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v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice

V TOMTO ČÍSLE

Liberec se uchází o historický 
majetek obce strana 3

Dopravní podnik získal divizi 
ČSAD  strana 4

Záchranáři uctili památku 
z Manhattanu strana 6

Polemika ohledně MŠ 
v Pekárkově ulici strana 9

zpravodaj
liberecké radnice

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA | ZDARMA říjen 2008

Úřední hodiny magistrátu • Po, St: 8.30–18.00 hod.
• Út, Čt: 8.30–16.00 hod. • Pá: 8.30–14.00 hod. • So: 8.30–12.30 hod.

Unikátní exponáty o radnici

Pokračování na str. 7

Novorenesanční budova liberecké radnice je stavebním skvostem a oprávněně 
patří mezi dominanty a symboly stotisícového města pod Ještědem.

Samotná budova radnice má pestrou historii a krásnou architekturu, a o ní 
pojednává ojedinělá výstava připravená u příležitosti letošního již 115. výročí do-
končení výstavby radnice. Výstava v Radničním sklípku je veřejnosti k dispozici 
od 30. září až do konce října a je jakýmsi průřezem historií radnice od roku 1893 
až do současných dnů.

Statutární město Liberec po roce 2003 přistoupilo k rekonstrukci budovy histo-
rické radnice, kdy převážná část prací byla zaměřena na obnovu původních interi-
érů, neboť mnohé místnosti – kanceláře – byly za působení tehdejšího městského 
národního výboru nepříliš vhodně upravovány. Po stavební stránce šlo především 
o řadu dřevotřískových přepažení a dveří panelákového stylu, které bylo zapotřebí 
odstranit a vrátit radničnímu interiéru původní podobu.

Občanské sdružení Hospic pro 
Liberecký kraj pořádá pod záštitou 
předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky 
a primátora města Liberec Jiřího Kittnera 
BENEFIČNÍ KONCERT, a to v neděli 2. lis-
topadu v 17 hodin v kostele sv. Antonína 
Paduánského v Ruprechticích. Koncert je 
spojený s veřejnou sbírkou ve prospěch 
vzniku hospice v Libereckém kraji.

Na koncertu vystoupí orchestr a sbor 
Divadla F. X. Šaldy, který uvede Requiem 
W. A. Mozarta.

Motto: Dnes hospic potřebuje nás, zítra 
hospic můžeme potřebovat my.

Benefiční koncert 
pro vznik hospice

Výstava ke 115. výročí liberecké radnice zaujme návštěvníka jak exponáty, 
tak řadou informací. Foto: Dagmar Slezáková

U příležitosti státního svátku – Dne 
vzniku samostatného československé-
ho státu uspořádá Statutární město 
Liberec „Den otevřených dveří”. V době 
od 9 do 14 hodin bude veřejnosti otevře-
na historická budova radnice. 

Odpoledne v 16 hodin bude v par-
číku u Severočeského muzea odhalen 
pomník prvnímu prezidentovi ČSR 
T. G. Masarykovi.
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• Městská rada souhlasila s rea-
lizací projektu „Brána borců“, jehož 
nositelem je obecně prospěšná spo-
lečnost Spacium. Autorem vítězného 
návrhu je akademický sochař Lano 
Sokoráč a umístění je plánováno 
na konečné zastávce tramvaje pod 
Ještědem. Jde o přetvořený tvar 
nafukovací brány, která se běžně 
používá při venkovních sportovních 
akcích, do podoby abstrahované fi-
gury lyžaře. Materiálem pro výrobu 
sochy je železobeton, žárově zinkova-
ná ocel a povrchově uzavřený leštěný 
hliník. Celkové náklady na projekt, 
včetně jeho osvětlení a úpravy okolí, 
jsou stanoveny na 3,7 milionu korun 
s tím, že téměř všechny prostředky 
uhradí Spacium, o. p. s., ze svého 
rozpočtu, neboť na projekt získala 
státní dotaci.

• Zářijové jednání zastupitelstva 
mimo jiné schválilo třetí rozpočtové 
opatření v letošním roce, které v so-

bě zahrnuje požadavky jednotlivých 
odborů. Návrh v příjmové části za-
hrnuje zejména zapojení přijatých do-
tací a také daň z příjmu právnických 
osob za obce, která je 100% příjmem 
města. Výdajová část se naopak na-
vyšuje jednak o použití přijatých do-
tací a v menší míře pak o požadavky 
odborů. Třetí rozpočtové opatření 
obsahuje také přesuny mezi jednot-
livými odbory, které nemají vliv na 
objem rozpočtu. Do financování byla 
zařazena částka 2 mil iony korun, 
což je použití finančních prostředků 
z městského fondu rozvoje bydlení.

• Radní města se seznámili s návr-
hem příjmů, které je možné očekávat 
v příštím roce. Podle návrhu, jehož 
autorem je odbor ekonomiky, bude 
mít krajské město k dispozici cca 
1,59 mld. korun. V příjmové části jsou 
naplánovány daňové příjmy v objemu 
1 143 845 000 Kč, nedaňové příjmy 
v částce 39 577 818 Kč, kapitálové pří-

jmy v částce 71 000 000 Kč a přijaté 
dotace ve výši 331 029 000 Kč. Příjmy 
celkem by měly činit 1 585 451 818 Kč 
a financování 67 576 668 Kč.

• Městské zastupitelstvo schválilo 
Koncepci prevence kriminality na léta 
2009–2011. Tento obsáhlý dokument 
určující okruhy a postupy preventiv-
ních opatření byl zpracován z pro-
středků poskytnutých městu formou 
neinvestiční dotace. Samozřejmostí 
je navázání libereckého materiálu na 
Strategii a Koncepci prevence krimi-
nality kraje. Ve stručnosti lze říci, že 
na více než 100 stranách dokumentu 
čtenář nalezne jak zhodnocení sou-
časné situace v Liberci, tak i směry, 
kterými by se v budoucnu měla roz-
víjet preventivní činnost. 

Cílem by mělo být nejen zvýšení 
bezpečnosti ve městě, ale například 
také vytvoření podmínek pro soužití 
obyvatel města s občany jiných ná-
rodností.

R A D A  A  Z A S T U P I T E L S T V O
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Před osmi lety byla z iniciativy měs-
ta Liberec a Hrádek nad Nisou reali-
zována druhá etapa cyklostezky, která 
má propojit obě tato města a následně  
navázat na síť německých cyklostezek. 
V rámci této druhé etapy došlo k vy-
budování 3,3 km dlouhého úseku trasy 
v Liberci (z centra města podél Nisy 
ke křižovatce Londýnská /Norská) 
a 1,95 km dlouhého úseku v Hrádku 
nad Nisou.

O rok později Liberec uspěl s žádos-
tí o příspěvek na přípravu propojení 
obou úseků. Za získané prostředky 
byla pořízena studie proveditelnosti, 
která mimo jiné také přesně sta-
novila budoucí polohy cyklostezky. 
Zohledňovány byly tehdejší majetko-
vé poměry, takže studie proveditel-
nosti navrhla optimální řešení, které 

s sebou nenese žádné významnější 
komplikace při vypořádávání s třetí-
mi subjekty. Celková navržená délka 
spojovacího úseku je podle projektu 
20,7 km.

Obce, kterými navržená cyklostez-
ka prochází, měly na základě studie 
samy pokračovat v projektové doku-
mentaci a zajišťování pozemků s tím, 
že následně bude podán společný 
projekt za všechny obce na spolufinan-
cování z EU. Bohužel, tehdejší vize se 
i přes urgence Agentury regionálního 
rozvoje i Libereckého kraje nenaplni-
la. Nedávno však proběhla schůzka 
zástupců obcí Liberec, Hrádek n. 
N., Chrastava, Chotyně, Bílý Kostel 
a Stráž nad Nisou, na níž se přítomní 
shodli na potřebě v projektu pokra-
čovat. Jako první společný úkol si 

Výstavba cyklostezky z Liberce do Hrádku

Městské fondy opět navrhují rozdělení dotací
Zastupitelé města schválili návrhy 

správních rad dvou městských fondů 
na rozdělení dotací.

