
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 

29|1
15 hodin
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se koná ve čtvrtek 29. ledna 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice
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Statutární město Liberec si vás do-
voluje pozvat na Novoroční benefiční 
koncert, který se koná v Severočeském 
muzeu v Liberci 4. ledna 2009 od  
19 hodin. 

Na koncertě vystoupí Veronika Novotná 
(housle), Jan Hasenöhrl (trubka), soubor 
Universal Brass Prague a Komorní orchestr 
Českého národního symfonického orches-
tru, v jejichž podání zazní skladby: Marc-
Antoine Charpentier – Te Deum, prelu-
dium, Antonio Vivaldi – Čtvero ročních 
období „Zima“, Pavel Josef Vejvanovský 
– Serenáda C dur pro smyčce a continuo, 
Domenico Scarlatti – Concerto Grosso.

Vstupenky na koncert jsou k dostání 
v  Městském informačním centru Liberec 
nebo přímo v Severočeském muzeu před 
začátkem koncertu. 

Výtěžek koncertu bude věnován 
ve prospěch sdružení Hospic pro 
Liberecký kraj.

BENEFIČNÍ 
KONCERT 
PRO HOSPIC

Snahou libereckého magistrátu je neustále vycházet vstříc libereckým občanům. 
Mnozí jistě ocenili rozšíření úřední doby na 6 dní v týdnu nebo možnost se předem 
objednat na určené přepážkové pracoviště a vyhnout se tak čekání na odbavení. 
Od ledna 2009 budou zavedeny další novinky, které by měly občanům usnadnit 
orientaci na úřadě a zjednodušit vyřizování jejich záležitostí. Požádali jsme tajemníka 
Magistrátu města Liberec JUDr. Marka Řeháčka, aby nám tyto změny přiblížil.

První adventní koncert na radničních schodech a rozsvícení vánočního 
stromu si nenechali v neděli 30. listopadu ujít malí i dospělí, kteří zaplnili 
náměstí Dr. E. Beneše. Po koncertním vystoupení dětských pěveckých sbo-
rů Kopretinka, Lesněnky a pěveckého sboru Ještěd zapálil první adventní 
svíci primátor Jiří Kittner a v doprovodu nejmenších pak rozsvítil letošní 
vánoční strom, který měří 14 metrů. Městu ho věnoval majitel domu z uli-
ce V Cihelně, kde krásný exemplář začal ohrožovat technický stav domu. 
Vánoční strom má na sobě přes 3 tisíce světelných bodů. 

Liberecký magistrát roku 2009:
nová úřední doba a nové prostory

Pokračování na straně 3
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• Zastupitelé souhlasili s přije-
tím dotace na rekonstrukci přístupové 
komunikace k horskému Hotelu Ještěd 
a do Sportovního areálu Ještěd. Podrobně 
se o této akci dočtete na str. 9

• Radní vzali na vědomí vyúčto-
vání provozní dotace na úhradu nákladů 
spojených s provozem veřejného osvětlení 
na území města pro rok 2006. Tehdy byla 
správcem systému ještě TSML, a. s., které 
město pro zmíněný rok poskytlo provozní 
dotaci ve výši 13,72 milionů korun. Z před-
loženého vyúčtování vyplývá, že dotace byla 
v plném rozsahu spotřebována na provoz 
veřejného osvětlení. Nejvíce prostředků bylo 
vynaloženo na úhradu dodávky elektřiny 

(5,34 mil.) a na přímý materiál (1,09 mil.). 
Celkově bylo v položce přímých nákladů 
(přímo přiřaditelné výdaje) správcem VO 
proúčtováno 10,73 milionů korun. Nepřímé 
náklady (procentuální podíl z celkových 
výdajů společnosti na PHM, náhradní 
díly na techniku, silniční daň, režie spo-
lečnosti atd.) činily v roce 2006 necelé  
3 miliony korun.

• V jarních měsících letošního roku 
radní schválili vypsání soutěže o návrh 
„Rozšíření funkčnosti Liberecké městské 
karty (LMK) o využití technologie mobil-
ních telefonů“. Následně proběhlo jednací 
řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem bylo 
podání nabídky uchazeče. Tato nabídka 

byla posouzena z hlediska splnění zadá-
vacích podmínek, výše nabídkové ceny 
a z hlediska splnění zákonných podmínek. 
Komise pro posouzení nabídky po svém 
jednání doporučila radě města přijmout na-
bídku a uzavřít s uchazečem DIRECT Pay,  
s. r. o., příslušnou smlouvu. Nabídková cena, 
kterou uchazeč předložil, je 1 000 Kč mě-
síčně za poskytování licence. Připomeňme, 
že soutěž o návrh obsahovala hlavní tři 
oblasti, ve kterých by se projekt Liberecká 
městská karta měl v roce 2009 rozvíjet:  
1) Mobilní platby jízdného v prostředcích 
MHD v Liberci, 2) Propojení LMK s měst-
ským rezervačním systémem, 3) Mobilní 
platby za parkování na území SML.

Opravy lázní stály město více než 25 milionů korun

Celková investice Z toho dotace MK ČR Z toho dotace LK
Rok 2005 250 992,68 Kč 0,- Kč 0,- Kč

Rok 2006 7 833 068,51 Kč 1 330 000,- Kč 100 000,- Kč

Rok 2007 8 566 854,36 Kč 1 265 000,- Kč 200 000,- Kč

Rok 2008 8 429 573,00 Kč 0,- Kč 0,- Kč

Od května 2005 má Statutární město 
Liberec ve svém majetku také bývalé 
Městské lázně. Historický objekt zvaný 
původně Lázně císaře Františka Josefa I. 
od té doby prochází různými opravami 
a restaurovány jsou zde architektonické 
prvky uvnitř i vně budovy. V uplynulých 
letech došlo zejména ke generální opravě 
a rekonstrukci střešního pláště, restauro-
vání několika kamenosochařských prvků 
po obvodu budovy, komplexnímu zrestau-
rování architektury štítu nad hlavním 
vstupem a atiky se štítem nad bočním 
vchodem nebo k výměně oken na hlavním 

štítu do ulice Masarykova. Celková částka, 
která kryje doposud realizované činnosti 
na objektu bývalých Městských lázní, je 
25 080 488 korun, přičemž 2,6 milion korun 
přispělo Ministerstvo kultury ČR a 300 tisíc 
i Liberecký kraj. Radní vzali na vědomí 
zprávu pracovníků magistrátu, kteří se 
problematikou zabývají, a zároveň schválili 
návrh na pokračování prací i v roce 2009. 
Ten počítá s rozsahem prací v celkovém ob-
jemu dalších 5 milionů korun. Po realizaci 
tohoto plánu však bude zrekonstruován celý 
obvodový plášť budovy z ulice Masarykova, 
včetně úprav zeleně.

Tabulka uvádí přehled výše investic do objektu bývalých Městských lázní od data převzetí městem:

I nadále je rozsah prací pečlivě sledován a dokumentován nejen z hlediska pa-
mátkové péče, ale i z důvodu schváleného prodeje objektu, kdy vynaložené náklady 
budou zahrnuty do výsledné ceny nemovitosti. Martin Korych

Nová sezona na 
nové cyklostezce
Na novou cyklistickou sezonu se 

mohou těšit cyklisté. Již na jaře se 
budou moci projet po nové cyklo-
stezce Na Mlýnku-Kateřinská (lokalita 
u Litesu). Nákladem 1,8 milionu ko-
run ji nechalo vybudovat Statutární 
město Liberec. Tuto investiční akci 
podpořil Státní fond dopravní infra-
struktury dotací ve výši 971 tisíc 
korun. Z městského rozpočtu připad-
ne na výstavbu cyklostezky, s níž 
se začalo letos na podzim, 818 tisíc 
korun včetně DPH. V ceně stavby 
však nejsou zahrnuty náklady na její 
přípravu a zajištění. Jedná se totiž 
o náklady, které není možné zahrnout 
do ceny díla, neboť se jedná zejména 
o technický dozor investora. Náklady 
na tuto část investice jsou smluvně 
vyčísleny na 75 tisíc korun. (sl)

Jen pár dnů už zbývá do konce roku. 
A právě závěr roku 2008 bude i zakon-
čením stoleté existence kina Varšavy. 
Zprovozněním multikina totiž ubylo 
ve dvou městských kamenných kinech di-
váků. Tato skutečnost přinutila Ing. Karla 
Mužáka, provozovatele libereckých kin 
Lípa a Varšava, k ukončení nájemní 
smlouvy. V roce 2009 bude v krajském 
městě i nadále fungovat Filmový klub 
Liberec, a to v kině Lípa. Zachovat provoz 
filmového klubu je odhodlán jeho ředitel 
Miroslav Randák, který proto požádal 
město o zapůjčení movitého majetku 
(promítaček a dalšího vybavení sálu). 

