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Od roku 2009 bude na magistrátu 
platit nová úřední doba 

Pokračování na str. 3

Ve snaze vyjít vstříc libereckým občanům mění Magistrát města Liberce od 
1. ledna 2009 úřední dobu.

Důvodem je snaha ještě více rozšířit pro veřejnost možnost vyřídit si na ma-
gistrátu nejběžnější úřední záležitosti. Po otevření úřadu pravidelně i v sobotu 
dopoledne, což je v českých podmínkách stále velmi výjimečné, došlo k zásadní-
mu poklesu návštěvnosti úřadu ve večerních hodinách. Úřední soboty fungují od 
1. března tohoto roku a setkaly se s velice pozitivním ohlasem veřejnosti. Počet 
klientů, kteří využili služeb přepážkových oddělení magistrátu o víkendu, nekle-
sá pod sto osob. Úřední soboty proto zůstanou trvale zachovány, občané si své 
záležitosti budou moci vyřídit v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

Ze statistických údajů navíc vyplynulo, že mnozí občané by upřednostnili vyří-
zení svých záležitostí ráno, například při cestě do zaměstnání. Úřední doba proto 
bude každý den zahájena již v 8.00 hodin. 

Vánoce se pomalu blíží a mnohé 
hospodyňky již začínají přemýšlet, 
jakým cukrovím letos obohatit štěd-
rovečerní stůl. Pokud patříte mezi ty, 
které si vánoční svátky neumí před-
stavit bez vlastnoručně vyrobeného 
cukroví, pak pozorně čtěte následu-
jící řádky.

Přihlaste se do soutěže, kterou pro 
vás připravil Spolek paní a dívek ve 
spolupráci s Komunitním střediskem 
KONTAKT Liberec.

Podmínky soutěže:
Přihlásit se mohou všichni, které 

baví pečení, bez rozdílu věku a po-
hlaví. Účastník do 27. 11. 2008 předá 
na recepci klubu seniorů v Palachově 
ulici 504/7 (2. posch. – bývalá Liduška) 
svůj recept a vzorek cukroví. Odborná 
porota posoudí a vyhodnotí pět nej-
lepších receptů.

Vyhlášení vítězů a předání odměn 
proběhne v sobotu 6. 12. 2008 (po-
drobnosti v klubu seniorů).

Soutěž: pečeme 
na Vánoce 2008

Mlha a déšť často doprovázely stavební práce v lyžařském areálu Ještěd, 
jenž se již za tři měsíce promění v dějiště světového šampionátu. V současné 
době jsou v tomto areálu stavby hotové až na garáže pro rolby (viz snímek 
z konce září) a parkovací dům. Na jejich dokončení stavbaři finišují, neboť mají 
být hotovy do konce letošního roku. Text a foto: Dagmar Slezáková



• Zastupitelstvo města na zářijo-
vém zasedání schválilo koncesní pro-
jekt Rozvoj dopravy v klidu na území 
města, a to jeho třetí variantu, která 
mimo jiné počítá s výstavbou parko-
vacího domu o 150 místech v lokalitě 
Lidové sady – na otočce tramvaje.

• Zastupitelé města vzali na vě-
domí zprávu o hospodaření města za 
prvních devět měsíců letošního roku. 
Z přehledu vyplývá, že došlo k na-
výšení příjmů, a to především díky 
daním. Za 9 měsíců dosáhly daňové 
příjmy částky 1,029 mld korun, což 
je plnění na 87 % od počátku roku. 
Velmi dobře se daří naplňovat i neda-
ňové příjmy, které dosahují dokonce 

92 % plnění, což představuje částku 
103 463 017 korun. Kapitálové příjmy 
činí 166 649 187 Kč. Na 85 % jsou také 
plněny přijaté dotace a představují 
obnos ve výši 610 185 662 Kč. Celková 
příjmová část městského rozpočtu 
dosáhla za tř i čtvrtě roku částky 
1,909 mld korun, což odpovídá 85 % 
plnění. Dobře se vyvíjela i výdajová 
část rozpočtu, o čemž svědčí 70 % 
čerpání od počátku roku, tj. 1,742 mld 
korun. Běžné výdaje činí 1,180 mld Kč, 
což je plnění na 73 %, kapitálové výdaje 
s částkou 561,2 milionu korun předsta-
vují plnění ve výši 64 %. Financování 
pak za tři čtvrtě roku dosáhlo částky 
167,78 milionu korun.

• Počátkem letošního roku radní 
odvolali na vlastní žádost tři členky 
komise občanských obřadů. Přestože 
nové členky orgánu rady byly jmeno-
vány, stále komise pracovala v osla-
bení. Navíc dvě členky nyní oznámily, 
že z důvodu pracovní vytíženosti se 
nebudou moci v potřebném rozsahu 
podílet na zajišťování obřadů. Radním 
však nabídla pomoc paní Mgr. Olga 
Preclíková, bývalá středoškolská pe-
dagožka, která by se ráda této práci 
věnovala. 

R a d n í  j m e n o v a l i  M g r .  O l g u 
Preclíkovou členkou komise občan-
ských obřadů, a to se souhlasem před-
sedkyně této komise.

R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O
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Výsledek výběrového řízení vypsa-
ného na interiérové vybavení komplexu 
objektů v Zeleném Údolí schválila měst-
ská rada. Bytový komplex nejprve po-
slouží k ubytování účastníků MS 2009 
a poté ho město využije jako nájemní 
byty (zvláštního určení, pro příjmově 
vymezené skupiny atd.). Výběrové 
řízení se například týkalo vybavení 
recepce a jídelny, ale také jednotlivých 
bytů, kam již byly v rámci stavební části 
dodány kuchyňské linky.

„Jelikož ubytování účastníků mis-
trovství světa, kteří zde budou bydlet, 
musí podléhat standardům ze strany 
FIS, odbor rozvojových projektů vypsal 
veřejnou zakázku na dodání zbytku vy-
bavení, jako jsou postele, židle, skříně, 
doplňky do koupelen a další,” doplnil 
tiskový mluvčí magistrátu Martin 
Korych.

Náměstek primátora Ivo Palouš 
upřesnil, že do výběrového řízení bylo 

Výstavba nových bytových 
jednotek v Zeleném Údolí levnější

podáno sedm nabídek, ale šest uchaze-
čů nesplnilo některou ze stanovených 
podmínek. Proto také jejich nabídky ne-
byly hodnoceny. Komise pro hodnocení 
nabídek doporučila uzavření smlouvy 
s jediným uchazečem, který splnil 
stanovené podmínky, a tím je společ-
nost Dřevospol, spol. s r. o., z Březnice. 
Celková cena zakázky je 11,3 milionu 
korun včetně DPH.

V souvislosti s výstavbou těchto 254 
bytových jednotek v Zeleném Údolí se 
ukázalo, že v průběhu výstavby a těs-
ně před dokončením došlo k několika 
změnám v projektu. Tyto změny byly 
postupně smluvně zakotvovány do 
obchodního vztahu, a to na základě 
příslušných ustanovení zákona o veřej-
ných zakázkách. Ukázalo se, že celková 
cena díla vzájemným započtením více 
a méně prací klesla o více než 1,5 mili-
onu korun, a dostala se tak na hodnotu 
cca 428,8 milionu korun. (das)

Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy uvolnilo dalších 66 milionů 
korun pro lyžařský šampionát v roce 
2009. Stavby infrastruktury se blíží 
do závěrečného „finiše“, a jak uvedl 
náměstek primátora Ondřej Červinka, 
veškeré stavby mají být hotovy do polo-
viny prosince 2008. Finanční prostřed-
ky ze státního rozpočtu jsou určeny na 
položení umělé hmoty na skokanské 
můstky, což představuje částku 12,8 

Stát poskytl dotace 
na stavby pro šampionát

(ds)

Využitelné složky komunálního 
odpadu jsou v Liberci separovány do 
sběrných nádob na téměř 230 stano-
vištích po celém městě. Tento systém 
je nadále rozvíjen a reaguje tak nejen 
na aktuální potřebu v lokalitách, ale 
také na dlouhodobý stavební rozmach 
krajského města.