O dotace z Fondu pro podporu 
a rozvoj vzdělávání SML se v rámci 2. 
kola ucházelo 57 žádostí s celkovým 
požadavkem téměř 2 miliony korun. Ne 
všem žádostem však bylo vyhověno, a tak 
podporu z městského fondu získalo 33 ža-
datelů. Mezi úspěšné projekty patří na-
příklad „Jazyk sousedů pro předškoláky 
– němčina“ MŠ Klášterní, „Spolu nás baví 
svět“ Sdružení Ámos, o. s., „Studijní po-

byt studentů HF TUL na univerzitě St. 
Gallen“ Technické univerzity v Liberci 
nebo „Cesta ven“ sdružení TULIPAN.

Svůj návrh na přerozdělení financí 
předložila také Správní rada kultur-
ního fondu. Tento fond již v letošním 
roce peníze rozděloval dvakrát a třetí 
kolo bylo vypsáno na podporu akcí 
zahájených v období od 1. října 2008 
do 31. března 2009. K termínu uzávěr-
ky došlo 49 žádostí od 37 žadatelů, 
jejichž požadavky na přiznání dotace 
se rovnaly částce 2,58 milionu korun. 

(mk)

(kor)

stanovili prověření realizovatelnosti 
trasy cyklostezky, kterou určila studie 
proveditelnosti z roku 2001 a zahájení 
př ípravy projektové dokumentace. 
Následovat by logicky mělo i získání 
potřebných povolení. Důvodem pro 
tuto shodu je fakt, že nové plánovací 
období EU opět nabízí na výstavbu 
cyklostezek a cyklotras možné finanč-
ní zdroje.

Radní v této souvislosti schválili za-
ložení projektu „Cyklostezka Liberec–
Hrádek n. N., III. etapa“ a zahájení 
potřebných kroků. V působnosti kraj-
ského města se jedná zejména o zajiš-
tění dvou úseků trasy: Liberec–Staré 
Pavlovice (0,3 km – od kř ížení ul. 
Londýnská po tunel pod rychlostní 
komunikací I/35) a Liberec–Machnín 
(4,3 km – trasa Machnínem).

Vzhledem k počtu žádostí a možnos-
tem rozpočtu fondu se správní rada 
rozhodla rozdělit celý zůstatek fondu, 
který činí 345 tisíc korun, a to mezi 
30 žádostí. Navrženou podporu tak 
mají například Almanach 2008/2009 
Kruhu autorů Liberecka, publikace 
Textilana v datech, obrazech a doku-
mentech Technické univerzity v Liber-
ci, Vánoční koncert Severáčku 2008 
nebo Worldexperiment agentury Štěk. 
Zastupitelé i tento návrh schválili.

(rz)
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V souvislosti se zvýšením kapacity 
míst v mateřských školách se již delší 
čas hovoří o záměru města privatizovat 
budovu bývalé MŠ v Pekárkově ulici 
s tím, že objekt by nadále sloužil před-
školnímu vzdělávání. Z tohoto důvodu 
městská rada schválila samotný záměr 
pronájmu a vzala na vědomí i podmín-
ky výběrového řízení. Z nich mimo jiné 
vyplývá, že budoucí nájemce (a v dlou-
hodobějším horizontu i majitel objektu) 
musí splnit tyto základní podmínky:

Předně musí na vlastní náklady zajis-
tit rekonstrukci stávajících nemovitostí 
tak, aby zde po dokončení prací vzniklo 
minimálně 75 míst pro umístění před-
školních dětí a zařízení mohlo být provo-
zováno v souladu s platnou legislativou. 
Nájemce rovněž musí zajistit zařazení 

MŠ do rejstříku škol a školských zaříze-
ní ke dni zahájení provozu (nejpozději 
do 1. 9. 2010). Další podmínkou je za-
jištění provozu MŠ po dobu minimálně 
10 hodin denně (po–pá), a to nejméně na 
6 let a stanovení výše školného tak, aby 
nepřevyšovalo částku odpovídající 25 % 
aktuální minimální mzdy.

Statutární město Liberec v základ-
ních podmínkách výběrového řízení 
dále stanovuje, že nájemce bude moci 
objekt odkoupit na základě smlouvy 
o nájmu a koupi najaté věci s možnos-
tí odpočtu zaplaceného nájemného. 
V praxi to bude znamenat, že ve vý-
běrovém řízení zájemce uvede výši 
nájemného, kterou bude hradit městu 
(minimálně 50 tisíc Kč/rok) a cenu, 
kterou je ochoten po 6 letech za objekt 

Zájem města: privatizace MŠ Pekárkova 
a vznik 75 míst pro předškolní děti

O historický majetek obce se uchází 
město Liberec. Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (dále jen 
Úřad) před více než deseti lety nabídl 
městu do vlastnictví zjištěný historický 
majetek obce. „Liberec v té době nebyl 
schopen dohledat a určit majetkové vzta-
hy ke všem pozemkům a nemovitostem, 
kterých se nabídka týkala, a proto plně 
nevyužil možnost získat majetek zpět,“ 
uvedl tiskový mluvčí magistrátu Martin 
Korych. 

Město tudíž nepožádalo o vydání 
některých, zejména menších, pozemků, 
a proto v současné době nemá vlastnic-

ká práva, i když se jedná o historický 
majetek obce.

Odbor majetku magistrátu však ny-
ní kontaktovali pracovníci Úřadu s tím, 
že při kontrole na tuto nesrovnalost 
narazili. 

„Podle jejich výkladu však Liberec 
z důvodu nepožádání o vydání pozem-
ků přišel o možnost získat je do svého 
vlastnictví a toto právo v průběhu let 
vydržel stát. Do Liberce tak Úřad zaslal 
návrh na vzdání se vlastnictví historické-
ho majetku obce. Tento krok však práv-
níci magistrátu chápou jako nesprávný 
výklad práva, a proto se ve spolupráci 

Liberec se uchází o historický majetek obce

zaplatit (minimálně 1 milion Kč). Pokud 
pak jeho nabídka uspěje ve výběrovém 
řízení a nájemce bude plnit všechny 
výše uvedené podmínky, po 6 letech 
provozu školky (nikoliv nájmu) bude 
moci získat objekt do svého vlastnictví 
za cenu stanovenou ve výběrovém řízení 
na začátku smluvního vztahu. Od ceny 
objektů se odečte zaplacené nájemné 
a zbytek kupní ceny bude nájemcem 
uhrazen.

Připomeňme, že odhadní cena před-
mětného objektu a pozemků činí cca 
15,5 milionu korun, přičemž kvalifiko-
vaný odhad prostředků nutných pro 
nezbytnou rekonstrukci je 15 milionů 
korun. Bez této rekonstrukce není 
možné objekt zařadit do rejstříku škol 
a školských zařízení. (mk, ds)

 (das)

s odborem majetku města hodlají obrátit 
na soud,“ vysvětlil situaci Korych.

O celé záležitosti byli informováni také 
členové městské rady, kteří s krokem práv-
níků souhlasili až na jednu výjimku. Tou je 
pozemek o rozloze 110 m2, který je situován 
v areálu plochodrážního stadionu v Liberci 
a který je využíván jako odstavná plocha 
pro motocykly. Jelikož se na vedení města 
s písemnou žádostí o udělení souhlasu se 
zřízením stavby obrátilo občanské sdruže-
ní Plochá dráha, radní souhlasili s vydáním 
tohoto konkrétního pozemku Úřadu, který 
jej následně převede přímo na občanské 
sdružení, jenž jej užívá.

Vicepremiér vlády a ministr pro 
místní rozvoj Jiří Čunek zavítal ve čtvr-
tek 25. září do Liberce. Svůj celodenní 
program započal návštěvou liberecké 
radnice, kde jej přivítal primátor města 
Jiří Kittner. Ministr Čunek se zajímal 
o rozvoj města, zaujala ho výstavba 
obchodních center a zejména plá-
novaná tramvajová trať do Rochlice. 
Vicepremiér Jiří Čunek se rovněž po-
depsal do Pamětní knihy Statutárního 
města Liberec. V rámci své návštěvy 
v Liberci si prohlédl ještědský areál, 
který se za pár měsíců stane dějištěm 
lyžařského šampionátu, a prohlédl si 
znovuotevřený Domov sv. Anny ve Stráži 
nad Nisou, který slouží jako domov pro 
matky s dětmi v tísni a provozuje ho 
Oblastní charita Liberec. 

Text a foto: Dagmar Slezáková
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Univerzální dispečink má vzniknout 
v areálu akciové společnosti Dopravní 
podnik města Liberce v Mrštíkově ulici. 
Jde o společný záměr Statutárního měs-
ta Liberec a Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Dispečink by se měl nacházet ve 
čtyřpodlažní budově, která je až na ně-
kolik bytových jednotek prázdná a její 
stavební stav není právě uspokojivý.

