
V rámci premiérového uvedení celo-
večerního filmu Tobruk, natočeného 
Václavem Marhoulem, v libereckém 
kině Varšava dne 12. září, se usku-
teční v uvedený den řada akcí pro 
veřejnost. Akce se konají pod záštitou 
Statutárního města Liberec, primátora 
Jiřího Kittnera, za spolupráce Armády 
ČR, Poštovní spořitelny a za účasti 
tvůrců filmu.
Náměstí před libereckou radnicí bude 
12. září od 16 do 18 hodin vyhrazeno pro 
ukázky historické a současné vojenské 
kolové techniky, současné i historické 
vojenské výstroje a výzbroje. Ke zhléd-
nutí budou také stavby dobového ležení, 
ukázky zbraní a promítání válečných 
dokumentů a rovněž ukázky bojového 
umění musado. Organizátoři připravili 
pro všechny věkové skupiny možnost 
ověřit si své fyzické síly i „mušku“ na 
optické střelnici či výstup na horolezec-
kou stěnu. Chybět nebude ani kapela 
v podání liberecké ZUŠ. Akce se usku-
teční za přítomnosti režiséra Václava 
Marhoula a plk. Stanislava Hněličky, 
účastníka bojů u Tobruku. 
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Roadshow před 
filmovou premiérou

Památku padlých, jejichž životy před 
čtyřiceti lety ukončily kulky ze samopalů 
a kulometů sovětských vojáků, přišly 
21. srpna 2008 před libereckou radnici 
uctít stovky lidí. Někteří se zúčastnili 
pietního aktu již ráno, kdy se všem 
zesnulým v srpnu 1968 přišli poklonit 
předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, 
představitelé města a kraje. U pomníku 
s devíti jmény padlých lidé pokládali 
květiny a rozsvěceli svíčky po celý den. 
Nejen přímým pamětníkům, ale i mladší 
generaci zvlhly oči při sledování doku-

mentu České televize „Liberecká svě-
dectví – jiné osudy”. Emocím se pak už 
vůbec neubránili, když na náměstí vjela 
obrněná vojenská technika, jež insceno-
vala příjezd okupačních vojsk před 40 lety, 
a to i salvou z kulometů.
Rekonstrukci srpnových událostí do-
kreslil i tank s číslem 314, který narazil 
do podloubí domu na náměstí a kdy pod 
sutinami zahynuli lidé a řada jich byla 
zraněna. Tragické události připomínalo 
také zvláštní vydání novin Svobodný 
Vpřed, který vycházel v osudných dnech 

Vzpomínky, slzy a slova: 
Nezapomeneme!

Pokračování na str. 6

Památce zesnulých v srpnu 1968 se přišli poklonit předseda Senátu PČR Přemysl 
Sobotka a poslanec PČR Tomáš Hasil. Foto: Dagmar Slezáková
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• V dubnu letošního roku odbor 
školství, kultury a sportu kontroloval 
plnění podmínek kupních smluv, který-
mi SML převedlo některé objekty a po-
zemky na obchodní společnosti nebo 
neziskové organizace zabývající se 
výchovou a vzděláváním. Nemovitosti 
dříve sloužily školám a školským zaří-
zením, zřizovaným SML. Kontrolováno 
bylo osm subjektů a zjištěno, že všech-
ny subjekty stanovené podmínky plní. 
V jednom případě bylo zjištěno, že 
nemovitost byla vrácena formou zpět-
né kupní smlouvy – šlo o Radčický ob-
rodný spolek Radost, který daný objekt 
nevyužíval. V současné době se také 
řeší objekt bývalého Euroregionálního 
gymnázia a smluvní podmínky budou 
upraveny se Soukromou hotelovou ško-
lou Hergesell, neboť škola zatím nepo-
skytuje bakalářské studium. Materiál 
schválila rada města.
• Radní schválili doporučení hodnoticí 
komise, která posuzovala nabídky na 
zhotovení další etapy rekonstrukce 
jednoho z největších panelových sídlišť 
v Liberci. Celkem se do stanoveného 
data sešly 4 nabídky, z toho 2 musely 
být pro nesplnění zadávacích podmí-

nek vyřazeny. V závěrečném výběru 
tak zvítězila firma TSML, a. s., která 
uvedla nabídkovou cenu 8,9 milionu ko-
run bez DPH, což je o cca 400 tisíc méně, 
něž obsahovala druhá posuzovaná na-
bídka předložená firmou Stavby silnic 
a železnic, a. s. Komise zároveň dopo-
ručila radě města ke schválení i výběr 
technického dozoru stavby. Do tohoto 
výběrového řízení se přihlásily 3 firmy 
– INVESTING CZ, spol. s r. o.; ALB plus, 
spol. s r. o., a REAL engeneering, spol. 
s r. o. Bohužel nabídky prvních dvou 
jmenovaných firem musely být z hodno-
cení vyloučeny, neboť nesplňovaly za-
dávací podmínky. Zakázku na zajištění 
odborného technického dozoru stavby 
při III./1 etapě získala společnost REAL 
engeneering, spol. s r. o., s nabídkovou 
cenou 198 500 Kč bez DPH.
• V souvislosti s pořádáním MS 
v klasických lyžařských disciplínách 
v krajském městě v roce 2009 schválilo 
a uvolnilo MŠMT systémovou dotaci ze 
státního rozpočtu v celkové výši cca 
85 milionů korun. Konkrétně jde o 5,4 
mil. Kč na akci MSL9 – H. Hanychov 
– západní tribuna J.8, 4,2 mil. Kč na akci 
MSL9 – H. Hanychov – Komunikace TV 

cesta J.10, 75,6 mil. Kč na akci MSL9 
– H. Hanychov – Parkovací dům II. Etapa 
J.11.2. Radní schválili přijetí všech uve-
dených dotací a uložili vedoucímu od-
boru ekonomiky zařadit tyto finanční 
operace do nejbližšího rozpočtového 
opatření.
• Třetí a čtvrté kolo dotací z fondu pro 
partnerskou spolupráci bylo vyhlášeno 
na akce zahájené od 1. září do 31. pro-
since 2008, termín pro podání žádostí 
byl do 30. 5. 2008. Třetí kolo žádostí 
se týkalo projektů real izovaných 
v partnerských městech, žádosti byly 
označeny heslem ZAHRANIČÍ. Čtvrté 
kolo se týkalo projektů realizovaných 
ve spolupráci s partnerskými městy 
v Liberci a žádosti byly označeny 
heslem LIBEREC. Ve 3. kole nebyla 
podána žádná žádost. Ve 4. kole byly 
evidovány 4 žádosti, jejichž požadavky 
na dotaci činily 181 tisíc korun. Dvě ze 
4 žádostí nesplňovaly požadovaná kri-
téria a proto správní rada fondu odhla-
sovala poskytnutí dotace 2 žádostem 
v celkové hodnotě 50 tisíc korun. Rada 
města s tímto návrhem souhlasila a po-
stoupila jej ke schválení zastupitelstvu 
města.

R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O
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Tři sta šedesát centimetrů vysoká 
so cha  z  p o lysty renu a  umě l é 
pryskyřice představující děvčátko 
s balonky je od 30. června součástí 
interiéru vstupní haly Nového 
magis t r á tu .  Autorkou  d í la  je 
Martina Niubó -Klouzová , která 
sochu pojmenovala „Splněný sen“, 
a jde o autobiografické dílo, o němž 
sochařka říká, že je o touze plnit 
si své sny. O instalaci uměleckého 
díla do objektu Nového magistrátu 
se postarala obecně prospěšná 
společnost Spacium. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Na podzim loňského roku vznikla inici-
ativa prostřednictvím Euroregionu Nisa 
(ERN) získat finanční prostředky na 
pořízení zařízení pro projekt „Systém 
odvracení ohrožení a poskytování po-
moci v Euroregionu Nisa“. Projektu se 
účastní ERN a partneři města Žitava, 
Nový Bor, Česká Lípa, obec Příšovice 
a také Statutární město Liberec. Cílem 
projektu je zlepšování spolupráce při 
zajišťování bezpečnosti ve společném 
pohraničí, a to vytvořením struktur 
a jejich rychlou a kvalitní komunikací 
při poskytování vzájemné pomoci v si-
tuacích nebezpečných a ohrožujících 
obyvatelstvo (požáry, povodně atd.). Pro 
město Liberec účast na projektu zna-

mená pořízení cisternové automobilové 
stříkačky za 6, 5 milionu korun (dle plánu 
obměny hasicí techniky pro JSDH Krásná 
Studánka) s využitím programu na pod-
poru přeshraniční spolupráce mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko. V případě 
kladného posouzení žádosti bude projekt 
realizován ve druhé polovině roku 2009. 
Na celkové částce 6,5 milionu korun by 
se měl stát podílet 325 tisíci Kč, pro-
gram přeshraniční spolupráce částkou 
5 525 000  Kč a město Liberec částkou 
650 tisíc korun. Rada města souhlasila 
s obsahovým i finančním rámcem pro-
jektu, s uzavřením smlouvy o spolupráci 
na tento projekt a podpisem prohlášení 
kooperačních partnerů.