V nedávné době nabídla f i rma 
Ekonom, partner Liberce v oblasti se-
parace využitelných složek komunál-
ního odpadu, dalších 200 ks sběrných 
nádob do bezplatného užívání. Jde 
o 100 ks nádob na papír a 100 ks ná-
dob na plasty. Jelikož je toto navýšení 
počtu nádob v souladu s Plánem odpa-
dového hospodářství ČR, Libereckého 
kraje i samotného Liberce, radní 
schválili uzavření smlouvy o výpůjč-
ce, a to na dobu určitou s platností do 
31. 12. 2010. Náklady na svoz 200 no-
vých kontejnerů budou do konce toho-
to roku činit cca 317 tisíc, přičemž 100 
tisíc získá město prodejem vyseparo-
vané suroviny a zbylé náklady uhradí 
ze svého rozpočtu odbor komunálních 
služeb. Nové kontejnery budou rozmís-
těny podle dosavadních zkušeností se 
systémem a podle potřeby v daných 
lokalitách. Vyšším počtem nádob na 
separovaný odpad také klesne objem 
směsného komunálního odpadu.

Náměstek primátora Milan Šír uve-
dl, že i přes toto navýšení sběrných 
nádob, je jejich kapacita na sběr pa-
píru a plastů ve městě nedostatečná. 
„Zvýšili jsme i frekvenci svozu těchto 
komodit,” zdůraznil Šír. Potvrdil, že se 
také velmi dobře ujaly nádoby na sběr 
textilu, s jejichž navýšením se počítá 
příští rok.

milionu korun. Celkem 23,7 milionu 
korun je vyhrazeno na dostavbu garáží 
pro rolby, 14,7 milionu na dokončení 
přístupové cesty v Horním Hanychově 
a 14,9 milionu je zapotřebí na sanaci 
svahu na Ještědu. V této souvislosti 
náměstek Ondřej Červinka upřesnil, že 
město ještě očekává státní dotace na 
2. etapu výstavby parkovacího domu 
v Horním Hanychově a na úpravy are-
álu ve Vesci. (ks)

Nové nádoby na 
tříděný odpad
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V pondělí a ve středu bude úřad pro veřejnost nově otevřen 
do 17.00 hodin. V ostatních dnech budou zachovány stávající 
hodiny; v úterý a ve čtvrtek mohou občané navštívit magistrát 
do 16.00 hodin, v pátek do 14.00 hodin.

Magistrát města Liberce se snaží pružně reagovat na 
potřeby občanů svého správního obvodu, například jako 
jediný v České republice rozšířil úřední dobu na 6 dní 
v týdnu, vybudoval vyvolávací systém v přepážkové hale 
budovy Nového magistrátu se záměrem dosáhnout plynulej-
šího a rychlejšího odbavení občanů, kteří si zde nejběžnější 
úřední záležitosti mohou vyřizovat celkem 44 hodin v týdnu. 
Pro srovnání: většina českých úřadů je takto otevřena pou-
ze dva dny v týdnu a celkem má tak 16–18 úředních hodin. 
Prostřednictvím textových zpráv navíc na některých agen-
dách liberecký magistrát informuje občany o stavu vyřízení 
jejich záležitostí a přijímá mnohá další opatření, s cílem být 
skutečně „otevřeným městem“, jak si předsevzal ve svém 
stejnojmenném projektu.

Pokračování ze str. 1

Od roku 2009 bude platit 
nová úřední doba

Letos v červnu městské zastupitelstvo schválilo zřízení 
dotačního programu podpory provozu libereckých MŠ, je-
jichž zřizovatelem není Statutární město Liberec. V červnu 
byl také tento dotační program zveřejněn s tím, že do 15. 9. 
2008 si zájemci mohli podávat žádosti. V řádném termínu 
byly přijaty 2 žádosti, a to od II. MŠ Preciosa, o. p. s., která 
uvedla přijetí 39 dětí, na něž obdrží dotaci 253 500 Kč (39 
krát 6 500 Kč). Druhým subjektem je Křesťanská základní 
škola a mateřská škola J. A. Komenského, do níž dochází 
36 dětí. Toto zařízení by mělo získat dotaci ve výši 234 tisíc 
korun. Celkem jde tedy o částku 487 500 korun, které budou 
zakomponovány do rozpočtu města na rok 2009. Tyto dotace 
schválilo říjnové zasedání zastupitelstva města. Jednou z letošních investičních akcí města je rekon-

strukce mostu v Norské ulici, která se v příštím roce stane 
důležitou dopravní tepnou, neboť kvůli rekonstrukci bude 
uzavřen most Letná. V Norské ulici však dojde i k výměně 
vodovodního a kanalizačního řadu, protože v blízkém okolí 
došlo v poslední době k několika haváriím na těchto řadech. 
„Severočeské vodovody a kanalizace, coby vlastník těchto sí-
tí, po zevrubných kamerových zkouškách došlel k závěru, že 
navzdory nízkému stáří je stávající kanalizační řad značně 
poškozen a vyžaduje zásadní výměnu včetně přípojek k ro-
dinným domům na hranici pozemku,” uvedl Martin Korych, 
tiskový mluvčí magistrátu. Severočeské vodovody a kanali-
zace se zavázaly k výměně kanalizačního řadu v celé délce 
a uhrazení materiálových vstupů u výměny vodovodních 
přípojek k rodinným domům v rozsahu mimo hranice rekon-
struované silnice.

„Město obyvatelům přilehlých domů uhradí vybudování 
kanalizačních a vodovodních přípojek. Považujeme to za 
určitou náhradu za omezení, které obyvatelům Norské ulice 
způsobíme rekonstrukcí mostu Letná,” upřesnil primátor Jiří 
Kittner s tím, že jde o dar za 1,88 milionu korun. Dodal, že 
vybudováním kanalizačních a vodovodních přípojek získá 
město jistotu dlouhověkosti přípojek, a nebude tak nutné 
vstupovat do nově vybudovaného povrchu komunikace. 

Dagmar Slezáková

Po více jak deseti letech budou moci lidé opět procházet 
z centra Liberce do městské části Jeřáb. Přechod přes vla-
kové nádraží zajišťovala kdysi lávka, která musela být uza-
vřena kvůli špatnému technickému stavu. Práce na tunelu 
pod nádražím započnou již v listopadu.

„Po dlouhých jednáních jsme se nakonec se  Správou želez-
niční a dopravní cesty dohodli na prodloužení příjezdového 
tunelu až za kolejiště a začlenění přístupových komunikací 
v majetku města do projektu. Dráhy totiž původně nechtěly 
o tunelu pro bezpečný průchod nádražím nic slyšet,” uvedl 
primátor Jiří Kittner s tím, že město Liberec uhradí pouze 
stavby na svých pozemcích. Jde o rekonstrukci přístupových 
komunikací v ulicích Husitská a Cechovní, které jsou ve špat-
ném stavu. Celkové náklady byly původně odhadovány na 
3 miliony korun, přičemž částka vzešlá z výběrového řízení 
je o 650 tisíc větší. Do projektu totiž bylo nutné začlenit ješ-
tě dodatečně vyžádané opěrné zdi zabraňující půdní erozi, 
změnu řešení napojení přístupových komunikací na pozem-
ky v majetku ČD a bezbariérové úpravy přístupů pro tělesně 
postižené. Celková cena díla obsahující všechny nově zařa-
zené požadavky včetně DPH je stanovena na 3 561 184 Kč. 
Většinu nákladů hradí Správa železniční a dopravní cesty, 
neboť tunel bude upraven v rámci celkové rekonstrukce 
všech nádražních tunelů. Celá investiční akce by měla být 
ze značné části hotova ještě před MS v klasickém lyžování. 
Příjezdový tunel, kde bude instalován i výtah pro imobilní 
občany, nebude veřejnosti otevřen nonstop 24 hodin, ale jeho 
otvírací doba bude shodná s provozem nádražní haly.

