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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou první vydání Zpravodaje v roce 2010. Jak jste
si jistě všimli, prošel drobnou, ale podstatnou změnou ve své grafice, která,
jak pevně věřím, přispěje ke snazší
orientaci v každém v ydání. Změny
však doznává nejen vizuální podoba
časopisu, ale také jeho obsah. Rádi
bychom vám přinášeli více informací
z dění ve městě, především v propojení
s novou podobou internetových stránek w w w.liberec.cz, které poskytují
jedinečnou možnost články v tištěné
podobě doplňovat, či přidávat další.
Jsem přesvědčen, že tyto dva komunikační zdroje se stanou hlavním informačním zdrojem pro všechny, kdo mají
rádi Liberec a zajímají se nejen o jeho
historii a současnost, ale také o jeho
budoucnost.
Změnami bude ale procházet také Liberec sám – rok 2010 bude rokem, v němž
bude zahájeno mnoho důležitých projektů – připomeňme záchranu budovy Městských lázní, rozšíření bazénu, úpravu několika parků, navrácení důstojné podoby
Soukennému náměstí a mnohé další – mnohé z toho bude financováno z prostředků
Evropské unie, které se nám daří pro Liberec velmi dobře čerpat. Návratu na náměstí
Dr. Edvarda Beneše se dočká také tolik oblíbená Neptunova kašna.
Bude to ale také rok, kdy, jak věřím, se začne světová ekonomika stabilizovat, což
je dobrá zpráva i pro naše město. Čekají nás ještě mnohé obtíže a neznamená to, že
jako mávnutím kouzelného proutku na tom budeme opět dobře. Ale už jsme se odrazili od onoho pomyslného dna. Teď bude jen na nás všech, jak rychle budeme opět
„růst“. Samozřejmě ne vše můžeme ovlivnit, ne vše je v našich rukou – ale nesmíme
si naopak myslet, že vše je v rukou někoho jiného.
Přeji vám do dvacátéhoprvního svobodného roku mnoho osobní síly, která rodí úspěchy,
mnoho lidskosti, která je zárukou dobré společnosti, a pevné zdraví ve společnosti těch,
které máte rádi. A také ať během následujících měsíců potkáváte mnoho usměvavých tváří.
VáŠ Jiří Kittner

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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Pozvánka na XViii.
ples primátora
Večer 5. února bude v Domě kultury patřit XVIII. plesu primátora, jehož výtěžek bude věnován Transfuznímu oddělení Krajské
nemocnice Liberec, a. s. Plesovým večerem,
který začíná ve 20.00, bude provázet Marcela Augustová a k tanci bude hrát Orchestr
Ladislava Bareše. Do programu je zařazena
módní přehlídka, vystoupení Tanečního klubu Koškovi a jiné. Vstupenky jsou v předprodeji v Městském informačním centru
a v Domě kultury a jsou slosovatelné.

Koncert
v Lidových sadech
V Liberci 6. 2. 2010 v Lidových sadech
od 20.00 hodin vystoupí poprocková kapela Prowizorium. Za veškeré vstupné kapela daruje ZUŠ Jabloňová hudební nástroje
a techniku. Jako předkapela vystoupí kapela
Pí půl složená ze žáků této školy. Záštitu
nad koncertem převzal náměstek primátora Liberce Ondřej Červinka.
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1. zasedání zastupitelstva města v roce 2010
se koná v čtvrtek 28. ledna 2010 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK JEDNOU
Z PRIORIT PRO ROK 2010
Drobná kriminalita, přestupky proti veřejnému pořádku a s tím mnohdy spojená
čistota města – to jsou jen některé z bodů agendy v boji vedení liberecké radnice
za bezpečnost a veřejný pořádek ve městě. V loňském roce prošla Městská policie
Liberec důležitou restrukturalizací, která
je součástí dlouhodobé strategie snížení
drobné kriminality v Liberci. K tomu byly
schváleny nové vyhlášky, umožňující efektivní boj s největšími nešvary, se kterými se
obyvatelé města setkávají.
„Stejně jako v jiných městech, také v Liberci se stále potýkáme s drobnou kriminalitou či porušováním předpisů, které je
pro většinu slušných obyvatel města nepříjemné,“ říká primátor města Jiří Kittner.
Proto se vedení radnice rozhodlo stanovit
si na rok 2010 bezpečnost jako jednu ze

svých priorit. „Není to ale tak, že dosud
jsme nic nepodnikli – v uplynulých měsících
jsme přijali několik vyhlášek, které jsou důležité pro boj s hlavními problémy, a také
naše Městská policie udělala velký kus práce, když se celá transformovala do podoby,
která umožní její efektivní nasazení do ulic,
tedy tam, kam jsou potřeba,“ doplňuje primátor Kittner.
Jedním z konkrétních úkolů, na kterých
primátor spolu s ředitelem Městské policie
Liberec Ladislavem Krajčíkem spolupracuje,
je oblast kolem obchodního domu My Liberec, tedy především ulice Fügnerova a Soukenného náměstí. „Jedná se o jedno z důležitých center města, které dnes z hlediska
bezpečnosti není zcela v pořádku. Stalo se
místem setkávání různých sociálně vyčleněných osob, což vede ke zvýšenému počtu