„Tento objekt byl již v minulosti vy-
tipován jako vhodný pro zřízení nového 
dispečinku MHD a pro dispečink kamero-
vého systému Městské policie Liberec,” 
uvedl primátor města Jiří Kittner. Ten 
také upřesnil, že nedávno proběhlo jed-
nání s Libereckým krajem, který plánuje 
přípravu integrované dopravy, a tedy 
také příslušného dispečinku. Navíc 
město Liberec i Liberecký kraj pracují na 
projektech dopravní telematiky (systém 

Odkoupením divize městské hromad-
né dopravy od akciové společnosti ČSAD 
Liberec se libereckému dopravnímu 
podniku podařilo naplnit jeden z dlou-
hodobých strategických cílů, jímž bylo 
zajištění maximálního rozsahu služeb 
MHD vlastními silami.

„ČSAD se rozhodla tuto divizi prodat 
a my jsme nemohli riskovat, že by ji kou-
pil někdo jiný, a ovládal tak část městské 
dopravy,” vysvětlil důvod koupě primátor 
města a předseda představenstva DPML 
Jiří Kittner.

Dopravní podnik koupil celou divizi 
ČSAD, která pro město zajišťovala zhru-
ba dvacet procent přepravy. Získal tak 
do majetku 23 autobusů, z nichž 9 jezdí 
na plyn, a tudíž vlastní i plnicí stanici. 

Dopravu vylepší univerzální dispečink
řízení dopravy prostřednictvím světelné 
signalizace, elektronicky ovládaného do-
pravního značení, informací o dopravní 
situaci apod.) – i tyto projekty by na zá-
kladě dosavadních jednání měly mít v bu-
doucnu své dispečinky v této budově.

Pod le vy j á d řen í  pr im átora by 
Statutární město Liberec do objektu 
navíc chtělo umístit oddělení krizového 
řízení, které má v náplni práce předchá-
zení a zvládání již nastalých krizových 
situací. Tím by v dnes téměř nevyuží-
vaném objektu vznikl ucelený soubor 
dopravních systémů, který by vzájemně 
mohl využívat získané informace a záro-
veň efektivně a komplexně řešit případné 
nežádoucí situace vzniklé v dopravě, ale 
i v jiných oblastech života obyvatel.

Statutární město Liberec a Liberecký 
kraj již mezi sebou mají dohodu, podle 

které podporují projekt a nyní pracují na 
žádosti o získání dotace z evropských 
fondů. „Jelikož koordinátorem všech 
příprav projektu by mělo být město, které 
v současné době nedisponuje odborníky 
na tuto problematiku, radní na svém za-
sedání dočasně pověřili rolí koordinátora 
dopravních systémů Dopravní podnik 
města Liberce, a. s., který je svým per-
sonálním zázemím schopen zabezpečit 
veškeré potřebné kroky,” doplnil infor-
maci tiskový mluvčí magistrátu Martin 
Korych.

Unikátní dispečink by měl přispět 
k lepším službám v podobě rychlejší 
a bezpečnější dopravy a dopravcům 
zejména zlepšit informace při řízení do-
pravního provozu, a to jak v MHD, tak 
příměstské dopravě. 

Dagmar Slezáková

Podle slov ředitele DPML Jiřího Veselky, 
nákup divize znamená pro společnost 
úsporu nákladů v rozsahu 4 až 7 milio-
nů korun ročně. Dopravní podnik touto 
transakcí získal z ČSAD i 35 stálých 
zaměstnanců a 23 na dohodu o pracovní 
činnosti. Jak primátor Kittner, tak ředitel 
Veselka potvrdili, že přechod zaměstnan-
ců z ČSAD bude mít dopad na rozpočet, 
zejména na mzdovou politiku. „V ČSAD 
měli zaměstnanci vyšší platy, budeme jim 
muset nabídnout adekvátní odměny. To 
samozřejmě ovlivní i zvýšení mezd ostat-
ním zaměstnancům,” uvedl primátor. 
Přechod pracovníků i další transakce se 
uskuteční do konce letošního roku.

„S platy musíme něco udělat, neboť 
mzdová úroveň v dopravnímu podniku je 

ve srovnání s jinými podniky v republice 
velmi nízká,” dodal Jiří Veselka s tím, že 
snahou společnosti je dosáhnout v pla-
tech průměrné regionální úrovně, a s tím 
i odpovídající kvality služeb.

Kupní cenu divize si partner nepřál 
s ohledem na své další obchodní aktivity 
do médií sdělovat. Cena byla stanovena 
na základě znaleckého ocenění divize 
(použity byly dvě metody, přičemž jako 
základ pro výpočet kupní ceny byla vzata 
nižší z nich) a cena byla snížena o státní 
dotace na obnovu vozového parku měst-
ských autobusů, které ČSAD Liberec 
obdržela v průběhu předcházejících let. 
Její financování je zajištěno formou úvěru 
u KB Liberec, a. s., a návratnost investice 
je několik let.

Dopravní podnik získal divizi ČSAD i zaměstnance

Společným posezením u ohně si 
závěr léta zpříjemnili senioři žijící 
v Domě s pečovatelskou službou 
v Burianově ulici. Akci, kde nechy-
běla příjemná hudba, dobré jídlo 
a veselá nálada, si připravili senioři 
pro své spolubydlící a zdravotně zne-
výhodněné občany bez cizí pomoci. 
Hlavním iniciátorem tohoto prvního 
setkání byl pan Miroslav Macek, kte-
rý zastupuje zájmy seniorů žijících 
v domech s pečovatelskou službou 
v Radě starších. Ta je poradním or-
gánem ředitele příspěvkové organi-
zace Komunitního střediska Kontakt, 
jejímž posláním je také podpora seni-
orů s orientací na jejich volnočasové 
a zájmové aktivity.

Dagmar Slezáková
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S překrásnou kyticí, dárkem a osob-
ním dopisem od primátora města Jiřího 
Kittnera přišla v předvečer stých naro-
zenin paní Jiřině Urbanové poblahopřát 
náměstkyně primátora Naďa Jozífková. 
I ve svém požehnaném věku je paní 
Urbanová, která se narodila 6. září 1908 
v Žebráku u Turnova, soběstačná a do-
dnes má velmi ráda návštěvy. „Pravda, 
je jich rok od roku méně, protože mí 
známí i sousedé umírají, a já si nikdy 
nepomyslela, že tady budu tak dlouho. 
Ale přichází za mnou rodina a radost 
mám především z těch nejmenších,” 
říká paní Urbanová a dodává, že má 
jednoho syna Jirku, jedno vnouče a dvě 

A léta běží. . .
Jména seniorů, kteří oslavili naro-

zeniny v září 2008, zajistila Komise 
pro občanské záležitosti.

90 let – Anton ín Horák, Olga 
Straková, Marie Marešová, Marie 
Svobodová, Miloslava Vetešníková
91 let – Marie Kubínová
92 let – Emilie Jiroušová, Irena 
Jelínková , František Červenka, 
Ludmila Netolická, Marie Řezáčová
93 let – Marie Doležalová, Žofie 
Roháčková , Vlasta Soukupová , 
Olga Šípová
94 let – Norbert Matějka, Františka 
Moučková
95 let – Marie Macháčková, Růžena 
Čáslavská, Marie Koucká, Václav 
Lábus, Marie Randáková, Božena 
Farská
96 let – Alžběta Moravcová, Antonie 
Panochová, Božena Pokorná
98 let – Marie Hübnerová
99 let – Žofie Čmielová
100 let – Jiřina Urbanová

Oslavencům k jejich význam-
nému životnímu jubileu gratulu-
jeme.

Oddělení kurátorské činnosti a oddělení sociálněprávní ochrany dětí od-
boru sociální péče Magistrátu města Liberec pořádaly o prázdninách tak 
jako každoročně letní táborové soustředění určené pro děti, se kterými obě 
oddělení v rámci své činnosti pracují.

Letošní pobyt se konal v Albrechticích v Jizerských horách na horské chatě 
Fania a zúčastnilo se ho 36 dětí ve věku od 10 do 15 let.

Pobytem účastníky tentokrát provázela celotáborová hra s názvem „Staré 
pověsti české“. Na počátku proto děti uvítal praotec Čech a kněžna Libuše. 