Euroregionální projekt

Vstup města do akciovky
V dubnu letošního roku městské 
za s t upi te l s t vo  schv á l i lo  z á měr 
kapit á lového vstupu do K rajské 
nemocnice Liberec, a. s. (KNL). Jelikož 
Rada Libereckého kraje jako jediný 
akcionář rozhodla o zvýšení základního 
kapit á lu  K N L o 173 50 0 74 0 K č , 
čímž byl základní kapitál zvýšen na 
hodnotu 989 864 693 Kč, je otevřena 
možnost kapitálového vstupu SML 
do společnosti. Emisní kurz akcie 
bude splacen tak, že na jeho splacení 
bude započtena pohledávka SML za 

KNL z pronájmu nemovitosti ve výši 
18 868 640 Kč a zbývající část emisní 
hodnoty akcií ve výši 154 632 100 Kč 
bude splacena nepeněžitým vkladem 
majetku SML, který je tvořen 5 budovami 
a 21 pozemky. 
Všechny tyto nemovitosti se nacházejí 
v areálu KNL. Navýšením základního 
kapitálu dojde ke vstupu druhého 
akcionáře do společnosti a SML se 
stane akcionářem, když jeho podíl 
na základním kapitá lu bude činit 
173 500 740 Kč, tedy 17,59 %.

(ds)

(sl)
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Varhany v obřadní síni liberecké radni-
ce jsou sice hojně využívány a patří me-
zi zajímavosti přitahující nejen oficiální 
návštěvy města, ale na druhou stranu 
jsou také do značné míry nevyhovující. 
Původně sem totiž byl tento hudební 
nástroj instalován místními nadšenci, 
kteří jej s velkou dávkou trpělivosti 
dokázali poskládat z různých exem-
plářů a zprovoznit. Technický stav 
varhan však již delší dobu nevyhovu-
je a ani rejstříková skladba není pro 
libereckou obřadní síň ideální. Proto 
byl v nedávné době zpracován organo-
logy z hudební fakulty AMU odborný 
posudek, který nastínil různé možnosti 
rekonstrukce či výměny varhan.
Jelikož v partnerské Žitavě (v kostele 

St. Johannise Kirche) rovněž připra-
vují rekonstrukci varhan, nabízí se 
tak možnost financování společného 
projektu prostřednictvím programu 
Cíle 3 – přeshraniční spolupráce ČR 
x Sasko. V případě úspěchu projektu 
je možné získat dotaci ve výši 85 % 
z programu Cíl 3 a 5 % ze státního 
rozpočtu. Spoluúčast by tak obnášela 
10 % z celkových uznatelných výda-
jů, přičemž odborný posudek hovoří 
o celkové částce cca 8 milionů korun 
na rekonstrukci lib. varhan nebo cca 
10 milionů korun na instalaci zcela 
nového nástroje. Předložený projekt 
však počítá s pořízením zcela nových 
a konstrukčně vhodných varhan přímo 
pro umístění v prostorách radnice.

Liberec i Žitava chtějí zachovat varhanní tradice

Optimalizace sítě základních škol je ve 
městě pod Ještědem dosti skloňované 
téma. Ze studie zpracované v nedávné 
době renomovanou společností však 
jednoznačně vyplývá, že v současné 
chvíli není na místě rušení některé 
ze základních škol. Z toho vycházel 
i odbor školství, kultury a sportu, 
který zpracoval informační materiál 
o tom, jak by optimalizace v Liberci 
měla probíhat.
Ačkoliv studie navrhovala i možné 
omezení 2. stupně na ZŠ Švermova 
a ZŠ Kaplického, předložený materiál 
navrhl jiné řešení malé obsazenosti 
těchto dvou škol (ZŠ Švermova – 55 %, 
ZŠ Kaplického – 58 %). V těchto školách 
bude i nadále probíhat výuka na obou 
stupních základního školství, avšak 
dojde ke zvýšení efektivity provozu. 
Na ZŠ Švermova projdou některé 
části školy stavebními úpravami, 
j e ž  u m o ž n í  p ř e s u n  š a t e n  z e 
samostatného pavilonu, který škola 
využívá jen částečně a dělí se o něj 
s VŠ Karla Engliše. Tento pavilon 

bude v druhé fázi celý dlouhodobě 
pronajmut zmíněné vysoké škole, 
a tím dojde ke snížení nákladů na 
provoz základní školy. Vzhledem 
k nízké obsazenosti této školy nebude 
plánovaná změna představovat žádné 
omezení a je možné počítat pouze 
s kladným přínosem.
V př ípadě Z Š  K apl ického dojde 
k optimalizaci využití budov tím, že 
z majetku školy bude vyjmuta budova 
současné družiny, kterou převezme do 
správy odbor majetku města. 
Nově bude školní družina drobnými 
stavebními úpravami vybudována 
přímo v budově školy, což přinese 
úsporu v provozních výdajích celého 
zařízení.
Mimo tato opatření poč ítá odbor 
školství, kultury a sportu také s dalším 
sledováním obou škol, které mají 
v blízké budoucnosti reálnou možnost 
dosáhnout větší obsazenosti svých tříd 
(zejména z důvodu strategické polohy). 
Tímto materiálem se budou zabývat 
zastupitelé.      (ks)

Pozdně barokní kaple sv. Vavřince se 
nachází u objektu č. p. 111 v Pilínkově 
a byla postavena v roce 1771. 
Jedná se o jednoduchou sakrální stav-
bu. Výjimečnost této stavby spočívá 
vedle její datace v konstrukci střechy, 
která je provedena jako mansarda kry-
tá šindelem. 
Před prohlášením objektu za kulturní 
památku proběhly rozsáhlé stavební 
práce, při nichž došlo k nanesení no-

Pilínkovskou kapličku čeká oprava

V průběhu prázdnin doznala pře-
měnu autobusová zastávka MHD na 
Tržním náměstí. Nová, veselejší po-
doba vznikla podle návrhu studenta 
Technické univerzity v Liberci Jiřího 
Hořavky a za realizace skupinky mla-
dých lidí – maturantů a vysokoškolá-
ků různých studijních oborů. K tvorbě 
spotřebovali okolo 20 kg barvy a 30 
sprejů. Mladí studenti uvedli, že 
chtěli veřejnosti dokázat, že nepatří 
k „ničitelům“ omítek budov, ale že lze 
i sprejovými barvami vytvořit hezké 
abstraktní dílko, které místo i okolí 
spíš pozvedne než zničí.

 Text a foto: Dagmar Slezáková

Optimalizace sítě základních škol 
dostává konkrétní podobu

vých cementových omítek a instalaci 
novodobých prvků, jako jsou dveře, 
okna, prkenný štít, sanktusník a ko-
runní římsa. Předmětem památkové 
péče je h lavně průběžná údržba 
objektu, aby nedocházelo k jeho 
chátrání.
Záměrem odboru technické správy 
veřejného majetku MML je zajistit 
opravu části stávajícího krovu a jeho 
konzervaci. 

Stávající krytina (řezané šindele) 
bude snesena a nahrazena břidlicí 
čtvercového formátu. Bude instalo-
ván hromosvod, opraveny omítky, 
okna a vstupní dveře. 
K tomu budou použity prostředky zís-
kané na základě žádosti o příspěvek 
na zachování a obnovu kulturních pa-
mátek ve výši 490 tisíc korun s tím, že 
SML uhradí ze svého rozpočtu 10 %, tj. 
49 tisíc korun.

S o u č á s t í  p r o j e k t u  n a z v a n é h o 
„Zachování varhanní hudby pro další 
generace“ jsou také varhanní koncerty 
(2x v Žitavě a 2x v Liberci), kurzy s te-
matikou péče o varhany (2x v Žitavě 
a 2x v Liberci) a dva letní kurzy hry na 
varhany pořádané v Žitavě.
Radní schválili založení výše popsané-
ho projektu, jeho obsahový i finanční 
rámec a učinění všech potřebných 
administrativních kroků k založení 
projektu. Pokud projekt schválí i za-
stupitelé, bude zajištěno finální zpra-
cování žádosti a její podání včetně 
předepsaných příloh. Jestliže žádost 
uspěje, realizace projektu je napláno-
vána na leden 2009 až prosinec 2011. 

