
Úřední hodiny magistrátu • Po, St: 8.00–17.00 hod.
• Út, Čt: 8.00–16.00 hod. • Pá: 8.00–14.00 hod. • So: 8.00–12.00 hod.

V TOMTO ČÍSLE

zpravodaj
liberecké radnice

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA | ZDARMA

Primátor udělil medaile lidem 
z listopadu 1989 strana 3

Nový mostek v Pilínkově 
bude už koncem ledna strana 4

Polemika ohledně parku 
na Perštýně strana 5

Posezení nad křížovkou 
o cenu strana 9

17|12
15 hodin

11. zasedání zastupitelstva města v roce 2009  
se koná ve čtvrtek 17. 12. 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice

prosinec 2009

Nová zeleň, městský mobiliář, městské tržiště a mnohé další nabídne obyvatelům i návštěv-
níkům Liberce revitalizované Soukenné náměstí v centru města. Tato úprava jednoho z nej-
vytíženějších míst v Liberci navazuje na další aktivity, kterými liberecká radnice pokračuje 
v systémové úpravě centra města a snaze navrátit do něj život. Zároveň dojde k výraznému 
zvětšení městské zeleně a relaxační plochy uprostřed města.
Soukenné náměstí v Liberci změnilo po dobu své existence nejednou nejen své jméno, ale 
také podobu. Mnozí mohou pamatovat jeho označení jako náměstí Klementa Gottwalda, 
Konrad Henlein Platz, Tauchplatz nebo Neu-Platz. Z těchto názvů je patrné, že se vždy jedna-
lo o jedno z hlavních libereckých prostranství. Z dochovaných snímků je patrný jeho vzhled 
v různých obdobích, ale i fakt, že náměstí neoplývalo zelení. „Nejvýraznější změnou prošlo 
náměstí v období první republiky, kdy zde vznikly monumentální architektonické budovy 
dvou pojišťoven a obchodního domu Baťa. Tím náměstí získalo velkoměstký charakter, jaký 
známe dodnes,“ uvedl primátor Jiří Kittner, který je také iniciátorem zmiňované přestavby 
náměstí. V rámci pokračující revitalizace centra města (návrat původní kašny na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše a jeho úpravu, pěší zóny v centru, ale také např. konverzi Městských 
lázní v galerii a další) primátor Jiří Kittner vsadil na revitalizaci Soukenného náměstí. To má 
rozměry 96 x 75 metrů a je rozděleno do dvou univerzálních funkčních celků – na plochu 
náměstí a park. 

Nejen zeleň změní Soukenné náměstí

Pokračování na straně 6

XI. Benefiční koncert
Velký sál Severočeského muzea v Liber-
ci bude večer 10. ledna 2010 patřit hudbě. 
Od 19 hodin se zde uskuteční již XI. bene-
fiční koncert pořádaný Statutárním městem 
Liberec pod záštitou primátora Ing. Jiřího 
Kittnera. Divákům se představí Český ná-
rodní symfonický orchestr, s. r. o., Praha 
se sólisty Lubomírem Legemzou a Antoní-
nem Hradilem. Na programu benefičního 
koncertu je: G. Rossini – Lazebník sevillský 
– předehra, L. van Beethoven – Romance 
F-dur pro housle, G. Rossini – Italka v Alžíru 
– předehra, W. A. Mozart – 2. věta z klarine-
tového koncertu – A-dur.

Vizualizace pohledu na část náměstí se stánky městské tržnice
Příjemné prožití 

vánočních svátků 
v kruhu svých nejbližších, 

mnoho pohody, 
zdraví a spokojenosti 

v profesním 
i osobním životě 
v roce 2010 přeje 

Statutární město Liberec 
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Statutární město Liberec na sídlišti Rochlice částečně zrekonstruovalo objekt v ulici Pionýrů, ve kterém se nachází služebna Městské poli-
cie Liberec a pobočka České pošty. Nejdříve proběhla kompletní oprava střechy, neboť její stav již nebyl vyhovující a do budovy zatékalo. 
Úprav se dočkala také příjezdová rampa, kde řemeslníci vyměnili dlažbu. Zrekonstruovaly se rovněž vstupy do budovy. Došlo k výměně 
skleněných výplní, byly opraveny poškozené schody a  kovové prvky na budově dostaly nový nátěr. Při opravách se pamatovalo i na ma-
minky s dětmi a u vstupu do budovy jsou nainstalovány lyžiny pro dětské kočárky. Pokud se v příštím roce podaří získat další finanční 
prostředky, bude opravena také příjezdová cesta k zadní části budovy. Už nyní však mohou občané vyřizovat své záležitosti v mnohem 
příjemnějších podmínkách než doposud.

Objekt rochlické pošty dostává lepší vzhled 

Odbor kancelář tajemníka

Nákladem 150 milionů korun byl zmodernizován úsek tramvajové 
trati z liberecké Fügnerovy ulice přes ulici Na Bídě až k bývalé Tex-
tilaně. V pátek 13. listopadu ho otevřeli zástupci Dopravního pod-
niku města Liberec, a. s, magistrátu a společnosti Eurovia. Po pě-
timěsíční pauze začala tramvajová linka Liberec–Jablonec opět 
přepravovat cestující.
„Modernizace úseku tramvajové trati zahrnovala kromě zdvojko-
lejnění úseku také obnovu inženýrských sítí, sanaci potoka s mos-
tem, světelnou signalizaci a také zeleň. Částku 80 milionů korun 
získal dopravní podnik z dotace Regionálního operačního progra-
mu a zbytek byl úvěr, který budeme dlouhodobě splácet bance. Do-
končení stavby umožnilo opětovnou jízdu tramvaje bez přerušení 
až do třináct kilometrů vzdáleného Jablonce nad Nisou,“ uvedla 
Martina Poršová, tisková mluvčí DPML. Rekonstrukcí se zkrátila  
jízda o dvě minuty, protože v zastávce Textilana zaniklo křižování 
bývalého jednokolejného úseku.
„Celková délka zmodernizované tratě měří 650 metrů. Stavba vý-
znamně přispěla i k budování nové tramvajové linky na sídliště 
Rochlice,“ dodal liberecký primátor Jiří Kittner s tím, že samotný 
úsek zmodernizované tratě stál 68 milionů. Podle něj z finančních 
důvodů chtěl dopravní podnik v součinnosti s radnicí stavební práce 
na trati do Rochlice (v celkovém objemu 700 milionů korun) na rok 
pozastavit. „Rýsuje se možnost dodavatelského úvěru, a tak zda 
budeme pokračovat či nikoliv, bude záviset na penězích,“ upřes-
nil. Uvedl také, že na trati do Jablonce je instalováno bezpečnostní 
zařízení a signalizace pro případ, že by se na trati objevily tramvaje 
jedoucí po koleji proti sobě. V takovém případě dojde k automatic-
kému odpojení a zastavení tramvajových souprav.

Modernizaci tramvajové tratě měla na starosti společnost Eurovia 
CS, a. s., pro niž byly nejhorší práce kvůli inženýrským sítím v úseku 
u restaurace Plaudit, zatrubnění Harcovského potoka a jeho pře-
mostění u Klicperovy ulice v délce šesti metrů a šířce 50 metrů. 
„Původní termín obnovy provozu tramvajové trati v celé délce byl 
27. října, ale poslední práce přibrzdila sněhová kalamita, kdy i teplo-
ty náhle klesly až o 25 stupňů Celsia,“ uvedl ředitel dopravního pod-
niku Jiří Veselka. Zmínil i to, že pro realizovanou trať do Rochlice 
bude dopravní podnik pro přepravu cestujících potřebovat o osm 
tramvají víc.

