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změny v mHD
Od září dochází ke změnám 
jízdních řádů liberecké MHD.

Na provázanosti MHD a jízdních 
řádů ostatních dopravců spolupra-
coval krajský úřad v rámci integra-
ce dopravních systémů. Změny 
potěší cestující vlakem, došlo 
i  k  optimalizaci a  posunu časů 
u nočních linek.  
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sport park
na plné obrátky se rozjíždí 
sportovní život v areálu 
sport Parku Liberec.

Více než třicet sportovišť je po 
letních revizích, opravách a rege-
neracích připraveno na nápor spor-
tovních klubů a veřejnosti. Ve Sport 
Parku Liberec dnes sportuje kromě 
veřejnosti 25 sportovních klubů. 
 strana 16

Bazén je hotov, liberecké 
děti se mají kde učit plavat

nOvý PětaDvacetiMetrOvý 
bazén, jehož stavba začala vloni 
v  září, prošel ve čtvrtek 30. srpna 
kolaudací a byl předán investorovi, 
Statutárnímu městu Liberec.

Úprav se dočkala i venkovní Slu-
neční louka, kam se budou moci 
návštěvníci chodit ochladit i přímo 
ze sauny. Vedle malého bazénu 
se slanou vířivkou zbudovali stavbaři 
i úzkou vodní cestu s kamínky pro 
masáž nohou.

Nová část bazénu bude sloužit 
hlavně pro výuku plavání dětí škol-
ního a předškolního věku. Jak slíbil 
šéf Bazénu Liberec Jan Švec, příští rok 

obnoví na léto i malý dětský bazén na 
Sluneční louce. Dospělým návštěvní-
kům se sem po vysázení vzrostlých 
tújí vrátí také jejich oblíbená mininu-
dapláž.

„Od prvního září probíhá v areálu 
bazénu zkušební provoz. Slavnostní 
otevření se pak uskuteční 19. září od 
16.00 hodin. Vedení města zve Libe-

rečany, aby přišli na oficiální otevření. 
Chystáme i kulturní program,“ uvedl 
Lukáš Martin, náměstek primátorky 
pro rozvoj, dopravu a  technickou 
infrastrukturu.

Dostavba bazénu je jedním z pro-
jektů IPRM – zóna „Lidové sady“. 
Městu se podařilo během realizace 
stavby ušetřit na zakázce více než 800 
tisíc korun. Cena díla, které postavila 
společnost Syner s.r.o., tak nakonec 
činila 138.872.695 Kč, včetně DPH 
s tím, že většina této částky se hradí 
z evropských dotací. Město se na pro-
jektu finančně podílí patnácti procen-
ty. Pokračování na straně 7.

Slavnostní otevření bazénu
ve středu 19. září od 16.00

- prohlídka areálu
- program pro děti

Pětadvacetimetrový bazén s variabilní výškou hladiny, ale i malý bazének se slanou vodou, 
široká nerezová skluzavka nebo dětská sauna. takové atrakce čekají v nové přístavbě 
libereckého plaveckého bazénu především školáky a předškoláky, ale ve vyhrazených 
časech i rodiny s dětmi.
Zuzana Minstrová

vODní svět. Nový bazén, vířivka se slanou vodou, obří skluzavka a další novinky představí Bazén Liberec oficiálně 19. září. 
Vše si mohou návštěvníci vyzkoušet v rámci zkušebního provozu již od začátku školního roku. Foto Jan Král
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi vzpomenout na jednu z libereckých 

osobností, o kterou naše město před nedávnem 
přišlo. Zemřel zakladatel pěveckého sboru Severá-
ček, pan sbormistr Milan Uherek. Pro mne osobně 
byl pan Uherek symbolem nezdolné lidské houževnatosti a lidské dobroty. 
Jeho „rukama“ prošly desítky dětí z Liberce. Díky vystoupení Severáčku 
pronikl Liberec do celého světa. Ráda bych poděkovala vám všem, kdo jste 
si na pana Uherka vzpomněli. Byla jsem upřímně dojata tím, kolik (nejen) 
Liberečanů přišlo vyjádřit svou soustrast do kondolenční knihy, která byla 
umístěna v budově radnice. Dosud v žádné z námi nachystaných kondo-
lenčních knih nebylo tolik záznamů, tolik projevů díků a rozloučení. A to 
o mnohém vypovídá. Pan Uherek bude nám všem chybět. Zůstává po něm 
ale hudební rodina v podobě Severáčku, která ponese jeho odkaz i nadále. 
V písních tohoto dětského sboru zůstává Milan Uherek navždy s námi.

Před námi je další období předvolebních kampaní. Krajské volby zasáh-
nou také naše město a budou velmi důležité pro jeho budoucnost. Výsled-
ky krajských voleb, které se uskuteční 12. a 13. října 2012, se dotknou 
každého z nás více, než si někdy připouštíme. Kraje získávají stále větší 
důležitost, což se ukázalo například při ničivých povodních před dvěma 
lety a následné rekonstrukci zničeného území. Slouží ale také jako pro-
středník mezi Vládou České republiky a občany regionů. Věřím, že i nadále 
bude role krajů posilovat, že bude i nadále podporována decentralizace 
moci z Prahy do regionů, že více zodpovědnosti přejde do rukou zvolených 
krajských představitelů.

Ačkoli vnímám, jak společnost dnes na politiku (a politiky) nahlíží, 
a jsem si vědoma toho, že mnoho z vás by k volbám raději ani nešlo, ráda 
bych vás požádala, abyste právě toto své rozhodnutí dobře zvážili. Ať 
již důvěřujete komukoli, ať má vaše sympatie kterýkoli lídr nebo strana, 
jděte prosím v polovině října k volebním urnám a svým hlasem pomozte 
zvolit nejen budoucího hejtmana či hejtmanku, ale především krajské 
zastupitele. Budou to oni, kdo v dalších čtyřech letech budou do značné 
míry rozhodovat o tom, jakým směrem se bude Liberecký kraj ubírat, jaké 
bude mít priority a jak bude nakonec vypadat.   

 Martina rosenbergová

editorial

velikonoce v LBC
Mxe.
Jxál

Pravidelný návštěvník DDH Filip Kořínek. 

Dopravní hřiště na podzim
Letní prázdniny skončily, ale liberecké Dětské dopravní hřiště 
semafory nezhasíná.
Radka Kotoučková

Uctili památku obětí 
srpnové okupace
Devět lidských životů a pětačtyřicet zraněných si před 44 
lety vyžádal v Liberci násilný vpád vojsk pěti socialistických 
zemí varšavské smlouvy do Československa.
Zuzana Minstrová

Na liberecké dopravní hřiště mohou 
i na podzim chodit malí řidiči se svými 
rodiči a trénovat jízdu dle dopravních 
značek pod spuštěnými semafory.
Podzimní otevírací doba:
Pondělí – Pátek 12.00–17.00
Sobota – Neděle 10.00–16.00

Se začátkem školního roku mohou 
hřiště opět navštěvovat mateřské 
školy a školní družiny v dopoledních 
i odpoledních hodinách. Připraveny 
jsou interaktivní dopravní programy 
pro děti od těch nejmenších předško-
láčků až po školáky.

Stačí, aby paní učitelky příslušných 
předškolních či školních zařízení zavo-
laly na telelefon 777 74 20 77 a domlu-

vily si termín návštěvy. Tutéž možnost 
mají samozřejmě i jiné dětské zájmo-
vé skupiny a kroužky.

Více o dětském dopravním hřišti 
najdete na www.pankuzel.cz 

Invaze v roce 1968 pohřbila i veš-
keré naděje Pražského jara na změnu 
režimu a přinesla období normaliza-
ce. Toto neblahé výročí si připomněli 
v  úterý 21. srpna u  památníku na 
budově liberecké radnice pamětní-
ci tragických událostí, představitelé 
města a další hosté.

Pietního aktu se zúčastnilo něko-
lik desítek lidí. Oběti okupace uctili 
položením květin k tankovému pásu 
a minutou ticha, ke které vyzvala libe-
recká primátorka.

Na závěr vzpomínkového shromáž-
dění zazněla státní hymna v podání 
pozounistky Barbory Kolafové. Poklo-
nit památce se přišel také předseda 
liberecké židovské obce Michal Hron.

Vojenský zásah armád států Var-
šavské smlouvy v noci z 20. na 21. 
srpna 1968 zastavil období politické-
ho uvolnění a reformu vedoucí k pro-

cesu demokratizace. Samotné invaze 
se zúčastnilo až 750 000 vojáků 
a 6 000 tanků. Vojska se na celém 
území tehdejšího Československa 
setkala se spontánním a nenásilným 
odporem obyvatel, přesto došlo ke 
ztrátám na životech mezi civilními 
občany, včetně občanů Liberce.

Právě Liberec byl tehdy prvním 
velkým městem na cestě okupačních 
tanků a také místem prvních ostrých 
střetů. Tanky a další vojenská techni-
ka v plné bojové pohotovosti totiž 
mířily do Prahy z Polska právě přes 
město pod Ještědem. Zanechaly za 
sebou devět mrtvých a mnoho zra-
něných, a Liberci tak v počtu obětí 
přisoudily druhou příčku v republice, 
hned po Praze. Navíc první člověk, 
který na našem území zahynul při 
střetu s okupačními vojsky, zemřel 
právě v Liberci. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE

Tiskopisy žádostí a základní pravidla jsou k dispozici na webových stránkách 
Statutárního města Liberec www.liberec.cz, v recepci radnice a na oddělení 
kultury Magistrátu města Liberec.

Vyplněné žádosti lze zaslat poštou, odevzdat v podatelně radnice nebo předat 
oddělení kultury (budova radnice, 2. patro, kanc. č. 217) do termínu uzávěrky, tj. 
do 30. září 2012. Vzhledem k tomu, že uzávěrka připadá na neděli, budou žádosti 
přijímány do pondělí 1. října 2012 do 17:00 hodin.

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

3. kOLO dOTACÍ z kULTURNÍHO fONdU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC V ROCE 2012

na akce v období od 1. prosince 2012 do 30. dubna 2013.
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podzimní 
úklid 2012

Jako každý rok zahájilo město 
Liberec i  letos podzimní úklid vel-
koobjemového odpadu (od 3. 9. 
2012) , nebezpečných odpadů (od 1. 
9. 2012) a odpadů ze zeleně (od 7. 9. 
2012). Stanoviště a data přistavení jed-
notlivých velkoobjemových kontej-
nerů byla zveřejněna v informačních 
letácích, které občané Liberce obdr-
želi do svých poštovních schránek 
během srpna. Tyto informace je též 
možné najít na webových stránkách 
města Liberce www.liberec.cz. 

tajemství kostela 
svaté máří magdaleny
Historicky cenné dokumenty psané německým švabachem 
a mince z přelomu 19. a 20. století ukrýval tubus, který 
v červenci našli řemeslníci při rekonstrukci kostela svaté Máří 
Magdaleny v Liberci.
Redakce

výměna starších 
řidičských průkazů
v červnu došlo ke změně lhůt pro povinnou výměnu starých 
řidičských průkazů. Průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 
30. dubna 2004 si musí jejich držitelé vyměnit do konce 
roku 2013. nenechávejte výměnu na poslední chvíli.

tajeMná MěDěná schránka 
byla pečlivě schovaná na nejvyšším 
možném místě novobarokního kos-
tela – ve vrcholku věže, kde ležela 
bez otevření více jak 100 let.

