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4. zasedání zastupitelstva města v roce 2009  
se koná ve čtvrtek 30. 4. 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice
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Soutěž o domácí kompostér

Ve druhé polovině března se uskutečnilo stěhování obyvatel domu s pečovatelskou 
službou v ulici Šimáčkova do nových bytů v Zeleném údolí v ulici Krejčího. Vzhledem 
k tomu, že se stěhování týkalo více než 60 starších lidí, vyžádala si jeho příprava 
značné úsilí jak ze strany Statutárního města Liberec, odboru sociálních a zdravotních 
služeb, které celou akci koordinovalo, tak i ze strany obyvatel DPS Šimáčkova.

Odbor sociálních a zdravotních služeb si přizval ke spolupráci další zainteresované 
organizace, tj. příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče a  Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec a  jeho pracoviště Sociální  informační centrum, dále 
obecně prospěšnou společnost Komunitní práce Liberec a sbory dobrovolných hasičů, 
jejichž práci koordinoval odbor kanceláře tajemníka – oddělení krizového řízení.

V průběhu měsíce února a března byly seniorům postupně zajišťovány formality 
nutné při změně bydliště, tj. přehlášení trvalého pobytu, výměny občanských průkazů 
včetně zajištění fotografa, změny plateb SIPO, 

Libereckým seniorům byly předány 
k užívání nové byty

Pokračování na straně 3

Magistrát města Liberce chystá na jaro 
tohoto  roku  rozšíření  svých  služeb  pro 
občany. Jednou z nich bude vznik nového 
telefonního čísla, na které budou moci lidé 
pomocí textových zpráv (sms) nahlašovat 
různé podněty, např. ohlášení černé sklád-
ky, poničení městského majetku,  týrání 
dětí či zvířat, nepořádek na ulicích a další 
skutečnosti, kterými by se město mělo 
zabývat.  Od  tohoto  kroku  si magistrát 
slibuje  především  zlepšení  komunikace 
mezi občany a úřadem a také rychlejší 
a efektivnější řešení problémů, se kterými 
se obyvatelé Liberce potýkají. 

Mnozí  občané,  kteří  čekají  na  od-
bavení  svých  záležitostí,  jistě  ocení 
umístění nápojových automatů v budo-
vě Nového magistrátu a Uranu. Pro ma-
minky s malými dětmi bude od dubna 
k dispozici také přebalovací pult, který 
naleznou poblíž toalet v přízemí Nového 
magistrátu.  Vedení magistrátu doufá, 
že  tyto  novinky  zpříjemní  občanům 
vyřizování záležitostí na úřadě a vznik 
nové  linky přispěje ke spokojenějšímu 
životu všech obyvatel Liberce. 

Odbor kancelář tajemníka

Nové služby 
pro občany

Se stěhováním seniorů z DPS Šimáčkova do nových bytů v ulici Krejčího 
pomáhali dobrovolní hasiči
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•  Fond rozvoje bydlení  existuje 
v Liberci  již  od  roku  1994. Každoročně 
je podle pravidel projednáváno jeho hos-
podaření  za uplynulých 12 měsíců. Rok 
2008 byl však pro Fond rozvoje bydlení 
zlomový, neboť podle usnesení rady měly 
být všechny půjčky splaceny. Poslední totiž 
fond poskytl přesně před pěti lety a právě 
tato doba je smluvně určena jako doba 
splácení. Kontrolou byly zjištěny čtyři ne-
dostatky v přijatých platbách od občanů. 
Ihned bylo přistoupeno k písemnému vy-
zvání a ve většině případů bylo prokázáno, 
že chyba nastala nepozorností při zadávání 
trvalých příkazů v bance. K 31. 12. 2008 
bylo ukončeno 8 půjček řádným splacením, 
2 případy jsou v řešení a o dalším postupu 

budou rozhodovat právníci. Stav finančních 
prostředků fondu byl k poslednímu lednu 
loňského roku 7 milionů korun. 

• Celkem 15 firem bylo osloveno 
v  rámci  zadání  formou  poptávkového 
řízení na veřejnou zakázku Demolice ob-
jektu v ulici Sokolská 162, 660, Liberec 1. 
Jediným hodnoticím kritériem je nabídko-
vá cena. Připomeňme, že objekt je od kon-
ce loňského roku prázdný a v současné 
době  je  také  odpojen  od  inženýrských 
sítí. Příslušný odbor také prověřil platnost 
vydaných  povolení  k  demolici  objektu 
a odhadnul náklady na její realizaci. Ty 
by se měly pohybovat včetně venkovních 
úprav  okolo  5  milionů  korun.  Zahájení 
demolice  je  předpokládáno  na  přelomu 
března a dubna, ukončení prací by pak 
mělo  proběhnout  koncem května  letoš-
ního roku.

• Radní se na svém zasedání zabý-
vali  zprávou auditorské společnosti 
Deloitte Audit, s. r. o. Tato společnost 
byla k provedení auditu vybrána coby me-
zinárodně uznávaná společnost usnesením 
zastupitelstva ze září loňského roku. Zpráva 
uvádí nedostatky, které byly zjištěny při 
přezkoumání hospodaření SML. V souhr-
nu se dá říct, že jde o zjištění, která již 

dříve vyřkl auditor města a která vyplývají 
z  chyb v  zaúčtování některých operací. 
Zároveň  ale  auditoři  uvádějí,  že  města 
a obce mají zákonem nastavenou metodi-
ku, která neumožňuje zjištěné nesprávnosti 
v témže roce napravit. Výrok auditora totiž 
přichází až po roční uzávěrce. 

Odbor ekonomiky již započal s odstra-
ňováním zjištěných nedostatků, které ne-
mají vliv na chod města ani nepředstavují 
žádné  společensky  závažné  pochybení, 
nýbrž  jde  o  administrativní  záležitosti. 
Zpráva bude předložena zastupitelům a ti 
se jí budou zabývat ještě v první polovině 
letošního roku.

• V červenci příštího roku končí 
platnost patnáctileté smlouvy, kterou má 
město  uzavřenou  se  společností  .A.S.A. 
Liberec,  s.  r.  o.,  na  zneškodňování  od-
padů. V této souvislosti radní projednali 
a schválili materiál, kterým se vyhlašuje 
veřejná  zakázka  na  zajišťování  služeb 
v oblasti nakládání s odpady na území 
SML a zároveň je jmenována komise pro 
otevírání obálek a komise pro posouzení 
a  hodnocení  nabídek.  Výkon  zadavatel-
ských práv bude při této zakázce pro město 
zajišťovat odborná firma, a to na základě 
mandátní smlouvy. (mk)

Statutární město Liberec se pravidelně stará o své jednotky sboru dobrovolných hasičů. Většina z nich má v současnosti v užívání 
nové nebo repasované cisternové stříkačky, stranou však nezůstávají ani opravy zbrojnic či dovybavování jednotek potřebnými pomůckami. 
Na veškerou tuto činnost se město snaží získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů než vlastního rozpočtu. Jedním z těchto zdrojů 
je také Fond požární ochrany Libereckého kraje, do kterého bude město podávat své žádosti i v letošním roce. Radní se totiž na svém 
pátém zasedání rozhodli schválit návrh předložený kanceláří tajemníka, ze kterého vyplývá, že v letošním roce bude do Fondu požární 
ochrany Libereckého kraje podáno celkem 8 žádostí o příspěvek. Potěšující zprávou přitom je, že podmínky čerpání jsou v letošním 
roce upravené a došlo mimo jiné ke snížení spoluúčasti žadatele. Navíc je možné žádat i o příspěvek na stavební práce.

