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6. zasedání zastupitelstva města v roce 2009  
se koná ve čtvrtek 25. 6. 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice
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Dopravní podnik města Liberce začátkem května zahájil práce na I. etapě vý-
stavby tramvajové trati do Rochlice. Jde o úsek Fügnerova–Mlýnská–Klicperova, kde 
stavba započala rozebíráním dlažby, prováděním sond a vytýčením inženýrských sítí, 
pracemi na opravách opěrné zdi Harcovského potoka a přemístěním tří vzrostlých 
lip do lokality Perštýna. Od počátku května také v celé Mlýnské ulici platí zákaz 
parkování. V souvislosti s tím dopravní podnik od soboty 30. května zahájil výluku 
tramvajového provozu, která potrvá 4 měsíce, tedy do 30. září 2009. Dopravu mezi 
terminálem MHD a Vratislavicemi – výhybna zajišťuje náhradní autobusová dopra-
va. Jak uvedl ředitel DPML Jiří Veselka, stavební práce ovlivní dopravu ve městě, 
neboť po celý červen bude uzavřen tramvajový přejezd v ulici Lipová, kde se budou 
pokládat dvě koleje pro oba rozchody 1 435 a 1 000 mm. „Zde bude vybudován dnes 
chybějící přechod s bezpečnostním ostrůvkem od restaurace Plaudit k terminálu MHD,“ 
upřesnil Veselka. To však nebude jediné omezení dopravního provozu. 

Začala výstavba tramvajové tratě 
na sídliště Rochlice

Soutěž: marťané 
na Ještědu

U příležitosti letošní červencové akce 
Oslavy Ještědu 2009 vypisuje Statutární 
město Liberec soutěž pro děti i dospělé. 
Ústředním tématem jsou tentokrát mar-
ťané, mimozemské bytosti, UFO, létající 
talíře apod. Soutěžní práce lze vyhotovit 
technikou jako je kresba, malba, fotogra-
fie, koláž, popřípadě trojrozměrné dílo. 

Soutěžní práce je zapotřebí ozna-
čit heslem MARŤAN a odevzdat 
nejpozději 27. června 2009 na adresu: 
Městské informační centrum Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
1 nebo je osobně odevzdat v městském 
informačním centru – budova Nového ma-
gistrátu, vchod od autobusové zastávky. 

Všechny práce musí obsahovat jméno 
autora, přesnou adresu bydliště a kon-
taktní telefon, děti by měly uvést věk. 
Vítězné práce budou oceněny a ceny 
autorům předány během Oslav Ještědu 
2009, a to 10. července ve večerních 
hodinách. 

Bližší informace o soutěži: Mgr. Jitka 
Mrázková, tel.: 724 285 940. (ds)

První etapa výstavby tramvajové tratě na sídliště Rochlice začala v okolí 
terminálu MHD směrem do Mlýnské ulice a uzavřela provoz pro automobily 
v ulici Lipová.



R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O

2 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ČERVEN 2009

• Statutární město Liberec již řadu 
let poskytuje Technickým službám města 
Liberce, a. s., dotaci ve výši 1,5 milionu 
korun, která je určena na opravy a úpravy 
na libereckých hřbitovech. V minulých 
letech putovaly prostředky zejména na sta-
vební opravy zdí a hřbitovních staveb, v le-
tošním roce však odbor komunálních služeb 
předložil radním a zastupitelstvu k odsou-
hlasení využití prostředků trochu odlišným 
způsobem. V roce 2008 proběhl průzkum 
zdravotního stavu hřbitovních stromořadí. 
Nejhorší stav byl zjištěn u aleje na hřbitově 
v Růžodole. To byl také důvod, proč bylo 
rozhodnuto o použití třetiny poskytnuté 
dotace právě na obnovu tohoto stromořa-
dí. Další prostředky z celkem 1,5 milionu 
korun si vyžádá oprava topení na hřbitově 
ve Vratislavicích nebo dokončení hřbitovní 
zdi v Ruprechticích. Samozřejmostí je také 
zajištění generálního dušičkového úklidu či 
dalších drobných oprav a údržbových prací 
na všech libereckých hřbitovech.

• Vzhledem k tomu, že současný 
ředitel Divadla F. X. Šaldy František Dáňa 
po prázdninách přestává v této funkci 
působit a odchází do důchodu, radní měs-
ta schválili podmínky výběrového řízení 
na funkci nového ředitele divadla. Po no-
vém řediteli bude požadováno vysokoškol-
ské vzdělání  s minimálně 5letou praxí 
v divadelnictví (z toho minimálně 2 roky 
ve vedoucí funkci), případně středoškolské 
vzdělání s praxí v rozsahu 10 let (z toho 
nejméně 5 roků jako vedoucí pracovník). 
Samozřejmostí je znalost příslušných 
právních předpisů, výborné organizační 
schopnosti, schopnost komunikace v ně-
kterém ze světových jazyků a za výhodu 
pro uchazeče je považována orientace 
v dotační politice ČR, EU i dalších in-
stitucí. Součástí přihlášky uchazeče musí 
být také koncepce  rozvoje divadla. Radní 
z tohoto důvodu rovněž schválili složení 
komise, která bude posuzovat jednotlivé 
kandidáty a jejímž úkolem bude doporučit 

jmenování nejvhodnějšího z nich. Komise 
čítá 12 jmen, mezi nimiž jsou zastupitelé 
a radní města, odborníci z divadelní ob-
lasti, zástupci Rady DFXŠ i režiséři.

• Základní škola U Školy je jedním 
z řešitelů projektů v areálu Městského 
stadionu v Liberci, jejichž seznam 
schválila rada města na konci loňského 
roku. Tyto projekty mají být financovány 
z grantů Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod. V souladu 
s tímto usnesením požádal ředitel ZŠ 
U Školy o navýšení návratného příspěvku 
ve výši  necelých 5 milionů korun, což 
je částka, která pokryje předfinancování 
projektu „Vybudování víceúčelového par-
ku“ z 92,5 %. Zbytek celkových nákladů 
(7,5 %) uhradí v souladu s uzavřenou 
dohodou formou daru provozovatel areálu 
Městského stadionu. Návratná finanční 
výpomoc by měla být městu vrácena 
z následně poskytnuté dotace, a to 
do konce letošního roku.

Radní města se znovu zabývali rekon-
strukcí mostu Letná, neboť šlo na základě 
vypsaného výběrového řízení o dodavate-
le stavebních prací na III. etapu díla.

Do výběrového řízení se přihlásily cel-
kem čtyři společnosti, které předložily své 
nabídky. Jeden z uchazečů byl z řízení 
vyloučen, neboť nesplnil podmínky dané 
zadávací dokumentací. 

Komise tedy hodnotila tři nabídky, kte-
ré posuzovala podle výše nabídkové ceny. 
Jako nejvýhodnější z tohoto hodnocení 
vyšla kalkulace společnosti EUROVIA 
CS, a. s. (23,745 mil. včetně DPH). Radní 
respektovali doporučení výběrové komise 

Třetí etapa rekonstrukce mostu Letná má dodavatele
a svým usnesením mimo jiné schválili 
výsledek výběrového řízení. Podle ná-
městka primátora Františka Hrušy budou 
rekonstrukční práce na mostě zahájeny 
v červenci. 

„Vzhledem k další uzavírce ve městě, 
a to v Lipové ulici a Na Bídě, která 
souvisí s výstavbou nové tramvajové tratě 
do Rochlice, musíme práce naplánovat 
tak, aby nedošlo ve městě k dopravnímu 
kolapsu,” upřesnil Hruša s tím, že město 
počká do doby, kdy budou komunika-
ce v Lipové a Na Bídě opět průjezdné 
a stavba tramvajové tratě se přesune 
do Mlýnské ulice. (ds)

Nejdříve radní a poté květnové zasedání městského zastupitelstva projednalo dokument  s názvem „Závěrečný účet SML 
za rok 2008“. Tento obsáhlý materiál lze pojmenovat účetní uzávěrkou hospodaření města a jím založených společností. 

