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termín ustavujícího zasedání městského zastupitelstva v Liberci bude 
zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách statutárního města 
Liberec www.liberec.cz.

v tomto čísLE

Úřední hodiny magistrátu • Po, st: 8.00–17.00 hod. 
• Út, Čt: 8.00–16 hod. • Pá: 8.00–14.00 hod. • so: 8.00–12.00 hod.
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Rok 2010 byl označen jako supervolební. V květnu se konaly volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, ze kterých vzešla nová vláda, a teď na podzim proběhly volby 
do zastupitelstev obcí a také do 1/3 Senátu. Již známe výsledky voleb do libereckého 
zastupitelstva i jméno senátora za senátní volební obvod č. 34. Přinášíme vám pohled 
na volby takzvaně z druhé strany. 

Průběh i příprava voleb se striktně řídí zákony č. 491/2001 Sb. a 247/1995 Sb. a přísluš-
nými vyhláškami, kde je vše popsáno do posledního detailu. „Samotná příprava vlastně 
začíná už dnem vyhlášení voleb prezidentem republiky,“ prozrazuje Jitka Štíchová, vedoucí 
odboru správního a živnostenského libereckého magistrátu, která je zároveň vedoucí pra-
covní skupiny pro přípravu voleb. V každé komisi také pracuje jeden magistrátní úředník 
coby zapisovatel. 

voLby, tO JE PRáCE 
NěKOLIKA DEsítEK LIDí 

Pokračování na straně 6

Raritou komunálních voleb v Liberci bylo pravděpodobně nejmenší volební místnost, jíž se stala 
Pizzerie La Bonnacia v Liberci-Radčicích

Letošní adventní období bude zaháje-
no koncertem, který se uskuteční v neděli 
28. listopadu 2010 od 16.15 hodin na scho-
dech před libereckou radnicí. Se svým vá-
nočním repertoárem vystoupí dětský pě-
vecký sbor Výšinka a pěvecký sbor Ještěd. 
Poté bude v 17 hodin následovat rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí Dr. E. Beneše.

Kompletní adventní program a jeho 
případné změny naleznete na webových 
stránkách www.liberec.cz. Změna progra-
mu vyhrazena.

Zahájení ADVENtNíhO 
PRoGRaMu
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V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Li-
dové sady” byly za finanční spoluúčasti EU z ROP NUTS II Severo-
východ realizovány projekty „ZŠ Lesní – úprava parteru“ a „ZŠ 
Lesní – Škola pro Evropu“. Celkové výdaje spjaté s realizací pro-
jektu „ZŠ Lesní – úprava parteru“ dosáhly výše 16 582 365,98 Kč, 
a projektu „ZŠ Lesní – Škola pro Evropu“ 27 108 754,14 Kč. 

Smyslem a cílem prvního z uvedených projektů bylo využití 
venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání 
a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. Projekt 
„ZŠ Lesní – Škola pro Evropu“ byl zaměřen na vybudování nových 

Žáci ZŠ LEsní mají nové nEjEn učEbny
učeben, které svým prostorovým uspořádáním i technickým vy-
bavením umožní moderní formy výuky, a to s využitím výpočetní 
a komunikační techniky, připojení k internetu pro získání, zpracová-
ní a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Kolaudace stav-
by se konala 12. 10. 2010 a 27. 10. 2010 se uskutečnila  prezentace 
výstupů obou projektů a rovněž Den otevřených dveří s možností  
navštívit nově vybudované a zrekonstruované prostory ZŠ Lesní 
a získat více informací o průběhu projektu. 

Další informace o projektech a o IPRM je možné nalézt 
na webových stránkách IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  
www.liberec-iprmls.cz ne-
bo přímo u manažera IPRM, 
Ing. Michala Vereščáka, tel.: 
485 243 191, e-mail: verescak.
michal@magistrat.liberec.cz.

Na modernizaci a elektronizaci veřejné 
správy v Libereckém kraji již byly schvále-
ny projekty za 87,6 milionu korun. V rámci 
Integrovaného operačního programu (IOP) 
a Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo 
vnitra ČR schválilo orgánům územní samo-
správy 194 libereckých projektů. Celorepub-
likový průměr je 423 schválených projektů. 

„Za první tři roky existence Integrované-
ho operačního programu jsme schválili 180 

Bezmála 150 tisíc korun si mezi sebe rozdělí tři školy z Liberec-
kého kraje, které letos uspěly se svými projekty v programu Škola 
pro udržitelný život (ŠuŽ). O peníze z programu, který na repub-
likové úrovni běží již od roku 2004, přitom letos usilovala hned 
šestice libereckých škol.

„V našem kraji se úvodních školení účastnili učitelé z devíti škol, 
pouze šest statečných podalo projekt a tři z těchto projektů byly pod-
pořeny,“ uvedla koordinátorka ŠUŽ v Libereckém kraji Martina Horá-
ková ze Střediska ekologické výchovy DIVIZNA při ZOO Liberec.

Celkem liberecké školy v programu ŠUŽ žádaly o více než 351 
tisíc korun na projekty v hodnotě přes 420 tisíc. Maximální mož-
ná výše podpory je pak 60 tisíc. ŠUŽ nakonec podpořila projekt 
Sejdeme se u školy (ZŠ Liberec, Sokolovská, 50 000 Kč), projekt 

projektů v celkové hodnotě 15 milionů korun 
a 14 projektů v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 72,5 mi-
lionu korun,“ popisuje čerpání v Libereckém 
kraji Pavel Kryštof, ředitel odboru struktu-
rálních fondů Ministerstva vnitra ČR. 

Nejvíce schválených žádostí má město Li-
berec, které dosud uspělo ve čtyřech přípa-
dech. Hodnota schválených projektů v Liber-
ci činí téměř 20 milionů korun. Naopak nej-
větším žadatelem co do objemu schválených 

projektů je Liberecký kraj. Ten byl úspěšný 
ve dvou případech, kdy celková hodnota 
projektových žádostí dosáhla 22,5 milionu 
korun. Celkem 143 obcím Libereckého kraje 
byly schváleny žádosti o dotaci na moderni-
zaci územní veřejné správy, jejich hodnota 
činí celkem 12,4 milionu korun.

Užitečným zdrojem informací o struktu-
rálních fondech v gesci Ministerstva vnitra 
ČR je webový portál odboru strukturálních 
fondů na adrese www.osf-mvcr.cz.

LIBEREC má NEJVíCE sChVáLENýCh žáDOstí 
NA PROJEKty VEřEJNÉ sPRáVy

Živá učebnice Jizerských hor (ZŠ a MŠ Albrechtice v Jizerských 
horách, 50 000 Kč) a projekt Park bezpečí (ZŠ Křižanská, 42 800 
Kč). „Pravidla k získání grantu se přitom letos ztížila – pedagogo-
vé museli absolvovat dvoudenní seminář týkající se komunitního 
plánování v obci a kromě samotného projektu předat i záznam 
o uskutečněném komunitním plánování. Z něj by měla vzniknout 
jakási banka projektů či nápadů, co vše by se v obci mělo změnit. 
A právě jeden z těchto návrhů pak rozpracovali do formy projek-
tu,“ přiblížila Horáková s tím, že DIVIZNA už připravuje úvodní 
semináře k dalšímu ročníku ŠUŽ.

Škola pro udržitelný život je společným programem Nadace 
Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever a prohlubuje 
spolupráci mezi učiteli, žáky, obcí a místními obyvateli.