V rámci olympiády, mimo tradičních disciplín, byl zařazen i hod kan-
cem a lukostřelba. Děti se utkaly v souboji rodů, vyráběly měšce či kopí. 
Pochopitelně nechyběla ani všemi oblíbená borůvkiáda a s ní spojená pří-
prava nepečených dortů. 

V rámci celodenního výletu děti navštívily Český ráj a poté hodovaly ve 
starověké krčmě v Dětenicích. Na konci druhého výletu čekalo na děti pře-
kvapení v podobě bobové dráhy v Janově nad Nisou. Jeden den se dětem také 
věnoval pracovník Zdravotního ústavu v Liberci, přijeli za nimi dobrovolní 
hasiči, psovodi, technici a pořádková policie PČR Liberec.

Záměrem této aktivity bylo dětem ukázat nové způsoby trávení volné-
ho času, umožnit jim poznání sebe sama v nových situacích, motivovat je 
k disciplíně, dodržování hygienických návyků, režimu dne a získání nových 
zkušeností a zážitků. 

Na letní táborové soustředění navázala ještě srpnová Stezka zdravé výživy, 
které se zúčastnilo 18 dětí. 

Bc. Jindřiška Špísová, Bc. Markéta Brebtová

Soustředění s novými zážitky

Galerie jubilantů
pravnoučata. Však ten nejmenší čtyř-
letý Matěj (na snímku), přišel babičce 
také pogratulovat. Paní Urbanová na 
sebe prozradila, že od roku 1954 až do 
svého důchodu pracovala na studijním 
oddělení dnes Technické univerzity 
v Liberci. Když jsme se jí zeptali, co 
tak výjimečného dělala, že se dožila 
vysokého věku, pousmála se, pokrčila 
rameny a řekla: „Nic zvláštního. Ráda 
jsem vždy hodně chodila a také plavala. 
Jedla jsem vše až na mléko, to nemu-
sím doposud.“ Také ráda navštěvovala 
divadlo a znala vše kolem divadelnictví 
natolik, že chtěla psát recenze, ale nikdy 
své přání nezrealizovala. 

Sportovní areál v Liberci-Vesci 
patřil ve středu 17. září libereckým 
seniorům. Ti se zúčastnili prvního 
ročníku sportovně společenské akce 
Seniorská míle, kterou podpořila svojí 
záštitou i osobní účastí náměstkyně 
primátora pro sociální věci Naďa 
Jozífková. Akci pro ně připravilo 
Komunitní středisko Kontakt ve 
spolupráci s Organizačním výborem 
MS v klasickém lyžování 2009, který 
zastupoval Jaroslav Honců. I přes 
nepříliš přívětivé počasí se na star-
tu sešlo 63 účastníků, jejichž závod 
jim odstartoval krajský radní Radim 
Zika.

(das)

Seniorská míle
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Se zahájením nového školního roku 
začali malí předškoláci docházet do 
školky v liberecké Údolní ulici, která 
je odloučeným pracovištěm MŠ „U 
Bertíka“ sídlící v Purkyňově ulici. Ve 
čtvrtek 25. září se „U Bertíka“ v Údolní 
konal Den otevřených dveří, jehož vyu-
žil i náměstek primátora pro vzdělává-
ní, sport, kulturu a cestovní ruch Ondřej 
Červinka.

Budovu v Údolní ulici převzala 
mateřská škola letos v červenci od 
Centra zdravotní a sociální péče v Li-
berci. Nové odloučené pracoviště MŠ 
U Bertíka bylo do té doby provozováno 
jako zdravotnické zařízení pro děti do 
6 let. V průběhu posledních tří měsíců 
se tu uskutečnila částečná rekonstruk-

Do průčelí budovy Městských lázní se 24. září vrátil opravený bronzový nápis KAISER FRANZ JOSEPH BAD. Restaurátoři 
však na budově obnovují i další prvky, kterých si pozorný chodec nemůže nepovšimnout. Na své místo se vrátí i další ná-
pis (snímek v pravo), který byl odhalen pod důmyslně vytvořenou omítkou v pravém křídle budovy. Tento nápis je rovněž 
bronzový, pochází z období kolem roku 1919 a připomíná 50. výročí vlády Franze Josepha. V současnosti se proměnil ve 
13 balíčků, které jsou v péči restaurátorů.

ce a úpravy všech prostor (v ceně cca 
650 000 Kč) tak, aby zde mohla být 
provozována standardní předškolní 
výchova a vzdělávání. Mateřské škole 
byla navýšena kapacita o 28 míst.

Den otevřených dveří v MŠ U Bertíka
Díky tomu, že v budově i nadále sídlí 

zdravotnická ambulance pro děti s re-
spiračními potížemi, plánuje škola zařa-
zovat do tohoto objektu především děti, 
které ambulanci ze zdravotních důvodů 
budou moci využívat. V současnosti má 
škola celkem 3 třídy s kapacitou 78 dětí 
a je již plně obsazena. Mateřská škola 
„U Bertíka“ má vlastní školní vzděláva-
cí program nazvaný „Bertíkův rok“ za-
měřený na prosociální a etickou výcho-
vu, zdravý životní styl a ekologii. Kromě 
vysokého standardu vzdělávání nabízí 
pestrou nabídku aktivit a kroužků: cvi-
čení na trampolíně, jógu, angličtinu, ke-
ramiku, šachy, hru na zobcovou flétnu či 
dětský pěvecký a taneční sbor. 

(mk)

Záchranáři uctili památku kolegů z Manhattanu

Sbor dobrovolných hasičů z Rů-
žodolu I uspořádal v sobotu 13. září 
2008 již tradiční Memoriál záchranářů 
z Manhattanu. Nad celou akcí převzal 
záštitu předseda Senátu PČR Přemysl 
Sobotka, hejtman Libereckého kraje 
Petr Skokan a liberecký primátor Jiří 
Kittner. Memoriál se každoročně pořá-
dá na počest záchranářů, hasičů a po-
licistů, kteří zahynuli při záchranných 
akcích během teroristického útoku na 
New York.

Dvojice s ložené z př ís lušn í k ů 
H a s i č s k é ho  z á c h r a n n é ho  s b o -
ru Libereckého kraje, Policie ČR, 
Zdravotnické záchranné služby ČR 
a dobrovolných hasičů nejprve čekal 

výstup s plnou výstrojí do 21. podlaží 
budovy Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Na každém patře byla rozmís-
těna hlídka dětských členů Sboru 
dobrovolných hasičů z Karlinek, která 
byla připravena v případě zdravotních 
potíží soutěžících přivolat vysílačkou 
pomoc. V cíli museli značně zadýcha-
ní zdravotníci provést resuscitaci na 
figuríně, policisté ji transportovali na 
nosítkách a hasiči napojovali hadice ty-
pu „B“. Poté následoval silový víceboj, 
kde soutěžící plnili řadu dalších úkolů, 
které prověřily jejich fyzickou zdatnost. 
Nejrychleji vyběhla do posledního patra 
budovy dvojice profesionálních hasičů 
z Mělníka a zdravotníci a policisté z Li-

berce. V silovém víceboji se vyzname-
nali dobrovolní hasiči z Hodkovic nad 
Mohelkou.

 Foto SDH Růžodol
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Vedení města Liberec se tak podařilo 
kromě interiéru vrátit na radniční věž 
i rytíře, obnoveny byly původní interi-
éry starého volebního sálu, v němž se 
dnes schází liberecké zastupitelstvo, 
v obřadní síni byly rekonstruovány 
původní vitráže. Při těchto pracích se 
nalezly mnohé zajímavosti, například 
v zasedacím sále zastupitelstva se za-
chovala část původní malby, nebo lépe 
řečeno část malby s písmen R značící 
německý název města, zatímco ostat-
ní ornamentální malba v sále má již 
písmeno L. V současné době například 
prochází rekonstrukcí místnost za sá-
lem zastupitelstva, která bude průchozí 
a sloužit veřejnosti při zasedání měst-
ského zastupitelského sboru. „Bude 
to velmi příjemně vyhlížející místnost, 
v níž občané naleznou komfortnější 
zázemí, a to včetně sociálního zařízení, 
které by mělo být dokončeno do konce 
roku 2008,” uvedl tajemník magistrátu 
Marek Řeháček, který prozradil, jaké 
exponáty lze na výstavě zhlédnout.