V tabulce je přehled žádostí, které bude v letošním roce Statutární město Liberec předkládat:

Radnice pomáhá dobrovolným hasičům

Popis Celková částka Příspěvek Spoluúčast
32 ks polohovacích pásů (opasků) pro výjezdové jednotky JSDH Liberec 61 824,00 Kč 37 094,40 Kč 24 729,60 Kč
Lodní motor Tohatsu MFS 20C pro nafukovací člun (JSDH Liberec Machnín) 86 000,00 Kč 51 600,00 Kč 34 400,00 Kč
Lodní motor Tohatsu MFS 20C pro nafukovací člun (JSDH Liberec Růžodol I) 86 000,00 Kč 51 600,00 Kč 34 400,00 Kč
2 ks dýchacích přístrojů Dräger a 2 ks náhradních lahví (JSDH Vesec a JSDH Růžodol I) 178 747,30 Kč 107 248,30 Kč 71 499,00 Kč
8 ks požárních přileb SCHUBERT F 210 včetně svítilen pro výjezdové jednotky 
JSDH Liberec

63 920,00 Kč 38 352,00 Kč 25 568,00 Kč

Výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici Liberec-Krásná Studánka 104 685,50 Kč 52 342,75 Kč 52 342,75 Kč
Výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici Liberec-Karlinky 102 186,50 Kč 51 093,25 Kč 51 093,25 Kč
Rekonstrukce topení v hasičské zbrojnici ve Vratislavicích 106 780,00 Kč 53 390,00 Kč 53 390,00 Kč

Statutární město Liberec je od 1. dubna 
plátcem DPH. Tato změna legislativy se pro-
mítne do života občanů města. „Daň z při-
dané hodnoty se totiž promítne i na vý-
stupu, a to ve výši 19 % v pronájmech 
garáží a garážových stání, kulturních 
a sportovních zařízení, nemovitostí prona-
jatých nájemcům plátcům, teplárenských 

zařízení, veřejného osvětlení, reklamních 
ploch nebo v případě krátkodobých pro-
nájmů do 48 hodin,“ uvedl tiskový mluvčí 
magistrátu Martin Korych. DPH ve výši 9 % 
bude připočtena u poskytování ubytovacích 
služeb, což v případě Liberce znamená u ná-
jemného za „holobyty“ v Kateřinské ulici. 
V tomto případě přistoupili radní k variantě, 

že zmíněné zavedení DPH nebude mít 
vliv na výši nájemného,  kterou  zdejší 
obyvatelé platí. O DPH totiž bude snížena 
sazba  nájemného,  takže  měsíční  platby 
zůstanou na stejné výši. U ostatních plnění 
bude  uplatňována  nulová sazba  DPH. 
Nájemné v bytech se tedy nezvýší, neboť 
spadá do kategorie 0% DPH.

DPH se promítne do některých nájemních vztahů

(sl)
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přehlášení telefonních stanic, převody výplat důchodů na poštu 
Rochlice, změny adresy pro příjem příspěvků na péči a plateb 
za komunální odpad, změna praktického lékaře apod. Na těchto 
úkonech se podílely také odbory Magistrátu města Liberec. 

Stěhování  prvních  domácností  z  Pavlovic  do  Zeleného 
údolí začalo 14. března 2009 a pokračovalo po oba březnové 
víkendy. Technicky tuto akci zajišťovaly sbory dobrovolných 
hasičů a společnost Komunitní práce Liberec. Vzhledem k vě-
ku obyvatel  bylo nutné pomoci  jim  se  zabalením osobních 
věcí, samozřejmostí byl odvoz veškerého nábytku a vybavení 

do nových bytů. I zde bylo nutné pomoci lidem nejen s vy-
balením věcí, ale poradit, kam umístit nábytek, aby se zde 
hned cítili jako doma. 

Na této náročné práci se společně podíleli pracovníci odboru 
sociálních a zdravotních služeb, Sociálního informačního centra, 
pečovatelky z Centra zdravotní a sociální péče, zaměstnanci 
Komunitních  prací  Liberec,  o.  p.  s.,  a  samozřejmě  členové 
hasičských záchranných sborů. Po celou dobu byla přítomna 
i náměstkyně primátora paní Naďa Jozífková, která se věnovala 
všem lidem, kteří pomoc potřebovali. 

Text a foto: Odbor sociálních a zdravotních služeb

Libereckým seniorům byly předány k užívání nové byty

Fond zdraví hospodaří v roce 2009 s rozpočtem ve výši 
1 milionu korun. SML vyhlásilo I. a II. výzvu k předkládání 
žádostí o dotace s uzávěrkou 13. 2. 2009. V rámci I. výzvy 
za  účelem  podpory  zdravotních,  preventivních  a  léčebných 
programů, aktivit směřujících ke zlepšení kvality  života osob 
s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, aktivit v sociální 
oblasti aj. bylo přijato 51 projektů od 44 žadatelů. 

Celková výše požadovaných prostředků činila 2 464 037 Kč. 
Správní  rada  nepřidělila  dotace  na  tři  projekty  a  v  rámci  
I.  výzvy  rozdělila mezi  žadatele  částku  706  054 Kč. Dotace 
získaly např.  Rytmus Liberec, o. p. s., na projekt sociální reha-
bilitace (40 tis. Kč), Svaz diabetiků ČR na podporu zdravotních 

a léčebných programů (10 tis. Kč), Reva, o. p. s., na projekt 
zvyšování kapacity (20 tis. Kč). V rámci II. výzvy, která byla 
zaměřena na pořízení drobného hmotného majetku pro orga-
nizace poskytující sociální či související služby, bylo přijato  
21 projektů od 19 žadatelů. Jejich požadovaná celková výše činila  
361 463 Kč. Správní rada fondu nepřidělila finanční prostředky 
2 projektům a mezi ostatní rozdělila částku 166 765 Kč. Mezi 
úspěšnými uchazeči jsou: D.R.A.K, Základní škola a mateřská 
škola pro  tělesně postižené, Celia  –  život bez  lepku,  o.  s., 
Tyfloservis, o. p. s. 

Tento  návrh  schválili  i  zastupitelé  města  na  březnovém 
zasedání.

Rozdělení dotací z fondu zdraví

(ds)

Slavnostní nástup šedesáti příslušníků 1. kon-
tingentu Armády ČR, kteří působili na misi 
v Afghánistánu, se konal v únoru na náměstí před 
libereckou radnicí. Za jejich půlroční působení v mi-
si jim přišli poděkovat předseda Senátu Přemysl 
Sobotka, náměstek ministryně obrany František 
Padělek, primátor města Liberce Jiří Kittner 
a hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. 

Liberecký kontingent působil na nizozemské zá-
kladně Camp Hadrian společně se 200 příslušníky 
nizozemské armády od loňského 1. července. Pro  
63 příslušníků kontingentu, jehož jádrem byli libe-
rečtí chemici, skončila práce na ochraně základny 
20. ledna, kdy úkol převzala další skupina. Základna 
je součástí provinčního rekonstrukčního týmu, 
který se podílí na rozvoji provincie. Příslušníci  
1. kontingentu Armády ČR při slavnostním ná-
stupu v Liberci obdrželi medaile „Za službu 
v zahraničí“. 

Text a snímek: Dagmar Slezáková

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme  občany,  že  během 

jara  2009  dojde  ke  změně  režimu 
dopravy  v  pěší  zóně  na  náměstí 
Dr. E. Beneše, v části ulice 5. května 
a v Pražské ulici. Vjezd bude povolen 
zásobovacím vozidlům do 6 tun, a to 
v době od 6.30 do 10.00 hodin a ve-
čer od 18.00 do 20.00 hodin. Tento 
režim bude platit i o víkendu.

vyhlašuje 5. kolo pro poskytnutí dotací  ze sportovního fondu v roce 2009 
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce zahájené v období od 1. září 
2009 do 28. února.

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 Liberce 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 úterý 12. května 2009 do 16.00 hodin. Další dotazy rádi zodpovíme 
na tel. čísle: 485 243 765 (R. Sobotková, referentka oddělení kultury a sportu).