ŠkoLa pro udrŽitELný Život: podporu 
v kraji dostaly tři projekty

( il)
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Statutární město Liberec ve spolupráci 
s neziskovou společností ASEKOL usnad-
nilo občanům města Liberce odevzdávání 
drobných vysloužilých elektrospotřebičů 
prostřednictvím stacionárních kontejnerů. 
Stacionární kontejnery zjednoduší lidem ode-
vzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu 
jejich bydliště. S těmito drobnými elektrospo-
třebiči tak obyvatelé našeho města nemusí 
na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a poho-
dlně odevzdat do připravených kontejnerů. 

Deset kusů kontejnerů bylo začátkem 
měsíce listopadu rozmístěno většinou k se-
paračním stáním na tříděný odpad do těch-
to městských částí:
• Centrum města (Sokolovské nám.)
• Pavlovice (parkoviště Letná ul.)
• Ruprechtice (nám. Míru)
• Rochlice (Dobiášova ul.)
• Vesec (Česká ul., zastávka Samoobsluha)
• Františkov (Jáchymovská u čp. 260)
• Kunratice (Aloisina výšina u čp. 646,  

bývalá policie)
• Růžodol (ul. Cyrila a Metoděje)
• Králův Háj (Dvorská ul., u Centrumu)
• Staré město (Žižkovo nám.)

stacionární kontEjnEry 
na drobné elektrospotřebiče

Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje 
každým rokem. Jestliže v roce 2006 každý ob-
čan ČR průměrně odevzdal k recyklaci zhruba 
půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, 
loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítináso-
bek. Město Liberec si v třídění elektroodpadu 
vede celkem slušně. V roce 2009 každý občan 
odevzdal 1,34 kg vysloužilých elektrozařízení. 
Stálým problémem však zůstávají drobné spo-
třebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elek-
trické hračky apod., které lidé kvůli malým roz-
měrům stále spíše házejí do popelnice nebo je 
v případě mobilů skladují doma. Z průzkumu 
společnosti ASEKOL vyplývá, že lidé považují 
tradiční sběrná místa, jako jsou například sběr-
né dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak 
do nich odmítají nosit elektrozařízení, která 
se bez problémů vejdou do popelnice. Takový 
osud má například více než polovina elektric-
kých hraček. Z tohoto důvodu přistoupilo měs-
to Liberec k rozmístění kontejnerů na drobný 
elektrošrot. Kontejnery mají i speciální kapsu 
určenou na baterie. Kapsa již byla použita v ně-
kolika jiných městech a velmi se osvědčila. Ná-
klady na svoz a zpracování, stejně jako náklady 
na pořízení nádob hradí ASEKOL.

Nové nádoby na třídění nápojových kartonů (Tetra Packů) se 
objeví v ulicích Liberce v průběhu listopadu, kdy statutární město 
Liberec započne s jejich rozmisťováním. 

Nové nádoby budou mít oproti starým červeným popelnicím 
ve vrchní části místo odklápěcího víka pouze otvor na vhození po-
užitého nápojového kartonu. K tomuto opatření ze strany města 
dochází z důvodu zamezení vhazování  jiného než vytříděného ma-
teriálu do nádob.

Od června 2009, kdy město přistoupilo ke zrušení sběru směs-
ných plastů do červených nádob, sice znečištění vytříděných nápo-
jových kartonů pokleslo, ale občané do těchto nádob stále vhazují 
odpad, který tam nepatří, a znehodnocují tak již vytříděný materiál.

Na druhou stranu se ukázalo jako dobré řešení oddělit sběr 

směsných plastů od sběru nápojových kartonů, protože pytlový 
sběr směsných plastů, který statutární město Liberec zahájilo 
od května 2010, se osvědčil. Do současné doby bylo občanům 
zdarma vydáno 430 ks žlutých pytlů na směsné plasty a na sběrné 
dvory zpět odevzdáno 360 ks naplněných pytlů, což dohromady 
činí 0,32 t vytříděných směsných plastů.

Velkou výhodou pytlového sběru směsných plastů přímo z do-
mácností je jeho neznehodnocování  jiným druhem odpadu, což se 
stávalo u nádobového sběru.

Pokud máte o třídění směsných plastů zájem, stále si můžete 
vyzvednout zdarma žluté pytle v budově staré radnice na odboru 
komunálních služeb (3. p., č. kanceláře 308), či v sídle spol. A.S.A. 
Liberec, s. r. o., Mydlářská 105/10.

nové nádoby na sEparaci nápojových kartonů

do stacionárních kontEjnErů
patŘí: baterie a drobná elektrozařízení 
jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, jako jsou např. kláves-
nice, dále discmany, telefony, elektronické 
hračky a podobně
nEpatŘí: televizory, počítačové monitory, 
zářivky, úsporné žárovky, velké a malé do-
mácí spotřebiče (jako např.: ledničky, prač-
ky, mikrovlnky, chladničky, vysavače, varné 
konvice a podobně)

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) 
můžete jinak stále bezplatně odevzdat 
na sběrný dvůr města Liberce v Ampérové 
ulici. Informace o sběrných dvorech nalez-
nete na www.liberec.cz 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte 
na odbor komunálních služeb Magistrá-
tu města Liberec, tel: 485 243 456 nebo 
485 243 422.

statutární město Liberec letos realizovalo projekty na úspo-
ru energií v základních a mateřských školách, které jsou spolu-
financovány Evropskou unií.

V září byla předána zrekonstruovaná škola v Jabloňové ulici, 
o které jsme vás informovali v říjnovém vydání Zpravodaje. K pře-
dání dalších školských zařízení došlo v minulých dnech. Jde o projekt 
ZŠ vrchlického – realizace úspor energie, který zahájilo statutární 
město Liberec  15. 6. 2010. Dotace činí cca 4,9 milionu korun. Zhoto-
vitelem stavby byla společnost BREX spol. s. r. o. o úsporu energií 

šlo i u projektu ZŠ Lesní, který byl rovněž zahájen 15. 6. 2010. V tom-
to případě dotace činí cca 13,8 milionu korun. Zhotovitelem stavby 
byla společnost INTERMA, a. s. Oba projekty byly spolufinancovány  
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR  v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Dokončení projektů podpořených Evropskou unií
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Nový areál Dětského centra Sluníčko v Pekárkově ulici dostává 
konečnou podobu. V úterý 5. října se zde uskutečnil poslední kont-
rolní den a městská příspěvková organizace se do nově zrekonstru-
ovaných prostor přesune v polovině listopadu.

Provoz Dětského centra Sluníčko je doposud rozdělen do dvou 
samostatných budov. V budově Husova 91 jsou umístěny děti 
od narození zpravidla do 1 roku věku, o starší děti do 6 let je pečo-
váno v budově U Sirotčince 407. Díky novému areálu v Pekárkově 
ulici dojde nejen ke zjednodušení provozu a snížení nákladů, ale 
také ke zkvalitnění péče o děti. Dosavadní objekty totiž nesplňují 
požadavky na zázemí co nejvíce podobné rodinné péči. V Pekárko-
vě ulici jsou zřízeny čtyři rodinné buňky, dále kojenecké oddělení, 
jednotka pro handicapované děti a děti sondované. Novinkou jsou 
i prostory, kde mohou žadatelé o dítě pobývat s dítětem a vzá-
jemně si na sebe zvykat. Je zde také zázemí pro utajené porody.  
V rodinných buňkách, které mají podobu bytu se samostatnou 

koupelnou, ložnicí, kuchyňským a jídelním koutem budou děti 
bydlet ve skupinkách a při péči o ně se budou střídat denní a noční 
pečovatelky. „Ty větší děti již nebudou spát ve vysokých kovových 
postýlkách, ale na nových dřevěných válendách, ze kterých si mo-
hou samy slézt a dojít třeba na toaletu,” vysvětluje další výhody 
rodinných buněk ředitelka centra Anna Vereščáková. „Jde o to, aby 
se naučily žít v běžném prostředí a necítily se po přechodu do nové 
rodiny zmatené pro nás zcela běžnými věcmi,” dodala. 