přestupků a k drobné kriminalitě. Proto jsme
pro tento rok připravili několik opatření, která, jak věříme, pomohou tuto situaci vyřešit,“ popisuje primátor Kittner jeden z úkolů
pro nadcházející měsíce. Mezi ty další patří
další rozšíření sítě okrskářů, kteří se setkali
s velkým ohlasem u obyvatel Liberce. Podle průzkumu, který má Městská policie Liberec k dispozici, zná 47 % obyvatel města
svého okrskáře a více než polovina obyvatel tento projekt vítá. „Není to vlastně nic
úplně nového, tento systém v celé republice
velmi dobře fungoval například za první republiky – my se k němu jen vracíme, protože
jsme přesvědčeni, že obzvláště v dnešní přetechnizované době je osobní kontakt s těmi,
kdo zajišťují naši bezpečnost, velmi důležitý,“ vysvětluje filozofii celého projektu primátor Kittner.
(R )

Provozovatel Městského stadionu
a arény se nemění
Městský stadion v Liberci včetně Tipsport areny
bude nadále provozovat společnost S group Sport
Facility Management (dříve Stadion spol.). Ta rozsáhlý sportovní komplex spravuje již od roku 1992. Na listopadovém zasedání
o tom rozhodli zastupitelé města, když schválili koncesní smlouvu, která umožní společnosti S group Sport Facility Management
s. r. o. provozovat areál dalších 20 let.
SMLOUVA

Zastupitelé tak završili více než rok a půl dlouhý proces výběru
nového provozovatele jednoznačným hlasováním, kdy se proti návrhu vyjádřilo pouze 9 z 38 přítomných zastupitelů. Provozovatel
tak dostane od města na základě nové smlouvy 11,7 milionů korun
ročně. Za to město získá v areálu 4 000 hodin pro sportovní kluby
a školy a zbaví se provozních oprav v celém areálu, což v ročním
provozu činí zhruba 3 miliony korun.
„Nová smlouva je pro město jednoznačně výhodnější,“ řekl náměstek primátora Ondřej Červinka. „Navíc smlouva z roku 1992
nebyla optimální z právního hlediska. Nebyli jsme si například jisti,
zda se nejedná o nepovolenou veřejnou podporu,“ upřesnil.
Díky nové smlouvě mohou podle něj také účinněji dohlížet na to, jaké aktivity na sportovištích probíhají, a při nedodržení podmínek udělovat sankce. „Provozovatel tak bude více pod tlakem,“ dodal Červinka.
Podle opozičního zastupitele Jiřího Šolce probíhalo výběrové řízení
tak, jak mělo. „Žádné pochybení nenastalo. Škoda, že se přihlásil jen
jeden uchazeč,“ řekl zastupitel, který kritizoval minulý způsob financování. Vadilo mu, že provozovatel areálu dostával dotaci od města
paušálně. Podle něj nebylo jasné, na co konkrétně se dotace od města
používá. Nový systém mu přijde transparentnější.
„Schválení naší společnosti jako vítěze z koncesního řízení, takto vysokým počtem zastupitelů, bereme jako potvrzení kvality naší
práce. Areál provozujeme od roku 1992 a rozhodně nemáme pocit,
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že by naše úloha v tomto komplexu skončila,“ řekl jednatel společnosti S group Sport Facility Management, Lukáš Přinda.
Provozovatel připravuje další rozvoj areálu, který si už nyní vysloužil obdiv mnoha jiných měst nebo okolních zemí. „Chceme zejména pracovat na doplnění relaxačních aktivit v areálu. Budeme usilovat
o rekonstruování budovy staré kuželny, kde by mělo vzniknout rehabilitační centrum,“ dodal Přinda. V areálu dnes sportuje kromě veřejnosti
více než 25 sportovních klubů. Od roku 2005, kdy byla dostavěna
Tipsport arena, se zde pořádají kulturní, společenské a sportovní akce,
a to jak mezinárodního, tak regionálního charakteru. V areálu Městského stadionu nalezne vyžití v průměru až 500 000 lidí za rok.