Záměr filmového klubu je přesun činnosti 
do kina Lípa, jehož majitel je vázán smluv-
ními podmínkami kinosál zachovat. Zde 
by také bylo zajištěno promítání filmů pro 
děti a mládež, mateřské a základní školy 
a zároveň filmů vysoké umělecké kvality, 
mnohdy nekomerčního charakteru.

Radní schválili ukončení stávající ná-
jemní smlouvy s Ing. Karlem Mužákem 
a pověřili vedoucího odboru školství, 
kultury a sportu jednáním s Filmovým 
klubem Liberec ve věci zajištění filmové 
produkce v kině Lípa. Na další využití kina 
Varšava bude vypsáno výběrové řízení.

Liberecká kina končí, 
filmový klub chce pokračovat

(das)
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Pane tajemníku, od ledna bude zavedena nová úřední 
doba. Co k této změně vedlo?

K úpravě úřední doby přispěly zejména statistické údaje, ze 
kterých vyplynulo, že mnozí občané by upřednostnili vyřízení 
svých záležitostí ráno, například cestou do zaměstnání. Naopak 
mezi 17.00 a 18.00 hodinou navštíví budovy magistrátu pouze 
malé procento občanů. Velmi se nám osvědčily úřední soboty, 
které byly od jara 2008 zkušebně zavedeny. 

Tento den je v provozu přepážková hala Nového magistrátu  
s nejběžnějšími agendami, jen málokdy je navštíví méně než sto 
osob denně. Na základě těchto skutečností se liberecký magistrát 
rozhodl k trvalému rozšíření úřední doby na šest dní v týdnu.

Kdy si tedy budou moci občané vyřídit na magistrátu 
své záležitosti? 

Jak již bylo řečeno, magistrát bude pro občany otevřen šest 
dní v týdnu. Od 8.00 ráno do 17.00 hodin v pondělí a ve středu 
a od 8.00 do 16.00 hodin v úterý a ve čtvrtek. V pátek se úřad 
uzavře stejně jako doposud ve 14.00 hodin. V přepážkové hale 
Nového magistrátu bude trvale zaveden sobotní provoz nejběžněj-
ších agend, jako jsou pasy a doklady, evidence obyvatel, pokladny, 
řidičské průkazy, agenda poplatků a živnostenské agendy, avšak 
pouze do 12.00 hodin, neboť předpokládáme, že poté se již asi 
budou občané raději věnovat příjemnějším víkendovým zážitkům, 
než je vyřizování úředních záležitostí.

Někteří občané si stěžují na problémy související s pro-
vozem evidence vozidel, zejména na dlouhé čekací doby. 
Bude se tato situace řešit?

Dlouhou dobu jsem byl konfrontován s řadou stížností na pro-
blémy oddělení registru vozidel. Přestože byl otevřen, na rozdíl 
od jiných úřadů, pět dní v týdnu, tvořily se zde v kritických 
obdobích, jako je konec roku a začátek prázdnin, ohromné fronty. 
Na změnu provozu jsme nemohli přistoupit, neboť nebylo možné 
ji ve stávajících prostorech uskutečnit. Rozhodli jsme se proto 
k rekonstrukci přízemí budovy Uranu, kde vzniklo od 1. prosince 
nové pracoviště registru vozidel, kopírující v mnoha ohledech 
řešení osvědčené z haly Nového magistrátu.

Jaké výhody přesun do nových prostor přinese?
Veřejnost se zde setká s dnes již známým vyvolávacím sys-

témem, přepážkami a možností objednat se na jednání předem, 
prostřednictvím internetu. Čekárna byla v nových prostorech 

vybavena tak, aby čekání bylo pro občany co nejpříjemnější. 
Důležitým prvkem je změna organizace práce na přepážkách 
s cílem maximálně zrychlit odbavení a zkrátit čekací lhůty. Mnozí 
občané jistě uvítají, že i toto pracoviště bude od ledna 2009 
otevřeno každou sobotu dopoledne.

Liberecký magistrát je v mnohém v České republice 
jedinečný, ať je to rozšířená úřední doba nebo třeba vybudo-
vání vyvolávacího systému na přepážkových pracovištích. 
Od roku 2009 si však připíše další celorepublikový unikát. 
Prozraďte nám jaký.

Vůbec poprvé v historii zavádí Magistrát města Liberce pro pra-
covníky přepážek stejnokroje. Je to především z důvodu jednotnosti 
vzhledu pracovníků přepážkových hal a jejich snadná identifikace. 
Jednotné oblečení navíc přispěje ke zlepšení celkového vzhledu 
úřadu. Takzvaný dress code je celosvětovým trendem v mnoha 
firmách, u nás je znám především z bankovních institucí nebo 
pošty. Návrh stejnokroje vzešel ze soutěže, kterou magistrát uspo-
řádal ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Nechtěli 
jsme jít směrem ke klasickým, finančně náročným uniformám, šlo 
nám spíše o výrazné a jednotící prvky. Stejnokroj, který navrhl 
student Technické univerzity Ondrej Bederka, je sestaven pouze 
z elegantní tmavě modré vesty, která nese logo Statutárního města 
Liberec, a šátku či kravaty ve žluté barvě. Myslím, že zavedení 
stejnokrojů v úředním prostředí je malá, ale milá změna. 

Ptala se Zuzana Škodová

Pokračování ze strany 1
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Poskytovat pomoc, rady, informace všem, kteří nedokážou 
svoji obtížnou životní situaci řešit sami a nevědí si rady, posky-
tuje nově založené Sociální informační centrum při Komunitním 
středisku KONTAKT. Sídlí v Josefině Údolí 5, pod Liebiegovou 
vilou (naproti ubytovnám).

Sociální informační centrum je bezplatné a jeho služby 
jsou určeny cizincům, příslušníkům národnostních menšin, 
seniorům, zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům. 
„Škála služeb je široká. Jde vždy o indivuduální přístup klienta, 
který se na centrum obrátí. Ať jde o informace a kontakty 
na organizace poskytující sociální služby, odborné poradenství, 
pomoc při začleňování do občanské společnosti. Ale je to i po-
moc s vyplněním formuláře, kde najít odborného lékaře, kde 
požádat o sociální příspěvek, jak se ucházet o práci a mnoho 
dalších,“ uvedla náměstkyně primátora Naďa Jozífková. Ředitel 
Komunitního střediska KONTAKT, Michael Dufek, doplnil, 
že návrh na vznik informačního centra vzešel od občanů 
a uživatelů sociálních služeb v rámci Komunitního plánování 
sociálních služeb v Liberci. 

Sociální informační centrum je otevřeno v pondělí a ve středu 
od 13 do 16 hodin, v úterý od 9 do 12 hodin, a ve čtvrtek 
od 16 do 18 hodin, kdy jde pouze o konzultační hodiny. 
Klienti se mohou i objednat, a to na tel. číslech: 485 244 988, 
731 643 356, 485 244 989.

Sociální informační centrum pomůže a poradí

Dagmar Slezáková
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Unikátní stříbrné medaile, které budou sloužit výhradně 
potřebám Statutárního města Liberec, vyrazila Česká Mincovna,  
a. s., Jablonec nad Nisou, a to v počtu tři sta kusů. Medaile 
budou sloužit k obdarovávání významných hostů a rodáků 
z města pod Ještědem.