Statutární město Liberec

Pokračování ze strany 1
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Pro účely MS v klasickém lyžování vybavilo Statutární město Liberec 254 byto-
vých jednotek v Zeleném údolí. Jde o jedno až třílůžkové pokoje, jejichž zařízení 
se skládá například ze stolů pod TV, židlí, postelí, botníků, skříní, předsíňových 
stěn, poliček, nočních lampiček, garnyží a záclon, ale i dalších součástí. Toto 
zařízení je ve vlastnictví města, které jej hradilo ze svého rozpočtu.

V současnosti  jsou nově postavené objekty zabydlovány novými nájemníky. 
Ve třech objektech to jsou klienti DPS (tj. senioři) a další skupinou budou osoby 
se zdravotním nebo sociálním handicapem. V té souvislosti se radní zabývali 
dalším  využitím  vybavení  bytů.  Členové městské  rady  se  přiklonili  k  návrhu 
náměstkyně  pro  sociální  věci,  který  počítá  s  nabídkou  zařízení  jednotlivým 
nájemníkům DPS za zvýhodněnou cenu (50 % pořizovací ceny), a to s ohledem 
na skutečnost, že se  jedná o nábytek použitý a navíc v některých případech 
vyrobený na míru. Nájemníci příjmově vymezených bytů budou mít část vybavení 
rozpočítanou do výše nájemného s tím, že výchozí cena vybavení bude i v tomto 
případě 50 % pořizovací ceny.

Co se týká vybavení 20 bytů vyčleněných pro chráněné bydlení, které provo-
zují organizace poskytující sociální služby na základě platné registrace, návrh 
počítá s převodem vybavení do jejich majetku formou daru. Část vybavení bude 
převedena na příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče. Jedná 
se zejména o vybavení výdejny jídel a vybavení prostor potřebných pro činnost 
organizace dle zřizovací listiny.

Prodej zbytku vybavení bude zveřejněn a následně nabídnut k odkupu nejvyšší 
nabídce. Upřednostněn bude zájemce, který odebere vše souhrnně, včetně demontá-
že a odvozu. Jelikož se jedná o rozhodnutí spojené s majetkem města, zabývali se 
tímto bodem i městští zastupitelé na zasedání konaném 5. března 2009. Předložený 
návrh většina z nich schválila.

Město podpořilo budoucí nájemníky 
nových bytů v Zeleném údolí

vyhlašuje 2. kolo pro poskytnutí do-
tací z kulturního fondu v roce 2009 
na akce zahájené v období od 1. červ-
na 2009 do 30. listopadu 2009. 

Tiskopisy žádostí včetně základních 
pravidel jsou k dispozici na oddělení kul-
tury a sportu Magistrátu města Liberec 
(budova  radnice,  1.  patro,  kancelář  
č. 109c), v recepci radnice a na we-
bových  stránkách  Statutárního města 
Liberce 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,  t j. 
do čtvrtka 30. dubna 2009 do 16.00 
hodin. 

Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 
čísle:  485 243 382  (M. Matviaková, 
referentka oddělení kultury a sportu).

(ks)

V březnovém vydání Zpravodaje jsme 
v  rubrice  Zeptali  jsme  se…  hovořili 
s náměstkem primátora Milanem Šírem 
o nové tržnici, která měla vzniknout při 
vstupu do areálu LVT z Tržního náměs-
tí. Uplynul měsíc a vše  je  jinak. Jak 
uvedl Milan Šír, po několika jednáních 
se situace zcela změnila. „Provozovatel 
bývalé tržnice otevřel 27. března 2009 
tržnici ve stejné lokalitě, kde byla dříve, 
a to na parkovišti v ul. Na Zápraží. 
O tomto záměru a skutečnosti jsme 
informovali zástupce trhovců, s nimiž 
jsme předtím jednali. V případě, že by 
tržnice ani v tomto místě nefungovala, 
jsme připraveni věc řešit,“ uvedl  ná-
městek primátora Šír.

Platí od 15.3.2009 do 12.12.2009540851 Liberec - Praha
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Liberce, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, tel. 485 344 111
km
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X jede v pracovních dnech R jízdenku s místenkou je možné zakoupit HWC veřejně přístupné WC s bezbariérovým MHD možnost přestupu na městskou hromadnou
+ jede v neděli a státem uznané svátky spoj jede po jiné trase přístupem v objektu zastávky dopravu
6 jede v sobotu H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem

     10 nejede 15.3.09      11 nejede 15.3.09, 12.4.09, 1.5.09, 8.5.09

Na této lince platí tarif vyhlášený dopravcem DPML, a.s. Informace o tarifu jsou uveřejňovány v autobusech a na předprodejních místech a na www.dpml.cz
Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze, nebo přesahující hodnotu 3000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči před započetím jízdy.
Spoje uvedené jako bezbariérové jsou vybaveny zvedací plošinou. Možnost přepravy 2 cestujících na vozíku.

R Jízdenku s místenkou je možné zakoupit v předprodejní kanceláři na terminále MHD ve Fügnerově ulici, Liberec.

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 1.6.3349.29757 9.3.2009

(sl)

Městská 
tržnice funguje 
za bankou ČSOB

Statutární město 
Liberec

Dopravní podnik města Liberce, a. s., společně s partnerem GTS Travel, s. r. o., 
rozšířil své služby pro cestující o novou linku, která je v provozu od 16. března 2009. 
Po projednání v představenstvu společnosti začal od uvedeného data z terminálu 
ve Fügnerově ulici jezdit pravidelný spoj do Prahy. 

Pět autobusů značky BOVA FUTURA bylo vybráno ze zahraniční nabídky. Prozatím 
jsou na trase Liberec–Praha nasazeny čtyři, pátý slouží jako záloha nebo bude zá-
kazníkům k dispozici na základě objednávky.

Nejdůležitějším vybavením autobusů je rampa pro handicapované spoluobčany. 
V označených spojích mohou bez problémů cestovat dva vozíčkáři,  pokud je zájem 
větší, dopravní podnik je schopen jich najednou přepravit dvanáct. Linku mohou 
využívat i majitelé psů, i větších plemen, které lze přepravit bez problémů za před-
pokladu, že mají košíky.

Vozy jsou 12 metrů dlouhé, vybaveny motorem DAF se 6 rychlostmi a mají nižší 
spotřebu nežli běžné autobusy (23–24 litrů oproti 32–34 litrů).

Nová autobusová linka na trase 
Liberec–Praha
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A léta běží...

Jména  všech  seniorů,  kteří  oslavili 
narozeniny  v  březnu  2009,  zajistila 
Komise pro občanské záležitosti.

90 let  –  Vladimíra  Broulová,  Inka 
Křečková, Růžena Benešová, Františka 
Mitlenerová, Božena Doležalová, Oskar 
Sigmund,  Vlasta  Pacoldová,  Josef 
Kroupa,  Václav  Burýšek,  Vlastimil 
Dvořák,  Věra  Němečková,  Jindřiška 
Richterová,  Vladimíra  Enderštová, 
Stan islava  Šlamborová,  Růžena 
Koucká
91 let  –  Růžena Čiháková,  Eduard 
Kopecký,  Milada  Kopecká,  Božena 
Válková
92 let  –  Marie  Krejčová,  Marie 
Palánová, Anna Brožová
93 let  –  Miroslav  Horáček,  Věra 
Kohoutová,  Amalie  Kupcová,  Anna 
A l tmanová ,  Ma r ie  Patočková , 
Bohuslava Svatošová, Marie Křenová
94 let – Felix Herbig, Věra Antonová, 
Jaroslav Votrubech, Jaroslav Holub
95 let –  Jindřiška  Keyřová,  Josef 
Makovec,  Vlastimil  Brázdil,  Marie 
Absolonová, Robert Poláček
96 let – Bedřiška Dolejšová, Svatopluk 
Technik,  Ludmila  Petrová,  Marie 
Prášilová, Kristýna Komárková
97 let  –  Růžena  Nezdarová,  Berta 
Englichová
99 let – Marie Blažková

Oslavencům k jejich významnému 
životnímu jubileu gratulujeme.