Martin Korych

(das)
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Datová síť, kterou využívá i Magistrát 
města Liberce, je v současné době již 
natolik rozsáhlá a provázaná, že se stává 
náchylnou na výpadky a ovlivnění provozu 
celé sítě zásahem jakéhokoliv zařízení, na-
příklad zavirovaným osobním počítačem. 
Budování datových propojení totiž do dneš-
ních dnů probíhalo pouze rozšiřováním 
původního stavu, bez dělení na jednotlivé 
logické vrstvy.
Radní nyní projednali a schválili materiál, 
který navrhuje novou koncepci celé datové 
sítě, a to i s ohledem na připojení aktivních 
prvků pro MS 2009, jež budou připojeny na 
stejné síti. Návrh počítá s rozdělením sítě 
na jednotlivé části, které jsou vytvořeny 

Dnem 31. 3. 2006 vstoupil v platnost zá-
kon, který určuje pravidla jednostranné-
ho zvyšování nájemného z bytu s cílem 
postupného navyšování nájemného tak, 
aby se dosáhlo cílové hodnoty měsíčního 
nájemného za 1 m2 nejdříve k 1. 1. 2010. 
Jednostranné zvýšení nájemného lze 
podle podmínek tohoto zákona provést 
vždy jednou ročně, a to podle metodiky 
vyhlášené a zveřejněné ministerstvem 
pro místní rozvoj. Navýšení je možné pro-
vést vždy k 1. lednu kalendářního roku ne-
bo později, avšak nájemník musí obdržet 
písemné oznámení o úpravě nájemného 
nejpozději 3 měsíce před jeho faktickým 
zvýšením.
V Liberci se možnost jednostranného na-
výšení nájemného vztahuje na 335 bytů 
ve vlastnictví města, neboť zákonná nor-
ma z tohoto procesu vyřazuje byty, jejichž 

Datová síť projde technickou změnou
v úrovni provozovaných služeb fungují-
cích v IS. Tím bude zaručen bezvýpadkový 
provoz zbývajících částí sítě v případě, že 
na některém z jejích míst dojde k výpadku 
způsobenému narušením či jinou technic-
kou závadou.
Pokud si modelovou situaci představíme 
například na fungování odbavovací haly 
Nového magistrátu, dnešní stav je takový, 
že při výpadku byť jen jedné ze součástí 
datové sítě přestanou odbavovat všechny 
agendy. V novém systému dělení do logic-
kých vrstev však stejný problém v případě 
výpadku postihle pouze uživatele (pře-
pážky) využívající jednu a tutéž službu 
– například jeden z interních agendových 

systémů. Ostatní pracoviště tak budou mo-
ci neomezeně vykonávat svou činnost.
Průběh optimalizace je naplánován na zá-
ří až říjen letošního roku a na konci celého 
technického procesu bude v Liberci k dis-
pozici moderní a stabilní síť připravená na 
další rozšiřování, a to bez rizika rozsáhlej-
ších výpadků. Radní však vzali na vědomí 
i možná rizika, která se mohou v průběhu 
realizace objevit a která mohou snížit uživa-
telský komfort jednotlivým pracovníkům. 
Závazek zhotovitele je však takový, že bě-
hem optimalizace sítě bude minimalizován 
dopad prací na samotný chod magistrátu 
i všech ostatních institucí, které jsou na síť 
připojeny.

Letiště Liberec získalo statut mezinárod-
ního neveřejného letiště. Přílety letadel do 
5 700 kg z celého světa jsou podmíněny 
pouze oznámením minimálně 24 hodin 
před plánovaným přistáním, aby bylo 
možné zajistit odbavení.
Zajištěna je nejen letištní letová informač-
ní a pohotovostní služba v anglické fraze-
ologii dle mezinárodních předpisů, ale 
i celní a pasové odbavení pro lety ze států 
mimo Evropskou unii. V areálu letiště 
jsou připraveny prostory pro celní a paso-
vé odbavení včetně kanceláře vybavené 
dle požadavků cizinecké policie a celní 
správy. Zároveň je zajištěno sledování 
celního prostoru kamerovým systémem. 
Lze předpokládat, že možnost letecké 
dopravy budou čím dál častěji využívat 
obchodníci v souvislosti s budovanými 
průmyslovými zónami v Liberci.

Hospodaření města za první pol. 2008
Liberec má 
mezinárodní letiště

výstavba nebo dostavba byla povolena po 
30. 6. 1993 a na jejichž financování byla ob-
cím poskytnuta dotace ze státního rozpoč-
tu nebo státních fondů, a to po dobu plat-
nosti podmínek poskytnuté dotace. Dále 
se možnost jednostranně navýšit nájemné 
v rámci tohoto zákona nevztahuje na by-
ty zvláštního určení, jejichž výstavba byla 
povolena před 30. 6. 1993. Konkrétně se 
v krajském městě jedná o DPS Burianova, 
Česká, Borový vrch a Šimáčkova; domy 
s byty pro příjmově vymezené osoby 
(Česká a Nad Sokolovnou) a startovací 
byty v ulici Krajní.

Radní přistoupili na návrh odboru, který 
doporučil navýšení nájemného o maxi-
mální možnou míru určenou minister-
stvem. Nově je tedy od 1. ledna 2009 
stanoveno nájemné následovně:
Ceny uvedené v tabulce jsou za 1 m2!
* Jedná se o průměrné ceny nájemného, 
neboť v Liberci je uplatňován systém roz-
lišování výše nájmu podle polohy bytu
Poslední podobné jednostranné navyšo-
vání nájemného bylo v Liberci realizová-
no k 1. 2. 2008. I tenkrát šlo o maximální 
možnou míru.

(mk)

Čerpáním rozpočtu za 1. pololetí letošního roku se zabývali radní města a postoupili 
ho ke schválení zastupitelům.
Hlavní ukazatelé hospodaření města za 1. pololetí roku jsou následující:

Příjmy po konsolidaci (v tis. Kč) 1 190 027 64% plnění

– daňové příjmy (v tis. Kč) 688 252 63% plnění

– nedaňové příjmy (v tis. Kč)  81 603 82% plnění

– kapitálové příjmy (v tis. Kč) 108 630 53% plnění

– dotace (v tis. Kč) 311 541 66% plnění

Výdaje po konsolidaci (v tis. Kč) 1 024 039 34% plnění

– běžné (v tis. Kč) 797 872 55% plnění

– kapitálové (v tis. Kč) 226 167 34% plnění

Financování (v tis. Kč) 165 988 -66% plnění

Ceny nájemného ve standardních bytech od ledna vzrostou

Byty standardní Byty se sníženou kvalitou

I. kat.
Původně*/nově*

II. kat. 
původně*/nově*

III. kat.
původně*/nově*

IV. kat. 
původně*/nově*

35,48/43,62 30,20/40,24 25,71/35,22 21,44/32,16

(kor)

(hum)
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V krajském městě od letošního srpna 
funguje první provoz pobytové odleh-
čovací služby. Útulný malometrážní byt 
s kompletním vybavením a nepřetržitou 
péčí s názvem „Fialka“ je umístěn v DPS 
Borový vrch a krátkodobě jej mohou vy-
užívat osoby se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení.
„Cílem služby je umožnit pečující oso-
bě nezbytný odpočinek na regeneraci, 
případně zařizování záležitostí, které 
krátkodobě znemožňují péči o seniora 
nebo handicapovaného,“ uvedla Jaromíra 
Čechová, ředitelka Centra zdravotní 
a sociální péče. Znamená to, že služby 
je možné využívat například při odjezdu 
pečovatele na dovolenou nebo jako pře-
klenutí doby jeho pobytu v nemocnici. 
Odborný personál DPS zajistí veškeré 
nezbytné úkony, bez jejichž dostupnos-
ti se senior neobejde, samozřejmostí je 
také stravování nebo možnost objednání 
fakultativních služeb.
DPS Borový vrch je tak prvním zařízením, 
které tuto službu v Liberci nabízí. „Do bu-
doucna však chceme odlehčovací služby 
rozšířit do všech podobných zařízení pa-
třících městu,“ uvedla Naďa Jozífková, 
náměstkyně primátora pro sociální věci, 
a dodala, že impuls ke vzniku dala sama 
veřejnost prostřednictvím komunitního 
plánování sociálních služeb.
Cena pobytu a stravování klienta v pro-
vozu odlehčovací služby je 530 korun za 
den, přičemž žádné další náklady nejsou 
s touto taxou spojeny. „Výjimkou jsou fa-
kultativní služby jako například pedikúra 
nebo jiné úkony. Tyto služby si u nás 
každý může objednat, ale jejich odběr 
není rozhodně nutný,“ doplnila Čechová. 

Jelikož odlehčovací služba je krátkodobá 
záležitost, maximální délka pobytu klien-
ta ve Fialce je omezena na 14 dnů. „Pokud 
by se však pečující osoba ocitla v takové 
situaci, kdy potřebuje zajistit péči o seni-
ora po delší období, budeme tento případ 
řešit individuálně,“ uzavřela náměstkyně 
primátora.
Vedle běžné péče a možnosti využít 
fakultativních služeb je v DPS seniorům 
k dispozici také úplně nové masážní křes-
lo sloužící k relaxaci i zdravotním masá-
žím stimulujícím organismus. Obyvatelé 
mají, stejně jako všichni obyvatelé DPS 
Borový vrch, volný přístup na rekonstruo-
vanou zahradu a nechybí ani společenská 
místnost, kde probíhají různá setkání.
Bližší informace o prvním středisku od-
lehčovacích služeb a jeho nabídce vám 
poskytne personál DPS Borový vrch na 
telefonních číslech 485 244 982 nebo 
485 123 666. 

