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5. zasedání zastupitelstva města v roce 2010
se koná ve čtvrtek 27. 5. 2010 od 15 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.
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nerudovo náMěstí bude oPravdovýM 
náMěstíM se zeLení a LavIčKaMI

Velké úpravy Nerudova náměstí připravuje na příští rok liberecký magistrát. Revita-
lizaci náměstí, které je v současnosti jedním velkým parkovištěm motorových vozidel, 
schválili zastupitelé letos na únorovém zasedání.

Obnova náměstí byla předložena zastupitelům ve třech variantách. Zatímco první vy-
cházela ze stávajícího stavu a počítala s plochou 50 parkovacích míst, druhá a třetí před-
pokládaly vznik klidové zóny v centru náměstí. Schvalovacím řízením nakonec prošla třetí 
varianta, která počítá pouze se 17 parkovacími místy, a to včetně míst pro osoby tělesně 
postižené. „Pokud chceme náměstí opět vrátit punc náměstí, pak nechceme, aby zde parko-
valo větší množství vozidel,“ uvedl primátor Jiří Kittner. V režimu pěší zóny zůstane střed 
náměstí, kde vznikne odpočinkový prostor se zelení, lavičkami a uměleckými díly. Plocha 
náměstí bude také nově vydlážděna. Pokračování na straně 7

Pozvání na den
parků 2010

Centrální městský park v Gutenbergově 
ulici se stane 21. května 2010 od 10 do 17 ho-
din jevištěm i hledištěm pro uspořádání dru-
hého ročníku Dne parků. V loňském roce se 
jednalo o první akci tohoto druhu, kterou 
město Liberec pro své občany pořádalo, 
a vzhledem k pozitivním ohlasům veřejnos-
ti se rozhodlo akci letos zopakovat. Pro ná-
vštěvníky bude opět připraven bohatý dopro-
vodný program zahrnující například divadélko 
pro děti, workshopy, výstavu historického za-
hradního náčiní, výstavu dřevin, drobné hravé 
aktivity nejen pro děti atd. 

Dále si návštěvníci budou opět moci vy-
robit oblíbené květiny z igelitových sáčků či 
namalovat svoji představu ideálního parku. 
Doprovodným bodem programu bude i há-
zení na terč, kuličkyáda, propagace ekolo-
gického projektu Veselá popelnice, zahrád-
ka na písku apod. V odpoledních hodinách 
se pak uskuteční hudební vystoupení. V pří-
padě nepřízně počasí se akce ruší. Změna 
programu vyhrazena.  (lv)

Takto by mělo po úpravách vypadat v budoucnosti Nerudovo náměstí
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Na základě zkvalitnění služeb pro ob-
čany města Liberce, zahájil odbor ko-

munálních služeb letos v květnu pilotní projekt na pytlový sběr 
směsných plastů v domácnostech.

Občanům, kteří mají o sběr zájem, budou poskytnuty žluté 
igelitové pytle o objemu 120 l, které si budou moci vyzvednou 
v historické budově radnice na odboru komunálních služeb (3. p., 
kancelář č. 308) a v sídle společnosti .A. S. A. Liberec s. r. o., My-
dlářská 105/10. Naplněné pytle s vytříděným odpadem budou ob-
čané odevzdávat na sběrný dvůr spol. A.S.A. Liberec s.r.o. v Ampé-
rové ul. a na sběrném místě Kovošrotu GROUP CZ v ul. Dr. Milady 
Horákové.

Výhodou pytlového sběru směsných plastů je, že vytříděný od-
pad bude pocházet přímo z domácností a nebude znehodnocován 
jiným druhem odpadu, což se stávalo u nádobového sběru, který 

byl ukončen v Liberci v roce 2009. U pytlového typu sběru jsou 
pak následně nulové či velmi nízké náklady na dotřídění.

• Do žlutého pytle patří:
veškeré plastové fólie, mikrotenové obaly, kelímky od potravin, 

jako jsou jogurty, margaríny, saláty atd., dále lahvičky a kelímky 
od kosmetiky, lahve a kanystry od domácích čisticích a jiných pří-
pravků, igelitové tašky a drobné plastové předměty, jako jsou např. 
plastové hračky. 

• Do žlutého pytle naopak nepatří:
PET lahve, trubky z PVC, veškeré podlahové krytiny, plasty 

z automobilů a plastový odpad znečištěný zbytky potravin nebo 
chemikáliemi.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky odboru 
komunálních služeb statutárního města Liberce, tel: 485 243 438 
nebo 485 243 456.

Pytlový sběr směsných plastů v Liberci 
seParovaný odPad

Necelá stovka občanů Liberce se 15. dubna odpoledne sešla 
na liberecké radnici, aby zde na pozvání primátora města zhlédla 
prezentaci městských projektů v rámci tematického integrovaného 
plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Jedenáct 
městských projektů, které jsou v současné chvíli na tzv. indikativním 
seznamu, představili primátor Liberce Jiří Kittner, náměstek primáto-
ra Ondřej Červinka a Tomáš Hampl, který je pověřen vedením odbo-
ru koordinátor dotací EU. Po prezentaci každého ze záměrů dostala 
veřejnost prostor pro diskusi nad jeho obsahem.

Na úvod se veřejnost dozvěděla, že indikativní seznam obsahuje 
i projekty podané jinými žadateli, ale ty nebudou součástí prezenta-
ce, neboť město představuje pouze své projekty, stejně jako ostatní 
žadatelé mají předkládat projekty z jejich dílny. Největší diskuse se 
rozpoutala nad projektem, který se týká okolí Liberecké přehrady, 
konkrétně úpravy jejího okolí a přebudování současné ulice Zvolen-
ská na trať pro in-line bruslaře a cyklisty. Veřejnost také živě disku-
tovala o projektu výstavby nové multifunkční haly v areálu městské-
ho stadionu. Zbylých devět projektů bylo vesměs kladně hodnoce-
no všemi přítomnými, i když i na ně se několik dotazů vztahovalo. 
“Chtěli jsme zjistit názory lidí na projekty, které jsme připravili. Nyní 
je známe a věřím, že zastupitelé k nim přihlédnou v okamžiku, kdy bu-
dou hlasovat o podání žádosti o dotaci v tom kterém případě,” zazně-
lo v průběhu diskuse od hostitele, kterým byl primátor Liberce Jiří 
Kittner. Reagoval tak na dotaz jednoho z účastníků diskuse, k čemu 
tato veřejná prezentace slouží. „Jsem velmi rád, že mé pozvání přijalo 
tolik lidí a že většina z nich nastolila velmi konstruktivní a přínosná 
témata. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli a své názory prezen-
tovali, ať už byly kladné, či záporné,” řekl na závěr veřejné prezenta-
ce primátor Kittner. Mimo podnětů vztahujících se k integrovanému 
plánu rozvoje města v průběhu odpoledne a večera zazněla také 
celá řada hodnotných připomínek k jiným oblastem života ve městě. 
Ačkoliv tato témata nebyla předmětem čtvrteční prezentace měst-
ských projektů v rámci IPRM, pro zástupce města byla přínosná 
a jistě nezůstanou stranou zájmu vedení města.

Martin Korych, 
vedoucí odboru kanceláře primátora a tiskový mluvčí MML

diskuse nad městskými 
projekty v IPrM

Částkou 500 tisíc korun podpořilo statutární město Liberec i letos 
projekty Technické univerzity v Liberci (TUL). Smlouvu o spolupráci 
podepsali rektor TUL Zdeněk Kůs a primátor města Liberce Jiří Kitt-
ner, a to 15. dubna 2010 na liberecké radnici. Statutární město Libe-
rec podporuje vědeckou a výzkumnou činnost na Technické univerzitě 
v Liberci již šestým rokem. Za tu dobu město  poskytlo univerzitě ze 
svého rozpočtu zhruba 4,5 milionu korun.  Některé projekty sloužily 
jako součást podkladů pro pořízení nového územního plánu, jiné ově-
řily efektivnost dřívějších realizací města, další se zaměřují na hlubší 
poznání jeho historie. Letos o podporu města požádalo 23 projektů 
v hodnotě 908 300 korun. Po výběrovém řízení město schválilo pro 
univerzitu půlmilionovou dotaci na 12 projektů. 

