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Priority politické reprezentace mûsta
Ustavující zasedání libereckého

zastupitelstva si 2. listopadu 2006 zvo-
lilo primátora Ing. Jifiího Kittnera, jeho
statutárního zástupce Ing. Ivo Palou‰e
a námûstky Naìu Jozífkovou, Milana
·íra a Ing. Ondfieje âervinku. PfiestoÏe
v‰ichni jmenovaní jsou zku‰en˘mi
politiky, nové volební období je pro

v‰echny sv˘m zpÛsobem novum.
Novinkou pro primátora Jifiího Kittnera
je, Ïe má na starosti i jeden z nejdÛle-
Ïitûj‰ích odborÛ, na nûmÏ bude závi-
set ve‰ker˘ chod mûsta, a to odbor
ekonomiky. Naìa Jozífková, jeÏ fiadu
let mûla „pod patronací“ dopravu,

Pokraãování na str. 3

Milí spoluobãané,
kalendáfi nekompromisnû

oznamuje dal‰í odÏit˘ rok,
rok 2006. Nebudu daleko
od pravdy, kdyÏ si troufnu
fiíci, Ïe byl znovu hektick˘.
Znovu nás pohltil, hnal za
úspûchy, stresoval kvÛli
nepovedenému a ani na
jedin˘ okamÏik nám nedo-
volil osvobodit se od sta-
rostí o zdraví na‰ich dûtí
a v‰ech mil˘ch a blízk˘ch
lidí.

Proto alespoÀ teì, ve finá-
le, zpomalme. ProÏijme dny
vonící jehliãím beze spûchu,
v pocitu ‰tûstí a v my‰len-
kách nejen na v‰echny blíz-
ké, ale i na ty, co by se klid-
nû rádi hnali za úspûchy
s námi, jen jim to nebylo
z nûjak˘ch dÛvodÛ dopfiáno.

AÈ uÏ pro vás bude rok
2007 jak˘koliv, nechÈ splní
va‰e pfiedstavy o ‰Èastném,
harmonickém a naplnûném
Ïivotû.

Vá‰ primátor Jifií Kittner

21|12
14 hodin

XI. zasedání zastupitelstva mûsta v roce 2006 
se koná ve ãtvrtek 21. prosince 2006 od 14 hodin
v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

Vrcholová ãást vûÏe o váze pfiibliÏnû 600 kilogramÛ se vrátila po roce zpût na
své místo. Loni v listopadu byla pro svÛj havarijní stav sejmuta. Letos v srpnu
zapoãala její rekonstrukce spoãívající v generální opravû  a obnovû mûdûn˘ch dílÛ
a ocelov˘ch konstrukcí vûÏe. Celou rekonstrukci zaji‰Èovala firma Patrn˘ architekt,
v. o. s. Nyní je‰tû pokraãují práce na opravû obloukÛ spodní zvonice, balustrády
a oplá‰tûní spodní ãásti víÏky. Na tyto práce vãetnû rekonstrukce vûÏe vynaloÏilo
mûsto ze svého rozpoãtu 4,9 milionu korun. 
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R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O  M ù S T A

Magistrát bude mít od ledna novou organizaãní strukturu

Dal‰í stovky bytÛ v Zeleném Údolí

■ JiÏ v dubnu tohoto roku rada schvá-
lila „Stavební program infrastruktury
související s pofiádáním MS v klasic-
k˘ch lyÏafisk˘ch disciplínách v roce
2009 v Liberci (v areálu Je‰tûd
a Vesec)“. Technick˘ odbor následnû
vypsal v˘bûrová fiízení na dodavatele
staveb. Listopadové zasedání rady se
nyní zab˘valo souhrnn˘m materiálem
obsahujícím seznam v‰ech jedenácti
investiãních akcí a seznam pfiedloÏe-
n˘ch nabídek, vãetnû vyhodnocení
komise pro posuzování a hodnocení
nabídek. Rada vzala v˘sledky v˘bûro-
v˘ch fiízení na vûdomí.
■ Rada mûsta schválila Operaãní plán
zimní údrÏby pro období 2006/2007,
kter˘ mimo jiné poãítá s nav˘‰ením
lidsk˘ch zdrojÛ o pracovníky ruãního
úklidu.
■ Rada také projednala materiál, kter˘
shrnuje fakturace za leto‰ní rok. Kon-

krétnû se v nûm jedná o fakturace kryté
dotacemi z rozpoãtu Libereckého kraje
(57 500 000 Kã) a ze státního rozpoãtu
(206 000 000 Kã). Peníze od Liberecké-
ho kraje jsou jiÏ na úãtu mûsta a v roz-
poãtu jsou vedeny jako rezerva na
odboru ekonomiky. Státní dotace bude
na 13 akcí uvolÀována na základû
schválen˘ch limitÛ pfies úãty v âeské
spofiitelnû, a. s. Vzhledem k tomu, Ïe je
tfieba faktury zaãít v brzké dobû proplá-
cet, Ïádal odbor ekonomiky radu mûsta
o moÏnost svolení s proplácením faktur
s tím, Ïe v návrhu 5. rozpoãtového
opatfiení v prosinci 2006 budou tyto
v˘daje zafiazeny do rozpoãtu technické-
ho odboru.
■ Rada mûsta povûfiila ãleny zastupi-
telstva k v˘konu ãinností pfii dal‰ích
obãansk˘ch obfiadech – vítání obãánkÛ,
slavnostní ukonãení studia atd., ktefií
v souladu se zákonem ã. 128/2000 Sb.

o obcích, mohou uÏívat závûsn˘ znak.
Jmenovitû mohou závûsn˘ znak pfii
tûchto pfiíleÏitostech nosit: Ing. Ondfiej
âervinka, Ing. Ivo Palou‰, Milan ·ír,
NadûÏda Jaro‰ová, Ing. Petr Oly‰ar,
Ing. Vladimír Vojtí‰ek, Michael Dufek,
Lenka Halamová, Hana Kon‰elová.
■ Projekt Laviãka, jehoÏ autorem je
v˘tvarník Luká‰ Rittestein, schválilo
listopadové zasedání radních. Umû-
lecké dílo, které plní i funkci laviãky 
(tj. speciálního mûstského mobiliáfie),
má b˘t umístûno do prostoru pfied palá-
cem Centrum na Soukenném námûstí –
prostor vyústûní ulic Jánská a 1. máje.
Realizace tohoto projektu je rovnûÏ
aktivitou spoleãnosti Spacium, která se
jiÏ nûkolik let zab˘vá zpestfiením vefiej-
ného prostoru v Liberci formou umístû-
ní umûleck˘ch dûl. Nov˘ umûleck˘
prvek bude instalován v roce 2007.

(vod)

V souvislosti s pfierozdûlením jedno-
tliv˘ch resortÛ správy mûsta mezi
novou politickou reprezentaci se radní
na listopadovém zasedání zab˘vali
novou strukturou odborÛ a oddûlení
magistrátu pro rok 2007. Tato nová
struktura úfiadu by mûla lépe respekto-
vat vymezení kompetencí jednotliv˘ch
samosprávních ãinitelÛ a zaãne platit
od 1. ledna 2007.

Nové zmûny:
• Ru‰í se technick˘ odbor, jehoÏ náplÀ
bude rozpu‰tûna mezi nûkolik jin˘ch
nástupnick˘ch oddûlení. Ru‰í se i ãtyfii
oddûlení (majetku mûsta na odboru
ekonomiky, poplatkÛ a daní na odboru
ekonomiky, prevence a sociálních vûcí
na odboru sociální péãe, bytÛ na odbo-
ru sociální péãe).
• Tfii oddûlení magistrátu získávají
nov˘ název (oddûlení informaãní sou-
stavy – novû: oddûlení informaãní sou-
stavy a daní, oddûlení bezpeãnosti

a záchrann˘ch sloÏek – novû: oddûlení
krizového fiízení, oddûlení dávek sociál-
ní potfiebnosti – novû: oddûlení dávek
hmotné nouze). Nov˘ název získává
i odbor vnitfiního fiízení, kter˘ od ledna
bude moÏné nalézt v organizaãní struk-
tufie pod jménem odbor technické sprá-
vy vefiejného majetku.
• Oddûlení pfiestupkÛ kompletnû pfie-
chází z odboru kanceláfi tajemníka pod
správní odbor.
• Vzniká nûkolik nov˘ch odborÛ:
odbor majetku mûsta a na nûm:
oddûlení majetkov˘ch vypofiádání,
oddûlení privatizaãních projektÛ.
odbor komunálních sluÏeb a na nûm:
oddûlení vefiejné zelenû a lesÛ, oddû-
lení odpadového hospodáfiství mûsta,
oddûlení správy komunikací a osvût-
lení, oddûlení bezpeãnosti mûsta
a inspekce mûstské policie. Odbor
sociálních a zdravotních sluÏeb:
oddûlení sociálních a zdravotních slu-

Ïeb, oddûlení technické správy sociál-
ních, zdravotnick˘ch a bytov˘ch
objektÛ, oddûlení sociální prevence.
• Vznikají ale i nová oddûlení na jiÏ
existujících odborech: Na odboru
právním a vefiejn˘ch zakázek (dosud
nemûl Ïádné oddûlení): oddûlení práv-
ních sluÏeb a oddûlení poplatkÛ
a pohledávek. Na odboru rozvojov˘ch
projektÛ (dosud nemûl Ïádné oddûle-
ní): oddûlení fiízení projektÛ a oddûlení
dotací. Odbor strategie a územní kon-
cepce (dosud nemûl Ïádné oddûlení):
oddûlení územního plánu, oddûlení
územních strategií a anal˘z. Odbor
‰kolství, kultury a sportu (dosud mûl
tfii oddûlení): oddûlení technické sprá-
vy ‰kolsk˘ch, kulturních a sportovních
objektÛ. Odbor kanceláfi tajemníka
(dosud mûl ãtyfii oddûlení): oddûlení
koordinace správy a stíÏností a oddûle-
ní hospodáfiské správy.