Text a foto: Martin Korych

A léta běží. . .
Jména seniorů, kteří oslavili narozeniny 
v červenci a srpnu 2008, zajistila Komise 
pro občanské záležitosti.
ČERVENEC
90 let – Adéla Čutková, Anna Jirčanová, 
Miloslav Bělonožník, Aloisie Stošková, 
Anna Smetáková, Františka Pátková
91 let – Jaroslav Hakl, Ladislav Bouma, 
Růžena Kučerová, František Hampl, 
Božena Háyková
92 let – Vlasta Kemmlerová, Marie 
Vondráková, Gabriela Vlasáková, Emilie 
Tomanová, Karel Sluka, Anna Farská
93 let – Marta Melniková
94 let – Milada Poláková, Anna 
Hanzálková, Edeltraud Valentová
95 let – Emma Jeníkovská
96 let – Jaroslava Blaževičová
97 let – Karla Břinčilová, František Hajzler
98 let – Marie Golková
SRPEN
90 let – Zuzana Havelková, Marie 
Pletichová, Věnceslava Radová, Růžena 
Pešková, Marie Hrubá, Milada Juráková
91 let – Ladislav Halbich, František Hynek, 
Lucja Prekopová, Gertraud Smolíková
92 let – Olga Savva, Růžena Pavlová
93 let – František Maixner, Miloslava 
Trejbalová, Kateřina Řezáčová, Jindřiška 
Novotná, Václav Lank
94 let – Božena Trmalová, Růžena Černá, 
Marie Šmídová
95 let – František Šťastný, František 
Mazánek, Karel Růžička
96 let – Anna Jaklová, Zdeňka Adámková, 
Bohuslova Břízová, Kateřina Nováková, 
Marie Gillernová
Oslavencům k jejich významnému 
životnímu jubileu gratulujeme.

Není nic výjimečného, že pro vstup do man-
želství si snoubenci vybírají tzv. magická 
data. Ne jinak tomu bylo 8. 8. 2008. Tento 
den si jako svůj svatební vybralo v Liberci 
24 párů. ”Osmnáct svatebních obřadů se 
uskutečnilo na radnici, šest mimo,” pro-
zradila vedoucí matrikářka Ivana Jadrná 
s tím, že šlo skutečně o mimořádný počet 
obřadů, neboť běžně se během dne oddá 
deset až jedenáct párů. V pátek 8. srpna 
zazněl svatební pochod poprvé v 8 hodin 
ráno a naposledy o deset hodin později, 
tedy v 18 hodin. Dvojnásobný počet sva-
tebních obřadů znamenal také větší počet 
oddávajících, v daném případě se funkce 
oddávajího ujali tři lidé, kteří se vystřídali 
vždy po šesti obřadech. Jediný, kdo „sva-
tební maraton“ zvládnul v jedné osobě, 
byl varhaník Karel Hájek. Svatební obřady 
nebyly nijak výjimečné a recesní – konaly 
se například na zahradě, v Orionce, na 
Ještědu nebo v Severočeském muzeu.  

Zákon o registrovaném partnerství 
platí od 1. 7. 2006, kdy ještě téhož roku 
na liberecké radnici bylo uzavřeno cel-
kem 8 partnerství, z toho 6 párů mužů 
a 2 páry žen.
V roce 2007 bylo uzavřeno celkem 
17 partnerství, z toho 13 párů mužů 
a 4 páry žen.
V letošním roce vzniklo do července 
prozatím 5 registrovaných partnerství, 
z toho 4 páry mužů a 1 ženský pár. Takže 
mužské páry jasně převažují. Zatímco 
nejvíce partnerství bylo uzavřeno v prů-
běhu loňského léta (červen až září), letos 
došlo ke snížení počtu žádostí o uzavření 
partnerství.
Celkem v Libereckém kraji bylo od počát-
ku platnosti zákona do poloviny I. pololetí 

2008 uzavřeno 30 registrovaných part-
nerství, avšak jedno z nich, z roku 2006, 
bylo zrušeno rozhodnutím soudu.
Jako místo uzavření si gayové a lesbič-
ky zvolili obřadní místnost s obřadem 
podobným svatebnímu v 7 případech, 
3x se obřad konal mimo radnici. Vyjet 
za partnery je možné z toho důvodu, 
že matrikářky mají Radou města Liberec 
určeno jako místo uzavření partnerství li-
bereckou radnici nebo jiné vhodné místo 
v Libereckém kraji. V 10 případech zvoli-
li partneři jako místo uzavření kancelář 
matriky, pouze za přítomnosti matrikář-
ky, a v 10 případech uzavřeli partnerství 
v zasedací místnosti liberecké radnice za 
účasti nejbližších příbuzných a známých 
bez obřadu a bez hudby.

Osmičkový 
svatební maraton

Do partnerství vstupují častěji muži

První pobytová odlehčovací služba 
ve městě pod Ještědem

(das) (ds)



6 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ZÁŘÍ 2008

V červnu loňského roku rada města 
schváli la Návrh zásad komunální 
části nového městského orientačního 
značení včetně ekonomické rozvahy 
a financování. 
Poté město požádalo o dotaci do 
Regionálního operačního programu. 
Projekt „Město Liberec – turisticky 
př ívět ivý region“ nebyl úspěšný 
a neobdržel podporu k poskytnutí 
dotace. Jelikož další výzva k podání 
žádosti o dotaci bude asi až v prvním 
čtvrtletí 2009, je pro potřeby realizace 
nezbytné navrhnout jinou cestu.
Město Liberec má v současné době 
nefunkční a zastaralý informační 
systém. V souvislosti s pořádáním 
M i s t rovs t v í  svě t a  v  k l a s ick ých 
lyžařských disciplínách v roce 2009 
v L iberc i  a očekávaný m velk ý m 
počtem návštěvníků a vzh ledem 
k rostouc ímu cestovn ímu ruchu, 
musí Statutární město Liberec řešit 
tuto záležitost dříve než bude výzva 
vypsána. 
Ře š en í  s p o č ív á  v  rozdě len í  n a 
2 etapy. První je třeba zahájit ihned 
a neprodleně, druhou zařadit do 
dalšího kola žádostí.
První etapa s realizací v roce 2008 
za h r nuje:  z prac ov á n í  pro jek t u , 
demontáž stávajícího orientačního 
značení, označení nejdůležitějších 
cílů v Liberci (radnice–informační 
c ent r u m ,  Z O O,  T ipsp or t  a rena , 
Ještěd, Babylon, botanická zahrada, 
Krajský úřad LK, Vesec – lyžařský 
areál, Technická univerzita, koleje 
H a rc ov,  nemoc n ice ,  I n for mač n í 
centrum Ještěd, Divadlo F. X. Š., 
knihovna, galerie, muzeum, nádraží 
ČD a ČSAD, Stadion Slovan, terminál 
MHD), označení hlavních komunikací 
v Liberci, rekonstrukce a aktualizace 
orientačních map ve městě, související 
technickoorganizační práce spojené 
s realizací.
Ho d not a  re a l i zac e  pr v n í  e t apy 
nepřes áhne 2 mi l iony korun bez 
DPH, práce započnou v září 2008. 
Předpokládaný rozsah obou etap je 
6 milionů korun. Na druhou etapu 
připadne 3,620 milionu Kč. 

REALIZACE 

MĚSTSKÉHO 

ORIENTAČNÍHO 

SYSTÉMU

před čtyřiceti lety a přinášel aktuální informace o dění v libereckých ulicích. 
Po celý den mohli také lidé sledovat na obří obrazovce písničky z 60. let a živé 
rozhovory s účastníky a pamětníky srpnových dní, mezi nimiž nechyběl napří-
klad liberecký fotograf Václav Toužimský, kterému se podařilo otřesné události 
zachytit a přes dvacet let ukrývat. O vzpomínky se podělil i Miroslav Bernard 
(snímek dole), který „chytil” ze samopalu osm kulí. Vzpomenout na události přijel 
do města tentokrát ze Skotska. Tečku za vzpomínkovým dnem, který moderoval 
Jan Šolc, učinil koncert Vladimíra Mišíka s kapelou ETC a Blue Effect. Srpnové 
události si však  Liberec připomíná i v dalších dnech, v neděli 24. srpna na ná-
městí Dr. E. Beneše zazněly autentické nahrávky z libereckého krematoria. V září 
pak budou probíhat v Experimentálním studiu v Lidových sadech besedy. Kromě 
nich je až do 19. října v Severočeském muzeu ke zhlédnutí výstava Liberec 1968 
a v Galerii U rytíře (budova radnice) jsou k vidění snímky fotografa Bohumila 
Dobrovolského, zachycující tragické události v hlavním městě.

Text a foto: Dagmar Slezáková

Vzpomínky, slzy a slova: 
Nezapomeneme!