Historická budova městských lázní nadále zůstává v majetku města. Spolupráce 
s izraelskou společností  Beit Amzaleg zůstala na mrtvém bodě, neboť společnost 
na výzvy radnice vůbec nereagovala. „Je ticho po pěšině a pravděpodobně co nejdříve 
s Izraelci spolupráci ukončíme,“ uvedl primátor města Jiří Kittner. „O stav budovy se 
město dobře stará. Za současné hospodářské situace nemá cenu vypisovat výběrové 
řízení na prodej budovy. Pochybuji, že by se našel investor ochotný dát do lázní až 
400 milionů korun. Proto zůstanou lázně zavřené a v takovém stavu, v jakém jsou, 
jim nic nehrozí,“ dodal primátor s tím, že každá zeď v objektu je nosná, a proto 
je těžká přestavba a změna dispozic. Podle primátora je lepší vyčkávat a budovu 
udržovat, než aby se z lázní vybudovalo něco, co nebude fungovat.

Hrobka  Liebiegů  umístěná  v  parku 
v  liberecké  Budyšínské  ulici  se  letos 
po mnoha  letech  dočká  obnovy,  neboť 
Statutární město Liberec se ji v letošním 
roce rozhodlo zrestaurovat.

„Realizace si vyžádá značné finanční 
náklady. V letošním roce se předpokládá 
obnova zastřešení hrobky podle původní 
historické podoby,“ uvedla vedoucí odbo-
ru životního prostředí magistrátu  Ivana 
Řimnáčová.  V  následujících  letech  má 
město v plánu realizovat obnovu ostat-
ních  velice  řemeslnicky  cenných  prvků 
a ostatních součástí stavby.

„Nechali jsme udělat průzkum hrobky 
a z hlediska zastřešení a kamenosochařiny 
je zapotřebí ji opravit,“ upřesnil Jaroslav 
Čech,  vedoucí  oddělení  správy  budov 
s tím, že letos do oprav hrobky město 
investuje 200 tisíc korun.

Město začne 
s opravou hrobky 
Liebiegů

(das)

Lázně zůstávají v majetku města 

(ds)

vyhlašuje 2. kolo pro podání žádosti k poskytnutí příspěvku
z MĚSTSKÉHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ (MFRB) na rok 2009

Finanční podpora je poskytována na: rozvody vody, kanalizační sítě, komunikace, 
veřejné  osvětlení.  Žádost může  podat  právnická  osoba,  fyzická  osoba,  sdružení, 
spolek, sdružení, družstvo apod. 
Náležitosti pro uplatnění žádosti jsou zveřejněny na úřední desce liberecké radnice 
a na www.liberec.cz. 
Vyplněnou žádost je možno zaslat doporučeně, popř. podat osobně každý úřední 
den na adresu: 
Statutární město Liberec, 
odbor rozvojových projektů, Ing. Jitka Píšová, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

a to v termínu max. do 28. 5. 2009 do 10.00 hod.. Případné informace poskytne 
tajemník MFRB, Ing. Jitka Píšová, tel. 485 243 504, odbor rozvojových projektů – 
budova radnice č. kanceláře 313, e-mail pisova.jitka@magistrat.liberec.cz.

Jedna z rekonstruovaných soch na budově Městských lázní
Foto: Dagmar Slezáková

Statutární město Liberec
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Poprvé v historii se Česká republika stala dějištěm významné sportovní akce, jíž bylo Mistrovství světa v klasických 
lyžařských disciplínách. Samotný Liberec pak měl tu čest hostit přední světové sportovce ze všech koutů světa, kteří 
usilovali o mety nejvyšší. Přestože šampionát skončil před měsícem, vracíme se k němu prostřednictvím dopisu, který 
obdržel primátor města Jiří Kittner od Mezinárodní lyžařské federace. Otiskujeme jeho plné znění:

Vážený pane primátore,
jménem Mezinárodní lyžařské federace a všech našich zaměstnanců mi do-

volte Vám pogratulovat k úspěšné organizaci FIS Mistrovství světa v klasickém 
lyžování Liberec 2009. Prosím, předejte náš dík a přání všeho dobrého také všem 
spolupracovníkům a dobrovolníkům,  kteří  přispěli  k  úspěchu  této  významné 
události, která poskytla vynikající propagaci klasickému lyžování. Jsme si plně 
vědomi, že poslední roky byly pro Vás těžké zejména vzhledem ke změnám 
v organizaci, ale Vámi přijatý závazek k šampionátu je nyní oceněn díky úspěš-
nému výsledku události. Vřelé přivítání poskytnuté sportovcům a funkcionářům 
Národní  lyžařské  federace,  zástupcům médií,  sponzorům,  hostům  a  zejména 
strhující  počet  nadšených  diváků  zanechal  u mnoha  lidí  trvající  vzpomínky 
na jejich příjemný pobyt v Liberci.

S upřímnými pozdravy
Gian Franco Kasper, prezident FIS, Sarah Lewis, generální sekretářka

Dík za vynikající propagaci klasického lyžování

Liberec se dočkal nového orientačního systému. Fungovat 
začal  krátce před  lyžařským šampionátem, ale  jeho výhody 
ocení v budoucnu hlavně místní lidé a turisté. Nové značení 
ulic a nejdůležitějších cílů přišlo na dva miliony korun, uvedl  
náměstek primátora Ondřej Červinka. 

Orientaci ve městě usnadní 420 nových směrníků pro značení 
turistických a komunálních cílů a 200 tabulí pro značení ulic, 
podle kterých se motoristé dostanou bez stresu na 20 nejdů-
ležitějších a nejčastěji vyhledávaných míst – do sportovního 
areálu ve Vesci, k informačnímu centru, na nádraží, aréně nebo 

k vysokoškolským kolejím, do zábavního centra Babylon nebo 
libereckých divadel. Označení nesou i klíčová rozcestí, například 
Šaldovo náměstí, Košická ulice s ulicí Milady Horákové nebo 
Jablonecká ulice s ulicí Na Bídě. „Celý systém doplňuje pět 
zrekonstruovaných aktualizovaných map rozmístěných v centru 
města,“ dodal Michal Buzek z městské společnosti Elset, která 
zakázku vyhrála ve veřejné soutěži. 

Původní  systém dělil město do  sektorů a číselných  řad. 
Vznikl před deseti lety a nebyl už funkční. Nové značení je 
mnohem přehlednější, odpovídá evropským standardům a jsou 
na něm i cíle, které dříve nebyly značeny vůbec nebo špat-
ně,  třeba Divadlo F. X. Šaldy, Oblastní galerie a Botanická 
zahrada Liberec.

Statutární město Liberec se pokusilo získat vloni na ori-
entační systém podporu z Regionálního operačního programu 
evropských fondů, ale neuspělo. Město proto projekt rozdělilo 
na dvě etapy. Z vlastních zdrojů nyní dokončilo první, druhou 
předloží opakovaně bruselským úředníkům. Dotaci chce získat 
z programu pro Rozvoj cestovního ruchu. Náklady na dokončení 
orientačního  systému činí  asi  tři miliony korun,  spoluúčast 
města bude 15 procent. „Označit potřebujeme ještě další ko-
munální, kulturní a turistické cíle. Například i úřady, instituce 
nebo pošty,“ upřesnil Ondřej Červinka.

Liberec má díky lyžařskému MS nový orientační systém

(rz)

„Ve škole jsou šelmy, užijem si s nimi velmi” – je motto celo-
školního projektu Základní školy Švermova ve Františkově. Tato 
akce je součástí projektu ZOO Liberec „Osladíme to i evropským 
šelmám”. A tak žáci „sladili” v českém jazyce básněmi a úva-
hami o šelmách. V matematice porovnávali, ve výtvarné výchově 
a  školní  družině  umělecky  ztvárňovali,  v  přírodopise  chránili 
a zkoumali. V úterý 24. března 2009 vše vyvrcholilo. Již ráno se 
sešly děti v maskách šelem na zábavném vyučování. Odpoledne 
si zatancovaly na karnevalu a při soutěžích porovnaly své síly. 
Opravdu celý den byla škola plná šelem. Pedagogům se netradič-
ní a zábavnou formou podařilo probudit v žácích zájem o nové 
poznatky. A tak to má být. Tím ale šelmy na škole neskončily. 
Znovu se s nimi setkáme 23. května 2009 v ZOO Liberec při 
prezentaci naší školy přímo „mezi šelmami”.