Zmodernizovaný úsek tramvajové tratě je rychlejší

Text a foto: Dagmar Slezáková

Veřejné prostranství krajského města je zase bohatší o jedno 
umělecké dílo. Představuje ho nově instalovaná socha – lam-
pa Edison, která připomíná obrovskou žárovku. Stojí na dvorku 
u nákupního centra Plaza, kde ji divákům 10. listopadu odhalil 
její autor, výtvarník Jaroslav Róna. Ten při té příležitosti podě-
koval vedení města za to, že mu umožnilo realizovat jeho dílo. 
„Jsem rád, že v Liberci jsou lidé, kterým není lhostejný vzhled 
veřejného prostoru. Škoda, že takových měst, jako je Liberec, 
není u nás více,“ podotkl výtvarník. Primátor Jiří Kittner doufá, 
že na rozdíl od skleněné krychle před radncí se lampa bude Li-
berečanům líbit a budou u ní zejména v letních měsících pose-
dávat. „Je to téměř po sto letech, kdy se objevuje na ulici lampa 
umělecky zpracovaná. Pokud je mi známo, je to od dob Králíč-
kovy pražské kubistické lampy poprvé, co se takovýto projekt 
objevuje,“ uvedla Ivona Raimanová, ředitelka obecně prospěš-
né společnosti Spacium, která již několik let instalováním vý-
tvarných děl usiluje o zlepšení veřejného prostoru v Liberci.

Text a foto: Dagmar Slezáková
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Přibližně stovka lidí se sešla 17. listopadu, v Den boje za svobodu 
a demokracii, u Památníku obětem komunismu na Jablonecké ulici, 
aby si připomněla události před dvaceti lety, které změnily dějiny 
československého národa. Na události listopadových dní roku 1989 
vzpomněl primátor města Jiří Kittner, předseda Konfederace politic-
kých vězňů Otakar Raulím a přímý účastník listopadových událostí 
Michal Hron. Poté primátor, členové rady a zastupitelstva města, 
zástupci odbojových organizací, armády, veřejných institucí i ve-
řejnost položili k památníku květiny a společně se vydali k radnici, 
kde primátor a Radka Sobotková zastupující předsedu Senátu PČR 
Přemysla Sobotku položili květiny i k pomníku obětem srpnových 
událostí roku 1968. Poté všichni znovu symbolicky „zacinkali“ klíči. 
Vzpomínka na listopad 1989 pokračovala také v obřadní síni, kde 
k přítomným mimo jiné promluvil Jan Šolc, který stál v Liberci u for-
mování Občanského fóra. V obřadní síni udělil primátor Jiří Kittner 
osobnostem roku 1989 Medaile města Liberce. „Měl jsem obavy, 
zda vyznamenávání bude s ohledem na minulost, kdy medaile při 

každé příležitosti jenom pršely a kdy tento akt byl zprofanován, 
na místě. Na druhé straně jsem si řekl, proč nevyznamenat něko-
ho, kdo si to skutečně zaslouží,“ uvedl Kittner. Mezi oceněnými byl 
také Vladimír Pekuláš, který přiletěl až z Kanady. Slavnostní chvíle 
zpříjemnilo i vystoupení dívčího pěveckého sboru Zpívajících blech 
pod vedením Stanislavy Rygálové, v jehož podání zazněla na ukon-
čení slavnostního aktu státní hymna.
Pamětní medaili města Liberec z rukou primátora přijali: Jiří Bílek, 
Milena Buriánková, Jiří Drda, Michal Hron, Zdeněk Jana, 
Zdeněk Kadlas, Vojtěch Maté, Pavel Ouhrabka, Vladimír 
Pekuláš, Jan Šolc, Milan Šůra, Ilona Volfová.
Další osobnosti, které se ze slavnostního aktu u příležitosti státního 
svátku Dne boje za svobodu a demokracii omluvily a medaile města 
jim bude předána dodatečně: Marcela Čejková, Dagmar Hel-
šusová, Jitka Jágrová, Gabriela Kafková, Ivanka Mrázová, 
Miloš Sabáček, Miroslav Šafka a další.

Primátor udělil medaile lidem z listopadu 1989

U příležitosti Dne válečných veteránů se primátor Jiří Kittner zú-
častnil slavnostního nástupu jednotek 31. brchbo v libereckých 
kasárnách a předávání vyznamenání, medailí a odznaků přísluš-
níkům brigády. Na závěr slavnostního aktu primátor s náčelní-
kem štábu brigády plk. Miroslavem Beranem, zástupci veterán-
ských a odbojových organizací a klubů a dalšími hosty položil 
květiny u Památníku padlých v Liberci-Ruprechticích.
Den veteránů je připomínkou na československé vlastence, kteří 
nasazovali své životy v obou světových válkách, bojovali za svo-
bodu své vlasti a zasloužili se o obnovení suverenity našeho 
státu. Historie tohoto památného dne sahá do roku 1918, kdy 
právě 11. listopadu podepsal maršál Foche příměří s poraženým 
německým císařem Vilémem, čímž bylo definitivně stvrzeno 
ukončení I. světové války. V České republice je Den válečných 
veteránů významným dnem až od roku 2001.

U příležitosti 20. výročí pádu komunismu v Československu uspo-
řádalo město Liberec (společně s obecně prospěšnou společnos-
tí Spacium) výstavu „Svobodný Liberec“, která na fotografiích 
ukazuje změny, které ve městě v uplynulých 20 letech proběhly. 
Jakými proměnami město prošlo během posledních dvou dese-
tiletí, si mohou lidé připomenout na výstavě v budově Nového 
magistrátu v přízemí a prvním poschodí (Frýdlantská 183), a to až 
do 17. 12. 2009. Vernisáž výstavy se konala 19. listopadu, v před-
večer výročí první masové demonstrace v Liberci, kdy obyvatelé 
města vyšli do ulic na podporu demokratických změn v našem 
státě. Vystavované snímky zachycují některé známé lokality Li-
berce a jejich atmosféru před a po roce 1989. Fotografie byly vy-
brány tak, aby připomněly život města před 20 a více lety, revo-
luční období v roce 1989, a aby bylo možno srovnat, jaké změny se 
v uplynulých dvaceti letech v konkrétních místech odehrály.
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Statutární město Liberec ve snaze vyjít vstříc obyvatelům a zaměst-
nancům z Pilínkova a lokality průmyslové zóny zajistilo rychlejší po-
stup výstavby náhradního mostku. 
„Za předpokladu, že vše půjde hladce a bez komplikací, podaří se 
nám urychlit výstavbu náhradního mostku o několik měsíců dřív, 
a náhradní stavba by tak měla již koncem ledna přivítat první chod-
ce,“ uvedl primátor. Vedení radnice po dohodě s Dopravním podni-
kem města Liberec zajistilo do doby, než bude nový přechod přes 
železniční trať hotový, speciální autobusovou linku č. 32. Ta přepra-
vuje cestující z Doubí do Průmyslové zóny Jih. Časy odjezdů byly 
přizpůsobeny podle požadavku zaměstnavatele cestujících (přede-
vším společnosti Denso) a linka bude v provozu do doby dokončení 
výstavby nové lávky pro chodce přes železniční trať. 

Linka č. 32 začíná na zastávce Doubí pošta a pokračuje přes zastávky 
Doubí Mlýn, Garáže ČSAD, Kavkazská, U Slun. potoka a dále jede 
do Průmyslové zóny Jih. Jízdní řády jsou k dispozici na webu MHD 
Liberec. V této souvislosti primátor Jiří Kittner dodal, že se nyní jedná 
i s Libereckým krajem ohledně prodloužení a případného zachová-
ní linky do Jeřmanic, odkud lidé také do průmyslové zóny dojíždějí.
„Jsem rád, že se nám podařilo formou dialogu najít vhodné řešení, 
které usnadní život libereckým obyvatelům pracujícím v průmyslo-
vé zóně. Znovu jsem se přesvědčil o tom, že pokud je zájem na řeše-
ní nějakého situace a přistupuje se k celé věci konstruktivně, nikoli 
formou nátlaku či prázdných mediálních přestřelek, lze pracovat 
v klidu a efektivně,“ řekl primátor Kittner. „Prospěch z toho potom 
mají především občané tohoto města,“ dodal na závěr. 

Nový mostek v Pilínkově bude už na konci ledna

(mk)

Když se objevily v médiích, a nejen 
v nich, první zprávy o tom, že na náměstí 
před libereckou radnicí bude opět stát 
kašna, pravděpodobně se nenašel Libe-
rečan, který by tento počin vedení rad-
nice odsoudil. Neptunova kašna oprav-
du bude stát na náměstí Dr. E. Beneše, 
a to již příští rok. Proto se také jednoho 
říjnového dne objevily na náměstí stroje 
s vrtnou technikou. Někteří kolemjdou-
cí se podivovali a bylo slyšet i úsměvné 
narážky na to, zda z vrtů nebude tryskat 
ropa. Nikoliv. Jednalo se o vrty předběž-
ného archeologického průzkumu, který 
je nutný pro realizaci instalace Neptuno-
vy kašny. Vizualizace zobrazuje umístění 
kašny na náměstí, kde bude instalován 
i nový městský mobiliář.

