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Primátor města Jiří Kittner v pátek 16. října 2009 v Experimentálním studiu v Lidových 
sadech zahájil veřejnou besedu o budoucnosti rozvoje oblasti Lidových sadů a spolu 
s náměstkem Ondřejem Červinkou čtyřicítce přítomných občanů objasnil vize projektu 
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro tuto lokalitu. Projekt IPRM pro Lidové sady 
je na období let 2007–2013 a z 92,5 % bude hrazen z evropských fondů. „Vyvolal jsem toto 
setkání proto, aby lidé, kteří zde bydlí, byli seznámeni s plány, které zde chceme realizovat 
a které budu předkládat zastupitelům města ke schválení,“ vysvětlil primátor důvod uspořá-
dání besedy. Jako první představil záměr revitalizace Městských lázní na výstavní prostory 
pro Oblastní galerii a také zejména pro uložení jejího rozsáhlého depozitáře.

Sedm projektů IPRM, 
sedm proměn v Lidových sadech

Účastníci besedy se zájmem vyslechli informace o projektech v Lidových sadech a na ve-
dení města směrovali své dotazy

Pokračování na straně 3

17. listopad 
po dvaceti letech

U příležitosti  17. listopadu – Dne boje za svo-
bodu a demokracii pořádá Statutární město 
Liberec společně s Divadlem F. X. Šaldy  
Koncert ke Dni studentstva, který se koná 
16. 11. 2009 v 19 hodin v Divadle F. X. Šaldy 
a na němž vystoupí soubor bicích nástrojů 
Aries a Ondřej Ruml. Položením květin 
u Památníku obětem komunismu dne 17. lis-
topadu v 10 hodin si představitelé města 
Liberec v čele s primátorem Jiřím Kittnerem 
připomenou uzavření vysokých škol v roce 
1939 nacisty a popravu desítek studentů. 
Zároveň si připomenou 20. výročí sametové 
revoluce, která vedla k pádu komunistického 
režimu a nastolení svobodného demokratic-
kého zřízení. Dvacetiletému jubileu je určena 
také výstava s názvem Svobodný Liberec in-
stalovaná v budově Nového magistrátu. Jde 
o rozsáhlý soubor fotografií z konce 80. let 
20. století, ze 17. listopadu 1989 i součas-
nosti, které mapují změny v Liberci za uply-
nulých 20 let. Vystavené snímky pocházejí 
od různých autorů a také z několika archivů. 
Výstava je veřejnosti dostupná od 20. 11. 
do 17. 12. v provozní době magistrátu.
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Přestřižením pásky primátor města Jiří Kittner se zástupci firem, 
které se podílely na rekonstrukci, v pondělí 12. října dopoledne 
znovu zprovoznil most Letná. Ten byl od letošního 28. června mo-
toristům uzavřen. Do té doby na něj nemohla vjíždět ani vozidla 
nad 13 tun, a to z bezpečnostních důvodů, neboť na mostě byly 
zjištěny technické závady. Motoristické veřejnosti se tak vrátila 
jedna z nejfrekventovanějších, ale také důležitých dopravních spoj-
nic. Na komunikaci se také vrátily původní autobusové linky MHD. 
Rekonstrukce se však nedotkla pouze mostu Letná, ale i blízkého 
okolí. Práce probíhaly od roku 2007 ve čtyřech etapách a celkem 
vyšly na více než 66 milionů korun, které hradilo Statutární město 
Liberec ze svého rozpočtu. Na souboru čtyř souvisejících staveb 
se v průběhu let 2007–2009 vystřídali tři dodavatelé. „Nešlo totiž 
jen o opravu samotného mostu, ale nejprve bylo třeba opravit ulici 
Norskou včetně tamního přemostění Nisy, abychom mohli řidičům 
nabídnout objízdnou trasu po dobu prací na hlavním mostě. Poté 
bylo třeba nově zrekonstruované dílo napojit na okolní komunikace, 

takže práce byly prováděny takřka až od kruhové křižovatky u čerpací 
stanice Total,“ upřesnil rozsah prací primátor Jiří Kittner. První 
etapa projektu začala již v roce 2007 a šlo o rekonstrukci ulice 
Norská s tím, že tato etapa byla jedna z nejobjemnějších a městský 
rozpočet stála 24 milionů korun. Necelých 900 metrů Norské ulice 
prošlo totální proměnou. Byly zde vyměněny všechny vodovodní 
a kanalizační přípojky, kufr vozovky i celá kanalizační stoka. Nový 
povrch získala vozovka v celé šíři, nechybí zde nové dopravní zna-
čení ani související terénní úpravy. Poté následovala oprava 10 let 
zavřeného mostu Norská, který byl v naprosto havarijním stavu. 
Musel být celý sejmut a nahrazen zcela novým. V této fázi proběhla 
také rekonstrukce ulice Selská, která na most Norská navazuje, 
a jde tak vlastně o výjezd z této lokality směrem k hobbymarketu 
OBI. Druhá etapa stála 14 milionů korun a po jejím dokončení tak 
vznikla potřebná objízdná trasa, která následně nahradila uzavřený 
letenský most, jehož rekonstrukce následovala.
„Stav mostní konstrukce byl i v tomto případě dosti žalostný. Ačkoliv 
při poslední kontrole se vše zdálo relativně v pořádku, v roce 2007 
bylo zjištěno závažné poškození téměř všech konstrukcí díla. 
Povětrnostní vlivy a nepříliš kvalitní materiály použité v době výstav-
by mostu udělaly své a na zkáze se podíleli také bezdomovci, kteří si 
z jeho útrob udělali nejen své útočiště, ale také obří ohniště. Vnitřek 
konstrukce byl totiž celý vypálený,“ popsal stav primátor.
Třetí etapa projektu se soustředila na samotný most Letná od jedné 
závěrné zítky k druhé. Z původního tělesa zůstaly pouze opěry, 
pilíře, závěrné zítky a nosná konstrukce. Vše ostatní muselo být 
sejmuto a nahrazeno. „Nové jsou tedy veškeré izolace, odvodnění 
povrchových vod, celá vrchní pojízdná část mostu, atiky, ale i zá-
bradlí a veřejné osvětlení,“ upřesnil Jiří Kittner s tím, že město 
na tyto práce vynaložilo 24 milionů korun. Rekonstruovaný most 
byl v poslední etapě napojen na kruhovou křižovatku u Totalu, 
kde došlo k rozšíření vozovky, obrusům, vyrovnávce, vybudování 
cyklostezky, chodníků a veřejného osvětlení. Tato právě dokončená 
poslední etapa vyšla na 4,5 milionu korun a byla rovněž hrazena 
z městského rozpočtu. 

Most Letná opět ožil dopravou

Dagmar Slezáková

V Mateřských školách Stromovka (viz snímek) ve Františkově 
a Malínek v Kaplického ulici, jejichž zřizovatelem je Statutární měs-
to Liberec, byly 1. října odhaleny desky vypovídající o realizaci pro-
jektu na úsporu energií podpořené z evropských fondů. Statutární 
město  Liberec i letos realizovalo projekt na úsporu energií, a to 
ve třech mateřských školách. Práce skončily v MŠ Stromovka 
a Malínek, pokračuje ještě rekonstrukce MŠ Sluníčko v Bezové ulici. 
Ředitelky již zrekonstruovaných předškolních zařízení si zateplení 
velmi pochvalují. Oprava těchto tří školek si vyžádala zhruba 17 mi-
lionů korun, z toho 7,5 milionu tvoří evropské dotace. Magistrát pro 
příští rok plánoval rekonstrukci mateřské školky Kamarád nedaleko 
sídliště Rochlice a Základních škol Vrchlického, Lesní a Jabloňová. 
Podle náměstka primátora Ondřeje Červinky na říjnové schůzi 
rada města i tyto projekty podpořila. Město ale podává už další tři 
projekty na léta 2011–2012.
Loni město Liberec získalo z operačního programu na zateplení 
šesti mateřských škol a tří základních škol dotaci 52,6 milionu 
korun. Za pomoci peněz z EU nejprve nechalo opravit školky 
Jablůňka u Základní školy v Jabloňové ulici a Motýlek na sídlišti 
Broumovská. (das)

Rekonstrukce školských zařízení pokračuje
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Upozornění
V letošním roce byla Magistrátem města Liberec zprovozněna SMS linka pro občany: tel.: 736 33 88 22.
Je možné na ni nahlásit různé podněty a oznámení, kterými by se měl magistrát zabývat. Upozorňujeme občany, že tato linka umožňuje 
pouze zaslání textové zprávy (SMS), neboť na telefonním čísle není hovořící operátor. Děkujeme za pochopení.