Přes nádraží povede 
tunel pro chodce

Město přispěje na provoz 
prvním dvěma školkám

(sl)

(sl)

Kanalizační a vodovodní 
přípojky dostanou darem

Za účasti představitelů města a zástupců společen-
ských organizací se v předvečer státního státku u příleži-
tosti 90. výroční vzniku samostatného československého 
státu uskutečnil v obřadní síni liberecké radnice koncert, 
na němž vystoupili žáci a učitelé Základní umělecké školy 
Frýdlantská. Text a foto: Dagmar Slezáková
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Kojenecký ústav a dětský domov 
v Liberci je příspěvkovou organizací 
města, jejíž nová ředitelka v souladu 
s novou legislativou začala usilovat 
o transformaci zař ízení z nynější 
ústavní výchovy na přechodnou ro-
dinnou péči. Tato forma péče o děti, 
kterým při vstupu do života štěstí 
příliš nepřálo, je z pochopitelných 
důvodů upřednostňována, a to do-
konce takovým způsobem, že soudy 
mají nařízeno ohrožené děti umisťovat 
přednostně do přechodné rodinné 
výchovy i za předpokladu, že se jedná 
o nestátní zařízení.

Dnešní provoz Kojeneckého ústavu 
a dětského domova v Liberci sestává 
ze dvou objektů a celková kapacita za-
řízení je 80 lůžek. V kojeneckém ústavu 
(Husova ulice) může pobývat 30 dětí 
a 50 dětí nalezne dočasný domov v dět-
ském domově (ulice U Sirotčince).

Podle koncepčního materiálu nové 
ředitelky by však zařízení mělo snížit 
svou kapacitu a namísto klasického 
ústavního prostředí zde mají vznik-
nout tzv. rodinné buňky. Tomuto kroku 
logicky předcházejí i stavební úpravy, 
kterými musejí objekty projít, avšak 
podle zjištění stavebních odborníků 
je většina z těchto úprav nerealizova-
telná, nehledě na fakt, že úpravy by 

Kojenecký ústav a dětský domov čekají velké změny
nebylo možné provádět za provozu 
zařízení.

Ředitelka kojeneckého ústavu 
a dětského domova ve spolupráci 
s odborem sociálních a zdravotních 
služeb předložila radním a následně 
i zastupitelům záměr na vybudová-
ní zcela nového objektu s kapacitou 
50 dětí ve třech odděleních. Přičemž 
první oddělení bude tvořit jedna buňka 
pro 15 kojenců do 5 měsíců věku, druhé 
oddělení rovněž jedna buňka pro 5 dětí 
s těžkým handicapem. Třetí oddělení 
bude mít k dispozici 6 buněk pro ostat-
ní děti (celková kapacita tohoto oddě-
lení je 30 dětí). V posledně zmíněném 
oddělení budou pobývat děti různého 
věku společně v menších skupinách 
a samozřejmostí zde bude i zachování 
rodinných vazeb. Pro zařízení tohoto 
typu se jako vhodný jeví objekt v Pro-
letářské ulici, který sloužil jako družina 
pro ZŠ Kaplického. Radní i zastupitelé 
s tímto záměrem souhlasili, a to za 
předpokladu navrženého financování 
celého projektu, podle něhož přispěje 
na výstavbu také Liberecký kraj a nej-
větší část nákladů pokryje následný 
prodej uvolněných nemovitostí.

Kojenecký ústav a dětský domov 
Liberec se od 1. 1. 2009 bude jmenovat 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 

příspěvková organizace, což souvisí 
s novým pojetím ústavu. 

Hlavní účel činnosti zařízení se 
rozšíří o „Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc“ (pro děti tělesně 
či duševně týrané či pro děti, jejichž 
základní práva jsou závažným způ-
sobem omezována). Vedle odborného 
zdravotního personálu bude do sys-
tému zařazen i pojem „Dobrovolník“ 
(tedy dobrovolný pracovník, který se 
na výchově dítěte bude podílet pravi-
delným docházením a poskytováním 
individuální péče a lásky). Třetí roz-
šíření činnosti zařízení se vztahuje na 
„Utajené porody“ (zařízení poskytne 
budoucím matkám, které se z nějakého 
důvodu nemohou nebo nechtějí o dítě 
po porodu starat, ubytování, stravu, 
poradenství a odbornou péči s tím, že 
náklady na tyto služby budou hrazeny 
ze sponzorských příspěvků a částečně 
z finančních prostředků matky – pokud 
to její situace dovolí).

Podstatnou změnou je také to, že 
Dětské centrum SLUNÍČKO bude zaš-
tiťovat provoz zdravotního zařízení pro 
děti od 1 do 3 let věku v Holečkově ulici 
(tzv. jesle), včetně ambulantní péče pro 
děti a dorost v ostatních zařízeních, 
které zřizuje město.

V Liberci funguje nový klub A léta běží. . .
Jména seniorů, kteř í oslavili 

narozeniny v říjnu 2008, zajistila 
Komise pro občanské záležitosti.

90 let – František Najvrt, Miroslav 
M ic h á lek ,  V l a s t a  M a re š ov á , 
M i ros lava  Č u helov á ,  Zdeň ka 
Koubová
91 let – Ladislava Freislerová , 
Miroslava Zelinková
92 let – Helena Mařicová, Elena 
Kontrová, Václav Vaněk
93 let – Anna Moravcová, Marie 
Brečková, Marie Vaicová
94 let – Lidmila Trčková, Růžena 
Skřivánková, Marie Svobodová
95 let – Emma Ajchlerová, Pavla 
Vlčková, František Bělina, Růžena 
Vlková
96 let – Irena Řepková
97 let – Antonie Mačková
98 let – Vilma Malečková, Marie 
Kopecká
100 let – Marie Hamplová

Oslavencům k jejich významné-
mu životnímu jubileu gratulujeme.

Martin Korych

Zdravotně znevýhod-
něným občanům slouží 
od 8. října 2008 nový 
Klub Česká. Jeho pro-
voz slavnostně zahájila 
náměstkyně primátora 
pro sociální věci Naďa 
Jozífková. Ta uvedla, 
že klub vznikl na zá-
kladě poptávky občanů 
a v souladu s projektem 
Komunitního plánování 
sociálních služeb v Li-
berci. Zařízení slouží 
jako kontaktní místo 
pro zdravotně znevý-
hodněné občany města 
Liberce. Hlavním cílem klubu je koordinace a realizace kulturních, vzdělávacích 
a společenských činností ovlivňujících kvalitu života. Dále zprostředkování kon-
taktu s odborníky – organizace poskytující odborné sociální a zdravotní služby 
i úřady a poskytování nestranné pomoci při překonávání životních problémů. 
„Kromě toho bude klub poskytovat základní informační servis, který bude napo-
máhat k vedení běžného života,” poznamenal Michael Dufek, ředitel Komunitního 
střediska KONTAKT. Klub byl vybudován ve spolupráci Statutárního města 
Liberec a Komunitního střediska KONTAKT Liberec. Provoz klubu zajistí spo-
lečně Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o., Komunitní práce Liberec, 
o. p. s., a Rytmus Liberec, o. p. s. Návštěvníci mohou klub navštívit od pondělí do 
pátku v čase od 10 až do 18 hodin. (ksk)
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Sté narozeniny oslavila 14. října 
paní Marie Hamplová, které přišla 
poblahopřát náměstkyně primátora 
Naďa Jozífková a jménem primátora 
města Jiřího Kittnera jí předala květiny 
a dárek.