Text a snímek: Dagmar Slezáková

ruprechtický kostel 
bude osvětlen

Kostel sv. Antonína Paduánského v Liberci-Ruprechticích slaví 
v letošním roce sté výročí založení. Při této příležitosti se uskuteč-
ní řada doprovodných akcí, jejichž vyvrcholením se stanou oslavy 
v polovině září 2010. Ke gratulantům se připojí i statutární město 
Liberec, které jako  dar věnuje farnosti osvětlení kostela. Využity 
přitom budou i dnes nepoužívané reflektory, které jsou osazeny 
na budovách Díla a McDonaldu na náměstí Dr. E. Beneše a v minu-
losti osvětlovaly libereckou radnici. (mh)
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V centru Liberce ve Vald-
štejnské ulici začalo fungovat 

Denní centrum pro osoby bez přístřeší. Jde 
o pilotní projekt z oblasti sociálních a zdra-
votních služeb. Denní centrum provozuje 
občanské sdružení Naděje a financuje ho 
Evropský sociální fond. Na jeho vzniku se 
však podílelo i statutární město Liberec. 
„Takové centrum je ve městě velmi potřeb-
né. A my chceme pomoci lidem, kteří se ocitli 
v nejednoduché životní situaci. Proto jsme pro 
potřeby centra v radě města schválili zapůj-
čení nebytových prostor,“ vysvětlila důvod 
náměstkyně primátora Naďa Jozífková.

Ve Valdštejnské ulici najdou bezdomovci 
útočiště, kde provedou osobní hygienu, vy-
perou si své věci a kde se mohou zdržovat 
v denních hodinách. Kromě toho mohou 
využít nabídky oblečení z charitativních 
rezerv a dostat potravinový balíček. Lidem 
bez přístřeší zde poskytnou poradenské 
služby a zprostředkují návazné služby.

Přestože někteří občané se podivovali nad 
umístěním denního centra do středu Liber-
ce, právě jeho poloha má své opodstatnění. 

„Většina bezdomovců se potlouká centrem 
města, posedává nebo polehává v parcích. 
Centrum umístěné ve středu dění bude logic-
ky touto skupinou obyvatel využíváno více 
než centrum, které by bylo umístěno na okraji 
města. Dalším kritériem pro výběr lokality by-
la i blízkost azylového domu. Ze současných 
poznatků při práci s touto skupinou obyvatel 
vyplývá, že není zcela ideální mít dvě podobná 
zařízení v jednom objektu. Lidé žijící na okraji 
společnosti často již ztratili veškeré sociální 
návyky a k jejich obnovení přispívá i krátká 
vzdálenost mezi těmito zařízeními,“ vysvětlila 

naděje Pro LIdI bez Přístřeší
sLužby náměstkyně Naďa Jozífková. Rovněž dodala, 

že občané nemusí mít ani obavy  ze zvýšené 
kriminality či rušení nočního klidu. Jednak má 
centrum svůj pevně stanovený provozní řád 
a lidé bez přístřeší mají mezi sebou teritori-
ální vztahy a jednak večer se vracejí na svá 
„domovská“ stanoviště. „Městská policie 
bude samozřejmě okolí Valdštejnské ulice hlí-
dat a dbát na pořádek a bezpečnost občanů 
Liberce. Dle zkušeností z jiných měst se ne-
předpokládá, že by došlo k významnějšímu 
nárůstu kriminality,“ doplnila Naďa Jozífková. 
Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 
Problematika bezdomovců se v Liberci neře-
ší náhodou. „Je potřeba si uvědomit, že tato 
skupina má často závažné zdravotní problé-
my, které končí i trvalým poškozením zdraví. 
Denní centrum proto vnímáme jako určitou 
formu prevence, která je samozřejmě ekono-
micky méně náročná. Společenské vyloučení 
nemusí být stavem konečným, máme-li vůli 
pomoci slabým,“ řekla na závěr náměstkyně 
primátora Naďa Jozífková. 

Text a snímek: Dagmar Slezáková

• V souvislosti s chystanou revitalizací soukenného náměstí 
bude řešena i dopravní situace v tomto místě. Úprava silničního 
provozu počítá s dvousměrným provozem v ulici Revoluční (vjezd 
a výjezd na křižovatce s Rumunskou ulicí), jeho ukončením u Sou-
kenného náměstí a s vybudováním otočky vozidel do 3,5 t v prosto-
ru mezi palácem Dunaj a objektem „Camelia“. Na nově stanovené 
hranici pěší zóny pak bude umístěna pevná zábrana bránící vjezdu 
vozidel do zóny. Pěší zóna se rozšíří i na západní straně náměs-
tí, a to o prostor před restaurací „Potrefená husa“. Zrušeno bude 
parkování  v Revoluční ulici vyjma vyhrazeného stání pro invalidy. 
Ke zklidnění dopravy přispěje také zavedení jednosměrného pro-
vozu z ulice Široké směrem do Barvířské. 

• Rada města schválila založení projektu na opravu komunika-
ce a mostu v ul. Ke Hluboké. Zhruba 80 let starý most vedoucí 
přes železniční trať v Liberci-Pilínkově je  ve špatném stavu a jeho 

Může vás zajíMat

(das)

U příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války a vítězství nad fašizmem 
a zejména na počest českých veteránů, kteří bojovali ve Velké vlastenecké 
válce, se dnes v obřadní síni liberecké radnice konala slavnostní ceremonie 
předávání medailí českým válečným veteránům. Na slavnostním aktu byly 
jménem prezidenta Ruské federace Dmitrije Medvěděva uděleny medaile “65 
let vítězství ve Velké vlastenecké válce” šestici českých veteránů: Vasilině 
Vorobčukové, Michalu Košči, Alexandru Hronovi, Vladimíru Součkovi, Vasilu 
Olahovi a Josefu Vyletělovi. Medaile jim předal za přítomnosti primátora 
města Jiřího Kittnera a zástupců vojenských a společenských organizací, ge-
nerální konzul Ruské federace Sergej Ščerbakov.
Slavnostní ceromonie v obřadní síni liberecké radnice byla uspořádána 
ve spolupráci  s generálním konzulátem  Ruské federace v Karlových Varech 
a s dalšími libereckými institucemi, jako Českým svazem bojovníků za svobo-
du, Československou obcí legionářskou - Jednotou Liberec. 

Text a snímek: Dagmar Slezáková 

další užívaní je možné pouze se snížením nosnosti. S vlastní reali-
zací se počítá pro rok 2013. Do té doby je nutné vyřídit veškeré ná-
ležitosti, včetně dohod o případném majetkoprávním vypořádání 
pozemků a nemovitostí dotčených stavbou.

• osadní výbor v rochlici předložil radě města několik návrhů 
na zlepšení občanské vybavenosti v této lokalitě. Jednalo se např. 
o žádost dalšího vylepšení parkování v Burianově ulici a rozšíření 
veřejného osvětlení v Ježkově ulici. Rada schválila realizaci chybějí-
cího veřejného osvětlení v části ulice Ježkova v rozsahu 5 ks stožárů 
včetně svítidel, kabelového vedení v délce 210 m, a to do konce čer-
vence letošního roku. Přestože v rámci projektu Regenerace sídliště 
Rochlice došlo k vybudování nových parkovišť, a tím k podstatnému 
navýšení počtu parkovacích míst v Burianově i Ježkově ulici, potřeba 
parkovacích míst stále převyšuje prostorové možnosti. Možným roz-
šířením parkovacích míst se rada rovněž zabývala.

Před otevřením centra probíhaly poslední
úklidové práce
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Vojenský klub libereckých kasáren se 17. dubna stal místem celostátního 
slavnostního setkání účastníků války v Perském zálivu 1991, operace 
Enduring Freedom a dalších operací. Setkání uspořádaly Liberecká kraj-
ská organizace Sdružení válečných veteránů ČR a Československá obec 
legionářská – jednota Středočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem  
obrany ČR. Účastníky setkání přišli pozdravit představitelé Libereckého 
kraje, Liberce a nejvyšší vojenští představitelé liberecké posádky. Mezi 
přítomnými byli také veteráni ze Slovenska a delegace z Belgie (na sním-
ku). V odpoledních hodinách si prohlédli pamětihodnosti krajského měs-
ta a zavítali také na prohlídku lyžařského areálu Ještěd. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

veletrh dětské knihy 
byl letos skromnější

Již osmý ročník Veletrhu dětské knihy se konal ve dnech 15.–
17. dubna na libereckém výstavišti. Organizátorům se jej podařilo 
uspořádat i přes nepříznivou ekonomickou situaci. Čtyři desítky vy-
stavovatelů letos přivítaly na šest tisíc návštěvníků. Tradiční součás-
tí veletrhu bylo vyhlášení nominací knih pro děti a mládež na cenu 
Zlatá stuha 2009 v obřadní síni liberecké radnice, nominace předá-
val náměstek primátora Ondřej Červinka. I letos vznikla audio kniha 
pro nevidomé děti, na jejímž načtení se podílely děti z libereckých, 
jabloneckých a frýdlantských škol. CD s knížkou Školník Kulda je 
jednička bylo slavnostně pokřtěno primátorem města Jiřím Kittne-
rem, předsedkyní Sdružení pro veletrhy dětské knihy Dagmar Helšu-
sovou a autorem knížky Jiřím Kahounem (viz snímek). 