Sedm strážníků Městské policie Liberec přijal 20. listopadu pri-
mátor města Jiří Kittner, aby jim poděkoval za jejich nadprůměrné 
pracovní výkony. Mezi oceněnými byla i jedna žena. Jiří Kolář, Ján 
Hister, Vlasta Pešková, Luděk Svoboda, Luboš Čapucha, Josef Po-
povič a Vojtěch Vítek – to jsou jména libereckých strážníků, kteří 
byli oceněni jako nejlepší pracovníci z řad městské policie. Mezi 
jejich nadprůměrné výkony patří mimo jiné velmi dobré výsled-
ky při práci v terénu, schopnost zasáhnout v krizových situacích 
nebo úspěšná reprezentace ve střeleckých a jiných soutěžích. 
Shodou okolností ve stejný den primátor obdržel také dopis 
od jednoho z občanů, ve kterém pisatel vyjadřuje velký dík stráž-
níkům městské policie, kteří mu pomohli při záchraně majetku, 
když v jeho domě prasklo vodovodní potrubí. Všichni nejlepší strážníci si od primátora Jiřího Kittnera vyslechli poděkování a přijali 
drobnosti, které jim mají slavnostní den připomínat. Městská policie Liberec uspořádala oceňování nejlepších strážníků podruhé 
a v tradici hodlá pokračovat i nadále. 

Svoz odpadů o vánočních svátcích bude probíhat dle plánu, tj. včetně 24. 12., dále 25. 12 a 26. 12. 2009.
Svozovým dnem nebude Nový rok 1. 1. 2010 (pátek), svoz se přesune na 2. 1. 2010 (sobota). V případě potřeby budou svozy doplněny 
mimořádnými úklidy a mimořádným svozem separovaného odpadu – papíru.
Provoz sběrného dvora o vánočních svátcích bude z provozních důvodů ve dnech 23. 12. 2009 a 2. 1. 2010 omezen, a to následovně: 
23. 12. 2009 od 7.00 do 12.00 hod., 2. 1. 2010 od 9.00 do 15.00 hodin

Text: Martin Korych, Foto: Miluše Charyparová

UPOZORNĚNÍ
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PRO kOhO jE VýhODNý PRODEj PARkU NA PERšTýNĚ?
Ačkoliv si po třech letech práce v městském zastupitelstvu nedělám o místních poměrech žádné iluze, přesto i mne překvapilo, jak snadno 
většina zastupitelů souhlasila s vyjmutím parku Na Perštýně ze seznamu neprivatizovatelných pozemků a dala zelenou jeho privatizaci. 
To, že by městské parky měly zůstat městské a veřejně přístupné, je z mých rozhovorů s občany všeobecně převládající názor. V zastu-
pitelstvu je ale situace odlišná… Příkladem může být právě aktuální kauza prodeje parku na libereckém Perštýně firmě Iberus, kterou 
zastupuje bývalý zastupitel za ODS a současný člen privatizační komise města Jiří Zeronik. 
Celá záležitost je ústy jednatele firmy Iberus prezentována jako bohulibá věc – ze zanedbaného parku vznikne upravený a vybavený park 
s několika hřišti. Já to vidím trochu jinak – park za prvé není zanedbaný, i když je pravda, že by mohl být lépe vybavený, a hlavně podle 
mého názoru firmě Iberus nejde o to, aby zde byl lepší park, to by si mohla pozemky od města jen pronajmout. Skutečnost je taková, že 
firma Iberus potřebuje tyto pozemky pro vybudování zázemí pro svou soukromou školu. Školu, která byla ještě nedávno městská…
Budova městské školy Na Perštýně patřila totiž původně církvi a město zde bylo v podnájmu. Za město se od církve pokoušel budovu 
koupit náměstek pro školství Červinka (ODS), který úspěšný nebyl, zatímco firma Iberus (jednatel Zeronik, ODS) slavila úspěch. Zajímavá 
náhoda i v souvislosti s tím, že pan náměstek Červinka privatizaci parku aktivně podporuje. 
O zlepšení parku na Perštýně přitom vedení města očividně nejde, protože ten by mohlo město vybudovat samo z evropských peněz 
v rámci 3. integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), jen kdyby trochu chtělo. V této kauze jde v první řadě o to, kdo bude vlastnit lukra-
tivní pozemky nedaleko centra. 
Kapitolou samou o sobě byl návrh kupní smlouvy, který byl pro město tak očividně nevýhodný, že jej po mé kritice primátor města na-
konec z projednávání raději stáhl. Smlouva obsahovala opravdu zvláštní body – kupující měl získat možnost splácet cenu nestandardně 
10 let, navíc se slevou oproti odhadu ve výši 2 mil. Kč, ve smlouvě chyběla inflační doložka, navrhované sankce za nedodržení projektu 
byly fakticky nevymahatelné, protože žádný konkrétní projekt přestavby parku ke smlouvě přiložen nebyl a zejména po roce 2018 by 
město nemělo prakticky žádnou možnost ovlivnit to, zda bude či nebude tento park veřejnosti uzavřen. A k čemu by nakonec občanům 
byl veřejně nepřístupný park? 
Kupující je navíc firma s nejasnými majiteli – Iberus s. r. o. z Liberce je vlastněna společností Iberus EURO, SE, Praha, a ta je vlastněna 
společností Europea Capital, SE, Praha, jejíž vlastníci nejsou známi. Myslím, že by město mělo vědět, komu chce prodat tak rozsáhlé po-
zemky v atraktivní lokalitě. Jsem přesvědčen, že neprodávat městské parky a zachovat je jako veřejně přístupné plochy je správný postup, 
nenormální je je privatizovat. Stejně tak by se podle mého názoru město mělo snažit namísto překotné privatizace prakticky všeho svůj 
majetek spíše rozšiřovat. Ale to už je téma na jiný článek… 