Paní Hamplová se narodila v Pečkách 
u Prahy a většinu svého života prožila 
v Praze, kterou dodnes miluje a často 
se jí také o stověžaté Praze zdají sny. 
Jako dámská krejčová šila oděvy pro 
manželky prezidentů A. Zápotockého 
a K. Gottwalda. Před pětadvaceti lety se 
přestěhovala za dcerou do Liberce, s níž 
žije dodnes. Vždy byla vášnivou zahrád-
kářkou a dodnes velmi pečlivě dbá a ra-

Galerie jubilantů
dí, kde je zapotřebí na zahradě co udělat. 
„V jídle jsem skromná, nemusím mít 
maso, ale zbožňuji sladká jídla a proto 
mám ráda kávu a buchty a každé ráno 
ke snídani musím mít opečenou housku 
s džemem,” prozradila na sebe jubilant-
ka a dodala, že ani v tak požehnaném 
věku nebere vůbec žádné léky, jen vi-
tamíny. „Ale kdyby vynalezli nějaký lék, 
abych mohla chodit, ráda bych jej bra-
la,” posteskla si. Ve svém věku neustále 
sleduje televizi a hodně čte, zejména 
životopisy herců, z nichž miluje Pivce, 
Menšíka, Peška a Lukavského. Paní 
Marie Hamplová má dvě dcery a šest 
vnoučat, z nichž nejstarší je 25 let. (ds)

Kojenecký ústav a dětský domov 
Liberec u příležitosti „Dne otevře-
ných dveří“ srdečně zve všechny 
příznivce do areálu kojeneckého 
ústavu, v ulici Husova 91, Liberec 
1 a do areálu dětského domova, 
v ulici U Sirotčince 407, Liberec 4. 
„Den otevřených dveří“ se bude ko-
nat dne 4. prosince v době od 9.30 
do 17 hodin s polední přestávkou 
na spánek dětí. 

V obou areálech se budete moci 
blíže seznámit se zázemím pro děti 
i pečujícího personálu, s organiza-
cí tohoto zařízení.

Přijďte 
mezi děti 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR uvádí, že v roce 2010 bude v republice 
22 % občanů ve věku 60 a více let. Vzrůstající počet seniorů bude potřebovat in-
tenzivní péči a podporu především odborů sociálních věcí městských a obecních 
úřadů. Jinak tomu nebude ani v Liberci.

Žiji osm let v domě s pečovatelskou službou (DPS) v městské části Rochlice, 
a tudíž mohu posoudit sociální i zdravotní péči, úroveň bydlení i kulturně spole-
čenské vyžití 318 seniorů, kteří zde bydlí. Ve třech DPS jsou senioři od 60 do 90 let 
s různým zdravotním postižením, což vyžaduje individuální přístup ke každému 
z nich. V tomto smyslu musím pochválit pečovatelky i ředitelku Centra zdravotní 
a sociální péče Ing. Jaromíru Čechovou. Při DPS pracuje také Klub seniorů, nad 
nímž má patronát náměstkyně primátora Naďa Jozífková a nová organizace 
Komunitní středisko KONTAKT v čele s ředitelem Michaelem Dufkem. My, dů-
chodci, si zvláště ceníme vzniku Komunitního střediska KONTAKT, v němž se pro 
seniory pořádá každý měsíc řada zajímavých a atraktivních akcí, které obohacují 
život seniorů ve všech směrech. Jde o příjemná setkání na přednáškách, sportov-
ních hrách, zájezdech či návštěvách kulturních zařízení. Stále vyšší návštěvnost 
těchto akcí je také výsledkem osobního pozvání na pořady, což bravurně zvládá 
Libuše Futerová, která seniory podrobně seznámí s určitou akcí a pořadem.

Při KONTAKTU také pracuje tzv. Rada seniorů, která pravidelně každý mě-
síc hodnotí uskutečněné akce a podílí se na přípravě nového programu. Díky 
Komunitnímu středisku KONTAKT má každý liberecký senior možnost podzim 
svého života prožít plnohodnotně a ve společnosti svých vrstevníků, mezi nimiž 
získá nové přátele. 

Na třicet libereckých seniorů absolvo-
valo tzv. Senior akademii, což je vzdělá-
vací projekt v oblasti prevence krimina-
lity podpořený Ministerstvem vnitra ČR. 
Seniorskou akademii, která byla zahájena 
13. října za účasti primátora města Jiřího 
Kittnera a tajemníka magistrátu Marka 
Řeháčka, připravil odbor sociálních 
a zdravotních služeb magistrátu společ-
ně s Komunitním střediskem KONTAKT. 
Smyslem projektu je obeznámit starší 
spoluobčany s úskalími, která mohou 
ohrozit jejich bezpečnost, a zároveň uká-
zat, jak lze těmto problémům předcházet. 
Zajímavé přednášky byly proloženy i ná-
vštěvami některých odborných pracovišť, 
např. policejního kamerového systému, in-
tegrovaného záchranného systému nebo 
budovy Nového magistrátu. Do akademie 
senioři docházeli třikrát týdně až do 
9. listopadu, kdy se uskutečnilo závěrečné 
víkendové setkání. Senior akademie byla 
ukončena předáním certifikátu, který 
bude seniory opravňovat k předávání zís-
kaných informací ve svých seniorských 
klubech a mezi spoluobčany. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Senioři se 
vzdělávají

V Kontaktu je vždy něco, co zaujme

Miroslav Macek
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FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

Prezident mezinárodní lyžařské federace FIS Gian 
Franco Kasper vyjádřil spokojenost se stavem příprav na 
mistrovství světa v klasickém lyžování, které se uskuteční 
od 19. února do 1. března 2009 v Liberci. Kasper pochválil 
české pořadatele při říjnové prověrce zázemí i sportovišť, 
k nimž měl jen několik menších připomínek.

Uvedl, že pro FIS nejsou podstatné personální změny 
v organizačním výboru, ale příprava a celé zabezpečení 
šampionátu. Podle jeho slov inspekce získala dokonalý 
přehled o sportovištích, ubytování, lékařském zabezpe-
čení, dopravě sportovců i všech dalších podrobnostech. 
Drobné výtky se týkaly jednotlivých sportovišť ve Vesci 
a na Ještědu. Prezidentku organizačního výboru Kateřinu 

Prezident Kasper byl po inspekci v Liberci spokojen
Neumannovou potěšilo, že finální prověrka dopadla dobře. 
„Kontrola byla velmi podrobná, museli jsme odpovídat na 
spoustu dotazů. A byla už poslední z takto rozsáhlých kon-
trol. Máme už připraveno vše, co souvisí s mistrovstvím 
světa. Jak začne mrznout, tak můžeme připravovat sníh. 
Už zbývá jen dolaďování některých drobností,” řekla 
Neumannová. Obavy o sníh, které je trápily při letošních 
závodech Světového poháru, liberečtí pořadatelé nemají. 
„Potřebujeme jen, aby deset dnů před šampionátem mrz-
lo. Sněhová děla máme připravena a za tuto dobu by měla 
vyrobit dostatečné množství technického sněhu,” tvrdí 
generální sekretář mistrovství světa Jaroslav Honců. 

(Zdroj: ČTK)

Jen dva dny po oznámení předběžného počtu přihlášek na FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 přišly 
Organizačnímu výboru přihlášky dalších devíti států–Litvy, Maďarska, Srbska, Švédska, Norska, Chorvatska, Lucemburska, 
Moldávie a Lichtenštejnska. Celkový počet přihlášených tak stoupl na padesát dva, což je o čtyři státy více, než tomu bylo na 
Mistrovství světa v Oberstdorfu. Očekává se ještě přihláška z Korey a Kazachstánu.

Celkový počet účastníků nadcházejícího libereckého šampionátu (závodníků 
a doprovodu týmů) v současnosti představuje 1 196 osob. Pravděpodobně to ještě 
není konečné číslo, protože například Rusko (stejně tak Švédsko) v přihlášce neuvádí 
skokany a sdruženáře. V současnosti tedy tvoří nejpočetnější skupinu sportovců ly-
žaři běžci (252) a běžkyně (155). Skokanů přijede 72 a odvážných žen skokanek bude 
43. Nejnáročnější disciplínu, severskou kombinaci, obsadí 64 závodníků.