Obsah tubusu památkáře pří-
jemně překvapil. Hlavně také to, že 
se skutečně jednalo o dokumenty 
pocházející z doby vzniku kostela. 
„V roce 1975, a naposledy před osmi 
lety, totiž v kostele probíhaly opravy 
a nevěděli jsme, zda se tehdy tubus 
neotevíral. Naštěstí ne,“ řekl Jaroslav 
Badalec.

Chvíli trvalo, než se zaletovaný 
tubus podařilo pomocí hořáku ote-
vřít. Po chvíli napětí z něj památkář 
vysypal čtyři mince z let 1895 až 1910, 
přeložený list popsaného papíru, dvě 
nepoškozené obálky a lístek s němec-
kými jmény a adresami Herbiga, Pilze 
a Sommera. Pravděpodobně se jedná 
o  lidi, kteří tubus do věže ukrývali 
nebo se nějak podíleli na stavbě 
kostela.

Po probádání písemností vrátili 
v pátek 7. září památkáři tubus zpět 
na stejné místo do paty kříže. Obmě-
nili ale obsah, což bývá zvyklostí. 
„Vložili jsme dovnitř dnešní mince 
a  noviny. Přiložili jsme také vzkaz 
a dokumenty o současné rekonstruk-
ci kostela,“ dodal Jaroslav Badalec.

Kapucínský kostel svaté Máří 
Magdaleny byl postavený v  letech 
1908–1911 v liberecké Jungmanno-

vě ulici na úpatí Keilova vrchu. Patří 
k nejmladším v Liberci. S výstavbou 
se začalo při oslavách šedesátého 
výročí panování císaře Františka 
Josefa I., proto bývá kostel často 
označován také jako Jubilejní.

Obnova památky včetně fary bude 
stát cca 65 milionů korun. Obecně 
prospěšná společnost Geotermální 
energie pro občany získala na projekt 
dotace od EU na 85 procent nákladů 
na rekonstrukci.

Regenerace památkově chráně-
ného objektu kostela svaté Máří 
Magdaleny přispěje k záchraně kul-
turního dědictví a vytvoří podmínky 
pro vznik centra poskytujícího bez-
platnou pomoc a výuku především 
v oblasti využití geotermální energie 
a dalších alternativních zdrojů ener-
gie. 

Kde je možné vyměnit ŘP? Na 
určeném pracovišti obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností (měst-
ský úřad, magistrát), příslušného 
podle místa trvalého pobytu na 
území České republiky.

co je nutné mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte 

na pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností

- platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz, pas)

- průkazovou fotografii o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm

- ŘP, který podléhá povinné 
výměně

Vydat ŘP je možné do 20 dnů od 
podání žádosti, příp. do 5 pracovních 
dnů od podání žádosti po úhradě 
správního poplatku 500 Kč.

Kolik výměna stojí?
Povinná výměna ŘP je osvobozena 

od správního poplatku, vyjma vydání 
ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních 
dnů od podání žádosti (viz výše – 
správní poplatek 500 Kč).

Více o výměně řidičského průkazu 
na http://kuc.cz/k1h1yk 

památky u nás i v německu
Město Liberec se bude v roce 2013 aktivně podílet na 
projektu s městem Žitava v rámci přeshraniční spolupráce 
při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.
Zuzana Košková
U nás i v něMecKU se Dny evrop-
ského kulturního dědictví konají 
každý rok v září. Cílem projektu je 
možnost společné prezentace kul-
turních, historických a technických 
památek Liberce a  Žitavy formou 
výměny zkušeností, informací 
a společně vydanými propagačními 

materiály v dvojjazyčné podobě. Obě 
města si slibují vzájemnou spolupráci 
i po ukončení projektu.

Tímto vyzýváme majitele objek-
tů, které by chtěly prezentovat při 
EHD v roce 2013, aby se přihlásili na: 
koskova.zuzana@magistrat.liberec.
cz. 

v úpravě

aktuální zprávy

LIBEREC.Cz

ohlédnutí za Benátskou
V  průběhu letní sezóny byl 

tradičně velký zájem o prohlídky 
budovy historické radnice. Výrazný 
nárůst návštěvníků jsme zazname-
nali především v  rámci festivalu 
Benátská noc, který se uskutečnil 
26.–29. července. Návštěvníci fes-
tivalu měli prohlídku věže zdarma 
a vzhledem k příznivému počasí 
vystoupalo na radniční věž více než 
130 festivalových fanoušků. 

změna otvírací doby
Změna otvírací doby Městského 

informačního centra od října:
Po – Pá: 8.00– 17.00
So: 9.00–12.00
Ne: zavřeno
Městské informační centrum 

Liberec nabízí novinku–cyklomapu 
Trojmezí v měřítku 1:50 000, která 
by mohla být cenným rádcem při 
výletech. Prodejní cena je 99 Kč. 

infoCentrUm

v úpravě
ve zpracování

Skladový areál s prodejnou – 6.197 m2

Liberec – Vratislavice nad Nisou
Výběrové řízení                                            ukončení 1. kola: 14. 9. 2012

         Mgr. Jan Rozum, 777 718 359, 257 314 251
        janrozum@naxos.cz        www.naxos.eu

 Orient. kupní cena:
 9.500.000,- Kč i

Oplocený skladový areál situovaný při ulici Za Mlýnem v okrajové části Liberce. 
Je tvořen hlavní  skladovací budovou se skladovacími plochami, kancelářemi 
a prodejnou /611 m2/, vedlejší skladovou budovou /455 m2/, dočasnými 

přístřešky a zpevněnou asfalto-
vou manipulační plochou. Areál 
je pronajat a využíván jako 
stavební dvůr s prodejnou. Na-
pojení na veřejnou komunikaci, 
přístup pro kamiony, nakládací 
rampy. ÚP - výroba, sklady, 
stavebnictví. IS - kompletní.

Výnos: 1.320.000,- Kč/rok

Placená inzerce
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Rodinné

volání

zdarma

Digitální televize
O2 TV Flexi

WiFi
tablet

Prestigio

Vystřelte si výhodný balíček 
s Internetem na doma
K Internetu Optimal na rok za 650 Kč měsíčně 

si teď můžete vybrat i jednu z atraktivních výhod.

Pro více informací navštivte 
www.o2.cz/balicky nebo naši O2 Prodejnu.

190x270 spad.indd   1 8/17/12   4:28 PM
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Den otevřených 
dveří ve vozovně
Den otevřených dveří v liberecké vozovně tramvají 
dopravního podniku připravil na sobotu 22. září Dopravní 
podnik měst Liberce a jablonce nad nisou, a.s.
Tomáš Krebs

soutěž o liberecký pohár
Kynologický klub Liberec – Pavlovice pořádá v sobotu 22. září 
31. ročník soutěže psů „O LiBerecKý POHár-memoriál josefa 
velechovského a rudolfa Bárty“.

LetOšní sOUtěŽ bude kromě 
klasických disciplín obsahovat také 
některé nové. Soutěžit se například 
bude v poslušnosti nebo obraně pro 
začínající psovody a mladé pejsky, 
aby i nováčci dostali příležitost okusit 
atmosféru psí soutěže. Nově je zařa-
zena kategorie STOPA, kde si soutěžící 
vyzkouší, jak dobře umí jejich psí svě-
řenec vypracovat pachovou stopu.

Na závěr bude vyhodnocen nej-
lepší pes v poslušnosti, obranář a také 
nejlepší mládežník. Rovněž bude pro-

bíhat i oblíbená soutěž družstev růz-
ných kynologických klubů. Nejlepší 
závodník v kategorii ZVV 2 pak získá 
titul pro absolutního vítěze.

Soutěž začíná v  sobotu 22. září 
v 9.00 v areálu klubu v Pavlovicích 
za Kauflandem, spojení MHD č. 12 – 
zastávka Kaufland, od ul. Letná bude 
značeno šipkami, nebo MHD č. 14 – 
zastávka Polní. Vstupné zdarma. Akce 
je podpořena sportovním fondem 
Statutárního města Liberec. 

 www.kkpavlovice.cz

areáL vOzOvny se veřejnosti 
otevře dopoledne v 10.00 hodin. Až 
do 17.00 hodin si návštěvníci budou 
moci prohlédnout zázemí tramvajo-
vého provozu, údržbářská pracoviště 
a dílny. Vystavena budou historická 
a nová vozidla dopravního podniku 
včetně nové článkové tramvaje EVO 2. 
Předpokládá se slavnostní výjezd 
nové tramvaje, která by měla v prů-
běhu dne vozit na trati vozovna–Füg-
nerova ul. své budoucí cestující.

Do programu jsou začleněny atrak-
ce pro děti, výstava a prodej modelů, 
dopravní literatury nebo možnost 
usednout do vozidel na místa řidičů 

MHD. V  pravé poledne vjedou do 
areálu historické osobní automobily 
pod záštitou Automuzea ve Vratisla-
vicích.

Akci v dopravním podniku podpoří 
další program v Severočeském muzeu 
v  Liberci, Vratislavickém pivovaru 
Konrád a Sportovním areálu Vesec. 
Zakončit kulturou nabité sobotní 
odpoledne můžete ve vratislavickém 
pivovaru s hudební kapelou a ohňo-
strojem.

Na všechna místa návštěvníky „Dne 
otevřených dveří“ z vozovny dopraví 
zvláštní historické tramvajové nebo 
autobusové linky. 

LIBERCEM NA KOLE 2012
čtvrtek 20. září, sraz u radnice v 16.30 hod.

Zúčastněte se 12. ročníku cyklojízdy Zúčastněte se 12. ročníku cyklojízdy

LIBERCEM NA KOLE 2012
čtvrtek 20. září, sraz u radnice v 16.30 hod.

Placená inzerce
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pár dní po Benátské noci nebylo 
po festivalu ani památky
týden po skončení obřího hudebního festivalu Benátská 
noc by náhodný návštěvník veseckého areálu nenašel po 
akci už ani stopu.
Zuzana Minstrová
zKOntrOLOvat, zda ve Vesci po 
tisícovkách hudebních fanoušků 
nezůstaly nějaké škody, přišlo do 
areálu také vedení města Liberce.