„V rámci kompletní rekonstrukce byla provedena přístavba spojo-
vacího krčku a kanceláří se schodištěm, zbudovány dva výtahy, nové 
příčky, výměna oken a dveří, byla položena nová střešní krytina, 
včetně zateplení střechy a fasády. Prostory mají nové podlahové 
krytiny, obklady a dlažby. Došlo k rekonstrukci rozvodů vnitřního 
vodovodu a kanalizace, topení, elektroinstalace a hromosvodu. Po-
stavila se také nová opěrná stěna, která přispěla k rozšíření zahra-
dy, na níž je umístěno brouzdaliště pro děti,“ vypočítává provedené 
úpravy náměstkyně primátora pro věci sociální Naďa Jozífková. 

sLuníčko udělalo 
VELIKý KROK DOPřEDu

Rodinné buňky jsou vybaveny kuchyňským a jídelním koutem, vestavě-
nými skříněmi a koupelnou s nízko posazenými toaletami tak, aby co 
nejvíce vyhovovaly malým obyvatelům

Prostorná a světlá herna bude sloužit k setkávání a společným hrám

Atrium dětského centra; spánek v kočárku na čerstvém vzduchu umož-
ňují dětem prostorné terasy

„Tento nový areál je pro Liberec díky svému vybavení velikým kro-
kem kupředu v oblasti péče o děti,“ zdůraznil primátor Jiří Kittner 
při prohlídce nových prostor.

 dětské centrum sLuníčko Liberec je příspěvkovou organiza-
cí statutárního města Liberec. Poskytuje komplexní zdravotně-so-
ciální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem od narození 
do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo 
narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních, a jimž nelze zajistit 
řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních důvodů zaříze-
ní může tuto péči poskytovat i dětem starším, zpravidla do věku 
6 let. Centrum poskytuje diagnostickou, terapeutickou, rehabili-
tační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální. 
Vybavení zařízení a odborná erudice personálu umožňuje poskyto-
vat komplexní péči i dětem se závažným handicapem. 

Text a foto: Markéta Hozová
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Základní škola Barvířská již několik let 
spolupracuje se školou Kapellen-Volkss-
chule z německého Augsburgu. V rámci 
partnerského programu probíhají každo-
roční několikadenní návštěvy žáků i peda-
gogů střídavě v Liberci a v Augsburgu a je-
jich účelem je seznámit žáky s kulturou jiné 
země, umožnit jim navázat nová přátelství 
a v neposlední řadě i procvičit se v aktivním 
užívání cizího jazyka. 

Letos připadla hostitelská úloha Liberci 
a my jsme v pondělí 11. října mohli na nádraží 
přivítat skupinku 17 německých žáků společ-
ně se svým učitelem a paní ředitelkou. Při-
jeli pouze na čtyři dny, a proto jsme chtěli 
zprostředkovat co největší množství zážitků, 
takže program měli opravdu nabitý.

První seznámení s Libercem proběhlo 
ještě tentýž večer, kdy se celá skupina v do-
provodu českých učitelů prošla centrem 
města a zhlédla večerně nasvícený Liberec, 
jeho historické památky i moderní obchodní 
centra. Stejně důležité však bylo i seznáme-
ní s našimi žáky 7. a 8. ročníku, kteří se měli 
účastnit společných akcí. Došlo k němu 
ráno při společné konverzační hodině ang-
ličtiny. Děti si sdělovaly informace o sobě, 
svých rodinách a zájmech. Proč zrovna v an-
gličtině, když návštěva přijela z Německa? 
V naší škole se němčina začíná vyučovat až 
v 7. ročníku, zatímco angličtina mnohem 
dříve. A co víc: takhle byli všichni na stejné 

lodi, protože museli používat cizí jazyk. Po-
čáteční ostych brzy zmizel a téměř všichni 
se nechali strhnout k živé komunikaci.

Úterní program pokračoval návštěvou 
radnice, kde naši hosté absolvovali komen-
tovanou prohlídku celé budovy včetně rad-
niční věže. Největší úspěch u německých 
žáků měla vyhlídková věž, ze které mohli 
vidět Liberec jako na dlani. Obdivovat moh-

li významné liberecké budovy a dozvěděli 
se i něco z historie. Odpoledne pak navštívi-
li ZOO, kde se mimo jiné podívali na pandu 
červenou, kterou naše škola sponzoruje. 
Týž den se našel čas i na sportovní klání, 
čeští a němečtí žáci vytvořili čtyři smíšená 
družstva a zahráli si spolu florbal, později 
se spolu utkaly i české a německé fotbalové 
naděje. Výsledek zápasů nebyl podstatný, 
důležité bylo se nezranit a prohodit nějaké 

to anglické slovo v průběhu hry. Večer pak 
všichni vyrazili do Babylonu, kde nejprve 
potrápili své mozkové závity v IQ parku 
a náročný den završili dováděním v aqua-
parku. Zde kromě běžných atrakcí, jako jsou 
tobogány, průplavové kanály či vířivky, mě-
li možnost vyzkoušet si aquazorbing, který 
se těšil velkému ohlasu všech. Dokonce ani 
augsburgská paní ředitelka neodolala na-
bídce nechat se zavřít do velké nafukovací 
koule a v ní se pohybovat po vodní hladině. 
Udržet rovnováhu nebylo vůbec jednodu-
ché, a o to legračněji tyto pokusy působily. 

Středa byla ve znamení výletů. Hned ráno 
to byl sychrovský zámek a poté vycházka po Ji-
zerských horách. Odměnou za ušlé kilometry 
byl adrenalinový zážitek v podobě několika 
jízd na bobové dráze a skákání na vzduchové 
trampolíně. Pobyt augsburgských byl završen 
společným posezením českých a německých 
učitelů, zatímco děti si zatančily na diskotéce, 
kterou jim připravili naši deváťáci. 

Ve čtvrtek už všechny čekalo jen smutné 
loučení, poslední výměny e-mailových ad-
res a pak už naši přátelé odcestovali domů 
do Augsburgu, kam se za nimi příští rok 
opět vypraví žáci a učitelé z Barvířské. Celá 
akce byla podpořena Fondem pro partner-
skou spolupráci statutárního města Liberec 
a Česko-německým fondem budoucnosti, 
kterým tímto děkujeme.

ZŠ Barvířská hostila partnerskou školu z Augsburgu

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 
2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské prů-
kazy pozbývají platnosti.

kde si mohu vyměnit Řp? Na určeném pracovišti obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města), 
příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.

co musím mít s sebou? „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pra-
covišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Platný 

Na podzim letošního roku uspořádalo oddělení sociálně-právní 
ochrany odboru sociální péče libereckého magistrátu víkendové 
setkání pěstounských rodin. To se uskutečnilo v krásném prostředí 
Jizerských hor na chatě Muhu v Jindřichově u Jablonce nad Nisou. 
Víkendové akce se zúčastnilo 10 pěstounských rodin s 18 dětmi. 
Pro děti a dospělé byl připraven odborný i volnočasový program. 
Sobotní odpoledne strávily rodiny s psycholožkami PhDr. Jarmilou 
Thérovou a Mgr. Kateřinou Krtičkovou, které se věnovaly jak dě-
tem, tak i dospělým. Večer si pak všichni ozdobili trička savovací Bc. Kamila Riedlová

technikou a opekli buřty na ohýnku. S ohledem na nepřízeň počasí  
si místo zpěvu při ohni zazpívali s kytarou v klubovně. Protože prše-
lo i v neděli, musel se změnit původně plánovaný výlet na rozhlednu 
Bramberk. Nahradily ho zábavné hry Bingo a Kufr. Všichni účastníci 
hodnotili setkání jako velmi zdařilé, mezi zúčastněnými se vytvořila 
vřelá atmosféra, a to i přes nepřízeň počasí. Nabídli jsme tak opět 
pomoc rodičům při jejich náročném poslání a ocenili péči o děti, kte-
ré přijali do svých rodin. Akce byla hrazena z rozpočtu odboru soci-
ální péče statutárního města Liberec. 

víkendové setkání pěstounských rodin

nEvyměníŠ – nEpojEdEŠ! 
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou fotografii 
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, ŘP, který podléhá povinné výměně.

kdy mně bude vydán nový Řp? Vydat ŘP je možné do 20 dnů 
od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti 
po úhradě správního poplatku 500 Kč. 

kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvoboze-
na od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše – správní po-
platek 500 Kč).

