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7. zasedání zastupitelstva města v roce 2009  
se koná tentokrát ve středu 2. 9. 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice
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vyhlašuje 3. kolo pro poskyt-
nutí dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 
2009 na akce, které budou zahájeny 
v období od 1. října 2009 do 31. břez-
na 2010.

Tiskopisy žádostí včetně základních 
pravidel jsou případným zájemcům 
k dispozici v recepci radnice, na od-
dělení kultury a sportu Magistrátu 
města Liberec (budova radnice, 1. pa-
tro, kancelář č. 109c) a na webových 
stránkách Statutárního města Liberec  
www.liberec.cz. 

Vyplněné žádosti lze zaslat poštou, 
odevzdat v podatelně radnice nebo 
předat na oddělení kultury a sportu 
do termínu uzávěrky, tj. do pondělí 
31. srpna 2009 do 17.00 hodin.

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

Statutární 
město Liberec

Hudební koncerty, operní árie, balet, jazz, divadlo, výtvarná díla, výstavy, před-
nášky a také sportovní zápolení. To vše zahrnoval letošní program Česko-německých 
kulturních dnů Dialog 2009, který se konal tentokrát v Liberci od 28. května 
do 1. června.

Pestrá programová skladba vzbudila u veřejnosti zájem a stovky lidí se přišly 
podívat do výstavních sálů, hledišť divadel i do přednáškových sálů. Zájem diváků 
například vzbudila výstava portrétů představitelů města Augsburgu znázorněná 
v barvách politických stran, jejichž autorem  je Wilhelm Bronner. To je také důvod, 
proč výstava v budově Nového magistrátu potrvá až do konce srpna. Ti, kdo zavítali 
na zahajovací koncert, který se žel kvůli nepřízni počasí musel narychlo přesunout 
do haly Nového magistrátu, určitě nelitovali. 

Za dva roky na shledanou v Augsburgu 

Pokračování na straně 3

Tečkou za letošními Česko-německými kulturními dny Dialog 2009 byl 
baletní a operní Gala večer v Divadle F. X. Šaldy, který si nenechaly ujít 
stovky diváků. Foto: Ota Mrákota
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• Čtyři kandidáti se přihlásili do kon-
kurzního řízení na obsazení funkce ředitele 
ZŠ Vrchlického. Dosavadní ředitel této vzdě-
lávací instituce totiž se závěrem letošního 
školního roku odchází do důchodu, a tak 
byla 30. března řádně zveřejněna výzva 
k předložení přihlášek uchazečů o uvolněné 
místo. Konkurzní komise složená ze zá-
stupců města, Krajského úřadu Libereckého 
kraje, České školní inspekce, pedagogů 
a zástupců školské rady doporučila radě 
města do této funkce Jiřího Skalského jako 
nejvhodnějšího kandidáta. Radní s tímto 
doporučením souhlasili a jmenovali nového 
ředitele školy ke dni 1. 7. 2009.
• Zajišťovat stravování žáků ZŠ 
Barvířská, Orlí a Gollova a zároveň při-

pravované mateřské školy v areálu ZŠ 
Barvířská bude podle zřizovatele soukro-
má společnost. 
• Město Liberec se zapojilo do projektu 
„Systém odvracení ohrožení a poskyto-
vání pomoci v Euroregionu Nisa“, jehož 
partnery dále jsou Česká Lípa, Nový Bor 
a obec Příšovice a na německé straně 
město Žitava. Rada města se nyní zabý-
vala vypsáním výběrového řízení na do-
dávku automobilové stříkačky CAS 15, 
která bude sloužit JSDH Krásná Studánka. 
Základními požadavky na vozidlo jsou ná-
drž na vodu o objemu minimálně 4 500 l, 
nádrž na pěnidlo o objemu minimálně 
250 l, lanový naviják, generátor elektric-
kého proudu, sací zařízení a samozřejmě 

definované zařízení prvotního hasebního 
zásahu. Předpokládaná cena vozidla je 
5,8 milionu korun, přičemž podíl města 
by měl činit 10 % z této částky.
• U příležitosti 145. výročí první slav-
nostní přehlídky libereckého hasičského 
sboru a při příležitosti výročí zřízení 
hasičské zbrojnice se připravuje výstava 
o minulosti i současnosti libereckých 
hasičů. Statutární město Liberec tak 
bude moci poděkovat hasičům za jejich 
práci a seznámit občany s jejich čin-
ností. Cílem je zároveň podpořit jejich 
image a zajistit příliv dětí a mládeže 
do řad dobrovolných hasičů. Výstava se 
má konat v Radničním sklípku od 7. 9. 
do 4. 10. 2009.

Celkem jeden milion korun budou stát 
letos hlavní prohlídky mostních konstrukcí 
u mostů, jejichž majitelem je Statutární 
město Liberec. Uvedl to Ladislav Fuchs, 
vedoucí odboru technické správy veřejné-
ho majetku magistrátu. Seznam mostních 
konstrukcí, u nichž je zapotřebí provádět 
odborné prohlídky a kontroly, čítá 60 děl. 
Tato odborná posouzení musí zajistit 
specializovaný subjekt, který je držitelem 
příslušných oprávnění. Ten bude znám 
z poptávkového řízení. 

V současné době je v majetku  měs-
ta 141 mostních objektů a jejich stav 
je pravidelně posuzován a hodnocen 
ve stupních od 1 (bezvadný stav) až po 7 
(havarijní). „Po posledním posouzení sta-
vebně technického stavu byl havarijní stav 
zjištěn u 5 mostů a u dalších 15 označen 
za velmi  špatný,“ uvedl Ladislav Fuchs 
s tím, že rada města v červnu schválila 
návrh, podle kterého v případě 4 mostů 
dojde ještě v letošním roce ke zpracování 
projektových dokumentací a vyřízení ne-
zbytných povolení z hlediska stavebního 
zákona. K samotné opravě by pak mělo 
dojít v příštím roce, a to mostů v ulici 
Ostašovská (viz snímek), Hrubínova, 
Londýnská a Josefino údolí. V Ostašovské 
vede most přes silnici I/35 a kolejiště ČD 
na komunikaci II. tř. a jeho celkový špatný 
stav je způsoben zatékáním do mostní 
konstrukce. Ještě letos bude tento most 
z hlediska bezpečnosti zajištěn tak, aby 
neohrožoval okolí. V ul. Hrubínova jde 

o most přes Harcovský potok, kde je 
kvůli jeho stavebnímu stavu snížena jeho 
kapacita a povolena maximální hmotnost 
vozidla na 18 tun. Most přes Nisu v ulici 
Londýnská má nefunkční hydroizolaci  
a zatéká do betonových částí, a tudíž je 
snížena hmotnost projíždějících vozidel 
na 16 tun. Špatný stav mostního tělesa 
a snížení hmotnosti vozidel na 5 tun 
vykazuje most přes Harcovský potok 
v Josefině údolí.

„Letos  dojde  ještě  k  demolici  mostu 
v  ulici  Pilínkovská,  který  je  špatný  řadu 
let.  Z  technického  hlediska  jeho  oprava 
nepřipadá v úvahu a proto bude zbourán,“ 

upřesnil Fuchs s tím, že přes most vedoucí 
cyklostezka dle platného generelu cyklis-
tické dopravy bude muset být přemístěna 
na jiné komunikace. Oprava letos čeká 
i čelo propustku v ulici Lukášovská, které 
se v nedávné minulosti zřítilo a kvůli 
zabezpečení provozu zde byla umístěna 
betonová svodidla.

V loňském roce město zahájilo opravu 
mostu v Norské ulici, který je v současné 
době již průjezdný a během prázdnin bude 
sloužit jako náhradní trasa pro vozidla, která 
by jela přes most Letná. Ten je během léta 
kvůli opravě zcela uzavřen. 