„Jsem příjemně překvapená, že je 
areál v  pořádku. Na  Benátské noci 
jsem sama jako hudební posluchač 
strávila tři dny. Viděla jsem, kolik lidí 
tady bylo, a přitom tráva není zniče-
ná,“ zhodnotila prohlídku sportovního 
areálu ve Vesci primátorka města Mar-
tina Rosenbergová.

Ředitel Sportovního areálu Ještěd 
Jan Svatoš podrobně popsal primátor-
ce a jejím náměstkům Jiřímu Šolcovi 
a Jiřímu Rutkovskému, kteří si rovněž 
areál prohlédli, harmonogram úklidu 
po skončení hudebního festivalu.

„Jedinou škodou, která při Benát-
ské vznikla, je ohnutý stožár veřej-
ného osvětlení, do kterého při par-

kování narazil neopatrný motorista,“ 
upozornil Jan Svatoš. „Za čtyři dny 
se na festivalu vystřídalo půl milionu 
diváků, ale už v úterý jsme tady měli 
dětský tábor a o víkendu závody. Nic 
už v areálu Benátskou nepřipomínalo,“ 
zdůraznil ředitel.

Vesecký areál má podle ředitele 
Svatoše jeden dlouhodobý pro-
blém, který ovšem s  Benátskou 
nesouvisí, a tím je nedostatek par-
kovacích ploch. „Sportovci a určitě 
i motoristé by navíc uvítali, kdyby 
se někdy v  budoucnu podařilo 
městu rozšířit jedinou asfaltovou 
cestu, která vede do centra areálu,“ 
doplnil Jan Svatoš.

Jak uvedla primátorka, bude vedení 
města připraveno příští rok zakročit, 
pokud by během akce došlo k pře-
kročení povoleného limitu hluku. 

Benátská noc
* ankEta * ankEta * ankEta *

anketní lístek zašlete na adresu magistrátu nebo
jej odevzdejte v podatelně historické radnice do 19. října.
anketa je též na internetu: www.liberec.cz
Svůj názor nám můžete napsat na e-mail: anketa@magistrat.liberec.cz

Hudební festival Benátská noc je největší svého druhu na severu Čech. 
Letošní 20. ročník se přesunul do Liberce, do veseckého areálu. Aby 
festival Liberečany více těšil než obtěžoval, je potřeba znát reakce 
veřejnosti. Proto jsme připravili malou anketu.

1) benátská noc by měla být znovu příští rok

2) benátská noc by už příští rok být neměla

3) je mi to jedno

4) jsem z liberce (odkud)

5) nejsem z liberce

Jak to vidíte vy?

aBycHOM ByLi v případě vzniku 
mimořádné události včas varováni, 
je v  České republice vytvořen tzv. 
jednotný systém varování a vyrozu-
mění. Ten se sestává z vyrozumíva-
cích center, telekomunikačních sítí 
a koncových prvků varování. Mezi 
koncové prvky patří sirény a obecní 
rozhlasy. A právě tyto koncové prvky 
jsou pro občany nejdůležitější, neboť 
varují svým pronikavým zvukem před 
nastalým nebezpečím.

Pro případ vzniku mimořádné 
události je zaveden jediný varovný 
signál „Všeobecná výstraha“. Jedná 
se o kolísavý tón sirény po dobu 140 
vteřin. Signál může být vysílán třikrát 
po sobě v cca tříminutových interva-
lech. Tam, kde je to možné, následuje 
po varovném signálu doprovodné 
hlášení o hrozícím nebezpečí.

Se zvukem sirény se setkáváme 
nejčastěji ve 12 hodin první středu 
v  měsíci, kdy probíhá celostátní 
zkouška sirén. Uslyšíte „Zkušební tón 
pro akustickou zkoušku“. Jedná se 
o nepřerušovaný tón po dobu 140 
vteřin. Elektronické sirény a místní 

informační systémy 
následně ohlásí: 
„Zkouška sirén, 
zkouška sirén, právě 
proběhla zkouška 
sirén.“

Posledním sig-
nálem, který může 
siréna ohlašovat, je 
„Požární poplach“. 
Tímto signálem jsou 
svoláváni dobrovol-
ní hasiči. Jedná se 
o  přerušovaný tón 
po dobu 1 minuty 
(z  toho 25 vteřin 
trvalý tón, 10 vteřin 
přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

Koncové prvky varování spouští 
ve většině případů krajské středisko 
hasičů, lze je však spustit i centrálně 
z Prahy. Po zaznění varovného signá-
lu bude vždy následovat informace 
o konkrétním nebezpečí. Tam, kde 
jsou pouze rotační sirény, budou 
občané informováni rozhlasovými 
zařízeními na vozech Policie ČR, 
hasičů nebo městské policie. Dále 

bude informace 
uveřejněna v  míst-
ním rozhlasu a regi-
onálními rozhlaso-
vými a  televizními 
stanicemi.

Koncové prvky lze 
spouštět jednotlivě, 
všechny najednou 
nebo lze vytvořit 
určité skupiny sirén 
v určitých oblastech 
(např. záplavová 
území, okolí výrob-
ních subjektů zpra-
covávajících nebez-
pečné látky, zóny 

havarijního plánování atd.).

POKrytí varOvnýM signáLeM
Na území Libereckého kraje je 

rozmístěno celkem 283 koncových 
prvků varování, z toho je 235 sirén 
rotačních, 18 sirén elektronických 
a 30 místních informačních systémů. 
Další budou přibývat v rámci čerpání 
dotací. Území Libereckého kraje je 
pokryto signálem z cca 85 %.

KDyŽ zazní siréna
Uslyšíte-li signál „Všeobecná 

výstraha“, ukryjte se co nejrychleji 
v  nejbližší budově. Zavřete okna, 
dveře, vypněte ventilaci, uhaste 
oheň. Zapněte televizi, nalaďte si 
rádio. Informace o  tom, proč byla 
spuštěna siréna, co se stalo a co dělat 
dále, uslyšíte v mimořádných zpravo-
dajstvích nebo z rozhlasových vozů 
policie či hasičů. V případě výpadku 
elektrického proudu využijte radio-
přijímač na baterie.

Protože siréna může signalizovat 
únik toxických látek, plynů, radiač-
ních zplodin a jedů, neukrývejte se 
ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte 
místo havárie s únikem nebezpečné 
látky, ukryjte se na odvrácené straně 
budovy a snažte se na sebe upozornit 
zasahující složky.

V případě, že byl spuštěn signál 
„Všeobecná výstraha“ v  důsledku 
povodně, je nutné co nejrychleji 
zabezpečit svůj majetek, zvířectvo 
a v případě prodlení se rychle eva-
kuovat. 

 www.hzscr.cz

Hasiči radí občanům: když zazní zvuk sirény
v životě mohou nastat různé mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální 
a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných látek.
mjr. Michal Dvořák, vedoucí pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva HZS Libereckého kraje
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město opraví další parky
na projekt Parky Lidové sady ii bylo 6. září zastupitelstvem 
města odsouhlaseno přijetí dotace.
Veronika Fialová

nové kontejnery na sklo
na některých kontejnerových stáních odpadů v Liberci 
se objevily nové zeleno-bílé kontejnery na oddělený sběr 
čirého a barevného skla.
Monika Šilarová

poděkování za rochlici
jménem Osadního výboru rochlice děkujeme zástupcům 
statutárního města Liberce za vydařenou revitalizaci 
našeho sídliště a za to, že se daří celou akci zdárně 
dokončovat. Dík samozřejmě patří i dalším lidem, kteří se 
na projektu regenerace sídliště rochlice podíleli.
Předseda OV Rochlice Oldřich Jeníček a Ing. Vít Hovorka

záMěr revitaLizace parků prošel 
i  připomínkami obyvatel Liberce. 
Z  této spolupráce vzešel návrh na 
rozšíření cest v lokalitě „Promenáda 
jezírko“ a tento návrh byl následně 
zapracován do projektové dokumen-
tace.

Po dokončení stavebních prací se 
tak můžeme těšit na opravené cesty, 
upravenou zeleň a plochy pro volný 

čas a zároveň bude doplněn i potřeb-
ný mobiliář. Zahájení realizace pro-
jektu bylo stanoveno na 10. 9. 2012, 
ukončení prací závisí na klimatických 
podmínkách v následujících měsících.

Dodavatelem stavby Parky Lidové 
sady II. je společnost STRABAG, a. s. 
Projekt zahrnuje revitalizaci lokalit 
„Promenáda jezírko u ZOO“ a Rokle 
Zborovská. 

BěHeM Léta bylo po Liberci rozmís-
těno celkem 88 těchto kontejnerů. 
Za oddělený sběr čirého a barevného 
skla získá město Liberec od společ-
nosti Ekokom více peněz.

Tyto příjmy budou vráceny zpět 
do systému nakládání s  odpady 

a poslouží například k rozšíření sběr-
ných míst na separovaný odpad do 
oblastí města, kde je delší docházko-
vá vzdálenost k separačním kontej-
nerům, nebo do míst, kde kontejnery 
na separovaný odpad ještě nebyly 
rozmístěny. 

jistě se najdou lidé, kteří nejsou 
a  nebudou se vším spokojeni, ti 
rozumní to pochopí, neboť není na 
světě člověk ten, který by se zavděčil 
lidem všem. Těm kritikům bych vřele 
doporučil, aby sami nejprve něco 
dokázali, pak je budu moci, jako před-
seda OV Rochlice, brát vážně.

Myslím si, že sídliště Rochlice lze 
nyní jak po stránce sociální vyba-
venosti, ale i volnočasových aktivit, 
tak i dopravní infrastruktury zařadit 
mezi nejlépe vybavené sídliště nejen 
na území Liberce. S jistotou můžeme 
tvrdit, že i celorepublikově. Máme se 

čím chlubit. Mimo čerstvě revitalizo-
vané území (opravená hřiště, parko-
vací místa, panelové domy) můžeme 
uvést: Docházková vzdálenost do 
centra 25 min, interval MHD 4-5 minut 
ve špičce, tři prodejny s potravinami, 
autem se dostaneme na rychlostní sil-
nici na Prahu do pěti minut, ordinace 
lékařů a jiné.

Záleží tedy jen na zdejších obyvate-
lích a na výchově jejich potomků, jak 
si budou vynaloženého úsilí a peněz 
(cca 130 mil. korun) vážit. Je přeci 
v  zájmu nás všech, aby nám to tu 
vydrželo pěkné co nejdéle. 

 Dokončení z titulní strany.
Dokončena byla už také kontro-

la, zadaná poskytovatelem dotace, 
regionální radou ROP Severovýchod. 
Kontroloři nenašli na stavbě žádná 
pochybení, a proto mohlo město začít 
čerpat evropské dotace.

I po oficiálním ukončení projektu 
je nutné ještě dodržet a monitoro-

vat pětileté období udržitelnosti, 
což znamená, že veškeré výstupy 
projektu musí po tuto dobu zůstat 
nezměněny.