Sedm projektů IPRM, sedm proměn v Lidových sadech

„Lázně by však měly sloužit jako kulturní prostor, kde budou jak stálé 
expozice, tak mobilní, kde ale také bude kavárna, knihkupectví, kam 
lidé budou chodit za ponaučením i zábavou,“ uvedl primátor s tím, 
že jde o projekt, do něhož je zapotřebí zainteresovat i Liberecký kraj. 
Předběžný odhad revitalizace lázní je 362,3 milionu korun.
Projekt liberecké Botanické zahrady představuje výstavbu pa-
vilonu leknínů za 10,4 milionu korun a s tímto záměrem přítomné 
seznámil náměstek primátora Ondřej Červinka. Ten v úvodu hned 
řekl, že původní nápad vybudovat Purkyňovo arboretum, které 
by spojovalo botanickou a zoologickou zahradu, byl přehodnocen 
a bylo od něho upuštěno, což většina přítomných kvitovala. Pavilon 
leknínů by vyřešil botanické zahradě problém s vodními rostlinami 
a lekníny, které patří k chloubě zahrady. V současné době jsou 
rozptýleny v několika expozicích a netvoří samostatnou expozici, 
což je na škodu jejich prezentace, ale i návštěvníků.
Náměstek Červinka představil i další projekt, jímž je vybudování 
Centra aktivního odpočinku, což zároveň obnáší rozvoj aktivit 
ZOO Liberec. Tato vize počítá s rekonstrukcí dosavadní adminis-
trativní budovy a její přeměnou na pavilon chovatelů, kde by bylo 
také hospodářské zázemí ZOO, kuchyně pro zvířata a centrum 
praktického vzdělávání pro školy. Zároveň s tím projekt zahrnuje 
vybudování nového vstupu do ZOO, a to u objektu Lidových sadů, 
což obnáší zábor veřejné plochy směrem od Lidových sadů k ohradě 
ZOO. S novým vstupem by zároveň vznikl veřejný odpočinkový 
prostor s mobiliářem pro lidi. Tímto rozšířením by zoologická 
zahrada získala prostranství i pro rozšíření pavilonu a výběh pro 
slony. Náměstek Červinka upozornil, že v žádném případě nebude 
zrušen procházkový koridor v Riegrových sadech. Z řad přítomných 
občanů k tomuto projektu zazněly dotazy především ohledně par-
kování vozidel. Jak primátor, tak náměstek Červinka vysvětlili, že 
tento projekt stání vozidel, popřípadě výstavbu parkovacího domu 
na tramvajové točce, nezahrnuje, neboť podle pravidel z tohoto 
fondu nelze řešit problematiku parkování. Proto se s výstavbou 
parkovacího domu nepočítá, a to i z důvodů finančních. 
Revitalizace lokality Lidových sadů zahrnuje rovněž projekt vý-
stavby výukového sportovního bazénu, jelikož současný pla-
vecký bazén, má-li sloužit veřejnosti i školám, je pro výuku školních 
dětí kapacitně nedostatečný, a město Liberec je přitom povinno 
tuto výuku plavání zajistit. Proto je záměrem přistavět k stávající-
mu bazénu nový o délce 25 metrů se 6 drahami a variabilní výškou 
hladiny. Sloužil by jak školám, tak k výcviku potápěčů, ale také 
k rekreaci občanů, neboť jeho součástí by byly bazénky, vířivky 
a další. V tomto případě primátor Kittner zdůraznil i energetickou 
výhodu a podotkl zachování Sluneční louky. Projekt představuje 
náklady cca 141 milionů korun.
Na bazén navazuje projekt revitalizace areálu LVT spočívající v de-
molici nevyužitých pavilonů a zachování vstupu a objektu restaurace 
Casino. Jak uvedl primátor Jiří Kittner, dojde v areálu k terénním 
úpravám a výsadbě zeleně a celé prostranství se změní v park a dět-
ské hřiště. Celý prostor se navíc otevře z Masarykovy ulice na Tržní 
náměstí. Náklady na tento projekt se odhadují na 15,6 milionu korun.

Další projekt, o němž hovořil náměstek Ondřej Červinka, se týká 
ZŠ Lesní. Do něj spadá zejména rekonstrukce pavilonu B postave-
ného v 50. letech minulého století jako obslužné zázemí. Dnes jsou 
v tomto pavilonu nevyhovující učebny a sociální zařízení, přičemž 
škola nutně potřebuje třídy k odborné výuce s lepším zázemím. 
Rekonstrukcí by rovněž došlo k propojení s hlavní budovou, aniž by 
děti musely mimo objekt. Tento projekt zahrnuje také rekonstrukci 
parteru – nádvoří, kde by vznikl jakýsi amfiteátr se zelení, kam by 
mohli žáci chodit o přestávkách, ale kde by se zejména v létě mohlo 
vyučovat pod širým nebem. Náklady na rekonstrukci pavilonu B 
jsou asi 24 milionu Kč a parteru 15,8 milionu korun.

Pokračování ze strany 1

Dagmar Slezáková

Poslední projekt, který představil primátor, nese název PARKY 
a zahrnuje zkvalitnění zeleně a vznik parků na Sukově náměstí, 
Prokopa Holého, revitalizaci Zborovské rokle a promenádu Jezírko 
(místo, kde mělo být arboretum). „Zkvalitnění zeleně ale také zna-
mená kácení stromů, zejména náletů a zeleně, která tam nepatří,“ 
vysvětlil na úvod primátor. Park u Sukova náměstí dozná terénních 
úprav, nových travnatých ploch, rekonstrukci komunikací, veřejného 
osvětlení, hřiště, vybudování bludiště pro děti aj. V parku Prokopa 
Holého dojde k regeneraci zeleně, rekonstrukci komunikací včetně 
chodníků, rekonstrukci hřiště, k instalaci slunečních hodin. Tyto dvě 
akce představují náklady okolo 11,5 milionu korun. 
Zborovská rokle a promenáda Jezírko se obejdou bez větších zása-
hů, ale i zde budou prostranství revitalizována, ve Zborovské rokli 
dojde k obnově původního stavu, tedy k odvodnění, neboť se zde 
nachází mnoho rozbitých kanálků, opraví se schodiště, rekonstru-
uje veřejné osvětlení. Ve všech čtyřech parcích bude instalován 
nový mobiliář – lavičky, odpočívadla, herní prvky pro děti. Obnova 
těchto parků je odhadována na 11 milionů korun.
Na závěr nutno podotknout, že na vznesené dotazy dostali občané 
odpovědi a diskuse byla korektní, za což včetně účasti všem pří-
tomným primátor poděkoval.

Zleva Tomáš Hampl, primátor Jiří Kittner a jeho náměstek Ondřej 
Červinka na besedě s občany
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Celou republiku ochromila v polovině října sněhová kalamita 
a Liberec patřil k nejvíce postiženým oblastem. Značné škody 
způsobily popadané stromy a větve, které pod tíhou mokrého sněhu 
nevydržely nápor větru a na mnohých místech zablokovaly silnice 
nebo ničily soukromý majetek. Místní dobrovolné jednotky hasičů 
nepřetržitě vyjížděly k desítkám událostí v Liberci i okolí. Některé 
stromy museli hasiči ořezat či skácet preventivně, jako na fotografii, 
kde nalomené větve ohrožovaly projíždějící vozidla. 
Foto: JSDH Vratislavice nad Nisou

• Rada města odvolala Doc. Miloše Horanského, Ing. Františka 
Hrušu a MgA. Martina Otavu z funkcí členů Rady Divadla 
F. X. Šaldy na jejich vlastní žádost, a to z důvodu zdravotního sta-
vu, pracovního vytížení a v případě M. Otavy jmenování do funkce 
ředitele DFXŠ.  Rada města jmenovala nové členy divadelní rady, 
a to Mgr. A. Zemančíkovou, M. Rosenbergovou a F. Dáňu.
• Text městské kroniky za rok 2008 obsahuje 318 listů, na nichž 
je chronologicky uveden přehled událostí. Originál kroniky bude 
vytištěn na papíru s dlouhodobou životností a uložen do trezoru 
libereckého státního archivu.