Dagmar Slezáková

Průzkum stavu mostů přijde letos na milion korun

Novela zákona o pozemních komunika-
cích vnesla do stávajícího systému údržby 
komunikací zásadní rozdíl, kterým je odpo-
vědnost vlastníka za zimní údržbu všech 
komunikací v jeho majetku. Dosud tyto 
úseky zejména v zimním období udržoval 
vlastník přilehlé nemovitosti. Zavedením 

nového systému obcím a městům výrazně 
vzrostou náklady na zimní údržbu. Proto se 
tímto bodem zabývala i městská rada. Podle 
materiálu předloženého odborem technické 
správy veřejného majetku bude situaci řešit 
vydané nařízení, jímž se určují dopravně 
málo významné úseky. Na takto označe-

ných komunikacích pak nebude prováděna 
zimní údržba. V praxi nepůjde o žádné 
významné omezení, neboť město významné 
chodníky a silnice udržuje již řadu let a ty, 
které budou označeny za dopravně málo 
významné, vesměs nejsou v zimním období 
udržovány ani doposud.

Omezení zimní údržby silnic

(mk)
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Od 1. ledna letošního roku vstoupi-
la v účinnost novela zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, která do praxe zavádí 
institut veřejné služby. Jejím účelem je 
zachovat  pracovní dovednosti a návy-
ky u osob dlouhodobě nezaměstnaných 
a využívá pracovní příležitosti, které jsou 
ve prospěch obce. Nutno podotknout, že 
ze zákona za vykonanou veřejnou službu 
nenáleží odměna. Zákon však uvádí, že 
osoba, která pobírá příspěvek na živo-
bytí déle než 6 měsíců a není zařazena 
ve skupině výjimek (důchodci, příjemce 
podpory v nezaměstnanosti atd.) bude 
nadále pobírat pouze existenční minimum 
ve výši 2 020 Kč. „Pokud  však  vykoná 
za měsíc alespoň 20 hodin veřejné služby, 
obdrží příspěvek ve výši 3 126 Kč,  tedy 

stejný obnos  jaký pobírala v uplynulých 
šesti měsících. Pokud poživatel příspěvku 
na živobytí vykoná za měsíc alespoň 30 
hodin veřejné služby, příspěvek se zvýší 
na 3 679 Kč,“ upřesnila Jolana Šebková, ve-
doucí odboru sociální péče magistrátu.

Obec uzavře s klientem smlouvu o vý-
konu veřejné služby a zároveň pojistnou 
smlouvu vztahující se na odpovědnost 
za škodu. Dále je obec povinna poskyt-
nout pracovní pomůcky a další nezbytné 
prostředky k výkonu veřejné služby. 
Na krytí pojistného odpovědnosti za ško-
du může ministerstvo práce a sociálních 
věcí poskytnout obci účelovou dotaci. 
Radní projednali materiál, který v Liberci 
stanovuje pravidla pro výkon veřejné 
služby. Zajištěním samotné činnosti je 

pověřena obecně prospěšná společnost 
Komunitní práce, která ve městě pod 
Ještědem realizuje také institut veřej-
ně prospěšných prací. Celkové náklady 
na zajištění služby do konce letošního 
roku jsou odhadnuty na 1,3 milionu 
korun, přičemž kryté budou městským 
rozpočtem. Na pojistné náklady spojené 
s odpovědností za škodu bude uplatněna 
žádost o poskytnutí dotace na minister-
stvo práce a sociálních věcí.

„Podle provedeného orientačního prů-
zkumu má o veřejnou službu zájem cca 
80  klientů,  kteří  v  současné  době  jsou 
poživateli  příspěvku  na  živobytí.  Jedná 
se však o orientační číslo, neboť počty 
evidovaných klientů se velmi rychle mění,“ 
dodala Jolana Šebková.

O veřejnou službu je zájem

(s)

Na běžnou údržbu komunikací I., II., III. 
a IV. tříd, které jsou ve vlastnictví města, 
se má ročně investovat minimálně 13,5 
milionu korun. Tato částka navíc zahrnuje 
i opravy opěrných zdí, schodišť, chodníků, 
dopravního značení aj. a část z obnosu je 
určena i na řešení komunikačních havárií.  
Zhotovitelem běžné údržby na základě 
smluv je akciová společnost Technické 
služby města Liberce.

Jelikož v letošním roce již bylo vyčer-
páno z této částky 11 milionů a místní 
komunikace je zapotřebí opravit, rozhodli 
radní města o navýšení částky o dalších 
7,1 milionu korun. Kromě běžné údržby 
město Liberec, konkrétně odbor technic-
ké správy veřejného majetku, zajišťuje 

letos například úpravu silničních obrub 
v Šafaříkově ulici s cílem zabránit vjezdu 
vozidel na chodník. Rozpočet této akce 
je 350 tisíc korun. Dále jde o sdru-
ženou opravu investičního charakteru 
za 5,1 milionu korun, která zahrnuje  
ulice Barvířskou a Kmochovu a chodníky 
v ulicích Dr. M. Horákové a v lokalitě 
Krkonošská – Husitská – Americká. Za půl 
milionu korun se má obnovit přechod pro 
chodce ve Zvolenské ulici. Připravovány 
jsou opravy komunikací na příští období, 
a to ulice SNP, kde se počítá s opravou 
a rozšířením parkovacích stání, chodní-
ků a opěrné zdi, a s opravami v ulicích 
Na Ladech, Perlová, Studničná, Nerudovo 
náměstí a jeho okolí.

Opravy komunikací v letošním roce

(das)

Pokračování ze strany 1
Vystoupení libereckého souboru bicích 

nástrojů Aries, ale i hudebníků Wolfganga 
Lackerschmida, Jiřího Stivína, Stefanie 
Schlesinger a Jaroslava Šindlera sklidi-
lo zasloužený aplaus. Ten se konečně 
opakoval i na druhý den v Oblastní 
galerii při večerním jazzovém koncertě. 
Původní záměr, že Jiří Stivín a Wolfgang 
Lackerschmid (oba na snímku) vystoupí 
na nádvoří, opět nevyšel kvůli počasí, 
a tak není divu, že Zlatý salonek galerie 
byl posluchači doslova zaplněn. „Musím 
se  přiznat,  že  Dialog  jsem  navštívila 
poprvé a jsem nadšená. Snažila jsem se 
navštívit co nejvíce. Líbila se mi vernisáž 
společného workshopu výtvarníků v galerii 
nebo výstava v Radničním sklípku augs-
burského fotografa Marco Martena. Stihla 
jsem i přednášky v sídle Svazu Němců. 
Byly velmi zajímavé, neboť byly věnovány 
jednak  německému  nářečí  ve  zdejším 
regionu a jednak pomníčkům Jizerských 

hor," svěřila se nám devětapadesátiletá 
paní Věra z Liberce.

Ojedinělá je i výstava obrazů, která 
je ke zhlédnutí v Oblastní galerii až 
do září. „Jde o Objevy – mistrovská díla 
19. století z Augsburgu. Je to výjimečná 
výstava obrazů a  je výsledkem perfektní 
spolupráce liberecké i augsburské galerie," 
dodala Miluše Charyparová, organizátorka 

projektu Dialog 2009. Třešničkou na dortu, 
ale také tečkou Dialogu 2009 byl baletní 
a operní Gala večer v Divadle F. X. Šaldy, 
v němž vystoupili účinkující obou di-
vadel. Zaplněné divadlo a potlesk byly 
odměnou nejen za vystoupení aktérů, ale 
i za krásné kulturní zážitky tří programem 
nabitých dnů. Za dva roky na shledanou 
v Augsburgu na Dialogu 2011.

Za dva roky na shledanou v Augsburgu 

(ds)
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Rada města projednala zprávu o sta-
vu naplňování Rozvojové strategie pro 
Magistrát města Liberec (MML) na léta 
2008–2010. Cílem této strategie je za-
bránit dalšímu odlivu kvalifikovaných 
pracovních sil, a zároveň docílit vyšší 
efektivity řízení, zlepšení komunikace 
s veřejností aj.