Projekt „Bazén Liberec“ je co do 
finančního objemu druhým největ-
ším realizovaným projektem v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec – zóna „Lidové sady“. 

« Bazén je hotov...

ZapoJte se do formování Budoucnosti LiBerce
Chceme sdílet zkušenosti, chceme komunikovat, chceme společně přispět ke kvalitě života ve městě

Začíná etapa aktualizace strategie, která již 
nenaplňuje cíle a opatření schválená naposledy 
v prosinci 2007. Změnilo se vnější okolí, vnější 
podmínky, ale i vnitřní prostředí města.

V  září budou radou jmenováni členové 
Komise pro rozvoj a  strategické plánování 
a poté pracovní skupina složená z odborných 
pracovníků jednotlivých odborů úřadu. Součas-

ně vznikne i pracovní skupina složená z repre-
zentantů veřejnosti, právě z osob, které se 
zaregistrují jako zainteresovaná osoba.

Při prvním oslovení veřejnosti v červnovém 
Zpravodaji se zaregistrovalo 6 osob. Připojte 
se k nim. Budete mít možnost se vyjadřovat 
ke konkrétním problémům, dostanete se tak 
ke klíčovým informacím postupu aktualizace 

strategie. Prvním krokem aktualizace bude 
zpracování monitoringu naplnění strategie, 
který se začal zpracovávat od 1. 9.

Dozvíme se tak, která opatření schválené stra-
tegie se naplňují a jaké projekty na území města 
běží, která byla „pouhým titulem“ ve strategii a co 
nám ve strategii chybělo a přesto se to daří díky 
nositelům projektů realizovat.

Zapojte se přípravy návrhů budoucího rozvoje města. Pomozte, aby nešlo jen o plány, ale o konkrétní akce. Aby se město stalo příjemným 
místem pro život, vzdělávání, práci a atraktivní pro návštěvníky i pro ty, kteří vytvářejí pracovní příležitosti.
Zaregistrujte se jako „zainteresovaná osoba“ pro přípravu aktualizovaného strategického plánu rozvoje!

Chcete-li být zváni osobně na jednání, chcete-li dostávat novinky 
a vědět o dalších krocích, chcete-li vědět, co se děje, co tým chystá, 
neváhejte a na mailovou adresu:
Aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz se přihlaste pod 
heslem „Zainteresovaná osoba“ a uveďte svůj mail, telefon, jméno.

Pokud máte navíc profesní znalosti v oblasti, jako je architektura, 
veřejný prostor, urbanismus, životní prostředí, inženýrské sítě, péče 
o zeleň, sociální oblast, informační společnost, vztahy s okolními 
městy, cyklodoprava, MHD, podnikání nebo „jen“ máte zájem o své 
město, neváhejte.
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sbírka pro tramvaj
v roce 2009 získal Boveraclub torzo vozové 
skříně první liberecké tramvaje z roku 1897, 
které chyběl pojezd a elektrická výzbroj. Díly 
se podařilo objevit v partnerském městě 
Liberce, v bavorském augsburgu.
Tomáš Krebs

starý PracOvní vůz z roku 
1898 vlastní ve svých sbírkách 
spolek Freunde der Augsbur-
ger Strassenbahn. Protože mají 
ještě jeden podobný, rozhodli 
se potřebné díly do Liberce 
poskytnout. Pojezd a elektrickou 
výzbroj poskytli zdarma, pouze za odvoz, čímž ušetřili 
Boveraclubu při renovaci částku v řádech miliónů korun.

Samotná oprava ještě spolkne mnoho úsilí a peněz, 
a proto místní fandové připravují vyhlášení veřejné sbírky. 
Zatím mají pro tento účel zřízen zvláštní účet a připravuje 
se i povolení pro uspořádání sbírky tak, aby mohla být 
veřejnost požádána o pomoc u příležitosti dne otevřených 
dveří ve vozovně dopravního podniku 22. září 2012.

Liberec tak získá památku na první libereckou tramvaj, 
která bude nejen statickým exponátem, ale může se stát 
vůbec nejstarší provozuschopnou historickou elektrickou 
tramvají v České republice. 

trať DO HanycHOva začínala na Sou-
kenném náměstí a vedla dnešními ulicemi 
Barvířská, Orlí a Františkovská k Viaduktu, 
kde byla první výhybna. Dále pokračo-
vala v dnešní trase Hanychovskou ulicí, 
Ještědskou a starou Ještědskou s výhyb-
nami Vápenka, Dolní Hanychov, Spáleniště 
a Horní Hanychov.

Trať měřila 5,5 km a překonávala výškový 
rozdíl 179,5m, největší sklon na trati činil 83 
promile. Pro trať bylo v rakouském Grazu 
objednáno 10 nových vozů, se kterými byl 
již 16. října 1912 zahájen pravidelný provoz.

V roce 1924 dostala linka číslo 3 a o dva 
roky později byly vybudovány výhybny 
v Orlí a Hanychovské ulici. Během hospodář-
ské krize se ale musely začít hledat úspory. 
V roce 1932 bylo vybudováno jednokolejné 
propojení mezi nádražím a Viaduktem. Od 
1. listopadu 1932 vedla linka č. 3 od Hany-
chova kolem nádraží a byla prodloužená až 
do Lidových sadů. Společně se zahájením 
provozu nové lanové dráhy na  Ještěd se 
objevily i snahy tramvajovou trať prodloužit 
až k dolní stanici, zpracované projekty však 
nebyly realizovány.

V dalších letech byla tramvajová trať postup-
ně zdvojkolejňována, nejdříve v roce 1940 mezi 
Nádražím a Viaduktem a po válce v roce 1956 
dále k Pekárnám. Úsek od Pekáren k Vápence se 
dočkal zdvojkolejnění v roce 1972.

Rok 1990 znamenal záchranu tramvají 
v celém Liberci díky rozhodnutí rekonstruovat 
celou městskou trať a připravit ji na provoz na 
rozchodu kolejí 1 435 mm. Rekonstrukce postu-
povala po etapách od Lidových Sadů. V roce 
1996 byla uvedena do provozu provizorní 
jednokolejná trať mezi Viaduktem a zastávkou 
Kubelíkova, která umožnila výstavbu nové dvoj-
kolejné trati. Původní jednokolejná tramvajová 
trať byla naposledy v provozu 26. srpna 1998 
a od 30. srpna téhož roku již byly na městské 
trati po zastávku Kubelíkova v provozu jen 
tramvaje o rozchodu 1 435 mm.

Dvojkolejné prodloužení do Dolního Hany-
chova bylo zprovozněno 8. července 2001 
a Horní Hanychov si musel počkat na tramvaje 
na nové trati až do 1. srpna 2005.

Připomenutí tohoto výročí v podobě zvlášt-
ních jízd je připravováno na sobotu 6. října. 

zMěnOU jízDníHO ŘáDU MHD v Liberci budou potě-
šeni cestující vlakových ranních spojů. Nově byly zřízeny 
linky č. 97, 98, 99. Nabídnou přestupní vazbu na ranní 
rychlík do Pardubic (Liberec – Pardubice s odj. 04.00 hod.).

Současně byly optimalizovány noční linky č. 90, 91, 92, 
kde došlo k úpravě tras a časů odjezdu. Nově je zajištěn 
navazující spoj MHD od nočního rychlíku (Pardubice–Libe-
rec příj. 23.56 hod.) ze zastávky Nádraží.

S přihlédnutím na opakované požadavky cestujících 
došlo od 1. září k časovému posunu posledního rozjez-
du nočních linek z terminálu MHD z 23.10 hod. na 23.20 
hodin v rámci zajištění garantované přestupní vazby mezi 
jednotlivými spoji linek MHD. Upozorňujeme cestující na 
zkrácení víkendového nočního spoje linky č.11 s odjezdem 
ve 2.00 hod. z terminálu Fügnerova, který bude končit 
v zastávce Vratislavice výhybna (sobota, neděle).

Nastavená optimalizace nočních linek se provádí na 
základě sledování provozu MHD a jeho efektivity v závis-
losti na využívání uvedených spojů cestujícími s přihléd-
nutím k ekonomické náročnosti provozu. Současně s tímto 
došlo k úpravě jízdního řádu linky č.11.

Z výchozí zastávky, v Liberci – Viadukt a v Jablonci n/N – 
Tyršovy Sady, dojde k posunu odjezdů tramvajových spojů 
o 3 minuty později. Důvodem této změny je zajištění přestup-
ní vazby na MHD převážně v Jablonci nad Nisou.

Od 1. září je ukončen prázdninový jízdní řád MHD 
a dochází k úpravě rozmístění zastávek na terminálu MHD.

Podrobné informace o všech změnách jsou k dispozici 
na internetových stránkách www.dpmlj.cz nebo v Infocen-
tru na terminálu MHD ve Fügnerově ulici. 

100 let tramvaje do Horního Hanychova
Od počátku provozu tramvají se uvažovalo o spojení centra města Liberce 
s tehdy samostatnými obcemi pod ještědem. stavba tramvajové trati byla 
zahájena v dubnu roku 1912. v té době již byly provozovány dvě linky, 
jedna od nádraží do Lidových sadů a druhá mezi rochlicí a růžodolem i.
Tomáš Krebs

přehled změn mHD Liberec od 1. září
změna jízdních řádů od 1. 9. 2012 z velké části reaguje na požadavky cestujících MHD a příměstské dopravy v Libereckém kraji. 
na provázanosti MHD a jízdních řádů ostatních dopravců spolupracoval krajský úřad v rámci integrace dopravních systémů.
Martina Poršová
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MiLan UHereK se narodil 23. pro-
since roku 1925. Od roku 1954 až do 
roku 1995 působil jako dirigent libe-
reckého Divadla F. X. Šaldy. Severá-
ček založil spolu s manželkou Jiřinou 
v roce 1958. Vedl jej až do roku 1997, 
kdy na jeho místo nastoupili manželé 
Pálkovi.

O dění v Severáčku se ale zajímal 
i nadále. Pro děti psal nové písničky 
a zejména po náhlém odchodu Petra 
Pálky se stal cenným poradcem jeho 
ženy Silvie při vedení sboru.

„Jeho odchod je pro Severáček 
obrovskou ztrátou. Přestože již nebyl 
jeho aktivním šéfem, byl velkou oporou 
jak pro vedení sboru, tak pro jeho zpě-
vačky a  zpěváky. Milan Uherek byl 
obrovskou osobností, která za sebou 
zanechala velké dílo nejen v oblasti 
sborového zpěvu, ale proslavila také 
město Liberec,“ zdůraznil náměstek pri-
mátorky pro školství, kulturu a sociální 
oblast Kamil Jan Svoboda.

Vedle vlastních skladeb a úprav řady 
lidových písniček skládal Milan Uherek 
také scénickou hudbu.

