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Legenda sjezdafiÛ Alberto Tomba
pokfitil je‰tûdsk˘ areál

Trojnásobn˘ olympijsk˘ vítûz
a legenda sjezdového lyÏování Alberto
Tomba zavítal v pátek 13. fiíjna 2006
do Liberce, kam jej pozvala spoleãnost
Snowhill, která nov˘ lyÏafisk˘ areál na
Je‰tûdu buduje. Tomba se stal kmot-
rem areálu a poklepem na základní
kámen (viz foto) odstartoval rozsáhlou
v˘stavbu a pfiemûnu sportovi‰tû, která
jiÏ pfied nûkolika t˘dny zaãala. Pfii
slavnostním poklepu se setkal s pri-
mátorem mûsta Jifiím Kittnerem
a fieditelem Snowhillu Danielem Svrã-
kem. „Kdyby mi pfied nedávnem nûk-

do fiekl, Ïe k nám pfiijede tento trojná-
sobn˘ olympionik a lyÏafiská osobnost,
povaÏoval bych to za pohádku. Vûfiím,
Ïe pfiítomnost Alberta Tomby v Liberci
je dobré znamení pro areál i jeho
náv‰tûvníky,“ pronesl primátor Jifií
Kittner. „Snad zdej‰ímu areálu pfiinesu
‰tûstí,“ uvedl Tomba, kter˘ obdivoval,
Ïe z Prahy do hor to trvá pouh˘ch 50
minut. „V Itálii by cesta do podobného
stfiediska trvala mnohem déle,“ dodal.
Nevylouãil, Ïe na mistrovství svûta
v roce 2009 pfiijede, jako i to, Ïe by rád

Pokraãování na str. 3

Sedm stran
v zastupitelstvu  

Komunální volby konané ve dnech
20. a 21. fiíjna 2006 pfiinesly takov˘
v˘sledek, Ïe o 39 mandátÛ libereckého
zastupitelstva se podûlí 7 politick˘ch
uskupení. Podrobnûj‰í informace
o v˘sledcích hlasování naleznete na
www.volby.cz

Na prvním místû se v libereck˘ch
komunálních volbách umístili obãan‰tí
demokraté, ktefií získali 12 mandátÛ.
Druhé skonãilo sdruÏení SOS pro Libe-
rec s 9 mandáty a jako tfietí se 6 mandá-
ty se umístila âeská strana sociálnû
demokratická. âtyfii mandáty získala
Strana zelen˘ch a po tfiech Unie pro
sport a zdraví spoleãnû s Komunistickou
stranou âech a Moravy. Poslední stra-
nou, která se do libereckého zastupitel-
stva probojovala jsou SNK Evrop‰tí
demokraté se dvûma mandáty. Ustavu-
jící zasedání mûstského zastupitelstva
se konalo 2. listopadu, a o jeho prÛbûhu
vãetnû volby primátora, námûstkÛ
a ãlenÛ rady informujeme na stranû dvû.

30|11
14 hodin

I. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006 
se koná ve ãtvrtek 30. listopadu 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice



Nejvût‰í travnaté hfii‰tû v Liberci vyroste na místû b˘va-
lého sbûrného dvoru u Tipsport areny. Jeho v˘stavba byla
zahájena v minul˘ch dnech. Sv˘mi rozmûry 117 x 26 metrÛ
bude patfiit dokonce k nejvût‰ím v Libereckém kraji.

Moderní hfii‰tû díky univerzálnímu rozmûru umoÏní napfií-
klad pofiádání i zápasÛ amerického fotbalu. Pravidla tohoto
sportu vyÏadují rozmûrovû nejvût‰í sportovi‰tû napfiíã oblas-
tí míãov˘ch her. Hfii‰tû bude realizováno jako víceúãelové,
aby umoÏnilo provozování v‰ech ostatních sportÛ.

„V areálu Mûstského stadionu jsou doposud dvû travna-
tá hfii‰tû, která po dobu dvou letních mûsícÛ procházejí
regeneraãní odstávkou. Nové hfii‰tû tak umoÏní klubÛm
kvalitní tréninkové prostfiedí i v dobû této odstávky, která
zasahuje vût‰inu travnat˘ch ploch v republice. Velk˘ zájem
o takovéto tréninkové prostfiedí s pfiírodní trávou projevují
zejména zahraniãní fotbalové t˘my, kter˘m jsme doposud
neumûli vyhovût,“ vysvûtlil manaÏer spoleãnosti Stadion,
Luká‰ Pfiinda.

Povrch nového hfii‰tû bude tvofiit pfiírodní tráva, o kterou
se stará systém s automatick˘m zavlaÏováním. Potfieba
vláhy je fie‰ena zadrÏením vody v retenãní nádrÏi, a to jak
vyvrtáním nové studny, tak i zachycením spodní vody pod
plochou hfii‰tû.

Hfii‰tû v hodnotû 13,5 milionÛ korun, jehoÏ souãástí jsou
i oplocení a ochranné sítû, je realizováno se státní dotací 
od Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR, které
pfiispûlo ãástkou osm milionÛ korun. Finanãnû se bude
podílet i tûlov˘chovná jednota Bílí Tygfii Liberec. Pfiedpo-
kládan˘ termín dokonãení hfii‰tû pfiipadá na konec tohoto
roku. (rz)
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Liberec zná jména nov˘ch radních i námûstkÛ

V Liberci roste nejvût‰í travnaté hfii‰tû

Novû zvolení zastupitelé se na svém
prvním ustavujícím zasedání se‰li ve
ãtvrtek 2. listopadu 2006. Jejich pro-
gram obsahoval celkem 13 bodÛ. Hlav-
ními byly bezesporu volby primátora
mûsta, jeho námûstkÛ a neuvolnûn˘ch
ãlenÛ rady mûsta.

Jednání bylo zahájeno ve 14 hodin
v zasedací místnosti ãíslo 11 a vedl jej
v souladu s obvyklou praxí nejstar‰í
ãlen zastupitelstva Ing. Jaroslav Morá-
vek. Po volbû mandátové komise se
zastupitelé je‰tû shodli na sloÏení
volební a návrhové komise pro návrh
usnesení. Mandátová komise následnû
ovûfiila platnost zvolení pfiítomn˘ch
zastupitelÛ, a pak jiÏ nic nebránilo slo-
Ïení jejich slibu.

Dal‰ím bodem jiÏ byla volba primá-
tora. Ta v Liberci tradiãnû probíhá taj-
nou formou, stejnû jako volba v‰ech
námûstkÛ i ãlenÛ rady. Jedin˘m kandi-
dátem navrÏen˘m na tuto funkci se stal
Ing. Jifií Kittner (ODS), kterého násled-
nû zvolila potfiebná nadpoloviãní vût‰i-
na pfiítomn˘ch zastupitelÛ. Jifií Kittner
získal 22 hlasÛ, ãímÏ obhájil post první-
ho muÏe krajského mûsta.

„Pfied sedmi lety, kdyÏ jsem se popr-
vé stal primátorem, jsem zde prohlásil,
Ïe m˘m cílem je skuteãnost, aby cel˘
t˘m zastupitelÛ nosil jeden spoleãn˘
znak – mûsto Liberec. To se mi naplnit
nepovedlo, protoÏe kdyÏ nûkdo nechce,
nemÛÏete ho k niãemu nutit. Pfied ãtyfi-
mi lety bylo m˘m cílem pfiesvûdãit ty,

ktefií pro mne nehlasovali, Ïe si jejich
dÛvûru zaslouÏím. Ani to se ze stejné-
ho dÛvodu nepovedlo. Dnes tedy
fiíkám, Ïe chci dosáhnout toho, aby ti
z vás, ktefií mi svÛj hlas dali, tohoto roz-
hodnutí nelitovali, a také toho, aby si
v Liberci co nejvíce lidí fiíkalo – byla to
dobrá volba,“ fiekl novû zvolen˘ primá-
tor ve své první oficiální fieãi pfiedtím,
neÏ z rukou pfiedsedajícího pfievzal
fietûz se znakem mûsta. No‰ení tohoto
fietûzu pfii slavnostních aktech je vyhra-
Ïeno právû jen primátorovi.

JiÏ pod taktovkou novû zvoleného
primátora pokraãovaly volby námûst-
kÛ. Jako první byl zvolen jeho statutár-
ní zástupce a námûstek pro rozvoj
a územní plánování. S tfiiadvaceti hlasy
se jím stal Ing. Ivo Palou‰ (âSSD), kter˘
porazil svého protikandidáta navrÏené-
ho uskupením SOS pro Liberec Ing.
Petra ·ourka, jenÏ v tajné volbû získal
10 hlasÛ, pût zastupitelÛ se hlasování
zdrÏelo a jeden odevzdan˘ hlas byl
neplatn˘.

Dal‰ím námûstkem primátora se stal
Ing. Ondfiej âervinka (ODS), kter˘ bude
v následujících ãtyfiech letech fiídit
resort vzdûlávání, sportu, kultury
a cestovního ruchu. âervinka získal
dvacet hlasÛ, coÏ je o dva více neÏ jeho
protikandidát Jifií ·olc navrÏen˘ za SOS
pro Liberec.

Následnû zastupitelé volili námûst-
ka povûfieného fiízením resortu Ïivotní-
ho prostfiedí, technické infrastruktury

a bezpeãnosti. Stal se jím Milan ·ír
(âSSD) se ziskem dvaceti hlasÛ. Proti
·írovi stál ve volbû Mgr. Jan Korytáfi,
kterého navrhla Strana zelen˘ch a hlas
mu následnû dalo 14 zastupitelÛ.

âtvrt˘m resortem se stala sociální
oblast. Na obsazení posledního
námûstkovského kfiesla byla navrÏena
jediná kandidátka, NadûÏda Jozífková
(ODS), kterou podle v˘sledkÛ volilo
dvaatfiicet zastupitelÛ.