Na MML bylo zavedeno střediskové 
hospodaření, v jehož rámci byl na top 
management úřadu přenesen velký díl 
odpovědnosti za vynakládání prostředků 
na provoz úřadu (náklady na telefon, nákla-

dy tisků a kopírování, vybavení nábytkem, 
poštovní služby atp.). Toto hospodaření se 
promítlo i na odměňování a hodnocení 
personálu. V oblasti personální práce došlo 
ke změnám organizace práce personálního 
oddělení kanceláře tajemníka. Dále byly 
vypracovány nové podmínky péče o za-
městnance, využití budov MML k získá-
vání dalších příjmů, pokračování projektu 
Otevřené město, popularizace činnosti 
MML, zlepšení přístupu veřejnosti k úřadu 
zavedením úředních hodin na přepážková 
pracoviště v sobotu dopoledne, zavedení 

jednotného oblečení pro pracovníky pře-
pážkových pracovišť a další.

Většinu opatření ze strategie se v le-
tech 2008–2009 podařilo splnit. Konec 
roku 2008 a začátek roku 2009 však 
přinesl celou řadu skutečností, které 
vyvolaly nutnost strategii přehodnotit 
a upravit. Jedním z kroků je snížení 
výdajů na provoz MML a v oblasti per-
sonální půjde zejména o nenavyšování 
a zachování počtu zaměstnanců, i když 
dotyční pracovníci odejdou do důchodu 
nebo na mateřskou dovolenou.

Rozvojová strategie magistrátu

(ds)

Před čtvrt rokem byl usnesením zastupitelstva města zřízen Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. 
Podle statutu jsou jeho příjmem odvody z odpisů školských příspěvkových organizací a čerpat tyto finance je možné pouze 
na realizaci velkých oprav těchto institucí zřizovaných městem. 

Odborem školství, kultury a sportu byl zastupitelům předložen návrh na rozdělení prostředků na nejdůležitější projekt škol-
ských příspěvkových organizací:

Prostředky pomohou nejen školám realizovat projekty

ZŠ Barvířská Projektová dokumentace – rekonstrukce cca 3,8 mil. Kč

MŠ Klášterní Rekonstrukce otopného systému cca 680 tis. Kč

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Nákup hudebního nástroje – vibrafon cca 135 tis. Kč

ZŠ Česká Výměna klempířských prvků cca 1,4 mil. Kč

Stejný princip uplatňuje také Fond pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Také k tomuto fondu předložil 
odbor školství, kultury a sportu návrh na čerpání prostředků. Konkrétně se jedná o následující investiční akce:

ZOO Liberec Zastřešení posezení před restaurací Gibon cca 1,5 mil. Kč

ZOO Liberec Africká část – 3. etapa – slunečník u žiraf cca 300 tis. Kč

ZOO Liberec Generel dalšího rozvoje ZOO Liberec cca 1,85 mil. Kč

ZOO Liberec Pavilon levhartů – projektová dokumentace cca 450 tis. Kč

ZOO Liberec Průchozí ptačí voliéra – projektová dokumentace cca 900 tis. Kč

ZOO Liberec Nestor Kea – projektová dokumentace cca 300 tis. Kč

Divadlo F. X. Šaldy Oprava fasády cca 6,24 mil. Kč

Naivní divadlo Rekonstrukce topení cca 500 tis. Kč

Magistrát města Liberec, odbor 
sociální péče, oddělení sociálněprávní 
ochrany dětí, uspořádal v závěru květ-
na další setkání pěstounských rodin. 
Tentokrát se pěstouni s dětmi vydali 
do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 
Akce se zúčastnilo celkem 46 dětí. 
V areálu ZOO si rodiny našly během 
prohlídky čas i na chvíl i oddechu 
a děti si mohly užívat různé atrakce 
v dětských koutcích. Výlet byl zakon-
čen společnou večeří v hotelu Liberec, 
kde si všichni kromě občerstvení mohli 
v klidném prostředí popovídat a sdělit 
své starosti i radosti.

Setkání 
pěstounských 
rodin

(dm)

Primátor Statutárního města Liberec 
Jiří Kittner předal 15. června 2009 
významnému světovému podnikateli 
Manfredu Swarovskemu medaili města. 
Stalo se tak u příležitosti setkání na li-
berecké radnici. Manfred Swarovski je 
pravnuk Daniela Swarovskeho, vynálezce 
stroje na broušení křišťálu, který pocházel 
z Jiřetína pod Bukovou. „Pan Swarovski je 
pokračovatelem rodinné tradice, která má 
v našem regionu své kořeny,“ poznamenal 
primátor Jiří Kittner. Manfred Swarovski 
začal pracovat ve firmě SWAREFLEX 
patřící do rodinné firmy D. Swarovski & 
Co., ale v roce 1968 se rozhodl podnikat 

sám mimo rodinné impérium a v roce 1969 založil firmu SWARCO. Ta se zaměřila 
na využití skleněných reflexních perel pro značení silnic. V současné době patří 
do skupiny SWARCO sedmdesát firem působících po celém světě, které zaměstnávají 
přes 2 700 lidí. Jde o nadnárodní firmu nabízející kompletní škálu produktů pro 
značení silnic, dopravní signalizační zařízení a systémy pro řízení dopravy.

Text: Martin Korych, Foto: Dagmar Slezáková
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A léta běží...
Jména všech seniorů, kteří narozeniny 
oslavili v červnu a oslaví je v červenci 
2009, zajistila Komise pro občanské 
záležitosti.
ČERVEN 
90 let – Věra Částková, Božena 
Svobodová
91 let – Věra Čížková, Jaromíra 
Vomáčková, Anna Jásenská, Anna 
Brožová
92 let – Marie Riesnerová, Anna 
Litvanová
93 let – Jiřina Slívová
94 let – Jaroslav Nigrin, Marie 
Táboráková, Jindřiška Sadecká
97 let – Ludmila Řezníčková
ČERVENEC 
90 let – Mar ie Jungmannová, 
Anna Klusáčková, Josef Šavrda, Ida 
Blumentrittová, Božena Žemličková
91 let – Anna Jirčanová, Miloslav 
Bě lonožn í k , Anna Smetáková , 
Františka Pátková, Anna Menšíková
92 let – Ladislav Bouma, František 
Hampl, Božena Háyková
93 let – Vlasta Kemmlerová, Marie 
Vondráková, Gabriela Vlasáková, Karel 
Sluka
95 let – Milada Poláková, Edeltraut 
Valentová
96 let – Emma Jeníkovská
97 let – Jaroslava Blaževičová
98 let – František Hajzler, Karla 
Břinčilová, Anna Horáková
Oslavencům k jejich významnému 
životnímu jubileu gratulujeme.

Senioři žijící v novém Domě s pečovatelskou službou v ulici Krejčího mají 
od 9. června k dispozici pro volnočasové aktivity důstojné klubové prostory, které 
pro ně připravilo Statutární město Liberec. Jedná se celkem o sedm místností roz-
místěných ve všech objektech tak, aby byly dobře dostupné pro všechny seniory.

Každý klubový prostor je tematicky zařízen pro určitou činnost. Jedná se o čítár-
nu, kde je k dispozici knihovna, denní tisk i počítač s přístupem na internet. Dále 
mohou senioři navštěvovat klubové místnosti určené pro hraní her, dílnu a speciální 
kluby pro „dámy a pány“. 

Nechybí ani větší setkávací klub pro 25 osob a denní čajovna, kterou lze využít 
i pro společné kulinářské dovednosti. Klubové prostory jsou navíc vybaveny elektro-
nickým systémem, který umožňuje návštěvníkům jednoduchý přístup, a to 24 hodin 
denně. Slavnostního uvedení klubových prostor do provozu se za Statutární město 
Liberec ujala Naďa Jozífková, náměstkyně primátora pro sociální věci, která společ-
ně se samotnými uživateli všechny kluby 
prošla a diskutovala o jejich budoucím 
využívání. Společné setkání pak náměst-
kyně Jozífková uzavřela slovy: „Prostředí 
jsme vytvořili a nyní je to na vás, abyste 
ve spolupráci s pracovníky Kontaktu klubům 
dali život tím, že do nich budete chodit.“ 

Stejně jako v ostatních domech s pečo-
vatelskou službou v Liberci se o aktivizační 
programy seniorů bude starat příspěvková 
organizace města Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, které připravuje i řadu 
novinek, jako například ergoterapii nebo 
kurzy trénování paměti.