Rozvoj Městského stadionu
se nezastaví
Areál Městského stadionu je již nyní svojí kompaktností špičkou
v České republice. Největší proměnou prošel v roce 2005, kdy byla
v komplexu dostavěna multifunkční Tipsport arena a tzv. krček se
specializovanými tělocvičnami. Rozvoj však pokračoval i po roce
2005, kdy se v areálu podařilo zprovoznit několik funkčních sportovišť a zařízení, která vznikla bez finančního zatížení města.
Projekty realizované za účasti S group Sport Facility management v areálu Městského stadionu v Liberci:
• Víceúčelové rekreačněsportovní dráhy
• Víceúčelové dětské hřiště
• Rekonstrukce a dostavby víceúčelové tribuny v areálu Městského stadionu
• Baseballové a softbalové hřiště
• Multifunkční hřiště s trávou třetí generace
• Multifunkční hřiště pro americký fotbal
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Osud Liberce máme všichni ve svých rukou
Rozhovor s primátorem Jiřím Kittnerem
Rok 2010 bude pro Liberec téměř přelomový – začne se s rekonstrukcí Městských lázní, na náměstí Dr. Edvarda Beneše se vrátí
Neptunova kašna, změnou podoby projde také Soukenné náměstí,
zahájeny budou úpravy několika parků, vznikne městská příspěvková organizace Městské lesy. To je jen malá část projektů, které
vedení radnice v čele s primátorem Jiřím Kittnerem v uplynulých
měsících obyvatelům Liberce představilo.
Není těch projektů najednou hodně? Nespěchá se příliš?
Ten seznam není vlastně nic výjimečného. Mám pocit, že posledních 10, respektive 20 let se v podobném tempu pokračuje
neustále. Snažíme se vyrovnat s dědictvím, které jsme získali z dob
„věčné svobody a míru“, opravujeme a zachraňujeme památky, které se v Liberci dochovaly. Bohužel jich není tolik, kolik bych si přál,
mnoho jich muselo ustoupit „moderní“ socialistické zástavbě. Ti
lidé se snažili smazat historii a ducha našeho města, protože představovalo mnohé z toho, co oni nenáviděli. Liberec byl vždy velmi
krásným a hrdým městem, úplně jiným, než byla ve své době podobně velká města v tehdejším Československu. To je velký závazek, navrátit mu jeho pozici například z přelomu století.
Dá se to ale vůbec? A existuje nějaký časový plán, kdy to
všechno bude dokončeno?
To bude trvat ještě dlouho, a zda se to podaří, vlastně nezáleží
tak úplně jen na primátorovi, magistrátu nebo nějaké jiné instituci.
Můžeme se snažit, ale například spousta budov není v majetku města a na jejich záchraně se nemůžeme tedy podílet přímo. Myslím ale,
že naším úkolem je také podporovat ty, kdo chtějí do podobných
aktivit investovat. Není to jen o penězích a investicích, ale o celkové
atmosféře, na které bychom se měli jako město podílet. Chystám
v tomto směru nějaké projekty, snad alespoň trochu pomohou.
Prozradíte, o co se jedná?
To bych možná zatím raději neříkal – všechno má svůj čas a až
bude vše připraveno, určitě plány představím, už proto, že bych
rád, aby se do nich zapojil doslova celý Liberec. Myslím, že společensky je naším velkým úkolem aktivizovat obyvatele našeho města. Snažit se o pozitivní atmosféru, nikoli o pocit zmaru, který se
některé politické strany či jednotlivci snaží kolem sebe šířit.
Není to ale právě politika obecně, co tuto „blbou náladu“ v široké veřejnosti prohlubuje?
Já už jsem to říkal několikrát – politika zhrubla a v důsledku toho
zhrublo také naše vnímání světa, našeho okolí. Můžeme se tomu
podvolit tím, že si budeme opakovat, v jak špatné náladě naše země je a že za to může politika. Nebo s tím můžeme bojovat. Každý
svým způsobem. Četl jsem teď nedávno autobiografii herečky Adiny
Mandlové „Teď se tomu už směju“. To by si měl přečíst každý, kdo
nadává na „dnešní poměry“. Její popis období první republiky nejen
u nás, ale obecně v Evropě ukazuje, že ono se toho do dnešní doby
zase tolik nezměnilo. Jak už to v tomto světě je – vždy bylo dobro
a vždy bylo i zlo, vždy bylo to dobré i to špatné. A asi to tak i vždy
bude. A politika, bohužel, vždy byla na pomezí dobra a zla.
Co ale s tím? Může například primátor stotisícového města
atmosféru u jeho obyvatel nějak změnit?
Nevím, zda ji může změnit zcela, ale rozhodně se o to musí snažit, byť s dílčími úspěchy. Tím nemyslím, že se o to musí jednou
pokusit, ale že se musí stále dokola pokoušet. Musí na této změně
nálady obyvatel kontinuálně pracovat. A jde třeba jen o drobnosti
– o to, aby se choval slušně. Tím nemyslím jen to, aby jeho mluva

byla podle pravidel, ale třeba také, aby respektoval staré gentlemanské zásady, jako například že dohoda, byť ústně uzavřená, se
musí dodržovat. Dnes už to tak samozřejmé není, a je to jeden
z velkých problémů české a možná nejen české politiky. Například
také úcta k povolání a prostředí. Osobně se mi například příčí, když
zastupitel města přijde na zasedání v „otahaném“ triku a džínách.
Těch příkladů bych našel rozhodně více.
Tak to zkuste. Co dalšího?
K té atmosféře patří také například boj nejen za svobodu projevu,
ale také za přijetí zodpovědnosti za svůj názor. Nelze něco hlásat
a přitom se předem zbavovat zodpovědnosti za to, co se říká. Dále
názorová kontinuita, statečnost vyříkat si věci tváří v tvář, neschovávat se stále za něco nebo za někoho. Komunikace s občany. Mnohdy
ani ne tak prostřednictvím médií, ale napřímo, nezkresleně.
Pojďme zpět k Liberci a jeho dnešní podobě – není to ale přece jen tak trochu politické selhání, že ještě v roce 2010 řešíme
v Liberci rány na jeho podobě. Navíc některé nejsou staré, ale
úplně nové, jako je „díra“ na Perštýně, polorozbořená bývalá
Textilana, ale také například Lidové sady nebo budova již zmiňovaných Městských lázní?
Vidíte, a teď bych právě mohl bouchnout do stolu a začít se
rozčilovat, že to jsou špatně položené otázky, protože nereflektují
pravdu. Jenže jedním z mých úkolů je všechny věci obyvatelům města vysvětlovat už proto, že lidé mají tendence právě mě ze všeho
vinit. Já osobně z díry na Perštýně vůbec šťastný nejsem. Kdybych
věděl jak, vyřešil bych to. Jenže je to soukromý pozemek a město
má od počátku velmi málo možností, jak ovlivnit budoucnost této
plochy. To ví dokonce i ti, kdo se snaží zbudit dojem, že se jedná
o selhání právě města, nebo dokonce mé osobní. Jenže toho mistrně
využívají v komunikaci, aby byli na stránkách novin. A je jim jedno,
jak svým veřejným vystupováním působí na lidi. Stejně tak Městské
lázně – ty se staly majetkem města poprvé v jejich historii až relativně nedávno a od té doby pracujeme na jejich záchraně. Ani Textilana
není věcí města – nikdo se nás totiž neptá, co by město zde chtělo,
co by tu mělo být. To ale neznamená, že v tom něco nepodnikáme –
že se s majiteli nesnažíme hovořit o našich představách.
Pokračování na straně 4
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Osud Liberce máme všichni ve svých rukou
Rozhovor s primátorem Jiřím Kittnerem
Pokračování ze strany 3