V okamÏiku vyhlá‰ení v˘sledkÛ
volby posledního z námûstkÛ je‰tû zb˘-
valo obsadit ‰est kfiesel v celkem jede-
náctiãlenné radû mûsta. Své zástupce
mohli nominovat jednotliví pfiedsedové
politick˘ch klubÛ. Nakonec bylo navr-
Ïeno celkem sedm kandidátÛ, ze kte-
r˘ch ‰est bylo zvoleno následujícími
poãty hlasÛ:
Ing. Pavel Bernát (ODS) – 26 hlasÛ
Ing. Petr Oly‰ar (ODS) – 24 hlasÛ
Jana Ka‰parová (âSSD) – 23 hlasÛ
Ing. Franti‰ek Hru‰a (âSSD) – 23 hlasÛ
RNDr. Jan Mach (KSâM) – 8 hlasÛ
MUDr. Jifií Janata (USZ) – 24 hlasÛ
MUDr. Jifií Richter (USZ) – 24 hlasÛ

Noví námûstci usedli do sv˘ch pra-
coven na liberecké radnici v pondûlí 
6. listopadu 2006. Radní se ke svému
prvnímu jednání sejdou 21. listopadu
a zastupitelé 30. listopadu.

Martin Korych
tiskov˘ mluvãí

Magistrátu mûsta Liberec
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Alberto Tomba pokfitil je‰tûdsk˘ areál

Klientské centrum v Novém magistrátu

Nov˘ kamerov˘ systém pro stráÏníky

pfiijel jen za odpoãinkem. Svûtoznám˘
lyÏafi pfiiznal, Ïe klasické lyÏování není
jeho oblíben˘m sportem. „Na bûÏky
mám pfiíli‰ robustní postavu, ale jezdil
jsem na nich jako dítû a jezdila na nich
i má matka. BûÏecké závody bych zde
mohl akorát startovat,“ uvedl Tomba
s tím, Ïe v souãasnosti se udrÏuje v kon-
dici plaváním a bûhem, kdy dennû zvlád-
ne aÏ 14 kilometrÛ. Vyjmenoval i svá

lyÏafiská zranûní, mezi nûÏ patfií zlomená
klíãní kost a zlomené Ïebro. „Na‰tûstí
jsem nikdy nemûl zdravotní problémy
s nohama.“ Na dotaz novináfiÛ, jaké
ãeské sportovce zná, uvedl Ivana Lend-
la, Petra Kordu a hokejisty. Na zpestfiení
rozhovoru se zástupci médií uvedl, Ïe si
v‰iml, Ïe v âeské republice jsou v‰ude
krásné Ïeny, zatímco v Itálii se musejí
hledat. (dv)

Budova nové liberecké radnice roz‰í-
fiila sluÏby poskytované vefiejnosti. Ve
stfiedu 11. fiíjna otevfiel primátor mûsta
Liberce Jifií Kittner spoleãnû s pfiedse-
dou pfiedstavenstva mûstské spoleãnos-
ti Liberecká IS Ondfiejem âervinkou
a námûstkem hejtmana Libereckého
kraje Radimem Zikou klientské centrum
Liberecké mûstské karty.

Klientské centrum nahradilo kontakt-
ní místo v historické budovû radnice,
které ukonãilo provoz na sklonku mûsíce
záfií. Nové pracovi‰tû poskytuje ‰iroké
spektrum sluÏeb se zamûfiením k Libe-
recké mûstské kartû nebo k informaã-
ním technologiím. 

„Chtûli jsme se více pfiiblíÏit vefiej-
nosti. Nov˘ úfiad Magistrátu mûsta
Liberec centralizuje sluÏby vefiejnosti,
a proto jsme se do tohoto procesu zapo-
jili,“ uvedl pfiedseda pfiedstavenstva
Liberecké IS Ondfiej âervinka. Klientské
centrum je otevfieno od pondûlí do
pátku od 8 do 18 hodin.

Nûkteré sluÏby ve vztahu k drÏite-
lÛm a ÏadatelÛm o mûstskou kartu je
moÏné na novém pracovi‰ti uskuteãnit
na poãkání. Náv‰tûvníci klientského
centra a zároveÀ drÏitelé mûstské
karty mimo jiné najdou na novém pra-
covi‰ti bezplatn˘ pfiístup k internetu,

kaÏd˘ mûsíc mají k dispozici tfii hodiny
zdarma. Pozdûji si také v místní pro-
dejnû zakoupí spotfiební materiál
k domácímu poãítaãi.

Liberecká mûstská karta v leto‰ním
roce zpfiístupnila ãasové jízdné
v MHD, umoÏnila pfiístup do budovy
radnice, podporuje docházkové a stra-
vovací systémy a rezervaci jízdenek
âSAD Liberec na trase Liberec–Praha.

Od poãátku záfií mohou drÏitelé
karet vyuÏívat dal‰í nov˘ produkt
naz˘van˘ Slevy v kapse. Poslední
aktualizovanou sluÏbou je zapojení
ãipov˘ch karet do mûstského rezer-
vaãního systému.

Od zahájení emise na konci leto‰ní-
ho dubna jiÏ Liberecká IS vydala polo-
vinu z celkového poãtu 50 000 karet.
DrÏitelem 25 000 karty se stal osmnácti-
let˘ student z Liberce David Holub.
Liberecká IS pfiedpokládá, Ïe do konce
leto‰ního roku je‰tû vydá pfiibliÏnû
40 000 mûstsk˘ch karet. (s‰, dv)

Revitalizovan˘ kamerov˘ systém
pfiedala 13. fiíjna 2006 primátorovi Jifií-
mu Kittnerovi firma Telmo s. r. o. Mûst-
sk˘ kamerov˘ systém byl v Liberci
vybudován v roce 1998 jako preventiv-
ní nástroj k fie‰ení prevence kriminali-
ty a místních záleÏitostí vefiejného
pofiádku. Na samém poãátku bylo cent-
rum mûsta pokryto osmi kamerami
a cel˘ systém byl analogov˘. Postupnû
docházelo k jeho roz‰ifiování aÏ na sou-
ãasn˘ch devatenáct kamer rozmístû-
n˘ch v rÛzn˘ch lokalitách mûsta vãet-
nû sídli‰tû Dobiá‰ova a sídli‰tû Brou-
movská.

Mûstsk˘ kamerov˘ systém je v pro-
vozu 24 hodin dennû, kdy stráÏníci-
operátofii monitorují události a k fie‰ení
nalezen˘ch problémÛ vyuÏívají hlídky
mûstské policie.

Za dobu vyuÏívání mûstského
kamerového systému operátofii zjistili

a policejní hlídky následnû zadrÏely
celou fiadu pachatelÛ trestné ãinnosti
a pfiestupkÛ. Podafiilo se stabilizovat
bezpeãnostní situaci na sledovan˘ch
místech, kde jiÏ k trestné ãinnosti
nedochází v tak velkém rozsahu –
jedná se spí‰e o jednotlivé ojedinûlé
pfiípady.

âasem ov‰em docházelo k zastará-
vání celého systému, a proto bylo roz-
hodnuto o jeho rekonstrukci a revitali-
zaci. Systém byl pfieveden na digitální
a do‰lo i k v˘mûnû kamer za moder-
nûj‰í tak, aby se kamerov˘ systém stal
je‰tû úãelnûj‰ím díky kvalitnûj‰ímu
záznamu, lep‰í moÏnosti vyhledávání
pfiípadÛ, a to i v noãní dobû. 

Veronika Janouchová,
tisková mluvãí

Mûstské policie Liberec

Pokraãování ze str. 1
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T˘den po slavnostním otevfiení Nové-
ho magistrátu se sklenûné v˘lohy staly
cílem neznám˘ch vandalÛ. K po‰kození
dvou v˘loh z dvojitého skla s bezpeã-
nostní folií do‰lo v pondûlí 9. fiíjna ve
veãerních hodinách. „Stalo se to pfiibliÏ-
nû kolem 22. hodiny. BohuÏel v tu dobu
byly kamery nasmûrovány jinam. V˘lo-
hy se sice nevysypaly, ale uÏ nemají
takovou pevnost a jsou dost po‰kozené.
Jejich v˘mûna bude stát okolo sta tisíc
korun,“ uvedl Jaroslav âech, vedoucí
odboru vnitfiního fiízení. Podle nûj bude
v˘mûna velmi sloÏitá, neboÈ v˘lohy jsou
natrvalo zazdûné. Jakmile budou nové
kusy dodány, radnice zapoãne s v˘mû-
nou, coÏ potrvá aÏ 3,5 dne a tím také
dojde k pfieru‰ení nebo omezení provo-
zu nûkter˘ch pfiepáÏek. Magistrát mûsta

jiÏ podal trestní oznámení a pfiijímá
technické opatfiení v podobû instalace
otfiesov˘ch ãidel, která nasmûrují kame-
ru na zdroj otfiesu. Vzhledem k tomu, Ïe
se policii podafiilo v pfiípadû rozbití skle-
nûné v˘lohy zajistit pfiedmût doliãn˘,
není vylouãeno, Ïe pachatel bude
usvûdãen. (vod)

V˘lohy Nového magistrátu se staly terãem vandalÛ

Probûhl T˘den
seniorÛ 2006Oddûlení kurátorské ãinnosti a od-

dûlení sociálnû-právní ochrany dûtí
Magistrátu mûsta Liberec uspofiádalo
ve dnech 5.–8. 10. 2006 Sebezku‰enost-
ní sportovní soustfiedûní pro dûti, které
jsou v evidenci odboru sociální péãe.

Soustfiedûní se zúãastnilo celkem
patnáct dûtí ve vûku 12–15 let, které
mûly moÏnost se bûhem ãtyfi dnÛ
seznámit s nov˘mi zpÛsoby aktivního
trávení volného ãasu. Dûti byly ubyto-
vány ve sportovním areálu JUNIOR-
CAMP v Novém Mûstû pod Smrkem.
V rámci pestrého programu je instruk-
tofii âeského ãerveného kfiíÏe seznámili
s ãinností ââK, se základy poskytování
první pomoci. V prÛbûhu pobytu absol-
vovaly dûti celodenní v˘let na kolech po
Jizersk˘ch horách, nav‰tívily p‰trosí
farmu v obci Srbská u polsk˘ch hranic
a zhlédly vûtrné elektrárny v Jindfiicho-
vicích pod Smrkem. Jednotlivé aktivity
byly propojeny mnoÏstvím her, soutûÏí
a veãery v˘tvarn˘ch ãinností.