(Pokračování ze strany 1)

(ds)
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S pocity lidí, kteří se dostali do vypjaté situace ve druhé světové válce, neboť bojují 
v africké poušti a denně jsou vystaveni smrti, kdy konfrontují představy o hrdinství 
a válce se syrovou realitou, se můžete seznámit ve filmu TOBRUK, jehož premiéru 
uvede liberecké kino Varšava 12. září od 20 hodin. Válečné drama Tobruk natočil 
Václav Marhoul a film je věnován zejména příslušníkům Československého pěšího 
praporu 11 – Východního, kteří na podzim roku 1941 bránili strategický přístav na 
severu Libye – Tobruk. Václava Marhoula, coby producenta, režiséra a scenáristu 
zmíněného filmu, jsme požádali o rozhovor.
Jaký byl váš prvotní podnět k napsání scénáře a vůbec záměru natočit snímek právě 
o Československém pěším praporu 11, který působil v roce 1941 v Tobruku. Přiměly 
vás k tomu zážitky či působení člověka z vašeho blízkého okolí nebo rodiny?
Někdy v březnu roku 2004 jsem se dostal, díky mému kamarádovi výtvarníkovi 
Jaroslavu Rónovi, ke knížce Rudý odznak odvahy z roku 1897 amerického autora 
Stephena Crana. Byla úžasná. Je napsaná specifickým sugestivním způsobem, a ten 

problém, který řešila, mě hluboce zaujal. Začal jsem tedy na její motivy pracovat na scénáři a hledat místo, kam příběh zasadit. 
Chtěl jsem, aby to byla druhá světová válka a muselo jít samozřejmě o Čechoslováky. Východní frontu jsem vyloučil, a tak zbyly 
jen dvě jednotky, o kterých se ví velmi málo – Obrněná brigáda v Anglii, která se vylodila v Normandii v roce 1944, a potom 
pouštní Jedenáctý východní prapor. Vedle potřeby ten příběh napsat a natočit, a mezi důvody, proč jsem si nakonec vybral právě 
onen pouštní prapor, patřilo i to, že o účasti našich při obraně Tobruku se ví mezi lidmi asi úplně nejméně. Druhý důvod pak byla 
samotná poušť, která je po výtvarné a filmařské stránce nádherná a s ohledem na příběh byla taky hodně inspirující.
Proč jste vůbec zvolil válečné téma?
Vojenská historie je pravda mým dlouhodobým koníčkem, ale tím hlavním podnětem byla právě shora zmíněná novela. Kdyby 
se mně náhodou dostalo do ruky něco jiného, stejně silného, žánrově odlišného, psal a režíroval bych jiný film. Je to vždycky asi 
tak trochu i věc náhody, ale zcela logicky vás může zaujmout cokoliv, k čemu máte vztah a kde máte dostatek empatie k tomu, 
abyste to vycítila a rozhodla se to ztvárnit. A já mám vztah k mnoha věcem, nejen k válečným tématům.
Setkal jste se před natáčením s některým z žijících účastníků, kteří boje u Tobruku osobně prožili? Mám na mysli například nosi-
tele nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, plk. Stanislava Hněličku, který u Tobruku bojoval a dnes žije v Liberci.
Jistě. Setkal. Pro pochopení a následné psaní všech verzí scénáře jsem musel. Ale liberecký pan plukovník Hnělička byl pro mě 
tím nejbližším. Častokrát jsme spolu telefonicky konzultovali, a pokud jsme se neviděli v Praze u příležitosti různých akcí, jezdil 
jsem za ním do Liberce. To vysoké státní vyznamenání mu ze srdce a upřímně přeji. Když ho dostával, byli jsme právě se štábem 
v poušti a hned mnoho lidí mně to ten večer do Tuniska esemeskovalo.
Ve filmu Tobruk, vystupují převážně neznámí herci. Jaký byl důvod k jejich obsazení do rolí? 
Kdybych neobsadil neznámé herce, ale hvězdy českého filmu, příběh by ztratil na autentičnosti a pravdivosti. Tato úvaha byla 
naprosto nejdůležitější.
Jak bylo pro natáčení náročné zajištění vojenské techniky?
Náročné nebylo až tak její zajištění, ona se v Čechách vyskytuje, mnoho fandů s láskou a pečlivostí ji udržuje v patřičně dobovém 
a skvělém stavu. Složitější bylo ji do Afriky vůbec dostat. Jela po moři z Hamburku přes La Manche, Gibraltar a celé Středozemní 
moře až do přístavu v Tunisu. Byly to trochu nervy, moře dokáže hodně překvapit a ruští kapitáni s palubou plnou filipínských 
námořníků taky.
Jak dlouho natáčení trvalo a která jeho etapa byla pro vás nejtěžší?
Dva a půl měsíce jsme byli v poušti, tam to bylo prima. Po návratu pak jeden den na Slapské přehradě, kde jsme natáčeli trikové 
podklady pro scénu vylodění v Tobruku, a pak 10 dnů v ateliérech v Hostivaři. Tam to bylo nejhorší, moc se tam netopilo, až jsem 
nakonec nastydnul. Naštěstí se to projevilo přesně na druhý den po skončení natáčení.
V Liberci bude premiéra filmu 12. září. Před jeho uvedením se má odpoledne na náměstí před radnicí uskutečnit společen-
skovýchovná akce (stan, vojáci, technika atd). Můžete program tohoto odpoledne přiblížit?
Spolupracujeme na tom s libereckým magistrátem, který nám ohromně vyšel vstříc. Jde na jednu stranu o propagační akci k filmu 
a na stranu druhou o atraktivní připomenutí a seznámení občanů s historií 11. praporu, a to formou vystavení dobové vojenské 
techniky, výzbroje, výstroje apod. Této akce se také zúčastní naše současná armáda se svojí technikou i programem. Bude tak 
prezentovat sebe, jako řekněme pokračovatelku bojových tradic, které založily kdysi Československé legie, a později pak právě 
naše zahraniční jednotky za období druhé světové války.
Bude film Tobruk promítán i na zahraničních festivalech?
Doufejme, to je zatím ve hvězdách. Film můžete na festivaly přihlašovat teprve, když je hotový včetně správně nasazených ang-
lických nebo francouzských titulků.
Chystáte v roli producenta či režiséra natočit další film? Pokud ano, s jakým tématem?
Neřeknu. Zatím nemůžu. Promiňte. I když vím přesně, co by to mělo být. Mám to už v hlavě.
Na závěr ještě dodáme, že Tobruk je druhým celovečerním filmem Václava Marhoula, k němuž složil hudbu americký skladatel 
Richard Horowitz a iránská skladatelka a vokalistka Sussan Deyhim. Za kamerou stál jeden z nejlepších českých kamerama-
nů Vladimír Smutný. A za zajímavost stojí i to, že herci před samotným natáčením se podrobili náročnému desetidennímu 
vojenskému výcviku.

Dagmar Slezáková

Rozhovor s režisérem filmu Tobruk, Václavem Marhoulem

Příběh vojáka ve válečném pekle africké pouště

Václav Marhoul (vpravo) při přípravě 
záběru s Robertem Nebřenským.
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V tomto vydání Zpravodaje přinášíme poslední díl o kvalitě ovzduší, jehož autorkou je Ing. Jana Kučerová z Krajské 
hygienické stanice Liberec. Celý seriál článků vznikl ve spolupráci odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec, 
Krajského úřadu Libereckého kraje, Krajské hygienické stanice Liberec a České inspekce životního prostředí.
Čistotu ovzduší lze ovlivnit nejen procesem povolování a kontrolování zdrojů, ale i formou plánování aktivit, které povedou 
k redukci znečištění, a tím i dopadů na zdraví lidí a životní prostředí. Toto je uplatňováno v rámci strategií, koncepcí 
a v územním plánu města Liberce.
Součástí strategických cílů rozvoje města Liberce je zkvalitňování životního prostředí ve městě a v tom i minimalizace 
negativních vlivů rozvoje města na kvalitu ovzduší. Z toho důvodu již při zpracování koncepčních materiálů rozvoje města 
(územní plán města, územně energetická koncepce, koncepce rozvoje dopravy, strategický plán) jsou zohledňovány 
požadavky ochrany ovzduší. Druhy energetických zdrojů, jejich lokalizace ve městě, trasování a struktura dopravních 
koridorů, omezování přípustnosti umístění ovzduší znečišťujících zdrojů či technologií jsou významné koncepční zásady 
zohledněné v územním plánu.
V územním plánu navržené a regulativy požadované zamezení lokalizace kapacit průmyslové prvovýroby, těžkého 
a chemického průmyslu, postupná likvidace zdrojů ve městě (vč. stanovení limitů a ochranných opatření), omezování 
drobných lokálních zdrojů a jejich náhrada ekologickými, jsou opatření postupně naplňující zásady ochrany ovzduší. To 
vše vedlo k výraznému snížení znečištění ovzduší ve městě v minulých letech. Hledání dalších způsobů snižování emisí 
ve městě tak koresponduje se závěry územně energetické koncepce, která stanovila dominantní způsob energetického 
zásobování v jednotlivých zónách města.
Územně energetická koncepce ve svých závěrech převzatých do návrhu územního plánu města sledovala principy 
dvoucestného zásobování energiemi, zajištění spolehlivosti nosných dodávek u všech druhů dominantních energií, územní 
diferenciaci (tři zóny) pro způsob zásobování energiemi. Vše v zájmu ekonomického využití existujících i navržených 
systémů, ale také ekologicky přijatelnějšího vlivu energetických zdrojů na obyvatele obce. Z uvedených východisek vyplývá 
snaha minimalizovat zásahy do systému energetického zásobování a vyhledávání ekologicky přijatelných nových způsobů 
vytápění vč. výstavby obnovitelných zdrojů energie.
Liberecký kraj zadal „Aktualizaci dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a koncept snižování emisí 
a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji“, které se týkají i města Liberce. K nahlédnutí jsou na stránkách 
www.kraj-lbc.cz, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, ochrana ovzduší.
Závěr
Prevence rizik je nejúčinnější způsob jak zlepšit kvalitu ovzduší, proto je třeba prosazovat ochranu ovzduší a snižování 
jeho znečištění do rozvojových a koncepčních dokumentů, včetně územního plánování a monitorovat stávající stav kvality 
ovzduší a účinnost uplatňovaných opatření.