Že jim neříkáme, co toto město potřebuje. Máme omezené možnosti, ale v rámci nich se snažíme udělat maximum.
A Lidové sady? Nemohly ty být již dávno v pořádku?
Všechno má svůj čas. Jistě, mohli jsme tak nějak postupně záplatovat to, co na nich právě hoří. My jsme se ale snažili pracovat v té věci
v dlouhodobější strategii. Nemám rád, když někdo řekne „A“ a nemyslí
na to, co následuje. Jsem doslova alergický na všechny ty poradce,
kteří vidí jen jeden úkol před sebou a nedokážou se na věc podívat
v širších souvislostech celého města. Byť jim to třeba krátkodobě
nepřinese příliš pozitivní body. V případě Lidových sadů jsme chtěli
využít peněz Evropské unie a opravit celý objekt komplexně. Na tom
se pracuje a myslím, že se obyvatelé Liberce brzy dočkají. Budova
Lidových sadů bude opravena a bude i nadále sloužit lidem.
A mnoho dalších historických míst. A parků. A silnic. A…
… ano, a mnoho dalšího. Vždy se najde něco, co je třeba udělat,
a to nejlépe hned teď. Já vždy říkám, že potřeby jsou na rozdíl od možností, v tomto případě především rozpočtu, nevyčerpatelné. Kdo si ale
myslí, že můžeme napravit uplynulých padesát let nicnedělání a systematické destrukce města za dvacet let, mýlí se. Každý, kdo rekonstruoval, vám řekne, že je snazší (a většinou také levnější) postavit novou
stavbu než opravovat starou. S městem je to podobné – chceme-li,
aby Liberec zůstal svůj, zabere to čas. A také peníze.
A bude mít město co opravovat, když se stále něco prodává
soukromým majitelům?
V tomto státě stále existuje zvláštně zažitá představa, že město, kraj nebo stát by měl být velkým majitelem nemovitostí a pozemků a o ty by se měl starat. To ale není dobrý model. Pokud
si město nechá všechny tyto objekty, nebude mít mnoho finančních prostředků na zajišťování služeb, které od něj jeho obyvatelé
vyžadují. Soukromé vlastnictví není nic špatného. Naopak. Jen je
třeba soustředit se na to, aby při rekonstrukcích byly dodržovány
zákony a nařízení, aby smlouvy o využívání objektů byly nastaveny

adekvátně. Každý rozumný člověk vám potvrdí, že soukromník je
stokrát lepší hospodář, než stát, byť samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo. Pojďme pracovat na tom, aby soukromí majitelé měli
práva a také povinnosti, v rámci nichž se budou spolupodílet na návratu Liberce do jeho původní slávy. Představa, že rekonstrukci
města by mělo kompletně zajistit město samotné, je falešná.
Dobře – pojďme to tedy vzít ze široka – jaká je podle primátora Kittnera úloha města.
To není zase až tak široká otázka, byť by vyžadovala více místa,
než poskytuje krátký rozhovor. Ale dobře – ve stručnosti a obecně – úlohou města je péče o jeho obyvatele a o majetek, který je
v jeho držení. Úlohou města je pečovat o jeho minulost, přítomnost a dělat vše pro to, aby budoucnost navazovala na vše dobré,
co bylo, a přitom umožňovala dynamický rozvoj. Úlohou města je
také komunikace s jeho občany a snaha řešit jejich problémy. Jenže
– to vše nelze zaměňovat za snahu některých obyvatel či skupin
prosazovat vlastní zájmy bez znalostí širších souvislostí. Také není
úlohou města dělat z krátkodobého pohledu líbivé kroky, které se
ale v budoucnu mohou krutě nevyplatit. Stávám se často cílem kritiky právě proto, že nepodléhám příjemným myšlenkám okamžité
popularity. Jsem ale zvyklý pracovat s dlouhodobou vizí. Bez toho
práci primátora dělat opravdu nejde.
A jaká je vaše vize. Co „věštíte“ Liberci?
Má vize Liberce je vlastně poměrně jednoduchá – je to vize
moderního města, které si je dobře vědomo své slavné minulosti.
A které je hrdé na svou přítomnost, i když ne vše se vždy podaří.
Nejsem nějaká vědma a vlastně ani věštit nemusím – vývoj Liberce
za uplynulé roky nás jasně přesvědčuje o tom, že jsme nastoupili
na správnou cestu, že se Liberci podařilo ustát všechny problémy,
kterým jsme byli kvůli době a situaci vystaveni. Teď se jen nesmíme
zastavit – musíme pokračovat a snažit se na těchto základech stavět
dále. Podmínky pro to máme. Teď je to jen na nás – a tím myslím nás
všechny, nejen pár vedoucích představitelů města.
(R )