Mgr. Daniela Marková, ZŠ BARVÍŘSKÁ
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Celá pracovní skupina čítá 22 lidí z řad zaměstnanců magistrátu 
a tři externí informatiky. Všichni tito lidé zajišťují volby po stránce 
organizační a technické. Příprava věcí potřebných pro zdárný prů-
běh voleb trvá několik stovek hodin. Nejde jen o vytištění voleb-
ních lístků a jejich distribuci do schránek občanů. Magistrát v pří-
padě říjnových voleb mimo jiné přijímá kandidátní listiny pro volby 
do zastupitelstev obcí  (včetně kandidátních listin pro obce Dlouhý 
Most, Jeřmanice, Šimonovice, Stráž nad Nisou), a přihlášky k regis-
traci pro volby do Senátu, nechává tisknout volební lístky, zpra-
covává seznamy voličů, vydává voličské průkazy, zajišťuje volební 
místnosti a veškeré jejich vybavení volebními schránkami počína-
je přes kancelářské potřeby, výpočetní techniku, vlajku, mýdlem 
a ručníkem konče. Stohy bílých ubrusů, balíky obálek, hlasovacích 
lístků, USB disky a počítače, nástěnky, špendlíky, tužky, razítka. To 
všechno označené číslem příslušného volebního okrsku se v týdnu 
před volbami postupně připravovalo do  zasedací místnosti histo-
rické radnice. Zapisovatelé a předsedové jednotlivých volebních 
komisí si během pátečního dopoledne všechny věci potřebné pro 
vybavení „té své“ volební místnosti odváželi. V pátek ve 14 hodin, 
kdy se otvírají volební místnosti a volby začínají, musí být vše per-
fektně připraveno v souladu s platnou legislativou. Zapomenout 

voLby, tO JE PRáCE NěKOLIKA DEsítEK LIDí 

se nesmí ani na vlajku na budově, ve které je volební místnost, 
a státní znak uvnitř.

V sobotu 16. října se úderem 14. hodiny zavřely volební míst-
nosti a členové 87 okrskových komisí v Liberci a ve Vratislavicích 
nad Nisou tak stáli před nelehkým úkolem – zodpovědně a správ-
ně sečíst všechny platné hlasy oprávněných voličů. Volby v Liberci 
proběhly poklidně při účasti 43,58 % voličů. Podle informací členů 
jednotlivých okrskových volebních komisí lidé většinou řešili tzv.
„obálkový problém”, jelikož v Liberci probíhaly volby jednak do za-
stupitelstva obce a jednak do Senátu. Který lístek patří do které 
obálky, vysvětlovali volební komisaři lidem asi nejčastěji. Mno-
ho voličů také teprve z nástěnek ve volební místnosti zjistilo, že 
strana TOP 09 odvolala všech 39 kandidátů uvedených v podané 
kandidátní listině, a tak se voliči rozhodovali až takřka nad urnou, 
komu dají svůj hlas. Bohužel, volební zákon nedává registračnímu 
úřadu jinou možnost, jak o vzdání se či odvolání kandidáta po re-
gistraci kandidátní listiny informovat voliče, než právě zveřejněním 
této informace přímo ve volební místnosti.

Již tradičním prostorem pro volební místnosti jsou školní třídy. 
Volilo se ale také například v hasičských zbrojnicích, rehabilitač-
ním středisku nebo v prostorách penzionu a restaurace. Nejhezčí 

a také nejmenší volební místností pravděpodobně byla Pizzerie La 
Bonnacia v Liberci-Radčicích. Tamní účast hodnotila předsedkyně 
komise jako dobrou, z 519 voličů dorazila třetina do sobotní jede-
nácté hodiny. „Počítáme, že přijdou ještě po obědě, půjdou na pro-
cházku a zastaví se tady,” optimisticky se usmívali členové radčické 
komise v sobotu před polednem. Prvními a zároveň nejstaršími vo-
liči v Radčicích, kteří přišli volit, byli manželé Benešovi. Pan Beneš 
oslaví zanedlouho devadesáté narozeniny.

Útulno bylo také v malé „hasičárně“ v Krásné Studánce. „Hasiči 
se o nás dobře starají, už včera když jsme přišli, bylo krásně zato-
peno,” pochvalovala si předsedkyně volební komise sedmdesátého 
třetího okrsku Romana Bláhová. „Chodí hodně mladých lidí, měli 
jsme tu i jednoho nedočkavého voliče, který přišel a chtěl odvolit už 
v pátek dvě minuty před otevřením volebních místností,” prozradila 
studánecká zapisovatelka Míša Kubelková.

Až volební komise pečlivě sečtou hlasy ve svých okrscích, předa-
jí výsledky zástupcům Českého statistického úřadu (ČSÚ) a začne 
úklid a přeměna volebních místností zpátky na školní třídy, hasi-
čárny a pizzerii. Sčítání hlasů v letošních volbách do zastupitelstva 
Liberce bylo poměrně složité. Nejen velikost hlasovacího lístku 
s kandidáty všech třinácti volebních stran, tři zákonem stanovené 
způsoby úpravy hlasovacího lístku, ale i hlasy voličů, kteří  nevzali 
na vědomí odvolání kandidátů strany TOP 09 ve volbách v Liberci, 
vyžadovaly stoprocentní pozornost volebních komisařů. Správně 
vyplnit takzvané čárkovací archy, vše bez chyby přepsat do počí-
tačového programu ČSÚ a ještě všechno překontrolovat, vyplnit 
volební protokoly a další dokumenty, to spolu s úklidem voleb-
ní místnosti zabralo členům okrskových komisí  i několik hodin. 
Od sobotního pozdního odpoledne do nočních hodin se postupně 
sjížděly okrskové komise se svými výsledky zpátky na libereckou 
radnici, poslední komise dorazila ve 23.50 hodin. U vchodu se ode-
vzdávaly vlajky, ubrusy, nástěnky a také pytle s nepoužitými hla-
sovacími lístky. Po zaevidování v zasedací místnosti byly jednotlivé 
komise postupně předány přebíracím pracovištím ČSÚ.  Protokol 
o bezchybném zpracování výsledků a další dokumentaci přebírali 
k archivaci  členové volební pracovní skupiny magistrátu. Teprve 
po odevzdání všech dokumentů a veškerého volebního materiálu, 
včetně použitých hlasovacích lístků a úředních obálek a po potvr-
zení  správnosti sečtených dat mohl předseda okrskové komise 
ukončit zasedání a členové okrskových komisí mohli odjet v klidu 
domů. V pátek 22. října a v sobotu 23. října 2010, kdy se konalo 

Pokračování ze strany 1

Veškeré volební dokumenty v papírové podobě předávali členové voleb-
ních komisí pracovníkům magistrátu

Připravené volební materiály
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Pro žáky obou stupňů škol je velmi atraktivní aktivitou nocování 
ve škole. V Základní škole Česká ho realizujeme několikrát do roka, 
od loňska také zvlášť pro prvňáčky. V pátek 1. října se všechny tři prv-
ní třídy sešly v 17 hodin ve škole s baterkami a spací výbavou. Po sku-
pinkách se pak děti vypravily na putování po jednotlivých stanovištích. 
Zapojují se tu do připravených aktivit. Cílem je seznámit nejmladší 
školáky s celou školou, jednotlivými specializovanými učebnami včet-
ně motivace pro učení, zároveň zažít dobrodružství a legraci.