Mezi nejpočetnější výpravy nebude patřit Norsko, ale Rakousko, které do Liberce 
vyšle 91 účastníků. Zajímavý je také zájem z lyžařsky „exotických“ zemí. Přihlášky 
na šampionát poslaly některé státy Jižní Ameriky, jako například Argentina, Peru, 
Brazílie, Venezuela a její soused Trinidad a Tobago.

Zájem o liberecký šampionát

Stovky lidí si přišli 28. října v den státního svátku pro-
hlédnout interiér historické budovy radnice. Mohli si pro-
hlédnout nejen překrásnou obřadní síň, zasedací místnosti, 
ale také pracovny primátora a jeho náměstků a osobně se  
s nimi setkat. Nemalý zájem byl o kancelář primátora Jiřího 
Kittnera, který návštěvníkům podal výklad o předmětech 
a obrazech, jež se v jeho kanceláři a přilehlé zasedací síni 
nacházejí. Děti pak nejvíce zaujal primátorský znak, a tak 
někteří odvážliví chlapci si vyzkoušeli nejen řetěz, ale i jaké 
to je sedět za primátorským stolem.

Oslavy 90. výročí vzniku československého státu 
vyvrcholily v Liberci odhalením památníku prvního čes-
koslovenského prezidenta Tomáše G. Masaryka v parku 
u Severočeského muzea. Kopie plastiky busty, jejímž auto-
rem originálu je Josef Pekárek, vznikla na půdě turnovské 
střední uměleckoprůmyslové školy a vyšší odborné školy. 
Pomník odhalili primátor města Jiří Kittner, předseda sená-
tu Přemysl Sobotka a profesor Jan Anděl. Hlavním pořada-
telem této akce, na níž se sešla i přes nepřízeň počasí řada 
občanů, byla Česká beseda.
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Operační plán zimní údržby městských komunikací byl se-
staven s přihlédnutím na technické vybavení a lidské zdroje 
akciové společnosti TSML a do návrhu byly rovněž začleněny 
nově vybudované komunikace. Pro kvalitnější zajištění zimní 
údržby došlo k nákupu nové, výkonnější mechanizace–2 nové 
sypače na podvozcích Mercedes a Iveco, v malé mechanizaci 
šlo o nové nákladní auto Iveco, Mitsubishi. TSML počítají, že 
v době konání MS 2009, budou muset navýšit kapacitu pra-
covníků hlavně na ruční práce. Na toto období také počítají se 
zpracováním speciálního operačního plánu zimní údržby.

Na základě zkušeností z loňského zimního období byl na 
novou sezonu zachován program údržby kolejového tělesa. 
Došlo rovněž k úpravám programů údržby komunikací, chod-

Kronika je významným historickým dokumentem o dě-
jinách města a obsahuje základní informace o společen-
ských, politických, kulturních i sportovních událostech, 
dále zachycuje zprávy o výstavbě města a celkovém dění 
ve městě. Kronikářskou práci sleduje poradní sbor a meto-
dicky jsou kronikáři řízeni Severočeským muzeem v Liberci. 
Kronikářkou města je od roku 1996 Mgr. Libuše Bílková, kte-
rá od oddělení kultury a sportu magistrátu získává každé tři 
měsíce přehled denních zpráv z tisku, jež slouží jako jeden 
z podkladů pro zpracování kroniky.

Kronika města je kompletně vedena od roku 1945 do roku 
2007. Od roku 1945 do roku 2003 je soustředěna v 16 svazcích 

Na podzim letošního roku uspořádal Magistrát 
města Liberec, odbor sociální péče, oddělení soci-
álněprávní ochrany dětí, dvě akce pro děti a jejich 
pečovatele.

V září se uskutečnilo III. setkání dětí svěřených 
do péče jiné fyzické osoby než rodiče a těch, kteří 
se o tyto děti starají. Byl uspořádán jednodenní 
poznávací výlet do historického centra řemesel 
a umění společnosti Botanicus v Ostré u Lysé nad 
Labem. Zde měli účastníci možnost nahlédnout do 
minulosti a života Keltů. V řemeslných dílnách si 
zejména děti mohly vyrobit např. provaz, svíčku, pa-
pír, či na hrnčířském kruhu vytočit třeba hrneček. 
Všichni se seznámili i s prací kameníka, dráteníka, 
řezbáře, košíkáře a s dalšími dnes již neexistujícími 
profesemi. V zahradách centra si pak kromě rostlin 
z celého světa prohlédli i možnosti pěstování zeleniny, bylin a květin bez použití chemických přípravků a umělých hnojiv. 
Zajímavá byla i bludiště mnoha tvarů a velikostí, vytvořená z různých druhů rostlin.

Druhou akcí bylo 11. října 2008 odpolední setkání pěstounských rodin, které se uskutečnilo v horském hotelu Ještěd. 
Setkání se zúčastnilo 23 rodin se 43 dětmi, které přivítal primátor města Jiří Kittner spolu s ředitelem hotelu Ještěd Róbertem 
Priščákem. Na děti čekal velký dort s překvapením, které spočívalo ve vyobrazení pohádkové postavičky Shreka. Ta se dětem 
nejen zalíbila, ale zachutnala tak, že pan primátor málem nestíhal porcovat. Radost všem přítomným udělal Jiří Kittner nejen 
dortem, ale také pozváním na tradiční předvánoční bowlingový turnaj, který se uskuteční 4. prosince v Tipsport areně.

Usměvavé tváře dětí, jejich pečovatelů a slova poděkování za zorganizování setkání jsou dokladem toho, že podobné 
akce mají svůj význam a smysl. Magistrát města Liberec mohl tímto způsobem poděkovat těm, kteří na sebe místo rodičů 
převzali nelehkou úlohu vychovatelů. Splněn byl i další cíl setkání, jímž je umožnit kontakt lidem s podobnými problémy. 
Cenné je zejména to, že si v rámci podobných akcí mohou vzájemně vyměnit své zkušenosti a poznatky z výchovy dětí 
svěřených jim do výchovy. 

níků, schodišť, přechodů a ostatních ploch, což má vést ke 
zkvalitnění zimní údržby a větší spokojenosti občanů. TSML 
zajistí údržbu na silnicích I. kategorie v délce 132 264 metrů, 
dále na „dvojkách“, které představují délku 42 944 metrů. 
Na vozovkách III. kategorie půjde o silnice v délce 223 329 
metrů. V 9 programech budou zajišťovat údržbu chodníků 
I. kat. v délce 67 528 metrů a v 18 programech chodníky II. 
kat. v délce 82 872 metrů. Na starosti dále budou mít 122 
schodišť, 10 451 m2, 13 489 m2 cest v parcích, 52 060 m2 měst-
ských parkovišť a 13 084 m2 parkovacích ploch na vozovkách, 
327 zastávek MHD.

Operační plán zahrnuje i odvoz sněhu a případné vyhlá-
šení sněhové kalamity.

Technické služby se připravily na zimu

(ds)

Zajímavosti o liberecké kronice
v polokožené vazbě s ochranným pouzdrem. V současnosti 
je oddělením kultury a sportu objednáno svázání dalších 
ročníků, a to 2004, 2005 a 2006. Text kroniky za rok 2007 
obsahuje 314 listů, na nichž je chronologicky uveden přehled 
významných událostí. 

Originál kroniky za rok 2007 tištěný na papíru s dlouho-
dobou životností bude uložen v trezoru Státního okresního 
archivu v Liberci, druhý výtisk kroniky na kancelářském 
papíru bude k dispozici k badatelským účelům rovněž ve 
státním okresním archivu, třetí paré vytištěné rovněž na 
kancelářském papíru bude uloženo na oddělení kultury 
a sportu MML. (das)

Podzimní akce odboru 
sociální péče

Text: Bc. Jana Špringlová, foto: Petra Břeňová
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Pondělí 
10. 11.

15.30 hodin 
Klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou na téma: osobnosti naší kultury – herec Václav Voska

Úterý 
11. 11.

14.00 hodin 
Klub seniorů

Klub šikovných rukou. Máte šikovné ruce, které rády něco tvoří? Tak jste přesně ti, které 
hledáme.