Dluhopisem si město uvolní ruce
na splácení svých závazků
Dvaatřiceti hlasy z třiceti devíti schválili liberečtí zastupitelé rozpočet statutárního města Liberec na rok
2010. Celkové příjmy rozpočtu dosahují částky 1 670 651 464 Kč,
přičemž z příjmové části zůstala zachována pouze úroveň daňových
příjmů 1 156 640 000 korun. Její odhad byl opět zvolen velmi konzervativně, jako v roce loňském, kdy vedení města odhadlo 14procentní propad daňových příjmů, což se nakonec ukázalo v tom, že
město nemuselo omezovat investice a rušit plánované akce. Rozpočet ve výdajích počítá s částkou 2 329 368 783 Kč, z nichž kapitálové výdaje činí 772 366 125 korun. V této částce je také zahrnuto
132 322 757 korun určených na předfinancování akcí dotovaných
z programů Evropské unie. Jelikož mezi plánovanými výdaji a rozpočtovanými příjmy je rozdíl 658 717 319 korun, bude tento schodek kryt financováním. K rozpočtu primátor Jiří Kittner uvedl, že jde
o nestandardní rozpočet, neboť počítá s dluhopisem. Město ve spolupráci s Českou spořitelnou chystá v prvním pololetí letošního roku
emisi dluhopisů za dvě miliardy korun, z jejichž prodeje chce svoje
finance
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závazky a závazky dvou dceřinných společností splatit. V letošním
roce proto město omezilo investice a soustředí se hlavně na přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Rozpočet nepočítá s velkoplošnými opravami komunikací, pokračovat
zatím nebude ani projekt geotermální elektrárny. Méně peněz bude
ve fondech na podporu sportu, kultury nebo na přeshraniční aktivity. Šetřit bude radnice na provozních výdajích. „Příspěvkové organizace dostanou letos stejně jako loni i přes hospodářskou krizi a nižší
příjmy z daní,“ uvedl na zasedání zastupitelů primátor Jiří Kittner.
K tomu dodal, že pokud by zastupitelé zabránili některým prodejům, pak by se muselo přistoupit k výraznému omezení výdajů.
Letošní rozpočet předpokládal také vytvoření investiční rezervy ve výši téměř 40 milionů korun, což je částka, která by měla zbýt z emise dluhopisu. V tomto směru zastupitelé podpořili
návrh zastupitele Davida Václavíka, aby tato rezerva byla snížena
o 3,9 milionu korun a ta přesunuta do fondů sportovního, kulturního a fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání.
(das)
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Liberec má nové webové stránky
V noci ze 7. na 8. ledna 2010 byly spuštěny nové webové stránky statutárního města Liberec. Oproti těm původním přinášejí
mnohem vyšší uživatelský komfort pro návštěvníky i jednotlivé redaktory z řad magistrátních úředníků. Neopomenutelnou výhodou
je také jejich flexibilita a propojitelnost s moderními technologiemi.
Původní webové stránky byly spuštěny v roce 2003 a za téměř 6
let svojí existence se několikrát umístily na předních místech v různých soutěžích. „Šest let je ale v multimediálním světě velmi dlouhá doba. Bylo tedy načase přistoupit k inovacím. Cílem pro nás samozřejmě
bylo zejména dostat městské webové stránky na mnohem vyšší úroveň,
a to jak graficky, tak i obsahově,“ říká liberecký primátor Jiří Kittner.
Přípravy projektu trvaly více než rok. „Po zkušenostech s předchozím redakčním systémem jsme se rozhodli pro portálový model. Ten má oproti klasickým redakčním systémům mnoho výhod.

Například je v něm možné takřka bez omezení a v reálném čase měnit strukturu webu i počet publikovaných obsahů na jedné stránce,“
popisuje Martin Korych, který je jedním z členů pracovní skupiny
pro nové webové stránky města, s tím, že výčet možností portálu
je oproti původnímu redakčnímu systému několikanásobný.
A co všechno nové stránky nabídnou? Vedle zcela nové grafiky
je to tvorba foto a video galerií, ankety a webové rozhovory. Dále
pak automatické přiřazování souvisejících dokumentů ke zobrazenému obsahu stránky nebo vyhledávání podle kategorií, klíčových
slov i full textem. Celkově pak nové pojetí přináší zejména přehlednost a lehkou dostupnost všech informací na stránkách. V České
republice funguje na stejném řešení, jehož dodavatelem je přední
světová počítačová společnost IBM, například Portál veřejné správy (portal.gov.cz).
Pokr ačování na str aně 8