Za svůj život získal řadu ocenění. 

V roce 1995 u příležitosti jeho sedm-
desátin vyzdvihl jeho obětavou práci 
tehdejší prezident Václav Havel. V roce 
2001 obdržel Milan Uherek Cenu mini-
stra kultury České republiky.

V lednu roku 2006 se stal sedmým 
člověkem v historii Liberce, kterému 
udělilo město Medaili města Liberec. 
Ocenění dostal ke svým osmdesáti-
nám. Před třemi lety byl také oceněn 
hejtmanem jako Osobnost Liberecké-
ho kraje.

Už od samého počátku existence 
sboru sbíral Severáček ceny na pres-
tižních tuzemských i mezinárodních 
soutěžích. Vyrostla zde řada pěveckých 
a hudebních osobností.

„Smrt Milana Uherka mne zasáhla 
velmi bolestně. Odešla legenda. Chybět 
nám všem bude moc. Je to obrovská 
ztráta pro sborové hnutí jak v Čechách, 
tak i v cizině. Jeho písničky zpívají děti 
po celé Evropě. Skladby Černé oči nebo 
Teče, voda, teče zpívaly s námi děti až 
v  Japonsku a  Koreji. Ještě jsme byli 
domluvení, že nám napíše novou pís-
ničku,“ řekla sbormistryně Severáčku 
Silvie Pálková. 

PrOjeKt ByL realizován v průběhu 
celých letních prázdnin a navazoval 
na potřeby dětí žijících na sídlištích 
v  Liberci, které nikam neodjely na 
prázdniny. Jako hlavní lokalita bylo 
zvoleno největší liberecké sídliště 
Rochlice II, kde žije mnoho mladých 
rodin s dětmi a vyskytují se zde častěji 
problémy související s  nevhodným 
trávením volného času dětí a mládeže.

Do projektu byly zapojeny děti 
ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí, děti z libereckých ubyto-
ven a z lokality v ul. Krejčího, kde se 
nacházejí byty pro příjmově vyme-
zené občany.

Po celé léto tak bylo připraveno 
zábavné a  smysluplné vyplnění 
prázdninového času a pomohlo tak 
k  aktivnímu předcházení sociálně 
patologických jevů a problémů, a to 

především zpřístupněním některých 
nedostupných sportů či zajímavými 
tvůrčími aktivitami, které v dětech 
vzbudily nadšení a zájem o nové věci.

V  rámci projektu se děti podí-
valy na dopravní hřiště, kde se jim 
věnovali i zástupci Městské policie 
Liberec, dále si společně zaplavaly 
v Městském bazénu, bojovaly v tur-
naji ve vybíjené v Aréně a zahrály 
si nespočet her na hřišti v Rochlici, 
vyrazily na vrchol Ještědu, do ZOO, 
některé se poprvé podívaly do libe-
reckého Dinoparku.

Zajímavé pro ně bylo setkání 
s psovodem Městské policie Liberec, 
který jim ukázal speciální výcvik psa. 
Prázdniny byly zakončeny společ-
ným táborákem, kde se děti rozlou-
čily s přáním, aby se příští rok zase 
sešly. 

odešel zakladatel proslulého severáčku
Po dlouhé nemoci zemřel ve čtvrtek 9. srpna ve věku nedožitých 87 let zakladatel libereckého dětského sboru severáček 
Milan Uherek. jak sdělila jeho dcera Lenka Čančíková, rozloučení s ním se konalo v rodinném kruhu. to si ostatně 
významný sbormistr a autor mnoha sborových písní, které zazněly třeba i v japonsku, sám přál.
Zuzana Minstrová

prázdniny ve městě 2012
i v letošním roce připravilo Komunitní středisko Kontakt Liberec, za finanční podpory statutárního města Liberec – fondu 
prevence, projekt s názvem „Prázdniny ve městě”, který byl zaměřen na smysluplné využití volného času dětí ze sociálně 
slabších rodin ve věku 6 –15 let.
Komunitní středisko Kontakt Liberec
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zadáno pro zastupitele
rubrika ring je zadána pro členy zastupitelstva města liberec, kteří zde vyjadřují své názory na dění v liberci. 
názory nejsou redakčně upravovány a za jejich obsah je vždy odpovědný podepsaný autor. názory zde uvedené nevyjadřují stanoviska vedení statutárního města liberec ani Magistrátu města liberec.

Územní plán je pro změnu pro Liberec prioritou
napsala jsem článek. Byl to článek ve zpravodaji změny pro Liberec, která sice vyhrála minulé komunální volby, 
ale díky dohodě ČssD, ODs a dalších menších stran v libereckém zastupitelstvu je nyní v opozici.
Karolína Hrbková, zastupitelka města (ZpL) a předsedkyně výboru pro rozvoj a územní plánování

Dezinformace o novém územním plánu
Obrátili se na mne pracovníci odboru hlavního architekta s upozorněním, že v předvolebním materiálu změny 
pro Liberec nazvaném „informační materiál pro občany města Liberce – červen 2012“ je článek ing. Karolíny 
Hrbkové, předsedkyně zastupitelského výboru pro rozvoj a územní plánování.
Jiří Rutkovský – určený zastupitel (USZ) pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Liberce

v ČLánKU nazvanéM „Nový územní plán: Kde bude zeleň a kde se bude stavět?“ je uvedeno množství nepravdivých a matoucích údajů o novém 
územním plánu a jeho pořizování. Aby pracovníci odboru uvedli dezinformace šířené letákem na pravou míru, požádali o možnost uveřejnění reakce ve 
Zpravodaji, šířeném, stejně jako předvolební dezinformační leták, zdarma do schránek v Liberci. Doplňuji informaci, že odbor hlavního architekta magistrátu 
je pořizovatelem územního plánu města Liberec. 

PsaLa jseM o věcech, na kterých 
jsme ve Změně pro Liberec v sou-
vislosti s nově vznikajícím územním 
plánu města pracovali a které jsme 
prosazovali, třeba ono navýšení 
počtu veřejných besed s  občany. 
Sebrali jsme několik tisíc podpisů 
pod hromadné námitky ke koncep-
tu územního plánu, ať už se týkaly 
rušení „zahrádek“, zástavby zelených 
ploch či omezení nových obchodních 
ploch. To, jak detailně jsme se územ-

nímu plánu věnovali, odlišuje Změnu 
pro Liberec od většiny ostatních stran 
v libereckém zastupitelstvu.

Co se týká veřejných besed, je 
pravda, že je úředníci připravovali 
i před naším příchodem na radnici. 
Také ale vím, kolik energie a  času 
jejich přípravě věnoval tehdejší pri-
mátor Jan Korytář a jeho spolupra-
covníci, včetně mě, protože nám šlo 
o to, aby se jich zúčastnilo co nejvíce 
lidí a  aby neodcházeli s  pocitem 

marnosti. Proto jsme sháněli dobré-
ho moderátora, promýšleli scénáře 
setkání, jejich propagaci i  to, aby 
byly na místech dobře dostupných 
pro většinu občanů. I proto narostl 
jejich počet na 16.

Nechtěli jsme to dělat jen formálně 
a ukázat se před voliči, šlo nám o to, 
aby se lidé aktivně zapojili a měli po 
mnoha letech pocit, že jim vedení 
radnice opět naslouchá a že je Libe-
rec jejich město. To se Změně pro 

Liberec, myslím, během pěti měsíců, 
co jsme byli na radnici, podařilo.

Nerozumím tomu, že na politický 
text reagují úředníci magistrátu a ne 
zástupci ostatních politických stran. 
Změna pro Liberec je politická síla 
a  logicky se ucházíme o  podporu 
voličů. O ni ale nesoutěžíme s úřední-
ky, ale s ostatními politickými strana-
mi. Myslím, že zapojování úředníků 
do politického soutěžení není krok 
správným směrem. 

ODBOr HLavníHO arcHiteKta 
nemůže souhlasit s uvedeným člán-
kem na základě těchto skutečností:

V článku ZpL je uvedeno „Prosadili 
jsme projednávání ÚP s občany města 
v jednotlivých čtvrtích a úpravu návrhu 
ve prospěch obyvatel na základě jejich 
připomínek“. Odbor hlavního archi-
tekta tehdy ještě odbor strategie 
a územní koncepce předložil dne 31. 
8. 2010 na 12. zasedání RM časový har-
monogram projednávání konceptu 
nového územního plánu, ve kterém 
odbor počítal s uspořádáním dvanác-
ti besed s občany jednotlivých čtvrtí 
města. Po volbách v roce 2010 a utvo-
ření koalice si tehdejší vedení města 
nechalo čas na seznámení s územním 
plánem. Po urgencích ze strany pra-
covníků odboru počátkem roku 2011 
bylo dohodnuto spuštění prezentová-
ní a projednávání konceptu územního 
plánu s počtem šestnácti besed.

Jak se později potvrdilo, 16 besed 
bylo nadbytečných. Podle účasti 
v některých částech města a propoč-
tu odboru by stačilo navrhovaných 12 

besed. Navíc to nemění nic na tom, že 
zásluhu o prosazení besed nemá ZpL, 
ale odbor a vedení města z období 
2006–2010. Ke stažení zásluh ZpL na 
úpravě návrhu uvádíme, že návrh tvoří 
projektant územního plánu, jemuž 
jsou podkladem pokyny pro zpraco-
vání návrhu územního plánu, ve kte-
rých je mimo jiné schváleno zastupi-
telstvem, jak k jednotlivým námitkám 
či připomínkám přistupovat.

V  článku je dále kritizováno, že 
„na návrh pořizovatele a  náměstka 
Ing. Jiřího Rutkovského byly zastupi-
telstvem zrušeny požadavky na územní 
studie jednotlivých lokalit kromě dvou 
a jsou nahrazeny pouze tzv. etapiza-
cí.“ Dále uvádí „Zjednodušeně řečeno: 
Kde a co se bude stavět, budou určovat 
soukromí investoři a developeři.“ Na 
otázku „Proč by zastupitelé sami ze 
své vůle zbavovali město o klíčovou 
pravomoc pro ovlivňování podoby 
města?“ uvádí: „Prý by územní studie 
podle nových pravidel muselo financo-
vat samo město. Tato „nová“ pravidla 
ale i přes žádosti zástupců Změny pro 

Liberec nikdo písemně neviděl, jedná se 
pouze o ústní sdělení úředníků MMR.“

K návrhu na redukci počtu územ-
ních studií bylo přistoupeno po kon-
zultacích na ministerstvu pro místní 
rozvoj. Mimo jiné s  Ing. Tomášem 
Sklenářem, který je spoluautorem sta-
vebního zákona. Na akreditovaném 
školení dne 26. 4. 2012 bylo pořizova-
telům sděleno, že dle nového staveb-
ního zákona musí být územní studie 
pořízena do čtyř let od vydání nového 
územního plánu a náklady na poříze-
ní studie hradí obec. Tyto informace 
před předložením změny pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu 
do zastupitelstva města byly opětov-
ně potvrzeny na konzultaci na MMR 
za účasti Ing. Martina Sklenáře a Ing. 
Mgr. Petra Lepešky, která se uskuteč-
nila dne 9. 5. 2012.

