa. Kontak-
ty: ABK Liberec, Masarykova 21, 460 01
Liberec 1, tefon: J. Karban – 737 458 282,
M. Gräf – 603 877 216, 485 109 260.
■ V centru ARABELA byl otevfien Klub
dovedn˘ch rukou – DEBRUJÁ¤I. Dûti se
scházejí kaÏd˘ ãtvrtek od 16 do 18 hodin.
Dal‰í zájemci z fiad dûtí od 6 let se mohou
pfiihlásit pfiímo v centru Arabela kaÏd˘
ãtvrtek nebo na ãísle: 732 385 904,
(i SMS). Kontakt: Centrum volného ãasu
ARABELA, Srbská 12, Liberec 11, 46001,
e-mail: centrum@arabela.wz.cz.

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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