Stručné aktuality

Špatný technický stav mostu v ulici Pilínkovská byl zjištěn již 
loni v říjnu při hlavní mostní prohlídce. Vzápětí na tento problém 
reagovala i Správa železniční dopravní cesty, která odeslala žádost 
o provedení nezbytných opatření s cílem zajistit bezpečnost na že-
lezniční trati ČD, přes kterou současný most vede. Radní města 
tehdy reagovali na špatnou situaci schválením demolice mostu, 
neboť náklady na opravu by se pohybovaly ve výši odpovídající 
výstavbě mostu nového. O demolici se hovořilo i proto, že radní měli 
k dispozici informace o tom, že most není široce využíván. V po-
sledních týdnech se ve sdělovacích prostředcích objevily články 
a mezi veřejností názory, včetně petice obyvatel, které celý problém 
kolem zmíněného mostu značně zkreslily. Jelikož od prvopočátku, 

kdy se začalo hovořit o stavu mostu mezi Doubím a Pilínkovem, byl 
u všech jednání primátor města Jiří Kittner, požádali jsme ho, aby 
nám celý problém vysvětlil. „Již delší dobu a dávno před peticí oby-
vatel jsem jednal s představiteli společnosti Denso, abychom zjistili, 
nakolik je most zaměstnanci komerční zóny využíván. Jednal jsem 
i s občany, kteří se na mě v této záležitosti obrátili. Na základě těchto 
jednání jsme se rozhodli původní most nahradit novým přechodem 
a na můj pokyn byly zahájeny přípravy k nahrazení mostu. V radě 
města, a to konkrétně 20. října, byl schválen materiál na realizaci 
lávky pro pěší, která bude postavena příští rok,“ vysvětlil primátor. 
V současné době se zpracovává na lávku projektová dokumentace 
a rovněž bude podána žádost o stavební povolení.

Most v Pilínkovské nahradí lávka pro pěší

(dsl)

Liberec v tuto chvíli tvoří dva integrované plány města – IPRM 
Lidové sady a IPRM Rochlice. Radní na svém letošním 16. zase-
dání souhlasili se zahájením tvorby třetího, tentokrát tematického 
integrovaného plánu města. 
Ten bude zaměřen na atraktivní a kvalitní život v Liberci a na rozdíl 
od předchozích dvou zónových integrovaných plánů rozvoje města 
se tento nový projekt vztahuje na celé území Liberce, a tak do něho 

budou moci projektové záměry podávat všechny subjekty, které 
splní základní podmínky IPRM.  Zahájení tvorby nového integro-
vaného plánu města schválili zastupitelé na říjnovém zasedání. 
Zpracování IPRM je však nevyhnutelnou podmínkou pro čerpání 
prostředků v rámci ROP NUTS II SV, oblasti podpory 2.1 Rozvoj 
regionálních center, přičemž vyhlášení výzvy je předpokládáno 
v dubnu příštího roku. 

Třetí integrovaný plán města je tematický

(kor)

Zimní údržba ve městě pod Ještědem stojí městskou pokladnu 
každoročně okolo 40 milionů korun, a to ještě podle průběhu zimy. 
V nadcházejícím zimním období bude ve městě celkem udržováno 
378 km místních komunikací z jejich celkové délky 437 km, 
130 km chodníků z jejich celkové délky 283,8 km, 3 406 schodiš-
ťových stupňů z jejich celkového počtu 5 207 a 324 přechodů 
pro chodce z celkového počtu 594.

V Liberci však od 5. listopadu platí nařízení schválené městskou ra-
dou, stanovující úseky místních komunikací, chodníků a schodišť, 
které v letošním zimním období nebudou udržovány z důvodu jejich 
malého dopravního významu. Seznam neudržovaných úseků je to-
tožný se seznamem z předcházejících let. Naopak oproti loňskému 
roku bude letošní zimní údržba zabezpečena na více schodišťových 
stupních (o 584 stupňů) a na více přechodech (o 199).

I letos některými úseky zimní pluhy nepojedou

(mk)

Se zármutkem sdělujeme, že dne 22. 10. 2009 se rodina, 
přátelé i odborná veřejnost rozloučila s dlouholetým 
pracovníkem a významným odborníkem v oblasti kon-
cepce dopravy a územního plánování na magistrátu 
města, s panem inženýrem KARLEM KOUTEM. 
Čest jeho památce.

Se zármutkem sdělujeme, že dne 6. 11. 2009 se rodina, 
přátelé i odborná veřejnost rozloučila s dlouholetým 
pracovníkem a odborníkem na urbanismus, který se 
významně zapsal do rozvoje města ve druhé polo-
vině 20. století, s panem Ing. arch. MIROSLAVEM 
ULMANNEM. Čest jeho památce.
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Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci 
vysloužilých elektrozařízení, umístila na libereckém sběrném dvoře 
v Ampérové ulici E-domek. Jedná se o speciální přístřešek sloužící 

k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběr-
ných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. Každý pří-
střešek stojí 70 000 korun, náklady hradí ASEKOL. Předání E-domku 
do sběrného dvora společnosti .A.S.A. Liberec byli přítomni náměs-
tek libereckého primátora Milan Šír, radní Libereckého kraje Jaroslav 
Podzimek, zástupce společnosti ASEKOL Gabriela Setunská a ředi-
tel .A.S.A. Liberec Petr Grof.  ASEKOL letos na sběrné dvory na úze-
mí Libereckého kraje rozmístí sedm E-domků. Ve všech případech 
se jedná o tzv. velké E-domky. E-domek pomůže na sběrném dvoře 
vyřešit hlavně ochranu před nepříznivým počasím, kdy navíc hrozí 
i únik nebezpečných látek do půdy či ovzduší.
E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek, v libereckém případě 
je 5 metrů dlouhý, 3,6 metru široký a 2,5 metru vysoký. Celkem se 
do něj vejde 45 (resp. 26) m3 elektrozařízení, což je například 180 
(resp. 104) televizí s úhlopříčkou 72 cm.

Přestala sloužit? Šup s nimi do E-domku

(sl)

Původní vyhláška o veřejném pořádku a veřejné zeleni byla zastu-
pitelstvem města schválena v roce 2002. Bohužel posléze došlo 
k jejímu zrušení, a to na popud Ministerstva vnitra ČR. Nový výklad 
zákona o obcích a také změna v postojích Ústavního soudu však 
nyní otevřely možnost vydat novou obecně závaznou vyhlášku 
řešící právě problematiku veřejného pořádku.
Radní tedy projednali návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku, která řeší také povinnosti k zajištění udržení čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství, ochranu životního prostředí, ve-
řejné zeleně a užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti. 
Vyhláška například stanovuje dobu nočního klidu, a to na interval 

od 22.00 do 6.00 ve všední dny; v pátek, sobotu a ve dnech před 
státním svátkem je noční klid stanoven na 24.00 až 7.00. Další 
povinností je ohlašování veřejně přístupných akcí nebo povin-
nost každého neprodleně odstranit znečištění, které způsobil. 
Průlomovým ustanovením je možné nazvat článek vyhlášky o obtě-
žování nabízením výrobků a služeb. Podle autorů vyhlášky by totiž 
nemělo být v městské památkové zóně v budoucnosti možné nabí-
zet či prodávat výrobky a služby formou pochůzkového prodeje.
Zastupitelé nový návrh vyhlášky o veřejném pořádku projednali  
na říjnovém zasedání. Návrh schválila nový dokument by měl vejít 
v platnost od 1. ledna příštího roku.

Vyhláška o veřejném pořádku

Na konci měsíce září se již čtvrtým rokem konalo setkání dětí svě-
řených do péče jiné fyzické osoby než rodiče a těch, kteří se o tyto 
děti starají. Letos oddělení sociálněprávní ochrany Magistrátu města 
Liberec uspořádalo jednodenní výlet do ZOO Praha. Účastníci zhlédli 
zajímavé expozice známých i méně známých zvířat a měli možnost 
poslechnout si zajímavosti o jejich životě. Pěkným zážitkem byla 
i drezúra slonů. Zpestřením prohlídky se stal „Jarmark pro šikovné 
ručičky“, pořádaný dětmi z dětských domovů, které zde prodávaly 
své vlastní výrobky.  Akce se zúčastnilo celkem 26 dospělých a 24 dě-

tí, které z různých důvodů nevyrůstají v péči svých rodičů a nemohly 
být svěřeny do pěstounské péče. Na jejich pečovatele to často klade 
velmi vysoké nároky. Bylo pěkné vidět, jak k sobě lidé, kteří prožívají 
podobné životní situace a problémy, našli cestu. Neformálně a v pří-
jemné atmosféře mohli díky vzájemnému kontaktu o svých osudech 
pohovořit a předat si své zkušenosti, což mnozí ocenili. Smysl celé 
akce se tak vydařil. Výlet byl odměnou za jejich záslužnou a nelehkou 
práci, za kterou jim patří obdiv a poděkování. 