Ze závěrečného účtu ve stručnosti vyplývá, že město v uplynulém roce hospodařilo takto:

V průběhu celého roku bylo provedeno celkem 5 rozpočtových opatření. Z toho 4 byla schválena zastupitelstvem a obsaho-
vala požadavky odborů vzešlé z aktuálních potřeb města a jedno bylo v závěru roku schváleno primátorem města a vedoucím 
odboru ekonomiky. Toto rozpočtové opatření však řešilo pouze zahrnutí dotací ze státního rozpočtu, které přišly na účet až 
v závěru roku a nebylo je možné projednat v orgánech města. Zastupitelé byli s tímto krokem seznámeni prostřednictvím 
informačního materiálu.

Co se příjmové stránky rozpočtu týče, největší podíl v městské kase tvořily daňové příjmy (1,3 mld.). Nedaňové příjmy byly 
ve výši 123 milionů korun a více než 240 milionů z objemu rozpočtu tvořily kapitálové příjmy. Dotacemi město získalo téměř 
miliardu korun.

Výdajová část rozpočtu obnášela největší objem prostředků na běžné výdaje (téměř 1,7 mld.). Na kapitálové výdaje město 
uvolnilo z rozpočtu více než miliardu korun.

Popis Skutečná částka Plnění

Příjmy (po konsolidaci) 2 616 861 049 Kč 105 %    

Výdaje (po konsolidaci) 2 706 479 575 Kč 98 %

Financování (po konsolidaci) –89 618 526 Kč –35 %

Jak město hospodařilo v loňském roce?

(mk)
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Další začne od 1. července do 30. říj-
na, kdy bude uzavřen tramvajový přejezd 
Na Bídě a veškerá doprava ve směru 
od Textilany do centra bude odvede-
na do Jablonecké ulice.Rekonstrukce 
400 metrů dlouhého úseku tramvajové 
tratě z terminálu do Mlýnské bude oproti 
původním předpokladům o 28 milionů 
korun dražší. 

„Když jsme vloni žádali o dotaci 
z Regionálního operačního programu, ne-

Pokračování ze strany 1

Začala výstavba tramvajové tratě na sídliště Rochlice

věděli jsme, že deska zakrývající Harcovský 
potok je v havarijním stavu. Navýšily se 
i požadavky na přeložky inženýrských sítí,“ 
přiblížil hlavní důvody zdražení stavby 
technický ředitel DPML Martin Čulík. 

Rekonstrukce I. etapy měla původně 
stát 70 milionů korun a dopravní podnik 
počítal, že vzhledem k šedesátimiliono-
vé dotaci z evropských fondů nebude 
vlastní podíl tak velký. Jenže nyní jde 
vzhledem k opravě koryta a přeložkám 

sítí o celkovou sumu 98 milionů korun. 
„Pokusíme se získat část peněz z kraje, 
některé přeložky se totiž budou týkat 
Integrovaného záchranného systému,“ 
dodal Jiří Veselka. 

Trať do Rochlice bude mít společný 
úsek s tratí do Jablonce až k zastávce 
U Lomu a celá stavba až na rochlické 
sídliště má stát přes 610 milionů korun. 
Podle odhadů její výstavba potrvá do ro-
ku 2014. Dagmar Slezáková

Projekt na vybudování nového dětského 
domova a kojeneckého ústavu představila 
zastupitelům loni v říjnu ředitelka městské 
příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO. Byla to jedna z variant, jak 
vyhovět požadavkům nové legislativy 
upravující provoz podobných zařízení. 
Druhou variantou bylo přebudování sou-
časných prostor, avšak kvůli vysokým 
finančním nákladům a také technické 
složitosti tohoto řešení zastupitelé odsou-
hlasili ředitelkou navržený projekt nového 
objektu. Na letošním květnovém zase-

dání se zastupitelé zabývali konkrétním 
umístěním nového zařízení, které spojí 
jak dětský domov, tak i kojenecký ústav 
do stejné lokality a nabídne dětem rodinné 
prostředí. Jako nejvhodnější byla vybrána 
lokalita bývalé MŠ v Pekárkově ulici, která 
je v současné době nevyužívaná a pro 
účely nového dětského centra vhodná.

„V této chvíli probíhají přípravné kroky 
k uskutečnění projektu a jelikož je zatím 
zpracována pouze studie, ředitelka dětského 
centra požádala radu města a zastupitel-
stvo o schválení výběru lokality a pokračo-

vání prací vedoucích k realizaci, zejména 
zadání vypracování nezbytné projektové 
dokumentace,” uvedl tiskový mluvčí ma-
gistrátu Martin Korych. Odhad investič-
ních nákladů činí 45 milionů korun a měl 
by se na nich podílet také Liberecký kraj, 
neboť zařízení má celokrajskou působnost. 
O finančním podílu kraje bude město 
s představiteli kraje jednat.

Součástí žádosti ředitelky je také 
poskytnutí účelové investiční dotace, ze 
které budou hrazeny náklady na projek-
tovou dokumentaci.

Nové prostory pro Dětské centrum SLUNÍČKO

(ks)

Nájemné o míru inflace se od 1. července 2009 zvýší obyvatelům objektů v Krajní ulici. První byty v této ulici  byly pře-
dány do užívání v prosinci 2005, poslední pak v září 2006. Celkem se jedná o 6 objektů, které slouží jako tzv. startovací byty 
a část bytových jednotek jako byty upravitelné. 

Na výstavbu všech šesti domů byla městu poskytnuta dotace Státním fondem rozvoje bydlení a podle uzavřené smlouvy 
je možné jednou ročně zvýšit nájemné o míru inflace k 1. 7., kterou zveřejňuje Český statistický úřad. Komise humanitní 
projednala návrh odboru sociálních a zdravotních služeb, a doporučila radě města ke schválení navýšení nájmu v uvedených 
bytech, a to o míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem (6,3 %).

Přehled nájemného v bytech v ulici Krajní:

Poslední dva objekty byly dostavěny později a bylo u nich zdražení o výši inflace uplatněno méněkrát, tudíž je zde i nižší 
nájemné. Uvedené zvýšení nájemného bude platné od 1. července 2009 a tamní nájemníci budou o tomto kroku písemně in-
formováni. Toto zvýšení se netýká žádných dalších bytů než v Krajní ulici.

Běžné byty nyní Běžné byty nově Upravitelné byty nyní Upravitelné byty nově

Krajní č. p. 1575–1578 68,50 Kč/m2 72,81 Kč/m2 47,42 Kč/m2 50,40 Kč/m2

Krajní č. p. 1579–1580 66,82 Kč/m2 71,02 Kč/m2 46,26 Kč/m2 49,17 Kč/m2

Zvýšení nájemného o míru inflace

(kor)

Příspěvek 5,2 milionu korun vloni získaly od města Kulturní služby Liberec, s. r. o., na svou činnost. Na samotný provoz 
to bylo 3,9 milionu, zbylé prostředky byly účelově vázány jako částečné krytí nákladů na spotřebu energií a na opravy 
městského objektu.

Hlavní budovu Lidových sadů v loňském roce navštívilo cca 94 500 diváků, a to při celkových 412 akcích, Experimentální 
studio přivítalo téměř 22 tisíc návštěvníků na 215 akcích. Dětský koutek fungoval 155 dnů v průběhu roku a návštěvnost se 
v něm pohybovala okolo 32 tisíc. Malá výstavní síň hostila 2 akce, na něž přišlo 300 lidí a Galerie U rytíře se mohla za uply-
nulý rok pochlubit 16 akcemi a návštěvností téměř 4,5 tisíce zájemců.

Program Lidových sadů navštívilo 36,5 tisíce diváků a nezanedbatelnou součástí činnosti jsou také nejrůznější kurzy, na kte-
rých se vystřídaly stovky absolventů.