PRO kOhO jE VýhODNý DESTRUkTIVNÍ ZASTUPITEL?
Po třech letech Jana Korytáře v městském zastupitelstvu nemají o místních poměrech žádné iluze ani obyvatelé města. Z pana zastupitele 
Korytáře se totiž stal destruktivní, negující a nenávistný představitel malé skupiny, která pod zástěrkou neziskové činnosti ve prospěch 
zeleně provozuje aktivistické hnutí s politickými cíly, které však stále nejsou naplněny. Svými nezřídka lživými útoky pan Korytář a jeho 
zaměstnanci již nejednou poškodili dobré jméno města Liberce a slušných lidí, kteří pro město mnohé dělají. V reakci na jeho výše uvedený 
článek je ale pro obranu pravdy nutné uvést následující:
1) Většina zastupitelů města s návrhem souhlasila prostě proto, že věří, že je dobrý a lokalitě pomůže. Neberu panu zastupiteli Korytářovi 
právo na odlišný názor, ale nebudu na něj útočit jen proto, že neříká to, co si já myslím. Proč on ubírá právo ostatním zastupitelům na vlast-
ní názor? Proč jen proto, že není podle něho, je vše podezřelé, špatné a mělo by se to zakázat či zrušit?
2) Park na Perštýně veřejně přístupný zůstane. Tak to je také v předložené studii. Pan Korytář je zde opět otcem myšlenky, kterou si do-
předu přeje, aby mohl útočit a obviňovat. Z jeho strany se jedná jen o další ukázku politického boje a nenávisti k jednotlivcům, což musím 
hlasitě odmítnout. Toto do slušné politiky opravdu nepatří.
3) Pan zastupitel Korytář píše o tom, jak se náměstek Červinka pokoušel budovu školy odkoupit. Je pravda, že neuspěl, ale alespoň se 
o to pokusil. A já se tedy ptám – proč, pane Korytáři, namísto věčné destruktivní kritiky nepomůžete? Proč jste se také o něco podobného 
nepokusil? Proč se vaše aktivity zastupitele omezují jen na mediálně vděčné útoky a hlasité komentáře na zastupitelstvu, když pak ani 
nejste schopen předložit protinávrh? Proč jste již dávno s návrhem na řešení parku na Perštýně nepřišel vy sám? Proč stále jen útočíte 
na vše, co se někdo jiný snaží dělat?
4) A dále – návrh smlouvy. Opravdu nerozumím jedné věci – proč zastupitelé, kteří se konstruktivně a smysluplně chtějí podílet na správě 
města, měli čas, smlouvu si čtrnáct dní dopředu prostudovali a dali k ní pozměňovací návrhy (mimo jiné opoziční zastupitel pan Šolc) tak, 
aby podle jejich názoru byla v pořádku? Proč pan Korytář vždy jen vyčkává zasedání zastupitelstva a před novináři rozehrává své hry? Proč 
se nesnaží spoluprací pomoci v dalším rozvoji města? Ano, smlouvu jsem stáhl, protože mimo jiné s některými z úprav navržených panem 
Korytářem jsem souhlasil. Nedalo se to ale vyřešit již tak, aby smlouva byla takto připravena před zastupitelstvem? Nebyl by to právě ten 
přístup, kterým by pan Korytář dokázal, že mu jde opravdu o věc a o město, nikoli o stránky v novinách?
5) Snažíme se v Liberci spravovat městskou zeleň tak, aby byla živoucí součástí města. Bereme si zkušenosti také ze zahraničí, kde jsou 
v tomto již dále a kde mnoho kvalitních parků patří do soukromých rukou. Jsem přesvědčen o tom, že postupná proměna parků v Liberci 
od nefunkčních „zelených ploch“ na fungující propojení zeleně a života obyvatel města je nejlepší cestou pro budoucnost. Znám názory 
pana Korytáře a vím, že jeho představy jsou jiné, že jeho představa městské zeleně je odlišná od mé. A ačkoli jeho právo na tuto problema-
tiku vnímám, já mám názor jiný a s tím vždy budu chodit do zastupitelstva. Já osobně věřím, že do parků bychom měli přivést především 
obyvatele, aby se pro ně staly místem zábavy a relaxace. Neútočím ale na pana Korytáře jen proto, že jeho názor je odlišný. A v tom je 
jeden z našich největších rozdílů.

POLEMIkA  

Jiří Kittner, primátor

Jan Korytář, zastupitel města za Stranu zelených
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„Naším cílem je navrátit Soukennému náměstí jeho význam. Mělo by se 
stát místem shromažďování lidí, pořádání pravidelných trhů, ale také na-
příklad odpočinku obyvatel i návštěvníků města,“ popisuje záměr primátor. 
„Naším cílem je také celkové oživení oblasti, a tím také obchodů či restau-
rací v centru města,“ zdůraznil primátor.
Studie, kterou vypracoval Siadesign Liberec pod vedením Ing. Arch. R. Kou-
sala, měla jako hlavní úkoly zpřístupnit a rozšířit park, zachovat prodejní 
kiosek, podzemní toalety, sloupy veřejného osvětlení a samozřejmě také 
trolejové vedení. „Filosofií našeho záměru bylo také propojení jednotlivých 
částí centra bez oklik – tedy především na sebe navazujících ulic Široká–
Fügnerova, Barvířská–Fügnerova, Pražská–Jánská a Pražská–Náchodská,“ 
upřesnil Jiří Kittner.
koncepce revitalizace náměstí
Koncepce revitalizace vychází nejen z logického členění prostor, ale také z po-
žadavků, které na něj jsou kladeny proto, aby se přirozeně a zároveň účelně 
včlenilo do každodenního života města. Studie proto předpokládá že východní 
část vytvoří víceúčelový shromažďovací prostor, umožňující pořádání komerč-
ních, reklamních a sportovních akcí, festivalů apod. Součástí prostoru bude 

také místo pravidelných týdenních a výročních trhů v mobilních stáncích. Dalším prvkem budou pásy z žulové dlažby, členěné linií sedmi 
alejových stromů. Druhou dělicí linii vytvoří lineární bezbariérová fontána. Její řešení umožňuje pěší přechod, přejezd vozidly a úklid náměstí 
i sněhu. Západní část náměstí bude řešena jako relaxační park souostrovím zelených ploch oddělených zvlněnou linií cest, které jsou lemovány 
linií laviček. V ústředním prostoru parku bude vymezeno místo pro umělecké dílo – plastiku, a na rozcestí bude umístěno pítko.
„Jsem přesvědčen o tom, že tato forma multifunkčního náměstí, dotvořena okolím, především dobudovaným obchodním centrem, kavár-
nami a restauracemi v okolí, bude živoucí součástí našeho města,“ míní Jiří Kittner. Kromě toho se na náměstí také objeví nové prvky. 
Bude se jednat především o řezanou mozaiku z liberecké žuly s rastrem pásů, které budou také z liberecké žulové dlažby tmavě šedého 
odstínu. Dále budou v parku nově osazena vestavěná svítidla, fontána z bloků desek liberecké žuly, pět sestav lineárních laviček, pítko 
a samozřejmě odpadkové koše. Významným rozšířením funkčnosti náměstí bude také dvanáct mobilních stánků pro trhovce, které budou 
vyrobeny z rozebíratelné hliníkové kostry a plachtoviny.
Unikátní konceptuální řešení zeleně
Revitalizace Soukenného náměstí s sebou přináší také netradiční formu řešení městské zeleně. „Soukenné náměstí se poprvé ve své historii 
dočká systémového řešení zeleně a stane se dalším důležitým rozšířením zelených ploch v centru města,“ uvedl primátor. Ostrůvková úprava 
parku odráží rozmanitost liberecké přírody od Jizerských hor přes vyhlášené liberecké parky a zahrady až po údolí Lužické Nisy. Každá část 
parku totiž odráží jedno z charakteristických témat zeleně ve městě a jeho okolí. „Tato forma parku s představením toho nejlepšího, co náš 
region nabízí, je unikátní a myslím, že obyvatelé Liberce na něj budou náležitě hrdí.“ Zatímco téma Jizerských hor budou představovat vřeso-
viště, kleče, skalníky, lísky a záhony travin a trvalek, liberecké parky budou reprezentovány kvetoucími keři, především zlaticí, vajgilí, tavolníky 
nebo jalovci. Svůj prostor v expozici libereckých zahrad dostaly samozřejmě také rododendrony, azalky a magnólie. Údolí Lužické Nisy bude 
zvýrazněno okrasnými travinami, barevnými keři, okrasnou třešní a sakurou.
Rozšíří se pěší zóna?
Město v současné době také zvažuje rozšíření pěší zóny na oblast náměstí. Jeho hlav-
ním cílem je navrátit lidi zpět do ulic historického centra a jeho okolí. V roce 2010 bude 
dokončena druhá etapa výstavby blízkého obchodního centra, což přitáhne velký počet 
lidí do této oblasti. Odhady předpokládají denní průchodnost až 100 000 osob. „Nová 
podoba parku přinese další možnosti – rozvoj kaváren, restaurací, ale také obchodů, kde 
se lidé budou více zdržovat. Jak ukazují zkušenosti nejen z České republiky, ale také ze 
zahraničí, nárůst počtu pěších zón jde ruku v ruce se zvyšováním tržeb prodejců v dané 
lokalitě,“ podotkl primátor Kittner.
Co s „libereckým metrem“? 
Rekonstrukcí projde také podzemní objekt bývalých veřejných toalet, tzv. „liberecké met-
ro“. Nyní není jasné, jaká ale bude budoucí funkce objektu. Rozhodně to nebudou veřejné 
toalety, neboť těch je v okolních obchodních centrech a restauracích dost. „Na využití 
objektu existuje několik různých návrhů, chceme aby sloužil lidem, a proto jsme se roz-
hodli vypsat anketu mezi obyvateli města, která by nám měla naznačit, co si lidé v tomto 
objektu přejí,“ řekl primátor Kittner. Návrh je možné posílat do konce roku na emailovou 
adresu anketa@magistrat.liberec.cz  s předmětem: „Anketa – metro“. Anketa bude vy-
hodnocena počátkem roku 2010, kdy bude také oznámeno, jaký návrh vyhrál.
A ještě jednu důležitou otázku primátor zodpověděl, a to, kdy bude tento projekt reali-
zován. „Chtěli bychom, aby nové Soukenné náměstí bylo otevřeno souběžně s druhou 
etapou obchodního centra Forum, tedy na podzim příštího roku.“

Nejen zeleň změní Soukenné náměstí
Pokračování ze strany 1

Vizualizace náměstí s vodním prvkem

?
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ADVENT 2009
Program

neděle 13. 12. 18.00 hodin 3. adventní koncert v obřadní síni radnice. 
Vystoupí vokální soubor offbeat. Zapálení 3. adventní svíce.

pondělí 14. 12. 11.00–18.00 hodin Vánoce očima dětí. Tradiční výstava vánočních výtvarných prací dětí libereckých mateř-
ských škol v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice. Výstava bude slavnostně zahájena v pon-
dělí 14. prosince v 11.00 hodin náměstkem primátora Ing. Ondřejem Červinkou.