Polemika vyžaduje argumenty, ne osobní útoky…
V polemice s mým článkem týkajícím se privatizace městského parku na Perštýně, který vyšel
v prosincovém Zpravodaji, mne pan primátor nazval „destruktivním, negujícím a nenávistným představitelem malé skupiny, která
pod zástěrkou neziskové činnosti ve prospěch zeleně provozuje
aktivistické hnutí s politickými cíli…“ Nechci na článek primátora
města reagovat tak, že bych jej také osobně napadal, ale naopak
chci reagovat na některá jeho tvrzení a na část jeho otázek, protože věřím, že kultivovaně vedená polemika umožní občanům, aby si
na celou záležitost udělali názor sami.
Pan primátor ve svém článku mimo jiné napsal, že „Park na Perštýně veřejně přístupný zůstane. Tak to je také v předložené studii.“
Já jsem ovšem kritizoval ne studii, ale předloženou kupní smlouvu.
V předložené studii totiž může být vykreslen park jako veřejně
přístupný a třeba s deseti vodotrysky, ale pokud tato ujednání
nejsou zároveň obsažena ve smlouvě a nejsou zajištěna citelnými
sankcemi v případě jejich nedodržení, pak se jedná jen o nezávazné
formulace, jejichž naplnění bude zcela na libovůli nového majitele.
S tím, jakou smlouvu ke schválení do zastupitelstva předložil primátor města a jaké konkrétní výhrady jsem k této smlouvě měl, se
mohou zájemci seznámit na www.nasliberec.cz, kde také snadno
zjistí, jak slabě bylo „zajištěno“ udržení veřejné přístupnosti tohoto parku po jeho navrhované privatizaci.
Pan primátor dále píše: „Pan Korytář je zde opět otcem myšlenky, kterou si dopředu přeje, aby mohl útočit a obviňovat.“ Já si
myslím, že ve chvíli, kdy se kvůli špatným smlouvám město soudí o některé nevýhodně privatizované nemovitosti, ve chvíli, kdy
má naše město téměř 2 miliardy dluhů, či ve chvíli, kdy centrum
města „zdobí“ obří díra na Perštýně, je předběžná opatrnost při
polemika

schvalování jakýchkoliv smluv více než na místě. Očekával bych
spíše poděkování, že tato pro město nevýhodná a amatérsky připravená smlouva nebyla uzavřena…
Další otázka pana primátora: „A já se tedy ptám – proč, pane
Korytáři, namísto věčné destruktivní kritiky nepomůžete. Proč stále jen útočíte na vše, co se někdo jiný snaží dělat?“
Neucházel jsem se o hlasy voličů proto, abych si čtyři roky v zastupitelstvu jen odseděl a byl zticha. A kritika je mnohdy na místě – málokdo z Liberečanů například ví, že tisk tohoto Zpravodaje, který pro radnici zajišťuje jedna liberecká tiskárna s dobrými
vazbami na ODS, byl oproti obvyklým cenám ostatních tiskáren
v Liberci a okolí ještě nedávno téměř o 100 % předražený, což ročně činilo cca 1 mil. Kč v neprospěch města. Tato praxe skončila až
po mé veřejné kritice a předložení nezpochybnitelných důkazů. Má
kritika tak myslím není destruktivní pro město, ale spíše pro něčí
osobní zájmy. Ale nejen kritikou je živ opoziční zastupitel, a proto
na lednovém zastupitelstvu navrhnu rozšíření seznamu městských
pozemků vyjmutých z privatizace, který jsem připravil spolu s kolegy ze Čmeláka.
Jsem rád, že i pan primátor v závěru svého článku píše, že je
přesvědčen, že postupná proměna parků v Liberci od nefunkčních
„zelených ploch“ na fungující propojení zeleně a života obyvatel
města je nejlepší cestou pro budoucnost. Abychom ovšem tuto
vizi mohli v budoucnu realizovat, nesmíme městské zelené plochy
bezhlavě privatizovat a zastavovat. A to je také to, oč se v zastupitelstvu tři roky poctivě snažím, když vystupuji proti některým
nepromyšleným změnám územního plánu nebo proti nevhodným
prodejům městské zeleně, což je i případ parku na Perštýně.
Jan Kory tář, zastupitel za SZ

Ohlasy čtenářů
Vážená redakce,
s uspokojením jsem si konečně přečetl článek pana primátora Kittnera s názvem Pro koho je výhodný destruktivní zastupitel? otištěný
v prosincovém Zpravodaji liberecké radnice. Myslím, že má ve všech bodech svého článku naprostou pravdu. Jan Korytář se mi skutečně již
po dlouhou dobu jevil jako „korytář“ a nevím, v čí prospěch vlastně lobuje nebo se vyjadřuje oním v článku přesně popsaným způsobem.
Pan Kittner konečně napsal pravdu, jeho článek je adresný a pravdivý. Sám jsem se divil, proč něco v podobném duchu nesepsal již dříve někdo ze zastupitelů, protože názory pana Korytáře nikdy nebyly objektivní, vždy jen kritizuje, napadá, ale sám nepřináší nové názory do řešení.
Rovněž se divím, že liberecká redakce deníku MF Dnes dává tolik prostoru neobjektivním a rovněž pouze napadajícím článkům pana
Šebelky, potažmo i pana Korytáře, zřejmě, pokud tomu tak bude i nadále, přestanu tento deník číst. I deníku má jít o objektivnost, ale
objektivní osoby rozhodně páni Korytář a Šebelka podle mého názoru nejsou.
Ing. Vladimír Rulc
ZPR AVODAJ LIBERECKÉ R ADNICE • LEDEN 2010
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Liberec v roce 2010
Vedení statutárního města Liberec v čele s primátorem Jiřím
Kittnerem v letošním roce odstartuje několik akcí, které změní
tvář stotisícového města pod Ještědem, přispějí k jeho dynamice
i lepšímu životu jeho obyvatel. Jde o prioritní projekty financované
z fondů Evropské unie.