ZpL ve svém článku uvádí, že „se 
zasadili o oddělení výrobních ploch 
od obchodních, což zabrání budování 
dalších obchodních center v průmy-
slových zónách“. Skutečnost je však 
trochu jiná, protože tento požadavek 

vyplynul ze stanoviska dotčeného 
orgánu. Toto stanovisko odbor pre-
zentoval na zasedání výboru pro 
rozvoj a územního plánovaní. Výbor 
svým hlasováním toto oddělení dopo-
ručil. V tomto případě se tedy o to 
zasloužil odbor společně s výborem.

Poslední zmínkou v článku ZpL je, 
že jsme se nevypořádali s hromad-
nými námitkami občanů, i přes to, že 
pod některými bylo podepsáno přes 
tisíc lidí. Toto tvrzení však může být 
matoucí, protože o všech námitkách 
a připomínkách se rozhoduje až při 
vydání územního plánu. V souladu se 
stavebním zákonem byly schváleny 
pokyny pro zpracování návrhu územ-
ního plánu, ve kterých je stanoveno, 
jak je s danou námitkou či připomín-
kou nakládáno. Všechny námitky 
zástupců veřejnosti byly projednány 
na výboru pro rozvoj a územní plá-
nování a na většině problematických 
lokalit se bylo podívat vedení města 
v  čele s  primátorkou Bc. Martinou 
Rosenbergovou. Výbor o každé námit-
ce zástupců veřejnosti jednal. 
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když populisté mlčí, je i zastupitelstvo konstruktivní
několik měsíců se nejen v Liberci diskutuje na téma peněz z hazardu. náměstek pro ekonomiku, pan jiří šolc, 
uskutečnil dva pokusy, jak tyto peníze rozdělit.
Michael Dufek, člen zastupitelského klubu ODS

Uvádíme na pravou míru
v červnu 2012 vydala změna pro Liberec předvolební noviny, ve kterých se dopustila mnoha nepřesností, manipulací 
a lží. vzhledem k tomu, že tento stranický předvolební materiál byl do většiny domácností distribuován spolu s radničním 
zpravodajem, mnoho obyvatel města Liberce se domnívalo, že se jedná o jeho součást a tyto nepravdivé informace brali za 
pravdu. na základě požadavku všech ostatních městských zastupitelů zde proto uvádíme informace na pravou míru.
Zastupitelské kluby ČSSD, KSČM, LO, ODS, USZ

První POKUs pana Šolce byl nekon-
cepční, a  ten druhý rovněž. Oba 
návrhy zastupitelé logicky smetli ze 
stolu. Předseda správní rady Spor-
tovního fondu, pan Roman Šotola, se 
s žádným pokusem ani neobtěžoval, 
jen se ve Zpravodaji bil do hrudi, že se 
bude za sportovce prát…

Realita v  politice je taková, 
že někdo musí řešení vymyslet 
a odpracovat (rozumějte vyjednat 
vymyšlenému řešení podporu, sejít 
se s politickými konkurenty a návrhy 

diskutovat, upravovat či obhajovat), 
aby pak zastupitelstvo mohlo návrh 
schválit. Standardní postup vypadá 
následovně: Zodpovědná osoba 
vypracuje návrh, seznámí s ním koa-
liční partnery a nechá si ho uvnitř 
koalice schválit. Protože je v Liberci 
menšinová vláda, musela by zmíněná 
osoba získat podporu jednotlivých 
nekoaličních zastupitelů, případně 
opozičních stran. Dvakrát jsme měli 
možnost v zastupitelstvu sledovat, že 
pan náměstek Šolc učinil pouze první 

krok. A proto narazil. Z lavice opozič-
ního politika je prosazení jakéhokoli 
návrhu výrazně složitější. Přesto se 
zastupitelům za ODS podařilo připra-
vit návrh, který vycházel z konzultací 
se zástupci sportovních jednot.

Z opozičních lavic jsme pak pod-
nikli dobrodružnou cestu s nejistým 
koncem, do které se panu náměst-
kovi nechtělo. A uspěli jsme. Napříč 
celým zastupitelstvem jsme posbírali 
30 hlasů, které zajistily koncepční, 
férové a pro všechny přijatelné roz-

dělení peněz z hazardu. Abych byl 
úplně přesný, bylo to téměř napříč 
celým zastupitelstvem. Pouze zastu-
pitelé KSČM náš návrh nepodpořili.

Dost možná projednávání tohoto 
bodu usnadnil i fakt, že v zastupitel-
ských lavicích chyběli čelní představi-
telé populistické vlny. Věcná diskuse 
tak skončila úspěšným hlasováním.

Jménem těch, kterým tyto 
peníze pomohou, děkujeme všem 
podporujícím i absentujícím zastu-
pitelům. 

K dani z nemovitosti: není pravda, 
že s daní z nemovitosti přišlo až součas-
né vedení města. Její příprava započala 
v době, kdy byl primátorem Jan Korytář 
a ekonomickým náměstkem Jaromír 
Baxa (oba Změna pro Liberec). Distan-
cování se nyní od této úpravy daně je 
pouhým alibismem.

v  článku „Kolik získali hlasů ve 
volbách a  kolik aktuálně dostávají 
měsíčně z vašich daní liberečtí politici za 
pozice získané díky politice?“ se autoři 
dopouštějí hrubých manipulací, když 
u  některých politiků uvádějí součet 
jejich mzdy s finančními prostředky, 
které jsou jim vypláceny na základě 
jejich politických aktivit. Je napří-
klad lží, že Jiří Kittner dostává z daní 
občanů uvedenou částku. Jiří Kittner 
je zaměstnán a ze své pozice ekono-
mického ředitele KNL bere standardní 
plat. Stejně, nebo podobně nepřesné 
a zavádějící údaje jsou uvedeny také 
u dalších politiků. Například primátorka 
města Liberce Martina Rosenbergová 
pobírá stejný plat, který dostával i Jan 
Korytář, když zastával tuto funkci. Nejde 
tedy o žádnou trafiku, ale o mzdu za 
odvedenou práci v čele města.

není pravda, že vedení města 
jmenovalo nevýraznou osobnost na 
post tajemníka. Na postu tajemníka je 
odborník, úředník, který není s nikým 
politicky spjatý a již mnoho let na této 
pozici pracuje (dříve např. v Chrastavě či 

Českém Krumlově), má tak dlouholeté 
zkušenosti s vedením úřadu.

není také pravdou, že jiří Kittner 
je zástupcem Liberce v svs, a. s. Jiří 
Kittner je zástupcem Liberecka v této 
společnosti, a byl jednomyslně zvolen 
aktivem akcionářů Liberecka, kde mají 
všechny obce a města po jednom hlase. 
Také v  případě informace o  tom, že 
Jiří Kittner je předsedou dozorčí rady 
a spojení s informací o „klíčovém postu“ 
a „zakázkách“, je ukázka hrubé manipu-
lace od autorů předvolebního časopisu.

Z  pozice předsedy dozorčí rady 
vykonává Jiří Kittner zákonem dané 
úkoly. Dozorčí rada má ve společnosti 
především funkci kontrolního orgánu. 
Dohlíží na výkon působnosti předsta-
venstva a uskutečňování podnikatelské 
činnosti společnosti (§197, odst. 1, Obch. 
Zák.). Do její kompetence spadá rovněž 
kontrola účetní závěrky, návrh na roz-
dělení zisku nebo úhradu ztráty, po 
přezkoumání předkládá své vyjádření 
valné hromadě (§198, Obch. Zák.). Jiří 
Kittner tak nerozhoduje o zakázkách, 
ani jinak přímo společnost neřídí.

Další manipulací a lží jsou infor-
mace o  smlouvách na revitalizaci 
Městských lázní a dostavbu bazénu. 
Zmíněné smlouvy byly podrobeny 
kontrole ze strany ÚOHS a  tento je 
shledal v pořádku. Primátorka města 
jednala dle zákona, který ji ukládá za 
povinnost podepsat smlouvy, které 

schválili zastupitelé. Formulace, jak je 
uvedena v časopise Náš Liberec, je tedy 
účelová. Není také pravda, že v projektu 
chyběla cena za interiéry. Tato položka 
v rozpočtu nikdy být uvedena neměla, 
je zcela mimo projekt, realizovaný Sta-
tutárním městem Libercem. Vybavení 
galerie je a vždy bylo zcela v kompeten-
ci zřizovatele této organizace, kterým 
je Liberecký kraj. Tvrzení, že projekt 
revitalizace Městských lázní bude o 40 
milionů předražený, je lživé.

Hrubé lži se autoři dopustili také 
v souvislosti s informacemi o sou-
kenném náměstí. Jan Korytář sice 
zakázku z pozice primátora skutečně 
zrušil, učinil tak ale v rozporu se záko-
nem a SML bylo za tuto chybu potres-
táno pokutou. A nejen to – město bylo 
potrestáno také za to, že Jan Korytář 
v  pozici primátora nečinil, jak měl, 
a nereagoval na výzvu vítězné společ-
nosti. Kromě pokuty ÚOHS udělil městu 
povinnost v  projektu a  rekonstrukci 
náměstí pokračovat. Bylo to právě toto 
vedení města, které s vítězem výběro-
vého řízení vyjednalo úspory.

není také pravda, že DPMLj a.s. 
plánuje nakoupit nepotřebné tram-
vaje za 320 milionů korun. Předně 
– v Liberci v současné době jezdí tram-
vaje starší 40 let, jejichž technický stav 
je stále horší a opravy dražší. Liberec 
tak dříve či později nové vozy bude 
potřebovat. DPMLJ nicméně uzavřel 

jen rámcovou smlouvu, která mu umož-
ňuje odebrat v následujících letech 8 
tramvají, pokud je bude potřebovat, 
či chtít. Každý takový nákup musí být 
předem ale schválen. V opačném pří-
padě nemusí DPMLJ koupit žádnou 
tramvaj. Systém, který byl zvolen, 
kdy se na montování tramvaje podílí 
také zaměstnanci DPMLJ, je nejen pro 
DPMLJ a.s. ekonomicky výhodnější, ale 
také (snad především) tato metoda dává 
práci místním obyvatelům.

Není také pravda, že jediný projekt 
v rámci IPRM, na kterém město pracuje, 
je projekt Muzea tramvajové dopravy. 
A už vůbec není pravda, že cena tohoto 
projektu je 90 milionů.