První zastávka ve florbalové hale děti rozehřála a rozpohybo-
vala. Zkusily si střelbu do prázdné branky i na brankáře, ale také 
pořádně fandit, radovat se z úspěchu druhého. Ve velké hudebně 
se školáčci naučili jednoduchou písničku, sami se doprovodili ryt-
mickými nástroji. Další zastávkou byla školní knihovna. Děti po-
zorovaly skřítky knihovníčky při práci, slyšely jejich příběh. V ja-
zykové učebně si zazpívaly indiánskou píseň s počítáním, naučily 
se anglicky napočítat do deseti. V polovině trasy přišly do školní 
kuchyňky, čekala tu ochutnávka – posilnění do další cesty. Násle-
dovala multimediální učebna, kde si všichni zkusili vybarvit obrá-
zek. Poučná i strašidelná byla učebna chemie. Pokusy, převleky 
vyučujících oživené laboratorními krysami (z plyše) a pro zvýšení 
efektu i zhasnutím, sledovaly děti s úžasem. Následně ještě všichni 
účastníci putování za poznáním navštívili tělocvičnu s připravenou 

opičí dráhou, ředitelnu s hádankami a malou hudebnu, kde se na zá-
věr naučili píseň a tanec HOKY KOKY. Po společném vyhodnocení 
a malém občerstvení se všichni nejmladší školáci plni dojmů ode-
brali ukládat ke spánku. Do akce zapojujeme také žáky 2. stupně, 
kteří v převlecích na každém stanovišti ochotně pomáhají. Nechy-
bí ani výzdoba, např. rozházené obří noty ukazující správnou cestu 
k hudebně. Náročná organizační příprava a obětování části víkendu 
se zúročí v pozitivním vztahu žáků ke škole. 

PaedDr. Jitka Mikešová, ředitelka ZŠ Česká

putování noční ŠkoLou

druhé kolo senátních voleb, začal volební maraton nanovo, i když 
už ne v takovém měřítku. 

Členové okrskových volebních komisí se poprvé scházejí nejpoz-
ději do 21 dnů před volbami. Na prvním zasedání okrskové volební 
komise je losem určen předseda a místopředseda komise a všichni 
členové včetně zapisovatele skládají v souladu se zákonem volební 
slib: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat 
svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právní-
mi předpisy České republiky.” Členové volebních komisí jsou k výko-
nu své činnosti v komisi samozřejmě řádně proškoleni pracovníky 
Českého statistického úřadu a Magistrátu města Liberce. Český 
statistický úřad zpracovává výsledky voleb a technicky zajišťuje 
dostupnost průběžných i celkových volebních výsledků. Činnost 
okrskové volební komise končí patnáctým dnem po vyhlášení vý-
sledků Státní volební komisí. 

Práce po volbách nekončí odevzdáním výsledků, vše je potřeba 
řádně archivovat, připravit podklady pro výplatu odměn, zkontro-
lovat případné připomínky k výpisům ze seznamů voličů, připravit 
osvědčení o zvolení zastupitelem, v případě voleb do Senátu vrátit 
složenou kauci kandidátovi, který získal v 1. kole voleb ve voleb-
ním obvodu alespoň 6 % z celkového počtu platných hlasů. V ne-
poslední řadě je nutné odvézt ze všech objektů vybavení volebních 
místností.

„Děkuji všem členům okrskových volebních komisí, zapisovatelům 
i celému realizačnímu týmu, který se podílel na přípravě a průběhu 
voleb za spolupráci,“ říká na závěr Jitka Štíchová, vedoucí pracovní 
skupiny pro přípravu voleb.

volby do zastupitelstva v číslech (Liberec bez vratislavic)
Počet volebních okrsků: 80 
Počet členů volebních komisí: 745
Počet lidí v pracovní skupině volby na MML: 22 + 3 
Počet kandidujících stran: 13
Počet kandidátů: 425 

Počet voličů v seznamu: 80 482
Počet odevzdaných hlasů: 1 217 277
Nejstarší volič ze seznamu voličů: 102 let

výsledky voleb
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky – volební obvod č. 34
• MUDr. Přemysl Sobotka (ODS) 36,97 % (1. kolo)

54,06 % (2. kolo)
• Mgr. Stanislav Eichler (ČSSD) 26,26 % (1. kolo)

45,93 % (2. kolo)

volby do zastupitelstva obce – počet mandátů
Změna pro Liberec – 9 křesel
Občanská demokratická strana – 8 křesel
Česká strana sociálně demokratická – 7 křesel
Liberec občanům – 6 křesel
Unie pro sport a zdraví – 3 křesla
Věci veřejné – 3 křesla
Komunistická strana Čech a Moravy – 3 křesla

Text a foto: Markéta Hozová
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Mezi živočichy, kteří svým způsobem života obtěžují obyvatele 
měst po celém světě, patří zejména potkani a divocí holubi. Ani 
v Liberci není ojedinělou záležitostí spatřit za bílého dne potkana, 
jak přebíhá přes cestu nebo shání potravu u kontejnerů. O téměř 
všudypřítomných holubech ani nemluvě. Málokdo si ale uvědomu-
je, že každý obyvatel i návštěvník města může přispět k redukci 
stavů těchto zvířat. Vše totiž začíná u prevence. „Udržování pořád-
ku, častý úklid, zabezpečení sklepních a půd-
ních prostor nebo pravidelná deratizace, kterou 
by měl každý vlastník nemovitosti provádět 
ze zákona, jsou osvědčené prostředky, které 
vedou ke snížení výskytu potkanů a holubů,“ 
řekla Monika Šilarová z odboru komunálních 
služeb libereckého magistrátu. 

Samo město Liberec provádí deratizaci 
ve svých objektech a na pozemcích dvakrát 
za rok. Celkové náklady na likvidaci zejména hlo-
davců jsou asi 150 tisíc Kč, přičemž pro zvýšení 
efektu jednotlivých opatření město spolupracuje s bytovými družstvy 
a vlastníky technické infrastruktury, která se často stává útočištěm 
potkanů. „Lidé si nesprávně myslí, že potkani žijí v kontejnerech a popel-
nicích. To ale nebývá pravda. Vyskytují se zde při hledání potravy, avšak 
žijí v různých sklepích, norách, v kanalizaci nebo otvorech v zemi,“ upo-
zorňuje Šilarová. Podle ní hubí specializovaná firma na objednávku 
města potkany zejména na sídlišti v Rochlici, na Broumovské, v okolí 
Králova Háje, na sídlištích Kunratická a Bída II nebo v ulici Mlýnská. 
Každoročně deratizátoři dorazí také do městských částí Staré Pavlo-
vice, Nové Pavlovice, Ruprechtice a Františkov. „Mimo těchto lokalit 
vždy přijímáme také podněty od občanů a opatření realizujeme i na zá-
kladě monitoringu výskytu obtížných živočichů. Mimochodem podle 
monitorování není Liberec postižen žádným extrémním přemnožením 
hlodavců ani holubů. Tito živočichové ve městech vždy byli a není mož-
né se jich zbavit úplně,“ uzavírá Šilarová.