Šelmy ve škole

ZŠ Švermova
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Operní soubor libereckého Divadla F. X. Šaldy se zúčastnil 
letošního ročníku festivalu Opera 2009. Na prknech Stavovského 
divadla    se divákům  představil  inscenací  opery Giuseppe 
Verdiho Simon Boccanegra, v režii Michaela Taranta a v hu-
debním nastudování šéfa opery Martina Doubravského.

Vystoupení  libereckého  operního  souboru  sklidilo  aplaus 
diváků,  uměleckých  kritiků  a  odborníků  a  domů  přivezli 
i ocenění. O krátký rozhovor  jsme požádali ředitele Divadla  
F. X. Šaldy, Františka Dáňu.

Pane řediteli, pokolikáté se liberecký operní soubor 
festivalu účastnil?

Festivalu hudebního divadla Opera se naše divadlo zúčastnilo 
poosmé. K několika úspěchům, kterých  jsme dosáhli v mi-
nulých letech se v ročníku letošním přidala inscenace opery  
G. Verdiho Simon Boccanegra.

Proč jste na tento festival zvolili právě inscenaci  
G. Verdiho: Simon Boccanegra?

Inscenace  Simon Boccanegra  je  profilovým představením 
stran dramaturgie a uměleckého názoru vedení opery DFXŠ 
v Liberci. Verdiho opery jsou především velmi náročné na pě-
vecké obsazení a proto je potěšující, že výkony sólistů byly 
na festivalovém představení jeho ozdobou.

Operní soubor s inscenací Simon Boccanegra byl 
na festivalu úspěšný. Jak si ceníte získané Ceny diváků 
a dvou nominací – na Cenu kritiků za nejlepší inscenaci 
a nominaci Christiny Vasilevy na Cenu za mimořádnou 
interpretaci role?

Získání Ceny diváků za nejlepší inscenaci na festivalu OPERA 
2009 nás samozřejmě velice těší a je vzhledem ke kulturní 
vyspělosti pražského publika velkým úspěchem a potvrzením 
správného směřování liberecké opery. Skutečnost, že se insce-
nace Simon Boccanegra dostala i do úzké nominace na Cenu 

kritiků za nejlepší inscenaci a Cenu za mimořádnou interpre-
taci role Christina Vasileva – Amelie Grimaldi, je bezesporu 
potvrzením úspěšné prezentace Divadla F. X. Šaldy na této 
prestižní přehlídce operních divadel v České republice.

Chystá se divadlo ještě v letošním roce zúčastnit 
nějakého festivalu? 

Činoherní soubor se zúčastní přehlídky divadel v Žižkovském 
divadle v Praze v měsíci listopadu, s jakou inscenací, to zatím 
ještě nemáme rozhodnuté. Operní soubor se představí operou 
Prodaná nevěsta na festivalu v partnerském městě Amersfoort 
na začátku nové sezony 2009/2010.

Festivalový úspěch operního souboru 

Dagmar Slezáková

Zcela nový pohled na budovu Městských lázní na Masarykově 
ulici se nyní otevřel občanům Liberce. Neudržovaný porost, 
který budovu částečně zakrýval, je pryč a kolemjdoucí mohou 
obdivovat Lázně císaře Františka Josefa I. v plné kráse. To 
potvrzuje Jaroslav Čech z odboru kancelář tajemníka. „Chtěli 
jsme upravit nejbližší okolí lázní tak, aby tato jedinečná stavba 
lépe vynikla a stala se okrasou Liberecké promenády. Získali 
jsme souhlas na redukci porostu. Naštěstí se trochu umoud-
řilo i počasí, takže jsme mohli provést kácení ještě v období 
vegetačního klidu.“ 

V loňském roce bylo do lázní investováno 8,5 milionu korun, 
díky kterým mohla být dokončena kompletní rekonstrukce stře-
chy a zrestaurováno průčelí nad hlavním vchodem. Na lázně 
se také vrátil původní nápis „Kaiser Franz Joseph Bad“. 

Mnozí  se  ptají,  zda  bude město  s  opravami  pokračovat. 
„Tímto restaurační práce na lázních samozřejmě nekončí. Jakmile 
to jen trochu dovolí počasí, budeme pokračovat. Letos chystá-
me opravu malého štítu a dokončení rekonstrukce celé fasády 
směrem  z Masarykovy ulice.“ vysvětluje Čech.

 Lázně jsou jednou z nejhezčích a také nejstarších památek 
Liberce. V letech 1901–1902 je nechala vybudovat Liberecká 
spořitelna. Od té doby vystřídaly řadu majitelů, kteří však příliš 
neinvestovali do jejich údržby, a lázně začaly rychle chátrat. 
V roce 2005 je koupilo Statutární město Liberec, bohužel tehdy 
se už památka nacházela v tak špatném technickém stavu, že 
bylo nutné co nejdříve začít záchranné práce, aby nedocházelo 
k dalšímu nevratnému poškození. Následovala kompletní rekon-
strukce střechy, oprava soch nad hlavním vchodem do lázní, 

obnova  fasády  a mnohých  dalších  architektonických  prvků. 
Město do oprav investovalo už více než 24 milionů Kč a díky 
tomu se lázním postupně vrací jejich tehdejší lesk. 

Další  informace, nejen o Lázních Františka Josefa  I., ale 
i o dalších památkách, které město spravuje, naleznete na we-
bových  stránkách www.liberec.cz,  v  sekci  občan-magistrát-
kancelář tajemníka-oddělení správy budov. 

Odbor kancelář tajemníka, foto: R. Hes

Lázně císaře Františka Josefa I. v roce 2009

Roli Amelie ztělesnila Christina Vasileva
Foto: DFXŠ
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Studijního výměnného pobytu v řeckém Alexandroupoli se 
od 25. února do 10. března 2009 zúčastnili žáci ZŠ Broumovská 
(viz snímek z Řecka). Pobyt se uskutečnil v rámci přiděleného 
grantu projektu Comenius (podporovaném Národní agenturou 
pro  evropské  vzdělávací  programy  –  NAED),  což  umožnilo 
žákům rozvíjet nejen komunikační schopnosti, nýbrž poznávat 
i řecké zvyky, svátky a tradice. Příkladem byla návštěva dru-
hého největšího řeckého karnevalu ve městě Xanti. Projekt je 
dále zaměřen na ochranu životního prostředí v obou zemích. 
Děti měly možnost poznat chráněné biotopy v deltě řeky Evros 
a národní park Dadia forest. S chloubami Libereckého kraje se 
seznámily i řecké děti, které pobývaly v Liberci od 30. března 
do 9. dubna. Navštívily Ještěd, libereckou radnici i zoologickou 
zahradu a podnikly výlety do Jizerských hor a Českého ráje. 
Dále se seznámily s českými velikonočními svátky. Přestože 
se podobných programů účastní převážně studenti středních 
škol,  jsme rádi, že se výměnný pobyt podařilo zorganizovat 
na půdě základní školy Broumovská.

Vladimír Bůta, ředitel ZŠ Broumovská

Městská policie Liberec a Kynologický klub Liberec-Pavlovice 
pořádají  ve  spolupráci  s  Veterinární  základnou Armády  ČR 
Chotyně, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice v so-
botu 25. dubna 2009 od 9 hodin v areálu kynologického klu-
bu, Liberec 12, ul. Na Mlýnku (za OC Kaufland). 4. ročník 
soutěže služebních psů „O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE 
LIBEREC“, který se koná pod záštitou primátora města Liberec 
Jiřího Kittnera.