Kromě klubových místností mají senioři 
k dispozici uzavřený oddychový prostor, 
ve kterém se nacházejí speciální prvky 
určené k udržování fyzické zdatnosti (viz 
snímek). Jejich používání je zatím běžné 
pouze v zahraničí, v rámci našeho měs-
ta i celé České republiky se tedy jedná 
o novinku. (rz)

Nový klub nabízí seniorům široké 
možnosti aktivit

Šest pracovních skupin komunitního 
plánování, poskytovatelé sociálních slu-
žeb a na ně navazující aktivity působící 
v Liberci se prezentovaly 10. června 
na Dni sociálních služeb. Prezentace se 
konala v zasedací síni městského zastu-
pitelstva liberecké radnice. Návštěvníci 
se tak dozvěděli o škále služeb, které 
mohou využívat, i nabídce jednotlivých 
organizací. K dispozici měli také indivi-
duální konzultace, které jim napomohly 
v řešení konkrétního problému. 

Statutární město Liberec nejenže vy-
tvořilo podmínky pro konání této akce, ale 
vytváří prostor a podmínky pro samotný 
proces komunitního plánování. Avšak 
jak ve svém vystoupení před účastníky 
uvedl liberecký primátor Jiří Kittner, bez 
pracovních skupin, poskytovatelů služeb 
i jejich samotných uživatelů, by pomoc 
města nebyla tak efektivní. 

Organizátoři Dne sociálních služeb 
připravili pro Liberečany doprovodný 
program, kdy na prostranství před radnicí 
bylo možné zhlédnout ukázky činnosti 

Liberečané se seznámili se škálou sociálních služeb
Zdravotnické záchranné služby, Českého 
červeného kříže a Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. 

Komunitní plánování v Liberci probí-
há již od roku 2006 v šesti pracovních 
skupinách zaměřených na seniory; zdra-
votně znevýhodněné; duševně nemocné; 
rodinu, děti a mládež; osoby ohrožené 

závislostí; cizince, národnostní menšiny 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Zástupci pracovních skupin společně 
pracují na vytváření komunitního plánu 
a následné realizaci jednotlivých opatření 
vedoucích k rozvoji sociálních služeb dle 
potřeb jejich uživatelů. 

Text a foto: Dagmar Slezáková
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V lednu roku 2008 Statutární město Liberec podalo 11 žádostí 
na spolufinancování zateplení vybraných pavilónových objektů 
mateřských a základních škol do Operačního programu Životní 
prostředí. Devět z nich bylo úspěšných. V roce 2008 realizo-
valo město první dvě školky, a to MŠ Jablůňka ve Starých 
Pavlovicích a MŠ Motýlek na sídlišti Broumovská. Další dvě 
zařízení MŠ Malínek v Doubí a MŠ Stromovka na Františkově 
mají již vybranou stavební firmu, která bude zateplení realizovat. 
Dne 27. 5. 2009 byla předána staveniště a stavby zahájeny. 
Na poslední letošní školku MŠ Sluníčko probíhá ještě výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Cílem projektů je snížení spotřeby 
energie doprovázené i poklesem emisí oxidu uhličitého. Úpravy, 
které k tomuto cíli povedou, jsou navrženy energetickými audity, 
zpracovanými firmou CITYPLAN s. r. o.

Pokračuje zateplování 
mateřských škol

MŠ Malínek
Dodavatelem stavebních prací pro projekt MŠ Malínek – realiza-
ce úspor energie byla vybrána společnost SYBAN, s. r. o. 

MŠ Stromovka
Výběrové řízení na realizaci projektu MŠ Stromovka – realizace 
úspor energie vyhrála společnost SYBAN, s. r. o.

parky
obchoďáky

Přednášet budou Mgr. Jan Korytář, 
Ing. Karolína Hrbková a RNDr. Lenka Najmanová

 

23. července 2009
od 18 hodin v audiovizuálním sále 
Severočeského muzea v Liberci. Vstup volný.
Tento projekt byl podpořen ministerstvem životního prostředí.

nebo

Vás zve na veřejnou 
debatu o zeleni v Liberci

Hustá mlha, vítr a déšť vládly na Ještědu 12. června, 
kdy mělo dojít k výměně antény na libereckém vysí-
lači Ještěd. Realizační tým Českých radiokomunikací, 
novináři, ale také členové SDH z Horního Hanychova 
a pozemní pracovníci švýcarské posádky vrtulníku 
marně čekali celé dopoledne na lepší počasí. Mraky 
jako by nechtěly ustoupit. Těžkotonážní vrtulník Kamov 
Ka-32 se odlepil od plochy libereckého letiště a na-
bral kurz Ještěd až pozdě odpoledne. Za jeho pomoci 
technici sejmuli starou anténu a druhý den, v sobotu 
dopoledne, se na vrcholu dominantní stavby objevila 
i nová anténa pro příjem digitálního signálu.
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Plánovaný komplexní projekt Zelené srdce Liberce, spočívající 
v revitalizaci okolí Harcovské přehrady vstoupil svým dílčím 
projektem „Zelené srdce Liberce – úprava lesních cest – I. etapa“ 
do realizační fáze. Tento projekt si klade za cíl opravit a upravit 
pěší cestičky prošlapané z křižovatky ul. Zvolenské–Josefinino 
údolí  ke garážím v ulici Dvorská a frekventovanou stezku od hráze 
směrem k sídlišti Králův Háj. Obě stezky budou v prudších úse-
cích doplněny dřevěnými schody, ale také alternativou s nižším 
sklonem, tak aby se po nich mohly pohodlně pohybovat např. 
maminky s kočárky. Dále zde přibude několik odpočinkových 
míst s lavičkami. Veškeré úpravy budou provedeny s ohledem 
na dodržení přírodního rázu lokality a s minimálním zásahem 
do stávajícího porostu. Na základě úspěšně podané žádosti 
do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (opatření 
II.2.4.2.a) zvyšování společenské hodnoty lesů), který přiděluje 
dotační podporu poskytnutou Evropským zemědělským fondem 
pro rozvoj venkova a státním rozpočtem ČR, získalo město dotaci 
na tento projekt ve výši 80 % z celkových uznatelných výdajů. 

Plánovaný termín dokončení je v letních měsících tohoto ro-
ku. Žádáme tímto občany a návštěvníky o zvýšenou pozornost 
při pohybu v této lokalitě během nastalého stavebního ruchu 
a shovívavost po dobu, kdy nebude možné cestičky používat. 

Dalším krokem by mělo být uskutečnění návazného stejně 
zaměřeného dílčího projektu – II. etapy, který se bude věnovat 
lesním stezkám u přítoku Harcovské přehrady. Na II. etapu 
byla podána žádost do stejného programu a nyní se čeká 
na vyhodnocení podané žádosti.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje 
do venkovských oblastí.

Revitalizace okolí Harcovské přehrady zahájena

Bývala škola v liberecké části Pilínkov již řadu let neslouží 
vzdělávacím účelům. Žáci se přestěhovali do vhodnějších prostor 
a objekt čekal na své další využití. Toho se mu dostalo zásluhou 
Domova pro mentálně postižené v Liberci-Harcově, který zde 
zřídil příjemný prostor pro své klienty s kapacitou 18 lůžek.

Statutární město Liberec se rozhodlo bývalou pilínkovskou 
školu přenechat některé organizaci poskytující sociální nebo 
vzdělávací služby. Volba padla na projekt předložený Domovem 
pro mentálně postižené v Liberci-Harcově, který počítal s vybu-
dováním chráněného bydlení pro své klienty. „S touto organizací 
máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Existuje již řadu let a své 
služby poskytuje na velmi vysoké úrovni,“ řekla náměstkyně 
primátora pro sociální věci Naďa Jozífková. „Není to poprvé, 
co jsme nějakou nemovitost tímto způsobem nabídli k využití 
ve prospěch obyvatel Liberce. V minulosti stejnou formou získaly 
objekty nejrůznější organizace, které se věnují práci s mládeží, 
handicapovanými spoluobčany, ale také vzdělávání či službami 
pro maminky s dětmi,“ doplnil liberecký primátor Jiří Kittner.