Martin Korych

Nov˘ch ‰est domÛ s 254 chránûn˘mi
byty má b˘t postaveno v Liberci-Zele-
ném Údolí. Jejich v˘stavba pfiedstavuje
investici 413 milionÛ korun. Na v˘stav-
bu tûchto bytÛ mûsto Ïádalo o dotaci
z programu ministerstva pro místní
rozvoj. „V dobû podání Ïádosti
o poskytnutí dotace v‰ak nebyla
zam˘‰lená lokalita v˘stavby dofie‰ena
majetkovû, tudíÏ ministerstvo vyhod-
notilo Ïádost jako neúplnou a v ãervnu

ji vrátilo mûstu k dopracování. V sou-
ãasné dobû je celá investice jiÏ dokla-
dovû pfiipravena a z v˘bûrového fiízení
je známa i v˘‰e uvedená ãástka potfieb-
ná k realizaci celého projektu vãetnû
komunikací, parkovi‰È, pfiípojek a tech-
nické infrastruktury,“ uvedl primátor
Jifií Kittner. Pokud bude dotace poskyt-
nuta, na v˘stavbu chránûn˘ch bytÛ by
mûl stát poskytnout 151 130 000 korun
a mûsto by se podílelo ãástkou

261 890 000 korun, pfiiãemÏ 200 milionÛ
by ãinil hypoteãní úvûr.

Pfii tomto modelu by vycházela
mûsíãní splátka hypoteãního úvûru na
1 170 000 Kã a pfiedpokládané mûsíãní
pfiíjmy z nájemného by se pohybovaly
okolo 1 200 000 Kã. Jde o byty, které
mají v první fázi poslouÏit na ubytování
úãastníkÛ MS 2009 a následnû budou
vyuÏity jako Domy s peãovatelskou
sluÏbou. (dav)
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Priority politické reprezentace mûsta

Do Liberce poputují státní peníze Strom pfiání na
nádvofií radnice

investice a Ïivotní prostfiedí, má nyní
ve své péãi resort sociálních vûcí.
Nov˘mi tváfiemi jsou Ing. Ivo Palou‰,
námûstek primátora pro rozvoj
a územní plánování, Ing. Ondfiej âer-
vinka, námûstek primátora pro vzdûlá-
vání, sport, kulturu a cestovní ruch
a Milan ·ír, námûstek primátora pro
Ïivotní prostfiedí, technickou infra-
strukturu a bezpeãnost. V‰em pfied-
stavitelÛm mûsta jsme poloÏili jednu
otázku: Co je pro vá‰ resort v nadchá-
zejícím období prioritní, co chcete
zmûnit a na co budete klást dÛraz?

Ing. Jifií Kittner, primátor: Velkou
prioritou pro mne, ale i pro cel˘ Libe-
rec, je pokraãování pfiíprav na blíÏící se
svûtov˘ ‰ampionát. Je tfieba pfiipravit
sportovi‰tû, ale hlavnû dobudovat
potfiebnou infrastrukturu, kterou po
mistrovství svûta vyuÏijeme v‰ichni,
kdo ve mûstû pod Je‰tûdem Ïijeme.
Ve‰keré dûní v domácnosti ale vÏdy
zaãíná u tolik potfiebn˘ch penûz. Neji-
nak je tomu i v pfiípadû mûsta. Zásad-
ní pro mne, jako pro toho, kdo v novém
volebním období spravuje mûstskou
pokladnu je, abychom dosahovali
vyrovnaného hospodafiení. Pfiíjmy
i v˘daje musejí zÛstat v rovnováze.
Abychom toho docílili, a pfiesto nepfii-
pravili na‰e mûsto o dal‰í rozvoj
a potfiebné investice, musíme usilovat
o maximální vyuÏití státních i evrop-
sk˘ch dotací. MoÏná to vypadá jedno-
du‰e, ale vûfite mi, Ïe napfiíklad pfiípra-
va jedné Ïádosti o peníze z Evropské
unie zabere díky svému rozsahu t˘dny
a t˘dny pilné práce.

A nakonec asi to, co opakuji stále
a co je konkrétnû pro mne tím nejdÛle-
Ïitûj‰ím: prioritou pro kaÏdého primá-
tora je pfiece to, aby mûsto, kterému

stojí v ãele, vzkvétalo a lidem se v nûm
dobfie Ïilo.

Ing. Ivo Palou‰, námûstek primá-
tora pro rozvoj a územní plánování:
Prioritou v nejbliÏ‰ím období je reali-
zace infrastruktury pro MS 2009 v kla-
sick˘ch lyÏafisk˘ch disciplínách. V dal-
‰ím období je to aktualizace strategic-
kého plánu mûsta s úzkou vazbou na
získávání dotací, pfiedev‰ím pak
z fondÛ Evropské unie. Na získávání
dotací budu klást velk˘ dÛraz a za tím
úãelem bude zfiízeno samostatné
oddûlení dotací. A co bych chtûl zmû-
nit? Je to územní plán mûsta, kter˘ je
podle mne pfiíli‰ podrobn˘ a pfiíli‰ sva-
zující. Od roku 2002 probûhlo velké
mnoÏství zmûn a pro obãany je jiÏ
územní plán nepfiehledn˘. Nov˘ územ-
ní plán by mûl mít ménû funkãních
ploch a tím nebude potfieba provádût
tolik zmûn.

Naìa Jozífková, námûstkynû pri-
mátora pro sociální vûci: ProtoÏe soci-
ální problematiku dlouhodobû sleduji,
jsem si vûdoma toho, Ïe v této oblasti
nás ãekají zmûny zcela zásadní. Od
ledna 2007 totiÏ nab˘vá úãinnosti nov˘
zákon o sociálních sluÏbách, kter˘
radikálnû mûní dosavadní systém
v celé republice. Aplikovat nov˘ zákon
nebude jednoduché a v˘raznû se to
dotkne i na‰eho mûsta. Mûní se nejen
pravidla financování a zpÛsob posky-
tování sluÏeb, velké poÏadavky jsou
také kladeny na kvalitu a dostupnost
poskytovan˘ch sluÏeb. Stále chybí
komplexnost pfiístupu státních, kraj-
sk˘ch orgánÛ, obcí i poskytovatelÛ slu-
Ïeb. V tomto smûru nás ãeká mnoho
práce a tam je také tfieba vyvíjet snahu
o v˘razné zlep‰ení. Uvûdomuji si váÏ-
nost situace, a proto budeme pfii

transformaci sluÏeb postupovat obe-
zfietnû a zodpovûdnû.

Ing. Ondfiej âervinka, námûstek
primátora pro vzdûlávání, sport, kul-
turu a cestovní ruch: Prioritní je pro
mne bezproblémov˘ chod v‰ech kultur-
ních, sportovních a ‰kolsk˘ch zafiízení,
která patfií do mého resortu, a to i pfie-
sto, Ïe jsem si vûdom toho, Ïe to je ide-
ální stav, kterého nikdy nedosáhneme.
Rád bych zmûnil pfiedev‰ím pfiístup
mûsta ke v‰em tûmto organizacím, ale
zároveÀ i pfiístup tûchto organizací vÛãi
mûstu. DÛraz budu klást pfiedev‰ím na
zvy‰ování efektivity vynakládan˘ch
prostfiedkÛ z mûstského rozpoãtu vÛãi
na‰im organizacím za souãasného zvy-
‰ování kvality ãi roz‰ifiování nabídky
jejich sluÏeb. Jsem si vûdom toho, Ïe je
to pomûrnû hodnû ambiciózní cíl, ale
jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe je reálné ho
postupnû dosáhnout.

Milan ·ír, námûstek primátora pro
Ïivotní prostfiedí, technickou infra-
strukturu a bezpeãnost: Mou priori-
tou je seznámit se se v‰emi dokumen-
ty, které jsou pro mou práci nezbytné.
Jen tak budu moci odpovûdnû fiídit
svûfien˘ resort. Je pfied námi zima
a tak bych byl rád, aby úklid snûhu
probíhal ke spokojenosti obãanÛ
a náv‰tûvníkÛ mûsta. Na jafie pak bude
nutné mûsto co nejrychleji uklidit
a také odstranit následky zimy na sil-
nicích a chodnících. Nezbytná je i kva-
litní péãe o zeleÀ ve mûstû, ale záro-
veÀ také její roz‰ifiování. Chtûl bych,
aby byl Liberec bezpeãn˘m a hezk˘m
mûstem, kde se bude líbit jak stávají-
cím obyvatelÛm, tak i náv‰tûvníkÛm,
a aby Liberec lákal k trvalému bydlení
obãany z jin˘ch ãástí âeské republiky.

(rz)

Dvû státní dotace obdrÏí mûsto Libe-
rec. První ve v˘‰i 97 milionÛ korun
poskytne ministerstvo ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy na investiãní akce sou-
visející s pfiípravami MS 2009. Z této
dotaãní ãástky je 25 milionÛ urãeno na
rekonstrukci vûÏe rozhodãích, 47 milio-
nÛ na v˘stavbu budovy u doskoãi‰tû.
Za dal‰ích 15 milionÛ korun bude
rekonstruována tzv. televizní cesta a za
10 milionÛ korun se postaví provozní
budova v bûÏeckém areálu ve Vesci.

Druhou dotaci poskytlo mûstu
Ministerstvo vnitra âR na program
„Poskytování úãelové neinvestiãní

dotace na zaji‰tûní azylantÛ“. Celkem
jde o poskytnutí 1 680 000 korun s tím,
Ïe 900 tisíc musí b˘t pouÏito na opravu
bytového fondu v majetku mûsta 
a 780 tisíc je nutné vynaloÏit na opravy
nebo udrÏování majetku mûsta v oblas-
ti dopravy, energetiky a inÏen˘rsk˘ch
sítí. V Liberci má jít konkrétnû o opravu
garáÏov˘ch vrat v domû âeské mláde-
Ïe ãp. 617 (79 740 Kã), opravu a údrÏbu
komunikací na území mûsta Liberce
(780 000 Kã) a na opravu v˘tahÛ
v domech s bezbariérov˘mi byty v uli-
cích âeská ãp. 617 a Nad Sokolovnou
ãp. 616 (820 260 Kã). (dv)

Pokraãování ze str. 1

Podruhé v historii Liberce bude 
11. prosince 2006 v 16 hodin pfiedsta-
ven Strom pfiání. Jako vloni pÛjde
o strom, na kter˘ budou moci náv‰tûv-
níci radniãního nádvofií vû‰et svá
vánoãní pfiání. Psát je budou moci na
papírové kartiãky, které zavû‰ené na
vûtvích zároveÀ stromek ozdobí.