V případě holubů odborníci pro snížení jejich výskytu doporu-
čují zejména zamezit hnízdění a omezit přístup k potravě. Pak se 
ptáci sami přestěhují a přestanou své okolí zatěžovat. „Jde hlavně 
o utěsnění vletových otvorů na půdy a do podkroví domů. Proti se-
dání na římsách nebo parapetech pomohou speciální zábrany, které 
jsou osazeny například na radnici. Ale i v boji proti holubům platí 
zásada maximální čistoty prostředí a tím omezení množství poten-
ciální potravy,“ vypočítává Monika Šilarová možnosti každého ob-
čana v boji proti obtížným živočichům. Za pravdu jí dává i městská 
vyhláška o veřejném pořádku. Její součástí je totiž i ustanovení 

Přemnožení potkanů a holubů 
může zabránit každý z nás

o čistotě veřejných prostranství. „Častým nešvarem je například 
krmení holubů. Ale i to se dá považovat za znečišťování, nehledě 
na skutečnost, že je v přímém rozporu proti snaze eliminovat tyto 
živočichy v městských aglomeracích,“ podotýká jeden z městských 
právníků Jan Audy.

Pokud by došlo k přemnožení potkaní populace ve městě, zasáhla 
by i krajská hygienická stanice. „Podle zákona o ochraně veřejného zdra-

ví může orgán ochrany veřejného zdraví z vlast-
ního nebo jiného podnětu rozhodnutím provedení 
speciální deratizace nařídit, pokud hrozí šíření 
nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních 
onemocnění nebo šíření škodlivých a epidemiolo-
gicky významných členovců, hlodavců a dalších 
živočichů,“ řekla vedoucí protiepidemického od-
boru Krajské hygienické stanice v Liberci Jana 
Prattingerová. Podle stejného zákona může spe-
ciální dezinsekci a deratizaci nařídit také obec, 
a to obecně závaznou vyhláškou. V uplynulých 

15 letech bylo k tomuto kroku na území Liberce přistoupeno pouze 
jednou a aktuální situace nenasvědčuje, že by se k němu muselo sáh-
nout znovu. „Pokud se každý bude chovat zodpovědně a pečovat o čis-
totu, není důvod se přemnožení obávat. Bez potravy dochází k migraci 
živočichů a jejich stavy se samovolně snižují na únosnou mez,“ uzavírá 
vedoucí odboru komunálních služeb Monika Šilarová. 

Martin Korych, tiskový mluvčí MML

jak přispět k redukci počtu holubů?
• Utěsněte vletové otvory do půdních prostor objektů
• Udržujte čistotu a pravidelně uklízejte
• Krmivo pro domácí zvířata zabezpečte před nálety holubů (např. 

nášlapná krmítka)
• Můžete na římsy a parapety použít ochranné prvky znemožňující 

usednutí
• Případnou likvidaci holubů svěřte specializované firmě

jak přispět k redukci stavu potkanů?
• Udržujte čistotu a pravidelně uklízejte, zejména ve sklepích
• Utěsněte otvory v zemi, průniky do sklepů, do kanalizace, zatrub-

něných vodotečí atd.
• Odpad ukládejte do k tomu určených a uzavíratelných nádob, 

víka zavírejte
• Nepřemisťujte a nedotýkejte se položených nástrah
• Případnou likvidaci holubů svěřte specializované firmě

První liberecký spolek paní a dívek vyhlašuje soutěž o NEJ cuk-
roví, do níž se může přihlásit každý bez rozdílu věku a pohlaví.

Vzorek upečeného cukroví (nejméně 5 kousků) a čitelně napsa-
ný recept je zapotřebí odevzdat do pátku 3. prosince 2010 na re-
cepci Klubu seniorů ve 2. patře v Palachově ulici č. 504/7.

soutěŽ o nEjLEpŠí cukroví
Odborná porota vybere 6. prosince 2010 tři vítězné re-

cepty na NEJLEPŠÍ cukroví a oznámí vítězům jejich prvenství 
a zároveň pozvání na sešlost, při které budou autoři vítězných 
receptů odměněni. 

Případné dotazy na telefonním čísle 777 099 113.
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Klub seniorů, Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 485 244 992,
klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz
Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin

program kLubu sEniorů

čtvrtek 
11. 11.

10.00–13.00 hodin 
kuželna tipsport arena

Tréninkové dopoledne v Kuželně. Přijďte si zahrát!

pondělí 
15. 11.

15.00 hodin 
klub seniorů

Beseda s Annou Sadílkovou. Na téma: Český cestovatel a fotograf Enrique Stanko Vráz

Úterý 
16. 11.

14.00 hodin 
klub seniorů

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

pátek 
19. 11.

10.00 hodin 
klubovna v 5. patře

Povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma: Turandot – beseda k Pucciniho 
opeře

pondělí 
22. 11.

9.00 hodin 
sál – suterén

Turnaj v šipkách o cenu „přátelství“. Zájemci se mohou přihlásit do úterý 16. 11. 2010 na recepci 
v Klubu seniorů ve 3. patře v Palachově ulici.

klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů ve 3. patře v Palachově ulici.
herní odpoledne s vlastou – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů.
Lehké relaxační cvičení s vlastou a natašou – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici, probíhá každý pátek 
od 8.30 hodin, 9.30 hodin a 10.30 hodin v suterénu – v sále KSK. Na cvičení je nutné se předem přihlásit.
tančíme v každém věku s natašou tonkovou – každý pátek od 15.00 hodin v suterénu – v sále KSK.
Bližší informace jsou k dispozici v Klubu seniorů, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 485 244 992.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb v Liberci pracuje 
skupina organizací, které se starají o zlepšení nabídky stávajících slu-
žeb pro rodinu, děti a mládež s cílem dalšího rozvoje služeb sociálně 
právní ochrany dětí, rozvoje psychosociálních služeb a vzdělávání v re-
gionu, odborného sociálního poradenství a dobrovolnických služeb. 
Skupina usiluje o zajištění komplexní péče o tělesně postižené osoby, 
o jejich pečující osoby, o podporu rodiny v širším smyslu propojením 
generací, dále o volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie, 
o podporu matek s dětmi v životní tísni a o služby podporující sladění 

profesního a rodinného života. Cílem je podpora zdravého rozvoje ro-
diny, zavedení nových služeb, rozšíření nabídky volnočasových aktivit, 
vše s cílem prevence kriminality u dětí a mládeže.

Tímto programem se kromě odboru sociálních a zdravotních 
služeb Magistrátu města Liberec zabývají neziskové organizace, 
jako jsou Středisko rané péče Liberec, D.R.A.K, o. s., Oblastní 
Charita Liberec, Centrum volného času Arabela, „D“ občanské 
sdružení, Centrum Generace, o. s., Člověk v tísni, o. p. s., Cent-
rum Kašpar, o. s., Středisko výchovné péče, HoSt Home Start ČR, 

posEZEní nad kŘíŽovkou o cEny

o. s., Dětské centrum SLUNÍČ-
KO, p. o., Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, p. o., Maják, 
o. p. s. a další organizace uve-
dené v Katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb.