Revitalizace Městských lázní

Mezi nimi je například umístění Neptunovy kašny zpět na náměstí Dr. E. Beneše. Liberečany tolik oblíbená budova bývalých
Městských lázní rovněž projde změnami. Cílem tohoto projektu je revitalizace lázeňského objektu dle požadavků kladených
na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé
i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt
sestává z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení
prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi,
provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.). Realizace
projektu povede ke zvětšení výstavní plochy určené pro stálé expozice, což umožní vystavit i díla dosud kvůli nedostatku prostor
ukrytá v depozitářích.

Neptunova kašna na nám. Dr. E. Beneše

Dalším z projektů realizovaným na území města Liberec je projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady (CAO), konkrétně
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v areálu Zoologické zahrady Liberec, p. o. Projekt je součástí celkové rozvojové koncepce ZOO a celé lokality Lidových sadů. Hlavní
a také první aktivitou CAO je výstavba nového nástupního prostoru
pro areál Lidových sadů a zoologické zahrady – budova A – objektu
s hlavním vstupem do areálu ZOO od Lidových sadů z konečné zastávky tramvaje a s potřebným návštěvnickým zázemím (WC, informační centrum, suvenýry…). Realizací tohoto objektu bude zvýšena
propustnost vstupu a bude zajištěna bezbariérovost, která za současného stavu není zcela dobrá. Nové pojetí vstupu zvýší atraktivitu
místa i její dostupnost z pohledu rekreačního a zájmového využití
Lidových sadů a je plně v souladu s koncepcí rozvoje této lokality. Do tohoto projektu je zahrnuta rovněž rekonstrukce stávající
správní budovy ve prospěch centra praktického vzdělávání – budova B – s chovatelským, chovným a hospodářským zázemím, které
ale současně vytvoří nadstandardní podmínky pro moderní formy
neformálního a informálního vzdělávání. Tzn., že rekonstrukcí tohoto objektu vzniknou prostory, které návštěvníkům všech věkových
kategorií a cílových skupin umožní nahlédnout do zákulisí chovu jinak volně žijících zvířat, což přispěje k budování pozitivního vztahu
k přírodě a životnímu prostředí.

Bazén na výcvik plavání

Další projekt se týká plaveckého bazénu na Tržním náměstí
a představuje výstavbu dalšího bazénu o délce 25 m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén pro výuku plavaní poskytne zázemí plošně pro všechny
vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Bude vybudován i rozcvičovací bazén pro připravení organizmu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasická finská sauna
pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifik této skupiny občánků. V rámci projektu bude
zbudována komora pro výcvik potápěčů – potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS tak pro vodní záchranáře.
Průhledná konstrukce o rozměrech 4 x 4 m a hloubkou 9 m umožní
sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“. Toto zařízení bude možno využít i pro zájmové skupiny občanů. Projekt taktéž počítá s instalací „vířivky“ s mořskou vodou, jež umožní
především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků
uvolňujících se z mořské vody.
Modernizací projde ZŠ Lesní, kde se počítá s rekonstrukcí budovy bývalých dílen. Nové učebny budou získány formou realizace
vestaveb do stávajících nevyužitých půdních prostorů. Bude rovněž
upraven parter pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném
prostředí areálu školy. Stranou zájmu nezůstanou ani parky.
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osvětlení. Park Prokopa Holého o rozloze cca 9 600 m2 se dočká
zeleně (prořezávky, výsadba nové apod.), rekonstrukce perkové komunikace, chodníků, instalace slunečních hodin, rekonstrukce multifunkčního hřiště, instalace nového mobiliáře, instalace herních prvků,
vybudování gabionové stěny a rekonstrukce schodiště.
(ds)

Základní škola Lesní

Regenerací projde park na Sukově náměstí, kde dojde k vyrovnání
terénních depresí, pořízení nového mobiliáře (lavičky a odpadkové
koše), u stromů dojde k stabilizačně pěstebním opatřením, regeneraci travních ploch, rekonstrukci komunikací, rekonstrukci stávajícího
zanedbaného hřiště, vybudování bludiště a rekonstrukci veřejného