V leto‰ním roce pfiistoupilo statutár-
ní mûsto Liberec k jedné novince:
autofii nûkter˘ch ze splniteln˘ch pfiání
se dost moÏná doãkají i jejich splnûní...

(mk)
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Radniãní sklípek v historické budovû
radnice bude po tfiech letech opût zpfií-
stupnûn vefiejnosti. Poprvé se tak stane
13. prosince u pfiíleÏitosti prodejní
v˘stavy vánoãních v˘robkÛ. V listopa-

du se v novû zrekonstruovaném sále
dokonãovaly práce na první etapû prací
spoãívající v opravû vitráÏí a malování
interiéru. „V˘ãepní ãást b˘valé restau-
race se zru‰ila a vznikl tak velk˘ multi-
funkãní sál, kter˘ bude slouÏit pro slav-
nostní zasedání mûstského zastupitel-
stva, jako v˘stavní síÀ a sál pro koncer-
ty a kulturní akce komorního typu.
V tomto novém prostoru je poloÏena
zcela nová nejmodernûj‰í vytápûná
dlaÏba z pfiírodního kamene,“ uvedl
Jaroslav âech, vedoucí odboru vnitfiní-
ho fiízení libereckého magistrátu.
Dodal, Ïe tato etapa prací stála 2,5 mili-

onu korun a v lednu bude dokonãena
instalací nov˘ch lustrÛ. Na ní by mûla
navázat druhá etapa, která poãítá
s úpravou prostor b˘valého Parlamen-
tu. Zde se v budoucnu poãítá s galerií,
Malou v˘stavní síní a dokonce s men‰í
vinárnou. „V souãasné dobû se fie‰í
a hledají nejlep‰í varianty pro bezbari-
érov˘ pfiístup do podzemních prostor
radnice,“ upfiesnil Jaroslav âech s tím,
Ïe ve‰keré práce jsou konzultovány
s památkáfii. Realizace druhé etapy
bude záviset na zastupitelstvu pfii
schvalování mûstského rozpoãtu.

Dagmar Vodvárková

Radniãní sklípek se opût otevfie vefiejnosti

Benefiãní koncert Mûstská karta „nabíjí“ novinky

V˘jimeãnû teplé podzimní poãasí
umoÏnilo statutárnímu mûstu Liberec
pokraãovat na opravách objektu Mûst-
sk˘ch lázních, jimÏ se mûsto rozhodlo
vrátit pÛvodní úãel. „Soustfiedili jsme
se zejména na rekonstrukci stfiechy na
skleníku, a to v ãásti nad bazénem.
¤emeslníci odstraÀují staré nátûry kon-
strukce, ãistí je. Na stfie‰e je pÛvodní
krytina, ta‰ky jsou dvoubarevné – fialo-
vé a Ïluté – ty se rovnûÏ ãistí, tfiídí
a vrací zpût. Pfiipravují se práce na
zimní období, kdy se v‰e soustfiedí do
interiéru a budou se ãistit a vymûÀovat
krovy,“ uvedl Jaroslav âech, vedoucí
odboru vnitfiního fiízení Magistrátu
mûsta Liberec. Mûstské láznû budou
Ïít tesafisk˘mi, kováfisk˘mi a truhláfi-
sk˘mi pracemi. Dost práce budou mít
také klempífii, ktefií budou rekonstruo-
vat klempífiské prvky ze zinku a mûdi.

Z objektu lázní budou sejmuty vûÏiãky
a opraveny. Jak prozradil Jaroslav
âech, na lázních se v pfií‰tím roce obje-
ví i replika vûÏe z kapliãky na Bedfii-
chovce. AÏ na nûkolik dodûlávek jsou
hotovy restaurátorské práce na prÛãelí

budovy, na které poskytlo dotaci minis-
terstvo kultury.

V pfií‰tím roce je naplánováno vykli-
zení vanov˘ch lázní a pfiízemí, úprava
a úklid okolí objektu. „Mûsto poãítá se
zaji‰tûním proti zatékání do budovy
a operativním fie‰ením hroutících se
prvkÛ prozatím nezabezpeãen˘ch ãástí
fasády a stfiechy. Pokud budou v mûst-
ském rozpoãtu na rok 2007 vyãlenûny
finanãní prostfiedky na objekt lázní,
mûly by b˘t vyuÏity na dal‰í etapu
rekonstrukce stfie‰ní krytiny v ãásti
smûfiující do Masarykovy tfiídy,“ dodal
tajemník magistrátu Marek ¤eháãek.

Zámûrem mûsta je pfiemûnit Mûst-
ské láznû na DÛm zdraví, coÏ se neobe-
jde bez velk˘ch finanãních investic.
Proto se mûsto bude ucházet o dotace
z evropsk˘ch a norsk˘ch fondÛ.

Dagmar Vodvárková

V Mûstsk˘ch lázních pracují fiemeslníci

Statutární mûsto Liberec pofiádá 7. led-
na 2007 od 20 hodin v Severoãeském
muzeu osm˘ Benefiãní koncert pod
názvem La Parada 2007. Koncert bude
v˘jimeãn˘ svou Ïánrovou rozmanitostí,
a to dÏezov˘ch motivÛ v podání symfo-
nického orchestru. Náv‰tûvníkÛm se
pfiedstaví Jan Hasenöhrl – trubka, Jan
Burian – trubka, Luká‰ Chejn – kytara,
Tomá‰ Uhlík – basa, Petr Bene‰ – klavír,
Martin Plach˘ – altsax, Dano ·oltys – bicí
a ãlenové âeského národního symfonic-
kého orchestru. Na programu jsou napfií-
klad skladby: La Parada, Breakfast in
Duisburg, Their Country, My Funny
Valentine, Lullaby For Big Girl, Georgie,
Summertime. Vstupenky na koncert
jsou k dostání od poloviny prosince
v Mûstském informaãním centru. 

PÛl roku po spu‰tûní jednoho z nej-
vût‰ích mûstsk˘ch projektÛ bylo v polo-
vinû listopadu mezi obyvateli Liberecka
jiÏ pfies ãtyfiicet tisíc Libereck˘ch mûst-
sk˘ch karet. Lidé si je nepofiizují jen
kvÛli mûstské dopravû, ale chápou je
také jako karty, které slouÏí v kaÏdo-
denním Ïivotû ve mûstû.

Vydavatel ãipové karty, mûstská spo-
leãnost Liberecká IS, spoleãnû s firmou
Elset nyní pfii‰ly s dal‰í novinkou. 

Do poãítaãe nebo formou krátké SMS
zprávy rozesílají aktuální informace. 
Ta nejãerstvûj‰í fiíká:

KaÏd˘ mûsíc nabíjíme Libereckou
mûstskou kartu hork˘mi novinkami.
Registrujte se k zasílání novinek, akcí
a soutûÏí a vyhrajte skvûl˘ fotoaparát
SONY a dvû desítky dal‰ích cen. Vstup-
te do poãetné rodiny pfiíjemcÛ hork˘ch
novinek a odpovûzte na otázku.

Více na webové stránce mûstské
karty www.citycard.cz.
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Jména seniorÛ, ktefií oslavili naro-
zeniny v listopadu 2006, zajistila
Komise pro obãanské záleÏitosti.

90 let – Vlasta Kubáãková

91 let – Marie Fontanová, Vlasta Wer-
nerová, Jindfii‰ka BlaÏková, ·tûpánka
Vokrouhlecká

92 let – Bohumila Bouzková, Marie
Müllerová, Anna Ogurãáková, Anna
Kropáãková, Marie Rydvalová, AneÏ-
ka Misafiová

93 let – Bohumila Motejlková, Bedfii‰-
ka âerníková

94 let – Marie Poláková, Marta Dolenská

95 let – Emilie Noh˘nková, Zdenka
Kopecká, Amalia Bukáãková

96 let – Marie Slívová

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

A léta bûÏí . . .

Na vstup do nového období slav-
nostních pfiedpremiér se pfiipravuje
Divadlo F. X. ·aldy v Liberci. Umûlecké
soubory v roce 2007 uvedou celkem
devût titulÛ.

·aldovo divadlo programovou sklad-
bu zahajuje 22. února operou G. Pucci-
niho MANON LESCAUT. AÏ do prosin-
ce pfií‰tího roku budou slavnostní pfied-
premiéry nabízet známé a zároveÀ
umûlecky v˘jimeãné tituly. ·aldovo
divadlo pfii‰lo s nabídkou slavnostních

pfiedstavení pfied rokem. V krátké dobû
si abonmá získalo mimofiádnou oblibu
vefiejnosti. Kromû umûleck˘ch záÏitkÛ
poskytují slavnostní pfiedpremiéry oje-
dinûlou pfiíleÏitost k setkání v˘znam-
n˘ch osobností s inscenátory a pfied-
staviteli Liberecka.

Pfiedpremiéry jsou vyhledávanou
slavnostní událostí divadla. „Ne v‰ech-
ny náv‰tûvníky mÛÏeme spolehlivû
uspokojit v poÏadavcích na jednotlivá
pfiedstavení. Proto jsme v pfiedstihu, jiÏ

nyní, zahájili prodej abonmá na rok
2007,“ uvedl fieditel divadla Franti‰ek
DáÀa. „Vûfiím, Ïe kdo si do konce roku
v pfiedprodeji divadla zajistí abonentky,
jistû odejde spokojen,“ dodal fieditel.

Zcela zdarma ke kaÏdé roãní vstu-
pence dostane exkluzivní 2CD s muzi-
kály DONAHA! a Malováno na skle.
Navíc, kdyÏ nákup abonmá doloÏí Libe-
reckou mûstskou kartou, dostane, rov-
nûÏ zdarma, láhev kvalitního morav-
ského vína. (s‰)

Galerie jubilantÛ

Statutární mûsto Liberec

Divadelní abonmá s dárkem

Oddûlení matrik libereckého magis-
trátu letos v obfiadní síni pfiipravilo
ãtyfii diamantové a dvû kamenné svat-
by. Polovina z diamantov˘ch svateb-
ních obfiadÛ se uskuteãnila bûhem
dvou listopadov˘ch dnÛ.