Úředníci magistrátu, zodpovědní 
za přípravu nového územního plánu 
města, se cítí také poškozeni tím, jak 
je o  průběhu příprav informováno. 
Jak poukazují, není pravda, že veřejné 
diskuse o územním plánu prosadil Jan 
Korytář, jak je často uváděno. S plánem 
veřejných debat se počítalo od počát-
ku, ještě v minulém funkčním období 
a plnou vahou bylo právě na zodpověd-
ných úřednících, jejichž práce je dnes 
opakovaně napadána.

Pravdivá není ani uváděná informa-
ce, že Ing. Jiří Kittner je stále zástupcem 
Statutárního města Liberec ve Svazu 
měst a obcí. Již ode dne svého nástupu 
do funkce primátorky je zástupkyní Bc. 
Martina Rosenbergová. 
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SLEVA 
na støedisku  dne LIBEREC 20.9.2012

PRO-DOMA, spol. s r.o.
Hejnická 225, 

460 01 Liberec-Krásná Studánka
Mobil: 724 237 585

35
geotextilie, nopová folie, podstøešní folie

25
sleva platná do 31.10.2012

20 25

35 15

akèní slevy se vztahují na zboží, které je skladem

LiteratoUr
Projděte se s námi Libercem 
s pistolí v zádech 2. října od 
17.30 do 21.00.

LiteratOUr je čtení na zajíma-
vých místech – trasa dle vlastního 
výběru – téma krimi, detektivky, 
horory.

17.30 Severočeské muzeum
18.00 Střední průmyslová škola 

 (Masarykova 3)
18.30 Bazén
19.00 Policie ČR (Pastýřská 3)
19.30 Krajská vědecká knihovna
20.00 Knihkupectví Fryč
Účinkovat budou herci z libe-

reckých divadel: Markéta Tallero-
vá, Michaela Homolová, Martin 
Polách, Marek Sýkora, Markéta 
Sýkorová, Jiří Bartoš Sturc.

V  rámci projektu „Živá paměť 
města Liberec-Reichenberg“ pořádá 
Krajská vědecká knihovna v Liberci 
ve spolupráci s LOS a Knihkupectvím 
a antikvariátem J. Fryče; projekt byl 
finančně podpořen Česko-německým 
fondem budoucnosti a vzdělávacím 
programem EU Mládež v Akci. 

Dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.
E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz

PŘecHOD U intersParU

V březnu letošního roku jste všem 
čtenářům Libereckého zpravodaje 
slibovali, že na přechodu pro chodce 
mezi Intersparem a bazénem odbor 
správy veřejného majetku zajistí osa-
zení příčných štěrbinových odvod-
ňovačů, zaústěných do kanalizační 
šachty v křižovatce s ulicí Budyšín-
skou, aby se přechod dal používat 
i za deště.

Slibovali jste, že tato úprava bude 
provedena NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2012. 
Klimatické podmínky tomu rozhodně 
nebránily. Do července ale nebylo s pra-
cemi ani započato!

Ptám se tedy, proč nebyl splněn váš 
slib? 

 S pozdravem Jitka Shejbalová

K vašemu dotazu na nerealizování 
úpravy přechodu pro chodce před 
Intersparem mohu sdělit následující:

V měsíci březnu, když se plánovala 
výše uvedená oprava a kdy bylo uve-
řejněno stanovisko města k  opravě 
odvodnění tohoto přechodu pro 
chodce, nebyl ještě znám konkrétní 
termín uzavírky Šaldova náměstí, kde 
probíhala výměna tramvajových kolejí.

Současně ještě nebyla známa rea-
lizace výměny VN kabelu v prostoru 
před bazénem na Tržním náměstí, 
v ulici Budyšínské a před Interspa-
rem v Durychově ulici. Pro uložení 
VN kabelů v tomto úseku se původně 
počítalo s protlakem pod komunika-
cí s využitím původních chrániček 
a  dále s  realizací akce začátkem 
měsíce června.

Při realizaci bylo zjištěno, že se musí 
provést překop silnice Durychovy 

z  důvodu velkého množství stáva-
jících inženýrských sítí bez odstupů 
v podélném uložení, nemožnosti vyu-
žití stávajících chrániček a technické 
neproveditelnosti protlaku.

Z výše uvedených důvodů se ulo-
žení kabelu v  předmětném úseku 
realizovalo na konci měsíce června 
a začátkem měsíce července tohoto 
roku překopem ulice Durychovy 
a nebylo technicky vhodné v tomto 
období realizovat odvodnění přecho-
du pro chodce na této ulici.

V červenci byla Durychovou ulicí 
vedena objízdná trasa včetně auto-
busové dopravy v souvislosti s uza-
vírkou Šaldova náměstí a proto byla 
odložena oprava přechodu – dopl-
nění odvodnění na srpen, kdy začalo 
plně fungovat Šaldovo náměstí.  
 Bc. David Novotný,

 vedoucí odboru správy veřejného majetku

přišLo Do reDakCe

Placená inzerce
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FiLOsOFií sPOLKU je nabídnout 
své zkušenosti, bourat mýty a zlo-
zvyky, podporovat tradice, poučit 
se z  historie, provozovat aktivity 
pro radost jiným, propojovat lidi 
s podobnými zájmy.

Takže proč se scházet? Máme jedi-
nečnou možnost vrátit se do dob, kdy 
pánové a dámy dbali na dobré cho-
vání a slušivé oblečení.

Činnost spolku je zaměřena na 
uspokojování kulturních, sportov-
ních, vzdělávacích a  jiných zájmů 
členů, kteří se mohou na činnosti 
spolku podílet v těchto oblastech:
- vzdělávací a  osvětová činnost 
v oblasti mezilidských vztahů
- napomáhání při odbourávání věko-
vých, názorových, národnostních 
a jiných bariér mezi lidmi
- humanitní činnost, adopce na dálku
- dobrovolnictví – přátelské návštěvy
- debatní večery – zajímavé osobnos-
ti, řešení otázek každodenního života 
ve spolupráci s odborníky

- zdravý životní styl – rehabilitační 
tělocvik, procházky, turistika
- kultura – v našem městě je mnoho 
lákavých příležitostí ale vyjíždíme 
společně i do jiných měst
- sešlosti – předávání zkušeností 
a praktických rad, příležitost nava-
zovat kontakty dle zálib, jako např. 
kultura, domácnost, zahrádkaření, 
móda, sport atd.

Scházíme se pravidelně každé 
první pondělí v měsíci od 16.00 hodin 
v prostorách Komunitního středis-
ka Kontakt ve 3. patře v Centrálním 
Klubu seniorů.

Spolupracujeme se spolky 
v republice ale i v zahraničí. Rovněž 
spolupracujeme s kluby seniorů ve 
městě.

Srdečně zveme další dámy a dívky, 
které by bavilo s  námi spolkovat.
Informace o aktivitách najdete ve vit-
ríně v přízemí a v pátém patře domu 
Liduška v Palachově ulici. 

www.ksk-liberec.cz

v našeM Kraji usilovalo o vybudování 
hospice několik subjektů – Domov pokoj-
ného stáří v Chrastavě, občanské sdružení 
vedené senátorkou Soňou Paukrtovou 
a MUDr. Jitkou Čulíkovou a svou osvěto-
vou činností i liberecké sdružení Hospic 
pro Liberecký kraj. Naše aktivity tedy 
navázaly na činnost našich předchůdců, 
jsme jejich pokračovateli.

Zkušení kolegové z  českých hos-
piců nám radili, abychom nečekali, až 
bude v  Liberci vybudováno  zázemí 
pro zřízení lůžkového hospice, ale aby-
chom začali zcela konkrétním způsobem 
pomáhat tady a teď. Rozhodli jsme se 
tedy založit obecně prospěšnou společ-
nost, jejíž náplní, kromě snahy o vybudo-
vání lůžkového hospice, bude zajišťování 
domácí hospicové péče v Liberci a okolí.

V květnu 2009 jsme zaregistrovali o.p.s. 
Hospicovou péči sv. Zdislavy jako zdra-
votně sociální službu. Nastalo období 
budování zázemí pro novou organizaci. 
Vytvořili jsme pracovní tým (zdravotní 

sestry, asistenti, sociální pracovnice, 
psycholog, dobrovolníci, redaktor webu, 
ekonom), díky sponzorům vybavili půj-
čovnu zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek a začali jsme pečovat o první 
hospicové klienty. Hospicovou a odleh-
čovací službu v současnosti poskytujeme 
také v České Lípě.

Ti z  nás, kterým chybělo základní 
vzdělání v péči o terminálně nemocné, 
absolvovali kurz pro pečovatele, proběhly 
stáže v hospicích, kurzy bazální stimulace 
a základní školení pro naše dobrovolníky. 
Zdravotní tým cíleně pracuje na zvyšová-
ní své odbornosti, což v praxi znamená, že 
celou řadu úkonů, které se dříve mohly 
provádět jen ve zdravotnických zaříze-
ních, můžeme provádět i doma. Velmi 
si považujeme spolupráce s odbornými 
lékaři krajské nemocnice. K našim nemoc-
ným pravidelně vyjíždějí dva lékaři, 
několik dalších „slouží“ na telefonu. Pro 
naše hospicové pacienty jsme k dispozici 
nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Ve spolupráci s Libereckým krajem 
jsme postupně od roku 2010 otevřeli 
rodinné pokoje s  hospicovými lůžky 
v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Tur-
nově. Ne všichni se mohou o své umíra-
jící postarat doma a ani rodinné pokoje 
v nemocnicích to zcela nevyřeší. Je také 
mnoho důvodů, proč to třeba i s naší 
pomocí nelze doma zvládnout. Nezbý-
vá nám pak jiná možnost, než pomoci 
rodině zajistit péči v nejbližším lůžkovém 
hospici v Litoměřicích a vystavit tak těžce 
nemocného nepříjemnému převozu.

V  roce 2010 byla po řadě jednání 
uzavřena smlouva s Libereckým krajem, 
která stanovuje postup pro zajištění 
projektu, budoucí stavby a provozování 
lůžkového hospice. Byl nalezen vhodný 
objekt pro hospic – budova bývalého 
dětského domova. Město Liberec daro-
valo tuto budovu i s pozemky Kraji a náš 
další příběh začíná. Nyní pracujeme na 
projektové dokumentaci pro rekonstrukci 
a přístavbu.

Chceme nabídnout realizaci lůžkové-
ho hospice financovaného vícezdrojově. 
Jak z prostředků Libereckého kraje, které 
jsou prioritní, tak i s využitím státních 
dotačních titulů a za přispění soukromé 
sféry a příspěvků od občanů.

První kroky pro založení a zprovoznění 
hospicové péče v našem kraji tedy máme 
již za sebou. Je potřeba říci, že bez pod-
pory Libereckého kraje, města Liberce 
a ostatních dárců bychom se neobešli. 
Hospicová péče je záležitostí veskrze 
obecně prospěšnou. Každého z nás se 
umírání týká a také každý z nás může pro 
to, aby bylo lépe, něco udělat.