Text a foto: Markéta Hozová

zMěna režIMu 
seMaforů v žeLezné uLIcI

Na náměstí Dr. E. Beneše probíhají přípravné práce pro osazení 
Neptunovy kašny a dochází také k úpravě samotného náměstí a je-
ho bezprostředního okolí. V souvislosti se stavebními pracemi došlo 
i k úpravě režimu světelné signalizace  na přechodu pro chodce v Že-
lezné ulici u budovy Nového magistrátu. Dosavadní obousměrný pro-
voz je převeden do jednoho pruhu a semafor pouští kyvadlově vozidla 
ve směru od Šaldova divadla a Sokolovského náměstí. Mezi jednotli-
vými intervaly je časová prodleva, která umožňuje chodcům bezpečně 
přejít. O této dočasné úpravě jsou chodci informování tabulkou umístě-
nou na obou stranách přechodu pro chodce. Změněný režim světelné 
signalizace bude fungovat zhruba do konce června.

Technická chyba zapříčinila špatné 
rozeslání korespondence 

Při generování databází pro rozeslání určitých druhů koresponden-
ce statutárního města Liberec (informace o poplatcích apod.) došlo 
letos v březnu na straně dodavatele – společnosti Liberecká IS, a. s. – 
k technickým komplikacím, jejichž vinou se do databáze dostaly nere-
levantní údaje, zejména adresy některých zemřelých osob. Ačkoli pra-
videlně dochází ke zpětné kontrole generovaných databází, vzhle-
dem k velkému množství generovaných adres se ani namátkovou 
kontrolou nepodařilo toto procentuálně malé množství chybných 
údajů odhalit. V důsledku toho bylo do databáze zařazeno také 
několik desítek  adres zemřelých osob. Na základě tohoto zjištění 
byly učiněny takové kroky, aby se do budoucna riziko podobné-
ho omylu minimalizovalo – mimo jiné zvýšením počtu náhodně 
kontrolovaných vzorků apod. Společnost Liberecká IS, a. s., jako 
správce informačního systému Magistrátu města Liberec, se za tu-
to chybu obyvatelům města Liberce omlouvá. 

V rámci projektu vedeného Euroregionem Nisa pod názvem „Systém od-
vrácení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ bylo dodáno 
jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Krásné Studánce vozidlo CAS 15 
Tatra 815 Terno 4x4.2 v nadstandardní výbavě. Jeho cena se přiblížila 
částce 6,9 milionu korun. Nechybí na něm lanový naviják, teleskopický 
osvětlovací stožár nebo speciální výbava využitelná při vyprošťování uvíz-
lých osob. Na pořízení nové automobilové cisternové stříkačky získal Libe-
rec jako zřizovatel jednotek SDH peníze z Operačního programu územní 
spolupráce ČR – Sasko z tzv. Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

(mh)
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Město Liberec má narozdíl od jiných měst s podobně vel-
kou  rozlohou atypickou strukturu systému zeleně. tato sku-
tečnost je dána zejména  urbanistickým členěním  zástavby, kdy 
v jiných či obdobných městech vznikaly ucelené rozlehlé systé-
my zeleně. v Liberci jsou naopak zelené plochy roztroušeny.

HIstorIe a současnost
Máme-li hovořit o zeleni v Liberci, je nutné se vrátit do historie. 

Patrně první parkově upravenou plochou byla zámecká zahrada vy-
tvořená nejprve v barokním a v 19. století v přírodně krajinářském 
stylu. Další plochou se zelení se roku 1876 stala botanická zahrada, 
která byla později vzhledem ke stavbě muzea přesunuta do Lido-
vých sadů. Následně vznikl okolo objektu dnešního Severočeského 
muzea další park. Rozsáhlá stavební činnost v 19. století přinesla své 
„ovoce“ v podobě vzniku zahradních čtvrtí, a to především v oblas-
ti Masarykovy ulice a Lidových sadů. Jednalo se o výstavbu vilové 
čtvrti se zahradami vybudovanými v duchu anglických zahradních 
měst, kdy samozřejmostí byly aleje podél komunikací a parkově 
upravené plochy náměstí. V údolí Jizerského potoka  byl založen 
městský park, který se stal vstupní bránou do Jizerských hor. Později 
park posloužil k vybudování zoologické zahrady.

Současný Liberec má  celkovou rozlohu 106,1 km² a z ní tvoří 
37,5 % zemědělská půda, téměř polovina jí jsou louky a pastviny. 
Dvě třetiny nezemědělské půdy tvoří půda lesní. Město Libe-
rec včetně Vratislavic n. N. pečuje o veřejnou zeleň na rozloze 
191,8 hektarů a v samotném Liberci jde o 155 hektarů zeleně rozdě-
lené do 4 intenzitních tříd údržby. Velmi stručně řečeno do 1. třídy 
údržby náleží zeleň v centru města a parky, 2. třídu tvoří plochy 
v sídlištích a ostatních obytných souborech. Třetí třída zahrnuje 
plochy navazující na plochy ve 2. třídě – např. louky (viz ul. Krejčí-
ho). Do 4. třídy pak náležejí ostatní plochy, jako např. u letiště či 
u Veseckého rybníku (Tajchmile). Všechny tyto zelené plochy zahr-
nuté do čtyř tříd jsou tedy ve vlastnictví města, z čehož plyne, že 
město se o ně stará a udržuje je. To například znamená četnost se-
kání trávy až 9krát ročně a stálou celoroční péči o trvalé porosty. 
Péče o veřejnou zeleň včetně likvidace plevelů a invazivních rostlin 
zajišťuje na radnici odbor technické správy veřejného majetku. Kro-
mě toho a mnoha dalších činností vede odbor pasportizaci veřejné 
zeleně a je supervizorem správy městského lesního majetku.

Naopak přípravu projektů a záměrů na úseku veřejné zeleně má 
v kompetenci odbor komunálních služeb Magistrátu města Liberec, 

který je rovněž  garantem koncepce, rozvoje, propagace a obnovy 
veřejné zeleně na území města Liberec. Kromě toho vede agendu 
městských parků, je garantem vytváření koncepce umisťování tzv. 
náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví SML a  zajišťuje kon-
cepci a obnovu dětských hřišť.

Péče o zeLeň a její rozvoj Má svůj řád
Na úseku veřejné zeleně, ať již její údržby, obnovy či dalšího 

rozvoje, jsou zpracovány dokumenty, z nichž jsou stěžejní:  Pasport 
zeleně, který byl zhotoven v roce 2008 a je neustále aktualizován, 
dokument Management ploch sídelní zeleně v Liberci z roku 2004, 
který je zaměřen na stabilizaci stávající zeleně (parky), aby plnila 
svoji funkci. Dále jde o Studie  na obnovu dětských hřišť,  Seznam 
ploch veřejné zeleně vyjmutých z privatizačního procesu, zahrnu-
jící parky a upravené plochy. Na dubnovém zasedání městského 
zastupitelstva bylo do seznamu neprivatizovaných ploch zařaze-
no dalších 171 městských ploch a v současnosti se tvoří již druhý 
seznam. Zcela novým materiálem, který je velmi důležitý a cen-
ný jako podklad pro tvorbu nového územního plánu je Rozvojový 
plán systému zeleně města Liberce, jímž se zabývala rada města 
6. dubna 2010. Velmi důležitým materiálem je Projekt pěstebních 
opatření pro zajištění provozní bezpečnosti stromů. Tento doku-
ment se v současně době již promítá do reálu, kdy je posuzováno 
více než 25 tisíc stromů z hlediska bezpečnosti. Na základě této 
inventarizace budou navržena opatření ohledně dalšího ošetření 
stromů, jako kácení, ořezání a další. Cílem projektu je získat dotace 
na podporu regenerace urbanizované krajiny.