·edesát let spoleãného souÏití si
v pátek 24. listopadu pfiipomnûli manÏe-
lé BlaÏena a Svatopluk Halífiovi (snímek
vlevo) a s nimi i jejich nejbliÏ‰í. Své ano
si fiekli 23. listopadu 1946 v kostele ve
Vrchlabí. I pfies svÛj vûk se oba manÏelé
vûnují sv˘m zálibám, pan Svatopluk

poÏární ochranû a vãelám, paní BlaÏena
‰ití a donedávna i Svazu Ïen. Jejich spo-
leãn˘m koníãkem je zahrádka.

Hned v sobotu 25. listopadu oslavili
diamantovou svatbu také Jaroslava

a Herbert ·piglovi. I oni mûli církevní
obfiad pfied ‰edesáti lety, ale v Chomuti-
cích na Jiãínsku. Oba manÏelé, kter˘m
je dohromady 170 let, doufají, Ïe jejich
v˘roãí svatby není poslední. (dv)

Liberec má nejdel‰í tobogan
Novinkou ve mûstû pod Je‰tûdem je

od 8. fiíjna 2006 150 metrÛ dlouh˘,
nerezov˘ tobogan v Plaveckém bazénu
na TrÏním námûstí. „Svou délkou je to
opravdu nejdel‰í skluzavka mezi Mni-
chovem a Moskvou,“ uvedl Jan ·vec,
jednatel spoleãnosti Je‰tûdská spor-
tovní, která Plaveck˘ bazén provozuje.
Do v˘stavby nového toboganu spoleã-
nost investovala 12 milionÛ korun.
Mûsíãní provoz nové skluzavky se
v˘raznû projevil na zv˘‰ené náv‰tûv-
nosti bazénu, a to zhruba o pûtinu.
Podle Jana ·vece takov˘ zájem provo-
zovatele velmi mile pfiekvapil.

Novinkou je i nerezová skluzavka
v dûtském brouzdali‰ti. Na nov˘ tobo-
gan se náv‰tûvník dostane po novém
proskleném schodi‰ti se 72 schody.

Nástup je umístûn dva metry nad stfie-
chou bazénu. Jízda tunelem v prvních
pûtaãtyfiiceti metrech je prakticky
v „ãerné dífie“ se stroboskopick˘mi efek-
ty. Následuje prosklená ãást nad Sluneã-
ní loukou a opût tunel. Na toboganu je
nutné dodrÏovat provozní fiád, vchod na
skluzavku fiídí semafor a cel˘ prostor
nástupu monitoruje kamera. (dav)

vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací
z Kulturního fondu statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. února do 31. ãervence 2007.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici od 1. 12. 2006 na oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta
Liberec (budova radnice, 1. patro, dvefie ã. 109b), v recepci radnice a na webov˘ch stránkách statutárního mûsta Liberce
www.liberec.cz. Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury a sportu do pondûlí 
8. ledna 2007 do 18.00 hodin.

Foto: Ota Mrákota



Pfiedsedu âeského olympijského
v˘boru Milana Jiráska spojuje s lyÏová-
ním celoÏivotní pouto. Je dlouholet˘m
funkcionáfiem ãeskoslovenského i ães-
kého lyÏafiského svazu a dnes pÛsobí
v pfiedsednictvu Mezinárodní lyÏafiské
federace. Pfied nedávnem oslavil
v˘znamné Ïivotní jubileum – sedmde-
sátiny.

Co podle vás pfiinese svûtov˘ ‰am-
pionát v roce 2009 ãeskému klasické-
mu lyÏování?

Pro ãeské lyÏování to je jednoznaãnû
neopakovatelná pfiíleÏitost. V Liberci
i regionu vyroste nová moderní infra-
struktura, která umoÏní dal‰í rozvoj
sportu, turistiky i ekonomiky. ·ampio-
nát pfiitáhne pozornost sponzorÛ,
domácích i zahraniãních médií a mlá-
deÏi nabídne nové vzory. A také rekre-
aãní lyÏafii dostanou k dispozici krásn˘
areál ve Vesci. Liberec tak v˘znamnû
posílí pozici vyspûlého lyÏafiského cent-
ra v âeské republice i Evropû.

V ãem vidíte hlavní pofiadatelské
pfiednosti Liberce?

V˘hodou je pfiedev‰ím to, Ïe zázemí
sportovních soutûÏí bude tvofiit velké,
stotisícové mûsto – a se sousedním

Jabloncem vlastnû dvojmûstí. Snadno
dosaÏitelná je Praha, coÏ pfiedstavuje
pro zahraniãní náv‰tûvníky ideální
kombinaci a nabízí v˘borné turistické
moÏnosti. A k obrovsk˘m pfiednostem

patfií také nasazení a elán samotného
organizaãního v˘boru, kter˘ tvofií mladí
lidé. Myslím, Ïe si dobfie uvûdomují
svou Ïivotní ‰anci.

Katefiina Neumannová uÏ bude
v roce 2009 ve sportovním dÛchodu.
Kdo z ãesk˘ch reprezentantÛ ji mÛÏe
medailovû zastoupit?

Jsem realista a tak neãekám, Ïe by
nûkter˘ z na‰ich závodníkÛ dokázal
zcela nahradit Katefiinu Neumannovou.
Domnívám se v‰ak, Ïe o stupnû vítûzÛ
by mûli bojovat zejména bûÏci Luká‰
Bauer a Martin Koukal. To spí‰e ve
skoku na lyÏích se mÛÏe urodit pfiíjem-
né pfiekvapení, neboÈ skokani dozráva-
jí pomûrnû rychle. A pár nadûjn˘ch
jmen se uÏ r˘suje.

Jakou odezvu mistrovství svûta 2009
jste v zahraniãí zatím zaznamenal?

Dosud to byly spí‰e zdvofiilostní
kuloárové dotazy, bûÏí-li pfiípravy podle
plánu. Poãkejme v‰ak po Sapporu 2007,
tam nastane zlom! Ve‰kerá pozornost
se poté upfie jednoznaãnû k Liberci –
nejprve k závodÛm FIS Svûtového
poháru 2008 a o rok pozdûji i k mistrov-
ství svûta. Liberec se stane jednou
z metropolí lyÏafiského svûta.
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FIS mistrovství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009

Milan Jirásek: Liberec bude v roce 2009 metropolí lyÏafiského svûta

Team Liberec 2009 se rozrÛstá – registruje jiÏ 1 550 ãlenÛ
Zájem o ãlenství v Teamu Liberec 2009, kolektivu dobro-

volníkÛ, ktefií se budou podílet na pofiadatelství FIS mistrov-
ství svûta v klasickém lyÏování Liberec 2009, v˘raznû stou-
pá. V souãasné dobû registruje jiÏ 1 550 zájemcÛ z âeské
republiky i zahraniãí.

Zájem vefiejnosti vstoupit do fiad Teamu Liberec 2009
prudce vzrostl zejména po premiérovém fiíjnovém setkání
jeho ãlenÛ, jehoÏ se v Liberci zúãastnilo devût set dobrovol-
níkÛ z celé âeské republiky. „Nedávno k nám dorazila napfií-
klad bûhem jediného dne rovná stovka pfiihlá‰ek. Celkovû
v tuto chvíli registrujeme 1 550 zájemcÛ,“ uvádí Markéta
Luke‰ová, manaÏerka Teamu Liberec 2009.

V Teamu Liberec 2009 mÛÏe b˘t neomezen˘ poãet zájem-
cÛ z âeské republiky i ze zahraniãí. Z nich se v‰ak pro potfie-
by samotného ‰ampionátu vybere zhruba 1 700 ãlenÛ, ktefií
se osvûdãí pfii pfiedcházejících testovacích lyÏafisk˘ch sou-
tûÏích v letech 2007 a 2008 vãetnû závodÛ FIS Svûtového
poháru.

Jubilejní, 1 500. ãlenkou Teamu Liberec 2009 se stala dva-
cetiletá vysoko‰kolaãka Veronika ·i‰ková ze Zubfií v Morav-
skoslezském kraji. „Maminka nás odmaliãka vedla ke sportu
a moje mlad‰í sestra dokonce závodí na bûÏkách, takÏe
k lyÏování mám velice blízko,“ fiíká studentka fakulty mana-
gementu a ekonomiky, která by bûhem svûtového ‰ampio-
nátu v Liberci pracovala nejradûji v oblasti komunikace ãi
jako ata‰é nûkteré z v˘prav. S pomocí dobrovolníkÛ poãítají
organizátofii v prÛbûhu MS 2009 napfiíklad pfii akreditaci,

v sektoru informaãních technologií a telekomunikace, logis-
tice, marketingu ãi ubytování. Budou se také podílet na
dopravních kontrolách, zaji‰Èování bezpeãnosti, na spolu-
práci s tiskov˘m stfiediskem a médii nebo budou pomáhat na
sportovi‰tích.

Zájemci o ãlenství v Teamu Liberec 2009 se mohou pfii-
hlásit na internetov˘ch stránkách:
www.liberec2009.com/prihlaska, kde se také seznámí
s koncepcí spolupráce. Îádost o registraci lze také poslat
i na e-mailovou adresu team@liberec2009.com.



LEDEN • Horsk˘ hotel a televizní
vysílaã Je‰tûd se stal národní kulturní
památkou • Sedm˘ Benefiãní koncert se
konal v Severoãeském muzeu • V obfiad-
ní síni pfievzal zakladatel a dlouholet˘
sbormistr dûtského pûveckého sboru
Severáãek Milan Uherek Medaili mûsta
Liberec • BûÏeck˘ areál ve Vesci roz‰ífiil
nabídku o dva okruhy.

ÚNOR • V Domû kultury se konal 
XIV. Ples primátora • V Tipsport arenû
vystoupila skupina DEEP PURPLE •
Bronzov˘ olympionik a brankáfi HC Bílí
Tygfii Milan Hniliãka byl pfiijat na libe-
recké radnici • Na Z· Broumovská
pokraãovala rekonstrukce tohoto ‰kol-
ského zafiízení.