Domov pro mentálně postižené získal od města objekt zcela 
zdarma s tím, že chráněné bydlení zde bude provozovat nejméně 
po dobu 20 let. „Vybudovat toto zařízení stálo zhruba deset 
milionů korun. Čtyři miliony nám poskytlo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR a necelé tři miliony přispěl i Liberecký kraj. 
Zbytek prostředků jsme investovali z vlastních zdrojů. Například 
s vybavením bytů nám ale opět velmi pomohlo město, neboť 

jsme od něho získali nábytek v hodnotě asi 600 tisíc, který 
byl použit při mistrovství světa v klasickém lyžování,“ popsala 
rozsah projektu Vladimíra Řáhová, ředitelka obecně prospěšné 
společnosti Domov pro mentálně postižené v Liberci. Šest bytů 
a v nich osmnáct lůžek nebude těžké obsadit. Provozovatelé 
říkají, že klienti mají o toto bydlení velký zájem. 

Text a foto: Martin Korych

Nové chráněné bydlení pro mentálně postižené

Magistrát města Liberce zprovoznil novou službu pro občany. 
Jedná se o telefonní linku, na kterou mohou občané pomocí 
textových zpráv (SMS) nahlašovat různé podněty a oznámení, 
kterými by se měl magistrát zabývat. 
Občané mohou nahlásit: nalezení černé skládky; autovraku 
(automobil musí vykazovat známky autovraku – např. je oho-
řelý, zcela zničený); chybějící kanalizační poklop; poničený 
městský mobiliář (např. lavičky, herní prvky na dětském hřišti 
apod.); znečištěný vodní tok (vypouštění odpadních vod, uhy-
nulé ryby, olejové skvrny atd.); uhynulou zvěř; znečišťování 
ovzduší; kácení stromů bez povolení; zásah do význam-
ného krajinného prvku (významné stromy, parky, aleje, vodní 
toky, rybníky apod.); zaplevelený sousední pozemek; spadlá, 

poškozená a nečitelná svislá dopravní značka; nefunkční 
veřejné osvětlení; nepořádek kolem kontejnerů a popelnic; 
nevyvezený komunální odpad.

Oznámení je možné zasílat prostřednictvím SMS na tel: 
736 33 88 22
• je třeba nahlásit, co se stalo, co nejpřesněji popsat místo 
události, u autovraku uvést registrační značku, pokud ji má; 
pokud je to možné, shrnout sdělení do jedné SMS
• cena SMS je určena dle tarifu operátora odesílatele zprávy
Od tohoto kroku si magistrát slibuje především zlepšení komu-
nikace mezi občany a úřadem a také rychlejší a efektivnější 
řešení problémů, se kterými se obyvatelé Liberce potýkají.

Magistrát zprovoznil linku pro občany
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Během následujícího roku se na libe-
recké náměstí Dr. Edvarda Beneše vrátí 
jeho bývalá dominanta, Neptunova kašna. 
Náměstí zároveň projde revitalizací, jejímž 
účelem je prostor oživit a poskytnout 
obyvatelům Liberce i jeho návštěvníkům 
relaxační prostor. Návrat Neptunovy 
kašny a revitalizaci náměstí přitom vítá 
většina obyvatel města. 

„Jsem  rád,  že  v  příštím  roce  vrá-
tíme  na  náměstí  Dr.  Edvarda  Beneše 
jeho  původní  dominantu, 
Neptunovu kašnu,“  říká 
primátor Jiří Kittner, který 
se o její návrat osobně 
zasadil. „Je  to  součást 
historie  našeho  města, 
na  kterou  jsme  všichni 
hrdí, a věřím, že celková 
revitalizace tohoto prosto-
ru povede k oživení centra 
města,“ dodává. 

Původní kašna na teh-
dejším Staro městském 
náměstí (dnešní náměstí 
Dr. Edvarda Beneše) byla 
dřevěná. Až v roce 1823 
získal zakázku na stavbu 
nové, kamenné stavby 
Albert Linke z Jítravy, 
který po vzoru barokních kašen 17. a 18. 
století postavil f igurální kompozici 
ve středu bazénu – s námětem Neptuna, 
opírajícího se o trojzubec a stojícího 
na delfínovi, z jehož tlamy prýštila voda. 
Na svém místě ale dlouho nestála – již 
roku 1893 se po zbourání staré radnice 
přesunula do středu náměstí, zároveň 
byla poprvé rekonstruována a byla k ní 
přidána obvodní mříž v historizujících 
formách barokizujících vlnovek a pozd-
ně renesančních kytic v završení. Její 
budoucnost se i tak zdála nejistá, když 
v roce 1904 vznikla iniciativa za vytvo-
ření nové kašny. Sochař Franz Metzner 
dokonce již vytvořil návrh, který měl 
na náměstí stát. Odpor obyvatel Liberce 

však pomohl Neptunovu kašnu zachrá-
nit na dalších téměř 20 let. V roce 
1925 byla Neptunova kašna přemístěna 
na Hrnčířské náměstí (dnešní Nerudovo), 
a to i přes nesouhlas místních, kterým 
toto umístění připadalo jako podřadné. 
Ačkoli zde Neptunova kašna přečkala 
další desetiletí, stávala se nefunkční 
a chátrající stavbou, která přicházela 
o své součásti. Ztratil se tak například 
Neptunův trojzubec. Na počátku 90. let 

bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci 
díla. Plastika Neptuna byla v roce 1994 
pro svůj špatný stav sejmuta, restaurována 
a uložena v Severočeském muzeu. Město 
před deseti lety zhotovilo repliku sochy, 
která je nyní připravena v muzeu. Originál 
stejně jako originál rytíře z radniční vě-
že zůstane i nadále v muzejní expozici. 
Zbytek kašny byl v roce 2004 rozebrán 
a deponován v TSML. 

„Osud  Neptunovy  kašny  je  pohnutý, 
podařilo  se  ji  zachránit  a  díky  tomu  ji 
budeme moci vrátit na náměstí, kam patří, 
i když nebude stát přímo v místě jejího 
původního  umístění,“ uvedl Jiří Kittner 
s tím, že projekt návratu Neptunovy 
kašny a revitalizace náměstí Dr. Edvarda 

Beneše vycházel z pěti možných umístění 
kašny. Při přípravě bylo nutné zohlednit 
nejen vizuální podobu budoucího náměs-
tí, ale také například potřeby náměstí 
pro pořádání akcí, jako jsou trhy nebo 
umístění tradičního vánočního stromu. 
Nakonec byla vybrána varianta, která 
předpokládá umístění kašny na jižní 
straně náměstí. Zároveň dojde k navrá-
cení osvětlení do původního stavu, když 
bude sejmuto z kamenných podstavců. 

Tím dojde k zvětšení pro-
storu náměstí. Osvětlení 
bude zároveň posunuto 
v dia gonálních směrech 
směrem k okraji náměstí. 
Vánoční strom se posune 
na východní stranu ná-
městí. Přibudou lavičky 
a zeleň. Náměstí se dočká 
také předláždění plochy 
kolem kašny, ale budou 
zachovány linie půdorysu 
Staré radnice, které jsou 
i dnes dobře patrné. 

Město letos vynaloží 
na opravu kašny 2,66 mi-
lionu korun. Polovinu ná-
kladů zaplatí Ministerstvo 
kultury ČR z Programu 

regenerace městské památkové zóny, zby-
tek nákladů uhradí magistrát. V následu-
jícím období dojde k legislativní přípravě 
změny, tedy především k získání souhlasu 
s restaurováním a umístěním kulturní 
památky, a k nezbytným krokům dle sta-
vebního zákona. Následovat bude restau-
rování vlastní kašny, odstranění starých 
vysprávek, zbytků spárování, odstranění 
železných ramlí, oprava poškozených dílů, 
zámků desek, rekonstrukce a doplnění ma-
del, oprava středového sloupu a stavební 
přípravy na náměstí, včetně úpravy okolí. 
Obyvatelé Liberce i návštěvníci města pod 
Ještědem se návratu Neptunovy kašny 
a revitalizovaného náměstí opět dočkají 
v květnu 2010.