ProjeKty
Za posledních deset let  bylo na území města Liberec realizováno 

několik projektů: Regenerace lesoparku Králův háj (1999), Sadové 
úpravy v parku Šumavská (2004), Celková regenerace a sadové 
úpravy v parku Jablonecká (2005), Pěstební opatření v lesoparku 
Příkrý Vrch (2005 a 2010), Pěstební opatření v lokalitě ZOO Liberec 
(2005), Obnova školní zahrady ZŠ Vrchlického (2005), regenerace 
Rozptylové loučky v libereckém krematoriu (2007),  Úpravy vstupu 
parku Riegrova (2008). V tomto období město Liberec dále realizo-
valo projekty: Úprava zeleně u Domu kultury Liberec (2002), Úpra-
va parkové plochy v Okružní ul. (2005), Stabilizace cesty v parku 
před ZŠ Barvířská (2005), Úprava dětského hřiště Puchmajerova 
(2005), Regenerace dětského hřiště Jabloňová (2005), Obnova 
dětského hřiště Soukenická (2005), Stabilizace parkově upravené 
plochy Švermova a Mrštíkova (2006), Regenerace a stabilizace 
parku U Jelena (2006), Rekonstrukce dětského hřiště v Červené-
ho ul. (2006), Výsadba nového rosaria v Zámecké zahradě (2007), 
Regenerace dětského hřiště Na Pískovně a v Rychtářské ul. (2008), 
Revitalizace zeleně u Divadla F. X. Šaldy (2009).

Statutární město Liberec má rovněž řadu projektů připravených 
k realizaci. K nim patří: Regenerace parku v ul. P. Holého a na Suko-
vě náměstí,  Zborovská rokle a úprava tzv. Promenády jezírko (les 
mezi botanickou zahradou a jezírkem),  Demolice objektů v areálu 
LVT a parkové úpravy, Rekonstrukce Soukenného náměstí, Zahra-
da vzpomínek,  Nerudovo náměstí. Ročně stojí městskou poklad-
nu správa a údržba zeleně kolem 28 milionů korun. (Pozn.autora: 
Do článku nebyly zahrnuty lesy v majetku města.)

Dagmar Slezáková 
s použitím materiálů prezentovaných na www.liberec.cz

Městská zeleň v Liberci
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unikátní projekt, jehož 
cílem je hledat nejvý-

znamnější milníky, osobnosti a budovy 
liberecké historie, připravuje statutární 
město Liberec v čele s primátorem měs-
ta jiřím Kittnerem, který jej v minulých 
dnech představil novinářům. záměrem 
projektu je vytvořit s pomocí obyvatel 
města zahradu libereckých vzpomínek 
– veřejně přístupný park v centru města, 
který bude sloužit k odpočinku a rozjí-
mání a kde bude možné nalézt libereckou 
historii a zároveň otevřít veřejnou dis-
kusi nad tím, jaká vlastně historie měs-
ta byla a co znamená pro současnost či 
budoucnost. tento dlouhodobý projekt 
v sobě kromě vzniku zahrady liberec-
kých vzpomínek zahrnuje také veřejnou 
anketu o nejvýznamnější osobnost, mís-
to a událost v Liberci nebo soutěž pro 
žáky základních a středních škol, před-
nášky či workshopy i zcela nové prohlíd-
kové okruhy městem.

„Generace dnešních školáků je první ge-
nerací ‚opravdových libereckých rodáků‘ 
poválečných dějin v tom smyslu, že alespoň 
jeden z rodičů pochází také z Liberce. Je na-
prosto nezbytné, aby obyvatelé znali historii 
svého města a byli na něj právem hrdí. Proto 
jsme se rozhodli připravit pro všechny oby-
vatele Liberce projekt, který, jak věříme, po-
může díky vlastní minulosti lépe si uvědomit 
naši přítomnost,“ řekl primátor Jiří Kittner. 
Projekt Zahrada libereckých vzpomínek 
je tvořen z několika samostatných částí: 
z revitalizace libereckého lapidária v Bu-
dyšínské ulici včetně jeho přeměny na park 
a místo relaxace nejen pro obyvatele měs-
ta, ale také pro turisty, kteří si zde budou 
moci odpočinout a zároveň se doslova do-
tknout minulosti v netradiční podobě. Dále 
ze soutěží pro žáky základních a středních 
škol a z veřejné ankety. „Projekt je koncipo-
ván tak, aby se do něj v některé z jeho fází 
mohl zapojit doslova každý obyvatel města,“ 
dodal primátor. 

Soutěž pro žáky základních škol ne-
se podtitul „Kreslíme liberecké poklady“ 
a bude doplněna workshopem s povídáním 
o historii a místopisu Liberce. Děti na něm 
vytvoří jimi zvolenou výtvarnou technikou 
svůj pohled na liberecké poklady – vyberou 
si budovu, osobu či událost libereckých dě-
jin, která je nejvíce oslovila, a tu přenesou 
do svého uměleckého díla. Práce vyhodnotí 
odborná porota, autoři vítězných prací bu-
dou odměněni primátorem města a všechna 
díla budou vystavena v prostorách Nového 

magistrátu a na speciálně vzniklých webo-
vých stránkách, které k celému projektu 
město vytvořilo. Soutěž pro žáky středních 
škol „Sepisujeme liberecké poklady“ bude 
spočívat v písemném zpracování vybrané-
ho období libereckých dějin. I jejich práce 
bude hodnotit odborná porota a i oni se 
mohou těšit nejen na zajímavé ceny, ale 
také na prezentaci svých výtvorů v rámci 
speciálního webu.

Významnou částí celého projektu je ta-
ké renovace tzv. lapidária v Budyšínské ulici 
v Liberci. V současné době je to uzavřený 

areál, který mnohdy neúspěšně odolává ná-
jezdům vandalů. To by se mělo ale v násle-
dujících měsících změnit. V tomto prostoru 
vznikne relaxační zahrada, ve které se bude 
se zelení prolínat historie města. Dnes se 
zde nachází řada památek a sochařských 
děl, dříve součástí městského hřbitova. 
Část z nich zde zůstane, část bude přesu-
nuta do prostor zahrady Liebiegovy vily. 
V lapidáriu dnes nejvíce zaujme rodinná 
hrobka Liebiegů v historizujícím stylu, která 

prochází rekonstrukcí, či novogotická hrob-
ka libereckého stavitele Hübnera. Opravy 
se také dočká poškozený náhrobek obětí 
prusko-rakouské války.

„Lapidárium v Budyšínské ulici patří mezi 
významné součásti městské zeleně v histo-
rickém centru města. Jsem proto rád, že se 
nám díky tomuto projektu podaří vrátit mu 
svůj význam a především vrátit mu jeho dů-
stojné místo v životě města,“ popisuje primá-
tor. Jak doplňuje, do prostoru bude zasaze-
na také prezentace liberecké historie. O její 
formě ale bude teprve rozhodnuto. „Rádi 
bychom, aby si každý mohl doslova osahat 
historii našeho města – a jsem přesvědčen, 
že tento projekt nabídne mnoho zajímavých 
řešení, ze kterých bude možné vybírat,“ uza-
vírá primátor. Další významnou součástí 
projektu Zahrada libereckých vzpomínek je 
vytvoření speciálních turistických okruhů 
po městě, které provedou nejen jeho oby-
vatele, ale také návštěvníky mnohdy poza-
pomenutými částmi města. Nově vzniknou 
3 turistické okruhy: Liberecké parky, Starý-
mi uličkami a Zámek a podzámčí. V červnu 
2010 proběhne také veřejná diskuse nad 
libereckou historií v prostorách radnice.

„Rádi bychom, aby se Zahrada liberec-
kých vzpomínek stala projektem všech – 
aby se stala platformou pro diskusi nad 
historií města a také aby otevřela některé 
dosud opomíjené historické události či de-
taily. Především bychom ale byli rádi, kdyby 
se stala dalším prostředkem, jak obyvate-
lům města přiblížit jejich domov,“ říká pri-
mátor Kittner.