Jedná se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbro-
jených složek, ale i členy kynologických klubů. Úkolem soutěže 
je prověřit připravenost  služebních psů. Všechny cviky  jsou 
připraveny  tak, aby simulovaly situaci,  se kterou se psovod 
a jeho služební pes mohou setkat v praxi při zákroku proti 
pachateli. Loňského ročníku se zúčastnilo 42 soutěžících z 46 
přihlášených z celé České republiky a ze všech ozbrojených 
složek. Loňské prvenství bude obhajovat služební pes Městské 
policie Liberec – belgický ovčák Cash.

Pořadatelé zvou k návštěvě této akce všechny milovníky psů 
a příznivce kynologie, neboť budou mít  jedinečnou možnost 
být přítomni všem prováděným disciplínám (své pejsky z ve-
terinárních důvodů ale ponechte tentokrát doma).  Informace 
na www.kkpavlovice.cz.

Do areálu se lze dopravit MHD autobusem č. 41, zastávka 
Kaufland, dále značeno směrovkami.

Výměnný pobyt v rámci základní školy

V Liberci budou opět 
štěkat služební psi 

(buš)

Statutární město Liberec vyhlašuje 3. a 4. kolo pro poskytnutí 
dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML na 2. pololetí 
roku 2009. Dotace budou poskytovány na projekty realizované 
v období od 1. 7.–31. 12. 2009.

3. kolo se týká projektů realizovaných v partnerských měs-
tech – žádost je třeba označit heslem ZAHRANIČÍ v kolonce 
formuláře Označení grantového kola na straně 1.

4. kolo se týká projektů realizovaných ve spolupráci s partner-
skými městy v Liberci – žádost je třeba označit heslem LIBEREC 
v kolonce formuláře Označení grantového kola na straně 1.

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na webových stránkách 
Statutárního  města  Liberec  www.liberec.cz  jako  příloha 
u výzvy k předkládání žádostí o dotaci z  Fondu pro partner-
skou spolupráci SML nebo v recepci budovy liberecké radnice. 
V přílohách současně naleznete Statut Fondu pro partnerskou 
spolupráci SML, základní pravidla přidělování dotací z Fondu 
pro partnerskou spolupráci SML a prohlášení o příslibu spo-
lupráce v jazyce německém a anglickém.
Vyplněné žádosti budou přijímány poštou na adrese:
Ing. Miluše Charyparová, 
Magistrát města Liberec, Oddělení tiskové a vnějších vztahů
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
nebo  v podatelně MML do  termínu uzávěrky 29. 5. 2009 
do 14.00 hodin. Případné dotazy adresujte prosím na e-mai-
lovou adresu charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz

Odbor  sociální péče Magistrátu města Liberec oznamuje 
občanům, že od dubna 2009 dochází k výrazné změně v ter-
mínech výplaty dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné 
nouzi a příspěvku na péči. Dávky poukazované na účty 
vedené u peněžních ústavů budou vypláceny vždy kolem 
10. dne v měsíci, dávky poukazované prostřednictvím 
složenek budou vypláceny kolem 25. dne v měsíci.

V případě, že občanovi nevyhovuje stávající způsob výplaty 
dávky, lze na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec 
(budova Uran, ul. 1. máje) provést změnu, a to na základě 
písemné žádosti příjemce dávky (příp. oprávněné osoby).

Výzva o dotace z Fondu 
pro partnerskou spolupráci 

Oznámení
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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, www.ksk.liberec.cz, otevřeno: pondělí–pátek 10.00–18.00 hodin.

Program Klubu seniorů

Jarní dílna v klubu na ZELENÝ ČTVRTEK 9. dubna 2009 od 10.00 hodin. Dámy zveme na výrobu jarních dekorací 
do vázy a na výzdobu okna. Pány zveme na společné pletení pomlázek. Společně si připomeneme velikonoční pranostiky 
a koledy. Bližší informace v Klubu seniorů.

Čtvrtek 
9. dubna

13.30 hodin 
Klub seniorů Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
10. dubna

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

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

Úterý 
14. dubna

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpo-
lední posezení s živou hudbou.

Návštěva Botanické zahrady Liberec s komentovanou prohlídkou ve čtvrtek 16. dubna 2009 od 10.00 hodin. Provázet 
zahradou bude RNDr. Miloslav Studnička, CSc., ředitel. Na tuto akci je nutné se závazně přihlásit v Klubu seniorů!
Čtvrtek 
16. dubna

13.30 hodin 
Klub senior  Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
17. dubna

10.00 hodin 
Kuželna Tipsport arena 

Tréninkové dopoledne v Kuželně. Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v ku-
želkách!

Pátek 
17. dubna

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

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

Jarní výšlap na Trojmezí v sobotu 18. dubna 2009. Sraz v 11.10 hodin ve vestibulu hlavního vlakového nádraží Liberec. 
Návrat do Liberce do 16.30 hodin.
Pondělí 
20. dubna

10.30 hodin 
Klub seniorů Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Pondělí 
20. dubna

15.30 hodin 
Klub seniorů Beseda s Annou Sadílkovou na téma: Fryderyk Chopin

Čtvrtek 
23. dubna

13.30 hodin 
Klub seniorů Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek 
24. dubna

8.30 nebo 10.00 hodin 
Sál – suterén

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

Jarní turnaj v kuželkách o pohár náměstkyně v pátek 24. dubna 2009 od 9.00 do 16.00 hodin v kuželně Tipsport 
areny Liberec. Registrace pětičlenných družstev bude probíhat od 1. do 15. dubna 2009 v Klubu seniorů. Vstupenky pro diváky 
budou k dispozici od 16. do 20. dubna 2009.
  Úterý 
26. dubna

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. Tradiční odpo-
lední posezení s živou hudbou.

Čtvrtek 
30. dubna

13.30 hodin 
Klub seniorů Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

50 let založení
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

BARVÍŘSKÁ

Zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve středu 13. května 2009
od 8.00 do 18.00 hod.

Rádi uvítáme všechny 
bývalé žáky, vyučující a přátele 

naší školy.

Tel. 485 108 790, 724 577 362

www.zs-barvirska.cz

Karty Opuscard i Liberecké městské karty (Citycard) byly od letošního jara zařa-
zeny do slevového programu BENEFIT Program. Držitelé těchto karet mají možnost 
využívat  celou  řadu  zajímavých  slev  na  různých místech  po  celém  Libereckém 
kraji. Slevy se vztahují zejména k cestování a aktivnímu trávení volného času. Platí 
na vybrané ubytování, vstupné do muzeí, hradů a zámků, i v některých sportovištích 
či v restauracích. Karta se tak může stát vítaným průvodcem při plánování jarních 
víkendových výletů.

Kompletní přehled slev, které můžete s kartou Opuscard získat, najdete na strán-
kách www.benefitprogram.cz. Slevy jsou zde rozdělené podle oblastí (okresů), hledejte 
slevy označené ikonou Ouscard, případně Citycard.

Nově vybudovaný podchod pod vlakovým nádražím, který propojuje městskou část 
Jeřáb a Nové Město, byl částečně zprůchodněn během lyžařského šampionátu, a nyní 
od 20. března je opět uzavřen. Důvodem jsou dokončovací práce a zejména technická 
kontrola. „Tunel se znovu otevře až na konci dubna, a to již natrvalo,” uvedl primátor 
města Jiří Kittner a dodal, že tato akce přišla město na 3,5 milionu korun.

České dráhy v loňském roce přistoupily k rekonstrukci příjezdového a odjezdové-
ho tunelu na vlakovém nádraží a při té příležitosti bylo rozhodnuto o prodloužení 
tunelu směrem k ulici Cechovní a Husitská. Statutární město Liberec vyšlo vstříc 
projektu financováním nového veřejného osvětlení a úpravou komunikací, které jsou 
přizpůsobeny potřebám zdravotně znevýhodněných občanů. Bonusem je bezbariérovost 
celého tunelu a orientační prvky pro zrakově postižené občany.