Sebezku‰enostní sportovní soustfie-
dûní se konají dvakrát roãnû a jsou spo-
leãnû se sociálnû v˘chovn˘mi pobyty
urãen˘mi dûtem od osmi do dvanácti
let souãástí projektu Podzimní pobyto-
vá soustfiedûní. Tyto aktivity jsou hra-
zeny z ãásti z rozpoãtu odboru sociální
péãe. Na cel˘ projekt se podafiilo získat
také finance z programu prevence kri-
minality na místní úrovni – Partnerství,
Ministerstva vnitra âR.

Cílem celého projektu je ukázat
dûtem nové formy trávení volného
ãasu, umoÏnit jim poznání sebe sama
v nov˘ch situacích a motivovat je k dis-
ciplínû a vytrvalosti. Na pfiípravû
a organizaci soustfiedûní se podíleli
pracovníci oddûlení kurátorské ãinnos-
ti a oddûlení sociálnû-právní ochrany
dûtí, ktefií tak mûli moÏnost poznat dûti
v pfiirozeném prostfiedí. Tyto poznatky
pak vyuÏijí pfii dal‰í práci s dûtmi
a jejich rodinami. Jindfii‰ka ·písová,

Michaela Mo‰nová

âtyfii dny sportovního soustfiedûní

Zaãátkem fiíjna, a to 2.–6. fiíjna se jiÏ
podruhé uskuteãnil T˘den seniorÛ.
Oddûlení prevence a sociálních vûcí
magistrátu mûsta pfiipravilo ve spolu-
práci s dal‰ími subjekty (napfiíklad
Regionální dobrovolnické sdruÏení Je‰-
tûd, Zdravotní ústav se sídlem v Liber-
ci) nejrÛznûj‰í typy aktivit. Seniofii mûli
napfiíklad moÏnost vyrobit svícen
v rámci v˘tvarného workshopu, sezná-
mit se s moÏnostmi poãítaãÛ nebo dis-
kutovat o smyslu Ïivota.

Na pfiipravené akce na‰lo cestu
témûfi 200 seniorÛ a spokojení odcháze-
li snad v‰ichni. Vûfiím, Ïe se úãastníci
uÏ tû‰í na T˘den seniorÛ 2007 a Ïe se
povede pfiipravit znovu zajímav˘ pro-
gram a k aktivitám pro seniory pfiitáh-
nout dal‰í nad‰ené lidi a organizace.

Michal Klouãek,
odd. prevence a sociálních vûcí

Vrabãí rodinka z dubového dfieva zdobí námûstí pfied libereckou radnicí 
od 30. záfií. Nejvíce si ji oblíbily dûti.
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Ode‰el spisovatel Ludvík Stfieda
Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-

zeniny v fiíjnu 2006 zajistila Komise
pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Helena Mafiicová, Elena Kon-
trová, Marie Posledníková, Bohumil
Vokál

91 let – Anna Moravcová, Marie Breã-
ková, Anna Baláková

92 let – Lidmila Trãová, RÛÏena Skfii-
vánková, Marie Svobodová

93 let – Emma Ajchlerová, Václav
Sochor, Vilemína Kroupová, RÛÏena
Vlková

94 let – Irena ¤epková

95 let – Antonie Maãková, Kvûtoslav
·imek

96 let – Vilma Maleãková, Marie
Kopecká

98 let – Marie Hamplová

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

A léta bûÏí . . .
V nedûli 15. fiíjna se ukonãila Ïivotní

pouÈ i tvÛrãí dráha libereckého básníka
a spisovatele Ludvíka Stfiedy, umûlce,
jemuÏ na‰e mûsto udûlilo jednu ze
sv˘ch nejvy‰‰ích poct – Medaili mûsta
Liberce.

Nepocházel ze severu âech, narodil
se 24. 7. 1928 ve v˘chodoãeské Úpici
a jako textilák pfii‰el do Liberce v roce
1952. Tady se usadil natrvalo. Po deseti
letech mu vy‰la první básnická sbírka
Na zemi Ïijí lidé a nakonec jich napsal
celkem tfiináct, poslední z nich s názvem
Îivé ploty byla vydána v leto‰ním roce.

Navzdory úctyhodnému poãtu bás-
nick˘ch knih pro dospûlé se Ludvík
Stfieda zapsal do ‰ir‰ího povûdomí jako
velmi produktivní autor literatury pro
dûti. Pro dûtské ãtenáfie psal poezii
i prózu, z níÏ nelze nezmínit Kosí bratry
(1992) známé také z televizních veãer-
níãkÛ, rozmarné povídání SlonÛm vstup
zakázán (1993), za nûÏ dostal Zlatou
stuhu, na‰e nejvy‰‰í ocenûní v oblasti
dûtské literatury, ãi pfiíbûhovou prózu
Dûdeãek z vi‰nû (1998) odmûnûnou
cenou nakladatelství Albatros. Do v˘ãtu
titulÛ z této oblasti jeho tvorby patfií
také nûkolik loutkov˘ch her a více neÏ
sedmdesát autorsk˘ch pohádek pro
rozhlasov˘ pofiad Hajaja.

Ludvík Stfieda velmi aktivnû spolu-
pracoval s libereckou Krajskou vûdec-
kou knihovnou, kde byl jedním ze tfií
lektorÛ Literárního klubu, sdruÏujícího
mladé, zaãínající, ale v posledních
letech i zralej‰í a pokroãilej‰í autory. Za
15 let existence klubu mu za uvedení
do svûta literatury jistû vdûãí nejeden
z tûch, komu radil a pomáhal.

Ludvík Stfieda po sobû zanechal
radostné, mnohdy aÏ nevázanû veselé
kníÏky pro dûti a meditativní, zadumané
ver‰e pro dospûlé. Co zb˘vá po básníko-
vi kromû slov? Jsou to vzpomínky v mys-
lích jeho blízk˘ch. Ludvík Stfieda byl las-
kav˘ a dobr˘ ãlovûk a velk˘ básník.

Eva Koudelková

Galerie jubilantÛ

Neuvûfiiteln˘ch pûta‰edesát let spo-
leãného Ïivota oslavili 21. fiíjna 2006
manÏelé Vûra a Josef Vasserbauerovi
z Liberce (viz foto). Tuto událost tzv.
kamennou svatbu si spoleãnû se sv˘mi
nejbliÏ‰ími pfiipomnûli v obfiadní síni
liberecké radnice. Podle vedoucí matriky
Ivany Jadrné byli oba „novomanÏelé“
v pohodû. „Vy‰li do druhého patra, ani
nepotfiebovali v˘tah,“ poznamenala
Jadrná. „Paní Vasserbauerová se dokon-
ce nechala sly‰et, Ïe se tû‰í na dal‰í
svatbu za pût let. To uÏ by byla platino-
vá.“ Oba manÏelé jsou roãník 1921
a spolu jsou uÏ od roku 1941.

Diamantovou svatbu oslavili 30. záfií
v obfiadní síni manÏelé Franti‰ek (1919)
a Jifiina (1927) Havrdovi z Liberce. (dv)

Podûkování za komunální
volby 2006

V‰em ãlenÛm okrskov˘ch volebních komisí, ktefií se zúãastnili práce pfii pfiípravû
a prÛbûhu voleb do Zastupitelstva mûsta Liberec dûkuji za spolupráci. ZároveÀ
oznamuji, Ïe ãinnost okrskov˘ch volebních komisí byla ukonãena dnem 8. 11. 2006.
Odmûna ãlenÛm komisí bude vyplacena od 13. 11. 2006 do 30. 11. 2006 bankovním
pfievodem na úãet nebo v pokladnû Nového magistrátu, pfiízemí – pfiepáÏka ã. 5.

Bc. Jitka ·tíchová, vedoucí správního odboru

ZOO získala nového bílého tygra
Liberecká zoologická zahrada získa-

la do svého chovu od bratislavsk˘ch
kolegÛ nového bílého tygra, samce
narozeného 16. 6. 2005 ve francouzské
ZOO Beauval. Cesta bratislavsk˘ch
zoologÛ do Liberce nebyla náhodná.
Sami si do bratislavské ZOO vezli sami-
ci bílého tygra ze ZOO Lisieux, ke které
z Maìarska dopárují na‰eho samce
Achilla. 

„Rok a pÛllet˘ samec nemá zatím
jméno a liberecká ZOO by pfii jeho hle-
dání ráda spolupracovala s HC Bílí
Tygfii Liberec. Na svÛj vûk mohutn˘
samec byl s francouzskou stranou
vymûnûn za chovn˘ pár bûlohlav˘ch

orlÛ a z pfií‰tího odchovu poputují do
Francie je‰tû dal‰í dva dravci. AÏ nov˘
samec pohlavnû dospûje a zvykne si
na prostfiedí a dal‰í zvífiata, je velká
pravdûpodobnost, Ïe dojde k páfiení
pouze s Artemis. Její matka, ãtrnáctile-
tá Isabella,  bude mít  patrnû své roky
urãené k rozmnoÏování jiÏ za sebou,“
uvedla mluvãí ZOO Liberec Zuzana
·afafiíková.  Stávající samec Tibet si
odpoãine a je docela moÏné, Ïe ho pfií-
chozí mladé zvífie je‰tû „vybudí“. KaÏ-
dopádnû se Tibet bude spojovat pouze
s Isabellou a uvaÏuje se, Ïe spolu
budou i mimo fiíji. 

Pokraãování na str. 7

Foto: Petra ·puláková



V Liberci se 7. fiíjna uskuteãnilo
první setkání ãlenÛ budoucího kolekti-
vu dobrovolníkÛ Team Liberec 2009,
ktefií se budou podílet na organizaci FIS
mistrovství svûta v klasickém lyÏování
v Liberci v roce 2009. Do Domu kultury
dorazilo témûfi 900 zájemcÛ z celé
âeské republiky.

„Dosud nikdy v historii âeské
republiky nevznikal ve sportovní sféfie
tak poãetn˘ a navíc vûkovû, profesio-
nálnû i sociálnû rÛznorod˘ t˘m,“ zdÛ-
raznil Roman Kumpo‰t, prezident orga-
nizaãního v˘boru Liberec 2009.