ProjeKt

zahrada libereckých vzpomínek ožívá

(rz)



7Z P R A V O D A J  L I B E R E C K É  R A D N I C E  •  K V Ě T E N  2 0 1 0

Se začátkem měsíce května odstarto-
vala i anketa pro Liberečany, kteří budou 
vybírat své liberecké poklady jako součást 
zamýšlené Zahrady libereckých vzpomí-
nek. Zahrada má vzniknout v prostoru 
lapidária v Budyšínské ulici, které bývalo 
městským hřbitovem. V anketě může kaž-
dý zvolit dle svého uvážení nejvýznam-
nějšího Liberečana – osobu historickou 
či současnou, která se v Liberci narodila 
nebo zde žila a nějakým způsobem město 
ovlivnila. Dalším hledaným nej je liberec-
ká budova či stavba, která ve městě stála 

či stojí a má nebo měla pro Liberec zásad-
ní význam. Třetím a neméně podstatným 
nej je událost v daleké či blízké historii 
města, která znamenala pro město důleži-
tý mezník. Každý má možnost si vybrat ta 
svá nej během května a června. Hlasovat 
je možné buď mailem na adresu zahrada-
vzpominek@magistrat.liberec.cz nebo 
v Městském informačním centru či na re-
cepci historické radnice, kde jsou k dispozi-
ci anketní lístky. Anketa je anonymní.

Prvních deset nej v každé kategorii 
(osoba, budova, událost) bude umístěno 

HledejTe své liberecké poklady!
na webových stránkách města Liberce 
a v průběhu prázdnin z internetového hla-
sování vzejdou 3 liberecké poklady. Na za-
čátku nového školního roku v září 2010 do-
jde k slavnostnímu vyhlášení libereckých 
NEJ – libereckých pokladů. „Právě veřejná 
anketa je jedním ze zajímavých prostředků, 
jak umožnit obyvatelům města aktivně se 
zapojit do výběru toho, čím se Liberec mů-
že chlubit. Zvláště jsem zvědav na katego-
rii událost, která Liberec ovlivnila, kam až 
do historie se lidé ve své volbě pustí,“ zmínil 
primátor Jiří Kittner.

Dvě anketní otázky jsme tentokrát položili známým osobnostem, 
které v Liberci žijí nebo pracují.
Které zelené místo v Liberci máte nejraději?
Zahrádkaříte? Pěstujete květiny nebo zeleninu na zahrádce ne-
bo na balkóně?

Marcela augustová, moderátorka tv
• Přímo v Liberci se mi líbí u přehrady – je to oáza skoro 
v centru, kterou se může chlubit málokteré město, a proto 

si zaslouží maximální péči. A taky mám ráda Ještěd – jednak kvůli 
duchu místa a taky kvůli panu Hubáčkovi, před jehož architektonic-
kou odvahou a vizionářstvím vždycky znovu smekám.
• Žádný mičurinec nejsem. Chtěla jsem malý skleník, ale manžel 
mi to naštěstí rozmluvil. Letos se aspoň pokusím o vlastní rajčata. 
Jinak se moje zahradničení omezuje na bylinky, sekání křovinoře-
zem a občasné pletí. Zahradu máme poměrně velkou, ale je to spíš 
louka – prostě living garden, kde mají šneci, ještěrky, slimáci a další 
široké pole působnosti.  

šimon Pikous, liberecký fotograf
• Nejradši mám zelenou v hospodě Na Starém městě, pro 
neznalé doplním, že to je kořalka. Měl jsem rád parčík 

v Klostermannově ulici, než ho upravili a opravili. Obecně spíš pre-
feruji takovou tu divočinu, mám rád dobrodružství, pokud bych si 
měl vybrat mezi francouzským a anglickým parkem, tak určitě ten 
anglický. Moje zelená místa jsou kdekoliv v lesích bezprostředně 
přiléhajících k městu, takže tramvají kamkoliv.
• Rozhodně ne! Jsem nepřítel zahrádkaření, to se musí zalívat a sta-
rat se o to, ne, ne. Já radši jedu někam ven do přírody. V bytě samo-
zřejmě kytky máme, to u nás obstarává manželka.

Mudr. renata Procházková, primářka 
transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec 
• Příjemné je pro mne prostředí kolem zoologické zahrady.

• Pěstování klasických květin ani zeleniny se nevěnuji. Koníčkem 
je pro mne okrasná, respektive obytná zahrada okolo domu. Její 
údržba a případné zvelebování jsou pro mne formou relaxace.

Profesor bořek šípek, 
děkan fakulty umění a architektury tuL
• Na tuto otázku nemohu odpovědět. Bohužel Liberec 

znám jen z cesty na fakultu za studenty a rychle zpět k dalším 
povinnostem. Často si říkám, že musím tento svůj dluh k Liberci 
napravit.
• Zahrádkařím rád. Na své chalupě na Českolipsku mám takovou di-
vokou zahradu, o kterou se pečlivě starám. Mám tam biotop, vodní 
rostliny, ale i rybízy a ovocné stromy a také trochu květin.

jana Pavlíková, ředitelka domu dětí a mládeže, Liberec
• Mám ráda ten parčík u nás (park u ZOO v Lidových sa-
dech, pozn. red.), my ho velmi využíváme. Je to místo, kde 

občané žijí, a to je důležité.
• Máme zahradu, staráme se o ni s manželem sami a ta práce mě 
baví a těší, jen na to nemám tolik času, kolik bych chtěla.

Mgr. jan randáček, ředitel oblastní galerie v Liberci
• Nejraději mám svahy Ještědu, kam to mám blízko. Baví mě 
objevovat stezky, staré úvozy a skály třeba okolo Fénické 

cesty. Připomínat výhody soužití Ještědu a Liberce je asi zbytečné...
• Moje zahradničení se omezuje na občasné zalití květin a posekání 
trávníku. K většímu „rozletu” bohužel nemám příležitost.

anKeta

Z hlediska dopravy varianta počítá s obousměrným provozem 
v severní a jižní části komunikace. Obnova Nerudova náměstí 
v této podobě představuje náklady za 8,6 milionu korun.

V návaznosti na tuto plochu náměstí se počítá také s opra-
vou sousedních komunikací Na Kopečku, U Náspu, Zadní, 

Hermannova, Řeznická, Kavčí, Liliová a Bažantí. Zároveň by se 
měly renovovat i inženýrské sítě. Měnit se budou rozvody tepla, 
vody, plynu, částečně nové budou kanalizace a kabelové vedení 
ČEZu. Náklady na tyto komunikace budou připočteny k částce 
za obnovu Nerudova náměstí. 

Dagmar Slezáková

nerudovo náMěstí bude oPravdovýM 
náMěstíM se zeLení a LavIčKaMI
Pokračování ze strany 1

(mh)
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V květnu 2010 proběhnou v souladu s platným zákonem 
č. 247/1995 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volby se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republi-
ky (viz Sbírka zákonů č. 37/2010 ze dne 8. února 2010) ve dnech 
28. a 29. května 2010.

V první den voleb – v pátek 28. 5. 2010 – proběhne hlasová-
ní od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 
29. 5. 2010 se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin. Sčítání hlasů 
proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností. 

Počet volebních okrsků se proti červnovým volbám do Ev-
ropského parlamentu mění. Hlasování na území města proběhne 
na obvyklých místech v 87 volebních okrscích, včetně Vratislavic 
nad Nisou. Budou využity převážně stejné volební místnosti jako 
při minulých volbách.

Ke změnám dochází z technických důvodů i z humanitních 
důvodů v těchto okrscích:

• VZNIKÁ NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK č. 80 – rozdělením volebního 
okrsku č. 54 s novou volební místností v objektu CENTRUM zdravotní 
a sociální péče Liberec (DPS), Krejčího 1174/7a v Liberci VI-Rochlici. Pro 
zbylou část vol. okrsku č. 54 se volební místnost nemění.

• Volební místnost v okrsku č. 55 se přesunuje ze školy Dobiášo-
va do objektu CENTRUM zdravotní a sociální péče Liberec (DPS) 
Burianova 969/8, v Liberci VI-Rochlici.

• Původní volební okrsek č. 80 (Vratislavice n. N. – Nová Ruda Se-
ver byl přečíslován a bude mít nově č. 87, umístění volební místnosti 
se nemění (Střední umělecká škola, Liberec XXX, Sladovnická 309).

• Volební místnost v okrsku č. 56 se přesunuje z firmy oaza-net 
spol. s r. o. do objektu společnosti TERMIZO a. s., Dr. Milady Horá-
kové 571/56, Liberec VII-Horní Růžodol.

• Volební místnost v okrsku č. 1 se přesunuje ze Základní školy 
praktické a Základní školy speciální v Orlí ulici do objektu Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v ulici Kos-
telní 8/9 V Liberci II-Nové Město.