S kartou Opuscard/Citycard na jarní 
výlety po celém kraji

Podchod bude v provozu až ke konci dubna

(das)
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Zásah měsíce

Ke  třem  požárům  vyjížděli  26.  úno-
ra  liberečtí  dobrovolní  hasiči.  Krátce 
po  půl  deváté  večer  byl  na  operační 
středisko  Hasičského  záchranného  sbo-
ru  Libereckého  kraje  (HZS)  nahlášen 
požár kůlny v Barvířské ulici. Na místo 
dorazili  profesionální  hasiči  ze  stanice 
Liberec a dobrovolní hasiči  z Růžodolu 
a  Vratislavic  nad  Nisou.  Kůlna  byla 
uhašena  jedním  vysokotlakým proudem 
vody.  Hasiči  poté  rozebrali  konstrukci 
kůlny a dohasili zbytky požáru. Mezitím 
byla  dobrovolná  jednotka  z  Vratislavic 
odvolána  jako  záloha  do  Vrabčí  ulice, 
kde začal hořet  osobní automobil. Krátce 
před půlnocí pak opět vyjížděla k zása-
hu  jednotka  sboru dobrovolných hasičů 
z Růžodolu. V zahrádkářské kolonii v ulici 
U Koruny došlo k požáru  jedné ze za-
hradních chatek. Po příjezdu na místo se 
jednotka připojila k zasahujícím profesio-
nálním hasičům a pomáhala s hašením 
a rozebíráním konstrukce chaty. Začátkem 
března vyjížděla k zásahu jednotka sboru 
dobrovolných  hasičů  z  Pilínkova,  která 
pomáhala s likvidací velké ropné skvrny 

v Puškinově ulici. S vodním živlem bo-
jovali  hasiči  5.  března poté,  co majitel 
rodinného domu v ulici Na Okruhu na-
hlásil na operační středisko HZS zatopený 
sklep. Na místě zasahovali profesionální 
hasiči  spolu  s  dobrovolnou  jednotkou 
z Růžodolu. Ti začali odčerpávat vodu ze 
sklepa pomocí cisternového vozu a ka-
lových čerpadel. Ve sklepě také umístili 
těsnicí  zařízení. Voda  však  stále  přité-
kala a proto byly o havárii informovány 
také Severočeské vodovody a kanalizace. 
Hasiči na místě zanechali kalová čerpadla 
a  těsnicí  prostředky  pro  případ,  že  by 
znovu došlo k zatopení sklepa. Což se 
druhý den také stalo. Voda byla odčerpána 
a přivolaný pracovník Severočeských vo-
dovodů a kanalizací zjistil, že na pozemku 
došlo k propadu kanalizace. 

Další  informace  o  libereckých  jed-
notkách  dobrovolných  hasičů  naleznete 
na www.liberec.cz v sekci občan – ma-
gistrát - odbor kancelář tajemníka - odd. 
krizového řízení. 

Zuzana Škodová, 
odbor kancelář tajemníka

Při hromadné dopravní nehodě 
25. února odpoledne se ve Dvorské 
ulici srazily čtyři osobní vozy, sanit-
ka a autobus. Na místě zasahovaly 
také Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů z Růžodolu I a Vratislavic 
nad Nisou.

Foto: JSDH Růžodol 1

Ústředním motivem čtvrtého čísla 
Ročenky liberecké architektury 2008 je  
35. výročí otevření horského hotelu 
a  vysílače  Ještěd  (1973). Ročenka 
představuje tuto významnou stavbu 
od  architektonické soutěže, která 
spontánně  vznikla  po  nešťastném 
požáru  původního  hotelu  v  roce 
1963. Přibližuje  jednotlivé soutěžní 
návrhy a následně si všímá hlavních 
peripetií  výstavby.  Součástí  tohoto 
monotematického bloku je i připo-
menutí 40. výročí založení architek-
tonické kanceláře SIAL, jejíž zaklá-

dající člen Otakar Binar byl autorem interiéru hotelu Ještěd. Mezi 
další kapitoly patří stať o historickém vývoji Novoměstského (dnes 
Sokolovského) náměstí od PhDr. Jana Mohra, kapitola Ing. arch. 

Ročenka Liberecké architektury 04/2008

Velitel  Spojeneckého  sboru  rychlé  reakce  ARRC 
generálporučík Richard Shirreff v doprovodu přidělence 
obrany Velké Británie v České  republice plukovníka 
Jamese  Athilla  navštívil  koncem  března  Liberec. 
Hlavním cílem jeho pracovní návštěvy byla prohlídka 
libereckých  kasáren  a  seznámení  se  s  možnostmi 
chemické  brigády  a  jejich  zkušenostmi  z  nasazení 
v zahraničních misích. Hosty z Velké Británie přijal 
na radnici také primátor Jiří Kittner, a to za přítom-
nosti  prezidentky  organizačního  výboru MS  Liberec 
2009 Kateřiny Neumannové.

Generál Shirreff se velmi zajímal o historii města 
i samotnou stavbu radnice, která ho okouzlila svým 
interiérem, a zejména pak obřadní síň, odkud je i náš 
snímek.

Jany Mejzrové o lidové architektuře na území města a pojedná-
ní o rekonstrukci kostela v Janově Dole od Mgr. Jana Křížka. 
Pravidelnou  kapitolou  je  i  historie městské  dopravy  v  Liberci 
od Gisberta Jäkla a kapitola zabývající se veřejným prostorem – 
tentokrát je věnována prostoru bývalého městského hřbitova při 
Ruprechtické ulici. Autorkou této kapitoly je Mgr. Petra Šternová. 
PhDr.  Markéta  Lhotová  představuje  významného  libereckého 
fotografa Adolfa Gahlera (1866–1919) a přibližuje historii židov-
ského hřbitova. Součástí této kapitoly je rekonstrukce modlitebny 
tohoto hřbitova a unikátní architektonické řešení interiéru této 
kaple od Štěpána Gudeva a M. A. Jana Stolína a Ing. arch. Petra 
Šruta. Tradičně tvoří závěr ročenky fotoseriál hlavních stavebních 
událostí  roku 2008. Ročenka vyšla v březnu 2009 a obsahuje 
22 kapitol. Jednotlivé kapitoly představují na 104 stranách his-
torii a současnost města v prismatu architektury a stavitelství. 
Publikace je k dostání u vybraných knihkupců a v Městském 
informačním centru.

Text a foto: Dagmar Slezáková

(rz)



M Ě S T S K É  I N F O R M A Č N Í  C E N T R U M

11ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • DUBEN 2009

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: http://www.infolbc.cz, 
PO–PÁ: 8.00–17.00 hod., SO: 9.00–12.00 hod.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS
• S příchodem jara opět nastává sezona kulturních památek, kdy na počátku dubna 
otevírají své brány hrady a zámky všem obdivovatelům historie a dávných časů. 
Aktuální informace o výši vstupného, otvíracích dobách a kontaktech těchto objektů 
v Libereckém kraji najdete na stránkách www.infolbc.cz, nebo obdržíte zdarma 
v MIC. Seznam bude postupně doplňován dle doručených podkladů přímo od pro-
vozovatelů uvedených zařízení.
• V termínu 20.–30. 4. 2009 je lanová dráha na Ještěd z důvodu revize zcela 
mimo provoz. Předpokládané zahájení veřejného provozu je od 1. 5. 2009.

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 4. 2009 je městské informační centrum přestěhováno do nových pro-
stor v budově Nového magistrátu (vchod od autobusové zastávky). Otvírací 
doba, telefonní i mailový kontakt zůstávají beze změn.

NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Městské  informační centrum nabízí spolupráci pořadatelům kulturních a sportov-
ních akcí v Liberci  i okolí. Jako každý  rok připravujeme aktuální přehled všech 
akcí v regionu. V případě, že máte zájem o bezplatnou prezentaci na webových 
stránkách  www.infolbc.cz,  neváhejte  se  obrátit  na  městské  informační  centrum  
tel.: 485 101 709 nebo na e-mail: mic@infolbc.cz. 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE DUBNA
11. 4. 1577  udělil císař Rudolf II. Liberci právo užívat městský znak a pečeť 
    (432 let).
18. 4. 1893  se konalo rozloučení se starou budovou liberecké radnice 
    (116 let).
19. 4. 1845  byl položen základní kámen budovy nemocnice (164 let).
23. 4. 1934  bylo slavnostně zprovozněno liberecké letiště (75 let).
28. 4. 1984  začal sloužit veřejnosti plavecký bazén na Tržním náměstí 
    (25 let).
29. 4. 1985  byl otevřen Dům kultury Liberec (24 let).

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

Statutární město liberec ve spolupráci 
s Vodní záchrannou službou ČČK Liberec 
pořádá  v  sobotu  6.  června  2009  již  
9. ročník vodácko-turistického drsňácké-
ho závodu dvojic korytem řeky Marathon 
Nisa. Závod je určen všem vyznavačům 
vodních a extrémních sportů. Na závod-
níky bude opět čekat dlouhých 38,5 km 
korytem  Lužické  Nisy  mezi  Prosečí 
nad  Nisou  a  Hrádkem  nad  Nisou. 
Rekord  závodu  v  čase  5:50:15  hodiny 
stanovili v roce 2004 Dana Sedláčková 
a  Mirek  Rypáček.  Podrobné  informa-
ce  k  letošnímu  ročníku  naleznete  na 
http://marathon-nisa.webpark.cz. 

Př ih lášky  je  dále  možné  získat 
v Městském informačním centru Liberec.

• Výzva pro spolužáky. Setkání po  
60  letech  připravují  absolventi  třídy 
„M2“ Průmyslové školy v Liberci,  roč-
ník  1947–1949.  Sraz  absolventů  se má 
uskutečnit  v červnu 2009. Prosím bý-
valé spolužáky, aby se ohlásili na tel.: 
607 135 174 – Jan Wagner.

• Linka důvěry v Liberci  je po-
skytovatelem sociálních  služeb s celo-
krajskou působností s nonstop provozem. 
Pomoc  poskytuje  formou  telefonických 
rozhovorů a poradenství prostřenictvím 
e-mailů. Nabízí jednorázovou nebo opa-
kovanou podporu  lidem, kteří prožívají 
stav  tísně,  bezradnosti  nebo  nejistoty, 
nacházejí se v obtížené životní situaci 
a potřebují si pohovořit o tom, co je trápí.  
Kontakty: 485 177 177, 606 450 044, 
internetové poradenství: 
odpovim@napismi.cz.
Více na www.linkaduveryliberec.cz

•  Regionální centrum pomoci 
a mobility v Liberci  pomáhá  zdra-
votně znevýhodněným občanům nalézt 
práci a zlepšit jejich mobilitu. Poskytuje 
poradenství  o  sociálních  službách,  při 
hledání rekvalifikací a zaměstnání, po-
máhá s vyřízením žádostí o příspěvky. 
Zajišťuje také individuální dopravu oso-
bám se ztíženou pohyblivostí a rovněž 
pomáhá  se  zajištěním  (prodej  nových 
i ojetých) vozů držitelům průkazek ZTP 
nebo ZTP/P, včetně zajištění úprav vozu 
pro  individuální  potřeby  postiženého. 
Kontakt:  ul.  Masarykova  18,  460  01 
Liberec, tel.: 739 352 647.

RADY A KONTAKTY

MARATHON 
NISA 2009

(ol)

Sportovně  sociální  projekt  prevence 
kriminality Sport bez předsudků (SBP) – 
Liberecko bez předsudků 2009 nabízí 
základním školám z Liberecka ještě šest 
volných míst pro zapojení se do tohoto 
zajímavého projektu. 

Je  to  již  pátý  rok,  co  projekt  SBP 
na Liberecku  funguje  a  za  tu dobu  si 
získal  nejen  povědomí  základních  škol, 
ale také dětí, které se na akcích projektu 
seznamují zábavnou formou s vybranými 
sporty.  Patří  mezi  ně  kontaktní  ragby, 
bezkontaktní  ragby,  atletika  a biketrial. 
Na Velkém sportovním dni soutěží při-
bude ještě fotbal. 

První  prezentační  den  ragby  se  ko-
ná 22. 4. 2009 na atletickém stadionu 
Střelnice v Jablonci nad Nisou. Všechny 
přihlášené základní školy jsou zvány a zá-
kladní školy, které mají zájem o účast, 
se mohou přihlásit na e-mailovou adresu 
o.rygl@sportbezpredsudku.cz. 

Více  informací  o  projektu  naleznete 
na www.sportbezpredsudku.cz.

Šance pro ZŠ
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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.

Podruhé v životě se narodila paní Lenka Zimmermannová, 
když ji 8. března z uzavřeného hořícího automobilu vynesl 
náhodně projíždějící řidič Martin Turták se svým synem. Poté 
ji pomohly společnost Car club a liberecké Regionální centrum 
pomoci a mobility. Paní Zimmermannová je již několik let upou-
tána na vozík a automobil byl pro ni důležitým prostředníkem 
se světem. Právě od výše zmíněných společností obdržela  
20. března nový vůz, speciálně upravenou Škodu Roomster 
(snímek nahoře). „Je to pro mě velká pomoc a všem moc 
děkuji. Auto je pro mě mýma nohama a umožní mi vrátit 
se zpět do zaměstnání,“ řekla Lenka Zimmermannová, která 
pracuje jako terénní sociální pracovnice. „Jsem opravdu všem 
vděčná. Jednou za pět let dostáváme na nákup auta příspěvek, 
nový vůz si ale vozíčkář nemůže dovolit. Navíc už ani nemusím 
řešit otázku speciální přestavby auta nebo shánět sponzory,“ 
řekla Zimmermannová, která bude mít vozidlo na rok. 

„Auto má automatickou převodovku. Kvůli handicapu paní 
jsme museli přehodit plynový pedál na levou stranu, stejně 
tak páčku stěračů,“  řekl  František  Malina  z  firmy,  která 
auto upravila.

„S paní Zimmermanovou spolupracujeme od té doby, co 
málem uhořela. Jinak se zabýváme hlavně spoluprácí s úřady 
práce v Liberci a obcích na Liberecku, a pomáháme imobilním 
lidem například hledat zaměstnání, rekvalifikační kurzy, ale ta-
ké pro ně zajišťujeme individuální přepravu,“ přiblížil Lubomír 
Fremr, vedoucí Regionálního centra pomoci a mobility. 

Po uzávěrce tohoto Zpravodaje přijal primátor Jiří Kittner 
Martina Turtáka  a  jeho  syna,  aby  jim  osobně  poděkoval 
za  záchranu  lidského  života. O  tomto  setkání  se dočtete 
v příštím vydání Zpravodaje.

Text a snímky: Dagmar Slezáková

Napínává klání urozených rytířů, 
souboje muže proti muži, dřevcové 
souboje, při nichž je úkolem zasáh-
nout přilbici nebo štít protivníka, 
a tak jej shodit ze sedla, jezdeckou 
dovednost, spousty kaskadérských 
kousků a nezvyklé podívané předvede 
Divadlo Traken. Libereckým divákům 
se představí  v jízdárně Pavlovicích 
od 28. 4. do 4. 5. 2009, a to každý 
všední den od 17 hodin a  o svátcích 
a víkendu od 14 hodin. O přestávce si 
budou moci zkusit děti  i dospělí ně-
které rytířské dovednosti a po turnaji 
se budou moci svézt i na válečných 
koních. S rytíři se mohou občané 
pozdravit při uvítacím ceremoniálu 
s představiteli města 28. 4. 2009 
ve 13 hodin před radnicí.

Invalidní žena, co málem 
uhořela, dostala nový vůz