Vyluštěnou tajenku zasílejte 
do 30. 11. 2010 k rukám pí. Ja-
roslavy Nývltové na adresu 
Statutární město Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
1 nebo e-mail: nyvltova.jarosla-
va@magistrat.liberec.cz. Obálku 
či e-mail označte heslem „KŘÍ-
ŽOVKA“ a nezapomeňte uvést 
své jméno, adresu a telefonní 
kontakt. Ze správných odpovědí 
bude vylosován jeden  luštitel. 
Tajenka z červnového Zpravoda-
je zní „roska jE ZdE pro vás 
jiŽ pětadvacEt LEt“ a jako 
výherkyně byla vylosována paní 
hana čejková.
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Když se řekne Holandsko, skupině studentů a profesorů Podješ-
tědského gymnázia se možná vybaví ochutnávání herynků, ježdění 
na kole po rušném Amersfoortu i kolem kanálů či poldrů, pečení 
minipalačinek, déšť na pláži v Scheveningenu, staré větrné mlýny 
v Kinderdijku či procházka podél grachtů v Amsterodamu. Nebo 
se jako první asociace vybaví jedna z holandských rodin, které se 
o studenty postaraly, či společně prožité večery.

Nejspíš to ale bude škola, ve které jsme strávili času nejvíce. S Het 
Nieuwe Eemland Amersfoort navázala naše škola spolupráci již na ja-
ře 2009, kdy přijala nabídku zúčastnit se anglicko-německého pro-
jektu. Studenti obou škol natočili několik videí, mimo jiné i o městě, 
ve kterém žijí. První krok k tomu, aby obě strany vyslovily přání na-
vštívit města, školy, rodiny a hlavně studenty z filmů osobně.

Po únorové návštěvě holandských studentů a profesorů v Liber-
ci následoval říjnový pobyt studentů a profesorů Podještědského 
gymnázia v Amersfoortu. Studenti měli možnost zapojit se nejen 
do větších učebních bloků v předmětech, na které byla první výměna 
zaměřena (biologie, tělesná výchova, hudební výchova), ale i do hodin 
latiny, výtvarné výchovy, němčiny, matematiky či rodného jazyka na-
šich přátel – dutch. Následovalo hodnocení, srovnávání, uvědomování 
si, co by se dalo u nás zlepšit, dělat podobně, co děláme lépe my…

PODJEŠtěDsKÉ GymNáZIum V AmERsFOORtu
To nejdůležitější jsou ale nová přátelství, která mezi studenty 

a profesory v Amersfoortu a Liberci vznikla.
Děkujeme za příspěvek z Fondu pro partnerskou spolupráci sta-

tutárního města Liberec na naši dopravu do Amersfoortu a také 
panu primátorovi J. Kittnerovi za přijetí našich hostů letos v únoru 
na radnici.

Již pátým rokem uspořádal odbor sociální 
péče libereckého magistrátu setkání dětí svě-
řených do péče jiné fyzické osoby než rodiče 
a těch, kteří se o tyto děti starají. Jednodenní 
exkurze  se tentokrát uskutečnila začátkem 
října ve výletním areálu v Pěnčíně.

Třiadvacet dospělých a třiadvacet dět-
ských účastníků navštívilo výrobnu skleně-
ných perlí a kozí farmu. Dozvěděli se, jak 
namáhavá je práce a kolik výrobních po-
stupů je zapotřebí pro to, aby vznikla třpy-
tivá krása české bižuterie. O jaké řemeslo 
a zejména zručnost jde, se děti přesvědčily 
hned na místě zhotovením vlastnoručních 

výrobků. A tak vznikly krásné náramky, ná-
hrdelníky i obrázky. 

O nic méně byla zajímavá návštěva farmy, 
kde se dozvěděli o chovu koz i ostatních zví-
řat, o výrobě kozího sýru a dalších produktů. 
Součástí exkurze byl i výlet na rozhlednu Čer-
ná Studnice, a tak den plný zážitků byl umoc-
něn i nádherným výhledem do kraje. Smys-
lem této akce bylo kromě výměny zkušeností 
lidí s podobným životním osudem i ocenění 
a odměna pro ty, kteří za rodiče dětí převzali 
nelehkou úlohu vychovatelů, a poskytli tak 
dětem tolik potřebné rodinné zázemí. 
Bc. Monika Tvrdková, odbor sociální péče

sEtkání s dětmi a jEjich vychovatELi

Oddělení kurátorské činnosti Magistrá-
tu města Liberec stejně jako v předchozích 
letech uspořádalo podzimní sportovní sou-
střední pro 16 dětí ve věku 12–15 let. Jde 
o děti, s nimiž oddělení kurátorské činnosti 
aktivně spolupracuje z důvodu různých po-
ruch jejich chování. Místem pobytu se stalo 
volnočasové středisko Radostín  nedaleko 
zámku Sychrov.

Během čtyř dnů děti poznaly nové kama-
rády, vyzkoušely si různé výtvarné techniky 
a podnikly mnoho výletů. Navštívily Bozkov-
ské dolomitové jeskyně. Velký zájem dětí 
vyvolala jeskyně Peklo a krápníkový útvar 
„Pirátská chodba“. Pro mnohé z nich byla 
návštěva jeskyní silným zážitkem, protože 

dosud nic obdobného neviděly. Celodenní 
cyklistický výlet jim umožnil poznat krásy 
Českého ráje. Cestou si na zámku Hrubá 
Skála otestovaly svou odvahu v lanovém 
centru. Po náročném dni stráveném v sedle 
kola byly děti plné dojmů. 

Cílem celého pobytu bylo motivovat děti 
formou sportovních aktivit ke zlepšení chová-
ní, naučit je využívat volný čas efektivně, vést 
je k zodpovědnosti, soudržnosti a kolegialitě 
k ostatním. Během pobytu děti navázaly me-
zi sebou přátelské vztahy. Velkým přínosem 
pobytu byla posílená vazba a získání důvěry 
dětí ke kurátorům, to bude zhodnoceno v ná-
vazné spolupráci s rodinami a dětmi. 

 oddělení kurátorské činnosti MML

PODZImNí sOustřEDěNí ByLO PRO DětI NEVíDANým ZážItKEm

Mgr. Stanislava Rygálová
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nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589, mic@infolbc.cz, 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 prostřednictvím bez-
platně informovat širokou veřejnost o akcích, které budete pořádat v roce 2011 v Liberci 
a blízkém okolí, zašlete je e-mailem na mic@infolbc.cz. Věříme, že díky naší vzájemné spo-
lupráci budeme moci nabídnout obyvatelům Liberce i turistům z jiných krajů pestrý výběr 
kulturního a sportovního vyžití. Těšíme se na vaše příspěvky, které můžete zasílat již nyní.
►veřejný provoz lanové dráhy Liberec–horní hanychov–ještěd je z důvodu pravidel-
ných revizí a oprav zastaven do 14. 11. 2010. 

nabídka ZboŽí
Doba Vánoc se rychle blíží, a s ní zároveň přichází i čas, kdy se snažíme drobnými dárky 
a pozornostmi udělat radost svým blízkým a přátelům. Jestliže jim chcete trochu přiblížit 
náš kraj, nezapomeňte při svých nákupech navštívit také naše infocentrum. Lze si zde 
vybrat z různých publikací i map, keramických předmětů, upomínkových předmětů HC Bílí 
Tygři a FC Slovan Liberec a kalendářů na rok 2011. 
Příjemným dárkem je zajisté i vstupenka na muzikál, divadelní představení či hokej, a pro-
to městské informační centrum nabízí možnost zakoupení vstupenek na kulturní a spor-
tovní akce v Liberci i celé České republice v rámci prodejních sítí Ticketpro, Ticketportal, 
Ticketstream, eVstupenka Liberec a Eventim.

historické udáLosti měsícE Listopadu
2. 11. 1907 vyroben první vůz značky RAF – Reichenberger Automobil Fabrik (103 let).
10. 11. 1938 vypálena synagoga (72 let).
18. 11. 1968 se konala stávka vysokoškoláků (42 let).
30. 11. 1587 dokončena stavba kostela sv. Antonína (423 let).