Do „Liďáků” za kulturou zašlo na pětatřicet tisíc diváků

(mk)
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O více než 32 milionů korun více 
zaplatí město za zimní údržbu než oproti 
loňskému roku. Tato skutečnost je dána 
několika faktory, z nichž hlavní jsou kli-
matické podmínky, které v období od 1. 
listopadu 2007 do 31. dubna 2008 
panovaly ve městě pod Ještědem. Přesně 
v tomto časovém úseku totiž v Liberci 

trvalo vlastní zimní období. Za uvedenou 
dobu byla prováděna údržba na 398 km 
silnic I.–III. tříd, 150 km chodníků 
a na několika tisících metrů čtverečních 
veřejných prostranství, parkovacích 
ploch, zastávek MHD, parkových 
cest a schodech. Na těchto pracích 
se v průběhu celého období podílelo 

346 provozních pracovníků, 49 trakto-
rů, 65 nákladních vozidel a více než 
60 speciálních strojů a mechanismů 
(nakladače, frézy, sypače atd.). Počet dnů, 
kdy teplota nestoupla nad 0 °C byl 41 
(vloni 28), nejnižší teplota byla naměřena 
–15 °C, což je o 7 °C méně než v před-
chozím zimním období.

Zimní údržba přišla na více než 54 milionů korun

Zimní sezona 2007/2008 Zimní sezona 2008/2009
Počet sledovaných dnů zimního období 161 dnů 151 dnů
Celkový spad sněhu za celé období 156 cm 296 cm
Údržba posypem (sníh do 1 cm, námraza) 57 dnů 44 dnů
Údržba pluhování + posyp (spad sněhu 1–5 cm) 13 dnů 16 dnů
Údržba pluhování + posyp (spad sněhu 5–25 cm) 5 dnů 13 dnů
Kalamitní situace 0 dnů 6 dnů
Spotřeba soli 3 334 t 5 461 t
Spotřeba písku 118 t 21 t
Spotřeba solanky 66 560 l 92 911 l
Spotřeba drtě 1 692 t 2 852 t
Spotřeba ekogritu 243 m3 480 m3

Celkové náklady na zimní údržbu včetně DPH 21 610 048 Kč 54 670 577 Kč

Rozvoj města Liberce získal v mi-
nulých letech nový významný faktor 
– dynamika výstavby výrobních kapacit 
a nových obchodních center zásadně 
pozměnila některé části města, změnily 
se vztahy a vazby ve městě, proměnila 
se i majetková struktura pozemků.

Posouzení nových skutečností v úze-
mí, změna legislativy v oblasti územní-
ho plánu, změna metodiky zpracování 
územních plánů, ale také celá řada 
podnětů a závazků na změnu Územního 
plánu města Liberec nashromážděná 
v minulých letech u pořizovatele územ-
ně plánovací dokumentace, vedla v roce 

2007 Zastupitelstvo města Liberce k roz-
hodnutí zahájit práce na pořízení nového 
územního plánu. Na základě územně 
analytických podkladů, zpracovaných 
průzkumů a rozborů (v letech 2007–2008) 
byl odborem strategie a územní koncep-
ce magistrátu zpracován návrh zadání 
Územního plánu Liberce.

Projednání, doplnění a schválení zadá-
ní Územního plánu Liberec v říjnu 2008 
umožnilo v souladu se zákonem o ve-
řejných zakázkách vypracovat zadávací 
dokumentaci soutěže a vyhlásit soutěž 
na zhotovitele územního plánu města. 
Soutěž proběhla v souladu se zákonem 

a v dubnu 2009 Rada města Liberce 
schválila výsledky soutěže a vyhlásila 
vítěze. Po uplynutí všech zákonných lhůt 
mohl dne 13. 5. 2009 primátor města Jiří 
Kittner podepsat smlouvu se zhotovitelem, 
a to firmou SAUL, s. r. o. Liberec. Tento 
zhotovitel společně se svými subdoda-
vateli a ve spolupráci s pořizovatelem 
zpracuje nový územní plán města.

O postupu prací a ostatních sou-
vislostech budou občané města infor-
mováni v regionálních médiích a pře-
devším na webových stránkách města 
www.liberec.cz.
Odbor strategie a územní koncepce

Nový územní plán Liberce

Odbor komunálních služeb libereckého 
magistrátu zajišťuje již čtyři roky po-
stupnou revitalizaci veřejně přístupných 
dětských hřišť v Liberci. Od roku 2005 se 
podařilo zrekonstruovat například hřiště 
v ulici Jabloňová nebo v ulici Půlpánová. 
Z nových herních prvků se mohou těšit ta-
ké děti na hřištích v ulicích Puchmajerova,  
Soukenická či na sídlišti Broumovská. 
Celkem bylo do obnovy těchto dětských 
hřišť investováno 2 809 964 korun.

V letošním roce si děti hrají na no-
vém hřišti v ulici Rychtářská, které  
bylo dokončeno vloni na podzim a jeho 
regenerace stála 1 013 904 Kč. Hřiště 
je vybaveno atraktivními herními prvky 
– prolézačkou, kolotočem, vahadlovou  
a závěsnou houpačkou a oplocená část 
pro malé děti je doplněna skluzavkou, 
pískovištěm a pružinovými houpadly.  

Rekonstrukce probíhají dle projek-
tu „Regenerace dětských hřišť“, který 
mapuje současná hřiště, jejich využití 
i potřeby zde žijících obyvatel. Projekt 
byl zpracován na principu: lepší je mít 
méně, ale za to dobře vybavených hřišť  
pro určitou spádovou oblast.

Na některých veřejně přístupných 
místech stačí dobře udržované pískoviště 
s 1–2 herními prvky. Nové plochy jsou 
vybavovány herními prvky, které mají 
osvědčení  a splňují všechny bezpečnostní 
normy. Každé hřiště je po rekonstrukci 
zařazeno do plánu, podle kterého se 
provádějí pravidelné kontroly a úklid, 
jednou ročně jsou podrobeny prohlídce 
akreditovanou kanceláří. Z kontroly se 
pořizuje protokol s doporučením, které 
opravy musí provozovatel zajistit, aby 
bylo hřiště bezpečné. Údržbu dětských 

hřišť pak zajišťují technické služby. Pro 
letošní rok odbor komunálních služeb 
připravuje rekonstrukci dětského hřiště 
„Opavia“ na sídlišti Kunratická, kde byly 
vloni z bezpečnostních důvodů odstraně-
ny již nevyhovující herní prvky. Rovněž 
bude letos realizována revitalizace hřiště 
U Hokejky.

Seznam rekonstruovaných dět-
ských hřišť (DH) v Liberci:

DH Skalní, DH Puchmajerova, DH 
Matoušova, DH Českých Bratří, DH 
Slunečná x Luční, DH Cyrila a Metoděje, 
DH Čapkova, DH Opavia Kunratická, DH 
Vackova, DH Česká, DH Gagarinova, DH 
Půlpánová, DH Jabloňová, DH Červeného, 
DH u DPS Rochlice, DH Dobiášova, DH 
Burianova, DH Vlnařská, DH Soukenická 
a DH Rychtářská. 

Monika Šilarová a Lucie Sládková

Kdo si hraje nezlobí
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A léta běží...
Jména všech seniorů, kteří oslavili 
narozeniny v květnu 2009, zajistila 
Komise pro občanské záležitosti.
90 let – Petr Antoni, Marie Hamerlová
91 let – Marie Poláčková, Eleonora 
Synková, Zdeňka Rosendorfová, Marie 
Kučerová, Bohumila Doubravová, 
Miloslava Moravcová
92 let – Ludmila Štěpánková, Ludmila 
Kloudanová
93 let – Blažena Suchánková, Anna 
Kvapilová, Marie Kubátová
94 let – Růžena Pokorná, Blažena 
Hořáková
95 let – Karel Polívka, Marta Šmídová
96 let – Justina Maříková, Marie 
Rejhonová
97 let – Emilie Veverková
98 let – Josef Lesný
100 let – Marie Bímová
Oslavencům k jejich významnému 
životnímu jubileu gratulujeme.

Židovská obec Liberec by na tomto 
místě ráda poděkovala Statutárnímu 
městu Liberec za příspěvek na vybudo-
vání Památníku obětem šoa v obřadní 
síni na libereckém židovském hřbitově. 
Budova obřadní síně byla postavena roku 
1900 a svému účelu sloužila až do začát-
ku 2. světové války. Pak přišlo vyhlazení 
valné části předválečné židovské komu-
nity čítající téměř 1 700 členů. Po válce 
obřadní síň chátrala a nakonec byla až 
do roku 1989 používána jako sklad kávy. 
Ve městě až donedávna chyběl důstojný 
památník, který by oběti šoa připomínal. 
S nápadem vytvořit jej v obřadní síni 
přišel bývalý dlouholetý předseda a nyní 
člen představenstva obce Pavel Jelínek. 
Oslovil děkana Fakulty architektury TUL, 
jejíž studenti poté předložili několik ná-

Zlaté kříže třetího stupně a je-
den kříž prvního stupně převzalo 
4. května 2009 sedmatřicet bezpří-
spěvkových dárců krve v obřadní 
síni liberecké radnice.