„První, kdo by mohl tuto medaili získat, je světoznámý sochař 
Markus Lüpertz, který se v Liberci narodil a dodnes se k tomu 
hlásí. O tom, komu bude medaile udělena, nakonec rozhodne pri-
mátor města,“ uvedl Martin Korych, tiskový mluvčí magistrátu

Stříbrná medaile o průměru 50 milimetrů se  pravděpodobně 
neobjeví ani v žádné sběratelské sbírce, neboť nejdou do pro-
deje sběratelů, jako tomu je například u hejtmanských dukátů. 
Sběratel ji může získat pouze od obdarované osoby. 

Autorem medailí je pedagog Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Jablonci a medailér Petr Horák, který pracoval s libe-
reckou radnicí již na předchozí zakázce, kdy si město nechalo 
vyrazit pamětní medaile u příležitosti otevření Tipsport areny. 
Také proto se na obou sériích objevuje motiv liberecké radnice. 
„Ztvárnění radnice je natolik krásné, že jsme motiv na líci pa-
mětní mince ponechali,“ poznamenal primátor Jiří Kittner.

Na rubu mince je vymodelována Paní Liberec tak, jak je 
známa z vitráží magistrátu.

Projet automobilem kdykoliv přes náměstí Dr. E. Beneše 
nebo zde parkovat po celý den už nebude možné. Vjezdu 
řidičů na náměstí zabrání závora, která bude otevřena pouze 
dvakrát denně. Vzhledem k neúnosné situaci, kdy v pěší zóně 
se pohybovalo stále více automobilů, se magistrát rozhodl učinit 
tomuto nešvaru přítrž a dopravu v pěší zóně regulovat. 

„V radě jsme kvůli tomu měli vášnivou diskusi. Jsme si 
vědomi, že režim, který chceme v zóně zavést, se nebude 
zamlouvat podnikatelům nebo lidem, kteří zde bydlí. Myslet si, 
že řidiči budou respektovat dopravní značení, je hodně naivní. 
Bylo nezbytné problém řešit, jelikož situace je opravdu neúnosná 
a na magistrát přicházelo stále více stížností,“ řekl primátor Jiří 
Kittner. Původně instalované vysouvací sloupky se žel neosvěd-
čily zejména po technické stránce a v souvislosti s klimatickými 
podmínkami. Závora vyřeší pěší zónu v okolí radnice, náměstí 
Dr. E. Beneše, ulice 5. května a Pražské ulice. Jednak se 
zóna rozšíří o ulici 5. května v úseku od radnice po Šaldovo 
náměstí, kde je již nyní zrušen výjezd vozidel do křižovatky. 

Mírným rozšířením bude i zavedení režimu pěšího provozu blíže 
k Divadlu F. X. Šaldy. Zde dojde na patě radnice k osazení 
závory, která se zvedne dvakrát denně, a to v době od 6.30 
do 10.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin. V uvedené době 
budou moci do pěší zóny vjet vozidla zásobování, po zbytek dne 
zůstane zóna uzavřena. Tento režim nebude platit pro zvláštní 
příležitosti (svatby), přístup složek integrovaného záchranného 
systému a vjezd na vyhrazená stání těsně za závorou. Navíc 
složky integrovaného záchranného systému budou vybaveny 
vysílačkami, s jejichž pomocí si závoru otevřou a jako jediní 
budou mít přístup do zóny zespodu Pražské ulice. „Pokud by 
tudy však vjela jiná vozidla, vystavují se řidiči pokutě,“ upo-
zornil primátor. 

Parkovací místa z ulice 5. května se přesunou do objektu 
Plaza a před závorou zůstanou zachována parkovací místa pro 
návštěvy magistrátu a jedno pro držitele průkazu ZTP/P. 

Tento nový režim pěší zóny začne platit po dokončení 
výstavby objektu Liberec Plaza.

Pěší zónu ohlídá závora

Magistrát města Liberec upozorňuje, že od 1. prosince 2008 
působí oddělení registru vozidel v nově zrekonstruovaných pro-
storách v přízemí bývalé budovy Uranu – ul. 1. máje. Do nových 
prostor se přestěhovala i sekce schvalování jednotlivě dovezených 
nebo přestavěných vozidel, která sídlila ve třetím patře budovy 
Nového magistrátu. Nové pracoviště je kromě příjemnějšího in-
teriéru pro klienty vybaveno také novým vyvolávacím zařízením 
a kamerovým dohledem. To umožní on-line informace na we-
bových stránkách města o počtu čekajících klientů, možnost 
zajištění přednostního odbavení s přihlášením přes internet 
i pohled do čekárny. Od 1. 1. 2009 bude i na registru vozidel 
zaveden sobotní provoz od 8.00 do 12.00 hod. 

Město má unikátní 
stříbrné medaile

(sl), foto: Bořivoj Černý

REGISTR VOZIDEL 
PŘESTĚHOVÁN

(sl)

vyhlašuje 1. kolo pro poskytnutí dotací z kulturního fondu 
v roce 2009 na akce zahájené v období od 1. února 2009 
do 31. července 2009.

Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispo-
zici na oddělení kultury a sportu Magistrátu města Liberec 
(budova radnice, 1. patro, kancelář č. 109c), v recepci rad-
nice a na webových stránkách Statutárního města Liberec  
www.liberec.cz. Vyplněné žádosti lze zaslat poštou, odevzdat 
v podatelně radnice nebo předat na oddělení kultury a sportu 
(1. patro budovy radnice, kancelář  č. 109c) do termínu uzávěrky, 
tj. do středy 7. ledna 2009 do 17.00 hodin. Další dotazy 
rádi zodpovíme na tel. čísle 485 243 382 (M. Matviaková, 
referentka oddělení kultury a sportu).

Dagmar Slezáková

Statutární město Liberec
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A léta běží. . .
Jména seniorů, kteř í oslavi l i  

narozeniny v listopadu 2008, zajistila 
Komise pro občanské záležitosti.

90 let – Jiří Živnůstka, Gertruda Holá, 
Anna Smolíková, Bohuslav Beneš, 
Ludmila Staňková, Anna Vrbíková, 
Vlasta Dostálová
91 let – Jaroslav Kohout, Dobromila 
Jarošová, Jarmila Šmídová, Marie 
Juřenová, Rudolf Prokop, Marta 
Vomáčková, Anna Hauková
92 let – Marie Pi lcová, Marie 
Budešínská, Bohumíra Malá
93 let – Vojtěch Nejedlo
94 let – Alžběta Tesařová, Marie 
Ronová
95 let – Emilie Šimonová, Charlotta 
Linhartová, Miroslava Manželová
96 let – Vilém Bednář, Rašela 
Lebovičová
97 let – Milada Severová
98 let – Otto Sluka

Oslavencům k jejich významné-
mu životnímu jubileu gratulujeme.

Pomáhat je lidské a začít můžete s Dobromyslem

Se zajímavou přednáškou doplněnou o promítání filmu přišel mezi 
seniory žijící v DPS Borový vrch, Šimáčkova  a Burianova pan MVDr. Jiří 
Dousek. Vyprávění o veterinární praxi, ochraně a péči o domácí i hospo-
dářská zvířata bylo přijato s nadšením, neboť každý ze seniorů za svůj 
život získal mnoho zážitků spojených se zvířaty. Pan doktor dlouho 
zodpovídal dotazy na současné problémy, týkající se soužití zvířat a lidí, 
a na závěr besedy přislíbil svoji další návštěvu u seniorů. 

Text a foto: Kontaktní středisko KONTAKT

Nemocniční dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí nezištným 
způsobem přispět ke zpříjemnění pobytu pacienta v ne-
mocnici. Ve svém volném čase zprostředkovávají pacientům 
kontakt s vnějším světem. Mnohdy stačí prostá rozprava 
o zcela všedních věcech či pozorné naslouchání zajímavému 
životnímu příběhu. Odměnou pro dobrovolníky bývá úsměv 
na pacientově tváři.