Magistrát města Liberce v poslední době obdržel několik stížností na provoz sirén, někteří obyvatelé Liberce se dokonce 
domnívají, že jsou sirény spouštěny neoprávněně. Pochopitelně tomu tak není, siréna může být zapnuta pouze ze zákonných 
důvodů, jimiž jsou varování obyvatelstva před mimořádnými událostmi (např. povodně, únik chemických látek do ovzduší 
apod. ), svolávání jednotky dobrovolných hasičů k výjezdu a pravidelná celostátní zkouška sirén, která probíhá vždy první 
středu v měsíci.
Je pochopitelné, že pro obyvatele žijící poblíž zbrojnic a dalších budov, kde se sirény nacházejí, znamená každé její 
spuštění nepříjemný okamžik, zvláště pokud se jedná o noční hodiny či jsou hasiči voláni k více událostem během jednoho 
dne. Magistrát města Liberce si je této skutečnosti vědom a samozřejmě se v zájmu klidu občanů zabývá alternativním 
řešením vyhlašování výjezdu pro jednotku dobrovolných hasičů. Jedná se však o řešení, které je nejen finančně náročné, 
ale v současné době ani není ověřena jeho spolehlivost. Pokyn k výjezdu sice členové jednotky obdrží rovněž formou 
dalších komunikačních prostředků, ale již se značnou časovou prodlevou, zatímco siréna se rozezní okamžitě, jakmile ji 
spustí operační důstojník Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZSLK). O záchraně majetku i života občanů 
mnohdy rozhoduje každá minuta a právě spuštění přerušovaného tónu sirény, který trvá zhruba 60 vteřin, zajišťuje včasný 
výjezd jednotky dobrovolných hasičů. Tuto skutečnost potvrzuje i plk. Ing. Milan Zobač, ředitel odboru operačního řízení 
a komunikačních informačních systémů HZS LK. „Svolávání sirénou je i v současné době nejefektivnějším řešením. Jestliže 
zvuk sirény někoho ruší, lze jen požádat obyvatele o solidárnost s lidmi, kterým je pomoc určena.“
Nalézt adekvátní náhradu za sirénu pro účely svolávání dobrovolných hasičů není snadné, avšak s ohledem na příznivější 
životní podmínky občanů se magistrát tímto problémem soustavně zabývá. Než se ale podaří najít vhodnější technologické 
řešení, zůstanou sirény jedním z hlavních prostředků pro svolání jednotky dobrovolných hasičů.
O činnosti libereckých jednotek dobrovolných hasičů jsou občané pravidelně informováni prostřednictvím tohoto Zpravodaje, 
v rubrice „Zásah měsíce“. Ve Zpravodaji také pravidelně vychází rubrika „Hasiči radí občanům Liberce“, v červnovém vydání 
byl například otištěn rozsáhlý článek o účelu sirén a návod jak se chovat, pokud zazní siréna. Podrobnější informace nejen 
o jednotkách libereckých dobrovolných hasičů, ale také o ochraně obyvatelstva apod. lze nalézt na webových stránkách 
města Liberce (www.liberec.cz), v sekci občan – odbor kancelář tajemníka – odd. krizového řízení. 

Zuzana Škodová, oddělení krizového řízení

Problematika kvality ovzduší v Liberci
Řízení kvality ovzduší

Obyvatelé Liberce si stěžují na sirény



Divadelní zkouška v Šibeníku.

lani. Prázdniny však také znamenaly 
přípravy na novou divadelní sezonu, která 
byla zahájena tradičním představením na 
náměstí Dr. E. Beneše. V současnosti již  
herci pilně zkouší novou  inscenaci Pečení 
holubi aneb Přísloví, jejímž autorem je dra-
maturg Vítek Peřina a režisérkou Michaela 

Homolová. A co všechno ještě  čeká v nové 
sezoně divadelní ansámbl „Naivního“? „V 
polovině září to bude mezinárodní festival 
v Lublani s hrou Hrnečku vař! a začátkem 
října nás čeká  festival v Moskvě, kde hra-
jeme hru Alibaba a čtyřicet loupežníků,“ 
uvedl ředitel Naivního divadla Stanislav 
Doubrava. Na konec listopadu se mohou 
návštěvníci těšit na premiéru, která bude 
malým příspěvkem divadla ke konání MS 
2009 v Liberci. „Režisér Martin Tichý při-
pravuje jevištní  podobu  půvabné knížky 
Oty Pavla – Pohádka o Raškovi,  příběh 
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Čtyři měsíce působí ve funkci ředitelky Dětského domova a Kojeneckého ústavu v Liberci, který je příspěvkovou organizací Statutárního 
města Liberec, Mgr. Anna Vereščáková. Jak na sebe prozradila, při nástupu do zařízení, které poskytuje dětem komplexní péči, bylo 
pro ni mimo jiné prvořadým úkolem obeznámit se s problematikou zdravotnictví. „V tomto směru mi velmi pomohla vedoucí setra Eva 
Holubová, ale i další personál, čehož si nesmírně vážím.”
Paní ředitelko, zajisté dnes již máte představu a novou koncepci, jak by mělo zařízení dál  fungovat?
Společně se svými kolegy chceme, aby zařízení ztratilo punc ústavního zařízení. Samotná terminologie v názvu zařízení je veřejností 
negativně vnímána. Proto je mým cílem, abychom od příštího roku fungovali jako Dětské centrum Sluníčko. Nehledě na to, že i legisla-
tiva a také Evropská unie jasně hovoří o dětských centrech. Především bychom se chtěli přetransformovat na zařízení rodinného typu 
formou rodinných buněk. Což je v podstatě bytová jednotka, kde je kuchyňský kout, obývací pokoj-herna, ložnice, sociální zázemí. To 
vše je k dispozici pěti dětem a jejich dvěma tetám, které se budou u dětí střídat. Rozhodně se tak naváží lepší vztahy, děti si zvyknou 
na dvě tváře, a tím naváží lepší sociální vztah k osobám. Pro děti to bude velké plus i z hlediska výchovy. Nehledě na to, že v těchto 
buňkách budou žít dohromady děti zdravé i se zdravotním handicapem tak, jako je tomu v běžných rodinách. I přes vytvoření tohoto 
rodinného zázemí bude naší prioritou v rámci možností, co nejdříve dát děti zpět do biologické rodiny a s orgány sociálněprávní ochrany 
urychleně připravovat náhradní rodinnou péči – osvojení nebo pěstounskou péči, aby se dítě dostalo co nejdříve do vhodné rodiny. 
Kromě toho budeme tam, kde je to možné, usilovat o co nejčastější kontakt dítěte s biologickými rodiči.
To však není konečný výčet nové koncepce či pojetí vašeho zřízení.
Ano, chceme také rozšířit náplň o službu utajovaných porodů, a pomoci tak matkám v nouzi, zřídit krizová lůžka, vytvořit prostor pro 
okamžitou pomoc, zvlášť, když tato činnost je dotována státem. Dále bychom chtěli výrazně rozšířit činnost pro maminky s dětmi o kon-
zultační práci, semináře pro rodiny s handicapovanými dětmi, neboť máme k dispozici odborný a kvalifikovaný personál. V úmyslu 
máme zrealizovat a využít dobrovolnickou činnost formou babiček, dědečků, kteří by byli patrony konkrétního dítěte. To jsou pro dítě 
velmi důležité prvky vnímání fungující rodiny. Zájem ze strany babiček a dědečků je, ale prozatím chybí právní rámec. 
Jsou to průlomové a skvělé plány, ale je pro vybudování rodinných buněk dostatečný prostor v současných objektech zařízení?
To je již problém, protože současné objekty jsou pro naše záměry z hlediska stavebního i technického nevhodné. Paní náměstkyně 
primátora Naďa Jozífková se snaží nalézt vhodný objekt. Uvažuje se, že alespoň tři rodinné buňky by mohly být vybudovány v budově ko-
jeneckého ústavu. Ideální by bylo vybudování nového zařízení, ale na jeho výstavbu avšak i rekonstrukci je zapotřebí sehnat peníze. 