Zlatý kř íž prvního stupně 
za 160 bezpříspěvkových odběrů 
převzal z rukou primátora Jiřího 
Kittnera, ředitele Českého červené-
ho kříže v Liberci Karla Studeného 
a ředitele liberecké pobočky VZP 
Jiřího Benedikta, Petr Indra (viz. 
snímek). Zlatý kříž třetího stupně 
je udělován za 80 bezpříspěv-
kových odběrů. Všichni ocenění 
dárci krve dostali kromě zlatých 
křížů rovněž upomínkové před-
měty a od libereckého primátora 
mimo jiné i Medaili Statutárního 
města Liberec. Pojištěnci VZP si 
navíc odnášeli finanční poukázky 
ve výši 1 000 Kč na lázeňsko-re-
habilitační program.

Po slavnostním předání jsme se 
zeptali nositele nejvyššího ocenění 39letého Petra Indry, zda si pamatuje na svůj 
první odběr. „Přesně, bylo to 11. června 1993 a od té doby tak činím pravidel-
ně,“ prozradil Petr Indra, který mimochodem má na svém kontě bezpříspěvových 
180 odběrů, což znamená, že krev daruje po třech týdnech až jednom měsíci. Pro 
dárcovství krve se rozhodl v mládí po vzoru svých rodičů. „Darovat krev a ještě bez 
nároku na honorář je obrovská pomoc pro lidi, kteří tuto vzácnou tekutinu potřebují,  
a zvlášť v době, kdy funguje konkurence, která dárcům za odběry platí. Tím  nikoho 
neodsuzuji, zvlášť ne studenty, ty bych i pochopil, ale myslím, že morální je dát krev 
bez finančního ohodnocení,“ dodal Petr Indra, kterého v jeho počínání podporuje 
i manželka Olga. 

Petr Indra přiznal, že k bezpříspěvkovému dárcovství přesvědčil nebo přivedl i své 
kolegy z práce nebo kamarády. Doufá, že až jeho dvě dcery vyrostou, přesvědčí 
i je o této pomoci lidem.

Primářka transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec, MUDr. Renata 
Procházková, uvedla, že dárců se 160 a více odběry je u nás málo, ale důležité 
je, že jsou. Proto se také dohodli s primátorem Jiřím Kittnerem na další spolupráci 
a setkávání s lidmi, kteří dárcovstvím krve pomáhají zachraňovat lidské životy.

Text a foto Dagmar Slezáková

Petr Indra daruje krev každý měsíc

Poděkování Statutárnímu městu Liberec

vyhlašuje II. kolo pro poskytnutí dotací 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec v roce 
2009. Dotace budou poskytovány na akce  
uskutečněné v období od 1. října 2009 
do 28. února 2010. Tiskopisy žádostí včet-
ně základních pravidel jsou k dispozici na  
odboru školství, kultury a sportu v budově 
radnice, 1. patro, kancelář č. 111a u Zuzany 
Jadrné, tel.: 485 243 384, dále v recepci 
radnice a trvale na webových stránkách 
Statutárního města Liberce www.liberec.cz 

Vyplněné žádosti jsou přijímány v úřed-
ní době Magistrátu města Liberec na po-
datelně nebo přímo na odboru školství, 
kultury a sportu, nejpozději však do pátku 
31. července 2009 do 14.00 hodin.

Statutární město 
Liberec

vrhů řešení, z nichž byl vybrán návrh 
Štěpána Gudeva. Ten byl následně zpra-
cován stavitelsky Ing. arch. Vojtěchem 
Šrutem a výtvarně M.A. Janem Stolínem. 
K provedení stavby byla vybrána stavební 
firma Brex.

Část finančních prostředků na vybudo-
vání Památníku obětem šoa získala naše 
obec od Libereckého kraje, Nadačního 
fondu obětem holocaustu, firem Ermeg 
a Arno Fuchs Esslingen, ŽMP a převáž-
nou část od Statutárního města Liberec. 
Zvláště bychom zde chtěli poděkovat panu 
primátorovi Ing. Jiřímu Kittnerovi, který 
o náš záměr projevil mimořádný zájem 
a porozumění.

Památník byl slavnostně otevřen 
9. listopadu 2008 u příležitosti 70. výročí 
tzv. Křišťálové noci. Bude sloužit nejen 

k připomínání historie, ale také k pořá-
dání kulturních a vzdělávacích akcí. Je 
přístupný v nadcházejícím letním období 
v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin 
a  v neděli od 14 do 17 hodin.

Část obřadní síně



Marek Stejskal strážník č. 5048
mobil: 737 298 095, okrsek1@mp.liberec.cz

okrsek Františkov, Jáchymovská 261, 
Liberec X, tel.: 488 578 151, 
okrsek č. 1: Františkov, Růžodol I – hranice 
úseku jsou tvořeny: ul. Švermova, Domky, 
Ostašovská až za průmyslovou zónu Sever 
a zpět částí Růžodol I podél železniční tratě 
od Chrastavy k ul. Švermova.

Miloslav Štípek strážník č. 5068
mobil: 602 718 923, okrsek2@mp.liberec.cz

okrsek Františkov, Jáchymovská 261, 
Liberec X, tel.: 488 578 151, 
okrsek č. 2: Jeřáb, Horní Růžodol – hranice 
úseku jsou tvořeny: od točny tramvaje ulicí 
Hanychovská, Ještědská, Kubelkova, České 
mládeže a železniční tratí za nádražím ČD 
zpět k viaduktu v ul. Hanychovská.

Karel Nožička strážník č. 5039 
mobil: 737 298 094, okrsek3@mp.liberec.cz

okrsek Františkov, Jáchymovská 261, 
Liberec X, tel.: 488 578 151,
okrsek č. 3: Janův Důl, Karlinky – hranice 
úseku jsou tvořeny: ul. Švermova, Karlinská, 
Volgogradská, Kubelkova, Ještědská, 
Hanychovská a zpět k točně tramvají u via-
duktu v ul. Švermova.

Jaroslav Brodský strážník č. 5079
mobil: 739 500 999, okrsek4@mp.liberec.cz

okrsek Františkov, Jáchymovská 261, 
Liberec X, tel.: 488 578 151, 
okrsek č. 4: Horní/Dolní Hanychov – hrani-
ce úseku jsou tvořeny: ul. Kubelkova, České 
mládeže, Dubice, Ještědská, U Internátu, 
Irkutská, Volgogradská a zpět ke křižovatce 
s ul. Kubelkova

Karel Rýgl strážník č. 5047
mobil: 737 278 808, okrsek5@mp.liberec.cz

okrsek Rochlice, Pionýrů 976,
Liberec VI, tel.: 488 578 153,
okrsek č. 5: Rochlice – hranice úseku jsou 
tvořeny: ul. Dr. M. Horákové, Vratislavická, 
U Sila, Pod Sadem míru, Melantrichova a zpět 
na křižovatku s ul. Dr. M. Horákové
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Představujeme

okrskáře Městské policie Liberec

Václav Boháček strážník č. 5024
mobil: 602 718 933, okrsek6@mp.liberec.cz

okrsek Rochlice, Pionýrů 976,
Liberec VI, tel.: 488 578 153,
okrsek č. 6+7: Vesec a Doubí – hranice úse-
ku jsou tvořeny: částí Rochlice od Poštovního 
náměstí směrem k ul. České mládeže, České 
mládeže kolem OC Nisa zpět k silnici 1/13 
na Turnov ulicí V Cihelně, podél silnice 1/13 
k velkoobchodu Makro, skiareálem Vesec, ul. 
Dlouhá, Vyhlídková, Lomová, Za Mlýnem, ul. 
Vesecká zpět k Poštovnímu nám. 

