
jimkou. V následku neočeká-
vaných přívalů sněhu není
vyloučeno, že klasický. začá-
tek návštěvnické sezony bude
. muset.býtodložen, :,.

"ZačáiE&dul:i~a.íako ~ačá-
tek sezony nevidím příliš rů-
žově.Sami se ani pořádně ne-
můžeme dostat přes závěje
do hra:du. Pokud se počasí
za čtrnáct dní neumoudří, ne-

Na zaplacení poplatku za od"
voz komunálního odpadu mají Li-
berečané do pololetí čas.

Liberec - Peníze nutné k
zaplacení nákladů na 'odvoz
'. domovního odpadu již Libe-
rečané nemusí .platit čtvrtlet-
ně; jak tomu bylo doposud,
ale pololetně. Informoval o
tom liberecký magistrát. '.
"Od prvního ledna došlo

ke změně vyhlášky, kdy do-
chází ke změně splatnosti:
Nově budou občané platit
zpětně za odvoz odpadů do

l ----- o

steskla si kastelánka frýd-
lantského hradu a zániku Ja-
na Pavlíková. ,
-Nádvoři.a příchod kzániku

zdobí obrovské ~upy sněhu
a tam, kde není;. narazíte na
led. "Nezbývá nám než dou-
fat, že za čtrnáct dní, které
nám do otevření zbývají, stih-
nernevšechno připravit," za-

25. 7. 2006 a pak až 25. led-
na 2007," informovala nás ve-
doucí oddělení poplatků a da-
ní liberecké radnice Ivana Ti-
šerová s tím; že pokud si ně-
kdo chce platit dopředu, je
to možné.
Ziněna naopak nastává

chatařům. Ti museli zaplatit
v lednu o jedno čtvrtletí více.
"Zde se poplatek musí platit
dopředu! tak jako v minulos-
ti," podotkla Ivana Tišerová.
Výše poplatků za odpady

, se 'podle liberecké radnice ne-

čeká na návštěvníky několik.
překvapení. "Změnil se začá-
. tek prohlídkové trasy. Také
chceme během roku zpřís-
. tupnit knihovnu," uvedla Ja-
na Pavlíková.
Obdobné starosti mají také

na hradu a zámku Grabštejn.
Jak nám zdejší ředitel Jan
Sedlák prozradil, sníh jim zde

mění. Občané s trvalým po-
bytem v Liberci musejí platit
41 korunměsíčně, coŽ ročně
činí 492 Kč. "Pokud má po-
platník trvalý příkaz v bance,
nemusí nutně provádět změ-
riu. Dubnová a říjnová úhrada'
bude použita jako záloha na
splatnost v červenci 'a lednu.
Poplatník s trvalým pobytem
poprvé pozná rozdíl v dubnu
2006 - nebudou mu distri-
buovány ~loženky.a nebude
nic platit," podotkla Ivana ;ri- •
·šerová. (tl)

\,;t::ly I U.1\.. "I'\.. la~vv yH! POIUQL-

kam patří zámek Sychrov.

Novela vyhlášky přinesla
změnu placení za odpady

a,;dlskr -lm' lnov a' ny;m' I-Id' em.:•.VěraMartinováje
. .; . '.;.<, už dnes v Liberci
práce, pomáhá ale lidem' znevýhódrtěným na trhu prá~~-; L~bere,c,~ Vě,ra ~artinová,

'. . ..'. . . ..,:,. uznavana prvm dama české
:ti člověka a je- sdružení pomohlo,.aoni jeho pomoc Ti, kteří k nám chodí, často ani nev~4í' country, vystoupí dnes v Do-
ihou mu v ori- přestali potřebovat; '. co by chtěli dělat, nebo na co riúijí měkultury v Liberci od 19.30
nasměrují jej MaminkY převládají sc~opnos~i: ~omáháme jim pro30 .najít hodin. U nás zahajuje turné

tší šanci uspět, 'v',', v· v, . nejvhodnější typ kurzu a zvazujerne k novému CD "Věřím svým
rzy. "Když lidé '. Zatím pncha~eJl, predevsl~ ma- jejich realistické uplatnění," doplnila snům". Zpívá sní i anglický

, : v . rninky na materske dovolene nebo za sdružení ianus koordinátorka Len- host Jarnie Marshall (lan)~?prací, ~ashto těsně po ní. Narození dítěte jim zrnění ka Polívková .. ' .' r •

mJlt do nase o V· , h dn ··v, ., v'· ". .. ,. . životní o oty a zjístují, ze Je sou- Více o sdružení se .mohou zájemcily krok mohou v " k .. V h v, . .... .

v.'. casna prace neuspo .ojuje. orsim 'kromě osobního kontaktu dozvědět
ru ~:1~urzech případě se jim nepodaří nastoupit na na internetové adrese www.ianús.cz.
Naší vyhodou . své původní místo vůbec a několika- Sdružení bude také 2l. března na be-
~ž~me věnovat letá ztráta kontaktu s pracovní reali- sedě v knihkupectví J. Fryče. Ve

L hdl 7.o.l'fln stále Lou 11m yzalo scbcdl'tyčru. Bchol2nost dnech 1Z...llŽJ

Palečková chystá i
fotovýstavu V Turině

Liberec/Turín - Dvě ..želíz- '
ka v ohni má v nejbližších
dnech liberecká fotografka
Hana Palečková. Nejprve
dnes 'v 17. hodin otevírá yý-
stavu "Kouzlo Českého ráje"
v Turistickém informačním
centru v Horním Hanychově.
.Od pátku 17. března až do 6.
května pak v italském -Turínu
bude vystavovat fotografie
kostelů Libereckého kraje v
katedrále Svatého plátna v
italském Turínu. Vernisáž za-
hájí ředitel žitavského muzea,
Volker Dudeck přednáškou.
Via sacra, v níž seznámí úča-
stníky s církevními památka-
mi Eúroregionu Nisa. (lan)