Organizaãní v˘bor poãítá v prÛbûhu
‰ampionátu se spoluprací s asi 1 700
dobrovolníky – napfiíklad pfii zaji‰tûní
sportovních soutûÏí, dopravy ãi bez-
peãnosti. V souãasné dobû se zaregist-
rovalo v Teamu Liberec 2009 témûfi
1 500 ãlenÛ.

„Za nesmírnû dÛleÏité povaÏuji, Ïe
tûch devût set zájemcÛ se vÛbec popr-
vé se‰lo. Seznamovali se postupnû
mezi sebou, s organizaãním v˘borem
i s projektem Liberec 2009. Myslím, Ïe
na konci se louãili s vûdomím, jak
v˘znamnou budou souãástí samotného
svûtového ‰ampionátu,“ uvedla Mar-

kéta Luke‰ová, manaÏerka Teamu
Liberec 2009.

Premiérovou akci Teamu Liberec
2009 nav‰tívili pfiedseda âeského
olympijského v˘boru Milan Jirásek
a primátor statutárního mûsta Liberec
Jifií Kittner. K hostÛm programu patfiili
také reÏisér David Ondfiíãek, herci
Marek Taclík a Klára Issová i dal‰í tvÛr-
ci filmu Grandhotel. 

„V tak poãetném sloÏení se sejdeme
zase aÏ na podzim 2007. V nejbliÏ‰ích

t˘dnech a mûsících rozdûlíme ãleny
Teamu do jednotliv˘ch sekcí podle
jejich v˘bûru a zaãneme je v nich sys-
tematicky zapracovávat a ‰kolit. Samo-
zfiejmû potfiebujeme je‰tû spoustu dal-
‰ích dobrovolníkÛ, abychom na konci
mohli vybírat ty nejlep‰í, ktefií se nomi-
nují na ‰ampionát,“ upfiesnila Markéta
Luke‰ová.

Ve‰keré informace o Teamu Liberec
2009 jsou k dispozici na webov˘ch
stránkách www.liberec2009.com.

Organizaãní v˘bor Liberec 2009 se
také zapojil do programu na pomoc
rozvojov˘m lyÏafisk˘m zemím. Od
poloviny ledna 2007 uspofiádá v âesku
ãtrnáctidenní kemp pro tfii desítky
závodníkÛ a trenérÛ z lyÏafisky netra-
diãních zemí. „Reagovali jsme na
nabídku FIS a rozhodli jsme se zájem-
cÛm z tzv. mal˘ch, respektive rozvojo-
v˘ch zemí pomoci v oblasti sportovní
pfiípravy i metodiky,“ upfiesÀuje náplÀ
kurzu Katefiina Nyãová. Vzhledem
k tomu, Ïe sportovi‰tû pro mistrovství
svûta 2009 procházejí právû v˘stav-
bou, kemp se uskuteãní v jabloneckém
areálu v Bfiízkách.

Podzimní zasedání Mezinárodní
lyÏafiské federace v Curychu potvrdilo
podobu kalendáfie sezony 2007–2008
a také termíny ‰esti závodÛ FIS Svûto-
vého poháru v Liberci v roce 2008. Ty
se uÏ uskuteãní v areálech na Je‰tûdu
a ve Vesci jako generálky na mistrov-
ství svûta. „FIS uvaÏovala i o tom, Ïe by
je spojila do jednoho nûkolikadenního
bloku. Nyní je v‰ak jisté, Ïe závody ve
skocích na lyÏích budou v Liberci na
programu 8.–10. února, bûÏci a závod-
níci v severské kombinaci dorazí
o t˘den pozdûji, 15.–17. února 2008,“
potvrzuje Roman Kumpo‰t, prezident
organizaãního v˘boru Liberec 2009.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Prvního setkání Teamu Liberec 2009 se zúãastnilo 900 dobrovolníkÛ

Kemp v Bfiízkách

Znají program v Sapporu

Pfiihlásil se 
i medailista

Termíny generálek

Mezi ãleny Teamu Liberec 2009 se
objevují také nûkterá v˘znamná jména
ãeskoslovenského a ãeského klasické-
ho lyÏování. Jedním z nich je nepo-
chybnû Pavel Benc, bronzov˘ medailis-
ta ze ‰tafety 4 x 10 kilometrÛ na Zim-
ních olympijsk˘ch hrách v Calgary
1988. „Jako závodník jsem absolvoval
ãtyfii olympiády a ‰est mistrovství
svûta. Dobfie vím, Ïe uspofiádat událost
takového rozsahu je nesmírnû nároãné,
a tak chci nabídnout i já pomocnou
ruku,“ fiíká souãasn˘ velitel Armádního
stfiediska Dukla Liberec.

Zástupci organizaãního v˘boru Libe-
rec 2009 se zúãastnili v Sapporu závû-
reãné inspekce Mezinárodní lyÏafiské
federace provûfiující stav pfiipravenosti
pofiadatele svûtového ‰ampionátu klasi-
kÛ v únoru 2007. Delegace se bûhem jed-
nání setkala také s vedením organizaãní-

ho v˘boru Sapporo 2007 a projednala
rámcov˘ program svého pobytu v dûji‰ti
nadcházejícího mistrovství svûta.

„Pfiedpokládáme, Ïe z Liberce se do
Sappora vydá zhruba desetiãlenná pra-
covní skupina. V hotelu Royton, v nûmÏ
se bûhem ‰ampionátu ubytují zástupci

médií a fungovat v nûm bude také press-
centrum, uspofiádáme tiskovou konfe-
renci. S pofiadateli jsme také projednali
scénáfi závûreãného ceremoniálu,
v jehoÏ prÛbûhu bychom mûli pfievzít
jako pfií‰tí pofiadatel mistrovství svûta
vlajku FIS,“ upfiesnila Katefiina Nyãová.
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Historické hasiãské zbrojnici ve Vrati-
slavicích nad Nisou je‰tû pfied rokem hro-
zilo, Ïe bude jako zchátralá stavba hyzdit
vzhled této ãásti Liberce. UvaÏovalo se
dokonce o jejím prodeji ãi zbourání. Pfiitom
se jednalo o opravdu v˘znamnou památ-
ku na vratislavickou minulost: na stejném
místû byla první malá hasiãárna postave-
na jiÏ roku 1875, souãasná budova vznikla
roz‰ífiením a pfiestavbou pÛvodního objek-
tu na konci 19. století. Py‰ní se – stejnû
jako dal‰í budovy vãetnû hotelu Zámecká
konírna – krásnou secesní fasádou s umû-
l˘m hrázdûním, typickou pro stavby budo-
vané v centru Vratislavic zdej‰ím tovární-
kem Ginzkeyem.

Budova byla zãásti, nicménû nepfiíli‰
citlivû pfiestavûna po 2. svûtové válce,
kdy bylo nutno roz‰ífiit pfiízemní garáÏ
pro stfiíkaãku; po postavení nov˘ch kasá-
ren v bezprostfiedním sousedství v‰ak
postupnû ztrácela v˘znam, slouÏila jako
skladi‰tû a postupnû chátrala.

V roce 2004 jsme s tehdej‰í vedoucí
oddûlení bezpeãnosti a záchrann˘ch slo-
Ïek Miroslavou Tauchmanovou pfiipravo-
vali projekt, jak tuto památku zachránit,
kde získat finanãní prostfiedky na rekon-
strukci a hlavnû – jak opravenou budovu
smysluplnû vyuÏít. Pfiipraven byl projekt
Víceúãelového vzdûlávání dobrovoln˘ch
hasiãÛ. Budova podle nûj mûla b˘t
postupnû – pÛvodnû se pfiedpokládalo aÏ
3 roky – opravována, zejména dobrovol-
nou prací hasiãÛ jednotek pÛsobících na
území mûsta Liberec. Projekt schválila
Rada mûsta Liberec, následnû byl pfied-
loÏen i starostce vratislavického obvodu
Hanû Kon‰elové, u které se setkal s vel-
k˘m pochopením. Zb˘vala je‰tû jedna
administrativní pfiekáÏka, a to pfievedení
tohoto majetku ze správy Obvodního
úfiadu Vratislavice na kanceláfi tajemníka
magistrátu. Podle zákona o obcích bylo

dokonce nutné zmûnit Statut mûsta Libe-
rec, coÏ muselo odsouhlasit liberecké
i vratislavické zastupitelstvo. Obojí se
nakonec podafiilo a 6. prosince 2005 byly
na zbrojnici zahájeny první vyklizovací
a rekonstrukãní práce.

ProtoÏe projekt pfiemûny historické
hasiãárny na vzdûlávací hasiãské stfiedis-
ko s jakousi síní libereck˘ch hasiãsk˘ch
tradic zaujal i pfiedstavitele Libereckého
kraje, podafiilo se z jeho grantového pro-
gramu získat dotaci, na vnitfiní vybavení
pfiispûl mûstsk˘ obvod a díky podpofie
primátora Ing. Jifiího Kittnera a dal‰ích
ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Liberec byla
v rozpoãtu mûsta schválena ãástka, která
umoÏnila zásadním zpÛsobem zkrátit ter-
mín dokonãení celé akce. Z pÛvodních tfií
let tak nakonec bylo jedenáct mûsícÛ!