Vojtěch Vítek strážník č. 5062
mobil: 737 278 809, okrsek8@mp.liberec.cz

okrsek Rochlice, Pionýrů 976,
Liberec VI, tel.: 488 578 153,
okrsek č. 8: Vratislavice n. N. – úsek tvoří 
hranice katastrální území Městského obvodu 
Vratislavice n. N.

V případě nedostupnosti na výše uvedených mobilních 
telefonech volejte Kontaktní místo MP tel.: 488 578 111, 
v naléhavých případech tísňovou linku 156.

Mapa hranic jednotlivých okrsků městské policie
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V návaznosti na dokončení ob-
chodního centra Plaza Liberec došlo 
k rozšíření stávající pěší zóny v oblasti 
náměstí Dr. E. Beneše a ulice Pražská 
následovně:

• pěší zóna se rozšiřuje do části ul. 
5. května, a to od náměstí Dr. E. Beneše 
směrem k náměstí F. X. Šaldy (výjezd 
do nám. F. X. Šaldy je zrušen)

• hranice pěší zóny je posunuta 
k severnímu průčelí budovy radnice smě-
rem k Divadlu F. X. Šaldy. V tomto místě 
dojde k instalaci posuvné závory, která 
bude v řízeném režimu dopravní obsluhy 
uzavírat průjezd o šíři 3,5 m.

Řízený režim dopravní obsluhy:
• pro zásobovací vozidla a vozidla 

rezidentů (dopolední: 6.30–11.00 hod., 
odpolední: 18.00–22.00 hod.)

Po zbytek dne bude zóna pro moto-
rová vozidla uzavřena. Tento režim bude 
platit celotýdenně. Na požádání Magistrátu 
města Liberec může být ve výjimečných  
případech tento režim změněn (svatby, 
povolené akce na nám. Dr. E. Beneše aj.). 
Vjezd vozidel zdravotní záchranné služby, 
hasičů a policie bude umožněn pomocí 
dálkového ovládání. 

Zahájení řízeného režimu dopravní 
obsluhy bude k 1. 7. 2009.

Magistrát města Liberec

Legenda k mapce:
• zelená značí rozšíření pěší zóny se 
změnou režimu.
• červená původní pěší zóna Felberova–
Moskevská, režim nezměněn

Informace o rozšířené pěší zóně v Liberci

V polovině května došlo k občany sledované demolici budovy 
v Sokolské ulici. Mnozí z Liberečanů se ptají, proč byla zbourána 
další z budov v centru města, a považují tento krok města za unáh-
lený. Přestože se nejednalo o dům památkově chráněný ani nijak 
architektonicky výjimečný, šlo o stavbu, která dlouhá léta tvořila 
– původně jako hotel, po válce coby koleje a ubytovny – typické 
ohraničení prostoru pod mostem v Rumjancevově ulici. Demolice 
objektu vyplynula z dlouhodobých záměrů města. Již řadu let se 
magistrát snaží najít přijatelné řešení dopravy v centru města, 
protože současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Odbor strate-
gie a územní koncepce připravuje několik variant řešení dopravy 
na Šaldově náměstí a v jeho okolí. Ovšem navrhovaná řešení dopravy 
by zasáhla i  prostor, kde se dům nachází. Po ukončení provozu 
ubytovny stálo město před obtížným rozhodnutím. Byla zde sice 
možnost dům zachovat až do zahájení úprav komunikací či staveb 
očekávaných tunelů, ovšem to by si vyžádalo značné investice 
do jeho opravy, zejména po jeho devastaci požárem v loňském roce. 
Objekt mohl být i prodán, avšak s rizikem, že budoucí soukromý 
vlastník by držel strategickou nemovitost, která by s vysokou mí-
rou pravděpodobnosti bránila realizaci dopravních staveb, mj. delší 
variantě tunelu. Ponechání domu nevyužitého a neopraveného poté, 
co v něm skončila činnost ubytovna, nebylo vhodné, neboť by se 
zde opakovala situace z blízkých domů v Sokolské ulici, které byly 
opakovaně ničeny a zapalovány neznámými pachateli, kteří zde 
hledali přístřeší. Z tohoto hlediska se jako nejméně problematická 
jevila právě demolice objektu. Celkové náklady na odstranění do-
mu, včetně následných terénních úprav, byly původně odhadovány 
až do výše 5 milionů Kč. I přesto se nakonec podařilo zajistit 
demolici objektu za méně než polovinu odhadované ceny. Během 
výběrového řízení bylo osloveno 15 stavebních firem, od velkých 
po malé. Nakonec v tomto řízení zvítězila společnost Brex, spol. 
s. r. o., s částkou o celou polovinu nižší než byl odborný odhad. 
Zhruba dalších půl milionu korun připadne na provedení terén-
ních úprav a osázení vzniklého prostoru veřejnou zelení. Ušetřená 
částka bude navržena k využití na plánovanou opravu a umístění 
Neptunovy kašny na náměstí Dr. Beneše a další restaurátorské 
práce na fasádě Lázní císaře Františka Josefa I. na Masarykově 
ulici. Demolice domu v Sokolské ulici navíc konečně odhalila 
velkolepou jižní stěnu moderní knihovny, pod níž vznikl v centru 
města volný prostor se zelení, nezatížený závazky komplikujícími 
budoucí řešení dopravy.

Proč byl zbourán dům v Sokolské ulici

Odbor kancelář tajemníka
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Před necelým čtvrtrokem byl usnesením zastupitelstva města zřízen Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací. Podle statutu jsou jeho příjmem odvody z odpisů školských příspěvkových organizací a čerpat tyto finance je možné 
pouze na realizaci velkých oprav těchto institucí zřizovaných městem. 

Návrhem odboru školství, kultury a sportu na přerozdělení prostředků na nejdůležitější investiční akce se zabývali zastupitelé 
města na květnovém zasedání. Ti návrh schválili a finanční prostředky budou rozděleny následovně:

Fond pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací

ZŠ Švermova Rekonstrukce šaten cca 2,6 mil. Kč

ZŠ Ještědská Výměna oken cca 2,1 mil. Kč

ZŠ Švermova Oprava opěrné zdi cca 2,7 mil. Kč

ZŠ Švermova Rekonstrukce prosklené stěny tělocvičny cca 2,0 mil. Kč

ZŠ Aloisina výšina Projektová dokumentace – zateplení cca 850 tis. Kč

ZŠ Sokolovská Projektová dokumentace – zateplení cca 345 tis. Kč

MŠ Delfínek, Nezvalova Projektová dokumentace – zateplení cca 195 tis. Kč

MŠ Kytička, Burianova Projektová dokumentace – zateplení cca 291 tis. Kč

MŠ Klíček, Žitná Projektová dokumentace – zateplení cca 160 tis. Kč

Oddělení sociálněprávní ochrany dětí a oddělení kurátorské 
činnosti Magistrátu města Liberec uskutečnilo se ve dnech 15. 
až 17. 5. 2009 první víkendové setkání dětí pořádané v rámci 
IV. sociálně výchovného cyklu. Víkend v penzionu Kristýna 
v Hrádku nad Nisou si užilo 25 dětí ve věku 7–12 let.

Pobyt začal celodenní pěší túrou z Rynoltic do Hrádku 
nad Nisou, a jelikož nám počasí přálo, během výletu jsme 
soutěžili, hráli seznamovací hry, a tak nám cesta pěkně 
ubíhala. Druhý den nás navštívily lektorky s přednáškou 
na téma Zdravý zoubek. Účastníci se seznámili se správnou 
technikou čištění zubů, péčí o ně a měli možnost zhlédnout 
různé pomůcky vhodné pro ústní hygienu. Odpoledne jsme 
navštívili jedno ze zajímavých míst našeho kraje – Trojzemí, 
místo, kde se potkávají hranice tří států. Den byl zakončen 
opékáním buřtů v příjemné atmosféře zpěvu a tónů kytary. 
Díky šikovnosti jedné z vedoucích si během pobytu děti měly 
možnost namalovat obrázek na hedvábí. Nebylo to snadné, 
ale díky trpělivosti malých výtvarníků vznikly krásné výrobky. 
Pěkné a udržované prostředí areálu na Kristýně jsme využili 
i ke sportu a hrám v přírodě.  Setkání se nám vydařilo 
a jako obvykle bylo zakončeno slavnostním vyhodnocením 
a oceněním dětí, které měly z dárků radost.