„Je jich opravdu hodně a některé 
z nich jsou k vidění úplně poprvé. 
Mnoho exponátů jednak pochází 
z našeho radničního interiéru a mo-
biliáře, jako je například původní 
skříň primátora Dr. Bayera, poprvé 
je veřejnosti představeno i původní 
primátorské křeslo. Jsou zde také ex-
ponáty uchované v Severočeském 

(Pokračování ze strany 1) muzeu či v archivech, které prezentují 
vývoj staré i nové radnice, ale také 
řada artefaktů, jako kupříkladu formy 
pro výrobu nového rytíře či sejmuté 
ozdobné prvky z věží,” uvedl tajem-
ník. Nechybějí například historické 
plány i s razítky a podpisy architekta 
Franze von Neumanna; ze staré rad-
nice je k vidění i pískovcový pylon, 
původní renesanční vitráže, grafické 
listy, obrazy. „Mezi exponáty je také 
ten, který mohou občané zhlédnout po-
prvé, ale také asi naposledy. Jde o zvon 
ze zadního průčelí radnice, který je na 
budově oněch 115 let a nikdy nebyl 
sundán, neboť k němu z budovy nee-
xistuje žádný přístup. Až nyní za po-
moci plošiny. Zvon byl na původní staré 
radnici, pochází z roku 1692 a ulit byl 
v dílně Martina Zorbeho v Žitavě. Je 
to takzvaný Ohňový zvonek a používal 
se pro požární poplachy. Je s velkou 
pravděpodobností nejstarším zvonem 
v Liberci a na výstavě si na něj mohou 
návštěvníci citlivě zazvonit. Po skon-
čení výstavy se vrátí zpět na své mís-
to, zároveň bude zrestaurováno jeho 
uchycení,” prozradil Marek Řeháček 
jednu z výstavních rarit.

Na výstavě jsou ke zhlédnutí dále pa-
nely s fotografiemi, zajímavosti a kuri-
ozity z interiérů radnice jako například 
lustrová výzdoba pocházející z Berlína, 
a mnoho dalších o nic méně zajímavých 
exponátů.

Tajemník Marek Řeháček také uve-
dl, že tentokrát je výstava zpoplatněna 
symbolickým vstupným, a to 10 koruna-
mi na osobu. „Pokud přijde na výstavu 
hodně lidí, rádi bychom vstupné použili 
na odlití repliky Ohňového zvonku, jed-
né z nejstarších památek na libereckou 
samosprávu, který by byl poté trvale 
vystaven v historické radnici,” upřesnil 
tajemník. 

 Text a foto: Dagmar Slezáková

Unikátní exponáty na výstavě o radnici

Liberecká ZOO připravila pro své návštěvníky unikátní 
možnost testování jejich rychlosti. Na výstupní promenádě 
u jezírka totiž umístila tzv. pasivní radar, běžně užívaný 
k orientačnímu měření rychlosti motorových vozidel, který 
nyní snímá pohyb každého, kdo míří k východu ze ZOO. 
Radar navíc doplňuje vzdělávací tabule s informacemi 
o maximální rychlosti některých zvířat, takže návštěvní-
ci zahrady si s nimi mohou své hodnoty porovnat. Radar 
ZOO zakoupila od specializovaného dodavatele zařízení 
ze Strakonic, který navíc část vstupních nákladů uhradil 
sponzorsky. Inspirací pro umístění zařízení pak byla ZOO 
v britském Bristolu. Instalace měřiče rychlosti úzce souvisí 
s novým vozem pro transport zvířat, který si zahrada moh-
la nedávno pořídit díky příspěvku svého zřizovatele, jímž 
je město Liberec. Auto nese výsostné znaky ZOO a také 
malovanou kamufláž ve stylu výše zmíněné cedule (tedy 
zvířata a jejich rychlosti). Zoologická zahrada zároveň vy-
hlásila dlouhodobou rychlostní soutěž o titul nejrychlejšího 
běžce v ZOO Liberec. Každý, kdo si v ZOO změří maximální 
rychlost svého pohybu a zašle údaj e-mailem do ZOO (spolu 
s např. důkazní fotografií), bude zařazen do tabulky borců, 
z nichž následně vzejde vítěz. Na něj čekají drobné odměny 
včetně průkazu Přítel ZOO, jenž jej oprávní k ročnímu bez-
platnému vstupu do zahrady. 

V ZOO měří návštěvníky radar

(li)

Před výstavou prošel zvon doko-
nalou očistou.
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Upozorňujeme občany na blížící se termín výměny občanských 
průkazu vydaných do 31. 12. 2003 (bez strojově čitelných údajů 
– růžová karta s lepenou fotografií). Tyto průkazy skončí platnost 
k 31. 12. 2008, a to navzdory v nich vyznačeným pozdějším datům. 
Podat žádost o vyhotovení nového občanského průkazu je nutné 
nejpozději do 30. 11. 2008, aby mohl být nový doklad vyhotoven 
a předán občanovi před skončením platnosti stávajícího dokladu 
(lhůta pro vyhotovení je zákonem stanovena do 30 dnů).

Výše uvedená povinnost vyměnit občanský průkaz se ne-
týká občanů narozených před 1. 1. 1936, kteří mají ve svých 
průkazech vyznačenou platnost „bez omezení“ a vyznačeno 
státní občanství.

Pro výměnu občanského průkazu je potřeba předložit stá-
vající doklad, vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyzvednout 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MĚSÍCE SENIORŮ

Čtvrtek 
9. října

14.00 hodin 
NOVÁ RADNICE

Návštěva nové radnice s prohlídkou prostor, kam se veřejnost běž-
ně nedostane. Sraz zájemců ve 14 hodin u recepce nové radnice.

Čtvrtek 
9. října

13.30 hodin 
Klub seniorů KONTAKT PALACHOVA

Herní odpoledne při hře v různých stolních hrách.

Pátek 
10. října

10.00 hodin 
Sál KONTAKT PALACHOVA

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připra-
veného zlepšit si kondici.

Pondělí 
13. října

ZAHÁJENÍ SENIOR AKADEMIE – vzdělávací akce pro seniory směřující ke zvýšení pocitu bezpečí.

Pondělí 
13. října

16.30 hodin 
Klubovna KONTAKT PALACHOVA

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou 
Vaňkovou na téma: VERDI 1. část.

Úterý 
14. října

14.00 hodin 
Klub seniorů KONTAKT PALACHOVA

Hudební odpoledne – tradiční posezení s živou hudbou.

Úterý 
14. října

14.00 hodin 
Klub seniorů KONTAKT ŠIMÁČKOVA

Přednáška s Vlastou Smetánkovou na téma: Karolína Světlá.

Čtvrtek 
16. října

14.00 hodin 
Klub seniorů BOROVÝ VRCH

Přednáška s Annou Sadílkovou na téma: Významné ženy 
v dějinách naší země.

Pátek 
17. října

10.00 hodin 
Sál KONTAKT PALACHOVA

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připra-
veného zlepšit si kondici.

Pondělí 
20. října

15.30 hodin 
Klub seniorů KONTAKT PALACHOVA

Přednáška s paní Annou Sadílkovou na téma: Tadeáš Haenke, 
světoznámý botanik a cestovatel.

Středa 
22. října

14.00 hodin Klub seniorů BURIANOVA Beseda s MVDr. Jiřím Douskem na téma ochrany zvířat.

Čtvrtek 
23. října

14.00 hodin 
Klub seniorů BOROVÝ VRCH

Beseda s MVDr. Jiří Douskem na téma ochrany zvířat.

Pátek 
24. října

8.00–18.00 hodin 
ZOO Liberec

Den pro seniory v ZOO a SEV Divizna. Komentovaná prohlídka 
zakončená návštěvou v ekologickém středisku Divizna.

Pátek 
24. října

10.00 hodin 
Sál KONTAKT PALACHOVA

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připra-
veného zlepšit si kondici.

Středa 
29. října

14.00 hodin 
Klub seniorů KONTAKT BURIANOVA

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou 
Vaňkovou na téma: Rusalka.

Středa 
29. října

16.00 hodin 
Klub seniorů KONTAKT PALACHOVA

Přednáška na téma zdravá výživa s Helenou Sedláčkovou 
a Zuzanou Liškovou.

Čtvrtek 
30. října

16.00 hodin 
Klub seniorů KONTAKT BOROVÝ VRCH

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou 
Vaňkovou na téma: Rusalka.