Bc. Monika Tvrdíková, odbor sociální péče

Výlet byl odměnou pro dospělé i děti

Statutární město Liberec vyhlašuje 1. a 2. kolo pro poskytnutí 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML na 1. polo-
letí roku 2010. Dotace budou poskytovány na projekty realizované 
v období od 1. 1. do 31. 8. 2010.
1. kolo se týká projektů realizovaných v partnerských městech – 
žádost je třeba označit heslem ZAHRANIČÍ v kolonce formuláře 
Označení grantového kola na straně 1.
2. kolo se týká projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými 
městy v Liberci –  žádost je třeba označit heslem LIBEREC v ko-
lonce formuláře Označení grantového kola na straně 1. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na webových stránkách 
Statutárního města Liberec www.liberec.cz  jako příloha u výzvy 
k předkládání žádostí o dotaci z  Fondu pro partnerskou spolu-

práci SML nebo v recepci budovy liberecké radnice. V přílohách 
současně naleznete Statut Fondu pro partnerskou spolupráci SML, 
základní pravidla přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spo-
lupráci SML a prohlášení o příslibu spolupráce v jazyce německém 
a anglickém.
Vyplněné žádosti budou přijímány poštou na adrese:
Ing. Miluše Charyparová, 
Magistrát města Liberec, oddělení tiskové a vnějších vztahů, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
nebo v podatelně MML do termínu uzávěrky 15. ledna 2010 
do 14.00 hodin. 
Případné dotazy adresujte prosím na e-mailovou adresu:
charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu 
pro partnerskou spolupráci SML

(mk)
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Primátor Jiří Kittner přijal ve středu 7. října tři kosmonauty, kteří 
se v České republice účastní akce ASE XXII. Planetary Congress. 
Na půdu radnice tak poprvé vstoupili zahraniční kosmonauti, a to 
Američané Owen Garriott (první zprava) a jeho syn Richard (druhý 
zprava) a Rakušan Franz Viehbock (první zleva). Trio kosmonautů 
v doprovodu manželek mělo v Liberci bohatý program. V rozhovo-
ru s primátorem, který je seznámil s historií i současností města, 
všichni shodně uvedli, že jsou Libercem nadšeni. Velmi se také 
zajímali o pracovní podmínky místních obyvatel, jejich kulturní 
a sportovní vyžití.

Novou moderní techniku libereckých jednotek dobrovolných 
hasičů, ale i tu historickou, mohli vidět kolemjdoucí 1. října na ná-
městí před radnicí. Důvodem představení hasičské techniky pod 
širým nebem byla přehlídka dobrovolných sborů hasičů, která 
probíhá každý rok. Ta letošní se navíc konala u příležitosti 145. 
výročí založení dobrovolných hasičů v Liberci, čemuž také byla 
věnována výstava v Radničním sklípku. Tradicí těchto přehlídek 
je slavnostní nástup všech osmi jednotek dobrovolných hasičů, 
jejichž zřizovatelem je Statutární město Liberec, a pozdravení se 
s primátorem města, který se poté přivítá osobně s jednotlivými 
sbory u jejich vystavené techniky. Na letošní přehlídce nechy-
běli se svou historickou technikou z přelomu 19. a 20. století ani 
kolegové hasiči z Českého Dubu, Lučan či Semil

Text a foto: Dagmar Slezáková

Před dvaceti lety…
17. listopad až 29. prosinec 1989 bylo období změn v Československu, 
které vedly k pádu komunistického režimu a k přeměně politického 
zřízení na demokratické principy. Běh událostí odstartoval před 
dvaceti lety 17. listopad, kdy si studenti pražských vysokých škol 
pietní akcí chtěli připomenout 50. výročí uzavření českých vysokých 
škol nacisty. Události nabraly rychlý spád a bezbranní mladí lidé byli 
napadeni příslušníky Veřejné bezpečnosti. Lidé v celé zemi sledovali 
televizní obrazovky, poslouchali rozhlas a přicházeli na náměstí a ná-
vsi, aby vyjádřili svůj odpor ke komunistické vládě. Ne jinak tomu bylo 
v Liberci. S odstupem dvaceti let jsme položili tři stejné otázky dvěma 
aktérům listopadových událostí, kteří stáli u zrodu Občanského fóra 
v Liberci – Dagmar Helšusové a Jiřímu Bílkovi.

1. Kde vás zastihly listopadové události 1989?
2. Na co nejvíce z té doby vzpomínáte?
3. Jaký máte názor na uplynulých 20 let?

Jiří Bílek, podnikatel:
1. První zpráva o tom, že  „už je to tady“,  mě zastihla v posteli 
s horečkou. Zázračně jsem se uzdravil a rodina si mě užila až 
zhruba za dva měsíce.

2. Na tu nádhernou euforii a radost, že  mi  bylo umožněno to 
všechno zažít. Byl to úžasný pocit, že teď už bude všechno lep-
ší. Byla to doba soudržnosti  lidí, kteří projevovali vděk hercům 
a studentům.  Vzpomínám na krásné diskuze o ničem v divadlech 
i hospodách,  na zimu na náměstích, první cestu „na západ“, úděs 
nad tím, že vlastně  buduji kapitalismus. Bylo to i překvapení, kolik 
lidí bylo v KSČ, aby ji mohlo rozvrátit zevnitř…
3. Mně se na těch uplynulých letech líbí to, že  jsem za všechno 
zodpovědný já sám. Za úspěchy i neúspěchy. Nikdo mě neřídí 
(mimo manželky).

Dagmar Helšusová, knihovnice: 
1. V Liberci, v  Divadle F. X. Šaldy.
2. Na obětavost některých lidí, třeba inženýra Korouse, který byl 
jedním z prvních, kdo vezl potraviny do Rumunska. Na nádher-
nou atmosféru pospolitosti, v níž zatím nebyla ani stopa tušení, 
že někteří z nás už se chystají rychle zbohatnout, pokořit zákony 
a myslet jenom na sebe.
3. Ach bože, jak jsem byla tehdy naivní. Prostor na vyprávění 
o získané demokracii ponechám jiným, na historické teorie po-
volanějším. (ds)

Statutárnímu městu Liberec se podařilo získat finanční dotaci, kte-
rá umožnila provést rekonstrukci střechy hrobky barona Liebiega 
v Budyšínské ulici. Celkové náklady jsou v tomto případě cca 190 tisíc 
Kč a ministerstvo kultury na realizaci těchto prací přispělo částkou 
160 tisíc korun. Zatékání dešťové vody výrazně přispívalo k rychlému 
chátrání hrobky. Střecha byla pokryta novým měděným plechem a  
když řemeslníci dokončovali klempířské prvky, o víkendu 17.–18. 10. 
2009 neznámý pachatel měděný plech vystříhal a odnesl pravděpo-

dobně do sběrných surovin, kde jej zpeněžil. Statutární město Liberec 
tak muselo urychleně přistoupit k novému zastřešení a zabezpečení 
celého hrobky. Statutární město Liberec chce Ministerstvo kultury 
ČR požádat o další finanční dotaci, která by umožnila kompletní 
rekonstrukci této památky. Kromě toho se letos podařilo za pod-
pory ministerstva kultury realizovat stavební úpravy střechy kaple 
sv. Vavřince v Pilínkové. Zde se celkové náklady vyšplhaly na cca 470 
tisíc korun a ministerská dotace je ve výši 320 tisíc.

