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Více jak čtyřicet bodů mělo na svém programu 20. zasedání Rady města Liberec, které se konalo v 

úterý 4. prosince 2012. 

Darovací smlouva Denso Manufacturing Czech, s.r.o. 

Na konci ledna 2013 se uskuteční setkání pěstounských rodin, které uspořádá Statutární město 

Liberec, orgán sociálně právní ochrany dětí. Společná setkání, pořádaná odborem sociální péče, 

slouží nejen k vzájemnému předávání cenných zkušeností a informací mezi pěstouny.  Rodiny se zde 

také často spřátelí. Ačkoliv není pořádání této akce povinností orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

město připravuje setkání rodin i jako prostředek ke zkvalitňování pěstounské péče, a k tomu i jako 

poděkování lidem, kteří věnují svůj čas a energii péči o opuštěné děti. Pěstounské rodiny budou na 

tomto setkání také informovány o podstatných změnách, které přináší novela zákona č. 359/1999 Sb. 

o pěstounské péči s účinností od 1.1.2013. V roce 2013 by se mělo setkání pěstounských rodin za 

účasti odborníků uskutečnit díky finančnímu daru ve výši 10.000 korun, který se rozhodla akci 

věnovat společnost DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., přičemž firma se nebrání podpořit do 

budoucna i další setkání pěstounů.  

Projektem chtějí obnovit genia loci města 

S projektem, který si klade za cíl probudit v Liberci zájem lidí o historii města a posilnit jejich vlastní 

identitu spojenou s městem, se seznámili liberečtí městští radní a nápad podpořili. Projekt s názvem 

„Živá paměť města Liberec – Reichenberg“ propojuje místa s osobními příběhy, které zachycují 

zásadní témata Liberce, jako dějinné události, architekturu, dobový život, úspěchy i problémy města. 

V praxi to bude fungovat tak, že organizátor projektu na různá místa po městě rozmístí tabulky 

s údaji o události a také s odkazem na příslušnou zvukovou nahrávku s příběhem pamětníka. Zájemci 

budou mít několik možností, jak si nahrávku poslechnout. Kdo má mobilní telefon nebo tablet 

s připojením na internet, bude si moci nahrávku pustit z webové stránky, další variantou bude 

přehrání příběhu ze záznamu po zavolání na telefonní číslo. Třetí možnost skýtá zapůjčení 

audioprůvodce z knihovny, ze kterého si lidé nahrávky jednoduše kdekoliv přehrají. Projekt připravuje 

LOS - Liberecká občanská společnost a spolupracuje se zahraničními partnery, například městy Žitava 

a Jelení Hora. Inspirovali se přitom ve Vídni. Projekt není financován z rozpočtu města. SML  vytváří 

projekt podpory cestovního ruchu a využitím QR kódů, přičemž spolupracuje například se studenty 

TUL. Ti vyvíjejí mobilního průvodce městem. Pomocí čtečky QR kódů (např. v mobilním telefonu) lidé 

snímají fotoaparátem telefonu tyto kódy umístěné na různých turisticky zajímavých místech Liberce. 

Po načtení kódu se na telefonu zobrazí informace o daném místě, kde se právě nacházejí. První 

ověření chystá SML na 12. ledna příštího roku. Zmiňované projekty se budou vzájemně doplňovat.  

V Liberci 5. prosince 2012 