Pátek 
31. října

10.00 hodin 
Sál KONTAKT PALACHOVA

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připra-
veného zlepšit si kondici.

Pátek 
31. října

16.00 hodin Divadlo F. X. Šaldy

Světem operety – to nejlepší z operetního žánru. Představení 
je určeno všem libereckým seniorům. Vstupenky do Divadla 
F. X. Šaldy zdarma. Vstupenky je možné vyzvednout v Klubu 
seniorů Kontakt Palachova ulice.

UPOZORNĚNÍ

Program klubu seniorů v říjnu

a vyplnit přímo na místě), popřípadě další doklady, osvědčující 
skutečnosti zapisované do občanského průkazu, pokud v něm 
již nejsou uvedeny (např. diplom nebo oddací list).

Při podání žádosti mohou občané využít rezervačního sys-
tému Magistrátu města Liberec, kdy se lze prostřednictvím we-
bových stránek (www.liberec.cz) objednat na konkrétní termín, 
a to až tři měsíce dopředu. K vyřízení svých náležitostí mohou 
občané využívat i jiné dny než pondělí a středu. Magistrát města 
Liberec je otevřen 6 dní v týdnu kromě posledního pátku v mě-
síci, kdy je pro veřejnost zavřeno (sanitární den).

Oddělení dokladů a evidence obyvatel, které vyřizuje občan-
ské průkazy, naleznete v přízemí nové budovy Magistrátu města 
Liberec (bývalá knihovna a pošta), Frýdlantská 183, Liberec I 
- Staré Město.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, příspěvková organizace
Palachova 504/7, 460 01 Liberec, tel.: 485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz, Otevřeno: 10.00–18.00 hodin
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Je pronájem a následná privatizace školky v Pekárkově 
ulici pro město výhodná?

Rada města schválila záměr pronajmout bývalou školku v Pekárkově ulici s možností budoucího prodeje za účelem provo-
zování mateřské školky. Stačí, když zájemce zaručí zprovoznění a fungování školky po dobu 6 let a vytvoří 75 míst. Současná 
hodnota školky je cca 15 milionů a na dalších 15 milionů je odhadována potřebná oprava. Další podmínkou privatizace této 
školky je nabídnout městu odkupní cenu minimálně ve výši 1 milionu Kč. To zní na první pohled rozumně. Vzniknou tak 
chybějící místa a město ještě ušetří za opravy.

Jenže. Je opravdu chytré řešit problém nedostatku míst ve školkách tímto způsobem? Myslím, že to chytré není, dokonce 
bych řekl, že to je nezodpovědné. Proč? Protože celá transakce může dopadnout také tímto způsobem: Po 6 letech fungování 
bude školka odprodána za cenu např. 1,5 mil. Kč, nový majitel následně školku zruší (povinnost udržet místa je pouhých 
6 let) a v objektu zřídí třeba restauraci, která by vzhledem k nedalekým vysokoškolským kolejím mohla docela dobře pro-
sperovat. A jak dopadne město? Nejenže přijde o 75 míst a bude znovu tam, kde je nyní, ale navíc přijde o budovu, která má 
nyní hodnotu 15 milionů.

Je to rozumné hospodaření s městským majetkem? Aplikoval by snad tento způsob zacházení s městským majetkem 
některý ze členů rady města na svůj majetek soukromý? Přenechal by např. někdo starší garáž někomu jinému jen za to, že 
ji opraví a nechá mu tam 6 let parkovat auto, s tím, že potom si ji může odkoupit za 30 tisíc? Asi těžko…

Věřím, že si vedení našeho města ještě jednou celou věc promyslí a podaří se mu potřebných 15 milionů Kč na rekonstrukci 
této školky najít. Pokud máme na to, abychom spolupořádali mistrovství světa ve Vesci a budovali zde běžecký areál, snad 
bychom také mohli mít na to, opravit jednu nefunkční školku a vytvořit nových 75 míst pro liberecké předškoláky z měst-
ského rozpočtu. 

Mgr. Jan Korytář, zastupitel za Stranu zelených

Město Liberec dlouhodobě řeší problematiku doplnění kapacity ve svých mateřských školách tak, aby se vyrovnalo s de-
mografickým vývojem, kdy v posledních letech dochází k nárůstu počtu nově narozených dětí. Zároveň se také snažíme 
o to, aby se prostředí v našich mateřských školách rok od roku zlepšovalo a děti navštěvovaly kvalitní zařízení, kam by 
chodily rády a kde by se jim líbilo. To vše město stojí ročně desítky miliónů korun a je naší povinností, abychom se snažili 
o co nejefektivnější využití těchto peněz tak, abychom měli co nejvíce míst v co nejvyšší kvalitě.

Externí studie zpracovaná v roce 2007 říká, že pokud bychom s počtem míst, která jsme měli k dispozici v loňském roce, 
nedělali vůbec nic, pak bychom už letos měli jejich nedostatek a situace by se nejméně do roku 2012 nezlepšila (aktuální 
vývoj porodnosti předpoklad studie dokonce již nyní překračuje). Přesto se nám za uplynulý rok podařilo vytvořit dostatečný 
počet míst a další navýšení kapacity připravujeme i v budoucnu.

Jednou z cest, která se nám nabízí, je zapojit do systému také soukromé mateřské školy, jež vytvoří dodatečnou kapacitu 
a budou potenciálně méně zatěžovat systém městských zařízení. Proto jsme v letošním roce prosadili dotační program pro 
soukromé školky a hledáme i další cesty, jak pomoci soukromému sektoru v této oblasti.

To je případ i objektu v Pekárkově ulici. Tato budova je v havarijním a pro provoz MŠ zcela nevyhovujícím stavu, a pokud 
bychom ji chtěli rekonstruovat, náklady by se vyšplhaly minimálně na oněch odhadovaných 15 mil. korun, ale pravděpodobně 
ještě mnohem výše. Město by muselo dále ročně platit provoz této mateřské školy, což by znamenalo cca 700 až 800 tis. Kč 
a další statisíce by stálo vybavení školy a zařízení zahrady. Druhou variantou pak může samozřejmě být i návrh pana Korytáře 
a jeho stranického kolegy Doc. Šedlbauera, který navrhuje objekt v Pekárkově prodat a utržené peníze použít na vybudování 
kapacity v jiné lokalitě. To by samozřejmě šlo, problém je ale v tom, že výtěžek z prodeje by se s největší pravděpodobností 
nepřehoupl ani přes částku 10 mil. Kč, a to i proto, že daný objekt má pro jakoukoli jinou aktivitu než je MŠ cenu jen pozemku. 
Proto se domníváme, že je správné pokusit se najít investora, který zde vybuduje a bude provozovat mateřskou školu a teprve 
po 6 letech provozu, si bude moci objekt odkoupit. Představa, že někdo nainvestuje více než 15 mil. Kč do tak specifického 
provozu, kompletně přizpůsobí objekt mateřské škole a zároveň splní všechny poměrně přísné podmínky, které jsou mu 
výběrovým řízením ukládány a po šesti letech udělá z tohoto zařízení restauraci, je přinejmenším úsměvná. Přesto, i kdyby 
se tak stalo, jaký bude výsledek? Město ušetří investice do tohoto objektu a nemalé provozní prostředky, které investuje 
do vybudování kapacity někde jinde. Zároveň získá v rámci systému 75 míst v mateřské škole po dobu 6 let a překlene tak 
období, kdy bude počet dětí stoupat. Demografická analýza totiž počítá s tím, že po roce 2012 začne počet dětí v našich MŠ 
opět klesat. Naplní-li se tedy katastrofický scénář pana Korytáře, pak tady budeme mít od roku 2010 (dříve totiž nemůže 
investor zprovoznění stihnout) mateřskou školu až do roku 2016, tedy v období, kdy ji nezbytně nutně potřebujeme a zároveň 
se nám uvolní prostředky na to, abychom řešili situaci v jiných, mnohem potřebnějších lokalitách města. Takové projekty 
připravujeme, a jak věřím, i budeme realizovat. Jedinou pro mě nezodpovězenou otázkou zůstává, jestli se ve výběrovém 
řízení na provoz MŠ Pekárkova investor vůbec najde. Na tu však v nejbližší době odpověď dostaneme.