Je před námi ještě mnoho práce, ale 
přesto věříme, že s pomocí všech zúčast-
něných se dílo vydaří a  na mapě sítě 
lůžkových hospiců v naší zemi přibyde 
vlaječka pro Liberecký kraj.

Děkujeme všem, kteří ze svého místa 
a podle svých možností pomáhají tuto 
vizi uskutečnit. 

 www.hospiczdislavy.cz

Hospic aneb Jak jsme začínali a kde jsme nyní
Liberecký a Karlovarský kraj jsou posledními regiony, kde dosud není lůžkový hospic.
Marta Kašparová, Tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

první liberecký 
spolek paní a dívek
Pro založení našeho Prvního libereckého spolku paní a dívek 
nastala správná doba 28. října 2008.
Irena Jirásková

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk-liberec.cz/seniori

17. 9. / 15.00

renáta tyršová
Významná česká spisova-
telka a umělecká kritička
Beseda s A. Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

18. 9./ 14.00  Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

19. 9. / 15.00
Když se země zlobí
Olga Preclíková vysvětlu-
je přírodní katastrofy

Cen. klub sen.
3. patro

21. 9./ 10.00
Dáma s kaméliemi
Povídání o opeře

Bílá a zelená kl.,
5. patro

1. 10./ 17.00

 slavnostní zahájení 
Měsíce seniorů
„La Gioia“ koncert sloven-
ských tenorů. Bližší info 
v klubu seniorů

Divadlo
F. X. Šaldy

9. 10. / 14.00 „jak se nedostat do 
dluhů“ – ii. část

Cen. klub sen.
3. patro

11. 10.
8.00–18.00

zOO bez bariér – Den 
pro seniory, komentované 
prohlídky v 9.00 a ve 13.00

ZOO Liberec

Klub šikovných rukou – liché pondělí od 10.30 ve 3. patře v Palachově ulici. 
Herní odpoledne – stolní hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení 
– každý pátek od 8.30, 9.30 a 10.30 v suterénu – v sále KSK. Cvičení pro seniory 
v rytmu hudby – každý pátek od 13.30 v suterénu v sále KSK. Trénování paměti - 
každé pondělí od 10.00. Počítačové kurzy – pondělí a úterý,16.00 nebo18.00.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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GALERIE 
U RYTÍřE

(boční vchod historické budovy radnice)

20. září až 2. listopadu 2012

josef Honzík
78 - 012 / fotografie /
Vernisáž 20. 9. v 17.00

Výstava v předsálí :
jiŘí novák
1010 hektopascalů
Fotografie

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin
WWW.lIDOvESaDylIBErEC.Cz

Jizerské noviny
PODziM už se nezadržitelně blíží, 
a proto Turistický region Jizerské hory 
opět začíná s přípravou Jizerských 
novin na zimu.

Jste pořadateli zajímavých akcí? 
Máte zajímavou nabídku pro turisty? 
Přejete si, aby se o vaší akci, zajíma-
vosti či turistické novince dozvědělo 
co nejvíce lidí? I  my máme zájem 
návštěvníkům Jizerských hor předložit 
co nejpestřejší nabídku. Vaše tipy pro 
zimní sezonu 2012–2013, akce, které 
připravujete v termínu od listopadu 
2012 do května 2013, zasílejte na 
adresu info@jizerky.cz nejpozději do 
30. 9. 2012. 

meditace
Právě v této vypjaté době, kdy na 
všech úrovních procházíme obtížnými 
zkouškami, se nám skýtá jedinečná 
příležitost, jak udělat významný krok 
v našem dalším vývoji – svobodně, 
nenásilně ale zodpovědně...

Meditační happening je určen všem 
občanům, které trápí stav současné 
společnosti, kterým není lhostejná její 
budoucnost, a kteří mají přání s aktuální 
situací reálně něco dělat. Meditace je 
vždy a všude zdarma, z principu není 
možné za ni platit. Dobrovolné vstupné 
bude použito na pronájem sálu a pří-
pravu prezentačních materiálů. Termín 
a místo konání: sobota 29. září od 13. 
do 17. hodin v areálu Lidových sadů 
u ZOO. 

  1 recept +

  = 30 Kč p
oukaz

Váš 30 Kč poplatek za recept Vám vyrovnáme 30 Kč poukázkou.

Poukázka je uplatnitelná na veškerou nabídku zboží kromě léčiv předepsaných lékařem.

Více informací získáte v Lékárně Vital nebo na www.lekarnavital.cz

Liberec 4, OC Delta, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, OC Rýnovka, Želivského 5050

Placená inzerce

nabídka přes 1000 volných pracovních pozic
každoročně návštěvnost okolo 10 000 osob
studium a vzdělávání pro všechny věkové kategorie
zaměstnavatelé z Libereckého kraje, Euroregionu Nisa, Polska,
Německa, Rakouska i dalších zemí
prezentace středních a vysokých škol z ČR i zahraničí

● 
●
●
●

●

18. - 20.
10. 2012
18. - 20.
10. 2012

Veletrh se koná pod záštitou
Mgr. Radka Cikla, náměstka
hejtmana pro resort školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu.

malí skauti
Světluška Lucinka připravila pro 

své malé kamarády a  kamarád-
ky zábavné nedělní dopoledne. 
Pojďte se s ní proletět a prozkou-
mat okolí její klubovny. Zároveň si 
užijete spoustu legrace, zasoutěžíte 
si a zahrajete spoustu zajímavých 
her. Zvány jsou všechny děti od 5 
do 10 let.

V neděli 16. září 2012 od 10 do 13 
hodin v Lidových sadech v klubov-
ně „U Lukostřelců“. Více informací na 
www.8oddil-stopa.skautlib.cz. 

výstava v prostoru
Do 30. září probíhá v Galerii Pro-

stor 228 ve Studničné ulici (nedaleko 
soudu, Perlová ulice) výstava obrazů 
malířky a ilustrátorky Venduly Císa-
řovské. 

pozvánky



Ve Stráži pod Ralskem odstartuje dne 29. září podzimní verze závodu 50 Cyklorájem Podralsko. Start maratonu je 
umístěn na pláži jezera Horka. Pro děti od 2 do 14 let bude připraven 4. závod ze seriálu Dětského MTB cupu Libereckého 
kraje. Mimo závodů bude v areálu PANDA připraven bohatý doprovodný program. Děti rády vyzkouší své dovednosti na 
horolezecké stěně nebo na elektrickém skateboardu. Dospělí se budou moci projet na jednom z mnoha druhů elektrických 
kol. K příjemné atmosféře bude hrát liberecká skupina DOOWHENLAND.  www.pandasport.cz
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do každé rodiny v Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magis-
trátu a v Městském informačním centru.
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Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje je 

24. září

aerobik
Do Liberce se v říjnu podívá 
světový aerobik.

Během druhého říjnového víken-
du proběhne v Tipsport areně závod 
Světového poháru 2012 v gymnas-
tickém, step a dance aerobiku.

Liberečany na akci pozve 
show na náměstí před radnicí 
v pondělí 8. října od 15 hodin.

Divákům se představí cca 350 
závodníků z  přibližně 15 zemí. 
soutěžní program je napláno-
ván na 3 dny od 12. 10. do 14. 
10., kdy se za přítomnosti kamer 
ČT předvedou nejlepší závodníci 
ve finálových kolech SP v gym-
nastickém, step a dance aerobiku.

Fanoušci aerobiku se mohou 
těšit na reprezentanty ze zemí 
několikanásobných mistrů světa 
– Francie a  Rumunska, či na 
zástupce českých sportovních 
klubů. Přijďte povzbudit Andreu 
Cvachovou a Kristýnu Bernátovou 
z domácího oddílu Sport Aerobic 
Liberec či Moniku Geržovou z ASC 
Zlín. 

ve sPOrt ParKU LiBerec dnes 
sportuje kromě veřejnosti 25 spor-
tovních klubů a jeho branami projde 
přes 1 050 osob denně, převážně 
mládežníků. Tato čísla z  něj dělají 
jeden z největších sportovních areálů 
v České republice. Jeho kvalitu a veli-
kost ocenil i prezident Mezinárodního 
olympijského výboru Jacques Rogge, 
který zde strávil krátký čas při návště-
vě Evropské olympiády mládeže 
v roce 2011.

Areál se svým rozvojem, ale roz-
hodně nekončí. Už v příštím roce má 
v komplexu vyrůst další sportoviště. 
Konkrétně se jedná o  multifunkční 
hřiště s přírodní trávou a v plánu je i pře-
stavba budovy staré kuželny na moder-
ní taneční a rehabilitační centrum.

veŘejné BrUsLení UŽ OD záŘí
Přinášíme skvělou zprávu pro 

všechny milovníky bruslení. Veřejné 
bruslení bylo letos zahájeno o měsíc 
dříve, než tomu bylo v  minulých 
letech. První proběhlo již 1. září.

veřejné bruslení
Út: 17.45–18.45 hod.
So: 15.00–17.00 hod.
Ne: 15.00–17.00 hod.
Beze změny zůstávají i ceny vstup-

ného. A stejně jako v minulých letech 
Vám bude k dispozici půjčovna bruslí, 
kde Vám je i nabrousí.

PŘeHLeD aKcí
Od 16. 9. 2012 Bílí Tygři  Liberec  – 
extraliga 2012/2013
4.–7. 10. 2012: MS v agility 2012
11.–14. 10. 2012:
Světový pohár v aerobiku

18.–20. 10. 2012:
EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC
25. 10. 2012:
Ivan Mládek – poslední turné před zvo-
lením prezidentem
3. 11. 2012:
Karel Gott – AGROFERT Tour 2012

20. 11. 2012: Olympic 50 let – Modrá pyra-
mida Tour
22. 11. 2012: Václav Neckář & Bacily
5. 1. 2013: Footbal indoor cup
12. 4. 2013: Kleopatra – muzikál
Každý měsíc – Liberecké Všeho Trhy 
  www.sportparkliberec.cz

sport park Liberec startuje hlavní sezonu
Po letních měsících se na plné obrátky rozjíždí sportovní život v areálu sport Parku Liberec. 
více než 30 sportovišť je po letních revizích, opravách a regeneracích připraveno na nápor 
sportovních klubů a veřejnosti.
Lukáš Přinda

jsme
svoláváme tým! 
extraliga je tady

ne 16.9. HC Sparta PRAHA 1
7:00 

ne 23.9. Piráti Chomutov 17:00 

pá 28.9. psg Zlín 18:30 

kompletní!

www.hcbi l i tygr i . cz

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

distribuce zpravodaje

27. září v 15 hodin
zaSEDaCí míStnOSt č. 11 v hIStOrICké BuDOvě raDnICE

váŽEní OBčané, zvEmE váS na

zASEdÁNÍ zASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

maraton podralsko