Liebiegova hrobka pod novou střechou
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Magazín Egovernment v rámci podpory a propagace projektu Czech 
Point vyhlásil v roce 2009 soutěž mezi pracovišti Czech Point v ČR. 
Cílem soutěže bylo ohodnotit snahu jednotlivých úřadů a institucí 
a zavedení a provozování tohoto projektu coby účinného nástroje 
vzájemného kontaktu mezi veřejností a veřejnou správou.
Soutěž byla rozdělena do několika kategorií a je velmi potěšující, že 
ve dvou z nich uspělo i pracoviště Czech Pointu Magistrátu města 
Liberec, což je především také zásluha úředníků, kteří provoz toho-
to pracoviště zajišťují. Magistrát města Liberec získal 1. místo v ka-
tegorii Nejproduktivnější Czech Point, v jejímž rámci se hodnotil 
maximální počet výpisů vydaných ke dni 15. 9. 2009, což v případě 
Liberce bylo 22 144 výpisů. Druhá příčka náleží libereckému magis-
trátu v kategorii Nejefektivnější pracoviště Czech Point. Zde byla 
hodnocena ta přihlášená pracoviště, která doposud vydala největší 
počet výpisů přepočítáno na jeden počítač. I zde bylo rozhodující 
datum 15. 9. 2009. Pilotní provoz Czech Point byl zahájen na konci 
března 2007 v 37 pobočkách městských a obecních úřadů po celé 
České republice. Magistrát města Liberec byl jako jedna z 37 obcí 
zařazen do tohoto pilotního provozu a 27. 4. 2007 proběhla instalace 
programu Czech Point na přepážkovém pracovišti – tehdy odboru 
správního, oddělení matriky Magistrátu města Liberec. V září 
2007 skončila pilotní fáze projektu a koncem října 2007 bylo vše 
připraveno na ostrý provoz. Ověřené výpisy z informačních systémů 
veřejné správy vydává na magistrátu v současné době oddělení 
Czech Point (přepážky č. 1–4 Nového magistrátu), které spadá pod 
odbor správní a živnostenský. 
Kontaktní místo Czech Point v současné době umožňuje získat 
6 dní v týdnu ověřené výpisy např. z Rejstříku trestů, Obchodního 
rejstříku, z veřejné části Živnostenského rejstříku, Katastru ne-
movitostí, výpis z bodového hodnocení osob, výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů a výpis z Insolvenčního rejstříku. „Dále 
je zde možno učinit podání podle živnostenského zákona a podání 

Nejproduktivnější Czech Point je v Liberci na magistrátu

do registru účastníků provozu modulu autovraků ISHO. Největší 
zájem je o výpisy z Rejstříku trestů a o výpisy z Katastru nemovitostí 
či Obchodního rejstříku. Poslední novinkou kontaktního místa je 
možnost požádat o zřízení datové schránky, znepřístupnění přístu-
pových údajů do datové schránky, provádění konverze dokumentů 
a další služby týkající se projektu datových schránek,“ uvedla Jitka 
Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského. Projekt 
Czech Point je v současné době nejviditelnějším projevem elektro-
nizace veřejné správy. Kontaktní pracoviště Czech Point odbouralo 
někdejší zdlouhavé čekání a cestování po úřadech, odpadlo složité 
vyplňování formulářů. Text a snímek: Dagmar Slezáková

Statutární město Liberec ve spolupráci s obyvateli Ostašova začalo 
se záchrannými pracemi na kapli sv. Vojtěcha. Památka, která stojí 
v Křižanské ulici již od roku 1833, nutně potřebuje opravit, podepsal 
se na ní nejenom čas, ale také návštěvy zlodějů a vandalů. V loň-
ském roce byl proveden průzkum střechy a opraveny její klempířské 
prvky. Restaurátorům v současné době dělá největší starosti voda, 
která při dešti zatéká do základů stavby. 
Letos se proto buduje systém regulace dešťové vody ze střechy. 
Zatékání vody ze silnice do základů by měly omezit zvýšené ob-

rubníky a také nová dešťová kanalizace. Statutární město Liberec 
se pokouší získat finanční prostředky na další opravy, pokud to 
finanční situace umožní, mohlo by v letošním roce dojít také k re-
konstrukci oken. 
Obyvatelé Ostašova chtějí kapli vyžití nejen pro duchovní účely, ale 
rovněž jako místo pro kulturní využití, například pro hudební vystou-
pení dětí, výstavy a další. Kaple sv. Vojtěcha je na seznamu objektů, 
které by měly být v nejbližší době prohlášeny za kulturní památku. 

Odbor kancelář tajemníka

Kaple v Ostašově se dočkala prvních oprav

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, dříve Kojenecký ústav a dětský domov, pořádá 
ve čtvrtek 3. prosince 2009 od 9.30 do 17.00 hod. Den otevřených dveří.  
Srdečně zveme širokou veřejnost a milé sponzory do Dětského centra SLUNÍČKO Liberec. 
Kojenecké oddělení se nachází v objektu Husova č. 91, Liberec 1 a dětské oddělení najdete na adrese U Sirotčince 407/10. Při této příleži-
tosti bychom vám rádi přiblížili život  dětí v našem zařízení. Současně bychom vás chtěli informovat, jak jsme pokročili v našich aktivi-
tách, a naši sponzoři budou mít možnost bezprostředně zhlédnout, že jejich finanční a věcné dary slouží především dětem. Rovněž vám 
poskytneme aktuální informace o připravovaném projektu vybudování nového zařízení, neboť je potřebné v zájmu zdravého vývoje dětí 
a požadavků platné legislativy  dosavadní systém  ústavní výchovy transformovat na péči rodinného typu.  Nová koncepce od základu 
mění pohled na tradiční ústavní péči a věříme, že nejen liberečtí občané a liberecké firmy podpoří tento projekt.
Všechny vás srdečně zveme do Dětského centra SLUNÍČKO Liberec.

Den otevřených dveří

Úředníci Czech Pointu: zleva Helena Jadrná, Veronika Tošovská, 
Jakub Šrýtr a Markéta Brázdová
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Primátor města Jiří Kittner přijal 13. října člena Československé obce legionářské a pamětníka bojů 
druhé světové války Michala Košče. Stalo se tak u příležitosti jeho 90. narozenin.
Michal Košč se narodil v roce 1919 ve slovenské obci Cigelka nedaleko Bardějova. Do válečných udá-
lostí zasáhl v roce 1942 a během střetů byl dvakrát vážně zraněn. „První zranění mne potkalo v bojích 
u Žažkova, kde jsem byl střepinou zasažen do hlavy,“ vzpomínal válečný veterán. Těžké zranění přežil 
a dnes patří mezi posledních 13 lidí, kteří na toto období mohou vzpomínat coby jeho přímí účastníci. 
„V roce 1944 jsem byl na Dukle také zraněn. Tehdy mi prostřelili koleno,“ pokračoval ve svém vyprávění 
Michal Košč, který dnes žije v Liberci. „Velmi si lidí jako je pan Košč vážím a jsem vždy velmi potěšen, 
když je mohu přijmout, zvláště při tak významné události, jakou devadesátiny beze sporu jsou,“ řekl 
liberecký primátor Jiří Kittner.  Michal Košč po válce pracoval jako zámečník. Je nositelem Válečného 
kříže, vyznamenání za chrabrost a za vítězství. V roce 1970 byl povýšen do hodnosti kapitána.
Do dalších let mu vše nejlepší a hlavně hodně zdraví popřál primátor Liberce Jiří Kittner i jeho 
kolegové z Československé obce legionářské v čele s plk. v. v. Stanislavem Hněličkou.

Text a foto: Martin Korych

Primátor popřál k devadesátinám

ADVENT 2009
Program

neděle 29. 11. 16.15 hodin 1. adventní koncert na schodech před radnicí. 
Vystoupí dětský pěvecký sbor Výšinka a pěvecký sbor JEŠTĚD.

17.00 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zapálení 1. adventní svíce primátorem města

čtvrtek 3. 12. 10.00–18.00 hodin Prodejní výstava vánočních výrobků Střední odborné školy v Liberci a chráněných dílen 
ADVAITA, o.s., APPOS Liberec, p.o., Domova Harcov, Fokusu Liberec, o.s., Houpajdy, o.s.,  
Jedličkova ústavu, p.o., Krajské nemocnice Liberec, a.s., Pochodně, o.s., Sdružení TULIPAN, SOŠ 
Jablonecká ul., Liberec v sále Radničního sklípku.

sobota 5. 12. 16.00 hodin Soutěž o nejlepší masku čerta, Mikuláše a anděla. Vystoupí soubor Kejklířky. 
Slavnostní příchod Mikuláše do města – oblíbená mikulášská akce na náměstí před radnicí.

neděle 6. 12. 18.00 hodin 2. adventní koncert v obřadní síni radnice. 
Vystoupí folk-rocková skupina Jarret s vánočním programem. Zapálení 2. adventní svíce.

pátek  11. 12. 17.00 hodin Koncert vokální skupiny Akcent Liberec 
a spirituály pěveckého sboru Cum Decore v Novém magistrátu.

pátek–úterý
11. 12.– 22. 12.