Nezbývá než konstatovat, že pan Korytář buď neměl dostatek informací o tomto projektu, nebo je spíše mít nechtěl. 
Jako obvykle některé informace neuvádí a jako obvykle je populisticky ohýbá tak, aby celou věc co nejvíce skandalizoval. 
A nezdráhá se dát do kontrapunktu problematiku mateřské školy s problematikou krajské nemocnice, jako to udělal na 
posledním zastupitelstvu, nebo do kontrapunktu s mistrovstvím světa, jako to činí ve svém článku. Tím jenom ukazuje, že 
o mateřské školky mu ve skutečnosti nejde…

Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora

POLEMIKA

Najít investora pro soukromou školku je správný záměr



V závěru prázdnin a na začátku škol-
ního roku vyjížděli liberečtí dobrovolní 
hasiči především k požárům budov. Na 
konci srpna neznámá osoba, zřejmě ne-
opatrností při manipulaci s otevřeným 
ohněm, zapálila sklad recyklovaného 
papíru v Nové Vsi. Na místo vyrazili 
profesionální hasiči spolu s dobrovolný-
mi jednotkami z Vratislavic nad Nisou, 
Růžodolu, Krásné Studánky, Machnína, 
Nové Vsi, Stráže nad Nisou a Chrastavy. 
Požár vznikl ve venkovních prostorech 
areálu firmy, kde byly uskladněny poly-
styrenové profily, od kterých se vzápětí 
vznítila i hala naplněná papírem urče-
ným k recyklaci. Po příjezdu hasičů by-
lo okamžitě nasazeno 5 vysokotlakých 
vodních proudů a zřízena dálková do-
prava vody z místního potoka k doplně-
ní hasičských cisteren. Vzhledem k vy-
sokému zakouření areálu museli hasiči 
zasahovat v dýchací technice. Hasičům 
se podařilo před požárem uchránit sou-
sední rodinný dům, který byl ohrožen 
také. Oheň napáchal škodu asi za 
3 miliony korun. Nemilé překvapení 
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Zásah měsíce

Doslova do mlhy se ve středu 17. zá-
ří zahalila Jeronýmova ulice. V liberec-
ké Tipsport areně začala hořet sauna 
a dým z požáru se rozšířil po okolí. Na 
místo byli přivoláni profesionální ha-
siči spolu s dobrovolnými jednotkami 
z Růžodolu a Karlinek. 

Foto: JSDH Růžodol

Pravidla pálení biologického odpadu
Podzim je obdobím zvýšeného vý-

skytu prací na zahradách a zahrád-
kách, které jsou každoročně spjaty 
s vypalováním porostů a pálením 
biologického odpadu (listí, větve, rost-
linný odpad apod.). Z hlediska pohledu 
požární ochrany je tato činnost spojena 
se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 
Na začátek je nutno rozdělit pojmy pá-
lení a vypalování. Vypalování porostů 
je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, zakázáno a porušení je mož-
no trestat u fyzických osob až do výše 
25 000 Kč a u právnických osob do 
500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování 
porostů není pálení shrabané trávy, 
listí či klestu zákonem výslovně za-
kázáno. I na tuto činnost platí však 
určitá pravidla a omezení. Zákon jasně 
stanovuje podmínky pro pálení, které 
provádí podnikající fyzické a práv-
nické osoby. Je to zejména povinnost 

ohlašovat každé pálení na územně pří-
slušné operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje 
(HZS). Při ohlašování pálení je nutno 
uvést následující informace: datum 
a místo pálení, osoba, která je za pálení 
odpovědná + kontakt (mobilní telefon), 
dobu po kterou bude pálení probíhat.

Povinnost zákona ohlašovat pálení 
se nevztahuje na fyzické osoby, které 
tuto činnost provádějí na svém pozem-
ku. Pokud však fyzická osoba plánuje 
pálení většího množství biologického 
odpadu, je vhodné rovněž ohlásit pá-
lení na informační a operační středis-
ko HZS Libereckého kraje. I pro tyto 
práce na soukromém pozemku platí 
určitá pravidla. Jedná se zejména o: 
dodržování povinností vyplývajících 
ze zákona o ovzduší a platných obec-
ně závazných vyhlášek obcí (požární 
řád obce, vyhlášky o nakládání s ko-
munálním odpadem, apod.). Pálení 

Hasiči radí občanům

Jednoho zářijového dne kolem 20.00 
hodin oznámil na tísňovou linku 156 libe-
recký občan, že chce spáchat sebevraž-
du skokem pod vlak. Zároveň uvedl, že si 
potřebuje s někým o svých problémech 
promluvit a proto sdělil i místo, kde se 
právě nachází. Strážník operačního 
střediska na místo urgentně vyslal nej-

bližší možnou hlídku, která vyhodnotila 
situaci a s mužem jeho nelehkou situaci 
prodiskutovala.

Na závěr se uvedený muž omluvil 
a vysvětlil, že se nacházel v situaci, kdy 
nevěděl kam se obrátit, potřeboval hovo-
řit s někým tváří v tvář, a nechtěl využít 
anonymní Linku důvěry.

Hlídka poté muže převezla do místa 
bydliště a informovala ho o možné další 
pomoci (tel. spojení na intervenční cent-
rum, manželské poradny apod.). Shodou 
okolností členem hlídky byla strážnice 
Brodská, absolventka kurzu Žena – bez-
pečí pro město, který je zaměřen na 
řešení krizových situací.

má být přítomna osoba starší 18 let, 
oheň by se neměl rozdělávat za po-
moci hořlavých kapalin, neprovádět 
pálení při nepříznivých povětrnost-
ních podmínkách (silný vítr, inver-
ze), dodržovat bezpečnou vzdálenost 
ohniště od zástavby a hořlavých 
předmětů (domy, auta, ploty apod.),  
mít k dispozici jednouché hasební 
prostředky (lopata, kbelík s vodou, 
písek, apod.), velikost ohniště volit 
tak, aby všechen hořící materiál sho-
řel v době, kdy je namístě přítomen 
dozor, nenechávat místo pálení bez 
dozoru, v případě, že se oheň vymkne 
kontrole a nelze ho uhasit vlastními 
silami, je osoba provádějící pálení 
povinna okamžitě vzniklý požár 
ohlásit místně příslušnému operač-
nímu středisku HZS kraje.

 
nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní 

činnosti HZS Libereckého kraje

Psychologická pomoc strážníků

 (buš)

jistě čekalo hosty pizzerie v Mariánské 
ulici. Krátce po desáté hodině večer za-
čal hořet plastový kontejner ve skladu 
restaurace. Vzhledem k tomu, že v míst-
nosti bylo rovněž uskladněno dříví, 
oheň se rychle rozšířil. K události bylo 
přivoláno 8 cisternových vozů jednotek 
sboru dobrovolných hasičů z Růžodolu, 
Vratislavic nad Nisou, Pilínkova, Krásné 
Studánky a profesionálních hasičů ze 
stanice Liberec. Před příjezdem jedno-
tek již byla provedena evakuace hostů 
z restaurace, hasiči však i přesto v dý-
chací technice prohledali objekt, zda 
se tam nenacházejí ještě nějaké osoby. 

Protože oheň zasáhl i krovy skladu, bylo 
nutné částečně rozebrat střechu a ha-
sit ji z nastavovacích žebříků. Požár byl 
zlikvidován až kolem půlnoci. Majitel 
pizzerie přišel o majetek v hodnotě 
asi 50 000 Kč, pravděpodobně díky 
nedbalosti jednoho ze zaměstnanců, 
který vyhodil žhavý popel do plastového 
kontejneru. Ten vzápětí začal hořet a od 
něj se postupně vznítilo další vybavení. 
Hasičům se podařilo uchránit majetek 
v hodnotě asi 10 milionů Kč. 

Zuzana Škodová, 
obor kancelář tajemníka
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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

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

17.–19. 10. KLÁŠTER
Klášterní 117/2, tel.: 482 710 540

20.–26. 10. JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

27.–30. 10. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

31. 10.–2. 11. JEŠTĚD
Soukenné nám. 586 (TESCO),
tel.: 485 111 182

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.