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

městské inForm ační cEntrum rady a kontakty
harcovský sportfest 2010 pořádají 

17. 11. na vysokoškolských kolejích studenti 
Technické univerzity Liberec. Na programu 
jsou: paintball, futsal, miniflorbal, street-
ball, FIFA 2011, STIGA hokej, stolní fotbal. 
Podrobnosti na www.sportfest.cz.

Po úspěšném vystoupení amerického sop-
ránového kontratenora Roberta Crowa, který 
se libereckým divákům představil v inscena-
ci barokní opery Julius Caesar, chystá Diva-
dlo F. X. Šaldy další mimořádnou pěveckou 
specialitu. Ve středu 17. listopadu vystoupí 
v Händelově nejslavnější opeře mladý altový 
kontratenor Jakub Burzyński – zpěvák, ale 
také dirigent a muzikolog, který se orientu-
je právě na interpretaci renesanční a barok-
ní hudby. Liberecké publikum tak bude mít 
další možnost slyšet zcela specifický hlasový 
rejstřík, tentokrát altový. V Händelově době 

altový kontratenor a zájezdy liberecké opery

div

zpívali mužské sopránové a altové role kast-
ráti, zpěváci, kteří v chlapeckém věku (před 
mutací) podstoupili příslušný zákrok a jejich 
hlas zůstal vysoký. Na rozdíl od ženského 
hlasu měl však mužskou sílu. Kastráti byli 
na počátku 18. století operními celebritami, 
jejichž popularita byla srovnatelná s dneš-
ními hudebními či sportovními hvězdami. Ti 
nejlepší z nich, jako byl Senesino či Farinelli, 
disponovali neuvěřitelným rozsahem a bri-
lantní technikou. Jejich honoráře mnohokrát 
převyšovaly honoráře skladatelů či ostatních 
zpěváků. Jakub Burzyński vystoupí v Liberci 
v altové roli Ptolemaia pouze jednou, neboť 
ihned poté vyráží Caesar i s polským kon-
tratenorem do Německa. Händelova opera 
tak vystřídá  Belliniho Náměsíčnou, která se 
v Německu představí divákům 3. listopadu. 
12. listopadu se pak tato magická opera vrátí 
opět na domácí libereckou scénu. Velké za-
hraniční turné čeká Náměsíčnou v lednu, kdy 
budou moci Belliniho operu zhlédnout diváci 
ve Francii a ve Švýcarsku.

Sto let oslavila 3. října paní Vilma Maleč-
ková, které přišla k tomuto jubileu popřát 
náměstkyně primátora Naďa Jozífková. Jmé-
nem svým i primátora Jiřího Kittnera popřá-
la oslavenkyni mnoho zdraví a sil do dalších 
let a předala jí květiny s dárkem.

Paní Malečková nám prozradila, že sto 
let také žije v Liberci, neboť se zde narodi-
la. „Každý den ráno pravidelně cvičím, každý 
den také chodím na procházky, a to za kaž-
dého počasí. Někdy si vyjdu i častěji. A hlav-
ně na nich potkávám známé sousedy, s nimiž 
si vždy ráda popovídám. Protože na tištěné 
slovo už tak dobře nevidím, nahradila jsem 
knihy a časopisy televizní obrazovkou. Pro-
střednictvím obrazovky ráda poznávám 
život lidí v jiných zemích, to mne velmi za-
jímá,“ svěřila se stoletá oslavenkyně. Poch-
lubila se i tím, že pracovala v bývalé Dorce, 
kde pletly svetry. Kromě svého zaměstnání 
se věnovala pěstování jahod, jichž ročně na-
sbírala na 120 kilogramů. „Že jsem se dožila 
tak vysokého věku, přikládám vitaminům 
z jahod, jichž jsem snědla požehnaně,“ směje 
se. Paní Vilma Malečková vychovala dceru 
a syna a těší se z vnoučat.

Text a foto: Dagmar Slezáková

vE sto LEtEch 
stáLE cvičí
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U příležitosti závodů ve skoku na lyžích Summer Grand Prix 2010 
na Ještědu byla ve skokanském areálu odhalena pamětní deska tvůrci 
skokanským můstků Miloslavu Bělonožníkovi. Desku spolu s primáto-
rem Jiřím Kittnerem odhalil syn Miloslava Bělonožníka Jiří. „Mám ra-
dost, že se na tátu nezapomnělo hlavně kvůli mamince. Doufám, že se 
na to shora dívá,“ řekl. Autorem pamětní desky, která vznikla na zakáz-
ku statutárního města Liberec a je umístěna vedle vchodu do provozní 
budovy na dopadu, je liberecký výtvarník Ivan Kolman.
Liberečan Miloslav Bělonožník zemřel v 91 letech letos v lednu. Byl prv-
ním českým skokanem na lyžích, jenž pokořil hranici 100 metrů, na Olym-
pijských hrách ve Svatém Mořici v roce 1948 obsadil šestnácté místo. 
K jeho znamenitým výkonům patří právě i 107 metru dlouhý skok z roku 
1955, kterým v německém Oberstdorfu vytvořil tehdejší světový rekord. 
Po skončení aktivní sportovní kariéry se věnoval stavbě skokanských 
můstků. Od roku 1969 předsedal subkomisi pro stavbu můstku FIS. Zave-
dl evidenci, homologaci a vystavování certifikátů skokanských můstků. 
Krom mnoha dalších skokanských můstků postavil i ty na Ještědu. 

Text a foto: Markéta Hozová

Vstup do Radničního sklípku opět zdobí původní lucerna. Je to dal-
ší počin města, který vrací historické budově radnice původní vzhled.

„Lucerna nad vchodem do Radničního sklípku byla patrná i z do-
bových snímků a pohlednic, ale je pravda, že pouze pomocí lupy,“ 
uvedl Jaroslav Čech, vedoucí oddělení správy budov libereckého 
magistrátu. V 70. letech minulého století byla odstraněna a nahra-
zena reklamou. „Při rekonstrukci sklípku jsme ji objevili pohozenou 
v přilehlých prostorách, kde ležela 20 až 30 let. To také odpovídalo 
jejímu stavu. Přestože je měděná, byla hodně poničená a chyběly 
i některé prvky,“ upřesňuje Jaroslav Čech. Lucernu proto nechalo 
město opravit odbornou restaurátorskou firmou, která kromě re-
pasované lucerny vyrobila  i všechny potřebné kovové díly včetně 
držáku. Skleněnou výplň lucerny původně tvořily zabrušované 
fazety, které však nyní nahradilo obyčejné sklo, a to z důvodu pří-
padného poničení.  Náklady na opravu činí 40 tisíc korun. „V noč-
ních hodinách bude svítit a zvažujeme i možnost umístění vhodné 
reklamy pro zdejší výstavní síň,“ dodal Čech s tím, že se také ještě 
musí natřít všechny kovové díly.

Text a foto: Dagmar Slezáková

LucErna se vrátila na původní místo

Nové multifunkční kulturní centrum mají od 10. října ve Vratislavicích 
nad Nisou. Jeho součástí je také stálá expozice věnovaná životu a dílu 
slavného vratislavského rodáka a světově proslulého konstruktéra Fer-
dinanda Porsche. Partnerem této stálé expozice se stala společnost Por-
sche Inter Auto CZ, která je výhradním importérem a prodejcem značky 
Porsche v České republice . 
Vratislavické multifunkční centrum bylo postaveno za necelý rok od polo-
žení základního kamene a místním občanům přinese oživení kulturního 
a společenského života. Vzpomínková expozice Ferdinanda Porsche přibli-
žuje návštěvníkům zajímavá fakta ze života slavného konstruktéra. Na-
bídne multimediálně zpracované informace o meznících v životě Ferdinan-
da Porsche, ale i poutavý pohled do historie značky, kterou založil.