Tito lidé se v Krajské nemocnici Liberec, a. s.,  poprvé objevili 
na konci roku 2003. V září 2008, tedy prakticky po pěti letech 
činnosti, došlo v rámci dobrovolnického programu k významné 
změně. V liberecké nemocnici vznikla interní pozice koordi-
nátora dobrovolníků. Cílem dobrovolnického centra Dobromysl, 

Prvních 30 absolventů Senior akademie 
má od listopadu i město Liberec. Projekt 
Statutárního města Liberec a Komunitního 
střediska Kontakt Liberec, p. o., za finanční 
podpory Ministerstva vnitra ČR byl zakončen 
9. listopadu na Malé Skále, kde primátor 
města Jiří Kittner slavnostně předal absol-
ventům závěrečné certifikáty. Během mě-
síčního studia se účastníci prostřednictvím 
odborných lektorů dozvěděli řadu užitečných 
informací k ochraně zdraví, bezpečí a ma-
jetku v takové míře, aby je byli schopni 
adekvátně předávat vrstevníkům ve svém 
okolí. Přednáškové bloky byly také doplněny 
v několika případech i praktickou ukázkou, 
jako je například činnost městského kame-
rového systému nebo činnost operačního 
střediska záchranné služby.

které funguje při Krajské nemocnici Liberec, je vytvořit a řídit 
životaschopný tým dobrovolníků, který bude svou nezištnou 
činností přispívat k péči o klienta v psychosociální oblasti. 

Snahou centra je začlenit dobrovolníky do organizační struk-
tury nemocnice tak, aby byla spokojenost na straně všech 
zúčastněných, tj. pacientů, zdravotníků i dobrovolníků. V rámci 
společnosti přispívat k posílení vnímavosti vůči druhému.

Máte chuť pomáhat?  Stačí jen kontaktovat  Ing. Tomáše 
Hendrycha, koordinátora dobrovolnického centra Dobromysl 
při Krajské nemocnici Liberec, a. s.: tomas.hendrych@nemlib.
cz,  tel: 485 312 964. Adresa: KNL, a. s. – Dobrovolnické 
centrum Dobromysl, Husova 10, 460 01  Liberec 1.

(ksk)



6 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • PROSINEC 2008

Výstava o liberecké radnici přilákala i zahraniční návštěvníky

Přes 1 800 návštěvníků z řad občanů celé České republiky i zahraničních hostů 
zavítalo během října do Galerie U rytíře. U příležitosti 115. výročí odhalení závěrečného 
kamene stavby radnice uspořádalo Statutární město Liberec ve spolupráci s Kulturními 
službami a  Severočeským muzeem výstavu pod názvem Včera a dnes. Cílem bylo 
přiblížit všem generacím poutavou formou historii a architektonické proměny jedné 
z nejkrásnějších dominant Liberce. 

V obou salóncích Radničního sklípku bylo shromážděno množství zajímavých před-
mětů a dobových materiálů spjatých jak s původní renesanční radnicí, tak s tou nynější 
z konce 19. století. Návštěvníci si mohli prohlédnout model historické radnice, původní 
plány budovy, fotografie a knihy věnované liberecké radnici, na plátno se promítaly 
krátké útržky z filmů z dávné i novější doby, které se k radnici váží. Řada z nich 
si tak jistě obohatila své znalosti o řadu nových informací. Mnohé mohlo například 

překvapit, že věž Severočeského muzea je přesnou kopií původní věže staré radnice nebo že v roce 1893 měl Liberec radnice 
dokonce dvě. Mezi nejvzácnější exponáty patřily původní části staré renesanční radnice z 16. stol. Vystaveny byly i pískovcový 
pylon a dvě vzácné původní vitráže, jež dříve radnici zdobily. Velkému zájmu se těšil také původní rytíř – korouhevník z radniční 
věže, uložený v současné době v Severočeském muzeu, či zvon z roku 1697, který Liberečanům v dávných dobách ohlašoval ze 
staré radnice požáry a později byl z nostalgie umístěn do niky na zadní fasádě nové radniční budovy. 

Úspěch výstavy dokládají pozitivní reakce jak z řad dospělých, tak dětí, kteří ji zhlédli a svoje dojmy zanesli do návštěvní 
knihy: „Výstava je úžasná a i pro pamětníky objevuje překvapující poznatky,“ napsala například paní Ponikelská. Vysoký zájem 
veřejnosti a kladné ohlasy ostatních návštěvníků její slova potvrzují. Příjemnou zprávou navíc je, že výtěžek ze vstupného ve výši 
12 494  Kč bude použit jako podstatná část nákladů na odlití repliky historického zvonu. Zatímco zvon se vrátí na své místo, 
replika bude pro potěchu návštěvníků radnice trvale umístěna na veřejně přístupném místě.

Pro ty, kteří si výstavu nestihli v říjnovém termínu prohlédnout, máme dobrou zprávu – část výstavních panelů bude umís-
těna na chodbách staré radnice a Nového magistrátu po řadu dalších měsíců.  Kancelář tajemníka

Na začátku letošního roku odbor rozvojových projektů připravil a podal 11 žádostí na spolufinancování zateplení vybraných 
pavilónových objektů mateřských a základních škol do Operačního programu Životní prostředí s cílem snížit spotřebu energie, 
emise oxidu uhličitého a provozní náklady budov města. Konkrétní školy a školky byly vybrány odborem školství, kultury 
a sportu. Úpravy, které na budovách budou provedeny, jsou navrženy energetickými audity, zpracovanými firmou CITYPLAN,  
s. r. o. Devět školských budov města tak bude mít „nový kabát“. Jedná se o MŠ Jablůňka v Pavlovicích, MŠ Motýlek na síd-
lišti Broumovská, MŠ Stromovka ve Františkově, MŠ Malínek v Doubí, MŠ Sluníčko v Pavlovicích, MŠ Kamarád v Rochlici, ZŠ 
Lesní, ZŠ Jabloňová, ZŠ Vrchlického. Původně byla plánována realizace čtyř projektů na rok 2008, jeden na rok 2009 a čtyři 
na rok 2010. Bohužel sdělení o přiznání dotace přišlo později. Město přistoupilo letos v srpnu k realizaci zateplení v letošním 
roce jen u dvou mateřských škol – MŠ Jablůňka a MŠ Motýlek.

Město zahájilo zateplování mateřských škol

Výběrové řízení na realizaci projektu MŠ Motýlek – reali-
zace úspor energie vyhrála společnost SYBAN, s. r. o. Areál 
školky byl již dříve částečně zateplován; v rámci tohoto pro-
jektu budou předchozí úpravy doplněny o  zateplení střechy 
pavilonů a výměnu původních oken a dveří. 

Dodavatelem stavebních prací pro projekt MŠ Jablůňka 
– realizace úspor energie byla vybrána společnost Stavoterm 
Černý, s. r. o. Revitalizace budovy zahrnuje zateplení střešní 
konstrukce, zateplení obvodového pláště školky a výměnu 
nevyhovujících výplní otvorů (oken a dveří) školky.

Realizace schválených projektů bude pokračovat v příštím roce, a to v Mateřských školách Malínek, Stromovka a Sluníčko. Již 
nyní se projektují úpravy, které doporučil energetický audit. Ve většině případů jde o výměnu oken a dveří, o zateplení obvodového 
pláště a o zateplení střech objektů. Ostatní projekty, zahrnující zateplení tří škol a jedné školky, budou realizovány v roce 2010. 

  Dana Štefanová
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Čtvrté víkendové setkání 
dětí pořádané oddělením 
sociálně právní ochrany dětí 
a oddělením kurátorské čin-
nosti magistrátu se uskuteč-
nilo 7. až 9. listopadu 2008 
v rámci III. sociálně-výchov-
ného cyklu. Zúčastnilo se ho 
24 dětí ve věku od 7 do 12 
let. Tentokrát pobyt proběhl 
na Chatě Polesí u Rynoltic. 

Za dětmi přijeli pracovníci Státního zdravotního ústavu Liberec, 
kteří s nimi zábavnou formou nacvičovali zvládání situací 
v ohrožení života. Svými aktivitami se také zaměřili na vztahy 
ve skupině, sebereflexi a sebepoznání. Odpoledne strávené 
s lektory bylo tak pro děti nejen zábavné, ale i poučné. 