B¤EZEN • Je‰tûd se stal dûji‰tûm
Svûtového poháru sjezdafiÛ – FIS Mas-
ters • Zastupitelé rozhodli o pronájmu
lyÏafiského areálu Je‰tûd spoleãnosti
Snowhill • Po skonãení ZOH zavítala do
Liberce olympioniãka Katefiina Neuman-
nová • Radní dali „zelenou“ zámûru pro-
jektu PurkyÀovo arboretum, které by
propojilo botanickou a zoologickou
zahradu • IV. Veletrh dûtské knihy
zhlédlo 9 616 náv‰tûvníkÛ • Byl zahájen
oficiální nábor dobrovolníkÛ do Teamu
Liberec 2009 • Na radnici byla cenou
Kfiesadlo ocenûna práce dobrovolníkÛ
v roce 2005.

DUBEN • Zpracována studie na vyu-
Ïití Mûstsk˘ch lázní • Mûsto prostfied-
nictvím spoleãnosti Liberecká IS zaãalo
vydávat Libereckou mûstskou kartu •
V obfiadní síni natáãel reÏisér Jifií Menzel
zábûry filmu Obsluhoval jsem anglické-
ho krále.

KVùTEN • Mûsto uspofiádalo Benefi-
ci na záchranu Mûstsk˘ch lázní, objekt
nav‰tívilo více neÏ 3 000 lidí a byl tak
zahájen projekt „Letní promenáda
Libercem“, financovan˘ z prostfiedkÛ EU
• Mûsto upravilo postup prodeje pfii pri-
vatizaci pozemkÛ u dfiíve zprivatizova-
n˘ch panelov˘ch a obytn˘ch domÛ •

Zv˘‰il se poãet upraviteln˘ch bytÛ pfii
v˘stavbû startovacích domÛ • Spoleã-
nost Eltodo-Citelum pfievzala provoz
a obnovu vefiejného a slavnostního
osvûtlení ve mûstû • Skonãila rekon-
strukce tûlocviãny Z· 5. kvûtna • Mûsto
vydalo Katalog poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb v Liberci • Pfii Centru zdravotní
a sociální péãe byla otevfiena pro senio-
ry Domovinka • V Liberci pfied radnicí
propukly boufilivé oslavy mistrÛ ligy,
jimiÏ se stal FC Slovan Liberec • Zaãal 
7. roãník mezinárodního festivalu Nisa –
fieka, která nás spojuje.

âERVEN • V Tipsport arenû se konal
koncert slovenské kapely Elán • V Jablo-
necké ulici byl slavnostnû otevfien nov˘
park a odhalen památník Obûtem komu-
nismu • Námûstí pfied radnicí zaplnili
náv‰tûvníci tradiãního Libereckého jar-
marku • Zastupitelé schválili pronájem
pozemkÛ na ·aldovû námûstí a uzavfiení
„Smlouvy o nájmu a koupi najaté vûci“
se spoleãností Plaza Centers • Mûsto
vstoupilo do tfií bytov˘ch druÏstev
s cílem zajistit handicapovan˘m lidem
byty zvlá‰tního urãení • Statutární mûsto
Liberec se rozhodlo pronajmout liberec-
ké leti‰tû spoleãnosti Exonex Airport CZ
• Libereckou radnici nav‰tívil velvysla-
nec Kanady Bruce Jutzi.

âERVENEC • DrÏitelé Liberecké
mûstské karty mohli kartu pouÏívat pro
vstup do hlavní budovy magistrátu •
Je‰tûdské slavnosti proslavila soutûÏ
o zhotovení nejdel‰í ‰ály pro Je‰tûd • 
Na budovû Mûstsk˘ch lázní zaãal res-
taurátorsk˘ prÛzkum a zpevÀování nej-
více po‰kozen˘ch míst.

SRPEN • Zapoãalo jedno z nejvût‰ích
stûhování odborÛ do Nového magistrátu
• Na pfielomu prázdnin byl zkolaudován
poslední ze 6 startovacích domÛ v Zele-
ném Údolí • Liberecká IS vyrobila dese-
titisící Libereckou mûstskou kartu.

ZÁ¤Í • Zaãala v˘stavba budovy
u skokansk˘ch mÛstkÛ na Je‰tûdu • Po

16 mûsících pfiijel do Liberce opût prezi-
dent Václav Klaus se svou chotí Livií •
Byl poloÏen základní kámen k v˘stavbû
druhé prÛmyslové zony v Liberci-RÛÏo-
dole • Liberec získal na stavebním vele-
trhu FOR ARCH dvû ceny, a to v soutûÏi
Stavba roku za Tipsport arenu a cenu
ministra dopravy za rekonstrukci tram-
vajové tratû Kubelíkova–Horní Hany-
chov • Mûsto zahájilo práce na regene-
raci rochlického sídli‰tû • Objekt Nové-
ho magistrátu byl slavnostnû otevfien.

¤ÍJEN • Komunální volby vyhrála
ODS, druhá byla SOS pro Liberec a tfietí
âSSD, do zastupitelstva se dostala popr-
vé i Strana zelen˘ch • V Plaveckém bazé-
nu zaãal provoz na nejdel‰ím toboganu –
mûfií 150 metrÛ • V Tipsport arenû se
konal mezinárodní hudební festival
EVROPAHIT.cz • Trojnásobn˘ olympij-
sk˘ vítûz Alberto Tomba se stal kmotrem
lyÏafiského areálu na Je‰tûdu • Na místû
b˘valého sbûrného dvora odpadÛ zapo-
ãala v˘stavba nejvût‰ího travnatého hfii‰-
tû v Libereckém kraji • Na námûstí pfied
radnicí byl primátorem Jifiím Kittnerem
a hejtmanem Libereckého kraje Petrem
Skokanem pfiedán propÛjãen˘ bojov˘
prapor a vûnována stuha bojovému pra-
poru 31. brigádû radiaãní, chemické
a biologické jednotky v Liberci.

LISTOPAD • V Novém magistrátu
vzniklo klientské centrum Liberecké
mûstské karty • Ve Vesci byly zahájeny
práce na vybudování kompletní infra-
struktury • Mûst‰tí stráÏníci získali revi-
talizovan˘ kamerov˘ systém • Na usta-
vujícím zasedání mûstského zastupitel-
stva po komunálních volbách byl zvolen
primátorem Ing. Jifií Kittner • Liberec-
kou radnici nav‰tívil velvyslanec Nizoze-
mí v âR Jan-Lucas van Hoorn.

PROSINEC • Mûsto tradiãnû pfiipravi-
lo program adventu • Primátor mûsta
Jifií Kittner se se‰el s pûstounsk˘mi rodi-
nami pfii vánoãním bowlingovém turnaji
v Tipsport arenû.
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Ohlédnutí za dvanácti mûsíci roku 2006



2006 2006

Nedûle 10. 12.
18.00 hod. 2. adventní koncert v obfiadní síni liberecké radnice

Vystoupí liberecká skupina Jarret se sv˘m tradiã-
ním vánoãním programem
Zapálení 2. adventní svíce

Pondûlí 11. 12.
16.00 hod. Slavnostní otevfiení libereckého betlému na

nádvofií liberecké radnice
Stfieda 13. 12.
10–18 hod. Prodejní v˘stava vánoãních v˘robkÛ Odborného

uãili‰tû a Praktické ‰koly Liberec v novû zrekon-
struovaném sále radniãního sklípku

Pátek 15. 12.
10–17 hod. Vánoce oãima dûtí – tradiãní v˘stava vánoãních

v˘tvarn˘ch prací dûtí libereck˘ch matefisk˘ch
‰kol v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice
Slavnostní zahájení v˘stavy v 10.00 hodin za úãas-
ti námûstka primátora Ing. Ondfieje âervinky

16.30 hod. Zpívá Vám Carola – koncert pûveckého sboru pfii
Z· a ZU· JabloÀová v prostorách haly nové budo-
vy magistrátu

Sobota 16. 12.
10–17 hod. Vánoce oãima dûtí – tradiãní v˘stava vánoãních

v˘tvarn˘ch prací dûtí libereck˘ch matefisk˘ch
‰kol v zasedací místnosti ã. 11 liberecké radnice

11.00 hod. ·tûdrej veãer nastal aneb Veselé obrázky vánoãní
Vystoupí soubor Jizera na námûstí Dr. E. Bene‰e

Nedûle 17. 12.
10.30 hod. Pfiíchod Panny Marie do Betléma – oÏivl˘ betlém

sdruÏení V.O.R.E.L. na schodech pfied libereckou
radnicí

18.00 hod. 3. adventní koncert v obfiadní síni liberecké rad-
nice Bona Fide Quartet – Viktor Mazáãek – 
1. housle, Jakub Jánsk˘ – 2. housle, Petr Janek –
violoncello, Hana Hefimánková – viola
Zapálení 3. adventní svíce a zdobení vánoãního
stromku v obfiadní síni

Pondûlí 18. 12.
17.30 hod. Adventní koncert v Liebiegovû vile

Vystoupí Libereck˘ barokní soubor s vánoãními
skladbami barokních mistrÛ

Úter˘ 19. 12., stfieda 20. 12. a ãtvrtek 21. 12.
vÏdy v 16.30 hod.
Koncert libereck˘ch trubaãÛ z ochozu radnice

Pátek 22. 12.
16.30 hod. Îivé vánoãní koledy – koncert prestiÏního v˘bû-

ru osmi dechov˘ch nástrojÛ kapely Celest˘nka
na ochozu liberecké radnice

Sobota 23. 12.
12.00 hod. Zakonãení vánoãních trhÛ na námûstí pfied radnicí

Pondûlí 11. 12.–sobota 23. 12. 
Tradiãní vánoãní trhy na námûstí pfied radnicí
Libereck˘ betlém – kaÏd˘ v‰ední den a v sobotu
dopoledne bude vystaven na nádvofií liberecké
radnice betlém, kter˘ vznikl v rámci sympózia
v˘tvarníkÛ „Setkání umûleck˘ch fiemesel“
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Kulturní program adventních dnÛ