Liberecké Naivní divadlo patří neodmys-
litelně ke kulturnímu životu ve městě pod 
Ještědem a má nemalé zásluhy na rozvoji 
vnímání světa malými diváky. Je známé 
v celé republice, ale i daleko za jejími 
hranicemi, díky nadšené práci loutko-
herců, dramaturga, režisérů, výtvarníků, 
techniků a  dalších zaměstnanců, a také 
díky řediteli Stanislavu Doubravovi. Ten 
byl letos na jaře, na světovém kongre-
su UNIMA v australském Perthu, opět 
zvolen do funkce viceprezidenta této 
mezinárodní loutkářské organizace. Jeho 
zvolení potvrdilo tradičně dobrou pozici 
českého loutkářství ve světovém měřítku. 
Kromě něho bylo Naivní divadlo v Austrálii 
zastoupeno  i malou propagační marionet-
kou, která se stala spolu s  18 585 loutkami 
z celého světa součástí největší kolekce 
loutek, shromážděné na jednom místě. 
Jako taková je zapsána i v Guinessově 
knize rekordů! 
Liberečtí loutkáři v létě absolvovali řadu 
festivalů, domácích i zahraničních, a  vy-
stupovali také  během prázdnin na zámcích 
a hradech Libereckého kraje. S inscenací 
Janek a kouzelná fazole sklidilo divadlo ob-
rovský úspěch v chorvatském Šibeniku na 
slavném Mezinárodním festivalu Dítěte, 
kdy na představení, hraném na krásném 
náměstí z časů benátské slávy, přišlo na 
700 lidí! Na závěrečné  tiskové konferenci 
pak zněly jen a jen superlativy. Podobně  to-
mu bylo ve slovinském Mariboru a v Lub-

ZEPTALI JSME SE ...

Naivní divadlo čeká bohatá divadelní sezona

Dagmar Slezáková

olympijského vítěze ve skocích na lyžích. 
Je to překrásné dílko, které chce kromě 
jiného dětem říct, že mohou být šťastné 
a dosáhnout cíle, když budou poctiví 
a pracovití. Pilně připravujeme 20. jubilejní 
ročník mezinárodního festivalu Mateřinka, 
kterého se zúčastní divadla ze SRN, Belgie, 
Slovenska, jednáme i s Japonci a dalšími. 
Samozřejmě, že nebude chybět výběr 
nejlepších českých divadel a skupin, hra-
jících pro nejmenší děti. K této příležitosti 
chceme vydat publikaci mapující oněch 
20. ročníků festivalu, který v Liberci vzni-
kl a dnes k němu neodmyslitelně patří. 
Rovněž  chystáme naše vlastní mateřin-
kovské představení, zatím s pracovním 
názvem Myší pohádky. 
V Severočeském muzeu bude od června 
2009 přes celé příští prázdniny velká vý-
stava, kterou  pořádá Naivní  společně se 
slavnou pražskou Říší loutek a která před-
staví nádherné kolekce prvorepublikových 
loutek sochaře Vojtěcha Suchardy a dalších 
slavných tvůrců. V Muzeu loutkářských 
kultur v Chrudimi pak, při příležitosti 60. 
let od založení NDL, vystavíme naše loutky 
a scény z muzejních sbírek. Čeká nás hod-
ně práce, ale krásné a radostné, neboť na 
jejím konci je úsměv a potlesk dětí a jejich 
rodičů,“ dodal ředitel Doubrava. Na závěr 
prozradil, že do divadelního souboru přiby-
ly  tři nové tváře,  tři mladí herci, kteří by 
měli být platnou posilou souboru. 

Dagmar Slezáková



V prázdninových měsících zaměstnaly liberecké jednotky sboru dobrovolných hasičů především požáry bytů, rodinných 
domů a dalších staveb. Ve většině případů byl požár způsoben nedbalostí nebo neopatrností při zacházení s ohněm.
Nejvíce hasičské techniky bylo za potřebí 30. července večer, v Tkalcovské ulici, kde hořely půdní prostory v opuštěném 
objektu. Na místo vyjeli profesionální hasiči spolu s dobrovolnými jednotkami z Vratislavic nad Nisou, Růžodolu, Vesce 
a Krásné Studánky. Při zásahu bylo použito devět automobilních cisternových stříkaček, automobilní plošina, automobilní 
žebřík, dopravní automobil a protiplynový kontejner. Vzhledem k silnému zakouření objektu museli hasiči zasahovat v dý-
chací technice. Zhruba po dvou hodinách se podařilo za pomoci několika vysokotlakých proudů vody požár zlikvidovat.
Hned pět jednotek dobrovolných hasičů se zúčastnilo zásahu 1. srpna, při požáru sauny v rodinném domě v Doub-
ské ulici. Na místo události dorazili dobrovolní hasiči z Vratislavic nad Nisou, Růžodolu, Vesce, Karlinek a Horního 
Hanychova. Ulici doslova zaplnilo devět cisternových automobilních stříkaček a protiplynový kontejner. Bylo nutné 
rozebrat obložení sauny a zabránit dalšímu šíření ohně mezistropními prostory 
do ostatních částí domu. Během dvou hodin se podařilo požár zlikvidovat a po 
odvětrání hasiči předali objekt majiteli. Pro zasahující jednotky byla celá akce 
velmi náročná. Hořící prostory se mohly odvětrávat pouze vstupními dveřmi, což 
se ukázalo jako nedostatečné. Zásah znesnadňovaly také vysoké teploty, kterým 
byli členové jednotek vystaveni. I přes tyto komplikace se podařilo ochránit ma-
jetek v hodnotě téměř 2 milionů korun.
Hasiči však nebojovali jen s ohněm. Ve středu 16. července poškozený vodovodní 
řad zatopil sklep rodinného domu v Žitavské ulici. Na místo události dorazila 
kromě profesionálních hasičů jednotka sboru dobrovolných hasičů z Růžodolu. 
Poté, co hasiči uvědomili Severočeské vodovody a kanalizace o havárii, začali za 
pomoci plovoucího čerpadla a sacího vedení z cisternového automobilu odčerpá-
vat vodu ze sklepa. Přívod vody do porušeného potrubí se podařilo uzavřít až za 
půl druhé hodiny, do té doby hasiči odčerpali téměř 100 m3 vody. 
Informace a fotografie ze všech zásahů, ke kterým liberečtí dobrovolní hasiči 
během prázdnin vyjížděli, naleznete na webových stránkách města (www.libe-
rec.cz) v sekci občan – odbor kancelář tajemníka – odd. krizového řízení – zásahy 
jednotek sboru dobrovolných hasičů.

 Zuzana Škodová, odd. krizového řízení

10 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ZÁŘÍ 2008

Zásah měsíce

Zásah při požáru v Tkalcovské ulici 
patřil k těm nejnáročnějším. Hasiči 
museli v třicetistupňovém horku 
použít dýchací techniku, aby se 
přes silný kouř dostali k ohnisku 
požáru.
Foto: Ladislav Krejzl, JSDH Růžodol I

Řadu taktických cvičení absolvo -
vali v červnu dobrovolní hasiči. Při 
jednom hasili vznícený les, v rámci 
dalšího evakuovali osoby při požáru 
ve výrobní hale.
Doslova zkoušku ohněm pro ně na-
chystal Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje na 17. června. 
V odpoledních hodinách se rozezně-
ly sirény na hasičských zbrojnicích 
všech osmi jednotek l ibereckých 
dobrovolných hasičů. Na operační 
středisko HZS LK byl nahlášen fiktiv-
ní požár v Základní a mateřské ško-
le pro sluchově postižené v Liberci. 

Tak jako každý rok Statutární město 
Liberec i letos zahajuje 11. 9. 2008 
„Podzimní úklid velkoobjemového 
odpadu, nebezpečných odpadů a od-
padů ze zeleně“. Stanoviště a data 
přistavení jednotlivých velkoobje -
mových kontejnerů jsou zveřejněny 

Vlivem technické závady se vznítila 
velkoobjemová pračka v prádelně 
v př ízemí budovy. Postupně došlo 
k rozšíření požáru do dalších pro-
stor a rovněž k silnému zakouření 
dvou pavilonů, kde se v té době na-
cházelo 60 dětí s různým stupněm 
sluchového postižení, včetně čtyř 
vychovatelek. 
Za pomoci výškové techniky hasiči 
evakuovali celý objekt a poskytl i 
předlékařskou pomoc několika oso-
bám, které se nadýchaly zplodin. 
Poté objekt uhasi l i vysokotlakým 
proudem z cisternových stříkaček.

Dobrovolní hasiči si vyzkoušeli evakuaci školy 
pro sluchově postižené

Začíná podzimní úklid

Cvičení kladlo na zasahující jednotky 
vysoké nároky. Bylo nutné okamžitě 
se zorientovat v poměrně rozsáhlém 
komplexu pěti budov, v nichž by při 
skutečném požáru došlo k rychlému 
zakouření prostor a dalšímu šíření 
ohně. 
Hasiči také museli vyřešit způsob ko-
munikace s evakuovanými osobami, 
které se ve většině případů dorozu-
mí pouze znakovou řečí. I přes tyto 
komplikace dobrovolní hasiči cvičení 
úspěšně zvládli. 

Zuzana Škodová, 
odd. krizového řízení

v informačních letácích, které obča-
né města Liberce obdrželi do svých 
poštovních schránek. Rozpis stano-
višť a termínů je také zveřejněn na 
webových stránkách města Liberce 
www.liberec.cz.