Po 85 letech se kašna s Neptunem vrátí na náměstí

Pravidelně na konci školního ro-
ku pořádá Základní škola Švermova 
ve Františkově akci určenou pro žáky 
i pro širokou veřejnost. Pod názvem Unese 
Země naše kroky se skrývala putovní 
výstava k ekologické stopě Ústavu pro 
ekopolitiku a výstava žáků – Spravedlivý 
obchod, která se konala 10. června 2009. 
Vernisáž těchto výstav doplňovalo vystou-
pení dětí, skákací hrad, středověká střel-
nice, módní přehlídka, vystoupení šermířů 
a především pohádková stezka. Akci se 
podařilo připravit za finanční podpory 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberce.

Vizualizace náměstí z pohledu z Kostelní ulice, kdy kašna je na jižní 
straně náměstí a veřejné osvětlení nemá podstavce.



9ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE • ČERVENEC–SRPEN 2009

Zachování ostrůvku divoké přírody 
u libereckého letiště nazvaného ochránci 
přírody „Opičák“ je počin vysoce chvály-
hodný. Bohužel na informačních tabulích 
při vstupu do areálu i u vyhlídkové věže 
jsou o jeho vzniku uvedeny zcela nespráv-
né informace svědčící o tom, že autoři 
vůbec neznají proměny, jimiž toto území 
počínaje rokem 1930 procházelo.

Všechny stopy po těžení cihlářské 
hlíny v prostoru uváděné cihelny i ci-
helny v jejím sousedství (naproti dnešní 
veterinární stanici) byly totiž zahlazeny 
odtěženou zeminou při výstavbě letiště 
v letech 1929–1934, a to ve dvou eta-
pách. V první byla zavezena a zarovnána 
západní část, kdy také vznikl příkrý sráz 
navazující na původní podloží a součas-
ně i nižší mírnější sráz severovýchodní 
strany dosahující až k rodinnému domku  
stojícímu při zatáčce ostašovské silni-
ce. V druhé etapě pak byly zarovnány 
všechny jámy a nerovnosti v prostoru 
druhé cihelny, takže vznikl rozsáhlý 
rovný upravený prostor mezi dnešní 
Partyzánskou a Ostašovskou ulicí.

K druhé velké proměně došlo po odtr-
žení Sudet, kdy letiště převzala německá 
Luftwaffe. Podplukovník Lohmann zde 
vystavěl rozsáhlou a perfektně vyba-
venou základnu bojové i doplňovací 
stíhací eskadry. V dnešním „Opičáku“ 
vybudoval speciální technické pracoviš-
tě s desítkou zděných objektů nutných 
pro provoz bojové eskadry, zpevnil celé 
podloží a zřídil zpevněné přístupové 
cesty z letištní plochy. Ta hlavní nejširší 
vedla ze severozápadního rohu strmě 
dolů k páteřní cestě, která byla napojena 
na ostašovskou silnici, po pravé straně 
stály objekty polních dílen, naproti dva 
tunely, před něž zajížděly letouny pro 
nastřelování palubních zbraní. Naproti 
hangárům u svahu stála kotelna k ohřevu 
vody pro vytápění hangárů. Z fotografie 
z roku 1945 je jasně patrné, že nikde 
nejsou sebemenší stopy po nějakých 
jamách či valech ani po tůních či 
rybníčcích nebo kráterech po bom-

bách (žádné tam nespadly). Ovšem to 
nejdůležitější, co pplk. Lohman vybudo-
val, byl dokonalý drenážní systém, který 
odstranil zamokření severozápadní plochy 
letiště. Rozvětvené podružné drenážní 
potrubí ústilo do velké hlavní štoly, jejíž 
vchod byl v úpatí strmého srázu vpravo 
od hlavní cesty v místě, kde končí křo-
viny. Odtud odtékala voda podzemním 
potrubím k propustku silnice do Ostašova 
a dál do volných luk. Tato hlavní štola 
sloužila též jako přírodní skladiště letec-
kých bomb. Když jsme koncem léta 1945 
nastoupili jako instruktoři do Vojenské 
odborné školy leteckých mechaniků, bylo 
vše v „Opičáku“ v troskách. Celá zůsta-
la pouze kotelna se zničeným strojním 
zařízením a nastřelovací šachty. Účel 
a vybavení dalších objektů již nebylo 
možno zjistit.

Počátkem 50. let došlo k přemístění 
školy na Slovensko, a tím i k poslední 
přeměně celého prostoru. „Opičák“ se 
stal místem divoké neřízené masivní 
skládky, kam denně desítky aut vozily 
všemožný odpad. Materiál, který se vršil 

neuspořádaně do valů a vytvářel hlubo-
ké prohlubně, zcela změnil vzhled kdysi 
rovného podlaží. Posléze došlo k ucpání  
propustku pod silnicí a stoupající hladina 
spodní vody vytvářela v prohlubních ony 
dnes opěvované „Nebeské rybníčky“, kte-
ré v návaznosti na budování komunikací 
k areálu hypermarketu Globus a obnovení 
funkce drenážního systému pochopitelně 
zcela vyschly. Díky tomu zmizela i lí-
heň komárů, kteří znepříjemňovali život 
zdejším obyvatelům. Je proto prvořadým 
úkolem nových majitelů této jedinečné 
přírodní enklávy zajistit, aby nedošlo 
k úmyslnému nebo zanedbanému naruše-
ní drenážní funkce. Tato divoká skládka 
skončila až při prodlužování letiště kolem 
let 1966–67, kdy se začala zavážet roklina 
na jižním konci letiště, na jejímž konci 
bylo velmi oblíbené růžodolské koupališ-
tě. Je podivuhodné, jak si příroda bez 
zásahu člověka poradila s tímto doslova 
životu nebezpečným prostředím, kdy se 
zde dařilo rostlinám i živočichům, kteří 
ve zdravějších podmínkách již nedokázali 
přežívat.

Historie ostrůvku divoké přírody zvané Opičák

Jaroslav Prchal

Napětí, které je srovnatelné se světovými poháry. Výrazy 
ve tvářích značící úspěch i zklamání nad výkonem. Skandování, 
které jako motor popohánělo další členy týmu. To vše a mnoho 
dalšího prožívalo ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. června 560 dětí 
a téměř stovka soutěžících učitelů při dvoudenním libereckém 
turnaji SYNER školám. Dříve než si ZŠ Dobiášova zasloužila 
pomyslný trůn, výhru 50 000 korun a na jeden rok právo odnést 
si putovní pohár, musela uspět ve vyrovnané konkurenci. Až 
do poslední chvíle totiž nebylo jasné, kdo stane na nejvyšším 
stupínku, a proto adrenalin hýbal malými i dospěláky.

Před pátečním vyhlášením pětice nejúspěšnějších týmů škol 
ještě pořadatelé ze všech dětí vylosovali pět, které vyhrály 
MP3 přehrávač. 

Adrenalin na druhou aneb Stavaři udělali radost dětem

(mk)
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Šaldovo divadlo zaplnili 12. 
června liberečtí senioři. V rám-
ci Světového dne proti násilí 
na seniorech pro ně Komunitní 
středisko Kontakt a Statutární 
město Liberec připravily koncert 
s názvem Gala Strauss. Na kon-
cert přišli také primátor Jiří 

Kittner, předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, náměstkyně 
primátora Naďa Jozífková a ředitel Kontaktu Michael Dufek. 
Primátor Jiří Kittner zmínil, že je zapotřebí věnovat pozornost 
generaci seniorů, která se vzhledem ke svému věku snadno 
stává terčem útoků některých jedinců. „Jsem rád, že se město 
Liberec připojilo ke kampani proti násilí na seniorech. Jsem pře-

svědčen, že toto setkání má smysl, jde o téma, které veřejnost 
zajímá a je to i téma politické," uvedl primátor. Předseda Senátu 
Přemysl Sobotka vyzdvihl kulturnost společnosti, která na seniory 
nezapomíná a umožňuje jim zapojit se do společenského života. 
Přesto společnost zůstává v mnohém starší generaci dlužna. 