Vánoce v reÏii jedné Ïeny a ãtyfi muÏÛ na radnici
Zatímco nejmen‰í dûti se v tomto

období nemohou doãkat JeÏí‰ka a na
prstech ruky poãítají, kolikrát se je‰tû
vyspí, dospûlé a zejména Ïeny proná-
sleduje shon a vypoãítávání vûcí, které
je zapotfiebí do ·tûdrého dne je‰tû udû-
lat. MuÏi nad tím „‰ílenstvím“ sv˘ch
drah˘ch poloviãek nevûfiícnû kroutí hla-
vami a myslí si své, ale nakonec dokáÏí
pfiiloÏit ruku pfii vánoãním úklidu i pfií-
pravû ‰tûdroveãerní veãefie. PfiestoÏe
primátor a jeho námûstci zastávají dÛle-
Ïité a vysoké funkce v komunální politi-
ce, proÏívají bûÏn˘ Ïivot jako kdokoliv
z nás. I na nû doléhají pfiedvánoãní
nákupy a pfiípravy. Námûstkynû primá-
tora Naìa Jozífková má v‰echny pfiípra-
vy okolo vánoãních svátkÛ velmi ráda.
„UÏívám si je jako rituál, kter˘ k nej-

krásnûj‰ím svátkÛm v roce patfií. âle-
nÛm rodiny je tento mÛj pfiístup pocho-
pitelnû sympatick˘. Dá se fiíci, Ïe oni se
rádi podílejí, pokud já jim to dovolím.“
Hodnû muÏÛ asi nyní souhlasí se slovy
primátora Jifiího Kittnera: „Pfiiznám se,
Ïe trochu nechápu to urputné gruntová-
ní právû pfied 24. prosincem. Mnozí lidé
si díky nûmu ani nedokáÏí vychutnat
adventní ãas, pfiitom se koberce a okna
dají ãistit i v lednu…“ Pfiedvánoãní
gruntování fie‰í po svém námûstek
Milan ·ír: „Vánoãní úklid nemám
rááád! Pokud doma tyto orgie zaãnou,
dobrovolnû beru psa ven na procház-
ku.“ To jeho kolega námûstek Ivo
Palou‰ zastává zcela jin˘ pfiístup:
„Domácí práce máme rozdûlené, já
peru a Ïehlím a manÏelka vafií a uklízí.
V bfieznu ãekáme miminko, a proto
budu manÏelce s vánoãním úklidem
pomáhat. MoÏná se pustím i do peãení
ryby.“ Kupodivu k pfiípravû ‰tûdrove-
ãerní veãefie mají v‰ichni ãtyfii muÏi na
radnici velmi kladn˘ vztah a vafiení jim
neãiní Ïádné potíÏe. „Co se ·tûdrého
veãera t˘ká, po gastronomické stránce
je plnû v mé reÏii. Zaãínám uÏ od rána
krájením brambor do salátu, tedy pokud
je‰tû nedokupuji dárky, no a pak si pfii-

pravuji to ostatní – porcuji kapra, krájím
kofienovou zeleninu do rybí polévky,
obaluji fiízky a klobásy. KdyÏ se to
v‰echno povede, a dostanu pochvalu, je
to pro mne ten nejhezãí dárek…,“ uvedl
primátor Jifií Kittner. K plotnû rád pfii-
stupuje i Milan ·ír: „Doma to máme roz-
dûlené, cukroví peãe manÏelka, já spí‰
pfiipravuji ryby a klobásu a spoleãnû
dûláme salát. Mou specialitou je rybí
polévka.“

Námûstek Ondfiej âervinka se tû‰í,
Ïe letos poprvé po deseti letech si
vánoãní koncerty a kulturní akce
„vychutná“ jako host a nikoli v roli
pofiadatele. V‰ichni v˘‰e jmenovaní
budou Vánoce proÏívat jako vût‰ina
z nás – tradiãnû doma a v kruhu sv˘ch
blízk˘ch. Dagmar Vodvárková
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Areál na Je‰tûdu nabídne jiÏ letos ‰piãkové lyÏování
Je‰tûd se stává jedním z nejmoder-

nûj‰ích lyÏafisk˘ch areálÛ v âeské
republice. Spoleãnost Snowhill, která
je‰tûdsk˘ areál provozuje, zde letos
investovala 300 milionÛ korun do rozvo-
je infrastruktury, zejména do v˘stavby
nov˘ch lanovek a vlekÛ. Komfort lyÏová-
ní bude v porovnání s minul˘mi lety
nesrovnatelnû vy‰‰í. V blízké budouc-
nosti se navíc poãítá s dal‰ími finanãní-
mi injekcemi.

Oproti minul˘m sezonám se podstat-
nû zv˘‰í kapacita areálu, neboÈ lyÏafiÛm
budou slouÏit dvû nové ãtyfisedaãkové
lanovky, jedna dvousedaãková a ãtyfii
nové vleky. Tato zafiízení dokáÏí pfiepra-
vit aÏ 10 000 osob za hodinu.

„Technologick˘m vybavením je Je‰-
tûd jiÏ nyní nejmodernûj‰ím areálem
v âeské republice a ve zkvalitÀování
infrastruktury budeme pokraãovat
i v budoucnu. Jedin˘m ãesk˘m stfiedis-
kem, kterému bude do budoucna konku-

rovat, zÛstává ·pindlerÛv Ml˘n,“ uvedl
Karel Vacek, jednatel spoleãnosti Sno-
whill, která je nejvût‰ím provozovatelem
lyÏafisk˘ch areálÛ v âeské republice.

Na âern˘ vrch dopraví lyÏafie místo
dvousedaãkové ãtyfisedaãková lanovka.
V˘raznû se zv˘‰í také dostupnost lyÏo-
vání na Pláních, kde dvousedaãka – pfie-
místûná právû z âerného vrchu – nahra-
dila tfiicet let star˘ vlek. V minulosti
pfiedstavovalo nejvût‰í problém Plání
spojení s hlavní ãástí areálu, které bylo
moÏné buì turistickou cestou nebo
zdlouhav˘m pochodem po vrstevnici.
Tento handicap uÏ letos vyfie‰í spojova-
cí vlek mezi Plánûmi a Skalkou, kam
navíc povede nová ãtyfisedaãková lanov-
ka. AÏ dosud sem jezdil pouze pomal˘
kotvov˘ vlek. Místo 200 lidí za hodinu se
jich tam nyní pfiepraví aÏ 2 400! Pro zají-
mavost pfiipomínáme, Ïe se stavbou
v‰ech lanovek pomáhaly v nároãném
terénu vrtulníky. „Plánû nabízejí dosud

málo známé a pro mnohé náv‰tûvníky
urãitû pfiekvapivû atraktivní sjezdové
tratû rÛzného stupnû nároãnosti. Propo-
jovací vlek mezi Plánûmi a Skalkou jim
nabídne nejen pohodln˘ a bezpeãn˘
návrat z Plání, ale také nové moÏnosti
a záÏitky. Souãasnû umoÏní dal‰í rozvoj
lyÏafiského skiareálu na Je‰tûdu,“ dopl-
nil informace Daniel Svrãek, fieditel spo-
leãnosti Snowhill.

Je‰tûdsk˘ areál je velk˘m lákadlem
i pro lyÏafie z Prahy, neboÈ je snadno
dostupn˘ po rychlostní komunikaci. Do
areálu je také pohodln˘ pfiístup i vefiej-
nou dopravou z Liberce – nov˘ vstup do
areálu se nachází pfiímo u koneãné sta-
nice tramvaje.

Letos poprvé zamífií na Je‰tûd linky
skibusÛ, a to nejen z âeské republiky,
ale i z Nûmecka a Polska. Pfiímo pod
sjezdovky budou vozit zájemce linky
z Prahy – od stanic metra Háje a âern˘
most, z Dûãína a âeské Lípy. (rz)

·krtiã v blízkosti ‰koly v Lesní ulici
Tak nûjak musí znít nadpis, aby ãte-

náfi zbystfiil pozornost a oãekával senza-
ci. Pravda je taková, Ïe o senzaci budu
psát, ale Ïáci ‰koly nikterak ohroÏováni
nejsou. Onen ‰krtiã je totiÏ exponátem
ve skleníkovém pavilonu E v liberecké
botanické zahradû. V souãasné dobû je
totiÏ moÏné pozorovat „v akci“ snad
nejpodivuhodnûj‰í Ïivotní formu rostlin
vyskytující se tu a tam v tropick˘ch pra-
lesích. Je to dfievina schopná, pravda,
po desítkách let boje, doslova u‰krtit
i obrovského stromového velikána. Je
pochopitelné, Ïe tak rozmûrn˘ div pfiíro-
dy se sotva vejde do skleníku. V bota-
nické zahradû jsme se o to pokusili
a tento experiment nyní poskytuje
nev‰ední podívanou. Jen se umût dívat
a vûdût, kam pohlédnout.