úterý 15. 12. 9.00–17.00 hodin

středa 16. 12. 9.00–18.00 hodin

pondělí 14. 12. 15.30 hodin Před budovou radnice se uskuteční slavnostní zahájení výstavy libereckého betlému, 
který vznikl v rámci sympózia výtvarníků „Setkání uměleckých řemesel“. Součástí odpoledního 
programu bude i vystavení Stromu přání před budovou historické radnice. Akci doprovodí 
zpěvem žáci ze speciální ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci. Po ukončení programu bude 
Strom přání přesunut na nádvoří radnice. kartičky s přáníčky bude na strom možné za-
věšovat do středy 23. 12. do 12.00 hodin.

úterý 15. 12. 17.15 hodin V Novém magistrátu vystoupí dechový orchestr ZUš Liberec 
pod vedením dirigenta Graziana Sanvita. 

čtvrtek 17. 12. 17.00 hodin Kytarový soubor ZUŠ La Folia a jeho hosté vystoupí v Liebiegově vile.

pátek 18. 12. 17.00 hodin Zpívá Vám Carola – koncert pěveckého sboru při ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Novém magistrátu.

neděle 20. 12. 11.00–11.45 hodin Příchod Panny Marie do Betléma – oživlý betlém sdružení V.O.R.E.L. na schodech před radnicí.

neděle 20. 12. 18.00 hodin 4. adventní koncert v obřadní síni radnice. Klasická hudba s odlehčením swingu a muziká-
lové hudby v podání Rubin Quartet. Zapálení 4. adventní svíce a zdobení vánočního 
stromečku v obřadní síni.

pondělí 21. 12. 17.15 hodin Koncert libereckých trubačů v mezaninu historické budovy radnice.

úterý 22. 12. 11.30–12.00 hodin Vánoční koncert Bohemia Universal Bandu na schodech radnice.

Změna programu vyhrazena.
Vánoční program pořádaný Statutárním městem Liberec je zveřejněn v Kalendáři Liberecka, 

na stránkách www.liberec.cz a na plakátovacích plochách.

V březnu letošního roku se akciová společnost Statutárního města Li-
berec Sportovní areál Ještěd znovu vrátila k provozování ještědských 
sjezdovek a můstků. V letáku, který je přílohou tohoto Zpravodaje, si 
vám dovolujeme předložit veškeré informace o provozu a službách 
Ski areálu Ještěd. Byli bychom velmi rádi, aby se náš lyžařský areál 
opět stal srdeční záležitostí všech libereckých lyžařů a každý, kdo 
se rozhodne u nás strávit svůj volný čas, aby zde nacházel jen ty 
nejlepší služby a podmínky. V přípravě letošní zimní sezony jsme 
proto udělali maximum. Po několika stavebních sezonách již lyžová-
ní na Ještědu nebude nic omezovat. Pro vaše pohodlí je připraveno 
nové dvoupodlažní centrální parkoviště, lanové dráhy a vleky s pře-
pravní kapacitou bezmála 10 000 osob za hodinu a také dostatečný 
počet občerstvovacích míst. Pro přípravu technického sněhu máme 
k dispozici 35 sněžných děl, jakmile nám to teplota dovolí, začneme 
se zasněžováním a věříme, že dokážeme sjezdovky připravit v nej-
kratším možném čase. Přijďte si vyzkoušet, jak se Ještěd změnil. Více 
na www.skijested.cz

Výstava nového im-
presionismu a koncert 
skupiny bicích nástrojů 
Aries ze Základní a zá-
kladní umělecké školy 
Jabloňová z Liberce 
byl v poslední říjnový 
den důstojným zakon-
čením Měsíce seniorů. 
Na společenskou akci 
se s libereckými seni-

ory přišel pobavit primátor města Jiří Kittner a jeho dva náměstci 
Naďa Jozífková a Ondřej Červinka. Autorem obrazů, které oživily celé 
sychravé odpoledne, byl ukrajinský malíř Alexandr Onishenko, který 
již řadu let žije a tvoří v naší zemi. Vedle maleb jednoho z nejúspěš-
nějších malířů v České republice byly k vidění také jeho fotografie, 
jež zaujaly svou zajímavou kompozicí. O hudební zážitek se postarali 
žáci liberecké Základní a základní umělecké školy Jabloňová, kteří 
působí v souboru Aries. Tito hudebníci svým uměním potěšili už ne-
jen posluchače v Čechách, ale nedávno zahráli také v partnerském 
Amersfoortu. Rozhodně to však nebylo jejich první ani poslední za-
hraniční účinkování, ze kterého si vždy odvážejí velké uznání a bouř-
livý potlesk. Nejinak tomu bylo také v hale Nového magistrátu, kde 
byl zakončen Měsíc seniorů. Tradiční měsíční událost plná nejrůzněj-
ších akcí pro seniory z Liberce i okolí byla i letos velmi úspěšná. Vedle 
koncertů, pohybových aktivit i přednášek se v průběhu uplynulých 
třiceti dnů senioři vypravili také na výlet nebo se zúčastnili některého 
z připravených koncertů.

koncert zakončil sérii akcí 
k Měsíci seniorů

Text a foto: Martin Korych

Ski areál ještěd 
zimní sezona 2009–2010

Fandítka všeho druhu, která pro mladé sportovce pro Hry IV. zimní 
olympiády dětí a mládeže (ODM) 2010 v Libereckém kraji vyrobili 
jejich vrstevníci ze základních škol libereckého regionu, jsou nyní 
k vidění na výstavě v obchodním centru Forum v Liberci, a to až 
do poloviny ledna příštího roku. Vítězným výtvorem je model mod-
rého chrastícího Ještědu, jehož autory jsou žáci ze Základní školy 
Barvířská v Liberci. Maketa Ještědu bude slavnostně předána spor-
tovcům z Libereckého kraje 31. ledna 2010 při zahájení Her.

Soutěž vyhrála Zš Barvířská

Vít Pražák, ředitel SAJ a. s.



8 ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • PROSINEC 2009

Městská příspěvková organizace Komunitní středisko KONTAKT 
vyhlásila výzvu – „Staňte se dobrovolníkem“ v programu AMIKUS. 
Společnost hledá spolehlivé lidi, kteří jsou ochotni věnovat svůj vol-
ný čas a energii seniorům, znevýhodněným dětem či postiženým 
lidem a projít úvodním školením o pravidlech dobrovolnictví.
1. Program „DÍTĚ“ – Cílem programu je pomoc znevýhodněným 
dětem předškolního věku, které jsou z různých příčin umístěné v dět-
ských centrech. Úloha dobrovolníka spočívá v pravidelném setkávání 
a trávení volného času dítěte s pozitivně naladěným a důvěryhod-
ným dospělým, který tu bude po určitý čas pouze pro něj. Jde o na-
vázání přátelského vztahu „dobrovolník a dítě“ tak, aby práce dob-
rovolníka byla vhodným doplňkem komplexní péče, která je dítěti ze 
strany profesionálního personálu poskytována. Dobrovolník obvykle 
přichází za dítětem do zařízení jednou týdně na 2 hodiny.
2. Program „SENIOR“ – Cílem dobrovolnického programu zamě-
řeného na starší občany je překonání samoty a psychické krize lidí 
ve stáří. Dobrovolníci se stávají společníky, kteří docházejí do zaří-
zení i domácností. Jejich náplní je individuální kontakt, především 
povídání, naslouchání, čtení či doprovod na procházku nebo zájmo-

vý program. Dobrovolník se schází se seniorem většinou jednou 
týdně na 2 až 3 hodiny. 
3. Program „hANDICAP“ – Tento program určený pro handica-
pované lidi se snaží usnadnit jejich začleňování do společnosti a běž-
ného života. Dobrovolník bývá průvodcem i společníkem při trávení 
volného času, ať již formou posezení a popovídání, či doprovodem 
do zájmových aktivit nebo při zprostředkování pomoci jednorázo-
vých návštěv kulturních či sportovních programů. Schází se s handi-
capovaným klientem zpravidla jednou týdně na 2 až 3 hodiny.
Pokud máte o některou z nabízených dobrovolnických čin-
ností zájem, kontaktujte prosím: 
• Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.,