9.00–17.00 hodin Tradiční vánoční trhy na náměstí před radnicí 

sobota 12. 12. 10.30 hodin Soubor Jizera vystoupí na náměstí před radnicí. 
s tradičním programem Štědrej večer nastal.

neděle 13. 12. 18.00 hodin 3. adventní koncert v obřadní síni radnice. 
Vystoupí vokální soubor offbeat. Zapálení 3. adventní svíce.

pondělí 14. 12. 11.00–18.00 hodin Vánoce očima dětí. Tradiční výstava vánočních výtvarných prací dětí libereckých mateřských 
škol v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice. Výstava bude slavnostně zahájena v pondělí 
14. prosince v 11.00 hodin náměstkem primátora Ing. Ondřejem Červinkou.

úterý 15. 12. 9.00–17.00 hodin

středa 16. 12. 9.00–18.00 hodin

pondělí 14. 12. 15.30 hodin Před budovou radnice se uskuteční slavnostní zahájení výstavy libereckého betlému, 
který vznikl v rámci sympózia výtvarníků „Setkání uměleckých řemesel“. Součástí odpoledního 
programu bude i vystavení Stromu přání před budovou historické radnice. Akci doprovodí 
zpěvem žáci ze speciální ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci. Po ukončení programu bude 
Strom přání přesunut na nádvoří radnice. Kartičky s přáníčky bude na strom možné zavě-
šovat do středy 23. 12. do 12.00 hodin.

úterý 15. 12. 17.15 hodin V Novém magistrátu vystoupí dechový orchestr ZUŠ Liberec 
pod vedením dirigenta Graziana Sanvita. 

čtvrtek 17. 12. 17.00 hodin Kytarový soubor ZUŠ La Folia a jeho hosté vystoupí v Liebiegově vile.

pátek 18. 12. 17.00 hodin Zpívá Vám Carola – koncert pěveckého sboru při ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Novém magistrátu.

neděle 20. 12. 11.00–11.45 hodin Příchod Panny Marie do Betléma – oživlý betlém sdružení V.O.R.E.L. na schodech před radnicí.

neděle 20. 12. 18.00 hodin 4. adventní koncert v obřadní síni radnice. Klasická hudba s odlehčením swingu a muzikálové 
hudby v podání Rubin Quartet. Zapálení 4. adventní svíce a zdobení vánočního stro-
mečku v obřadní síni.

pondělí 21. 12. 17.15 hodin Koncert libereckých trubačů v mezaninu historické budovy radnice.

úterý 22. 12. 11.30–12.00 hodin Vánoční koncert Bohemia Universal Bandu na schodech radnice.
Změna programu vyhrazena.

Vánoční program pořádaný Statutárním městem Liberec bude zveřejněn v prosincovém Zpravodaji liberecké radnice, 
Kalendáři Liberecka, na stránkách www.liberec.cz a na plakátovacích plochách.
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Padesát let společného života si 17. října v obřadní síni liberecké 
radnice připomněli Karel a Hana Kominíkovi se svými nejbližšími. 
Vychovali dvě děti a dnes se těší i ze čtyř vnoučat. Paní Hana ještě 
dnes ráda hraje kuželky a její choť zase dává přednost procház-
kám. Zlatá svatba manželů Kominíkových byla letos pro oddělení 
matriky již pátá v pořadí.

Úterý 
10. 11. 

9.00 hodin Sraz u terminálu MHD Fügnerova . 
Výlet do Šimonovic, trasa: 4,5 km.

Úterý 
10. 11. 

14.00 hodin
Klub seniorů

 Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou. 
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.

Středa 
11. 11.

 14.00 hodin
Klub seniorů 

Přednáška s A. Krčmářem na téma: 
Léčivé byliny a imunita.

Čtvrtek 
12. 11. 

10.00 hodin 
kuželna, Tipsport arena 

Tréninkové dopoledne v kuželně. 
Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!

I. TURNAJ V HODU ŠIPKAMI NA TERČ 13. 11. od 9.00 hodin v Sále Komunitního střediska KONTAKT Liberec. 
Na turnaj je nutné se závazně přihlásit do 9. 11. v Klubu seniorů.

Pátek
13. 11. 

10.00 hodin
Klubovna v podkroví 

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma:  
Pucciniho Bohéma.

VÝSTAVA A PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ KONTAKTU čtvrtek 19. 11. 2009 od 14.00 hodin v Klubu seniorů.  

Pondělí 
23. 11. 

15.30 hodin
Klub seniorů 

Beseda s A. Sadílkovou na téma: 
Vincent Priessnitz – zakladatel vodoléčby.

Úterý 
24. 11. 

14.00 hodin 
Klub seniorů 

Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou. 
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.

Úterý 
24. 11.

 9.10 hodin Sraz u terminálu MHD Fügnerova . 
Výlet do Kunratic, Vratislavic, trasa: 4,5 km.

Čtvrtek 
26. 11. 

10.00 hodin
kuželna, Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v kuželně. 
Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!

Úterý
8. 12.

 14.00 hodin
Klub seniorů

Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.

Čtvrtek 
10. 12.

 10.00 hodin
Kuželna, Tipsport arena 

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

Pátek 
11. 12. 

10.00 hodin
Klubovna v podkroví 

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma: 
Hoffmannovy povídky, Jacques Offenbach.

Pondělí 
14. 12. 

15.30 hodin
Klub seniorů 

Beseda s A. Sadílkovou na téma: 
Magdalena Dobromila Rettigová, autorka nejen kuchařského bestselleru.

Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá každý pátek od 8.30 hodin a od 10.00 ho-
din v suterénu – v sále KSK. Cvičení odpadá v pátek 13. 11.!
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů. 
Klub šikovných rukou probíhá každé sudé pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů.
Bližší informace jsou k dispozici v Klubu seniorů, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992

Program Klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec, 
Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz
Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin, v úterý 17. listopadu zavřeno – státní svátek. 

Statutární město Liberec ve spolupráci se ZOO Liberec, Archou, 
SEV Divizna a Městskou policií Liberec uspořádaly 2. října 2009 
Den zvířat, který se konal v prostorách Archy – Centra pro zvířata 
v nouzi. Jednalo se tak v letošním roce o již druhou ekovýchovnou 
akci určenou pro občany města Liberce všech věkových kategorií, 
která se opět setkala s velice pozitivními reakcemi veřejnosti.
Po celý den probíhaly komentované prohlídky zázemí centra, před 
areálem Archy pak vyrostlo celkem pět zábavných stanovišť, kde si 
všichni přítomní měli možnost vyzkoušet nejen svoji zručnost, ale 
dozvědět se i něco zajímavého a nového. K vidění tak byl stánek se 
zvířecími rekordy, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak daleko 
doskočí žába v porovnání třeba s rysem, dále pak modelování 
různých „zvířecích“motivů z hlíny, malování obrázků na téma „pes 
ve městě“, určování bylinek nebo stánek zaměřený na poznávání 
zvířecích šelem. Velký úspěch slavily ukázky práce psovodů z měst-
ské policie, kteří přihlížejícím předvedli několik způsobů zadržení 
pachatele v součinnosti se čtyřnohými kolegy. Neméně atraktivní 
byla tzv. „psí předváděčka“ Podještědské smečky s ukázkami práce 
se psy, jejich výchovou, chováním, socializací apod. 

Den plný zábavy a poučení

(v)
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 Sbor vznikl v roce 1869, již předtím však ve Vratislavicích fungoval 
obecní hasičský sbor, který zasahoval v obou částech obce, spo-
jených až na začátku 20. století. K požárům hasiče svolával zvon 
z blízkého kostela Nejsvětější Trojice. Obecní rada dokonce platila 
ponocné, kteří hlídali klid v obci a ohlašovali noční požáry. Se vzni-
kem organizovaného hasičského sboru byly na šesti místech po ce-
lých Vratislavicích zřízeny malé požární zbrojnice, kam se rozmístily 
ruční hasičské stříkačky, připravené k okamžitému použití. K těmto 
stříkačkám byly přidělené koňské potahy rolníků, kteří bydleli v oko-
lí, a v případě požáru tak mohli hasiči rychleji zasáhnout.
Sbor měl na konci 19. stol. přes 500 členů, kteří tvořili osádky 
hasičských stříkaček, zdravotnickou četu, velitelskou četu, lezce 
a další. Ze šesti zbrojnic slouží dodnes jako základna pouze jedna, 
v ulici U Tělocvičny. V šesti garážích jsou parkovány dvě cisternové 
automobilové stříkačky Tatra, dopravní vozidlo Avia, velitelské vo-
zidlo Lada Niva a požární plošina s dosahem 20 metrů, se kterými 
jednotka pravidelně zasahuje. Kromě této techniky vratislavičtí 
hasiči disponují motorovým člunem, který využívají při zásazích 
na vodní ploše, a také poněkud neobvyklým hasičským traktorem, 
který nachází využití především v zimě při odstraňování sněhu 
nebo při opravách hasičských zbrojnic.

