
Zápis ze 7. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 19. 9. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Mgr. Zora Machartová, Jana 
Zobínová, Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lenka Bobvošová 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová, PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, sociální 
věci a kulturu, Ing. Lucie Sládková – vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru MML 
Hosté: Ing. Karolína Hrbková – náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a 
cestovní ruch, Petr Hampacher - Maják, Lukáš Průcha – Člověk v tísni, Mgr. Marta Kultová - 
DDM Větrník, Michaela Horáčková - V-klub, Bc. Veronika Dufková – KS Kontakt 

Program jednání:  

1. Volnočasové aktivity pro děti z centra města, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
2. Různé  

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo Mgr. Palečkové, která téma 
volnočasových aktivit navrhla do programu komise. 

Mgr. Palečková: 

− v centru města často vídá skupinky malých dětí a mládeže, které nemají co dělat a 
„poflakují“ se po městě, zajímalo by jí, co můžou v centru dělat, kam mohou zajít - mimo 
známý V-klub (ulice 5. května) a KS Kontakt (Palachova ul.) 

− maminky s malými dětmi můžou jít pouze do nějaké kavárny či restaurace s dětským 
koutkem 

− v centru chybí sportovní hřiště (plácky), funguje pouze Skatepark 
− jako příklad dobré praxe uvedla mobilní nízkoprahový autobus v Kutné Hoře, který je 

zařízen jako klub, kde je připojení k internetu, hudební zkušebna, apod. – počáteční 
investice tohoto projektu byla 6 mil. Kč + je nutné zajistit provoz, který se odhaduje na 2 
mil. Kč/rok 

Ing. Hrbková: 
− informace o nové mapové vrstvě na mapovém serveru Marushka, kde jsou vyznačeny 

dětská a sportovní hřiště v Liberci, do budoucna by zde měly být vyznačeny cyklostezky, 
cesty vhodné pro běhání, kočárky, invalidní vozíky apod. 
http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?ThemeId=10 

− odbor ekologie a veřejného prostoru nyní hledá vhodnou formu propagace a medializace – 
trhací mapy s odkazem na web 

− v Liberci nyní probíhá revitalizace všech pískovišť, vznikají nová hřiště, fitness prvky, 
workoutové věže 

− nové sportovní prvky instalovala také TUL a workoutovou věž KÚLK, SML chystá 
vybudovat nová hřiště v lokalitě Vesec, Doubí 

− SML plánovalo vybudovat nové hřiště v ulici Hvězdná, ale pro negativní ohlasy některých 
občanů se rozhodlo projekt zrealizovat v ul. Budyšínská 



− snaha o revitalizaci pozemků u vstupu do krytu CO u Papírového náměstí, problémem je, 
že SML není vlastníkem dotčených pozemků, jednání s firmou S-group 

− nabídla organizacím vybudování herních prvků, hřiště, sportovního plácku přímo „na 
míru“, případně zapojení dětí do výsadby zeleně ve městě – kladný vztah k veřejnému 
prostoru 

− pro lepší dostupnost NZDM uvažuje SML o zavedení jízdného pro děti do 15 let zdarma, 
Mgr. Machartová: problém, jak to prokázat 

MUDr. Absolonová: 
− propagace: distribuce trhacích map do škol, zajímavé směrovky 
− hřiště v centru: náměstí Českých bratří, Oldřichova, Liberecká přehrada, Gutenbergova 

(vandalismus) 
Mgr. Kultová: 
− za DDM Větrník (Riegrova ul.) je také zahrada pro veřejnost – je možné ji vyznačit na mapě 
− pro sportovní vyžití využívá DDM Větrník prostory Technického muzea, výborná 

spolupráce s p. Němečkem – kroužky: skateboarding, airsoft, parkour a freerun 
− vybudování hřišť je důležité, ale důležitější jsou místa (prostory), kde si děti můžou 

popovídat, zahrát si hry, něco tvořit, ideálním místem by bylo právě centrum města 
− zapojení dobrovolníků – aktivních seniorek 
Bc. Bobvošová: 
− D.R.A.K. také plánuje do budoucna vybudovat hřiště na svých pozemcích  
− problémem je, že rodiče nemají na volnočasové kroužky pro děti peníze 
Bc. Dufková: 
- problémem je, že rodiče ani neví, kde jsou jejich malé děti, do Kontaktu přicházejí relativně 

malé děti z ubytovny Jablonecká 
- kroužky v Kontaktu nejvíce navštěvují děti ve věku 8-12 let 
- pro tuto cílovou skupinu chybí i dobrovolníci 
p. Průcha: 
− nízkoprahové zařízení Dobiášova nenavštěvují jen místní děti, ale přijedou např. i děti ze 

sídliště Františkov 
− pozitivní vliv projektu Obědy do škol – děti mají oběd a zůstanou tedy i na odpolední 

kroužky 
Mgr. Machartová: 
− informace z jednání sociálního výboru KÚLK – krácení finančních prostředků na sociální 

služby, analýza efektivity jednotlivých sociálních služeb, redukce organizací, zařazených 
do základní sítě, % krácení není známo 

p. Hampacher: 
− je nutné rozlišit dvě věci a to stav veřejného prostoru x nabídku aktivit a vyžití, problémem 

zůstává nedostatek kvalitních pracovníků a organizací, které sociální služby pro tuto 
cílovou skupinu poskytují, chybí prostory, kde služby poskytovat, KÚLK připravil 
individuální projekty na podporu SASu pro rodiny s dětmi – žádná organizace se 
nepřihlásila 

− Maják navázal spolupráci s V-klubem 
− pro rozšíření terénních služeb chybí lidé a prostory, jako přínosné by viděl zvýšení platů 

kvalitních terénních pracovníků 
 

Závěrem proběhla na dané téma diskuze.  
 
 
 



Odkazy na zúčastněné organizace: 
https://www.ddmliberec.cz/ 
http://www.ksk-liberec.cz/ 
https://www.clovekvtisni.cz/ 
http://www.majakops.cz/ 
 
 
Závěr: Venkovních volnočasových ploch je řada, pro různé věkové skupiny, existuje i databáze 
těchto ploch v aplikaci Marushka, Ing. Hrbková nabízí individuální řešení rozšíření těchto 
ploch, pro cílovou skupinu mladších dětí chybí v centru volnočasový kroužek (klub) a prostory, 
kde by se tyto aktivity konaly, zároveň chybí kvalifikovaní pracovníci a otázkou je i budoucí 
financování těchto aktivit. 

 

K bodu 2 - Různé 

• Bc. Poruba informoval o nové taktice podvodníků – podvodník zavolá seniorovi jako jeho 
vnuk a vymyslí si smyšlený příběh o např. autonehodě a žádá o finanční pomoc, řešením je 
nastavení hovorů pouze z uložených čísel, v případě chytrého telefonu nainstalování 
aplikace „můžu to zvednout?“ nebo „nevolejte.cz“  

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 17. 10. 2017 od 16.00 hodin 
v II. pat ře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 202 (vedle obřadní síně) 
společně se členy řídicí pracovní skupiny komunitního plánování na téma Komunitní plán 
na rok 2018-2022 za účasti p. Polesného z organizace Centrum komunitní práce Ústí nad 
Labem, z.ú., která pro SML nový komunitní plán zpracovává, pozvánku s časovým 
předstihem zašle tajemnice komise 

V Liberci 25. 9. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r.– předsedkyně komise  