Údaj o přesném umístění volební místnosti obdrží voliči spo-
lečně s doručenými hlasovacími lístky.

Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu 
voličů, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy 
(budova Nového magistrátu, 2. patro, kancelář č. 210 – sekretariát 
odboru správního a živnostenského).

Informace o možnosti hlasování voličů nacházejících se 
ve dnech voleb v nemocnicích, porodnicích, ústavech sociální 
péče a obdobných zařízeních, která nejsou místem jejich poby-
tu podle zákona o evidenci obyvatel

Volič, kterému je předem známo, že se ve dnech voleb nebude 

zdržovat (z jakéhokoliv důvodu) v místě svého trvalého pobytu ve-
deného v evidenci obyvatel, má možnost: požádat příslušný obecní 
úřad podle místa svého trvalého pobytu o vydání voličského prů-
kazu (viz podrobněji informace níže), nebo má tento volič možnost 
požádat nejpozději do 21. 5. 2010 o zapsání do zvláštního sezna-
mu voličů, vedeného obecním úřadem. Údaje pro zápis do zvlášt-
ního seznamu voličů předá příslušnému obecnímu úřadu správce 
ústavu, objektu nebo podobného zařízení. Voličům, kteří jsou v Li-
berci přihlášeni k trvalému pobytu a jsou zapsáni ve stálém seznamu 
(vedeném Magistrátem města Liberec), a kteří nebudou moci volit 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, vydá Magistrát 
města Liberec na základě žádosti voliče voličský průkaz. 

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič 
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 
od 8. února 2010, a to písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. 21. května 2010, příslušnému úřadu (obecní úřad v místě jeho 
trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán), nebo 
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 26. května 2010. 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
od 13. května 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Žádosti o vydání voličského průkazu se vyřizují na přepážce 
č. 19 v budově Nového magistrátu. Formulář žádosti o voličský 
průkaz je možné si stáhnout na webových stránkách statutární-
ho města Liberec (http://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-
mesto-liberec/prakticke-informace/Volby)

PožadaveK na HLasování MIMo voLební Místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožně-
ní hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování. Požadavky na návštěvu s přenosnou 
hlasovací schránkou je možné již nyní hlásit na sekretariátu odboru 
správního a živnostenského – pí Drobná, tel. 485 244 841.

Další informace k volbám budou občanům města poskytovány vše-
mi obvyklými způsoby (úřední deska, media a webové stránky statu-
tárního města Liberec – odkaz Praktické informace – VOLBY 2010).
Za organizační skupinu pro přípravu voleb do PS Parlamentu ČR 2010 

Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského

InforMace K voLbáM do poslaNecké 
sNĚMovNy parlaMeNTU čr

Projekt „Podpora moderních forem výu-
ky na ZŠ Libereckého kraje“ se úspěšně blíží 
ke svému závěru. V současné době probíhají 
poslední  vzdělávací tréninky, na kterých si 
pedagogové, zapojení do projektu, ověřují 
získané vědomosti a vzájemně připomínku-
jí vytvořené prezentace. V průběhu května 
a června budou všechny prezentace začleněny 
do výuky a koncem školního roku 2009/2010 
budou veškeré prezentace distribuovány 

na všechny  ZŠ Libereckého kraje. Konečný 
počet vytvořených prezentací v průběhu pro-
jektu je 120. Nová forma výuky, která je díky 
tomuto projektu na zúčastněných školách 
zavedena do praxe, bude mít velký přínos 

Úspěšně realizovaný projekt města Liberec
pro atraktivitu vyučovacích hodin a aktivní 
zapojení žáků do samotné výuky. Tento pro-
jekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky 
za finanční spoluúčasti SML.
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Program Klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec, Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin
Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz., www.ksk.liberec.cz

pořádá pro seniory týdenní kurzy výuky používání počíta-
če, internetu, bankovních karet a mobilních telefonů, v rámci 
projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klasových s ná-
zvem SENIOŘI KOMUNIKUJÍ. 

Dva počítačové kurzy se uskuteční zdarma pro seniory v ter-
mínech od 19. 7. do 23. 7. 2010 v Komunitním středisku Kontakt 
Liberec, Palachova 504/7, Liberec (budova bývalé ZUŠ, počítačo-
vá učebna v podkroví). Zájemci o tyto kurzy se mohou přihlásit 
od 17. 5. do 11. 6. 2010 na recepci v Klubu seniorů

Pondělí 
17. 5.

15.00 hodin 
Klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou na téma: edith Piaf

Úterý 
18. 5.

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou. Tradiční odpolední posezení s živou 
hudbou.

středa
26. 5.

od 14.00, 15.00 a 16.00 hodin
Klub seniorů

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ KONTAKTU, TÉMA: Turnaj v kuželkách o „Pohár ná-
městkyně“, Cesta po Japonsku, Potěšení z tropického ovoce.

čtvrtek
27. 5.

10.00 hodin 
Kuželna Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v kuželně. Přijďte začít trénovat!

Pátek 28. 5. Putování za historií Frýdlantu. Čas odjezdu a další informace jsou k dispozici v Klubu seniorů.
Úterý
1. 6.

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou. Tradiční odpolední posezení s živou 
hudbou.

Pátek 
11. 6.

10.00 hodin
Klubovna v podkroví

Povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma: Othello – G. Verdi.

čtvrtek 
10. 6.

10.00 hodin 
Kuželna Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v kuželně. Přijďte začít trénovat!

Úterý 
15. 6.

14.00 hodin 
Klub seniorů

Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou. Tradiční odpolední posezení s živou 
hudbou.

Úterý 
15. 6. 

16.00 hodin 
Divadlo F. X. Šaldy

Koncert ke Světovému dni proti násilí na seniorech – Ukázky z muzikálů a operet, Diva-
dlo F. X. Šaldy. Další informace v Klubu seniorů.

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů.
Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá každý pátek od 8.30 hodin, 9.30 hodin 
a od 10.30 hodin v suterénu – v sále KSK.
tančíme v každém věku s natašou tonkovou – každý pátek od 15.00 hodin v suterénu – v sále KSK.
Bližší informace jsou k dispozici v Klubu seniorů, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 485 244 992

jubilejní Marathon nisa 2010
Vodní záchranná služba ČČK pod záštitou náměstka primátora 

Ondřeje Červinky pořádá  jubilejní 10. ročník vodácko-běžeckého 
drsňáckého závodu korytem Nisy „Marathon Nisa 2010“. Akce se 
koná v Proseči nad Nisou u Lužické Nisy v sobotu 5. června 2010, 
kdy zde od 7 hodin bude prezentace závodníků, kteří odstartují 
na trať OPEN dlouhou 38,5 km v 8 hodin. Cílem je Hrádek nad Ni-
sou. Zájemci se mohou přihlásit do 31. května 2010. Více informací 
na http://marathon-nisa.webpark.cz

KoMunItní středIsKo
KontaKt LIberec

Předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka se setkal s libereckými seniory 
Komunitního střediska Kontakt, kteří se zúčastnli zájezdu do Harrachova

sPortovní rIvaLství 
LIberecKýcH záKLadeK

V areálu Základní školy Dobiášova se 27. a 28. května uskuteční 
již sedmý ročník sportovně vědomostní soutěže libereckých zá-
kladních škol „SYNER školám 2010“. Vloni se akce zúčastnilo 20 ZŠ 
a stejný počet je očekáván i letos. I letos sportovní festival škol za-
hrnuje osvědčené disciplíny: atletickou štafetu, florbal, vybíjenou 
a volejbalový dabl kantorů či vědomostní test. „Novou disciplínou 
je sudoku, hra, která v posledních letech chytla malé i velké,“ uvedl  
za pořadatelskou ZŠ Dobiášova její ředitel Ivo Svatoš. K oblíbeným 
kratochvílím i v pauzách mezi závoděním patří autogramiády, pří-
padně přehlídky sportů. Sedmý ročník nabídne ukázku capoeiry, 
přehlídku vojenské techniky, malí sportovci si vyzkouší  baseball či 
golfové patování. Vyhlašovatel soutěže, statutární město Liberec, 
nabízí zázemí pro více než 600 děti, drobné dárky i technicko-or-
ganizační zabezpečení. Generální partner soutěže, stavební spo-
lečnost SYNER, ocení soutěžící školy finančním šekem, za nějž si 
pořizují pro své potřeby sportovní vybavení. (sl)
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ZÁsaH MĚsÍce