Rekonstrukce byla provádûna tak, aby
byly v co nejvût‰í mífie obnoveny v‰echny
pÛvodní zdobné prvky budovy vãetnû
ozdob fasády a dfievûného hrázdûní.
PÛvodní garáÏe v pfiízemí byly pfiemûnû-
ny na víceúãelovou zasedací a ‰kolicí
místnost s kuchyÀkou, dvû men‰í zaseda-
cí místnosti jsou i v patfie. Obnova budo-
vy byla z úsporn˘ch dÛvodÛ provádûna
rozdûlením prací mezi odborné firmy
v‰ude tam, kde nebylo moÏno ji dûlat své-
pomocí. Na fiadû pomocn˘ch prací jsme
navíc angaÏovali zamûstnance mûstské
spoleãnosti Vefiejnû prospû‰né práce,
o. p. s. a obãany vykonávající alternativní
tresty obecnû prospû‰n˘ch prací. Obnova
by ov‰em nemohla b˘t realizována bez
tûch, kter˘m je objekt urãen, tj. dobrovol-
n˘ch hasiãÛ. âlenové jednotliv˘ch sborÛ
zde odpracovali fiadu hodin dobrovolné
práce: SDH Vratislavice (114 hod.), RÛÏo-
dol (28 hod.), Vesec (24 hod.) a za SDH
Pilínkov Jaroslav Sedmidubsk˘ st. 
12 hodin. Za pracovníky statutárního
mûsta Liberec je nutno zmínit práci Vác-

lava Sádovského, Otty Böhma a Hany
Rousové, ktefií zejména pfii dokonãova-
cích ãinnostech pracovali po nûkolik dní
nad rámec své pracovní doby. Práce byly
ukonãeny v pozdních noãních hodinách,
druh˘ den byla obnovená zbrojnice slav-
nostnû pokfitûna vodou z historické pum-
povací stfiíkaãky, obsluhované ãleny
sboru Horní Hanychov v dobov˘ch unifor-
mách a slavnostnû otevfiena za úãasti
zástupcÛ kraje, mûsta, vratislavického
obvodu i profesionálních hasiãÛ.

Na pfiestavbû historické hasiãské
zbrojnice na Víceúãelové ‰kolicí stfiedis-
ko JSDH ve Vratislavicích bylo proinve-
stováno 2,5 milionu korun. Z budovy,
z níÏ pÛvodnû zb˘valy prakticky jen
obvodové zdi a po‰kozená stfiecha, se
podafiilo opût vykfiesat její starodávnou
eleganci. Po dohodû se zástupci obvodní-
ho úfiadu bylo rozhodnuto, Ïe bude slou-
Ïit nejen hasiãÛm, ale i dal‰ím spolkÛm
a sdruÏením z této ãásti Liberce.

Marek ¤eháãek

Historická hasiãská zbrojnice zachránûna

V‰emi tûmito kroky se liberecká
ZOO snaÏí zachovat budoucnost chovu
bíl˘ch tygrÛ v Liberci, coÏ by samotná
Isabella s Tibetem nezajistili. Artemis
s nov˘m samcem mají ‰ance vy‰‰í.

Tygry indické – bílou formu, chová
liberecká zoologická zahrada od roku
1994, kdy byli ze ‰védské ZOO doveze-
ni dvouletí sourozenci Kolumbus a Isa-
bella. ProtoÏe ZOO chtûla zabezpeãit
chov bíl˘ch tygrÛ narozením potomkÛ,
bylo tfieba Isabellu seznámit s nepfií-
buzn˘m samcem. Nakonec do‰lo
k dohodû se zoologickou zahradou

v Madridu a v roce 1999 byla provede-
na v˘mûna Kolumba za Sitara, narozené-
ho v roce 1990 v americkém Cincinati.
SnaÏení nakonec pfiineslo své ovoce. Za
dva roky, v kvûtnu roku 2002, porodila
Isabella celkem pût mláìat, pfiiãemÏ tfii
z nich pfieÏila. Na kfitu v srpnu roku
2002 dostala jména Achilles, Afrodita
a Artemis. V roce 2003 Sitar uhynul
a v ãervnu 2005 pfiibyl do liberecké
ZOO z maìarské ZOO Sósto tygfií
samec pojmenovan˘ Tibet. 

ZOO získala nového bílého tygra
Pokraãování ze str. 5

Jaképak jméno asi dostanu???



Kapliãky ve Vesci, Pilínkovû a na
Bedfiichovce, sochy sv. Jana z Nepomu-
ku na Per‰t˘nû a u klá‰tera ãi stará ãást
b˘valého hfibitova v Budy‰ínské ulici
s váleãn˘mi pomníky a hrobkou továr-
níkÛ LiebiegÛ, to v‰e jsou drobné
památky, jejichÏ osud není magistrátu
lhostejn˘.

Péãe o liberecké kulturní dûdictví
a záchrany mizejících památek je v po-
sledních nûkolika letech opût v ohnisku
zájmu pracovníkÛ mûsta Liberec.
A nejedná se vÏdy jen o velké a finanã-
nû nároãné akce jako v pfiípadû záchra-
ny Liebiegovy vily, historick˘ch budov
b˘valé knihovny promûnûné na Nov˘
magistrát ãi budovy lázní císafie Fran-
ti‰ka Josefa na Masarykovû tfiídû.
V posledních nûkolika mûsících mají
úfiedníci magistrátu na starosti také
obnovu ãi minimálnû zakonzervování
i nûkolika drobnûj‰ích památek, které
desítky let chátraly na území Liberce.
Jejich zánikem by mûsto pfii‰lo nejen
o ãást své historické pamûti, ale mnoh-
dy i osobité nálady míst, v nichÏ se
nacházejí a s nimiÏ jsou spojovány oby-
vateli po staletí. Díky podpofie z mûst-
ského rozpoãtu byla zahájena komplet-
ní obnova barokní kaple na Bedfiichov-
ce, kulturní památky chránûné státem,
zniãené natolik, Ïe odloÏení rekon-
strukãních prací byÈ jen o jeden rok by
znamenalo její zkázu. Vyãi‰Èovací práce
spojené s ofiezáním stromÛ, které kapli
ohroÏovaly, byly zahájeny jiÏ v roce
2005. Letos na podzim bude obnovena
stfiecha s charakteristickou baÀatou
vûÏí a podle klimatick˘ch podmínek
i fasáda a vnitfiní omítky. Kapliãka by se
tak opût mûla stát symbolem a pfiiroze-
n˘m stfiedem této mûstské ãásti.

V Pilínkovû, na návsi Miroslavy 
Tauchmanové, pokraãují rekonstrukãní
práce na historické kapliãce z 18. stole-
tí. Zabezpeãena a natfiena by mûla b˘t

do konce roku stfiecha s vûÏí, obnoví se
fasáda, která bude sladûna s vedle sto-
jící a loni zrekonstruovanou historic-
kou hasiãárnou, vymûnûny by mûly b˘t
i dvefie. Ponûkud polozapomenuté, ale
pÛvabné pilínkovské návsi tak bude
navrácen jeden z jejích tradiãních kle-
notÛ.

Prozatím pouze zabezpeãena proti
dal‰ímu zatékání a chátrání byla taktéÏ
barokní kapliãka v âeské ulici ve Vesci.
Rekonstrukce spoãívající v obnovení
bfiidlicové stfiechy a fasád by mûla b˘t
provedena v pfií‰tím roce.

V roce 2007 by také mûly b˘t obnove-
ny dal‰í dvû cenné barokní sochy vûno-
vané v Liberci ãeskému patronu sv.
Janu z Nepomuku. První z nich se
nachází na vrcholu Jánského vr‰ku na
Per‰t˘nû, druhá je v zanedbaném parku
mezi Liebiegovou vilou a klá‰terem.

Celkové rekonstrukce by se mûl
doãkat také b˘val˘ hfibitov s lapidá-
riem v Budy‰ínské ulici. Zabezpeãena
by mûla b˘t pfiedev‰ím hrobka tovární-
kÛ baronÛ LiebiegÛ, která rozhodnû

neodpovídá v˘znamu, jenÏ v minulosti
tento rod pro Liberec mûl. V prostoru
se nacházejí navíc památky na váleãné
operace v prusko-rakouské válce roku
1866, které by mûly b˘t taktéÏ res-
taurovány a zpfiístupnûny spoleãnû
s cel˘m obnoven˘m prostorem vefiej-
nosti. V tomto pfiípadû jde ov‰em
o dlouhodobûj‰í a finanãnû nároãnou
akci, jejíÏ realizace je závislá na moÏ-
nosti poskytnutí státních dotací.

Marek ¤eháãek
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Drobné památky zaslouÏí pozornost

Pozvánka na v˘stavu návrhÛ log

Nov˘ zmocnûnec
pro MS 2009 

Fotografie pÛvodního stavu kapliãky

Souãasn˘ stav

Spoleãnost Vefiejnû prospû‰né práce
Liberec, o. p. s. vyhlásila letos v kvûtnu
soutûÏ o návrh loga spoleãnosti. Celkem
bylo odevzdáno na 70 návrhÛ od 21
autorÛ. Porota sloÏená z ãlenÛ správní
rady a zástupcÛ statutárního mûsta
Liberec vybrala prvních pût tvÛrcÛ, ktefií
budou ocenûni. Vítûzn˘ návrh loga se
stává majetkem spoleãnosti, která ho
pro své potfieby zaãne pouÏívat. Zájem
o spoleãnost a její práci nás tû‰í a v‰em
úãastníkÛm dûkujeme za zapojení do
soutûÏe.

SoutûÏní návrhy log spoleãnosti tvofií
prezentaãní v˘stavu umístûnou v pfiíze-
mí nové budovy libereckého magistrátu,
která potrvá do 30. listopadu 2006.

V soutûÏi zvítûzil Jifií Toman z Liber-
ce, na druhém místû skonãil Luká‰
Gamba z Liberce a tfietí pfiíãku obsadil
dal‰í návrh Jifiího Tomana z Liberce.
âtvrté místo náleÏí Jakubu Konífiovi
z Vysokého nad Jizerou, páté Martinu
Janãíkovi z Liberce a na ‰estém stupín-
ku se ocitl Jerry Design z Oseãné.

Mgr. Jana Fejfarová

Nov˘m zmocnûncem vlády âeské
republiky pro pfiípravu a uspofiádání
FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏo-
vání Liberec 2009 se stal Tomá‰ Hasil.
Dosavadní zmocnûnec Michal Kraus
byl k 31. fiíjnu z této funkce odvolán. 

Vláda âeské republiky jmenovala
s úãinností od 1. listopadu 2006 do 
30. bfiezna 2009 Tomá‰e Hasila zmoc-
nûncem vlády pro pfiípravu a uspofiádá-
ní FIS mistrovství svûta v klasickém
lyÏování Liberec 2009. Ten bude vládu
zastupovat pfii jednáních s pfiedstavite-
li orgánÛ územní samosprávy, státní
správy, podnikatelsk˘ch a dal‰ích sub-
jektÛ, které se t˘kají pfiípravy a organi-
zace tohoto ‰ampionátu. 