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
• pracoviště Sociální informační centrum, 

Josefinino údolí 9, 460 05 Liberec 
• koordinátorku pro dobrovolnictví Mgr. Markétu Černohorskou, 

tel.: 485 244 980, e-mail: dobrovolnik@ksk.liberec.cz
Informace lze získat i na webové stránce 
www.ksk-liberec.cz/sic/dobrovolnictvi

Chcete pomoci? hledáme dobrovolníky

Na akci „Člověk přírodě – příroda člověku“, která se konala 22. října 
v libereckém Babylonu, se sešlo přes 150 dětí a dalších 60 dospě-
lých, aby poděkovalo učitelům ze škol za práci na již 16 let trvajícím 
projektu „Příroda není na jedno použití“ aneb „Recyklace odpadů 
na Liberecku“. Odměny pro děti i učitele převzali zástupci 13 škol 
a jedné MŠ, ostatní si pro ceny bohužel nepřijeli. Škoda zejména pro 
liberecké školy, které to do Babylonu neměly daleko, a hlavně pro 

jejich děti, které s Armillarií třídí PET láhve a další recyklovatelné 
odpady z domácností. Ceny předávali Milan Šír, náměstek primá-
tora pro ŽP, Šárka Mazánková, vedoucí střediska AOPK v Liberci 
a Martin Dušek, ředitel Agentury regionálního rozvoje.
Připravené tvůrčí dílny si děti moc užily a díky spolupráci s o.p.s. 
Čmelák, učilišti – nábytkářským v Kateřinkách a lesnickým z Hej-
nic, IQ parkem a s dalšími neziskovkami z okolí si děti vytvořily 
krásné výrobky pro sebe i své blízké. V rámci kulturního programu 
proběhl nádherný flétnový koncert (soubor Naštorc ze ZUŠ Jab-
loňová), hodinová průprava zdravým muzicírováním pro každého 
(pod vedením Petra Broniše z o.s. Koncovka). V závěru mimo jiné 
i ke 30. narozeninám ČSOP zatančily děti pod vedením Vlasty Such-
lové (ZŠ Lesní) historické tance v nádherných kostýmech. Doufáme, 
že se za rok zase v Babylonu sejdeme – ještě ve větším počtu. Akci 
podpořily finančně kromě Nadace škola hrou i Fond zdraví měs-
ta Liberec, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, ARR 
s.r.o. a moštárna Stará dáma z Křižan, cenami pro děti další sponzo-
ři. Všem, kteří přispěli ke společným zážitkům a ke zdaru projektu 
i této akce, ještě jednou díky. Více informací na www.armillaria.cz. 

Květa Morávková, předsedkyně ZO ČSOP Armillaria 
a zastupitelka města Liberec

Příroda není na jedno použití

Druhé víkendové setkání v rámci IV. sociálně výchovného cyklu po-
řádalo v závěru října  oddělení sociálně-právní ochrany dětí a odděle-
ní kurátorské činnosti libereckého magistrátu.
Místem pobytu se tentokrát stalo Středisko ekologické výchovy Libe-
reckého kraje – Střevlik, v Oldřichově v Hájích. Na místní farmě hos-
podářských zvířat se děti potkaly s domácími zvířaty a měly možnost 
si i vyzkoušet, co vše obnáší péče o koně a také jízda na nich. Kromě 
toho děti navštívily krásné prostředí Národní přírodní rezervace Ji-
zerskohorské bučiny. Čas byl i na volnočasové aktivity, který věno-
valy malování skleněných svícnů, vyzkoušely práci se slupovacími 
barvami na sklo a pokračovaly v práci s hedvábím, s nímž se poprvé 
seznámily na jarním setkání. Bc. Monika Tvrdková
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Čtvrtek 
10. 12.

10.00 hodin 
kuželna Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v kuželně. 
Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!

Pátek 
11. 12.

10.00 hodin 
Klubovna v podkroví

Povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma: 
hoffmannovy povídky, jacques Offenbach

Pondělí 
14. 12.

15.30 hodin 
Klub seniorů

Beseda s A. Sadílkovou na téma: 
Magdalena Dobromila Rettigová, autorka kuchařského bestselleru.

Úterý 
22. 12.

14.00 hodin 
Klub seniorů

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

Pátek 
8. 1.

10.00 hodin 
Klubovna v podkroví

Povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma: 
Carmen s Placidem Domingem

Úterý 
12. 1.

14.00 hodin 
Klub seniorů

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

Čtvrtek 
14. 1.

10.00 hodin 
kuželna Tipsport arena

Tréninkové dopoledne v kuželně. 
Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!

Pondělí 
18. 1.

15.30 hodin 
Klub seniorů

Beseda s A. Sadílkovou na téma: 
Gérard Phillipe, velký francouzský herec

Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá každý pátek od 8.30 hodin a od 10.00 
hodin v suterénu – v sále KSK. 
herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů. 
klub šikovných rukou probíhá každé sudé pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů.

Program klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1
tel.: (+420) 485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz
Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin. klub seniorů bude uzavřen od 24. prosince 2009 do 3. ledna 2010!

Naším společným cílem je pomoci rodinám s dětmi (zdravými i zdravotně znevýhodněnými) při řešení tíživých životních situací a umožnit 
jim co nejrychlejší návrat do „normálního fungování“ nebo alespoň pomoci tento proces nastartovat. Rodinám také nabízíme prostřednic-
tvím mateřských center možnost aktivního využití volného času nejen dětí, ale i dospělých. Více informací na www.liberec.cz, v odkazu 
komunitní plánování, skupina pro rodinu, děti a mládež. 
Tajenka křížovky otištěné v říjnovém Zpravodaji zněla: jsme tu pro každého připraveni pomoci. 
Výhercem se stal pan josef kalina z Liberce.

Posezení nad křížovkou o cenu
Všechny děti mají právo na to, aby vyrůstaly v prostředí, které jim umožní dospět v citově i názorově vyzrálé osobnosti. Toto právo dětem 
nejlépe zaručuje dobře fungující rodina, která pro jejich harmonický rozvoj poskytne bezpečí, lásku a také uspokojení jejich materiálních 
potřeb. Víme však o tom, že stále více rodin v současnosti nedokáže z nejrůznějších důvodů naplnit tyto základní dětské potřeby a po-
třebuje s řešením problémů, které se objeví, poradit. Proto se nestátní neziskové organizace v Liberci sdružily a jejich zástupci vytvořili 
skupinu pro Rodinu, děti a mládež v rámci Komunitního plánování města Liberec.
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Minulý rok oslavil Sbor dobrovolných hasičů z Krásné Studánky 110 
let své existence. První zmínky o studáneckých hasičích pocházejí 
již z roku 1898. Tehdy se tato liberecká část jmenovala Schönborn 
a byla samostatnou obcí. Základnu hasičů dnes naleznete v Dětři-
chovské ulici, v minulosti se však několikrát stěhovali, například 
i do nedalekých Radčic. V hasičské zbrojnici parkuje cisternová 
stříkačka CAS 25 RTHP a dopravní automobil DA 12 Avia. Hasiči 
prokázali svou zručnost, když si sami vyrobili hadicový přívěs, který 
tvoří 600 metrů hadic spojených dohromady. V letošním roce Stu-
dánečtí přestavovali zbrojnici, vozový park by totiž měla v příštím 
roce rozšířit nová cisternová stříkačka Tatra 815 4x4 Terno. Stávající 
technika již začíná dosluhovat a nutno dodat, že zdejší hasiči vždy 
výjezdová vozidla spíše dědili po jiných sborech.
Zásahová jednotka, která má 17 členů, vyjíždí především k udá-
lostem v Liberci a okolí. Mimo vlastní hasební činnost jsou také 
předurčeni na likvidaci následků živelních pohrom. Mezi jejich nej-
náročnější zásahy patřil nepochybně požár v Nové Vsi, kde vzplála 
hala s uskladněným papírem a polystyrenem. Během krátké chvíle 
se oheň začal rozšiřovat po celém areálu a došlo k silnému zadýme-
ní prostoru, veškerá hasební činnost proto musela probíhat v dý-
chací technice. „Zkuste si obléknout šestikilové zásahové vybave-
ní, nasaďte si dvacetikilogramový hasicí přístroj, pak si stoupněte 
po pás do doutnajícího papíru, který ztěžkne poté, co ho prolijete 
vodou z proudnice, a pokoušejte se odklízet materiál. Za půl hodiny 
budete naprosto vyčerpaní, a to jsme požár likvidovali celou noc,“ 
vysvětluje náročnost  zásahu Josef Hazi, velitel jednotky. „Bez dob-
ré party a spolehlivých kolegů by to nešlo,“ dodává. 
Sbor dobrovolných hasičů z Krásné Studánky se utěšeně rozrůstá. 
Kromě zásahové jednotky má dalších 65 dospělých členů, mladou 
generaci hasičů tvoří 29 dětí a dorostenců. Dobrovolní hasiči pořáda-
jí řadu společenských akcí pro místní obyvatele, ať už je to proslulý 