Čerstvého držitele Zlaté Janského 
plakety mají mezi sebou liberečtí měst-
ští strážníci. Je jím Michal Prokop, který 
u Městské policie Liberec pracuje již osm 

strážníK – držIteL 
zLaté jansKéHo PLaKety

let. Tak jako každý strážník začal vykoná-
vat funkci v pěší hlídkové službě, aby se 
seznámil s problematikou města Liberec. 
Brzy se projevily jeho přirozené vlohy pro 
policejní práci, je to klidný, ale důrazný 
člověk, který si dovede zjednat autoritu, 
výborně ovládá znalosti z policejní proble-
matiky a s tím spojených právních norem. 
Mezi jeho koníčky patří hlavně sport, je ak-
tivním účastníkem všech sportovních čin-
ností pořádaných městskou policií. V roce 
2009 vyhrál Přebor Městské policie Libe-
rec ve střelbě. „Největší mou zálibou je ale 
fotbal a hokej,“ prozradil na sebe. Michal 
Prokop je již šestým rokem bezplatným 
dárcem krve a Zlatou Janského plaketu 
získal letos v březnu, kdy dovršil  40 od-
běrů krve. (ds)

Sběrem použitých jehel, injekčních stříkaček 
a jiného infikovaného materiálu se zaobírali 
strážníci Městské policie Liberec v sobotu 
17. dubna 2010.  Jednalo se o preventivní akci 
městské policie, jíž chtěli předejít případným 
zdravotním rizikům občanů a zejména dětí. 
Proto se také strážníci soustředili na sběr vý-
še uvedeného materiálu na dětských hřištích,  
v parcích a dalších veřejných plochách. Při 
preventivní akci bylo celkem nalezeno 23 in-
jekčních stříkaček, 19 sáčků od návykových 
látek a 6 použitých ampulí rozpouštěcího 
roztoku. Akce bude v průběhu jara a léta nej-
méně dvakrát zopakována.

LIberecKý jarMarK 2010
Program letošního Libereckého jarmarku, který pořádá sta-
tutární městi Liberec na nám. Dr. E. Beneše a v Kostelní ulici 
ve dnech 12.–13. června 2010:

sobota 12. června

9.00 Otevření tržiště s celodenním programem
9.30 Slavnostní průvod a příjezd Kateřiny z Redernu 
9.45 Slavnostní uvítání s primátorem, předání darů, 
 vztyčení praporů
10.00 Zahájení rytířského turnaje na koních (Kostelní ulice)
11.00 Hra „Podivné dědictví“ 
11.30  Ukázky sokolnictví (Kostelní ulice)
15.00  Odpolední rytířský turnaj na koních (Kostelní ulice)
16.00  Hra „Panská košilka“
16.30  Ukázky sokolnictví (Kostelní ulice)
21.00  Večerní slavnostní příjezd „Perských kupců“ 
 (večerní galaprogram)
22.00  Slavnostní zakončení

neděle 13. června 

9.00  Otevření tržiště s celodenním programem
10.00  Hra „Panská košilka“
10.30  Ukázky sokolnictví (Kostelní ulice)
11.00  Zahájení rytířského turnaje na koních (Kostelní ulice)
14.00  Odpolední rytířský turnaj na koních (Kostelní ulice)
15.00  Hra „Podivné dědictví“
15.30  Ukázky sokolnictví (Kostelní ulice)
16.45  Slavnostní zakončení a odjezd Kateřiny z Redernu
 s dvorem

V dubnu se hasiči potýkali s prvními požáry ve  volné 
přírodě. Dobrovolnou jednotku z Krásné Studánky při-

volali pozorní sousedé do ulice Ke Kapličce, kde hořela opuštěná 
zahrada. Požár, který se rozšířil asi na 100 m2, uhasili hasiči něko-
lika vysokotlakými proudy vody. Studánečtí hasiči také pomáhali 
odčerpat vodu ze zatopeného sklepa v restauraci v Radčicích. Jak 
se později ukázalo, zatopení způsobil ucpaný odtok pramene, kte-
rý sklepem protéká. Hasiči proto doporučili majiteli kontaktovat 
specializovanou firmu, která by odtok pročistila a nedošlo k opa-
kovanému zatopení prostor.

Dva výjezdy si na konto připsala také dobrovolná jednot-
ka z Pilínkova. V Maškově ulici byli přivoláni k hořícímu kon-
tejneru. Na místě se ho již pokoušel uhasit jeden z místních 
občanů, který požár zpozoroval z okna svého bytu. Díky jeho 
všímavosti byl kontejner pouze lehce poškozen. O pár dní poz-
ději pomáhali hasiči z Pilínkova s odstraňováním ropné skvr-
ny, která znečistila komunikaci v ulicích Sklářská, Puškinova 
a Minkovická. 

Mezi největší zásahy v tomto měsíci patřil bezesporu požár 
střechy autoservisu v Tanvaldské ulici. Na místo události dorazi-
la profesionální jednotka ze stanice Liberec spolu s dobrovolný-
mi hasiči z Vratislavic nad Nisou, Horního Hanychova a z Proseče 
nad Nisou. Část hasičů za pomoci automobilního žebříku a požární 
plošiny hasila střechu, ostatní v dýchací technice zasahovali uvnitř 
budovy a pomáhali vynášet vybavení servisu a přilehlé prodejny 
vozů. Po uhašení požáru hasiči rozebrali konstrukce a provedli 
dohašení ohnisek požáru. Střecha se pravděpodobně vznítila při 
sváření střešních konstrukcí.

Další informace o libereckých jednotkách dobrovolných hasičů 
naleznete na www.liberec.cz v sekci Magistrát a radnice – odbor 
kancelář tajemníka – odd. krizového řízení. 

Zuzana Škodová, odbor kancelář tajemníka

HasIčI
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MěstsKé InforMační centruM (Mic)
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, tel.: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, 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, počátkem dubna otevřely 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 http://www.infolbc.cz, nebo obdržíte zdarma v MIC. Seznam bude postupně 
doplňován dle doručených podkladů přímo od provozovatelů uvedených zařízení.
uPozornění
Upozorňujeme na sanitární den v Plaveckém stadionu Liberec, a to 31. 5.
V sanitární den je celý areál otevřen až od 14.00 hod. 
nabídKa zboží
• Novinkou v prodeji je ekologická taška SMARTECO z netkaného, recyklovatelného a 
omyvatelného materiálu. Její rozměry jsou 30 x 20 x 30 cm. Prodáváme ji ve dvou barev-
ných vyhotoveních – růžové a zelené. Prodejní cena je 45 Kč. 
• ●Od roku 2002 vydává Jizersko-ještědský horský spolek své ročenky. Právě vyšla osmá 
z nich a v titulu má ročník 2009. Tentokrát se na ní podílelo více než dvacet autorů. Ti se 
ve svých převážně původních příspěvcích věnují opravdu širokému záběru témat spoje-
ných s naším regionem. V informačním centru je v prodeji za 170 Kč.
soutěž s ještídKeM
Kterou operu o střetu vášně a povinnosti nově uvede Divadlo F. X. Šaldy Liberec v měsíci květnu?
a/ Figarova svatba  b/ Carmen  c/ Simon Boccanegra
Kdo zná odpověď, ať ji pošle na mic@infolbc.cz nebo doručí přímo do MIC Liberec do 
19. 5. Výherce zveřejníme v následujícím čísle. Pozn.: U odpovědi musí být uvedeno celé 
jméno, adresa a případně e-mail. Výherce získá upomínkové předměty s maskotem města.
Výhercem dubnové soutěže s Ještídkem se stala dana chlumská z Liberce. Děkujeme za 
účast v soutěži a gratulujeme!
HIstorIcKé udáLostI Měsíce Května
1. 5. 1939 vznikl připojením okolních obcí tzv. „Velký  Liberec“ (71 let).
2. 5. 1615 zachvátil liberecký zámek ničivý oheň (395 let).
12. 5. 1605 byly  položeny základy zámecké kaple (405 let).
24. 5. 1915 byla zahájena stavba kostela v Dolním Hanychově (95 let).
29. 5. 1976 došlo k demolici evangelického kostela na  nám. Českých bratří (34 let).
Příjemný měsíc květen přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení 
cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