Mezi ‰krtiãe patfií nûkteré zvlá‰tním
zpÛsobem specializované druhy rodu
Ficus (ménû vÏité neÏ toto latinské
jméno je ãeské rodové jméno „smok-
voÀ“). Tedy pod smokvoní – ‰krtiãem  –
jsem pfied ‰esti lety v Brazílii sebral její
mal˘, bobuli podobn˘ fík a pfiivezl jej do
Liberce. Takov˘ fík spadl˘ na zem ov‰em
v pfiírodû nemÛÏe zajistit dal‰í pokolení
‰krtiãe, neboÈ v pralese nemají nepatrné
semenáãky nadûji proniknout v konku-
renci vegetace za svûtlem. Pokud ov‰em
je fík sezobnut nûkter˘m z hojn˘ch tuka-
nÛ, velk˘ch plodoÏrav˘ch ptákÛ, v trusu
se potom semínka mohou dostat do
koruny nûkterého vysokého stromu.
Tam díky neustál˘m de‰ÈÛm je zaji‰tûna

vlhkost nutná
pro klíãení,
a také sluneã-
ního svûtla je
tam dost.
Zprvu jen asi 
5 mm velk˘
s e m e n á ã e k
sdílí stanovi‰-
tû jen s orchi-
dejemi a bro-
mel iov i t˘mi
r o s t l i n a m i
t a k z v a n ˘ m i
epifyty, speci-
al izovan˘mi
na rÛst v koru-
nách. Velmi
pozvolna se
takov˘ semenáãek vyvíjí v mal˘ kefiíãek.
Náhle se v‰ak stane podivná vûc, jeho
vûtviãky pfiestanou rÛst a ve‰keré sta-
vební látky jsou investovány do jediného
vzdu‰ného kofiene. Ten visí dolÛ jako
provázek a je tlust˘ sotva pÛl centimet-
ru. Jakmile ‰piãkou dosáhne pÛdy, boha-
tû se v ní rozvûtví a zaãne ãerpat Ïiviny.
Teprve potom mal˘ kefiíãek vysoko
nahofie pokraãuje v rÛstu a mÛÏe vyslat
i dal‰í kofieny. Ty se ov‰em plazí po vût-
vích a kmeni hostitelského stromu.
âasem se propojují pfiíãn˘mi spojkami,
takzvan˘mi anastomózami. Právû ty jsou
charakteristick˘m, speciálním pfiizpÛso-
bením vlastním jen ‰krtiãÛm. Kofieny
rozlezlé po kmeni tloustnou, zplo‰Èují se,

srÛstají v pevnou armaturu. Obepnut˘
strom také vûkem pfiirozenû tloustne, ale
v obepnutí ‰krtiãe je stlaãována jeho
l˘ková vrstva, vedoucí vodu a Ïiviny od
kofienÛ do koruny. Îivotnû dÛleÏité cévy
v l˘ku fungují stále hÛfie, aÏ hostitelsk˘
strom zaãne churavût a místo pfiirÛstání
vûtví zaãíná odumírat. ·krtiã naopak
mohutní tím více, nakonec se stane
samostatnû stojícím, i kdyÏ dut˘m stro-
mem. V dutinû je jen troud pozÛstal˘
z práchnivûjícího hostitele. Popsan˘m
postupem mÛÏe nepatrn˘ semenáãek
‰krtiãe obstát v pralese a vymûnit si
místo s jin˘m druhem stromu.

Nyní, pfiijdete-li do botanické zahra-
dy, mÛÏete si pov‰imnout ‰krtiãe právû
ve stadiu, kdy jeho první vzdu‰n˘ kofien
jiÏ zakofienil v pÛdû a jeho pÛvodnû
drobn˘ kefiíãek mohutní. Podobá se asi
jeden metr velkému rozvûtvenému oby-
ãejnému pokojovému „fíkusu“, jen
s více zakulacen˘mi listy. Domníváme
se, Ïe ‰krtiãe udrÏíme v omezeném pro-
storu skleníkového pavilonu díky moÏ-
nosti umûle omezovat jeho vûtvoví.
Îádn˘ strom téÏ neu‰krtí, neboÈ ve skle-
níku jsou jen betonové (a proto dosta-
teãnû pevné a provoznû bezpeãné) atra-
py stromÛ. Pfiíslu‰n˘, vlastnû v âeské
republice unikátní exponát, naleznete
ve zmínûném pavilonu E, zvaném „Neo-
tropis“, a sice na „stromû“ zaklesnutém
do druhého jako porta. 

Miloslav Studniãka,
fieditel Botanické zahrady Liberec
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Kolik bude stát lyÏování na Je‰tûdu

Sudy piva testovaly novou lanovku

Náv‰tûvníci lyÏafiského areálu na
Je‰tûdu se letos setkají s nûkolika
novinkami. K dispozici budou mít
napfiíklad i nové pÛjãovny sportovního
vybavení s nabídkou nejnovûj‰ích
modelÛ, ale také testovací centrum
a samozfiejmostí je kvalitní lyÏafisk˘
servis. Permanentky se budou prodá-
vat celkem v ‰esti centrálních poklad-
nách a ke zv˘‰ení komfortu lyÏafiÛ pfii-
spûje také moderní samoobsluÏná res-
taurace a nové sociální zafiízení.

A nakolik letos lyÏafie jejich záliba na
Je‰tûdu vyjde? Za celodenní lyÏování
zaplatí dospûl˘ náv‰tûvník 550 korun,
dûti 380 korun. Tfiíhodinová perma-
nentka pfiijde dospûlého na 350 a dítû
na 250 Kã, za veãerní lyÏování zaplatí
dospûlí i dûti 220 Kã. Sezonní perma-
nentka pro dospûlého je za 8 000 Kã
a pro dítû za 6 000 Kã. „Leto‰ní lyÏová-
ní na Je‰tûdu v‰ak nelze vÛbec srovná-
vat s minulostí, mnohonásobnû se zv˘-
‰ila pfiepravní kapacita, komfort a také

sluÏby. Ceny doznaly proti uplynulé
sezonû urãit˘ch zmûn, ale navzdory
na‰im investicím do modernizace areá-
lu a v porovnání s nárÛstem provozních
nákladÛ, je stále drÏíme na v˘raznû
niÏ‰í hladinû, neÏ by odpovídalo z toho-
to pohledu skuteãnosti,“ vysvûtlil Dani-
el Svrãek, fieditel spoleãnosti Snowhill.
V nabídce jsou také speciální skipasy
umoÏÀující kombinovat lyÏování
s náv‰tûvou aquaparku. (dav)

Rozsáhlou expozici loutek ze svého
archivu vystavilo liberecké Naivní diva-
dlo ve ‰panûlském mûstû Alicante.
V˘stavu spoleãnû pofiádalo Naivní
divadlo Liberec a Mezinárodní loutkáfi-
sk˘ festival v Alicante. Expozice pfied-
stavila ‰panûlskému publiku i hostÛm
z mnoha dal‰ích zemí vÛbec poprvé
ãást z bohatého a peãlivû uchovávané-
ho archivu tohoto pfiedního ãeského
loutkového divadla. Historie Naivního
divadla Liberec, které vzniklo pfied 57
lety a za dobu své existence vytvofiilo
témûfi 240 inscenací, je nesmírnû pest-
rá. Vystavované loutky vznikly z velké
ãásti pfiímo ve vlastních divadelních
dílnách a pfiedstavují pfiíklady umûlec-
ké práce, na které se podíleli ‰piãkoví
ãe‰tí tvÛrci – v˘tvarníci a fiemeslníci.

Z dlouhé fiady umûlcÛ, ktefií se spo-
lupodíleli na v˘voji a rozkvûtu Naivního
divadla, byli vybráni ti, ktefií dominant-
nû ovlivÀovali v˘tvarnou tváfi pfiedsta-
vení v posledních dvaceti letech. Tvor-
ba Pavla Kalfuse, Ivana Anto‰e, Ivana
Nesvedy i Petra Matáska patfií k tomu
nejlep‰ímu, co bylo v ãeské loutkáfiské
scénografii vytvofieno. Loutky Mirosla-
va Meleny, i kdyÏ jsou star‰ího data, do

tohoto souboru právem rovnûÏ náleÏí.
Expozice zahrnovala více neÏ 60 lou-
tek, plakáty a fotografie z inscenací.
Centrálním objektem kolekce byl
v Liberci dobfie znám˘ nafukovací slon
– Harlek˘n, maskot Mezinárodního fes-
tivalu loutkového divadla Matefiinka.
V˘stava v Alicante se konala od 1. 12.
do 10. 12. 2006.

Souãasnû s v˘stavou odjel do ·panûl-
ska i soubor Naivního divadla. Do pro-
gramu v˘znamného loutkáfiského festi-

valu v Tolose, kter˘ letos hostil celosvû-
tové setkání UNIMA (Mezinárodní lout-
káfiské organizace), bylo Naivní divadlo
vybráno s inscenací Tomá‰e Dvofiáka
Bezhlav˘ rytífi, a také Koranto a Padoli-
no neboli ObleÏení hradu Valeãova
(autorka hry Iva Pefiinová). Jedná se
o mimofiádn˘ úspûch, jelikoÏ Bezhlav˘
rytífi je jedním ze dvou titulÛ, které
pofiadatelé vybrali mimo hispánskou
kulturní oblast, na kterou se festival
zamûfiuje. Naivní divadlo odehrálo
pfiedstavení ve ‰panûlské verzi. V rámci
festivalu uvedlo Naivní divadlo celkem
‰est pfiedstavení v Tolose a v pfiilehl˘ch
mûstech (28. 11.–3. 12. 2006). Poté sou-
bor NDL zavítal na jih do mûsta Alican-
te, kde 6. a 7. 12. Bezhlavého rytífie
zhlédli také náv‰tûvníci Mezinárodního
loutkového festivalu.

V˘stava loutek Naivního divadla
Liberec a hostování na Mezinárodních
loutkáfisk˘ch festivalech v Tolose a Ali-
cante se uskuteãnily za podpory statu-
tárního mûsta Liberec a byly souãástí
projektu Invaze do Evropy, realizované-
ho ve spolupráci s Divadelním ústavem
a za podpory Ministerstva kultury âR
a hlavního mûsta Prahy. (jh)

Naivní divadlo se pfiedstavilo ‰panûlskému publiku

Nová ãtyfisedaãková lanovka na
âern˘ vrch, kterou letos vybudovala
v lyÏafiském areálu na Je‰tûdu spoleã-
nost Snowhill, absolvovala dÛleÏit˘
zatûÏkávací test v podobû pivních sudÛ.

Testování lanovky trvalo celou sobo-
tu 25. listopadu 2006. Pfiesnû 230 piv-
ních sudÛ o celkové váze ãtrnáct tun
zaplnilo polovinu z 88 sedaãek po celé
délce taÏné vûtve lanovky. Experti
z dodavatelské firmy Doppelmayer
a technici spoleãnosti Snowhill tímto
zpÛsobem provûfiovali a sefiizovali
brzdn˘ systém zafiízení. „Lanovku jsme

pou‰tûli v padesátimetrov˘ch cyklech
tam a zase zpût. Testovali jsme nejrÛz-
nûj‰í situace zpomalení v urãit˘ch
ãasov˘ch úsecích i stav nouzového
zastavení. Zkou‰ky dopadly velice
dobfie, lanová dráha odpovídá v‰em
normám a mÛÏe b˘t uvedena do provo-
zu,“ zhodnotil test Filip Svrãek, projek-
tov˘ manaÏer spoleãnosti Snowhill.