hasičský bál, pálení čarodějnic nebo Hasičské odpoledne pro děti. 
Každé léto odjíždějí mladí hasiči na letní tábor, kam zvou i děti, které 
nejsou členy sboru. V Krásné Studánce to žije nejen společenskými 
akcemi, ale také sportem. Dospělí i mladí hasiči jsou pravidelnými 
účastníky Jeřmanického víceboje či Nočního útoku na Frýdštejn. 
V letech 1994, 1996 a 1997 se dorostenci zúčastnili mistrovství re-
publiky v požárním sportu. Na poslední účasti dokonce vybojovali 
3. místo, které je dodnes nejvýznamnějším sportovním úspěchem 
v celé historii sboru. Málokdo by však asi čekal, že Studánečtí mají 
i vlastní fotbalový klub FK Hasiči, který reprezentuje sbor v Podješ-
tědské fotbalové lize. Josef Hazi dodává: „Hasiči jsou něco takového, 
co je víc než kamarádství, spíš se z toho stává druhá rodina“.

Odbor kancelář tajemníka ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů z Krásné Studánky

Sbor dobrovolných hasičů krásná Studánka

Zásah měsíce
Poslední říjnový den dobrovolní hasiči trénovali zásah u rozsáhlého 
požáru v muničním skladu v Novém Městě pod Smrkem. Cvičení 
se zúčastnily jednotky profesionálních hasičů ze stanice Liberec, 
Raspenava, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a 11 dobrovolných 
jednotek, včetně hasičů z Krásné Studánky. V areálu skladu došlo 
k fingované technické závadě na zařízení, která způsobila výbuch 
a následný požár budovy. Vlivem větrného počasí se oheň šířil 
po areálu, zasáhl přilehlý lesní porost a ohrožoval další budovy, 
včetně skladu s uloženou municí. Hasiči nacvičovali dálkovou do-
pravu vody, techniku hašení lesního porostu a dopravu techniky 
na obtížně přístupná místa. Proběhl rovněž nácvik hašení objek-
tu s uskladněnou municí. V rámci cvičení byla provedena zkouška 
systému varování obyvatelstva. Během listopadu dobrovolné jed-
notky asistovaly u požárů domů. Nejnáročnější byl asi zásah v ulici 
Na Svahu, kde došlo k požáru ubytovny. Zřejmě díky neopatrnosti 
obyvatel začalo krátce kolem půl sedmé hořet v jedné z místnos-
tí. Požár se rychle rozšiřoval po objektu a zasáhl i přilehlou garáž. 
Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Liberec a dob-
rovolná jednotka z Růžodolu I. Zdravotnická záchranná služba LK 
musela ošetřit jednoho z obyvatel domu, který utrpěl popáleniny. 
Další informace o libereckých jednotkách dobrovolných hasičů na-
leznete na www.liberec.cz v sekci občan – magistrát – odbor kan-
celář tajemníka – odd. krizového řízení. Zuzana Škodová
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nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589, e-mail: mic@
infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ 8.00–17.00 hod., SO 9.00–12.00 hod.

UPOZORNĚNÍ
Vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí, pokud chcete naším prostřednic-
tvím bezplatně informovat širokou veřejnost o akcích, které budete pořádat v roce 2010 
v Liberci a blízkém okolí, vyplňte prosím formulář na http://www.infolbc.cz (rubrika 
aktuality) a odešlete jej zpět faxem, e-mailem či poštou na adresu v něm uvedenou. Věříme, 
že díky naší vzájemné spolupráci budeme moci nabídnout obyvatelům Liberce i turistům 
z jiných krajů pestrý výběr kulturního a sportovního vyžití. Těšíme se na vaše příspěvky, 
které můžete zasílat do 15. 12. 2009.

NABÍDkA ZBOŽÍ
Vánoce se rychle blíží a zároveň přichází i čas, kdy se snažíme drobnými dárky a pozor-
nostmi udělat radost svým blízkým a přátelům. Jestliže jim chcete trochu přiblížit náš kraj, 
nezapomeňte navštívit také naše infocentrum. Lze si zde vy-
brat z různých publikací i map, keramických předmětů a ka-
lendářů na rok 2010. 
Příjemným dárkem je zajisté i vstupenka na muzikál, 
divadelní představení či hokej, a proto vám již tradič-
ně městské informační centrum nabízí možnost za-
koupení vstupenek na kulturní a sportovní akce v Li-
berci i celé České republice v rámci prodejních sítí 
Ticketpro, Ticketportal, Ticketstream, eVstupenka 
Liberec a nově také Eventim.

SOUTĚŽ S jEšTÍDkEM 
Ve kterém představení Divadla F. X. Šaldy proži-
jeme ještědský příběh lásky a vraždy? 
a) Hra o lásce a smrti  b) Bábel  c) Špásování

Pozn. u odpovědi musí být uvedeno celé jméno, 
adresa a případně e-mail. Výherce získá upomín-
kové předměty s maskotem města.
Výherce listopadové soutěže: Helena Hubková, 
Liberec. Děkujeme za účast v soutěži a gratulujeme!

hISTORICkÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE PROSINCE
6. 12. 1887 zastupitelé rozhodli o vítězném projektu stavby nové radnice (122 let).
18. 12. 1898 byla zpřístupněna budova Severočeského muzea (111 let).
22. 12. 1867 se narodil slavný kritik F. X. Šalda (142 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc prosinec přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

„Maminka nemůže přijít, je v práci,“ smutně již po několik let konstatovali ti nejmenší, když 
se v den otevřených dveří rodiče vzhledem ke svému pracovnímu vytížení nemohli dosta-
vit do Základní školy Švermova v Liberci. Sobota 9. 1. 2010 bude výjimkou. Den otevřených 
dveří proběhne právě tento den. Od 9.00 hodin ve dvou půlhodinových blocích proběhne 
v 1.–7. třídě výuka.
Od 10.15 je připraveno školní kino, kde bude možné zhlédnout filmy a prezentace o životě 
školy. Na závěr mají všichni možnost sejít se s vedením školy a pedagogickým sborem. 
Zveme všechny rodiče, prarodiče, rodiče budoucích školáků, přátele školy.

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

Kdo ví, ať odpověď pošle na 
mic@infolbc.cz nebo doručí 

přímo do MIC Liberec do 20.12. 
Výherce zveřejníme 
v následujícím čísle.