rady a KontaKty
• Jezdecký klub Liberec za podpory SML 
pořádá v květnu dvě akce pro veřejnost. 
První se koná 22. 5. 2010 od 10 hodin 
a jde o skokové závody, které se uskuteční  
na kolbišti jezdeckého klubu. Součástí zá-
vodů bude ukázka spolupráce koně a psa. 
Druhou akcí Dětský den s mnoha atrakce-
mi, soutěžemi i jízdami na koních. Akce se 
koná 29. 5. 2010 od 10 do 15 hodin.
• Česká akademie dermatovenerologie 
v rámci aktivit na prevenci kožních mela-
nomů  pořádá od 28. května do 6. červ-
na kampaň Zachraňte si kůži, kdy budou 
i v Liberci na veřejných prostranstvích 
zájemcům bezplatně měřena kožní 
znaménka.
• V Galerii CFA+H v libereckém Babylonu 
je do 20. 6. 2010 k vidění výstava liberec-
kého malíře, grafika a ilustrátora Milana 
Janáčka. Otevřena je denně od 10 do 18 h.
• Slevy pro držitele Liberecké městské 
karty a krajské karty opuscard se i na-
dále rozšiřují a více se o nich dovíte na  
www.benefitprogram.cz. 
• Klub českých turistů v Mníšku u Liber-
ce pořádá 38. ročník turistického pocho-
du „Loupežnickou pěšinou“, který se koná 
22. května 2010 s pěší trasou 8, 15, 25, 35 
a 50 km a cyklistickou trasou 30, 50, 80 
a 100 km. Start a prezentace je v Mníšku 
na hřišti fotbalového klubu. Start na pě-
ší 50 km trasu je v 7 hod, na 35 od 7 do 8 
hod, na 15 a 25 km a cyklotrasy od 7 do 8.45 
hod, na trasu 8 km od 7.30 do 9 hod. 
e-mail: bozena.zdenkova@centrum.cz, 
daneckova.b@seznam.cz, tel.: 728 409 789, 
485 146 691

oslavTe se ZUŠ liberec jejÍ výročÍ
Základní umělecká škola v Liberci-Frýdlantská slaví letos 85. výročí svého vzniku.  

Vedení školy zve širokou veřejnost na kulturní akce, které v rámci oslav pořádá.
25. 5. jazzový Koncert 
Big Band ZUŠ Liberec, TRIO VSOP Praha – Karel Růžička, Petr Kořínek, Josef Vejvoda 
(18.00 hodin, koncertní sál ZUŠ Liberec)
1. 6. taneční večer (18.00 hodin, Šaldovo divadlo)
2.6. sLavnostní Koncert (18.00 hodin, Dům kultury)
4. 6. KLavírní a PěvecKý Koncert – f. cHoPIn 
koncert pro žáky klavírního, pěveckého oddělení a veřejnost 
(17.00 hodin, koncertní sál ZUŠ Liberec)
10. 6. vernIsáž výtvarnéHo oboru 
(17.00 hodin, atrium, koncertní sál ZUŠ Liberec)
10. 6. s-Hledání v experimentálním studiu Lidové sady 
(18.00 hodin, Experimentální studio)
11. 6. Koncert učIteLů (18.00 hodin, koncertní sál ZUŠ Liberec)
11. 6. s-Hledání v experimentálním studiu Lidové sady 
(18.00 hodin, Experimentální studio)

statutární Město 
LIberec vyHLašuje

II. výzvu k předkládání žádostí o dota-
ci z fondu prevence sML

Výzva se vypisuje na projekty s dobou re-
alizace v druhém pololetí roku 2010. Na ja-
ké účely lze projekty podávat, najdete na 
www.liberec.cz. Formuláře žádostí včetně 
základních pravidel přidělování dotací jsou 
k dispozici na odboru sociálních a zdravot-
ních služeb (kancelář č. 26 – 2. p. budovy 
„Uranu“, ul. 1. máje 108), tel.: 485 244 981, 
dále v recepci liberecké radnice a na inter-
netových stránkách statutárního města Li-
berec www.liberec.cz.

Žádosti budou přijímány v úřední do-
bě Magistrátu města Liberec do čtvrtka 
27. 5. 2010 do 12.00 hodin.
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Akciová společnost Snowhill, a. s., loni 
v únoru ukončila předčasně pětadvacetile-
tou nájemní smlouvu na provoz Sportovního 
areálu Ještěd. Do režie města se tak vrátil 
areál a s ním i spousta starostí. Měl jsem 
trochu obavy o to, jak se nám povede před-
stavit areál obyvatelům Liberce a blízkého 
okolí, kteří z okna vidí siluetu Ještědu lákající 
v zimě k sjezdovému lyžování. Vybavenost 
lyžařského areálu, který v současné době 
patří k těm nejmodernějším v Čechách, mi 
starosti tolik nedělala. Nově vybudované la-
nové dráhy, obnovené lyžařské vleky, nové 
garážové parkoviště a především dokonalý 
zasněžovací systém – to jsou atributy, kte-
ré získal i díky pořádání MS 2009 a které 
potvrzují Ski areálu Ještěd v hodnocení od-
borníků pomyslný bronz mezi zimními lyžař-
skými středisky s pěti hvězdičkami.

Byl jsem zvědav, jak staronová parta za-
městnanců Sportovního areálu Ještěd  zvlád-
ne velmi složitý přechod do provozu. Zda 
bude umět správně využít všechny technické 
vymoženosti ve všech třech areálech, které 
obsluhuje. Nejvíce mě však  zajímala kvalita 
a rychlost přípravy pro zimní provoz. Listopa-
dové čekání na příznivé klimatické podmínky 
bylo nekonečné, a když 13. prosince 2009 
začínalo mrznout, byl jsem opravdu zvědavý, 
jestli se technikům na Ještědu podaří přeta-
vit sliby ve skutečnost. Zasněžení severní 
strany areálu se povedlo ve velmi krátkém 
čase. Sezona tradičně odstartovala večerním 
lyžováním 18. 12. a celý provoz severní strany 
byl spuštěn těsně před Vánocemi. Deklarovali 
jsme, že nepustíme návštěvníky do nepřipra-
veného resortu. Podle ohlasů skalních lyžařů 
jsou pro nás vyznamenáním slova, že takto 
připravený kopec na Vánoce již dlouho neza-
žili. Moje slova potvrzuje i to, že v tomto čase 
si sjezdařské reprezentační družstvo České 
republiky vybralo ještědský Slalomák ke své 
přípravě, protože ani Špindlerův Mlýn nebyl 
připraven. Dostatek technického sněhu, upra-
vené sjezdovky a vstup do sezony v rekordně 
krátkém čase pro zbytek letošní zimy rozptýlil 

všechny moje obavy z příprav. Se zájmem 
jsem tedy sledoval, jak se areál začne plnit 
a jak na něj budou reagovat návštěvníci. Mys-
lím, že nejeden Liberečák se přesvědčil o tom, 
že tento městský areál vychází svým klien-
tům vstříc ve všech směrech a mohou na něj 
být zase hrdi. Skipas pro děti do deseti let 
v doprovodu rodičů zdarma byl určitě velkým 
lákadlem k návštěvě, a když pak počátkem 
ledna byly spuštěny i sjezdovky na Pláních, 
naplnil areál i svůj slib o rodinném lyžování. 
Dohled nad bezpečností a kázní lyžařů jsme 
svěřili Městské policii Liberec, dvoučlenná 
hlídka dohlížela na dodržování pravidel sluš-
ného lyžování až do konce lyžařské sezony. 
Péči jsme věnovali i skokanským můstkům, 
které byly v provozu celou zimu, během níž 

sloužily k tréninkům naší reprezentace, ale 
také pro pořádání sportovních akcí. Zaměst-
nanci SAJ, a. s., se také starali o běžecký areál 
ve Vesci. Ten  posloužil nejen Olympiádě dětí 
a mládeže 2010, ale i široké veřejnosti, včetně 
možnosti využít večerního lyžování.

Všem, kteří se na přípravě a provozu pře-
devším lyžařského areálu na Ještědu podíle-
li a kteří připravili dle mého názoru nejlepší 
lyžařskou sezonu, jakou Liberec za poslední 
roky zažil, patří náš velký dík. Nezbývá, než 
si přát, abychom měli takto připravený „ko-
pec“ i v dalších letech. Navíc nás teď čeká 
sezona letní a já věřím, že i  v ní mají areály 
ve Vesci a na Ještědu co nabídnout. K jejich 
návštěvě vás srdečně zveme.

Ondřej Červinka, náměstek primátora

oHLédnutí za zIMní sezonou 
ve sPortovníM areáLu ještěd