Úterý 
11. 11.

14.00 hodin
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miroslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpolední posezení 
s živou hudbou.

Čtvrtek 
13. 11.

13.30 hodin 
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách

Čtvrtek 
13. 11.

14.00 hodin 
Klub seniorů 

Dámský salón tentokráte na téma: společenské zvyklosti

Pátek 
14. 11.

10.00 hodin 
Klub seniorů 

Klub šikovných rukou – výroba vánočních ozdob

Pátek 
14. 11.

10.00 hodin 
sál v suterénu

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora na zlepšení kondice 

Úterý 
18. 11.

14.00 hodin 
Klub seniorů

Klub šikovných rukou

Čtvrtek 
20. 11.

13.30 hodin 
Klub seniorů 

Herní odpoledne

Čtvrtek 
20. 11.

15.00 hodin 
Klub seniorů

Výstava fotografií z akcí pro seniory za rok 2008, které připravilo Komunitní středisko 
KONTAKT.

Pátek 
21.11.

10.00 hodin
sál v suterénu

Lehké relaxační cvičení

Úterý 
25. 11.

14.00 hodin 
Klub seniorů

Klub šikovných rukou

Úterý 
25. 11.

14.00 hodin 
Klub seniorů 

Hudební odpoledne s Miroslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Čtvrtek 
27. 11.

13.30 hodin 
Klub seniorů 

Herní odpoledne

Pátek 
28. 11.

10.00 hodin 
KS KONTAKT

Klub šikovných rukou – výroba adventní výzdoby

Pátek 
28. 11.

10.00 hodin 
sál v suterénu

Lehké relaxační cvičení

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

Program Klubu seniorů v listopadu

Statutární město Liberec vyhlašuje 1. a 2. kolo pro poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML na 
1. pololetí roku 2009. Dotace budou poskytovány na projekty realizované v období od 1. 1.–31. 8. 2009.

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 kolonce 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 spolupráci 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 spolupráci 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 16. 1. 2009 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
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POLEMIKA

Zadlužená budoucnost Liberce
Liberečtí zastupitelé koncem září schválili vydání dluhopisů ve výši 1,375 miliardy Kč se splatností 20 let. Většina takto získa-

ných peněz má být použita na splacení některých dluhů města. Liberec si tedy půjčí, aby mohl jiné dluhy splatit. Jakou má takové 
počínaní logiku, a hlavně co vypovídá o minulém i budoucím hospodaření magistrátu? Odpovědět si můžeme předem: vzhledem 
k problémům městského rozpočtu jde o racionální opatření, které ovšem není bez rizik a poskytuje velmi neutěšený pohled na 
nakládání s městskými prostředky. Pro pochopení stavu a výhledů městské kasy je však zapotřebí alespoň několik čísel.

Vyznat se v dluzích a dalších závazcích magistrátu není jednoduché. Jako příklad můžeme vzít úvěry společnosti Sportovní 
areál Liberec (jedná se o část dluhů spojených s Tipsport arenou). Se zůstatkovou výší kolem 620 milionů Kč tvoří podstatnou část 
závazků města, ale v dluhové službě se neobjevují – město je splácí formou „nájmu“. Z dostupných zdrojů vyplývají následující 
odhady: současné závazky Liberce se pohybují kolem 1,8 miliardy Kč, z toho v příštích pěti letech by mělo být splaceno včetně 
úroků 1,3 miliardy Kč. Pro představu, veškeré příjmy Liberce na rok 2009 jsou plánovány na méně než 1,6 miliardy Kč. Rozpočtové 
modely ukazují, že pokud má magistrát dostát svým závazkům, pak v příštích pěti letech mu nezůstanou prakticky žádné pení-
ze na investice. Město by se vyloučilo i z možnosti žádat o evropské dotace, protože nebude schopno zajistit spolufinancování. 
Případné další půjčky jsou nerealistické, stejně tak příjmy z prodeje nemovitostí, protože město většinu svého majetku již dříve 
rozprodalo. Z tohoto hlediska je vydání dluhopisů správným krokem, protože jejich pomocí budou umořeny nejproblematičtější 
dluhy a sníží se náklady na splácení v příštích několika letech. Vytvoří se i krátkodobá rezerva použitelná pro investice. Nic s čím 
by se nemohl ztotožnit kterýkoli zastupitel. V konkrétním provedení je ovšem háček, přesněji řečeno rovnou dva.

První pochybnost vyvolávají optimistické předpoklady o budoucím vývoji hospodářství, na kterých je dluhopisový model založen. 
To významně ovlivní celkové náklady na dluhopisy, které budou v každém případě násobkem původně získaných prostředků.

Tím se dostáváme ke druhé a podstatnější výhradě. Vydání dluhopisů zlepší finanční situaci města v příštích několika letech, 
ale zhorší ji v celém následujícím období. Až odezní výhody dluhopisů, ještě čtyři zastupitelstva se budou potýkat s nedostatkem 
peněz na potřebné investice. Současné vedení Liberce by proto mělo přijmout odpovědnost za finanční situaci, ve které se město 
nachází, a kromě přesouvání dluhů do budoucnosti hledat další cesty, jak dluhovou zátěž v co nejkratší době snížit. Podle dopo-
ručení městského auditora především plánem na redukci provozních výdajů a investičním plánem, který se bude orientovat na 
skutečný rozvoj města a vyloučí budování dalších betonových pomníků.

Doc. Ing. Josef Šedlbauer, PhD., člen finančního výboru za Stranu zelených

Všem členům okrskových volebních komisí, kteří 
se zúčastnili práce při přípravě a průběhu voleb do 
Zastupitelstva Libereckého kraje, děkuji za spolupráci. 
Zároveň oznamuji, že pokud nebude v zákonné lhůtě podán 
návrh na neplatnost hlasování, neplatnost volby kandidáta 
nebo neplatnost voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje, 
činnost okrskových volebních komisí bude ukončena dnem 
5. 11. 2008. Po ukončení činnosti okrskových volebních 
komisí bude odměna všem členům komisí vyplacena od 
13. 11. do 30. 11. 2008 bankovním převodem na uvedený 
účet nebo v pokladně Nového magistrátu, přízemí–pře-
pážka č. 5. Těším se na další spolupráci při volbách do 
Evropského parlamentu v červnu 2009.

Bc. Jitka Štíchová, vedoucí správního odboru

vyhlašuje 1. kolo pro poskytnutí dotací ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec v roce 2009. Dotace 
budou poskytovány na akce zahájené v období od 1. břez-
na 2009 do 31. srpna 2009. Tiskopisy aktualizovaných 
žádostí včetně základních pravidel budou k dispozici od 
1. prosince 2008 na oddělení kultury a sportu Magistrátu 
města Liberec (budova radnice, 1. patro, kancelář 
č. 109b), v recepci radnice a na www.liberec.cz. Vyplněné 
žádosti lze zaslat poštou, odevzdat v podatelně radnice 
nebo je předat v kterýkoli pracovní den osobně na oddě-
lení kultury a sportu (1. patro historické budovy radni-
ce, kancelář č. 109b) do termínu uzávěrky, tj. do středy 
7. ledna 2009.

Další dotazy vám rádi zodpovíme na tel.: 485 243 765 
(R. Sobotková, referentka oddělení kultury a sportu).

Oslavu výročí zahájil starosta sboru nástupem výjezdo-
vé jednotky a družstva mladých hasičů. 

Foto: JSDH Krásná Studánka

Sbor dobrovolných hasičů z Krásné Studánky oslavil v zá-
věru měsíce září 110. výročí svého vzniku. Sbor byl založen 
jako jeden z prvních v Liberci. V sobotu 27. září 2008 se usku-
tečnila před zbrojnicí v Krásné Studánce oslava pro širokou 
veřejnost, které se zúčastnil také primátor města, tajemník 
magistrátu a vedoucí oddělení krizového řízení MML. Po 
slavnostním nástupu výjezdové jednotky a družstva mla-
dých hasičů následovala ukázka štafety dvojic, což je jedna ze 
soutěžních disciplín celostátní soutěže Plamen. Profesionální 
hasiči Českých drah předvedli přítomným záchranu osob z ha-
varovaného vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího za-
řízení. Děti i dospělé zaujala prohlídka technického vybavení 
Vodní a potapěčské záchranné služby a hasičských cisteren 
dobrovolných jednotek z Krásné Studánky, Vratislavic nad 
Nisou a Stráže nad Nisou.