Setkání účastníků sociálně výchovného cyklu

Bc. Monika Tvrdíková

Plánovaný komplexní projekt „Zelené srdce Liberce“ spo-
čívající v revitalizaci okolí Harcovské přehrady vstoupil svým 
dílčím projektem „Zelené srdce Liberce – úprava lesních cest 
– I. etapa“ do realizační fáze. 

Tento projekt si klade za cíl opravit a upravit pěší cestičky 
prošlapané od křižovatky ul. Zvolenské–Josefinino údolí  ke ga-
rážím v ulici Dvorská a frekventovanou stezku od hráze směrem 
k sídlišti Králův Háj. Obě stezky budou v prudších úsecích 
doplněny dřevěnými schody, ale také alternativou s nižším 
sklonem tak, aby se po nich mohly pohodlně pohybovat např. 
maminky s kočárky. Dále zde přibude několik odpočinkových 
míst s lavičkami. Veškeré úpravy budou provedeny s ohledem 
na dodržení přírodního rázu lokality a s minimálním zásahem 
do stávajícího porostu. 

Na základě úspěšně podané žádosti do Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007–2013 (opatření II.2.4.2.a) zvyšování 
společenské hodnoty lesů), který přiděluje dotační podporu po-
skytnutou Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova 

a státním rozpočtem ČR, získalo město Liberec dotaci na tento 
projekt ve výši 80 % z celkových uznatelných výdajů. Plánovaný 
termín dokončení je v letních měsících tohoto roku.

Žádáme tímto občany a návštěvníky o zvýšenou 
pozornost při pohybu v této lokalitě během nastalého 
stavebního ruchu a shovívavost po dobu, kdy nebude možné 
cestičky používat. Dalším krokem by mělo být uskutečnění 
návazného, stejně zaměřeného dílčího projektu – II. etapy, který 
se bude věnovat lesním stezkám u přítoku Harcovské přehrady. 
Na II. etapu byla podána žádost do stejného programu a nyní 
se čeká na vyhodnocení podané žádosti.

Revitalizace okolí Harcovské přehrady zahájena
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Liberec – město zasvěcené sportu?

Chcete si v Liberci něco postavit nebo 
uspořádat a hodil by se vám příspěvek 
od města? Pokud se jedná o sportovní 
stavbu nebo akci, stačí o něj požádat. 
Koalice ODS-ČSSD-USZ podle všeho po-
važuje cokoli s nálepkou „sport“ za prio-
ritní veřejný zájem. I když se tou nálepkou 
většinou označují megaakce a stavby, 
které nemají s podporou aktivního spor-
tování nic společného.

Nenarážím tu ani na zvláštní případ 
mistrovství světa v lyžování s astrono-
mickými náklady ze strany státu i města. 
Ve skutečnosti magistrát v loňském roce 
poslal na akce spojené se sportem dalších 
nejméně 88 milionů Kč i bez započtení 
nákladů na MS v lyžování! Polovinu z této 
sumy tvoří vklady do Sportovního areálu 
Liberec (aréna), druhou polovinu další 
investice (např. fotbalový stadion), dotace 
Ještědské sportovní, s. r. o., a sportovní-
mu fondu. Pro srovnání, na provoz všech 
svých 23 základních a 29 mateřských škol 
Liberec v roce 2008 vynaložil 131 milionů 
Kč, tedy částku srovnatelnou s dotacemi 
na „sportovní beton“ a na pořadatelství 
sportovních akcí. Kdo by čekal snížení 

tempa v letošním roce alespoň jako 
odraz finančních problémů města, mýlí 
se. Nad rámec schváleného rozpočtu 
dodatečnými rozpočtovými opatřeními 
přitekly už sportu nejen finance navíc 
na zajištění MS v lyžování, ale také 
dalších 43 milionů korun. Z toho 29 
milionů do kapes Sportovního areálu 
Liberec a 11 milionů Sportovnímu areálu 
Ještěd, obojí na splátky jejich dluhů, 
a 3,3 milionu Kč jako dotace třem ak-
cím. Global Games 2009 (mezinárodní 
soutěž tělesně postižených sportovců), 
mistrovství Evropy v gymnastickém 
aerobiku a kvalifikace na mistrovství 
světa ve volejbalu. Zastupitelé Strany 
zelených navrhli ponechat dotaci Global 
Games ve výši 1,3 milionu Kč, dalším 
akcím dotaci neposkytnout a ušetřené 
peníze vložit do fondu školských zařízení, 
ve kterém se shromažďují prostředky 
na investice do základních a mateř-
ských škol. Vycházíme z přesvědčení, že 
z hlediska veřejného zájmu jsou investice 
zejména do mateřských škol důležitější 
než akce jako ME v aerobiku. Liberec 
v současné době není schopen uspoko-

jit poptávku po místech v mateřských 
školách a budování nových kapacit se 
letos omezuje na jedinou akci ze všech 
plánovaných, protože na další prostě 
nejsou peníze. Do budoucna tak para-
doxně hrozí i reálný pokles počtu míst 
v MŠ, protože o rekonstrukci bývalé 
školky v Pekárkově ulici k původnímu 
účelu se již neuvažuje a technický stav 
některých školek, např. MŠ F. L. Věka 
v Ruprechticích, si v dohledné době 
vyžádá rozsáhlé opravy, které alespoň 
dočasně jejich kapacitu vyřadí.

Návrh našich zastupitelů podpořila 
většina opozice, což k přijetí nestačilo. 
Schválen byl pak návrh původní a peníze 
putují organizátorům aerobiku a volejbalu. 
Rozumíme všem argumentům na podpo-
ru těchto aktivit a z Liberce je rozhodně 
nechceme vyhánět, ale jsme přesvědčeni, 
že priority města mají v době nedostatku 
vypadat jinak. Pokud jde o sport, patří 
mezi ně podle našeho názoru bez výhrad 
jen podpora aktivního pohybu. 

Josef Šedlbauer, 
člen finančního a školského 

výboru SML za Stranu zelených

Horský hotel s vysílačem Ještěd se 
letos ve dnech 10. až 12. července sta-
ne již posedmé místem tradiční akce 
„Oslavy Ještědu“ pořádané Statutárním 
městem Liberec. Hlavním tématem 
červencového víkendu budou tentokrát 
mimozemšťané. 

Kromě dnes již tradičních disciplín 
a soutěží organizátoři letos do programu 
ještědských oslav zařadili i několik no-
vinek. K nim patří například slavnostní 
odhalení sochy Jaroslava Róny, které se 
koná v pátek 10. 7. ve 20 hodin, a poté 

bude následovat promítání celovečerního 
filmu. V sobotu 11. 7. budou na pořadu 
dne dobře známé soutěže jako vynášení 
sudů, soutěže stovkařů, ale také hry a  
workshopy pro děti i dospělé. Novinkou 
bude Fashion – design bazar a ukázky 
moderního designu v interiéru hotelu. 
V odpoledních  hodinách poprvé proběhne 
přehlídka muzikantů z regionu.

K vidění bude i výtvarná výstava o mi-
mozemšťanech, cesta nominace stavby 
Ještědu do UNESCO a výstava turis-
tických známek. Oslavy Ještědu poprvé 

získají také svoji turistickou známku.
I letos budou sledovány nejrůzněj-

ší rekordy a následně budou zapsány 
do Knihy rekordů.

Na neděli 12. července je připravena 
oblíbená jízda veteránů. Nezbývá, než si 
přát hezké počasí a velkou návštěvnost.

Podrobný program ještědských oslav 
bude zveřejněn na www.l iberec.cz,  
www.oslavyjestedu.cz, dále v červen-
covém vydání Kalendáře Liberecka. 
Informace rovněž získáte v Městském 
informačním centru Liberec.

Červencové setkání s mimozemšťany na Ještědu

(ds)

Statutární město Liberec uspořádalo 22. května v cent-
rálním městském parku, poblíž hotelu Zlatý lev, oslavu Dne 
parků. Jednalo se o první akci tohoto druhu, kterou město 
Liberec pro své občany pořádalo.