(ls)

Sdružení TULIPAN 
pořádá od 15. do 20. září akci „Týden 
s Tulipanem“, nad níž převzal záštitu 
náměstek primátora Ondřej Červinka, 
a jejím mottem je „Vzájemná pomoc je 
lékem dne“. 
Podrobné informace o akci a progra-
mu najdete na www.sdruzenituli-
pan.net nebo na tel.: 485 354 212/217, 
mail: tulipan04@seznam.cz.
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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

8.–11. 9. KLÁŠTER
Klášterní 117/2, tel.: 482 710 540

12.–14. 9. LIPOVÁ
Lipová 664, tel.: 485 100 048

15.–18. 9. JEŠTĚD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182

19.–21. 9. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

22.–25. 9. AQUA
Pražská 15/36, tel.: 485 104 040

26.–28. 9. ČTYŘLÍSTEK
Vzdušná 1373, tel.: 485 100 605

29. 9.–5. 10. U ORLA
Soukenné nám. 4, tel.: 485 104 527

6.–12. 10. BOHEMIA
Tř. 1. máje 354/54, tel.: 485 113 484

13.–16. 10. U RADNICE
Frýdlantská 244/1, tel.: 482 712 481

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

Dr. Max lék á rna – Kauf land 
Rochlice
po–ne (včetně svátků): 8–20hodin, 
tel.: 482 313 490 

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. NE: 9.00 – 12.00 hod. (červen – září)

UPOZORNĚNÍ
• Z důvodu plánované odstávky je v termínu 1. 9. – 30. 9. 2008 uzavřen plavecký bazén. 
Plný provoz bude opět zahájen od 1. 10. 2008. Sledujte aktuality na stránkách http:
//www.bazen-info.cz
• Pokud hledáte nápady, jak příjemně strávit podzimní volné chvilky, pak vám dopo-
ručujeme Turistické noviny Jizerských hor, kde najdete rozsáhlý přehled atraktivit 
regionu, při jejichž návštěvě se určitě nebudete nudit. 
• V městském informačním centru můžete zakoupit slevovou kartu „Benefit program“ 
s platností do ledna 2010, jejíž poskytovatele najdete v celém regionu severních Čech. 
Přehled zapojených subjektů i podrobné informace o kartě najdete na stránkách 
http://www.liberecky-kraj.cz/benefit, cena je 35 Kč.
PRAKTICKÉ TIPY NA WWW.INFOLBC.CZ
Stále více lidí objevuje kouzlo krajiny i ze sedla jízdního kola. Pokud patříte mezi ně, 
nechte se inspirovat našimi stránkami, kde je připraven přehled jízdních řádů cyklobu-
sů (prakticky všemi směry) a samozřejmě také seznamy cykloservisů a cyklopůjčoven. 
Podrobnosti najdete na http://www.infolbc.cz.
NABÍDKA ZBOŽÍ
• Městské informační centrum má nově v prodeji výrobky z chráněné dílny Tulipan, 
která se zaměřuje na občanské a pracovní začlenění osob se zdravotním postižením. 
Pokud byste chtěli podpořit jejich činnost, přijďte si zakoupit výrobky z jejich dílny. 
Nabízíme vám krásné dárkové předměty z keramiky, látkové tašky nebo výrobky 
z ručního papíru.
• Sortiment pohledů jsme rozšířili o 3D proměnlivý pohled staré a nové Liberecké rad-
nice za prodejní cenu 39 Kč. Další nové zboží: „pončo pláštěnka“ v několika barevných 
provedeních za prodejní cenu 35 Kč a „1. pomoc pro cyklisty“ – praktickou taštičku, která 
obsahuje vše potřebné k opravě kola za prodejní cenu 260 Kč.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNĚ ZPRACOVANÉ PŘEHLEDY:
• Přehled turistických atraktivit města Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• Přehled hradů a zámků Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné apod.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ZÁŘÍ
21. 9. 1973 byl slavnostně otevřen hotel Ještěd (35 let).
26. 9. 1881 byla zahájena stavba Divadla F. X. Š. (127 let).
30. 9. 1888 byl slavnostně položen základní kámen nové radnice, tentýž den tři roky 
poté byla stavba dokončena (120 let).

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

Ve stručnosti se ještě vracíme do 
předprázdninového období, kdy se 
v Liberci konal již 9. ročník festivalu 
„Nisa – řeka, která nás spojuje“. V jeho 
rámci se uskutečnilo čištění koryta 
řeky, jehož se tradičně ujímá Vodní 
záchranná služba ČČK Liberec. Z řad 
vodních záchranářů se akce zúčastnilo 
jedenáct osob. Bohužel ani letos se 
nepodařilo nikoho z veřejnosti do 
akce zapojit, tento rok pravděpodobně 
i z důvodu nepř íznivého počasí . 
Teplota vzduchu dosahovala sice 20 
°C, ale deštivé počasí zvedlo a velmi 
zkalilo vodu v řece, což celé čištění 
velmi komplikovalo. I přes nevlídné 
podmínky byly z koryta řeky mezi 
budovou krajského úřadu a u l ic í 

Poohlédnutí za festivalem
Orlí odstraněny bezmála dvě tuny 
komunálního odpadu. Což je smutné 
zjištění, neboť akce se uskutečnila již 
po deváté a v řece bylo opět nepořádku 
víc než dost.
Součástí festivalu byl rovněž 8. ročník 
vodácko -turistického drsňáckého 
závodu Marathon Nisa. Na start závodu 
se postavilo dvacet dvoučlenných 
posádek v jediné kategorii bez ohledu 
na pohlaví. Start závodu korytem 
Lužické Nisy byl v Proseči nad Nisou 
a cíl po 38,5 km na Kristýně v Hrádku 
nad Nisou. Z přihlášených čtrnáct 
posádek se nakonec na start závodu 
postavilo dvanáct. Vítězi letošního 
ročníku se stali dva třicátníci z Liberce 
– Jan Pavliš a Petr Jonáš v čase 6:25:

07 hodin. Svým časem zaostali více jak 
půl hodiny za traťovým rekordem z roku 
2004, jehož držiteli jsou čtyřnásobní 
vítězové závodu Dana Sedláčková 
a Mirek Rypáček. Druhé místo patřilo 
Janu Poláčkovi (Liberec) a Jaroslavu 
Poláčkovi (Hrádek n. N.) s časem 
6:34:17 hod. a na třetí pozici se časem 
6 : 3 6 : 3 8  h o d .  u m í s t i l i  K a r e l 
Kol á ř  ( L i berec)  a  Ja rom í r  T i šer 
(Jičín). Letošní ročník patři l mezi 
nejnáročnější, protože díky teplému 
počasí bylo v řece velice málo vody, 
a  t a k  p ř i by lo  z n ač né  m no ž s t v í 
nesplavných úseků. I přesto byl závod 
všemi zúčastněnými hodnocen kladně 
a většina posádek se závodu zúčastní 
i za rok. Ing. Petr Olyšar, zastupitel
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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.

• Podještědská poliklinika, s. r. o., Na 
Bojišti 84, Liberec 7, otevřela  zubní ordi-
naci. Na telefonu 482 360 711 se mohou 
objednávat k zubnímu ošetření všichni 
pacienti, občané Liberce a okolí, kteří 
nemohou najít zubního lékaře.
• Občanské sdružení D. R. A. K. je po-
řadatelem 1. ročníku výstavy kompen-
začních pomůcek pro zdravotně zne-
výhodněné osoby s názvem Prevence, 
kompenzace, spokojený aktivní život, 
která se koná 24. a 25. září 2008 v sále 
Expo libereckého centra Babylon.
Záštitu nad akcí převzala Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR.
Výstava je veřejnosti zpřístupněna 
24. 9. od 10.30 do 17 hodin a 25. 9. 
od 10.00 do 17 hodin. Na výstavě se 
budou prezentovat chráněné dílny 
Libereckého kraje svými výrobky, dále 
pak sociální služby a kluby zaměřené 
na aktivity pro zdravotně znevýhod-
něné osoby a seniory. Pro veřejnost je 
připraven bohatý program, kdy např. 
v první výstavní den je od 15 hodin při-
praven pořad Peking očima Ladislava 
Havla, trenéra českých paralympioni-
ků a hodinu později se koná divadelní 
představení: Létající divadlo na koleč-
kách – VÝLET. Druhý den je na pořadu 
od 11 hodin prevence úrazů seniorů 
a ve 13 hodin povídání s patronem o. s. 
D. R. A. K. Vlastimilem Harapesem.
• Přestaň a vyhraj 2008 je soutěž pro 
kuřáky, kteří s tímto zlozvykem chtějí 
skoncovat a od 1. do 28. října 2008 vů-
bec nebudou kouřit. Zájemci musí vy-
plnit přihlášku do 30. září 2008, kterou 
společně s dalšími informacemi najdou 
na www.szu.cz, nebo se mohou obrátit 
na Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 
100 42 Praha 10, tel: 267 082 328.

Rady a kontakty

Horský hotel a vysílač na Ještědu 
dostal k 35. narozeninám vlastní vlaj-
ku z dílny pražského výtvarníka Josefa 
Hubky, na které je vyobrazena bílá si-
lueta vysílače na červeném podkladě. 
V nedávno skončeném veřejném hlaso-
vání ale nejvíce hlasů získal návrh (viz 
snímek) inženýra Jiřího Šafáře.