Po projevech politiků byl na jeviště pozván ředitel Divadla 
F. X. Šaldy František Dáňa, který v srpnu odchází na zaslouže-
ný odpočinek. Před publikem mu Jiří Kittner, Přemysl Sobotka, 
Naďa Jozífková i Michael Dufek poděkovali za jeho práci pro 
divadlo, které svým repertoárem obohacuje kulturní život obyvatel 
města pod Ještědem.

Další dvě hodiny pak již patřily sólistům a orchestru Šaldova 
divadla, kteří zazpívali a zahráli nádherné Straussovy skladby. 

Text a foto: Dagmar Slezáková

Potlesk patřil účinkujícím i organizátorům

26. 6. Sluneční lázně 
(4 km)

Sraz u terminálu: 
9.40 hodin 

10. 7. Horní Hanychov 
(4,5 km)

Sraz u terminálu: 
9.10 hodin 

24. 7. Radčice ke kapličce 
(4,5 km)

Sraz u terminálu: 
9.10 hodin.

14. 8. Hamrštejn 
(5 km)

Sraz u terminálu: 
8.00 hodin 

28. 8. Hanychovské jeskyně 
(3 km)

Sraz u terminálu: 
9.15 hodin 

Prázdninové výlety pro seniory

Nabídka slev pro držitele karet Opuscard/Citycard se neu-
stále rozšiřuje. Karty lze uplatnit na vybraných sportovištích, 
na mnohých hradech a zámcích nebo v muzeích v regionu.  
Nově přibyly také dvě jazykové školy, kadeřnictví, taxislužba, 
autoškola se speciálními kurzy pro matky s dětmi, autoservis 
a prodejna nábytku. V současné době nabízí karty více než 
170 slev v celém Libereckém kraji. Sledujte aktuální nabídku 
na adrese www.benefitprogram.cz.

Aktuální novinky o kartách 
Opuscard/Citycard

Statutární město Liberec společně s Naivním divadlem 
a Divadlem F. X. Šaldy i letos pořádají na náměstí před li-
bereckou radnicí pod širým nebem prázdninové večery Letní 
setkávání s divadlem. Zahájeny byly 4. července marionetovou 
komedií na motivy českých lidových loutkářů „Bezhlavý rytíř“ 
v podání libereckého Naivního divadla. O letních prázdninách 
Liberečané a návštěvníci města mohou zhlédnout:

18. července od 19.00 hodin
„Labutí jezero“
úsměvný pohled na slavný balet
Docela velké divadlo Litvínov

8. srpna od 19.00 hodin
„Kdo se směje, nezlobí!“
hudebně zábavný pořad pro dospělé a děti
Divadlo „M“ z Duchcova

15. srpna od 19.00 hodin
„Polévka stydne aneb Vzlety Mistra Leonarda“
O touze létat, o pádech mysli, o polévce, která stydne nám všem
divadlo Cirkus Žebřík

29. srpna od 20.00 hodin
„Alibaba a čtyřicet loupežníků“
málem orientální komedie pro velmi mnoho maňásků
Naivní divadlo Liberec

Vstup na všechna představení zdarma.
Změna programu vyhrazena.
Program najdete i na webových stránkách Statutárního města 
Liberec www.liberec.cz a na plakátovacích plochách.

Letní setkávání s divadlem 2009
Komunitní středisko Kontakt pořádá 
v červenci a v srpnu páteční seniorské výlety 

Svůj zájem o účast nahlaste na recepci centrálního klubu seniorů, 
Palachova 504/7, tel.: 485 244 992, kde získáte podrobné info.
V červenci a v srpnu je centrální Klub seniorů v Palachově ulici 
504/7 otevřen od PO do PÁ od 10.00 do 18.00 hodin.

Za účasti představitelů města Liberec, zástupců osadního výboru v Pilínkově, arciděkana 
římskokatolické církve Františka Opletala a místních obyvatel byla 2. června slavnostně 
odhalena nově zrekonstruovaná pozdně barokní kaplička sv. Vavřince na návsi Miroslavy 
Tauchmannové v Pilínkově. 
Kaplička tady stojí od konce 18. století a v roce 2005 byla prohlášena za kulturní památku. 
Na jejím vzhledu i stavebním stavu zahlodal nejen zub času, ale také neodborné zásahy 
rozsáhlých stavebních prací z 80. let minulého století. Proto byla v loňském roce střešní 
konstrukce i s věží demontována a převezena do haly v Harcově, kde byla pod dohledem 
památkářů rekonstruována. Podařilo se jí vrátit její původní podobu, neboť se zachovaly 
fotografie z roku 1920, kdy byla kaplička zachycena ještě před stavebními úpravami. Nově 

zrekonstruovaná kaple byla vysvěcena arciděkanem římskokatolické církve Františkem Opletalem a klíč od ní předán předsed-
kyni osadního výboru Heleně Čeřovské.

Město Liberec opravilo kapličku v Pilínkově

(sl)
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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 8.00–18.00 hod., SO 9.00–12.00 hod., NE 9.00–12.00 hod. (červen–září)

UPOZORNĚNÍ
• Městské informační centrum má od června rozšířenou otvírací dobu. S příchodem 
letní sezony je návštěvníkům Liberce i místním k dispozici také v neděli v čase 
9.00–12.00 hod.
• V letních měsících mají některá liberecká zařízení změněnou otvírací dobu. Aktuální 
informace najdete na stránkách www.infolbc.cz, nebo obdržíte zdarma v MIC.
LETNÍ TIPY
• Městské informační centrum nabízí rozšířené hodiny prohlídek radničních in-
teriérů. Prohlédnout si zajímavou výzdobu a zároveň se dozvědět mnohé o historii 
této budovy máte nyní možnost v doprovodu průvodců po–pá 9.00–15.00 hod., so 
9.00–11.00 hod. (každou celou hodinu). Kompletní informace naleznete na www.
infolbc.cz, kde je zároveň k dispozci leták s podrobným textem k prohlídce. 
• Pokud hledáte nápady, jak příjemně prožít letní volné chvilky, pak doporučujeme 
Turistické noviny Jizerských hor, kde je rozsáhlý přehled atraktivit regionu, při 
jejichž návštěvě se určitě nudit nebudete.
• V Městském informačním centru Liberec můžete zakoupit také sezonní turistické 
noviny Český ráj 2009. Noviny nabízí přehled turistických autobusů, tipy na pěší 
výlety a cyklovýlety, jsou zde články pro děti, kompletní přehled turistických atraktivit 
a další zajímavosti nádherné krajiny. Prodejní cena je 20 Kč.
• Za kulturou a sportem v Libereckém kraji levněji? Máme pro vás řešení: V měst-
ském informačním centru můžete zakoupit slevovou kartu „Benefit program" s plat-
ností do ledna 2010, jejíž akceptanty najdete v celém regionu severních Čech. Vaše 
návštěva různých památek, sportovišť, ale i hotelů, penzionů nebo restaurací, bude 
s touto kartou výrazně cenově výhodnější. Přehled zapojených subjektů i podrobné 
informace o kartě najdete na stránkách http://www.liberecky-kraj.cz/benefit, prodejní 
cena je 35 Kč.
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNĚ ZPRACOVANÉ PŘEHLEDY:
• nový jízdní řád a ceník cyklobusů na úseku Jablonec n. N.–Turnov–Bedřichov–Liberec 
a Jablonec n. N.–Liberec–Osečná–Hamr na Jezeře s platností do 12. prosince 2009
• přehled turistických atraktivit města Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• přehled hradů a zámků Libereckého kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA

30. 7. 1966 byl položen základní kámen k hotelu Ještěd (43 let).
 4. 8. 1946 byla otevřena Oblastní galerie – původní Liebiegova galerie (63 let).
25. 8. 1897 byla zprovozněna trať nádraží–ZOO, slavnostně zahájen provoz 

liberecké MHD (112 let).