Tomá‰ Hasil je uÏ druhé volební
období ãlenem Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky za Obãan-
skou demokratickou stranu. V souãas-
né dobû je místopfiedsedou V˘boru pro
vûdu, vzdûlání, kulturu, mládeÏ a tûlo-
v˘chovu. 
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Mimofiádná nabídka: Krátkodobé pronájmy druÏstevních bytÛ

Statutární mûsto Liberec (SML) jako
ãlen Bytového druÏstva Vlnafiská nabí-
zí zájemcÛm o doãasné vyfie‰ení byto-
vé situace pronájem ãtyfi druÏstevních
bytÛ na adrese Hedvábná 1118, Libe-
rec 6. Jedná se o jeden byt vel. 2+kk
a tfii byty o vel. 3+kk. Nájemní smlou-
va bude uzavfiena na dobu urãitou
‰est mûsícÛ s moÏností opakovaného
prodlouÏení o dal‰ích  ‰est mûsícÛ
pouze v pfiípadû, Ïe SML nebude mít
ve své evidenci Ïadatele o bytovou
náhradu odpovídající velikosti. Nájem-
né je stanoveno na 65 Kã/m2.
Jak postupovat v pfiípadû zájmu
o pfiidûlení bytu na dobu urãitou:
V‰echny ãtyfii byty jsou zvefiejnûné na

úfiední desce magistrátu a na interne-
tov˘ch stránkách magistrátu a jsou
oznaãené jako hlá‰enky voln˘ch druÏ-
stevních bytÛ.
U bytÛ je uvedeno datum a hodina
prohlídky a datum uzávûrky pfiihlá‰ek.
KaÏd˘, kdo bude mít o pronájem

nûkteré bytové jednotky zájem, se
zúãastní její prohlídky, kde mu bude
zároveÀ pfiedán tiskopis Ïádosti
o pfiidûlení bytu.
O pfiidûlení bytu se mÛÏe ucházet
pouze jeden z partnerÛ.
KaÏd˘ Ïadatel se mÛÏe ucházet

o v‰echny nabízené byty.
Vyplnûn˘ tiskopis odevzdá na oddû-
lení bytÛ nejpozdûji v den uzávûrky.
Souãasnû obdrÏí potvrzení o podání
Ïádosti.
Pofiadí bytÛ, které Ïadatel vyznaãí na

tiskopisu, urãuje pofiadí v jakém jed-
notlivé byty preferuje.
Îadatel musí splnit následující pod-
mínky:
Îádost o byt mÛÏe podat plnolet˘
obãan âeské republiky zpÛsobil˘
k právním úkonÛm, kter˘:
- nemá uzavfien˘ nájem k Ïádnému

bytu
- nemá vlastnické nebo spoluvlast-

nické právo k bytovém domu,

rodinnému domu nebo k bytu
- nemá Ïádné dluhy vÛãi SML (tuto

podmínku musí splÀovat i dal‰í ãle-
nové domácnosti)

- je v Liberci zamûstnán nebo
- provozuje v Liberci podnikatelskou

ãinnost nebo
- má v Liberci trval˘ pobyt po dobu

minimálnû 4 let
Po ukonãení uzávûrky pracovníci
oddûlení bytÛ liberecké radnice vyfia-
dí Ïádosti, které nesplÀují podmínky
pro podání Ïádosti, poté Ïádostem
pfiifiadí body podle hodnocení uvede-
ného na úfiední desce magistrátu
a na internetov˘ch stránkách magist-
rátu a sefiadí je podle poãtu pfiidûle-
n˘ch bodÛ. V pofiadí od nejvy‰‰ího
poãtu bodÛ je postoupí k projednání
radû mûsta, která rozhodne o uzavfie-
ní nájemní smlouvy s Ïadatelem,
kter˘ dosáhl nejvy‰‰ího poãtu bodÛ.
V pfiípadû rovnosti bodÛ rozhodne
o nájemci bytu rada mûsta.

Anketa rozkryje (ne)spokojenost nejen LibereãanÛ

JiÏ nûkolikrát jsme informovali
vefiejnost o projektu „Letní promenáda
Libercem“, jímÏ se statutární mûsto
Liberec rozhodlo udûlat nûco pro zv˘-
‰ení image mûsta a pro zlep‰ení sluÏeb
cestovního ruchu.

Jde o projekt urãen˘ nejen pro
milovníky historie, architektury, pfiíro-
dy, poznávání, ale i vycházek a aktivní-
ho odpoãinku. „Chtûli jsme, aby Libe-
rec a jeho rozsáhlá nabídka v oblasti
kultury, poznávání, architektury, 
historie, spoleãensk˘ch akcí a v ne-
poslední fiadû sportu a pfiírodních krás 
po celou sezonu lákal k ãast˘m náv‰tû-
vám i k trvalému Ïití,“ uvedla Dana
·tefanová z odboru rozvojov˘ch pro-
jektÛ.

Za tímto úãelem mûsto Liberec
poÏádalo Evropskou unii o spolufinan-
cování vytvofiení turistického produk-
tu „mûstského cestovního ruchu“,
kter˘ je zamûfien na ãást území od
Mûstsk˘ch lázní do Lidov˘ch sadÛ,
které patfií tradiãnû k nejhezãím
v Liberci, a pro odpoãinek a v˘lety je
jako stvofiené.

„Abychom nabídli varianty produk-
tu pro rÛzné cílové skupiny a pfiipravi-
li jim nabídku takzvanû ,na míru’, for-
mou ankety jsme se v letních mûsících
ptali obãanÛ mûsta, náv‰tûvníkÛ
z tuzemska i z ciziny na dÛvody
náv‰tûvy mûsta, nav‰tívená místa
a akce v Liberci. Zji‰Èovali jsme spo-
kojenost se sluÏbami cestovního
ruchu (ubytování, obãerstvení, mûst-
ská hromadná doprava, parkování,
pestrost nabídky, zdroj informací
o nabídce, sluÏby informaãních cen-
ter). Dotazovali jsme se také, zda
náv‰tûvníci pfiijeli do Liberce sami,
s rodinou ãi organizovanû, jak˘m pro-
stfiedkem pfiijeli a zda se ve mûstû
zdrÏí déle,“  vyjmenovává ·tefanová
hlavní okruhy ankety. Dodává, Ïe
anketní lístky byly k dispozici v orga-
nizacích zapojen˘ch do projektu, na
Mûstském informaãním centru, anketa

byla zvefiejnûna také na webov˘ch
stránkách mûsta a v mûsíãníku Nisa
Revue. Její v˘sledky se v souãasnosti
zpracovávají.

„Vrátilo se nám 220 vyplnûn˘ch
anket od obãanÛ Liberce a 144 anket
vyplnûn˘ch náv‰tûvníky mûsta. Dûku-
jeme v‰em, ktefií si udûlali ãas a zod-
povûdûli na‰e dotazy,“ fiekla na závûr
Dana ·tefanová s tím, Ïe s v˘sledky
ankety bude vefiejnost co nejdfiíve
seznámena.

Anketa byla rovnûÏ soutûÏní a její
vyhlá‰ení se uskuteãnilo 25. fiíjna
v Mûstsk˘ch lázních. Ceny sponzorsky
poskytly subjekty participující na pro-
jektu „Letní promenáda Libercem“.
V˘herci kromû pûkn˘ch cen jako bonus
získali vstupenku na netradiãní hudeb-
nû-vizuální pfiedstavení Computer
music, které se konalo rovnûÏ 25. fiíjna
v lázních. (rz)

„„LLeettnníí  pprroommeennááddaa  LLiibbeerrcceemm““ je  projekt spolufinancovan˘ Evropskou unií

Zájemci nemusí mít na oddûlení bytÛ evidovanou Ïádost o byt!
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Îidovská obec vyz˘vá seniory
Îidovská obec Liberec bude v roce

2007 realizovat projekt terénní sociální
péãe pro pfieÏiv‰í holocaustu, na jehoÏ
financování se bude v˘raznû podílet
Nadaãní fond obûtem holocaustu. Jed-
ním z cílÛ projektu je vyhledat v Libe-
reckém kraji ty, ktefií pro‰li utrpením
rasové persekuce, nejsou ãleny Ïidov-
ské obce a potfiebují pomoci v obtíÏn˘ch
Ïivotních situacích. Sociální, pfiípadnû
i zdravotní péãe mÛÏe zahrnovat napfi.
nákup, dovozy obûdÛ, doprovod, pomoc

s hygienou, domácí práce, obstarání
úfiedních záleÏitostí, lékÛ apod., bûÏn˘
úklid, velk˘ úklid, dopravu, pedikúru
a rehabilitace.

V souãasné dobû máme pfiehled
o sociálních a zdravotních potfiebách asi
25 ãlenÛ Îidovské obce Liberec, kter˘m
pomáháme zajistit potfiebnou péãi.
Pfiedpokládáme v‰ak, Ïe mezi námi Ïijí
star‰í lidé, jimÏ je pomoc urãena a ktefií
by mohli mít o na‰i pomoc zájem. Nabí-
zíme tedy v‰em, ktefií by na‰i pomoc

mohli potfiebovat, aby kontaktovali
Îidovskou obec Liberec, paní Leu Ada-
movou na telefon: 485 103 340,
602 763 020 pfiípadnû e-mailem
zolbc@tiscali.cz, nebo písemnû na adre-
su Federace Ïidovsk˘ch obcí v âR, Mai-
selova 18, 110 00 Praha 1.

Souãasnû prosíme kaÏdého, aby tuto
zprávu pfiedal sv˘m pfiíbuzn˘m a zná-
m˘m, o nichÏ si myslí, Ïe by mohli b˘t
pfiíjemci na‰í podpory. Lea Adamová,

tajemnice Îidovské obce Liberec

Virtuální internetová soutûÏ drÏitelÛ
Liberecké mûstské karty má jiÏ vítûzné
hráãe. Po jednomûsíãním vyãerpávají-
cím lovu na skvûl˘ mobilní telefon
a sérii vûcn˘ch cen jsou známa jména
nejlep‰ích „pafianÛ“.