PODZIMNÍ TIP
V měsíci říjnu máte poslední šanci navštívit historické objekty, než budou opět na 
téměř půl roku veřejnosti nepřístupné. Podrobný seznam hradů a zámků našeho 
regionu je k dispozici na www.infolbc.cz nebo v tištěné podobě zdarma v MIC.
NABÍDKA ZBOŽÍ
• Městské informační centrum nově nabízí staromosazné mince s motivem 
liberecké radnice a Ještědu. Radost udělají zajisté nejen sběratelům, ale i ná-
vštěvníkům města. Prodejní cena je 25 Kč.
• Již nyní si můžete vybrat z nabídky kalendářů na rok 2009. Nabízíme nástěnné ka-
lendáře: Milan Drahoňovský – Liberec 2009 (45 x 31 cm/150 Kč), Milan Drahoňovský 
– Liberecký kraj (31x45 cm/150 Kč), Milan Drahoňovský – Jizerské hory 2009 (31 x 45 
cm /150 Kč), Jan Veselý – Jizerky 2009 (22 x 32cm/90 Kč) a kalendář stolní: Putování 
Libereckým krajem (90 Kč). Kalendáře zachycují nádhernou krajinu našeho regionu 
a představují krásy, které stojí zato mít na očích po celý rok.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ŘÍJNA
2. 10. 1599 byl položen základní kámen budovy „staré“ radnice (409 let).
25. 10. 1859 proběhla I. zkušební jízda vlakem Liberec–Žitava (149 let).
30. 10. 1901 byla slavnostně otevřena budova Lidových sadů (107 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium), a dozvíte se více.
Příjemný měsíc říjen přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddě-
lení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Liberecký Sbor dobrovolných hasičů 
Růžodol 1 byl pověřen uspořádáním 
tradiční hasičské soutěže v netradič-
ních disciplínách „Memoriál Lubomíra 
Petáka“.

Major Lubomír Peták byl členem 
dobrovolných hasičů již od svého útlého 
mládí. Po roce 1945 přišel s rodiči do 
Liberce a ihned se znovu zapojil do nově 
se rodícího českého hasičského hnutí na 
Liberecku. Později se stal profesionálním 
hasičem na tehdejší Okresní inspekci 
požární ochrany v Liberci, ale i nadále 
pomáhal obětavě dobrovolným hasičům 
v celém okrese. 

V pomoci hasičskému hnutí neustal 
ani po odchodu do důchodu, kdy nezišt-
ně předával své bohaté zkušenosti ostat-
ním. Patřil po mnoho let mezi významné 
činovníky hasičstva v okrese Liberec, 
a proto hasiči na jeho počest pojmenova-

Memoriál Lubomíra Petáka
li svoji netradiční soutěž, která má téměř 
30letou tradici.

Letošn í soutěž se uskutečni la 
30. srpna 2008 na hřišti u školy v Liber-
ci-Růžodole. První částí soutěže byl po-
žární útok na trati s překážkami; druhá 
část byla tajná disciplína, která vyvolala 
mezi účastníky, a zejména četnými ná-
vštěvníky velké veselí, neboť spočívala 
ve štafetovém běhu čtyř členů družstva 
přes pneumatiky s vejcem na lžíci, které 
se nesmělo rozbít. Vítězné družstvo z Ja-
nova Dolu prokázalo velký fortel nejen při 
„vajíčkové disciplíně“, ale i při požárním 
útoku s překážkami, a po zásluze zvítězi-
lo. V další části sobotního odpoledne byla 
divákům předvedena ukázka zásahu při 
dopravní nehodě, kterou předvedli dob-
rovolní hasiči z Růžodolu I a příslušníci 
Hasičského záchranného sboru – stani-
ce Liberec. 

Městská policie Liberec v rámci 
programu prevence kriminality pořádá 
kurzy sebeobrany pro ženy, které se při 
své práci a nejen při ní mohou dostat 
do nebezpečné situace, kdy mohou být 
fyzicky napadeny. Součástí kurzu jsou 
praktická cvičení s figuranty, trénink 
chování v konkrétních situacích, ukáz-
ky způsobů napadení a obrany s nácvi-
kem, stejně tak jako teoretická před-

náška zaměřená na prevenci napadení, 
psychologii vyjednávání, řešení krizo-
vé situace a oblast legislativního rám-
ce chování v sebeobraně. Absolvování 
kurzu je na vlastní nebezpečí.

Kurz se koná 25. a 26. 10. 2008 v ZŠ 
Broumovská. Přihlášky je zapotřebí 
odevzdat do 12. 10. 2008. Kontakt: 
Mládek Petr, telefon 488 578 152, email 
mladek.petr@mp.liberec.cz

Kurz sebeobrany pro ženy

Sboru dobrovolných hasičů Machnín 
předají primátor města Jiří Kittner, 
tajemník magistrátu Marek Řeháček 
se zástupci HZS LK 25. října  2008 
nové požární vozidlo. Při této příle-
žitosti machnínští hasiči společně 
se záchranáři týmu ČČK a Policie 
ČR předvedou ukázkové cvičení ho-
řící budovy pošty. Akce začíná ve 
14 hodin a jsou na ni zváni dospělí 
i děti.

Pozvánka mezi
hasiče do Machnína

Havajské ostrovy 
v Koloseu

Se svými zážitky z letního a zimního 
putování po Tichomoří se s návštěvní-
ky podělí cestovatel Leoš Šimánek 
v pavlovickém Koloseu 2. listopadu od 
15 a 19 hodin.

Tentokrát s manželkou, synem 
a dcerou důkladně procestovali všech 
šest hlavních ostrovů. Vydali se i do 
málo známých končin, do míst, kam se 
běžný turista těžko dostane. Šimánkovi 
byli uchváceni překrásnými zátokami, 
plážemi, putovali podél pobřeží s přík-
rými horami porostlými bujnou vege-
tací. Čtyřměsíční putování je utvrdilo, 
že Havajské ostrovy jsou přírodním 
unikátem.

Karel Boháč
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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.

• Informační centrum v Jablonci 
nad Nisou připravuje již 6. vydání 
velmi žádaného katalogu sklářství. 
Prosíme všechny výrobce skla a bižu-
terie, aby pomohli vytvořit ucelenou 
databázi a využili možnost této pre-
zentace. Bližší informace získáte na 
Informačním centru v Jablonci nad 
Nisou, Mírové náměstí 19 (budova rad-
nice), nebo na tel.: 483 357 335–7, popř. 
herkommerova@jablonec.com, formu-
lář ke stažení naleznete na stránkách 
www.mestojablonec.cz. Katalogy jsou 
volně k dispozici v Informačním centru 
v Jablonci n. N. Uzávěrka katalogu je 
22. 10. 2008!

• Občanské sdružení Čmelák – 
Společnost přátel přírody se ve spolu-
práci se zástupci města pod Ještědem 
snaží řešit úbytek zeleně ve městě. 
Sdružení Čmelák iniciovalo projekt 
Biodiverzita – zeleň v Liberci, který si 
klade za cíl zmapovat veškeré zelené 
plochy a z nich vybrat takové, které 
budou do budoucna vyjmuty z procesu 
privatizace. Do mapování zeleně ve 
městě sdružení zapojuje nejen střední 
školy a odborné pracovníky, ale i širo-
kou veřejnost. Projektu se může aktiv-
ně zúčastnit každý občan Liberce, kte-
rému leží na srdci budoucí osud parků, 
hřišť, luk, remízků, a tím i ve výsledku 
kvalita života v naší krásné pojizerské 
metropoli. Metodiku a mapovací listy 
najdete na www.cmelak.cz, na vyžá-
dání je také možné zaslat tyto mate-
riály poštou. Uzávěrka mapování je 
15 .  ř í jna  2 0 0 8 .  Konta k t:  Len ka 
Najmanová , vedoucí projektu, tel: 
777 749 312

• Liberecká obecně prospěšná 
společnost Reva poskytuje asistenční 
služby seniorům, kteří nemohou žít 
ve svém prostředí bez pomoci druhé 
osoby. V současné době 70 % klientů 
Revy jsou senioři neorientovaní. Proto 
se vedení společnosti rozhodlo specia-
lizovat své služby právě na tyto seniory. 
Pro kompletní tým osobních asisten-
tů je připraven celoroční vzdělávací 
cyklus. Jeho prioritním úkolem je 
rozšířit mapu vědomostí a dovedností 
osobních asistentů v oblasti specific-
ké péče o klienty s projevem demence 
v 1. a 2. stadiu. Naučit osobní asistenty 
technikám jak pracovat s biografií kli-
enta, tvořit mapy péče a využívat je při 
své práci, to jsou zásadní úkoly celého 
vzdělávacího cyklu, jehož se mohou 
zúčastnit i rodinní příslušníci seniorů. 
Více informací na www.reva-lbc.org., 
nebo na tel.: 482 710 003.

Rady a kontakty