V bohatém programu nechybělo divadélko pro děti, work-
shopy, výstava o libereckých parcích, informační stánek ZOO 
Liberec, aktivity pro děti pořádané městským střediskem 
ekologické výchovy Divizna. Dospělí i malí si mohli vyrobit 
květiny z igelitových sáčků či namalovat svojí představu 
ideálního parku. Překvapením bylo skákaní panáka nebo 
cvrnkání kuliček, hry, které děti už dnes moc neznají. Jedinou 
vadou byl déšť, který překazil odpolední hudební produkci 
a prezentaci práce s dravci. Z uskutečněné ankety mezi 
návštěvníky a jejich ohlasy bude město Liberec vycházet 
při přípravách dalších ročníků.

První liberecký Den parků se vydařil i přes kapky deště

(ds)
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Komunitní středisko KONTAKT Liberec, adresa: Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, telefon: (+420) 485 244 992, 
e-mail: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz, otevřeno: pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin.

Program Klubu seniorů

Zásah měsíce

Asi nejvíce pozornosti vzbudil požár 
spalovny komunálního odpadu na ulici 
Dr. Milady Horákové, ke kterému došlo 
18. dubna v půl druhé odpoledne. Zásahu 
se zúčastnilo, kromě profesionálních hasi-
čů, také všech osm libereckých jednotek 
sboru dobrovolných hasičů. Po příjezdu 
na místo události bylo zjištěno, že ho-
ří v překladišti odpadu. Hasiči nasadili 
několik vysokotlakých vodních proudů 
a začali hasit hořící odpadky, zároveň 
zřídili v blízké řece Nise čerpací stano-
viště, odkud dopravovali vodu na místo 
požáru. Kvůli silnému zakouření objektu 
byli nuceni zasahovat v dýchací technice 
a odvětrávat prostory pomocí přetlakové 
ventilace. Jednotky na místě zasahovaly 
celý den a až do brzkých ranních hodin 

prováděly dohašovací práce. Příčina požáru 
není známa, je možné, že ke vzniku došlo 
samovznícením odpadu, které způsobilo 
v minulém roce hned několik požárů 
skládek odpadu. O den později, krátce 
po devatenácté hodině, byl na operační 
středisko HZS LK ohlášen požár v lese po-
blíž skokanského můstku ve Vratislavicích 
nad Nisou. K zásahu byli vysláni profesio-
nální hasiči společně s místní dobrovolnou 
jednotkou. V lese se vznítilo spadané listí 
a hrabanka a vzhledem k panujícímu 
dlouhodobému suchu hrozilo, že se požár 
rychle rozšíří. Zásah byl o to náročnější, 
že se místo události nacházelo v těžko 
dostupném terénu, a hasiči proto museli 
vodu k hašení dopravovat v barelech. 
Hned třikrát v jednom týdnu vyjíždě-

li hasiči k hořícímu lesu do liberecké 
čtvrti Radčice. První z požárů, ve středu 
22. dubna, si vyžádal přítomnost jednotek 
z Růžodolu, Pilínkova a Krásné Studánky. 
O tři dny později vyjížděly dobrovolné 
jednotky z Růžodolu a Krásné Studánky 
opět do vojenského prostoru Radčice, kde 
hořela v lese hrabanka a suchá tráva. 
Následující den hořelo v radčickém lese 
potřetí, na místě znovu zasahovali hasiči 
z Růžodolu a Krásné Studánky.

Další informace o libereckých jed-
notkách dobrovolných hasičů naleznete 
na www.liberec.cz v sekci občan – ma-
gistrát – odbor kancelář tajemníka – odd. 
krizového řízení. 

Zuzana Škodová, 
odbor kancelář tajemníka

Pondělí 
8. června

16.30 hodin 
Klubovna v podkroví

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma: 
České opery

Úterý 
9. června

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpolední po-
sezení s živou hudbou

Čtvrtek 
11. června

13.30 hodin 
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
12. června

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici.

Pondělí 
15. června

10.30 hodin 
Klub seniorů

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Pondělí 
15. června

15.30 hodin 
Klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou na téma: Benedikt Roezl, zahradník a cestovatel

Čtvrtek 
18. června

10.00 hodin 
Kuželna Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v Kuželně. 
Přijďte začít trénovat na turnaj v kuželkách!

Čtvrtek 
18. června

13.30 hodin 
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
19. června

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici.

Úterý 
23. června

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpolední po-
sezení s živou hudbou.

Čtvrtek 
25. června

13.30 hodin 
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
26. června

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici.

LÉTO MEZI DIVADELNÍMI KOSTÝMY od 30. června do 28. srpna 2009 v Radničním sklípku v Liberci. 
Akce se koná ve spolupráci se Statutárním městem Liberec, s Divadlem F. X. Šaldy a s Klubem přátel liberecké opery.

pořádá KURZY POČÍTAČOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ PRO SENIORY v rámci 
projektu Nadačního fondu manželů Livie 
a Václava Klausových s názvem SENIOŘI 
KOMUNIKUJÍ. 

Počítačové kurzy se zdarma usku-
teční v termínech: 13.–17. 7. 2009, 

20.–24. 7. 2009 a 21.–25. 9. 2009 
v Komunitním středisku Kontakt Liberec, 
Palachova 504/7, Liberec (budova bývalé 
ZUŠ, počítačová učebna v podkroví). 

V kurzu se senioři seznámí se základní 
obsluhou PC a využíváním internetu, s po-
užíváním elektronické pošty a se psaním 

textu. Cílem je také naučit seniory používat 
mobilní telefon a platební kartu.

Zájemci o tyto kurzy se mohou 
přihlásit 15.–30. 6. 2009 v Klubu se-
niorů Komunitního střediska Kontakt 
Liberec, Palachova 504/7, Liberec, tel.: 
485 244 992.

Komunitní středisko Kontakt Liberec
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nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589, e-mail: mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz
PO–PÁ: 8.00–18.00 hod. SO: 9.00–12.00 hod., NE: 9.00–12.00 hod. (červen–září)

UPOZORNĚNÍ
Od června rozšiřuje městské informační centrum svou otvírací dobu. S příchodem 
letní sezony je návštěvníkům Liberce i místním k dispozici také v neděli v čase 
9.00–12.00 hod.
NOVINKA NA WWW.INFOLBC.CZ
Stále více lidí objevuje kouzlo krajiny ze sedla jízdního kola. Pokud patříte mezi 
ně, nechte se inspirovat našimi stránkami, kde je připraven přehled jízdních řádů 
cyklobusů a samozřejmě také seznamy cykloservisů a cyklopůjčoven. 
Podrobnosti najdete na www.infolbc.cz.
NABÍDKA ZBOŽÍ
V Městském informačním centru Liberec můžete nyní zakoupit mapu „Ještědský 
hřbet“, která zahrnuje okolí celého Ještědského hřebenu včetně Jablonného 
v Podještědí a Stráže pod Ralskem v měřítku 1:25 000. Cena této mapy je 89 Kč.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNĚ ZPRACOVANÉ PŘEHLEDY
• přehled turistických atraktivit města Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• přehled hradů a zámků Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné
VÝBĚR ČERVNOVÝCH HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ
4. 6. 1850 byl otevřen Městský okresní soud (159 let).
15. 6. 1937 byly zahájeny pravidelné civilní lety do Prahy (72 let).
22. 6. 1863 zahájila v Liberci svoji činnost Česká beseda (146 let).
27. 6. 1933 byl zahájen veřejný provoz lanové dráhy na Ještěd (76 let).
29. 6. 1897 byla v důsledku hojných srážek zcela zaplavena dolní část města (112 let).
Navštivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc červen přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

• Mateřské centrum Čmelák je 
občanským sdružením v centru Liberce 
nabízející prostor pro plnohodnotně a smys-
luplně strávený program pro skupiny žen 
na mateřské dovolené a rodiny s dětmi 
a nastávající rodiče. Nabízí též zázemí pro 
možnost přebalení, nakojení a odpočinku, 
hlídání při vyřizování úředních záležitostí 
a při návštěvě zdravotnického zařízení pro 
rodiče na mateřské a rodičovské dovolené 
s dětmi od narození do 5 let. Kontakt: 
MC Čmelák, Baarova 527/8, Liberec, tel.: 
777 749 340 a 724 500 060. Podrobný pro-
gram na jednotlivé měsíce a více informací 
na www.mc.cmelak.cz

RADY A KONTAKTY

Mateřinka, festival profesionálních loutkových divadel pro nejmenší děti, se bude po dvou letech konat znovu v Liberci. Jeho 
tradiční maskoti, létající sloni, dorazí do ulic města v termínu 24.–28. června 2009.