Korunovanou královnou se stala
devatenáctiletá Katefiina Krausová
alias Kacik z Liberce. Do herního cíle
vstoupila s ãasem 7:55 min. O necelou
jednu minutu pfiedbûhla druhého Dani-
ela Merze (mimik). Na tfietí pozici skon-

ãil Jaroslav Ba‰ta s ãasem 9:39 min. Na
ãtvrtém a pátém místû jsou Jitka Jize-
rová a Ilona Fidranská.

Internetovou hru na webov˘ch
stránkách www.citycard.cz pofiádala
mûstská spoleãnost Liberecká IS. Hráãi
si prÛbûÏnû provûfiovali rychlost dosa-
zování rÛzn˘ch obrázkÛ v˘znamn˘ch
libereck˘ch budov.

Skládání puzzlí pfiilákalo mimofiád-
nû vysok˘ poãet soutûÏících a pozoro-
vatelÛ. Bûhem jediného mûsíce mûly

soutûÏní stránky na 7 000 pfiístupÛ.
Nejaktivnûj‰í skupinu „pafianÛ“ tvofii-
lo více neÏ 300 jmen. Zbytek byli noo-
bies, tedy zaãáteãníci a nezku‰ení
hráãi.

Pofiadatelé operativnû zareagovali na
velk˘ zájem internetov˘ch hráãÛ. Pro-
pozice pÛvodnû slibovaly odmûny pro
dvacet nejlep‰ích, odmûnu nakonec zís-
kali úãastníci z první stovky s nejlep‰í-
mi ãasy. Pût nejlep‰ích si odneslo ceny
z klientského centra. (‰et)

Puzzle sloÏili nejrychleji

Centrum zdravotní a sociální péãe Liberec,
pfiíspûvková organizace,

Konopná 776/10, 460 14  Liberec 14

Zafiízení poskytuje denní péãi pro seniory, kde nabízí klientÛm aktivní náplÀ ãasu v období stáfií,
kdy se mohou dostavit pocity prázdnoty a osamûlosti. Rodinám peãujícím dlouhodobû o seniora nabízí pomoc tím,

Ïe v dobû kdy ãlenové rodiny jsou v zamûstnání nabízíme pobyt v Domovince s dal‰í nabídkou sluÏeb,
které senior mÛÏe, ale také nemusí bûhem svého pobytu u nás vyuÏívat.

Vedle pravidelného denního reÏimu s moÏností objednání stravy je moÏné vyuÏívat sluÏby
dle ceníku Peãovatelské sluÏby Liberec. Dle vlastního uváÏení je moÏné se zapojit do aktivizaãních programÛ

jako napfi. arteterapie, ãtení, vycházky nebo si objednat napfiíklad koupel, pedikúru nebo masáÏ.

ADRESA: ·IMÁâKOVA 582, LIBEREC 12-PAVLOVICE
TELEFON: 485 113 316

PROVOZNÍ DOBA: PONDùLÍ–PÁTEK 7.00–15.30 HODIN
Domovinku si lze prohlédnout dennû, po telefonické domluvû, a to v ãase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

na v˘‰e uvedené adrese. Informace Vám poskytneme na tel. 485 113 316, 482 323 324 – fieditelka organizace.
Dal‰í informace budou zvefiejnûny na www.czasp.cz.

V Y  S E  P T Á T E ,  M Y  O D P O V Í D Á M E

Hluk z cirkulárky
Na redakãní stÛl jsme dostali dopis

od J. Koláfiové z Liberce, která pouka-
zuje na nadmûrnou hluãnost cirkulárek
a jin˘ch podobn˘ch zafiízení, která
obtûÏují lidi zejména o víkendech
a svátcích. Pisatelka se nás dotázala,
zda existují nafiízení, která provoz tûch-
to zafiízení ãasovû omezují, a jak se lze
nadmûrné hluãnosti z provozu tûchto
zafiízení bránit. Vzhledem k tomu, Ïe se

jedná o problematiku, jíÏ se zab˘vá
Krajská hygienická stanice v Liberci,
poÏádali jsme její pracovníky o vyjádfie-
ní. Vysvûtlení podal RNDr. Jan Havlík,
PhD.: „V âeské republice neplatí tako-
vá ãasová omezení pouÏívání cirkulá-
rek, sekaãek, kfiovinofiezÛ a podobného
hluãného zahradního náfiadí, s jak˘mi
se lze setkat v nûkter˘ch evropsk˘ch
zemích. V pracovních dnech i o víken-
dech platí stejná omezení, tj. pouze ta,

která vypl˘vají z obãanského zákoníku
a pfiípadnû z právních pfiedpisÛ na
ochranu zdraví pfied nadmûrn˘m hlu-
kem. Naprostá vût‰ina pfiípadÛ ru‰ení
hlukem zpÛsoben˘m ,prací na souse-
dovû zahradû’ se dá klasifikovat jako
ru‰ení pohody bydlení. V tûchto pfiípa-
dech je vhodné pokusit se o dohodu
s pÛvodcem hluku a pokud není
moÏná, je moÏné vûc fie‰it soudním
sporem.“ (dv)
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Pohotovostní
sluÏby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:

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

nedûle, svátky 8–22.30 hodin

Najdu svého pána?
Centrum pro zvífiata v nouzi pfii ZOO
Liberec, Osta‰ovská 570, Liberec 11, 
tel.: 485 106 412, 602 774 104,
tel. záznamník.: 485 106 356

■ pes, ‰tûnû, kfiíÏenec, bude vût‰ího
vzrÛstu, 3 mûsíce ■ fena, dobrman, 6 let
■ fena, NO, vlko‰edá, 5 let ■ pes, kníraã
mal˘, ãern˘, 10 let ■ fena, kfiíÏenec, bílá,
del‰í srst, 7 let ■ pes, kfiíÏenec, men‰í
vzrÛst, dlouhosrst˘, 5 let ■ pes, NO,
tmavû vlko‰ed˘, 3 roky ■ fena, kfiíÏenec
jezevãíka, ãerná s pálením, 11 let ■ pes,
kfiíÏenec dobrmana, 2 roky ■ pes, kfiíÏe-
nec jezevãíka, rezav˘, 13 let ■ pes, kfií-
Ïenec jezevãíka, ãern˘, 12 let ■ fena,
kokr‰panûl, zlat˘, 8 let ■ pes, jezevãík,
ãern˘ s pálením, 9 let ■ pes, kokr‰panûl,
zlat˘, 10 let ■ pes, staford, Ïíhan˘, 4 roky
■ pes, kfiíÏenec mal˘, plav˘, 5 let ■ pes,
kokr‰panûl, dlouh˘ ocas, 1 rok ■ pes, kfií-
Ïenec labradora, ãern˘, 5 let ■ pes, kfií-
Ïenec mal˘, ãern˘, 6 let ■ pes, kfiíÏenec
labradora, ãern˘, 4 roky ■ pes, stfiedo-
asiat, 5 let ■ fena, NO, vlko‰edá, 7 let

V Centru je dále k dispozici 15 psÛ
star‰ích 13 let. Na svého pána ãeká také
8 koÈat ve vûku kolem dvou mûsícÛ
a dal‰í kastrované i nekastrované koãky
a kocoufii.

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

6.–12. 11. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484
13.–16. 11. JE·TùD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182
17.–19. 11. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048
20.–23. 11. AQUA
PraÏská 15/36, tel.: 485 104 040
24.–30. 11. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527
1.–3. 12. NA STARÉM MùSTù
Vzdu‰ná 1373, tel.: 485 100 605
4.–7. 12. U RADNICE
Fr˘dlantská 244/1, tel.: 485 712 495
8.–10. 12. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540
11.–14. 12. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593
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.

UPOZORNùNÍ
VáÏení pofiadatelé kulturních a sportovních akcí, pokud chcete na‰ím prostfied-
nictvím bezplatnû informovat ‰irokou vefiejnost o akcích, které budete pofiádat
v roce 2007 v Liberci a blízkém okolí, vyplÀte prosím formuláfi na
http://www.infolbc.cz (rubrika aktuality) a ode‰lete jej zpût faxem, e-mailem ãi
po‰tou na adresu v nûm uvedenou. Vûfiíme, Ïe díky na‰í vzájemné spolupráci
budeme moci nabídnout obyvatelÛm Liberce i turistÛm z jin˘ch krajÛ pestr˘
v˘bûr kulturního a sportovního vyÏití. Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky, které mÛÏe-
te zasílat do 26. 11. 2006.

NOVINKY PRODEJE
■ Novou publikací v na‰í nabídce je kniha „Jizerskohorské pfiehrady a katastro-
fa na Bílé Desné“. Na celkem 150 stránkách jsou popsány pfiehrady Harcov, Bed-
fiichov, Fojtka, Ml˘nice, M‰eno, Sou‰, Bílá Desná i JosefÛv DÛl a texty navíc dopl-
Àuje mnoÏství historick˘ch i souãasn˘ch fotografií, pohlednic ãi stavebn˘ch
plánÛ, z nichÏ nûkteré jsou publikovány vÛbec poprvé. Zvlá‰tní kapitola je pak
vûnována detailnímu popisu katastrofy na Bílé Desné podle dobov˘ch pramenÛ
i oãit˘ch svûdkÛ. Prodejní cena je 325 Kã.
■ Dal‰í publikací, která obohatila na‰i nabídku, je kniha M. Nevrlého, O. Simma
a J. Pikouse „Tfii iseriny (Jizerka – Velká Jizerka – Orle)“. Zajímá-li vás obsah
kapitol „Povûst o vla‰sk˘ch hledaãích kamenÛ“, „Legenda o Hnojovém domû“,
„Konec skláfiské prosperity“ nebo tfieba „TûÏké Ïivobytí“, ponofite se do pouta-
vého ãtení s mnoÏstvím barevn˘ch fotografií i dobov˘ch pohlednic a vychutnejte
si zvlá‰tní a neopakovatelné kouzlo na‰ich hor. Publikaci o rozmûrech 24 x 17 cm
se 150 stránkami nabízíme za 275 Kã.