Nová ãtyfisedaãková lanovka na
âern˘ vrch stojí na jedenácti sloupech,
mûfií 820 metrÛ a zdolává pfiev˘‰ení
288 metrÛ. Její kapacita je 2 005 osob 
za hodinu. Pohybuje se rychlostí 2,6 m/s,

coÏ znamená, Ïe náv‰tûvníci dorazí na
vrchol zhruba za pût minut.

V první polovinû prosince mají pro-
bûhnout také provozní testy nové ãtyfi-
sedaãkové lanovky na Skalku. (rz)
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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, kfiíÏenec stfiední, ãern˘, 1 rok •
fena, kfiíÏenec jezevãíka, ãerná s pále-
ním, 11 let • pes, kfiíÏenec dobrmana, 
2 roky • pes, kfiíÏenec NO, ãern˘, 1 rok
• pes, kfiíÏenec jezevãíka, rezav˘, 13 let
• pes, kfiíÏenec jezevãíka, ãern˘, 12 let
• fena, kokr‰panûl, zlatá, 8 let • pes,
jezevãík, ãern˘ s pálením, 9 let • fena,
nûmecká doga, cca 10 let • pes, kokr-
‰panûl, zlat˘, 10 let • pes, kfiíÏenec
mal˘, plav˘, 5 let • fena, kfiíÏenec kokr-
‰panûla, rezavá, 6 let • pes, kfiíÏenec
mal˘, ãern˘, 6 let • pes, NO, pálen˘, 
6 let • pes, kfiíÏenec labradora, ãern˘, 
4 roky • pes, stfiedoasiat, 5 let • pes,
kfiíÏenec NO, svûtle pálen˘, 1 rok • pes,
kfiíÏenec stfiední, ãernobíl˘, 2 roky •
pes, pasteveck˘, 2 roky • fena, kfiíÏe-
nec pasteveãáka, plavá, cca 4 roky •
pes, kfiíÏenec kníraãe, ãern˘, 1 rok •
fena, dobrman, 6 let • fena, kfiíÏenec
mal˘, plavá, 7 let • fena, kfiíÏenec
jezevãíka, 5 let • pes, NO, vlko‰ed˘, 
3 roky • pes, kfiíÏenec kníraãe stfiední,
plav˘, 1 rok

V Centru pro zvífiata v nouzi jsou tfii
dvoumûsíãní ãerná koÈata, dvû mouro-
vatá a také dospûlé 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

8.–10. 12. KLÁ·TER
Klá‰terní 117/2, tel.: 482 710 540

11.–14. 12. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

15.–21. 12. BOHEMIA
tfi. 1. máje 354/45, tel.: 485 113 484

22.–24. 12. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 102 048

25.–28. 12. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

29. 12. 2006– 4. 1. 2007 JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

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.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLN¯ âAS
■ V‰em pfiíznivcÛm sezonních sportÛ pfiiná‰íme pfiehled cen vlekÛ na‰eho regio-
nu (Je‰tûd, Bedfiichov, Severák, Tanvaldsk˘ ·piãák) spolu s kontakty na jejich pro-
vozovatele. Pfiipravte se na snûhovou nadílku, inspiraci vám nabízí stránky
www.infolbc.cz , popfi. obdrÏíte zmínûné ceníky zdarma v mûstském informaãním
centru (MIC).
■ Vánoãní ãas se blíÏí a s ním pfiichází i krásná tradice sváteãních (adventních)
trhÛ. Mûstské informaãní centrum Liberec pfiipravilo soupis termínÛ tûchto trhÛ
v Liberci a okolních mûstech, abyste si mohli vãas naplánovat své vánoãní náku-
py.
■ Pokud jiÏ nyní netrpûlivû oãekáváte pfiíchod taneãní sezony v novém roce 2007,
urãitû vás potû‰íme pfiehledem plesÛ, které najdete na www.infolbc.cz nebo
obdrÏíte zdarma v MIC.

PRODEJ
■ Budete-li pfiem˘‰let o vhodném dárku k VánocÛm, neopomeÀte nás nav‰tívit.
Pro své blízké nebo známé si u nás mÛÏete vybrat zajímavé publikace s regionál-
ními tématy a lze vyuÏít i v˘hodn˘ch slev na nûkteré knihy – napfi. Hrady a zámky
âR; Rozhledny âech, Moravy a Slezka; Stalo se na severu âech; Poezie jizerské
Ïuly a dal‰í. Pfiijìte si vybrat.
■ Sbûratelé jistû uvítají nabídku kapesních kalendáfiíkÛ s nûkolika motivy (napfi.
s fotografií tramvaje Bovera u pfiíleÏitosti 110 let zahájení tramvajového provozu
v Liberci) apod. Kalendáfiíky Ïádejte zdarma v MIC.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MùSÍCE PROSINCE
6. 12. 1887: zastupitelé rozhodli o vítûzném projektu stavby nové radnice (119 let).

18. 12. 1898: byla zpfiístupnûna budova Severoãeského muzea (108 let).
22. 12. 1867: se narodil slavn˘ kritik F. X. ·alda (139 let).

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

Pfiíjemn˘ mûsíc prosinec a krásné Vánoce pfieje a na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolek-
tiv pracovníkÛ oddûlení cestovního ruchu, odboru ‰kolství, kultury a sportu.

Statutární mûsto Liberec
vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního
mûsta Liberec v roce 2007.
Îadatelem o dotaci ze sportovního fondu mÛÏe b˘t fyzická i právnická osoba,
nestátní organizace, spolek, sdruÏení nebo nadace. Dotace 1. kola jsou zamûfieny
na vefiejné jednorázové, náborové a propagaãní akce konané v termínu od 1. bfiez-
na do 31. srpna 2007. Dotaci lze poskytnout pfieváÏnû na propagaci, technické
zabezpeãení, pronájem sportovi‰È a tûlocviãen.
Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici od 1. 12. 2006 na
oddûlení kultury a sportu Magistrátu mûsta Liberec (budova radnice, 1. patro,
dvefie ã. 109b), v recepci radnice a trvale na webov˘ch stránkách statutárního
mûsta Liberec www.liberec.cz
Vyplnûné Ïádosti jsou pfiijímány kaÏd˘ pracovní den pouze na oddûlení kultury
a sportu do pátku 29. ledna 2007 do 14.00 hodin. Dal‰í dotazy rádi zodpovíme na
tel. ãísle 485 243 385 (p. Kopeck˘, referent oddûlení kultury a sportu).

vyhla‰uje 1. kolo pro poskytnutí dotací
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdûlávání statutárního mûsta Liberec v roce 2007.
Dotace budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. bfiezna do 30. záfií
2007. Tiskopisy Ïádostí vãetnû základních pravidel jsou k dispozici 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. ledna 2007 do 18.00 hodin.

Statutární mûsto Liberec
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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
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Zaãal ãtvrt˘ roãník vefiejné sbírky „Pozvednûte slabé!“
âtvrt˘ roãník vefiejné sbírky

„Pozvednûte slabé!“ zahájila v Liberci
Nadace Euronisa. Zimní ãást sbírky se
uskuteãní v 16 mûstech ãeské ãásti
Euroregionu Nisa. V krajském mûstû je
sbírka realizována prostfiednictvím
dobrovolníkÛ ze stfiedních ‰kol, ktefií se
v libereck˘ch ulicích budou pohybovat
s pfienosn˘mi pokladniãkami. Vefiejnou
sbírku v‰ak lze podpofiit odevzdáním
libovolného finanãního pfiíspûvku do
pokladen umístûn˘ch na frekventova-

n˘ch místech (benzinov˘ch pumpách,
bankovních ústavech, prodejnách opti-
ky aj.) anebo zaslat na úãet sbírky
u HVB Bank 705 705 705/2700.

Úãelem sbírky je pomáhat t˘ran˘m,
zneuÏívan˘m a zanedban˘m dûtem
(syndrom CAN), pfiispût ke zlep‰ení
a obohacení Ïivota tûlesnû a mentálnû
postiÏen˘ch lidí a také pomáhat sta-
r˘m, nemocn˘m a opu‰tûn˘m lidem
v jejich kaÏdodenním Ïivotû. V˘tûÏek
vefiejné sbírky v Liberci podpofií sdru-

Ïení TULIPAN – „Nová ‰ance“ na ji‰tû-
ní osobní asistence a vybavení chránû-
né dílny urãené zdravotnû postiÏen˘m,
regionální dobrovolnické centrum Je‰-
tûd – na integraci pacientÛ s váÏn˘m
po‰kozením míchy zpût do spoleãnosti
a spoleãnost Reva na osobní asistenã-
ní sluÏbu pro seniory. V minul˘ch tfiech
roãnících této sbírky byla vybrána
ãástka pfievy‰ující 1,5 milionu korun
a podpofieno bylo na 69 neziskov˘ch
organizací.

Rady a kontakty

Liberec má tisíc
ulic a jednu náves

■ Matefiské centrum âMELÁK (Kun-
ratická, OD Luna 1. p.) srdeãnû zve na
tyto prosincové akce:
15. 12. Cviãení s miminky (10 h),
13. 12. Baby-aromaterapie (10 h), 
16. 12. Vánoãní stromeãek pro zvífiátka
+ oh˘nek (sraz ve 14 h u Luny-Z·),
19. 12. Vánoãní besídka s koledami
a divadlem (15.30 h)
22. 12. Vánoãní bzuãení pfii svíãkách
(siesta pro maminky) od 20 h v matefi-
ském centru. Více informací na
www.mc.cmelak.cz a mc@cmelak.cz
(tel. 608 100 203).

Donedávna bezejmenná ãást v libe-
recké ãtvrti Pilínkov získala název. Pro-
stor pfied kapliãkou sv. Vavfiince a zre-
konstruovanou budovou historické
hasiãské zbrojnice, mezi ulicemi Pu‰ki-
nova a Pilínkovská, se nyní jmenuje
Náves Miroslavy Tauchmanové. Kla-
sické uliãní oznaãníky vymezily prostor,
kter˘ nese název po b˘valé obyvatelce
této liberecké ãtvrti, zamûstnankyni
magistrátu a dobrovolné hasiãce.

Na území Liberce se nyní setkáte aÏ
s 960 nazvan˘mi ulicemi, dvûma desít-
kami námûstí a nyní i první návsí.