Historie festivalu je dlouhá a bohatá. Již jeho první ročník, který vznikl v libereckém Naivním divadle na začátku 70. let mi-
nulého století, získal značný ohlas. Festival se stal záhy akcí oficiální, vyhledávanou v pozdějších letech stále častěji domácími 
a zahraničními odborníky. Během let si Mateřinka vydobyla pevné místo mezi evropskými loutkářskými festivaly. Bez nadsázky lze 
konstatovat, že se jedná o akci mezinárodního významu, která poskytuje nejen důležitou uměleckou konfrontaci na poli domácím, 
ale rovněž možnost porovnání tohoto specifického druhu tvorby v širším mezinárodním kontextu. Svým významem v oboru dlouho-
době přesahuje hranice České republiky. Potěšitelný je rovněž fakt, že liberecká veřejnost přijímá festival jako akci, která již k městu 
neodmyslitelně patří. Kromě Naivního divadla a obou scén Divadla F. X. Šaldy budou letošní představení festivalu i na náměstí 
Dr. E. Beneše a v zoologické zahradě. Letošní Mateřinka je jubilejní a koná se po dvacáté. Festivalu se zúčastní 10 českých divadel 
a skupin. Jsou to Divadlo Alfa Plzeň, Divadlo Drak Hradec Králové, Divadlo Minor Praha, Buchty a loutky Praha, skupina Vyrob 
si své letadýlko Praha, Divadlo bez hranic Praha, Divadlo rozmanitostí Most, skupina Mimotaurus Praha a Katedra alternativního 
a loutkového divadla pražské DAMU. Dalším účastníkem, a zároveň hostitelem je Naivní divadlo Liberec, které přizvalo do programu 
i 5 zahraničních divadel a souborů z Belgie, Německa, Japonska, Íránu a Slovenska. Na festival se chystají i zahraniční pozorovatelé 
z Kanady, z Japonska a řady evropských zemí. V Severočeském muzeu je od 18. června 2009, během festivalu a poté celé divadelní 
prázdniny reprezentativní  výstava „Říše loutek Vojty Suchardy (Tvůrce a jeho divadlo)“. Při příležitosti jubilejního 20. ročníku vydává 
Naivní divadlo Liberec a Festival Mateřinka publikaci, která se uplynulému období podrobně věnuje a je významným souhrnným 
materiálem o festivalu, který bude takto uceleně shromážděn poprvé! Pořadateli celé akce jsou Naivní divadlo Liberec, Statutární 
město Liberec a Sdružení profesionálních loutkářů. Pravidelným a významným podporovatelem festivalu je již řadu let Ministerstvo 
kultury ČR, které jej řadí do svých prioritních akcí. Nad letošním ročníkem převzali záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl 
Sobotka a Ministr kultury ČR Václav Riedelbauch.

Obřadní síň liberecké radnice jako každý 
rok v tomto období je využívána pro slav-
nostní akty předání maturitních vysvědčení, 
výučních listů a absolventských diplomů. 
V letošním roce se v tomto duchu uskuteční 
celkem 43 obřadů, a to v období od 21. 5. 
do 2. 6. 2009. Pokud všichni absolventi završí 
svá studia úspěšně, mělo by se jich dostavit 
2 104. Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení, výučních listů a absolvent-
ských diplomů zajišťuje Komise občanských 
obřadů a každého obřadu se zhostí vždy 
jeden ze zastupitelů města (primátor Jiří 
Kittner, jeho náměstek Milan Šír, zastupitelé 
Lenka Halamová, Ivo Palouš, Jiří Šolc, Naďa 
Jarošová a Kamil Jan Svoboda). Jako první 
letos převzali maturitní vysvědčení studenti 
Střední školy strojní, stavební a dopravní 
v Liberci a naopak mezi posledními budou 
studenti VOŠ hospodářské, kteří obdrží 
absolventské diplomy.

Přiletí barevní sloni! – Festival MATEŘINKA 2009 začíná!

Studentská hymna 
zní obřadní síní

(ds)

Studovat lze i v pokročilém věku. Technická univerzita Liberec a její Centrum 
dalšího vzdělávání nabízí studium na Univerzitě třetího věku.

Podmínkou k přijetí je věk nad 50 let a ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání. Centrum 
zájemcům nabízí kurzy práce na PC včetně digitální fotografie, jazykové kurzy (AJ, 
NJ, FJ) různých úrovní, kurzy dějin umění, psychologie, komunikace, etiky, ochrany 
životního prostředí, Evropské unie a mnoho dalších. 

Bližší informace na www.cdv.tul.cz. V případě zájmu pište na jitka.pacltova@tul.cz 
nebo volejte 485 355 108 (Mgr. Pacltová), 485 355 103 (pí Ryšánková).

Zájemcům o Univerzitu třetího věku

Stanislav Doubrava, ředitel NDL
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zpravodaj
liberecké radnice

Distribuce Zpravodaje
Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., 
nám. Dr. E. Beneše 559/28. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní budovy radnice, Nového 
magistrátu a v Městském informačním centru.

Dar ve výši 342 tisíc korun dostal díky letošnímu lyžař-
skému šampionátu Jedličkův ústav v Liberci. Šek s uvedenou 
částkou předali dětem v ústavu hejtman Libereckého kraje 
Stanislav Eichler, liberecký primátor Jiří Kittner, prezidentka 
organizačního výboru MS 2009 Kateřina Neumannová a ředitel 
Nadace Preciosa Ivo Schötta. 

V průběhu lyžařského šampionátu Nadace Preciosa za spo-
lupráce kraje, liberecké radnice a organizačního výboru pro-

dávala skleněné kameny s logem mistrovství za 100 korun. 
„Devadesát korun z každého prodaného kamene bylo určeno 
pro Jedličkův ústav. Zájem o kameny byl velký, prodali jsme 
jich 3 800,“ popsala členka Nadace Preciosa Pavla Hrušková. 
Ředitelka Jedličkova ústavu Hana Peldová uvedla, že darovaná 
částka je rekordní, neboť nikdy tak velkou částku nedostali. 
Podle jejích slov ústav použije peníze na rehabilitační pobyty 
svých svěřenců a na sportovní a kulturní akce.

Jedličkův ústav není jediný, který díky charitě při mistrov-
ství získá peníze. Dražit se bude ještě  skleněná trofej vítězů, 
na níž budou podpisy všech 25 vítězů jednotlivých závodů. 
Výtěžek aukce dostane liberecké sdružení D.R.A.K. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Kameny s logem MS 2009 
pomohly Jedličkovu ústavu

Soutěž „O pohár Městské police 
Liberec“, která se konala v závěru dubna 
v areálu Kynologického klubu Liberec–
Pavlovice, přivítala 42 soutěžících, milov-
níky kynologie i rodiny s dětmi. Divácky 
atraktivní byly především disciplíny 
zadržení pachatele na jízdním kole či 
zadržení pachatele přes vodu.

Závodů, které pořádala Městská police 
Liberec, se zúčastnili příslušníci Armády 
ČR, PČR či Vězeňská služba. Mimořádně 

přínosná byla také návštěva kolegů 
z Ruska a Německa, kteří přislíbili účast 
i v dalších ročnících. Soutěž považuje 
organizátor za velice vydařenou, přičemž 
nelze opomenout, že si Městská policie 
z těchto závodů odnáší skvělé druhé 
místo v kategorii jednotlivců a prvenství 
v kategorii družstev.

Výsledkovou listinu naleznete na we-
bových stránkách kynologického klubu 
www.kkpavlovice.cz.

Kynologické úspěchy Městské policie Liberec