Příjemné letní měsíce přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků 
oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

• Výzva ubytovatelům. Jablonecké 
kulturní a informační centrum, o. p. s., 
aktualizuje databázi ubytovacích zařízení 
pro Turistický region Jizerské hory. Tímto 
vyzýváme všechny  ubytovatele a provo-
zovatele ubytovacích zařízení, aby kontak-
tovali JKIC, o. p. s., Mírové náměstí 3100, 
Jablonec nad Nisou, tel.: 774 667 677 
nebo herkommerova@jablonec.com, nej-
později však do 30. 9. 2009.
• Setkání bývalých zaměstnanců 
Hedvy se koná 10. září 2009 ve 14 hodin 
v kavárně Královská zahrada v Centru 
Babylon. 
• Spolek pro vlastivědnou práci 
v Liberci a okolí zve zájemce na toulky 
letní přírodou. Výlety od 5 do 25 kilometrů 
se konají každou sobotu a neděli. Každý 
druhý čtvrtek v měsíci pak výlety po za-
jímavostech kraje – zámky, hrady, kostely, 
rodiště slavných osobností aj. Spolek sídlí 
v Oblačné ul. 450/1, která je otevřena  
každou středu od 14 do 16 hodin. Program 
spolku je zveřejněn na internetu pod 
názvem „Liberecká vlastivěda“.
• Jezdecký klub Liberec byl založen 
Helenou Krásovou v roce 1964 pod názvem 
TJ Družba Harcov, který od roku 1979 
pořádá Memoriál Heleny Krásové – Pohár 
města Liberec. Letos to bude již 30. 
ročník soutěže, který se koná 22.–23. 8. 
od 10 hodin na kolbišti jezdeckého 
klubu v Růžodole. Návštěvníky přivítá 
opravený areál, na jehož úpravy přispělo 
i Statutární město Liberec.
• Obec Kryštofovo Údolí pořádá  
25. a 26. července 2009 tradiční Údolskou 
pouť. Její návštěvníci zde najdou řeme-
slný jarmark, stánky s občerstvením 
a nejrůznějším zbožím, děti atrakce. 
Pro všechny je také připraven bohatý 
kulturní program. 
Více na www.krystofovoudoli.eu

RADY A KONTAKTY

Statutární město Liberec zve občany na Dny evropského 
dědictví, které každoročně otevírají v celé Evropě co nejvíce 
zajímavých a výjimečných památek včetně těch, které jsou 
během roku zčásti nebo zcela nepřístupné. V Liberci můžete 
ve dnech 19. a 20. září 2009 navštívit tyto památky.

Liberecká radnice 19. září 9–17 hod.
Obřadní místnost, salon č. 209 a 210, chodby radnice, rad-
niční věž. 
Pozn.: Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti budou prohlíd-
ky radniční věže omezeny časovými vstupenkami (zdar-
ma). Děkujeme za pochopení. Více informací na tel. čísle 
485 101 709
Liebiegova vila 19. září 9–17 hod. 
Reprezentační prostory 1. nadzemního podlaží pravého křídla 
včetně restaurovaných fresek,  prostory 1. podzemního podlaží 
a další místnosti (kuchyň, rodinná kaple...), prostor věže.

Lázně císaře Františka Josefa I.  19. září 9–17 hod. 
Prostory bazénu, pravé křídlo 1. nadzemního podlaží.
Severočeské muzeum 19. září 9–17 hod.
Expozice muzea, dva výstavní sály. V případě optimálních pod-
mínek také věž a terasa.
Oblastní galerie 19.–20. září 10–18 hod.
Stálá expozice a krátkodobé výstavy.
Doprovodné programy:
12.–20. 9. 2009 – výstava historických a současných fotografií 
(stavby rodiny Liebiegů)
17. 9. 2009 – přednáška o historii budovy a vybraných staveb 
(k výstavě)
19.–20. 9. 2009 – grafická dílna pro děti
Divadlo F. X. Šaldy 20. září 9–13 hod.
Foyer, hlediště, jeviště, herecké šatny. 
Pozn.: Začátek prohlídky vždy v celou hodinu. 
Bližší informace na www.ehd.cz.

Zaškrtněte si v kalendáři: Dny evropského dědictví
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zpravodaj
liberecké radnice

Distribuce Zpravodaje
Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., 
nám. Dr. E. Beneše 559/28. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní budovy radnice, Nového 
magistrátu a v Městském informačním centru.

Do Francie a Belgie, na místa bojů Československé sa-
mostatné obrněné brigády na západě za 2. světové války, 
odjela 22. května 2009 delegace, jejímiž členy byli zástupci  
Československé obce legionářské, dvacet studentů liberec-
kých středních škol a gymnázií, primátor města Jiří Kittner 
a především nositel Řádu bílého lva, plukovník ve výslužbě 
Stanislav Hnělička. Ten se spolu svým synem se nejvíce zasadil 

o realizaci této výpravy. Všichni členové delegace se tak stali 
přímými účastníky vzpomínkové akce na belgickém hřbitově 
Adinkerke, kde je pohřbeno mnoho československých vojáků, 
kteří padli v letech 1944 a 1945 při obléhání Dunkerque. Dále 
zavítali do mnoha vojenských muzeí a uctili památku padlých 
československých vojáků v De Panne, La Targette či Ypres. 
V Dunkerque bojoval za války i Stanislav Hnělička, který zde 
ztratil mnoho svých spolubojovníků a kamarádů. Již při své 
první návštěvě Dunkerque v roce 1968 přivezl do Liberce prsť, 
která je uložena na ruprechtickém vojenském hřbitově. Poté 
navštívil Dunkerque ještě několikrát. Letos poprvé se studenty, 
kteří se s přímým účastníkem bojů u Tobruku, v Sýrii, Libyi, 
ve Velké Británi i Normandii blíže seznámili s osobnostmi 
a událostmi, jež vedly k pádu nacismu. Všichni společně také 
v Ypres položili květiny k pomníku pilota 312. československé 
stíhací perutě Karla Pavlíka, který byl v roce 1942 sestřelen. 
„Tady se v nás probudil pocit vlastenectví, a to nejen když 
jsme zpívali u hrobu tohoto letce českou národní hymnu,“ píší 
studenti ve své zprávě z poznávací cesty. Za její uspořádání 
také děkují České obci legionářské, Ministerstvu obrany ČR, 
Libereckému kraji i Statutárnímu městu Liberec.

Po stopách bojů československých vojáků

(ds)

Holandské partnerské město Amersfoort slaví letos 750. 
výročí založení města. Oslavy probíhají po celý rok a město 
pořádá celou řadu doprovodných akcí. Poprvé za celou his-
torii města se tak konal 14. června 2009 maratón, kterého 
se zúčastnilo na 2 000 běžců. Mezi ně patřilo i 12 běžců 
libereckého sportovního klubu SK MAXTRI včetně jedné ženy. 
Všichni sportovci si užili mimořádné atmosféry, kterou vytvořili 
početní diváci z řad amersfoortských občanů a návštěvníků 
města po celé trase. Jako naprosto výjimečnou hodnotí běžci 
i trasu maratónu, která vedla například zoologickou zahradou, 
nádražní halou s živou kapelou, hasičskou stanicí za zvuku 
houkaček hasicích vozů či zahradou psychiatrické léčebny, kde 
sportovce radostně podporovali místní pacienti.

Organizátoři tak odvedli nejen vynikající práci při přípravách 
i průběhu akce, ale i schopnost začlenit do jedinečné události 
města každého, kdo má smysl pro sport a aktivní zábavu. Tento 
zážitek tak zůstane pro liberecké běžce nezapomenutelným.

Amersfoortský maratón

Liberec se jmenuje i nově vyšlechtěná fuchsie, vypěstova-
ná v pěstitelské firmě Marcela Michielse. Ten ji pojmenoval 
na návrh Jiřího Pevného z Liberce, který se pěstováním 
fuchsií zabývá již 20 let a 16 let pořádá výstavu těchto 
nádherných rostlin. Nově vyšlechtěná fuchsie Liberec patří 
mezi plnokvěté, velkokvěté převislé kultivary s převažující 
výrazně červenou barvou. Vidět ji můžete společně s dal-
šími 1 300 kultivary fuchsií a 300 pelargóniemi na tradiční 
výstavě v Liberci-Starých Pavlovicích, která bude zahájena 
v průběhu července. Přesný termín a další informace na  
www.fuchsieliberec.cz.

Po Liberci je pojmenována i fuchsie