V říjnu 2006 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná historická 
hasičská zbrojnice. Na jejím místě původně stávala menší zbrojnice 
z roku 1875, která svou současnou architektonickou podobu získala 
na konci 19. století. Od té doby se na ní podepsal zub času, a to si 
vyžádalo novou rekonstrukci, na níž se podíleli nejen dobrovolní 
hasiči z Vratislavic a Statutární město Liberec, ale také členové 
sborů z Růžodolu, Vesce a Pilínkova. V roce 1990 se Vratislavičtí 
stali jako první z libereckých dobrovolných sborů zálohou profesio-
nálních hasičů v Liberci. V současné době sbor sdružuje 137 členů, 
z toho 19 členů výjezdové jednotky, 14 členů vodní a potápěčské 
záchranné služby, 38 mladých hasičů a 19 členů přípravného krouž-
ku Hasík. Vratislavičtí hasiči mají jako jediní ze všech libereckých 
dobrovolných sborů ve svém čele hasičku. Funkci starostky sboru 
již 11 let vykonává Věra Nemešová. Zásahová jednotka, které v sou-
časné době velí Marek Míka, zasahuje především ve Vratislavicích 
a přilehlých oblastech, často však vyjíždí jako posila k větším 
událostem na území města. Před dvěma lety pomáhali vratislavičtí 
hasiči nepřetržitě několik dní s odstraňováním škod, které napáchal 
orkán Kyril, v roce 2002 zasahovali při úniku chlóru z firmy Spolana 
v Neratovicích. Letos asistovali u hromadné dopravní nehody 6 
osobních automobilů s autobusem nebo společně s dalšími složkami 
IZS pátrali po dvou dětech, které se ztratily v lese poblíž Vratislavic 
nad Nisou. Sbor dlouhodobě spolupracuje s Vodní potápěčskou 
a záchrannou službou Liberec, která je schopna pomoci například 
při vyhledávání utonulých osob nebo vyzdvihování nebezpečných 
předmětů, které mohou kontaminovat vodu. Společně se účastní 
různých předváděcích akcí, cvičení IZS nebo ekologických akcí, 
při kterých třeba v roce 2006 vyčistili nádrž Kristýna. Vratislavický 
sbor se může pochlubit silnou základnou mladých hasičů. Hasičský 
kroužek, který v současné době vede Daniela Petrová, navštěvuje 57 
dětí. Mladí hasiči se účastní nejrůznějších soutěží, jezdí na výlety 
i víkendová soustředění, účastní se kurzů 1. pomoci nebo nácviku 
záchrany tonoucích s Vodní a potápěčskou záchrannou službou 
Liberec. Vrcholem celoroční činnosti je tradiční letní tábor. 
V článku byly s laskavým svolením sboru použity informace z brožury 
140 let Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou.

Představujeme: dobrovolné hasiče z Vratislavic nad Nisou

Městská policie Liberec prostřednictvím svých webových stránek 
zveřejňuje informace v rámci prevence kriminality. Zařazuje sem 
mj. praktické rady a doporučení bezpečného chování osobám s tě-
lesným postižením, seniorům, informuje o preventivních projektech 
nebo např. popisuje akce, na kterých participovala. Předkládáme 
vám několik rad pro osoby se zdravotním postižením, jejichž cílem 
je snížit či zamezit páchání trestné činnosti na této rizikové skupině 
spoluobčanů. Více informací naleznete na webových stránkách 
www.mpliberec.cz v sekci Prevence kriminality.
Proč právě osoby se zdravotním postižením: • jsou závislé 
na asistenci nebo dohledu druhé osoby • jedna ze dvou osob se 
zdravotním postižením se nikdy neúčastnila volnočasových, 
kulturních nebo sportovních aktivit • je u nich často snížená 
srozumitelnost a potíže s verbálním vyjádřením • jsou mnohem 
bezbrannější vůči útočníkům, kteří s jejich postižením a z něho 
plynoucí sníženou schopností obrany předem počítají
Abyste byli doma v bezpečí: • ujistěte se, že máte na vstup-
ních dveřích a oknech instalovány bezpečné zámky a vždy je 
zamykejte, a to i tehdy, když jste doma • neotvírejte, dokud nevíte, 

kdo je za dveřmi • koukejte panoramatickým kukátkem • pouš-
tějte domů jen osoby, které znáte • nedůvěřujte nabídkám cizích 
osob •nemějte doma hodně peněz v hotovosti • peníze, doklady 
a cennosti mějte pod dozorem • nevytvářejte dojem opuštěného 
bytu •pro případ vykradení si pořiďte fotografie a výrobní čísla 
cenností, usnadní to jednání s pojišťovnou.
Bezpečné chování na ulici: • předvídejte a pokud možno se 
vyhýbejte situacím a lokalitám, kde hrozí zvýšené nebezpečí na-
padení, zejména neosvětleným parkům, opuštěným parkovištím 
apod. • zvažte vaše volby v těchto situacích a procvičujte svou 
reakci, abyste ji dokázali v nečekané situaci vyvolat automaticky 
• vaše okamžitá reakce může i odradit útočníka, který naopak 
počítá s výhodou momentu překvapení • pokud jste postižený 
poruchou řeči nebo sluchu, mějte vždy u sebe potřebné komu-
nikační pomůcky
Cizím lidem… • nikdy se nesvěřujte se svými problémy • nikdy 
nedávejte svoje telefonní číslo • nikdy neříkejte svou adresu • 
nikdy s nimi nikam nechoďte • nikdy nepůjčujte svůj mobilní 
telefon.

Městská policie pro bezpečí osob se zdravotním postižením
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M ě S T S K é  I N F O R M A Č N Í  C E N T R U M RADy A KONTAKTy
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 8.00–17.00 hod., SO 9.00–12.00 hod. 
UPOZORNěNÍ
Vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí, pokud chcete naším prostřednic-
tvím bezplatně informovat širokou veřejnost o akcích, které budete pořádat v roce 2010 
v Liberci a blízkém okolí, vyplňte prosím formulář na http://www.infolbc.cz (rubrika ak-
tuality) a odešlete jej zpět faxem, e-mailem či poštou na adresu v něm uvedenou. Věříme, 
že díky naší vzájemné spolupráci budeme moci nabídnout obyvatelům Liberce i turistům 
z jiných krajů pestrý výběr kulturního a sportovního vyžití. Těšíme se na vaše příspěvky, 
které můžete zasílat do 15. 12. 2009.
• Veřejný provoz lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov–Ještěd bude z důvodu 
pravidelných revizí a oprav zastaven od 2. 11. do 13. 11. 2009. 
NABÍDKA ZBOŽÍ
• Doba Vánoc se rychle blíží a s ní zároveň přichází i čas, kdy se snažíme drobnými dár-
ky a pozornostmi udělat radost svým blízkým a přátelům. 
Jestliže jim chcete trochu přiblížit náš kraj, nezapomeňte při 
svých nákupech navštívit také naše infocentrum. Lze si zde 
vybrat z různých publikací i map, keramických předmětů 
a kalendářů na rok 2010. 
• Příjemným dárkem je zajisté i vstupenka na muzi-
kál, divadelní představení či hokej, a proto vám již 
tradičně městské informační centrum nabízí možnost 
zakoupení vstupenek na kulturní a sportovní akce 
v Liberci i celé České republice v rámci prodejních sítí 
Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream, eVstupenka 
Liberec a nově také Eventim.
SOUTěŽ S JEŠTÍDKEM 
Ve kterém představení Naivního divadla vystu-
puje rytíř Loretko ze Zvířetic? 
a) Alibaba a 40 loupežníků
b) Bezhlavý rytíř
c) Postrach Paříže
Pozn. u odpovědi musí být uvedeno celé jméno, 
adresa a případně e-mail. Výherce získá upomín-
kové předměty s maskotem města.
Výherce říjnové soutěže: Dagmar Neumannová, Liberec. Děkujeme za účast v soutěži 
a gratulujeme!
HISTORICKé UDÁLOSTI MěSÍCE LISTOPADU
2. 11. 1907 byl vyroben první vůz značky RAF – Reichenberger Automobil Fabrik (102 let).
10. 11. 1938 byla vypálena synagoga (71 let).
18. 11. 1968 se konala stávka vysokoškoláků (41 let).
30. 11. 1587 byla dokončena stavba kostela sv. Antonína (422 let).