Černým dnem pro pracovníky ZOO Libe-
rec se stal čtvrtek 19. listopadu, kdy zahra-
da i veřejnost přišla o 17letou samici bílého 
tygra Isabellu. Ten den ráno při rutinním vy-
pouštění šelem z ubikací do vnějších výběhů 
samec a samice lva (Sultán a Elsa) pronikli 
do venkovní expozice, kterou již v tu chvíli 
Isabella obývala, a smrtelně ji zranili. „K udá-
losti došlo doslova během pár vteřin a ne-
bylo možno jí žádným způsobem zabránit 
ani předejít,“ uvedl tiskový mluvčí zahrady 
Ivan Langr. Isabella byla zakladatelkou cho-
vu bílého tygra v ZOO Liberec. Pod Ještěd 
přicestovala jako dvouletá v roce 1994 ze 
ZOO Eskilstuna (Švédsko) se svým dvojče-
tem Columbem. Po výměně samců v roce 
1999 a následném spojení (se samcem Si-
tarem) Isabella porodila v roce 2002 trojčata 
Artemis (nyní v ZOO Liberec), Afroditu (nyní 
ZOO Sóstó, Maďarsko) a Achilla (nyní ZOO 
Bratislava). ZOO Liberec v současnosti ještě 
chová samce Parise (4 roky) a samici Suryu 
Báru (1 rok).Výuka na Zš švermova 

netradičně v sobotu

Lev smrtelně zranil 
tygřici Isabellu

RADy A kONTAkTy
• Na štědrý den 24. 12. 2009 od 16 hodin 
při mši v kostele sv. Bonifáce v Liberci- 
-Hanychově zazní Česká mše vánoční od 
J. J. Ryby. Účinkuje vokální sdružení Regnis 
a přátelé pod vedením Kristýny Stoklaso-
vé. V neděli 3. 1. 2010 od 18 hodin  se zde 
uskuteční Vánoční koncert, na němž zazní  
skladby  J. Clarka, J. S. Bacha, D. Buxtehu-
deho, J. Pachelbela, P. Duboise, P. Kšici, H.  
Parcela. Účinkují: varhany – Přemysl Kšica 
(varhaník z Prahy od Panny Marie Sněžné), 
trubka – Miroslav Smrčka.
• Centrum Generace, o. s., Palachova 
504/7, vás srdečně zve na Gospelový vá-
noční koncert 19. 12. 2009 v 19.00 hodin 
v sále kina Lípa. Vystoupí domácí Generace 
Gospel Choir ve spolupráci s mediálně zná-
mým souborem Alfa Gospel Praises ze Zá-
břehu na Moravě. Během koncertu lze také 
přispět na Robu, holčičku z Bangladéše.
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Před několika lety navázala ZŠ Barvířská kontakt s německou školou 
Kapellen-Volksschule v Augsburgu a spolupráce se vyvinula v každo-
roční návštěvy žáků a učitelů obou měst. Pro letošní podzimní pobyt 
bylo vybráno dvacet žáků sedmého a osmého ročníku, které dopro-
vázeli tři pedagogové. Program byl opravdu nabitý. Kluci a děvčata si 
nejprve ve společnosti německých žáků prohlédli historické centrum 
města včetně katedrály a nejstaršího sociálního sídliště světa – Fug-
gerei, které je dosud obydlené a současně se zde nachází i muzeum. 
Velmi působivý byl honosný interiér radnice, kde českou výpravu če-
kalo slavnostní přijetí a proslov jednoho z představitelů města, který 
natáčela i regionální televize. V místní zoo později mohli obdivovat 
pestrou skladbu zvířat včetně aligátora a medvědů, které v Liberci 
nemáme. Zlatým hřebem cestování  byl celodenní výlet do podhůří 
Alp na pohádkový zámek Neuschwanstein.
Smyslem pobytu však bylo nejen poznávání města a okolí, ale ze-
jména navázání bližších vztahů mezi českými a německými dětmi. 
Protože se naši žáci německy učí teprve krátce, dorozumívali se 
mezi sebou převážně anglicky. V tomto jazyce si připravili i prezen-
tace o Liberci, který tímto způsobem představili svým německým 
kamarádům v hodině zeměpisu. Německá škola na oplátku zorga-
nizovala kulturní večer, kde žáci – často původem z cizích zemí – 
předvedli tradiční tance a jejich rodiče navařili a napekli nejrůznější 
jídla na slavnostní raut.
V Augsburgu se také hodně sportovalo. Odehrál se zde fotbalový 
a florbalový turnaj smíšených česko-německých družstev, ale došlo 
i na netradiční sporty. Mezi ně patřila ukázka juda, kde augsburgská 

NÁVšTĚVA PARTNERSkÉ škOLy V AUGSBURGU

paní ředitelka, držitelka černého pásku, předvedla něco ze svého umě-
ní, a dále si děti mohly vyzkoušet různé artistické dovednosti, jako je 
žonglování. Velký úspěch měla i návštěva místního aquaparku.
Při všech těchto aktivitách se děti sbližovaly, počáteční ostych brzy 
zmizel a vyvrcholením návštěvy byla závěrečná diskotéka na roz-
loučenou. Před odjezdem si někteří s novými kamarády vyměnili 
e-mailové adresy a facebookové přezdívky a slíbili si, že zůstanou 
v kontaktu a že se možná uvidí zase za rok – v Liberci. Tato akce byla 
podpořena Fondem pro partnerskou spolupráci Statutárního města 
Liberec a Česko-německým fondem budoucnosti. Děkujeme.

Je jí teprve čtrnáct let, ale svou hrou 
na housle se dokázala probojovat 
na přední místa prestižních mezi-
národních soutěží. Onou talentova-
nou houslistkou je Eva Schäferová, 
žákyně  Základní školy a Základní 
umělecké školy Jabloňová Liberec. 
Hudební nadání zdědila jak po ma-
mince, která učí na stejnojmenné 
škole hru na flétnu, tak po tatínkovi, 
který je amatérským muzikantem 

a hraje v Orchestru  Ladislava Bareše. Není proto divu, že v hudební 
rodině vedli Evu odmala  k muzice. Když bylo Evě pět let, sama si 
řekla, že by chtěla hrát na housle. Na otázku, proč si zvolila zrovna 
tento nástroj, odpověděla: „Můj děda má sbírku houslí a moc se mi 
to u něho líbilo.“ A když nám prozradila, že dědeček se jmenuje Sta-
nislav Sůva, známý liberecký hudební pedagog  a sbormistr, není 
divu, že Eva má opravdu hudbu v krvi. Nejprve docházela  do hous-
lí na ZUŠ Frýdlantská a poté přešla do ZŠ Jabloňová, kde se jejím 
pedagogem stal právě dědeček. „Nikdy jsem nevnímala rozdíl, že 

mým učitelem je můj děda. Mnoho mne naučil a je pro mne stále 
velkou autoritou,“ odpovídá Eva, která nemá vyloženě oblíbeného 
skladatele, ale ráda hraje Dvořákovu Romanci. V současnosti se při-
pravuje na lednové přijímací zkoušky na pražskou konzervatoř kon-
certem Camila CoSaint-Sëans a stěžejní skladbou je pro ni Poém 
Ysaye. A o tom, že má Eva Schäferová neobyčejný talent, svědčí i to, 
že získala ocenění v soutěžích ZUŠ, v ústředních kolech ZUŠ byla 
dvakrát druhá. A nejen to. Třikrát byla první a jednou absolutní vítěz 
na mezinárodní soutěži v Nové Pace, ve velmi prestižní a náročné 
soutěži Kociánovo Ústí nad Orlicí byla dvakrát třetí, ale zato jediná 
Češka. „Mám ráda hudbu, a tak již pátým rokem hraji v orchestru 
Europera a v komorním uskupení naší školy se ZUŠ Frýdlantská,“ 
říká skromně čtrnáctiletá Eva. Dostala se také mezi třicet vybra-
ných dětí ze dvou stovek z celé republiky do Zlatého oříšku, což je 
soutěž orientovaná na nadané a šikovné děti od 6 do 14 let. S nimi 
bude Česká televize v Brně natáčet pořad, který je vysílán na Nový 
rok před projevem prezidenta republiky. Přejeme Evě krásné Váno-
ce a hlavně, aby úspěšně složila zkoušky a byla přijata na konzerva-
toř a dál rozvíjela svůj talent a lásku k hudbě. Možná, že to také není 
naposledy, kdy o ní píšeme.

Čtrnáctiletá virtuoska sklízí úspěchy

Text a foto: Dagmar Slezáková