Druhý den účastníci zhlédli ukázku psovodů Městské policie 
Liberec a  měli možnost vidět práci strážníků a jejich čtyř-
nohých přátel v terénu. Na praktickou část navázala beseda 
s pracovníkem městské policie na téma základy osobní bez-
pečnosti. Děti byly upozorněny na možná nebezpečí, s nimiž 
se mohou v běžném životě setkat, a seznámily se s tím, jak 
jim předcházet nebo je řešit. Dětem se líbila i návštěva pracov-
níků Červeného kříže s přednáškou o první pomoci. Tradičně 
během pobytu hrály různé hry a vyráběly drobné dárky, které 
si odnesly domů. Velmi se jim povedly pokladničky krásně 
zdobené ubrouskovou technikou. Přestože nám nepřálo počasí, 
nechyběly ani sportovní aktivity, 

Setkání vyvrcholilo poslední den vyhodnocením celého 
pobytu a odměněním zúčastněných dětí.  

Bc. Monika Tvrdková, 
odd. sociálně právní ochrany dětí

Víkendové setkání dětí 

Vážení občané,
přeji Vám, abyste zvládli předvánoční shon a sváteční 

dny prožili v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2009 Vám přeji mnoho zdraví, spokoje-

nosti, úspěchů, jak v osobním, tak i v profesním životě. 

Ing. Jiří Kittner, 
primátor Statutárního města Liberec

Prostory libereckého Domu kultury budou tentokrát již 16. ledna 2009 od 20 hodin patřit všem, kteří zavítají na  
XVII. ples primátora, jehož výtěžek bude opět věnován na charitativní účely. Plesoví hosté se mohou těšit na předtančení 
skupiny TAKT Liberec a Tanečního klubu  Koškovi, módní přehlídku Jablonexu, na zajímavé ceny, neboť vstupenky budou 
slosovatelné, a pochopitelně na půlnoční překvapení. V programu nebude chybět opět videoprojekce, která připomene nej-
důležitější akce roku 2008, jimiž žilo město pod Ještědem. Na taneční parket bude svými melodiemi zvát  Taneční orchestr 
Ladislava Bareše a nebude chybět ani diskotéka. Program plesového večera moderuje Jiří Svoboda.

XVII. ples primátora je tentokrát koncipován do barevného provedení bílé, zlaté, vínové a černé. Ústředním motivem jsou 
motýli stylizovaní do různých ornamentů. Vstupenky budou v předprodeji od poloviny prosince v městském infocentru.

Pozvání na XVII. ples primátora
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Komunitní středisko KONtAKt Liberec, adresa: Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, telefon: (+420) 485 244 992, 
e-mail: klub@ksk.liberec.cz, otevřeno: pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin.
V prosinci pro Vás Komunitní středisko Kontakt pořádá:

Program Klubu seniorů

Úterý 
9. prosince 

10.00 hodin 
Klub seniorů Kontakt 

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Úterý 
9. prosince 

14.00 hodin 
Klub seniorů Kontakt 

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

Čtvrtek 
11. prosince 

10.00 hodin 
Kuželna tipsport aréna 

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

Čtvrtek 
11. prosince 

13.30 hodin 
Klub seniorů KONtAKt

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
12. prosince 

10.00 hodin 
Sál – suterén KONtAKt

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit 
si kondici. 

Úterý 
16. prosince 

10.00 hodin 
Klub seniorů KONtAKt

 Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Čtvrtek 
18. prosince 

13.30 hodin 
Klub seniorů KONtAKt

 Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
19. prosince 

10.00 hodin 
Sál – suterén KONtAKt

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit 
si kondici. 

Od 22. 12. 2008 do 2. 1. 2009 bude Klub seniorů uzavřen.  
Komunitní středisko Kontakt Liberec Vám přeje klidné prožití vánočních svátků.

Položením kytice růží u nového 
pomníku padlých československých 
legionářů uctili jejich památku ná-
městek primátora Ondřej Červinka 
a místní občané městské části 
Pavlovice-Letná. Nový pomník 
od architekta Davida, který je 
připomínkou válečných veteránů 
padlých v první světové válce, stojí 
v zahradě MŠ V Zahradě v Žitavské 
ulici. Dnešní mateřská škola stojí 
v místech, kde bývala první čes-
ká škola v Liberci a kde také byl  
21. října 1928 odhalen pomník padlým 
legionářům s bustou T. G. Masaryka. 
Původní pomník a pietní místo dnes 
připomínají jen jejich torza. Nový 
pomník má z jedné strany uveden 
letopočet 1914–1918 a z druhé strany 
je otvor, do něhož byl vložen tubus 
s dochovanými dokumenty a foto-
grafiemi. Otvor je zakryt kovovou 
destičkou s vyobrazením původního 
pomníku. Na realizaci pomníku se 
podíleli místní občané, kteří přišli 
s myšlenkou obnovení důstojného 
místa jako vzpomínky na padlé le-
gionáře a měli dostatek historických 
dokumentů i snímků. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Upozorňujeme všechny motoristy, že od 1. ledna 2009 bude liberecký magistrát 
vybírat nové poplatky, a to tzv. „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití 
a odstranění vybraných autovraků“. Tento druh poplatku je zaveden novou legislativní 
úpravou a na jeho výši nemá žádný z úřadů vliv. Celá výše vybraného poplatku je 
příjmem Státního fondu životního prostředí ČR, v jehož prospěch musejí všechny 
úřady vybrané prostředky odvádět. Další podrobnosti zjistíte na webových stránkách 
města www.liberec.cz v sekci Aktuality nebo na odboru dopravy.

Velmi se omlouváme za tiskovou chybu v letáku Rádce občana Matrika III, kdy 
z textu vypadla důležitá část věty, týkající se ověřování shody opisu. Správné znění 
je: Vidimace (shoda opisu nebo kopie s listinou) se neprovede, je-li listina, z níž 
je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce 
a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně před-
ložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny 
pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele.

• vyhlašuje 1. kolo pro poskytnutí dotací ze sportovního fondu v roce 2009 
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce zahájené v období od 1. března 
2009 do 31. srpna 2009. Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici 
na oddělení kultury a sportu Magistrátu města Liberec (budova radnice, 1. patro, 
kancelář č. 109b), v recepci radnice a na webových stránkách Statutárního města 
Liberec www.liberec.cz. Vyplněné žádosti lze zaslat poštou, odevzdat v podatelně 
radnice nebo předat na oddělení kultury a sportu (1. patro budovy radnice, kancelář 
č. 109b) do termínu uzávěrky, tj. do středy 7. ledna 2009 do 17.00 hodin. Další 
dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 485 243 765 (R. Sobotková, referentka oddělení 
kultury a sportu).

• vyhlašuje 1. kolo pro poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělá-
vání Statutárního města Liberec v roce 2009. Dotace budou poskytovány na ak-
ce uskutečněné v období od 1. března 2009 do 30. září 2009. Tiskopisy žádostí včetně 
základních pravidel jsou k dispozici na odboru školství, kultury a sportu (budova 
radnice, 1. patro, kancelář č. 111a), v recepci radnice a trvale na webových stránkách 
www.liberec.cz. Vyplněné žádosti budou přijímány každý pracovní den na odboru 
školství, kultury a sportu do pátku 30. ledna 2009 do 14.00 hodin.

MOTORISTÉ POZOR! Nové poplatky

Upozornění!!!

Statutární město Liberec



2008

9ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • PROSINEC 2008

PROGRAM LETOŠNÍCH ADVENTNÍCH DNŮ
Statutární město Liberec připravilo na období letošního adventu řadu kulturních akcí, které by měly Liberečanům zpří-
jemnit předvánoční čas a vnést do všedních dnů plných shonu chvíle klidu a pohody.

Změna programu vyhrazena.

Vánoční program pořádaný Statutárním městem Liberec je zveřejněn 
na stránkách www.liberec.cz a na plakátovacích plochách.

úterý 16. 12. 
–úterý 23. 12.

9.00–17.00 hodin Betlém a Strom přání budou každý všední den a v sobotu dopoledne vystaveny na 
nádvoří radnice. 23. 12. ve 12.00 hodin budou všechna přání odeslána Ježíškovou poštou 
ke splnění. Také letos se několik šťastlivců svých vysněných dárků skutečně dočká.

středa 17. 12. 16.30 hodin Koncert libereckých trubačů z ochozu radnice.