Poděkování za průběh voleb

Statutární město Liberec

Dobrovolní hasiči 
z Krásné Studánky slavili

(zš)



2008

Na konci září zachraňovali libe-
rečtí dobrovolní hasiči lidské životy. 
V pozdních večerních hodinách byly 
dobrovolné jednotky z Růžodolu a Vra-
tislavic nad Nisou přivolány k požáru 
ubytovny v Sokolské ulici, kde se při-
pojily k profesionální jednotce, která již 
na místě zasahovala. Z hustě zakouřené 
budovy hasiči v dýchací technice vyvedli 
35 osob, 5 z nich muselo být evakuováno 
pomocí automobilního žebříku. Několik 
obyvatel ubytovny se nadýchalo kouře 
a bylo nuceno vyhledat lékařskou pomoc. 
Bezvládnému muži, kterého hasiči obje-
vili v hořícím bytě v 1. patře, však záchra-
náři již nemohli pomoci, pravděpodobně 
se udusil zplodinami z požáru. Oheň se 
podařilo dostat pod kontrolu za pomoci 
jednoho vodního proudu a asi v jednu 
hodinu ráno bylo místo události zcela 
uhašeno. Poté hasiči přetlakovou venti-
lací odvětrali budovu a většina obyvatel 
ubytovny se mohla vrátit zpět do svých 
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Zásah měsíce

bytů. Příčinou požáru byla pravděpodob-
ně závada na elektroinstalaci. Díky včas-
nému zásahu hasičů se podařilo ochránit 
nejen lidské životy, ale také majetek v při-
bližné hodnotě 200 000 Kč. 

Prvního října vyjeli dobrovolní hasiči 
z Růžodolu ke stromu spadlému přes 
cyklostezku, poblíž Libušiny ulice. Při 
jeho odstraňování si všimli, že strom 
byl před pádem naříznutý, prohledali 
proto okolí a objevili další dva naříznuté 
stromy, které ohrožovaly cykostezku. 
Z bezpečnostních důvodů je hasiči také 
pokáceli. Díky včasnému oznámení udá-
losti a zásahu hasičů bylo zabráněno mož-
nému zranění některého z cyklistů. V ten 
samý den zasahovala také jednotka dob-
rovolných hasičů z Horního Hanychova. 
Společně s profesionálními hasiči byla 
přivolána k požáru restaurace v Kubelí-
kově ulici, kde došlo v přilehlém skladu 
ke vznícení uloženého materiálu. Oheň se 
naštěstí nestačil příliš rozšířit a podařilo 

se jej proto rychle zlikvidovat. Ve středu 
8. října, krátce po osmé hodině večer, 
přijalo operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje 
oznámení o stoupajícím dýmu z areálu 
bývalé Kolory, ve kterém hořelo již před 
rokem a tehdy u rozsáhlého požáru 
zasahovaly všechny liberecké jednotky 
dobrovolných hasičů. K zásahu proto 
vyjely společně s profesionálními hasiči 
také tři jednotky sboru dobrovolných 
hasičů z Vratislavic nad Nisou, Horního 
Hanychova a Pilínkova. Po příjezdu na 
místo hasiči objevili hořící plastový kon-
tejner, který uhasili jedním vysokotlakým 
proudem vody. Pravděpodobnou příčinou 
požáru bylo pálení elektrických kabelů.

Více informací o činnosti jednotek 
sboru dobrovolných hasičů naleznete na 
www.liberec.cz, v sekci občan-magis-
trát-oddělení krizového řízení. 

Zuzana Škodová, 
odbor kancelář tajemníka

Neděle 30. 11. 16.15 hodin 
17.00 hodin

1. adventní koncert na schodech před radnicí. Vystoupí dětské pěvecké sbory: 
Kopretinka – ZŠ Vesec, Lesněnky – ZŠ Lesní a pěvecký sbor JEŠTĚD. Slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu a zapálení 1. adventní svíce primátorem města.

Čtvrtek 4. 12. 10.00–18.00 hodin Prodejní výstava vánočních výrobků Střední odborné školy v Liberci a chráněných 
dílen v sále Radničního sklípku.

Pátek 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 7. 12. 18.00 hodin 2. adventní koncert v obřadní síni radnice. Vystoupí folk-rocková skupina Jarret se 
svým vánočním programem. Zapálení 2. adventní svíce.

Pátek 12. 12. 
–úterý 23. 12.

9.00–17.00 hodin Tradiční vánoční trhy na náměstí před radnicí. Vánoční trhy budou ukončeny v úterý 
23. prosince ve 12.00 hodin.

Pátek 12. 12. 17.00 hodin Zpívá Vám Carola – koncert pěveckého sboru při ZŠ a ZUŠ Jabloňová v prostorách 
haly Nového magistrátu.

Neděle 14. 12. 18.00 hodin 3. adventní koncert v obřadní síni radnice. Vystoupí kapela Jazz Efterrätt. Zapálení 
3. adventní svíce.

Pondělí 15. 12. 15.30 hodin 
17.00 hodin

Před budovou radnice se uskuteční slavnostní zahájení výstavy libereckého bet-
lému, který vznikl v rámci sympózia výtvarníků „Setkání uměleckých řemesel“. 
Součástí odpoledního programu bude i vystavení Stromu přání na nádvoří radni-
ce. Akci doprovodí zpěvem žáci ze speciální školy ZŠ a MŠ pro tělesně postižené 
v Liberci. Adventní koncert v Liebiegově vile. Vystoupí liberecký barokní soubor 
Basistova dobrá společnost.

Úterý 16. 12. 
–úterý 23. 12.

9.00–17.00 hodin Každý všední den a v sobotu dopoledne bude betlém a vánoční Strom přání vy-
staven na nádvoří radnice. 23. prosince ve 12.00 hodin dojde k sejmutí všech přání 
a jejich odeslání ježíškovou poštou ke splnění. Také letos se totiž několik šťastlivců 
svých vysněných dárků skutečně dočká.

Statutární město Liberec připravilo na období letošního adventu řadu kulturních akcí, které by měly Liberečanům 
zpříjemnit předvánoční čas a vnést do všedních dnů plných shonu chvíle klidu a pohody. Upozorňujeme, že zatím při-
nášíme program, který se uskuteční do 16. 12. 2008. Další část bude zveřejněna v prosincovém Zpravodaji a kompletní 
program najdete v závěru listopadu na www.liberec.cz

PROGRAM LETOŠNÍCH ADVENTNÍCH DNŮ
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Pohotovostní 
služby lékáren
PROVOZNÍ DOBA LÉKÁREN:
pondělí–pátek 19.00–22.00 hodin, 
sobota, neděle, svátky 13.00–22.00 hodin

3. 11.–6. 11. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048

7.–9. 11. AQUA
Pražská 15/36, tel.: 485 104 040

10.–16. 11. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527

17.–23. 11. U RAKA
Moskevská 33/29, tel.: 485 109 606

24.–27. 11. ČTYŘLÍSTEK
Vzdušná 1373, tel.: 485 100 605

28.–30. 11. U RADNICE
Frýdlantská 244/1, tel.: 482 712 481

1. 12.–7. 12. BOHEMIA
tř. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484

8.–11. 12. JEŠTĚD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182

12.–14. 12. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048

Lékárna u Kauflandu (Pavlovice)
po–so: 7–20 h, ne, sv.: 8–20 h, 
tel.: 482 772 755

D r.  M a x  l é k á r n a  –  K au f la nd 
Rochlice
po–ne (včetně svátků): 8–20 h, 
tel.: 482 313 490

Lékárna Globus
po–ne: 8–20 hod., tel.: 485 105 507

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589, 
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ: 8.30–18.00 hod. SO: 9.00–12.00 hod.