DÁLE NABÍZÍME
■ Do sbûratelské kolekce plechov˘ch magnetÛ je zapojeno také mûsto Liberec,
které se prezentuje dvojicí sv˘ch dominant. V Mûstském informaãním centru
mÛÏete zakoupit dobov˘ magnetick˘ obrázek liberecké radnice nebo pÛvodního
hotelu na Je‰tûdu o rozmûrech: 6,5 x 8,5 cm v prodejní cenû 60 Kã/1 ks.
■ Pokud se rádi touláte krajinou a Ïádné hory pro vás nejsou pfiíli‰ vysoké, tfieba si
rádi zavzpomínáte na své v˘stupy pfii prohlíÏení sady pohledov˘ch map ãesk˘ch,
moravsk˘ch a slovensk˘ch hor. Celkem 11 pohlednic o rozmûrech 27 x 13,5 cm
nabízíme za prodejní cenu 90 Kã/1 sada.
■ Doba Vánoc se rychle blíÏí a s ní zároveÀ pfiichází i ãas, kdy se snaÏíme drob-
n˘mi dárky a pozornostmi udûlat radost sv˘m blízk˘m a pfiátelÛm. JestliÏe jim
chcete trochu pfiiblíÏit ná‰ kraj, nezapomeÀte pfii sv˘ch nákupech nav‰tívit také
na‰e infocentrum. Lze si zde vybrat z rÛzn˘ch publikací i map, na‰ím tipem na
dárek mÛÏe b˘t napfi. Matouschkova mapa, kniha Mûsto v klínu hor, kniha Libe-
rec mezi vzpomínkou a pfiítomností, kruhov˘ rozhled z Je‰tûdu, keramika s libe-
reck˘mi motivy, replika rytífie z radniãní vûÏe a mnohé dal‰í. Pfiijìte si vybrat!

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE ¤ÍJNA
2. 11. 1907: byl vyroben první vÛz znaãky RAF – Reichenberger Automobil Fabrik.

10. 11. 1938: byla vypálena synagoga.
18. 11. 1968: se konala stávka vysoko‰kolákÛ.
30. 11. 1587: byla dokonãena stavba kostela sv. Antonína.

Nav‰tivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.

Pfiíjemn˘ mûsíc listopad pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv pracovníkÛ
oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.

Do redakce jsme dostali dopis, kter˘ pfii‰el aÏ z Rokycan a jehoÏ autofii jsou man-
Ïelé Marie a Jaroslav Koutní. „V minulosti jsme spolu s manÏelkou zakoupili od
firmy Petr Král, Zahradní 445/45, která obchoduje ve va‰em mûstû, urãité v˘robky,
které se v prÛbûhu jejich pouÏívání znehodnotily. Jednalo se o nûkolikerou poruchu.
V˘‰e zmiÀovaná firma se k nám chovala zpÛsobem, Ïe nám to vyrazilo dech. Byli
jsme pfiekvapeni její vstfiícností pfii fie‰ení problémÛ. S podobn˘m chováním jsme se
nesetkali. Takového pfiístupu si velmi ceníme a jsme rádi, Ïe firma existuje a Ïe
pochází právû z va‰eho kraje,“ pí‰í ve svém dopise manÏelé Koutní. My k tomu jen
dodáváme, aby podobn˘ch spoleãností vstfiícn˘ch k zákazníkÛm bylo více. (rz)

D O · L O  D O  R E D A K C E
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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.

Severoãeské muzeum pro‰lo nákladnou rekonstrukcí
Leto‰ní projekt statutární-

ho mûsta „Letní promenáda
Libercem“ dokázal, Ïe Libere-
ãané i náv‰tûvníci mûsta mají
zájem o kulturní a historické
objekty soustfiedûné podél
Masarykovy tfiídy. Jedním
z objektÛ na trase letní pro-
menády je i Severoãeské
muzeum.

Jeho fieditele Mgr. Aloise
âvanãaru jsme poÏádali o roz-
hovor.

¤eknûte nám nûco o histo-
rii Severoãeského muzea.

Muzeum bylo zaloÏeno 
9. kvûtna 1873 a patfií k nej-
star‰ím a nejv˘znamnûj‰ím muzejním
institucím svého typu. ZaloÏili je
ambiciózní libereãtí prÛmyslníci na
místû parku botanické zahrady, jako
archiv vlastních textilních vzorníkÛ
a vzorkÛ sv˘ch v˘robkÛ. Pozdûji zaãa-
li nakupovat na v˘znamn˘ch aukcích
velmi cenné umûleckofiemeslné pfied-
mûty napfi. benátské sklo ãi koptské
tkaniny, které se staly základem sbír-
kového fondu, ãítajícího dnes zhruba
tfii ãtvrtû milionu sbírkov˘ch pfiedmû-
tÛ od antiky aÏ po souãasné uÏité
umûní. PÛvodní prostory jiÏ nestaãily,
a proto byla v letech 1897–1898
vystavûna nová budova – dne‰ní
Severoãeské muzeum na Masarykovû
tfiídû. Autorem návrhu byl prof.
F. Ohmann, kter˘ zakomponoval do
budovy v historizujícím slohu i repli-
ku vûÏe pÛvodní renesanãní liberecké
radnice, klasicistní mû‰Èansk˘ dÛm
i „gotickou“ kapli a chrliãe. Po druhé
svûtové válce získalo muzeum je‰tû
exponáty ze zru‰eného Vlastivûdné-
ho a Pfiírodovûdného muzea v Liberci
a tím byla dána souãasná ‰ífie jeho
zábûru.

Poté, co zmizelo z ãelní strany
le‰ení, zazáfiila budova nov˘m les-
kem. O jakou rekonstrukci se vlast-
nû jednalo?

To, co mohli kolemjdoucí sledovat,
je tfietí etapa rekonstrukce stfiech

a stfie‰ních konstrukcí budovy Severo-
ãeského muzea a úprava fasády che-
mick˘m ãi‰tûním a tlakovou vodou.
Souãasnû s tím se opravují v‰echny
zdobné kamenné prvky, ale i dfievûné
prvky (ark˘fie) a kovové prvky (mûdû-
né korouhviãky, ozdoby na vûÏích).
Oprava stfiechy byla velmi naléhavá.
PÛvodní bfiidlice, která kryla stfiechu
sto let, byla pfied dvaceti lety nahraze-
na tombakem (slitinou mûdi a mosazi)
a materiál uÏ v úÏlabích a ohybech
praskal. Ná‰ zfiizovatel, Libereck˘ kraj,
po zji‰tûní tohoto havarijního stavu
pfiistoupil na nákladnou rekonstrukci
stfiechy v hodnotû témûfi 85 milionÛ
korun. Zrychlením prací z pûti na tfii
a pÛl roku a pouÏitím rozpoãtové
rezervy se nám podafiilo získat finanã-
ní prostfiedky i na dal‰í práce – jiÏ zmí-
nûné ãi‰tûní fasád, opravy zdobn˘ch
prvkÛ, rekonstrukci v‰ech vstupních
dvefií do budovy a novou fasádu klasi-
cistního mû‰Èanského domu v zadním
traktu muzea. SnaÏili jsme se vrátit
muzeu vzhled z doby jeho vzniku
v roce 1898. Dali jsme si záleÏet na
kaÏdém detailu. Tam, kde chybûla
dokumentace, jsme hledali na dobo-
v˘ch fotografiích, rytinách, pohledni-
cích, aÏ jsme na‰li v‰echno, co jsme
potfiebovali. KaÏdou korouhviãku,
zakonãení vûÏiãky, úponek, ornament,
stfií‰ku nad komínem…

Dotkla se rekonstrukce
také interiéru muzea?

Pfiedev‰ím bylo potfieba
uvolnit cel˘ prostor pod stfie-
chou. Vystûhovat pracovny,
depozitáfie, zbourat pÛdní
vestavby, aby bylo moÏno
opravit stfie‰ní konstrukci.
Bylo to velmi nároãné pro
na‰e zamûstnance, neboÈ
stûhovat depozitáfie nezna-
mená jen odnosit tuny pfied-
mûtÛ na jiné místo, ale v‰e je
tfieba napfied nafotit, pofiádnû
zabalit, zanést do seznamÛ.
Dûlali jsme pfiitom inventury.
Jen depozitáfi skla jsme stû-

hovali témûfi ãtyfii mûsíce, a to v‰e za
plného provozu. V‰ichni pracovníci si
zaslouÏí uznání, stejnû jako umûleãtí
truhláfii, pasífii, kamenosochafii, tesafii,
elektrikáfii i pfiíslu‰níci v‰ech dal‰ích
profesí, které se na rekonstrukci podí-
lejí.

Poãítá se také s úpravou parku
kolem muzea?

Park byl uveden do své pÛvodní
podoby jiÏ pfied tfiemi lety. Aãkoliv
jsme se snaÏili b˘t pfii rekonstrukci
maximálnû ‰etrní, pfiece jen nûjaké
po‰kození vzniklo. Sám jsem pÛvodnû
botanik, takÏe na tom, aby byl park
znovu ozdobou na‰eho muzea, si dám
obzvlá‰È záleÏet.

Rady a kontakty
Matefiské centrum âmelák (Kunra-

tická OD Luna, 1. patro) pofiádá 15. lis-
topadu besedu s filmy o pfiirozeném
porodu, 22. 11. semináfi na téma „Jak
nosit dûti“ a 24. 11. laktaãní poradnu.
Matefiské centrum je otevfieno dennû od
8.30 hodin a pro maminky je k dispozici
poãítaã s internetem. Dne 27. listopadu
od 15 hodin se v centru koná Den otev-
fien˘ch dvefií, kdy bude toto zafiízení
otevfieno vefiejnosti. Dal‰í informace na
www.mc.cmelak.cz a mc@cmelak.cz

Sbûrn˘ dvÛr v Ampérovû ulici od
listopadu roz‰ífiil otvírací dobu. 
Od pondûlí do stfiedy je provoz od 7 do
17 hodin, ve ãtvrtek a pátek od 7 do 
15 hodin a v sobotu je otvírací doba
prodlouÏena o dvû hodiny, tedy od 
9 do 15 hodin.

Upozornûní