čtvrtek 18. 12. 
pátek 19. 12. 
sobota 20. 12.

10.00–17.00 hodin 
10.00–17.00 hodin 
10.00–16.00 hodin

Vánoce očima dětí. Tradiční výstava vánočních výtvarných prací dětí libereckých 
mateřských škol v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice. Výstava bude slavnostně 
zahájena ve čtvrtek 18. prosince v 10.00 hodin náměstkem primátora Ing. Ondřejem 
Červinkou.

čtvrtek 18. 12. 17.00 hodin S vánočními skladbami vystoupí v hale Nového magistrátu dechový soubor Absolute 
Brass kvintet.

pátek 19. 12. 17.00 hodin Nový magistrát rozezní spirituály v provedení pěveckého sboru Cum decore.

neděle 21. 12. 11.00–11.45 hodin 

18.00 hodin

Příchod Panny Marie do Betléma.
Oživlý betlém sdružení V.O.R.E.L. na schodech před radnicí.
4. adventní koncert v obřadní síni radnice Vystoupí Czech collegium kvintet 
se svým vánočním programem Zapálení 4. adventní svíce a zdobení vánočního 
stromku v obřadní síni.

pondělí 22. 12. 16.30–17.00 hodin Koncert 8 dechových nástrojů Celestýnky z ochozu radnice.

úterý 23. 12. 11.30–12.00 hodin Zakončení vánočních trhů na náměstí koncertem libereckých trubačů z ochozu 
radnice.

Odměny členům okrskových volebních komisí č. 1–79 v Liberci jsou  vypláceny 
od 12. prosince 2008 (bankovním převodem na uvedený účet nebo v pokladně 
Nového magistrátu, přízemí – přepážka č. 5).

Odbor rozvojových projektů př i-
pravil a podal 27. 3. 2008 v rámci 
2. výzvy žádost na spolufinancování 
projektu „Rekonstrukce přístupové ko-
munikace k horskému Hotelu Ještěd 
a do Spor tovn ího areá lu Ještěd“ 
z Regionálního operačního programu 
Severovýchod.

Letos v červenci odbor obdržel 
od Úřadu regionální rady regionu soudrž-
nosti Severovýchod oficiální oznámení, 
že projekt byl schválen k poskytnutí 

dotace. Na základě toho město do-
plnilo přílohy, které jsou požadovány 
k podpisu smlouvy o dotaci. Projekt je 
zacílen do prioritní osy 3 Cestovní ruch 
do oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní 
infrastruktury a doprovodných aktivit 
v oblasti ČR a jeho obsahem je kom-
pletní rekonstrukce hlavní přístupové 
komunikace  Výpřež–Ještědka–Ještěd. 
Tímto projektem chce Statutární město 
Liberec  zkvalitnit přístup turistům 
a návštěvníkům na Ještěd a do spor-

tovního areálu Ještěd. Výše dotace je 
92,5 % z celkových způsobilých výdajů, 
z toho 85 % z EU (Evropský fond pro 
regionální rozvoj) a 7,5 % ze státního 
rozpočtu. Na spolufinancování samot-
ným městem zbývá 7,5 %, což se nyní 
odhaduje na částku něco málo přes 
4 miliony Kč. 

Město připravilo nejprve výběrové 
řízení na technický dozor investora 
a poté  ve spolupráci s odborníkem 
upravilo zadávací dokumentaci na výběr 
dodavatele stavby – podlimitní veřejnou 
zakázku. Toto výběrové řízení bude pro-
bíhat do konce roku a  uzavření smlouvy 
se předpokládá po ukončení a schválení 
výsledků zadávacího řízení, tedy v lednu 
2009. Dokončení kompletní rekonstrukce 
je plánováno do konce června 2010. 

Město Liberec  realizací tohoto pro-
jektu přispěje ke zlepšení podmínek pro 
rozvoj cestovního ruchu s cílem tuto 
dominantu regionu a národní památku 
ještě více a bezpečněji zpřístupnit pro 
návštěvníky.

Do Liberce směřují prostředky z Evropské unie 
na zlepšení cestovního ruchu

NEPŘEHLÉDNĚTE
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Zásah měsíce

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Během října a začátkem listopadu libe-
rečtí dobrovolní hasiči vyjížděli k řadě mi-
mořádných událostí. Jednou z největších 
byl požár rodinného domu v Tanvaldské 
ulici, ke kterému došlo 20. října. Na místo 
zásahu byli vysláni profesionální hasiči 
ze stanice Liberec a dobrovolné jed-
notky z Vratislavic nad Nisou, Vesce, 
Pilínkova, Horního Hanychova a Proseče 
nad Nisou. I přes veškeré úsilí hasičů 
oheň zcela zničil jednu z podkrovních 
místností a celou střechu domu. Podařilo 
se zachránit majetek v přibližné hodno-
tě půl milionu korun. Pravděpodobnou 
příčinou požáru bylo neopatrné zacházení 
s otevřeným ohněm. 

Nejrušnějším dnem byl pro liberecké 
dobrovolné hasiče 30. říjen. Přítomnost  
4 dobrovolných jednotek hasičů si vyžádal 
únik ropných látek, ke kterému došlo 
v odpoledních hodinách. Ropné látky 
znečistily asi 500 metrů dlouhý úsek 
v průmyslové zóně Sever a dále rychlost-
ní komunikaci směrem na Jablonec nad 
Nisou.  Hasiči však ten den nebojovali jen 
s ohněm, ale také s vodou. Dobrovolná 
jednotka z Růžodolu v ranních hodinách 
odčerpávala vodu ze sklepa v Těšínské 
ulici. Odpoledne vratislavičtí hasiči pomá-

hali ve Václavské ulici se zprůchodněním 
koryta Doubského potoka, který se vylil 
z břehů a zatopil  jeden z přilehlých 
domů.

Klidný nebyl ani začátek listopadu. 
Krátce po deváté hodině ráno, v úterý 
4. listopadu, došlo v bytovém domě 
v Jablonecké ulici k požáru. Na místo 
události dorazili profesionální hasiči ze 
stanice Liberec, dobrovolné jednotky 
z Krásné Studánky, Růžodolu a Horního 
Hanychova a vozy zdravotnické záchranné 
služby. Policie ČR musela během zásahu 
Jabloneckou ulici částečně uzavřít a od-
klonit dopravu. Došlo ke značnému zakou-
ření objektu, hasiči proto museli zasahovat 
v dýchací technice. Velitel zásahu nařídil 
z bezpečnostních důvodů evakuaci celého 
domu. Dvě osoby byly předány do péče 
zdravotníků. Požár vznikl ve sklepě domu, 
kde zřejmě vlivem neopatrné manipulace 
s otevřeným ohněm vzplály uskladněné 
odpadky. Vpodvečer zasahovali hasiči 
znovu. Na operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje 
byl nahlášen skok neznámého muže 
do Lužické Nisy poblíž Soukenného ná-
městí. K zásahu byli vysláni profesionální 
hasiči ze stanice Liberec a dobrovolná 

jednotka z Růžodolu. Za pomoci lana 
a nastavovacího žebříku byl muž vytažen 
z vody a předán do péče zdravotnické 
záchranné služby. 

Hasiči se také věnoval i preven-
ci a přípravě na zásahy u specific-
kých mimořádných událostí. V sobotu  
22. října se jednotky sboru dobrovolných 
hasičů  z Růžodolu, Karlinek a Horního 
Hanychova zúčastnily taktického cvičení, 
které pořádal krajský hasičský záchranný 
sbor. Tématem cvičení byl únik nebez-
pečné chemické látky z výrobního úseku 
firmy Severochema. Hasiči měli za úkol 
vyhledat a evakuovat zaměstnance ze 
zasaženého prostoru, provést dekontami-
naci a poskytnout první pomoc zraněným 
osobám. Kromě libereckých dobrovolných 
hasičů se cvičení zúčastnily také jed-
notky profesionálních hasičů ze stanice 
Liberec a dobrovolní hasiči Českých 
drah. Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
z Krásné Studánky se o dva dny později 
zúčastnila taktického cvičení v bývalém 
vojenském prostoru Hajniště, kde došlo 
k fiktivnímu požáru muničního skladu 
a přilehlého lesa.