UPOZORNĚNÍ
• Vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí, pokud chcete naším prostřed-
nictvím bezplatně informovat širokou veřejnost o akcích, které budete pořádat v roce 
2009 v Liberci a blízkém okolí, vyplňte prosím formulář na http://www.infolbc.cz 
(rubrika aktuality) a odešlete jej zpět faxem, e-mailem či poštou na adresu v něm 
uvedenou. Věříme, že díky naší vzájemné spolupráci budeme moci nabídnout obyva-
telům Liberce i turistům z jiných krajů pestrý výběr kulturního a sportovního vyžití. 
Těšíme se na vaše příspěvky, které můžete zasílat do 24. 11. 2008.
• Veřejný provoz lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov–Ještěd je z důvodu pra-
videlných revizí a oprav zastaven od 6. 11. do 26. 11. 2008. Lanovka se tak připraví 
na další zimní sezonu.
NABÍDKA ZBOŽÍ
• Doba Vánoc se rychle blíží a s ní zároveň přichází čas, kdy se snažíme drobnými 
dárky 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, naším tipem na dárek 
může být např. plastická mapa Jizerských hor, kniha Slavné vily Libereckého 
kraje, kniha Srpen 1968 v Liberci, keramika s libereckými motivy, replika rytíře 
z radniční věže a mnohé další.
• Pokud si u nás zakoupíte nádherné ručně vyrobené panenky UNICEF, pomůžete 
dětem z rozvojových zemí. Částka, za kterou lze panenku pořídit, činí 600 Kč a je 
stanovena podle nákladů potřebných na očkování jednoho dítěte v rozvojových 
zemích proti 6 smrtelným dětským chorobám. Koupí panenky tak symbolicky 
adoptujete dítě, které panenka představuje.
• Již nyní si můžete vybrat z nabídky kalendářů na rok 2009. Nabízíme ná-
stěnné kalendáře: Milan Drahoňovský – Liberec 2009 (45 x 31 cm/150 Kč), Milan 
Drahoňovský – Liberecký kraj (31 x 45 cm/150 Kč), Milan Drahoňovský – Jizerské 
hory 2009 (31 x 45 cm/150 Kč), Jan Veselý – Jizerky 2009 (22 x 32 cm/90 Kč) a ka-
lendář stolní: Putování Libereckým krajem (90 Kč).
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE LISTOPADU
2. 11. 1907 byl vyroben první vůz značky RAF – Reichenberger Automobil Fabrik 
(101 let).
10. 11. 1938 byla vypálena synagoga (70 let).
18. 11. 1968 se konala stávka vysokoškoláků (40 let).
30. 11. 1587 byla dokončena stavba kostela sv. Antonína (421 let).
Příjemný měsíc listopad přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Krajská nemocnice Liberec, a. s., (KNL) od 1. listopadu 2008 uzavřela infekč-
ní oddělení. Lůžkovou i ambulantní péči dočasně zajistí nemocnice v Ústí nad 
Labem, Hradci Králové, Mělníku a v Praze.

Uzavření infekčního oddělení má přechodný charakter a KNL počítá s obnovením 
provozu. „Chybí nám odborní lékaři. Vyvíjíme maximální úsilí a podnikáme všechny 
kroky k tomu, abychom získali odpovídající náhradu a v plném rozsahu obnovili pro-
voz infekčního oddělení,” uvedl předseda představenstva KNL Luděk Nečesaný.

Rovněž Všeobecná zdravotní pojišťovna usiluje o uspokojivé řešení. „Vyzvali 
jsme KNL, aby v příštích týdnech a měsících zajistila všechny základní úkony v péči 
o infikované pacienty. Objekt infekce zůstane zachován a očekáváme od krajské 
nemocnice, že vyvine maximální úsilí pro získání kvalifikovaného personálu,” ře-
kl ředitel Krajské pobočky VZP pro Liberecký kraj Jiří Benedikt, který dodal, že 
KNL od listopadu nemá oprávnění k poskytování jakýchkoliv služeb vázaných na 
odbornost lékaře infekcionisty, a to včetně ambulancí a poraden. Do doby, než se 
krajské nemocnici podaří získat odborné lékaře, budou infekční péči poskytovat 
nemocnice v sousedních krajích.

Krajská nemocnice Liberec 
uzavřela infekci

Jedno z posledních letošních mlá-
ďat přišlo na svět v liberecké ZOO. 
Je jím gibon bělolící, který se narodil 
15leté samici Wen-Wen a o dva roky 
staršímu samci Matějovi. Mládě je 
již jejich třetím společným potom-
kem (předtím 2003 a 2006). Pohlaví 
mláděte je zatím utajeno, neboť to lze 
zjistit až po čtvrtém roce života zvíře-
te. Giboni totiž nevykazují žádné dru-
hotné pohlavní znaky a jejich pohlaví 
lze určit jen podle zbarvení.
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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.

• V GALERII CFA+H BABYLON mů-
žete až do 20. ledna 2009 zhlédnout vý-
stavu „Výběr z celoživotního díla Josefa 
Kábrta“, která je denně otevřena od 10 
do 18 hodin. Galerie se nachází v Centru 
Babylon v Nitranské ulici.

• Středisko rané péče SPRP Liberec 
poskytuje sociální službu, která má 
za cíl maximálně podpořit vývoj dí-
těte s postižením (od narození do 
7 let), podpořit rodinu jako fungující 
celek a v neposlední řadě podpořit 
budování vztahů dítěte a jeho rodiny 
s okolím, širší rodinou, komunitou… 
Raná péče je terénní službou, která je 
poskytována přímo v bydlišti klienta 
– poradkyně tedy navštěvuje rodinu 
v jejím přirozeném prostředí. Středisko 
rané péče je podpořeno grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mechanismu 
prostřednictvím Nadace rozvoje občan-
ské. Informace o službách  i o středisku 
najdete na www.ranapece.cz; 
e-mail: liberec@ranapece.cz; 
tel.: 485 109 564.

Rady a kontakty

Občanské sdružení S (C)HODY 
vzniklo v roce 2004 a nabízí volno-
časové umělecké aktivity osobám 
s postižením a intaktním dětem. 
Vzhledem k tomu, že sdružení pořá-
dalo řadu kulturně–společenských 
akcí, vznikl při sdružení v září 2006 
divadelní spolek Létající divadlo na 
kolečkách. Divadelní spolek má za 
sebou téměř dva roky činnosti, nacvi-
čení divadelní hry Výlet a uvedení její 
premiéry v Malém Divadle v Liberci. 
Dále veřejná vystoupení v rámci festi-
valů Jeden svět, Mezi ploty, World Fest 
a Festivalu Rozmanitosti a Dialog 
Kultur pořádaného Multikulturním 
centrem v Praze a společností Člověk 
v tísni, o. p. s., udělení hlavní ceny 
Modrého slona v oblasti divadelní 
tvorby. Divadelní spolek rozšíř i l 
v průběhu roku 2008 svou základnu 
o nové členy a vyjednává o působ-
nosti v regionu Frýdlantsko s přesa-
hem do přeshraniční spolupráce. Na 
konci roku 2009 se chystá zrealizovat 
v pořadí druhou premiéru divadelní-
ho představení, inspirovaného příbě-
hem Malého prince Antoina de Saint
-Exupéryho. Od roku 2010 se sdruže-
ní chystá rozvinout projekt, a vytvořit 
tak „Jinou uměleckou školu“, která se 
bude věnovat uměleckým aktivitám 
osob s postižením. 

Pět zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové, to je bilance Sport Aerobic 
Liberec na mezinárodním Mistrovství ČR v gymnastickém aerobiku CORNY 
CZECH AEROBIC OPEN 2008, které se konalo v liberecké Tipsport areně.