Příjemný měsíc listopad přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

• Denní stacionář pro seniory U Anto-
nína v Liberci-Ruprechticích nabízí po-
drobné informace o činnosti a programu 
zařízení na nových webových stránkách  
www.uantonina.cz. Stacionář nabízí 
denní pobyt seniorům, kteří uvítají pomoc 
v každodenních činnostech a starostech 
a mají chuť se pobavit ve společenství.
• Centrum Generace, o. s., vás zve 
na Gospelový vánoční koncert 19. 12. 
v 19.00 v sále Kina Lípa. Vystoupí domá-
cí Generace Gospel Choir ve spolupráci 
s mediálně známým souborem Alfa Gospel 
Praises z Moravy.  Více informací na  
www.generacegospel.ic.cz.
• Středisko rané péče SPRP Liberec po-
řádá 23.–29. listopadu Týden rané péče. 
V pondělí 23. listopadu od 10 do 16 hodin 
se ve spolupráci s Krajskou vědeckou 
knihovnou, v jejích prostorách, uskuteční 
akce „Všechno jde, i když trochu jinak“. 
Zde si zájemci budou moci prohlédnout 
stimulační pomůcky a speciální hračky 
pro děti s postižením. Během dne bude 
promítán film Eliška, příběh hluchoslepé 
holčičky a její rodiny, a dokument Bludný 
kořen o problematice dětského autismu. 
V průběhu celého týdne budou odborní 
pracovníci připraveni zodpovídat telefo-
nicky i e-mailem jakékoli dotazy, týkající 
se služeb rané péče. Veškeré informace 
o plánovaných a probíhajících aktivitách 
Týdne rané péče najdete na internetové 
adrese http://liberec.ranapece.cz/
S t řed isko ra né péče SPR P L iberec, 
Matoušova 406, 460 02 Liberec 1, tel.: 
485 109 564, e-mail: liberec@ranapece.cz

Kdo ví, ať odpověď pošle 
na mic@infolbc.cz 

nebo doručí přímo do MIC 
Liberec do 23. 11. 2009. 

Výherce zveřejníme 
v následujícím čísle.

• Kamarád safírového času je název knihy, která ve čtyřech ročních obdobích a třiceti 
sedmi povídkách přiblíží dětem horskou osadu Jizerka a jejího podivuhodného, dnes již 
nežijícího obyvatele, lesníka, horala a milovníka tohoto drsného kraje, dědu Kita. Také 
partu dětí, která zde s Kitem i bez něho zažívá zajímavé příhody. Kniha je k dostání 
v knihkupectvích.
• V Centru Babylon můžete do 13. prosince zhlédnout putovní výstavu „To nejkrásnější 
na starých pohlednicích Libereckého kraje“ ze sbírky Egona Wienera
• Naivní divadlo Liberec vás zve 16. prosince v 19.30 hodin na koncert Kvintet Bona 
Fide Tango (Petr Grau – flétna, Jakub Janský – housle & aranže, Ladislav Horák – akor-
deon & bandoneon, Jaroslav Novák – kytara, Petr Dvorský – kontrabas, Soňa Červená 
a Vlastimil Harapes – zpěv)

Zajímavosti z kultury
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Primátor města Jiří Kittner se svým náměstkem Ondřejem 
Červinkou převzali ve středu 14. října 2009 putovní pohár I. ročníku 
závodu „Liberecký drak“, který se letos 5. září jel poprvé na hladině 
Harcovské přehrady. Pohár primátorovi předal Martin Huk, kapitán 
vítězného týmu Jizerský drak z Jablonce nad Nisou.
Pohár zůstane na libereckém magistrátu do konání závodu v roce 
2010, neboť jak uvedl Petr Rypka, zástupce společnosti Altis, která 
závod pořádala, chtějí se do Liberce vrátit. „Přestože v den konání 
závodu bylo jen deset stupňů Celsia a počasí vyloženě posádkám 
nepřálo, přišlo se na závod dračích lodí podívat hodně lidí a atmosféra 
byla báječná. Doufáme, že příští rok bude jak co do počasí, ale také co 
do počtu posádek lepší. Věříme, že se v Liberci najde více nadšenců 
pro tento závod, kteří se ho přímo zúčastní, ale i těch, kteří přijdou 
fandit,“ řekl Petr Rypka.
Letošním průběhem závodu dračích lodí byl potěšen i primátor, 
který se netajil tím, že do druhého ročníku Liberec nasadí silné 
posádky s cílem dosáhnout na mety nejvyšší. Příslib účasti již 
dal například Dopravní podnik města Liberce. Letos v září totiž 

Pohár Libereckého draka čeká na příštího vítěze
hájily „liberecké barvy“ týmy sestavené z magistrátních úředníků 
a příspěvkových organizací města a samotný tým liberecké ZOO. 
Tečkou za předáním putovního poháru bylo nalepení štítku s ná-
zvem letošního vítěze – Jizerského draku, a tak se všichni zainte-
resovaní těší na to, čí štítek se na poháru objeví v roce 2010. (ds)

Při svatebních obřadech, vítání libereckých občánků a dalších slav-
nostních akcích znějí obřadní síní varhanní skladby. Ten, který ovlá-
dá tento nádherný hudební nástroj, je mnohým aktérům akcí jaksi 
utajen. Je jím pan Karel Hájek, který na varhany v liberecké „obřadce“ 
hraje již úctyhodného půlstoletí. Ano, letos tomu bylo přesně 50 let, 
kdy poprvé usedl za hudební nástroj v radniční obřadní síni. „Na jaře 
1959 byla ukončena rekonstrukce obřadní síně a můj předchůdce pan 
Holub ze zdravotních důvodů ukončil hru na harmonium. K tomu, 
abych nastoupil na jeho místo, mne vyzval tehdejší předseda Sboru 
pro občanské záležitosti Vladimír Ruda. K mým povinnostem kromě 
hraní tehdy patřilo v přestávkách mezi obřady zapínat a vypínat tzv. 
saharu, což byl jakýsi obří teplomet, jímž se vyhřívala obřadní síň,“ 
vzpomíná Karel Hájek a dodává, že tehdy se hrálo na harmonium, 

jehož zvuk pro tak velkou síň byl nedostatečný, a tak společně s ním hrál na obřadech i sólový houslista. Vyprávění Karla Hájka, jehož 
si ti dříve narození mohou pamatovat coby člena orchestru Ladislava Bareše a také coby učitele v liberecké hudební škole, je zajímavé 
i v bodě týkajícího se existence píšťalových varhan v obřadní síni. „Nástroj byl vyroben v době první republiky pro koncertní sál Městské 
knihovny v Moskevské ulici. Poté o něj mělo zájem Severočeské divadlo Liberec, které chtělo postavit nový kulturní dům a varhany v něm 
instalovat. Nástroj byl rozebrán a uskladněn v prostorách Lidového domu ve Zhořelecké ulici. Kulturní dům se nepostavil a posléze se 
varhany ocitly v Hudební škole v Ludmilině ulici. Došlo však k výměně ředitelů Hudební školy a nové vedení označilo varhany za kostelní 
nástroj. Protože jsem v té době hrál při svatbách na harmoniu a šlapání do vzduchu nebylo příjemné, obrátil jsem se na Vladimíra Rudu, zda 
by na OV KSČ nezaintervenoval pro to, aby byly varhany umístěny do obřadní síně. Žádosti se vyhovělo,“ říká pan Hájek. Karel Hájek, který 
se narodil 29. 9. 1929, začal hrát na varhany ve svých 12 letech v kostele v Hradci Králové a velice se toužil dál vzdělávat na konzerva-
toři. V tom mu však zabránila jeho maminka, a tak šel po gymnáziu studovat na vysokou školu pedagogiku, kde kromě jiného vykonal 
i státní zkoušky způsobilosti ve hře na hudební nástroj. Karel Hájek umí kromě varhan hrát na klavír, trubku, pozoun, kontrabas a violu. 
A které skladatele má v oblibě? „Na to se těžko odpovídá. V mládí jsem velmi miloval J. S. Bacha a kromě něj je to německý skladatel 
Max Reger,“ dodal Karel Hájek.
Za jeho padesátiletou věrnost profesi radničního varhaníka a u příležitosti jeho letošních 80. narozenin mu poděkoval a poblahopřál 
i primátor města Jiří Kittner.

Obdivuhodné půlstoletí libereckého varhaníka

Dagmar Slezáková