Zuzana Škodová,
odbor kancelář tajemníka

Nebezpečí zábavní pyrotechniky
Blíží se období, kdy bychom měli 

všichni dbát zvýšené pozornosti nejen při 
nákupu, ale hlavně při používání před-
mětů zábavní pyrotechniky. Pyrotechnické 
předměty pro zábavní účely obsahují 
pyrotechnické slože, což jsou mechanické 
směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších 
přídavných látek, jejichž chemickou pře-
měnou (ve formě různě rychlého hoření) 
se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, 
dýmové, tlakové a pohybové účinky. Jsou 
nebezpečné především možností vzniku 
požáru, a při dodržení návodu k použí-
vání neohrozí výbuchem bezpečnost osob 
a majetku. Každý pyrotechnický předmět 
je jinak nebezpečný, jeden nás překva-
pí působivým světelným efektem, jiný 
zase zvukovým, některý obojím. Žádný 
však nemůžeme považovat za bezpečný! 
Bezpečný může být pouze způsob, jakým 
se tyto předměty uvedou v chod. Vyhláška 
ČBU zařazuje podle stupně nebezpečnos-
ti (podle množství pyrotechnické slože 
(dále jen PS), které obsahuje) pyrotech-
nické předměty do tříd nebezpečnosti: 
I. třída obsahuje v jednom kuse max. 
3 g všech druhů PS, II. třída obsahuje 
v jednom kuse max. 50 g všech druhů PS  
a III. třída v jednom kuse max. 250 g 
všech druhů PS. Vyhláška ČBU stanovuje 

pevná pravidla, jak vyrobené pyrotechnické 
předměty balit, přepravovat, skladovat, 
také kde tyto předměty prodávat. A i ta 
nejmenší „petarda“ musí být opatřena ná-
vodem, jak ji bezpečně použít. Například 
pyrotechnické předměty II. a III. třídy 
by se neměly prodávat ve stáncích, ale 
pouze v kamenných obchodech k tomuto 
účelu schválených. Nejdůležitější informací 
z hlediska bezpečnosti je určení, komu 
pyrotechnické předměty mohou být pro-
dány! Pyrotechnické předměty všech tříd 
mohou zakoupit pouze osoby plnoleté, 
což by měli mít na paměti především 
samotní prodejci těchto předmětů. Jen 
pro zajímavost – pyrotechnické předměty  
III. třídy mohou být prodány pouze osobám 
s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

A ještě několik obecných zásad: S py-
rotechnikou by si neměly hrát děti (NE – 
osoby nezletilé), pyrotechnické předměty 
by měly být mimo dosah dětí, neměly by 
se používat pod vlivem alkoholu a jiných 
omamných látek. Pyrotechniku kupovat 
v kamenném obchodě a nepoužívat po-
domácky vyrobené předměty. Předměty 
s vysokým zvukovým efektem odpalovat 
raději dále od svých kamarádů a chránit 
si své i jejich zdraví. Pro odpalování 
různých pyrotechnických předmětů zvolit 
volná prostranství, ne uzavřené prostory, 

dodržovat návody, které jsou součástí 
balení. 

Všem přejeme klidné prožití vánočních 
svátků, veselého silvestra a dobrý start 
do nového roku!

por. Bc. Jan Málek, HZS 
Libereckého kraje

Tradiční soutěž dobrovolných ha-
sičů v požárním útoku se konala ve 
Vratislavicích nad Nisou. O Pohár 
primátora bojovalo 14 družstev, což 
byla zatím nejvyšší účast v historii 
této soutěže.  V kategorii mužů se 
na předních místech umístila druž-
stva z Karlinek a Vesce, v kategorii 
žen zvítězily dobrovolné hasičky ze 
Stráže nad Nisou. 
Foto: JSDH Vratislavice nad Nisou.
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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

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

15.–18. 12. KLÁŠtER
Klášterní 117/2, tel.: 482 710 540

19.–21. 12. U MUZEA
Masarykova 9, tel.: 485 105 593

22.–28. 12. U ORLA
Soukenné 4, tel.: 485 104 527

29. 12. 2008–4. 1. 2009 JIZERSKÁ
Husova 427/15, tel.: 485 108 351

Mimo pohotovost:

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

Dr. Max lékárna – Kaufland 
Rochlice
po–ne (včetně svátků): 8–20 h., 
tel.: 482 313 490

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

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

AKtUÁLNÍ INFORMACE
Dovolujeme si vás upozornit na změnu otvírací doby městského informačního 
centra platnou od 1. 1. 2009: pondělí–pátek 8.00–17.00 a sobota 9.00–12.00.
PRODEJ
• V městském informačním centru najdete vhodné dárky k Vánocům. Pro své blíz-
ké nebo známé si zde můžete vybrat zajímavé publikace s regionálními tématy: 
Staré pohlednice – Liberec (autor Roman Karpaš, prodejní cena 239 Kč), Smrk 
– král Jizerských hor (autor Karel Nádeník a kolektiv, prodejní cena 239 Kč), 
Připomínky zašlých časů – pomníčky Jizerských hor (autoři M. Nevrlý, J. Pikous,  
M. Řeháček, O. Simm, prodejní cena 310 Kč) a nyní i novou reprezentativní publikaci 
Česká republika za prodejní cenu 390 Kč. 
• Novinkou, která určitě udělá radost dětem, je nový maskot města panáček 
Ještídek. Jeho dřevěnou figurku si můžete zakoupit v informačním centru v několika 
podobách za prodejní cenu 105 Kč.
• Příjemným dárkem je i vstupenka na muzikál, divadelní představení či hokej, 
a proto vám již tradičně městské informační centrum nabízí možnost zakoupení 
vstupenek na kulturní a sportovní akce v Liberci i celé České republice v rámci 
prodejních sítí Ticketpro, Ticketportal, Ticketstram a eVstupenka Liberec.
• Pro sběratele máme nabídku kapesních kalendáříků, které mohou žádat zdarma 
v MIC. 
HIStORICKÉ UDÁLOStI MĚSÍCE PROSINCE
6. 12. 1887 zastupitelé rozhodli o vítězném projektu stavby nové radnice (121 let).
18. 12. 1898 byla zpřístupněna budova Severočeského muzea (110 let).
22. 12. 1867 se narodil slavný kritik F. X. Šalda (141 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc prosinec přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Blíží se konec roku 2008 a s ním i období vánočních svátků. Proto společnost A.S.A. Liberec připravila harmonogram svozu 
komunálního odpadu tak, aby bylo možné v maximální míře informovat občany. O vánočních svátcích a na Nový rok bude 
svoz ve městě zabezpečen následovně:

Od 15. 12. až do 26. 12. 2008 budou uskutečněny normální svozové dny, a to i na Štědrý den. V sobotu 27. a neděli  
28. 12. 2008 se uskuteční svozy odpadu na sídlištích, normální svozové dny budou od 29. do 31. 12. 2008. Na Nový rok, 
tedy 1. 1. 2009, je volno a 2. 1. 2009 se uskuteční svozový den jako ve čtvrtek, 3. 1. 2009 jako v pátek. 

Od 5. ledna 2009 pokračují svozové dny běžným způsobem. Provoz sběrného dvora je do 23. 12. 2008 do 17.00 hodin, 
24. 12. 2008–28. 12. 2008 je sběrný dvůr uzavřen. Otevřeno bude mít 29. a 30. 12. 12.2008  od 7 do 17.00 hodin, 
31. 12. 2008 od 7 do 12.00 hodin, 1. 1. 2009 bude zavřeno. Řádný provoz započne od 2. 1. 2009.

V případě jakýchkoli problémů jsou vám k dispozici pracovníci na telefonních číslech 602 772 764 nebo 485 213 020.

Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích

Liberecká ZOO otevřela na svých webových stránkách veřejnou diskusi o chystaném rozvoji Lidových sadů v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberce (IPRM). ZOO tak činí pod tlakem zavádějících informací, šířených záměrně nebo 
neznalostí věci nejrůznějšími jednotlivci či skupinami lidí. 

Místo toho chceme nabídnout diskusi věcnou, pravdivou a bez předsudků. Máme za to, že rozvoj Lidových sadů a liberecké 
zoologické zahrady je v zájmu všech Liberečanů, kteří si dobře uvědomují, že toto území – po desetiletí pustnoucí – potřebuje 
nový impuls, aby se mohlo stát vyhledávaným atraktivním cílem turistů z Česka i zahraničí. 

Nemáme ambice ovlivňovat jakkoli politická rozhodnutí, která náležejí výhradně voleným zástupcům města, zároveň ale 
odmítáme coby štvaná zvěř stát nečinně stranou. Chceme tak být jen dalším zpravodajským kanálem, aby veřejnost měla 
dostatek skutečně relevantních informací, a tím i možnost si na projekt IPRM udělat vlastní kvalifikovaný názor. 

Jak veřejná diskuse funguje? Na webových stránkách ZOO Liberec – www.zooliberec.cz – v sekci Aktuality jsme umístili 
v článku Veřejná diskuse o rozvoji Lidových sadů aktivní proklik (vstup) do našeho diskusního fóra (lze jej nalézt také v sekci 
Informace). Po povinné registraci v dolní části stránky pak lze s heslem bez problémů vstoupit do diskuse Lidové sady a IPRM 
věcně a bez předsudků. Na dotazy či komentáře zájemců bude ZOO Liberec průběžně odpovídat, zároveň budeme v Aktualitách 
zveřejňovat informace o postupu přípravy projektu a další stanoviska.

Liberecká ZOO otevírá veřejnou diskusi o Lidových sadech

ZOO Liberec



V den Památky zesnulých se konal 
v ruprechtickém kostele první benefič-
ní koncert na podporu vzniku hospice 
v Libereckém kraji. Na koncertě, nad nímž 
převzali záštitu předseda Senátu PČR 
Přemysl Sobotka a liberecký primátor Jiří 
Kittner, bylo vybráno 35 450 korun. Od břez-
na 2008, kdy sdružení Hospic pro Liberecký 
kraj vzniklo, do listopadu se podařilo nashro-
máždit přes 340 000 korun. Finanční prostředky jsou vynakládány v této 
fázi přípravy výstavby hospice hlavně na osvětu veřejnosti laické i odborné, 
na stáže ve fungujících hospicích a na vzdělávání členů sdružení v oblasti 
paliativní medicíny a ošetřování umírajících. Pro občanské sdružení  pracují 
ve svém volném čase a zadarmo lidé, kteří se s absencí hospice v našem 
kraji nehodlají smířit. K dnešnímu dni má sdružení 64 členů, z velké části 
zdravotníků. Předsedkyně sdružení Halina Doležalová na koncertě uvedla: 
Výstavba hospice Libereckého kraje už začala. Ano. Těmi nejvzácnějšími 
stavebními kameny jsou lidé – lékaři, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci, 
ale i inženýři, politici, pedagogové a studenti, novináři, hudebníci a herci. 
Lidé, co už pro hospic Libereckého kraje pracují...
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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.

• Atletický běžecký klub (ABK) 
Liberec zve všechny mladé zájemce 
o běhání do běžeckého atletického klubu, 
kde jsou trénováni chlapci a děvčata od 12 
let pod odborným vedením zkušených 
trenérů. Tréninky se konají 2–3krát týdně. 
V zimním období převážně v tělocvičně 
a ve volné přírodě. V létě také na atletic-
kém stadionu v Liberci-Růžodole. Kontakt: 
ABK Liberec, Mirko Gräf, Masarykova 
21, 460 01 Liberec, tel.: 603 877 216, 
485 109 260, e-mail: graf@graf.cz.

• Občanské sdružení Grácie pořádá 
každý pracovní den před začátkem pracov-
ní doby ranní cvičení. Každý den v týdnu 
je jiný druh cvičení s jiným lektorem. 
Cvičí se v tělocvičně Komunitního stře-
diska KONTAKT – Palachova ul. (bývalá 
Liduška). Cvičí se od 6.30 do 7.00 a od 7.00 
do 7.30 h. Kontakt: tel.: 732 329 490, 
607 938 240, email: info@gracie-os.cz

Rady a kontakty

Nový organizační řád magistrátu, který vstoupí v platnost od 1. ledna roku 2009, 
předložil radě ke schválení tajemník. Tento dokument obsahuje několik změn, které jsou 
převážně vyvolány aktuální potřebou reagovat na změny v legislativě, změny v řízení 
některých resortů a potřeby efektivního vedení úřadu. 

Předně dojde ke snížení hodnoty veřejných zakázek, které mohou zadávat ve-
doucí odborů. Nově budou moci vedoucí odboru zadávat veřejné zakázky do limi-
tu zakládajícího povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek  
(2 mil., resp. 6 milionů Kč u stavebních prací). U zakázek s větším objemem bude roli 
zadavatele plnit rada města. Na magistrátu vznikne nový odbor Koordinátor dotací EU, 
který převezme agendu z odboru kancelář primátora a částečně také z odboru rozvo-
jových projektů. Tento odbor bude řídit, připravovat či realizovat jen projekty s dotací 
EU, u nichž to bude výslovně stanoveno orgány SML. Dále dojde ke zrušení oddělení 
hospodářské správy na odboru kancelář tajemníka a vzniku provozního oddělení,  které 
bude zajišťovat provoz úřadu jako takového; veškerou správu budov MML a objektů 
zvláštního určení (lázně, majetek „na cestě“, nalezené a nezařazené objekty). Velkou část 
své náplně toto oddělení převezme z činnosti odboru technické správy veřejného majetku, 
který bude plnit roli správce veškerého dalšího majetku města, zejména městské zeleně. 
Od ledna 2009 se sloučí správní odbor s odborem živnostenský úřad. Vznikne tak odbor 
správní a živnostenský, který bude moci efektivněji využívat svůj personál a přepážky. 
Tato změna je vyvolána rozsáhlou úpravou legislativy na úseku kompetencí obou odborů. 
Odbor komunálních služeb přijde o nefungující koncepci oddělení kontroly Městské po-
licie Liberec a částečně na něj přejdou některé povinnosti vyplývající z převodu správy 
komunikací a veřejné zeleně z TSML, a. s., zpět na magistrát. Rozhodující část agendy 
však po převodu správy komunikací a zeleně přebere odbor technické správy veřejného 
majetku, který bude zaštiťujícím odborem i pro správu veřejného osvětlení. Odbor ko-
munálních služeb by tak měl v budoucnu řešit spíše koncepční materiály a projektovou 
dokumentaci na úseku veřejné zeleně, náhradní výsadby a rozvoje parků.

Realizován bude také převod některých agend odboru sociálních a zdravotních služeb 
na jiné subjekty – Komunitní středisko KONTAKT, p. o., a Městskou policii Liberec 
(například prevence kriminality). 

Magistrát má nový organizační řád

U příležitosti státního svátku, dne 
28. září, se na náměstí Dr. E. Beneše 
uskutečnila slavnostní přehlídka 
všech osmi libereckých jednotek sbo-
ru dobrovolných hasičů a jejich tech-
niky. Akce se zúčastnila také Vodní 
záchranná služba Liberec a městští 
policisté, kteří předvedli ukázku ze 
zásahové činnosti a práci psovodů. 
V rámci přehlídky předal primátor 
města Jiří Kittner dobrovolným hasi-
čům z Machnína novou cisternovou 
automobilní stříkačku Tatra 815. Ta 
nahradí stávající vozidlo, které již 
nebylo schopné plnit všechny ná-
roky kladené na zásahovou činnost 
na území města. Statutární město 
Liberec v souladu s koncepcí plánu 
obměny hasičské techniky pravidelně 
vybavuje liberecké jednotky dobro-
volných hasičů potřebnou technikou, 
s novou požární cisternou zasahují 
od loňského roku také dobrovolní 
hasiči z Horního Hanychova. 

Zuzana Škodová, 
odbor kancelář tajemníka

Martin Korych, tiskový mluvčí MML