Park Prokopa Holého

Zchátralý areál textilky
mohou nahradit byty
V rámci pořízení změny územního plánu
města Liberec byli zastupitelé města seznámeni se studií výstavby bytového komplexu, který by měl vyrůst v areálu bývalého
podniku Interlana v Liberci-Františkově. Jeho majitelem je firma GPL Property a. s.
Na místě bývalé textilní továrny by mělo vyrůst sedm pětipodlažních domů s 240
byty. Areál, který se nachází mezi Švermovou a Vysokou ulicí, má velikost 24 tisíc
metrů čtverečních a dnes je určen pouze
pro průmyslovou výrobu. Projekt proto
v současnosti prochází změnou územního
Nové bydlení

plánu, aby se plocha bývalé textilky dala
využít k bydlení. „Náš návrh se snaží navázat a proniknout do současné zástavby
a urbanistického řešení města. Orientace
ulic, jdoucích z východu na západ, umožňuje
v každé z nich směrem na západ nezaměnitelný pohled na Ještěd a na opačnou stranu
na Jizerské hory,“ uvedla Klára Kubečková ze
společnosti Chapman Taylor International
Services, která zastupuje majitele objektu.
Prodloužením ulic Zlínská a Tovární
vzniknou dvě základní komunikace obytného areálu, kterým bude protékat potok.
Ten chtějí architekti zachovat a využít při

vytváření odpočinkové zóny. Velikost obytných domů je 25,5 metrů krát 23,5 metrů
plus balkony přibližně dva metry hluboké,
jež budou obepínat domy ze tří stran. Každý objekt má plánované přízemí s parkovací
plochou. Výškově i hmotou domy navazují
na starší okolní bytovou zástavbu městského charakteru a tvoří přechodový prvek
mezi vilovou zástavbou na jedné straně
svahu a panelovou výstavbou na svahu protilehlém. Rozmístění domů je zvoleno tak,
aby vznikaly prostorné zelené dvorany mezi
jednotlivými komplexy a zároveň umožnily
výhled do okolí.
(ds)
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Rozhovor s ředitelem Městské policie liberec ladislavem Krajčíkem

REVOLUcE V PARKOVÁNí A POSTiZích

S novým rokem 2010
dochází ve městě pod
Ještědem i k průlomu v postihování řidičů
za špatné parkování, čímž liberecký magistrát vychází vstříc zejména slušným
řidičům. Jaké změny čekají řidiče a co vše
budou zajišťovat strážníci, o tom jsme hovořili s ředitelem Městské policie Liberec,
Ladislavem Krajčíkem.
Nejprve se ještě zeptám, jak hodnotíte
parkovací systém v Liberci?
Parkovací systém potvrdil svoji funkčnost a význam a má smysl i do budoucna.
Většina slušných řidičů jej respektuje, což se
pochopitelně odráží i v poklesu nasazených
botiček. Například v průběhu první poloviny roku 2009 bylo nasazeno 3 599 botiček
a za stejné období roku 2008 to bylo 6 151
botiček. Takže ten pokles je markantní.
V čem tedy spočívá ona velká změna
od letošního roku?
Městská policie musí svojí činností zajistit,
aby byl parkovací systém řidiči respektován,
a k tomu bude používat všech svých zákonných oprávnění včetně používání tzv. botiček. Parkovací místa musí být volná jednak
pro předplatitele rezidentsko-abonentských
míst, aby mohli na svých místech zaparkovat,
PARKOVÁNí

a dále pak i pro ty, kteří chtějí zaparkovat
na chvíli a zaplatili si za parkovné v automatu. Podle starého systému, který platil
do konce roku 2009, strážníci ukládali jen
blokové pokuty za špatné parkování, a pokud
byla použita botička, další řešení náleželo
soukromé společnosti, včetně vymáhání manipulačního poplatku. Velká změna je v tom,
že botičky budou nasazovat a sundávat pouze městští strážníci, kteří budou udělovat jen
pokutu za špatné parkování a nebudou vybírat manipulační poplatek. Tímto modelem
výkonu služby docílíme zejména toho, že tzv.
dopravu v klidu budeme řešit komplexně,
přičemž parkovací systém bude tvořit jednu z částí činnosti dopravních hlídek a dále
se na kontrole parkovacího systému budou
podílet i pěší hlídky. Technické služby budou
mít nadále na starosti správu a rozvoj celého
parkovacího systému.
Tolik kritizované botičky tedy nezmizí?
Naším záměrem do budoucna je používat
botičky především proti nenapravitelným
hříšníkům. Poté, co se nám podaří vybavit
strážníky městské policie potřebnou technikou, nebudeme je nasazovat automaticky
za sebemenší přestupek, ale měly by být jakousi poslední možností pro strážníka donutit
pravidelně špatně parkující řidiče respektovat
parkovací systém a dopravní značení vůbec.
V budoucnu budeme mít k dispozici přímo
v terénu informace o tom, zda předmětné
vozidlo má v naší databázi nějaké záznamy
a podle toho budeme vůči řidičům postupovat. Pokud se bude jednat o ojedinělý přestupek, pak strážník nebude muset botičku
nasazovat, ale bude mít možnost přestupek
řešit pouze výzvou k jednání na městské policii. Pokud se ovšem bude jednat o vozidlo,
které pravidelně porušuje dopravní předpisy,
je nasazení botičky víc než na místě. Vzhledem k tomu, že v současné době potřebnou
technikou ještě nedisponujeme, budeme
i nadále používat při kontrolách parkovacího

systému botičky, ale zároveň budeme využívat i výzvy k jednání za stěrač, a to zejména
v lokalitách, kde není složitá dopravní situace
anebo v případech, kdy má vozidlo např. propadlý lístek a překročená doba parkování není
nijak výrazná. Tím chceme dát řidičům možnost takovýto dopravní přestupek vyřešit
u nás na městské policii. K tomu od nového
roku taktéž budujeme nové prostory na dopravním a přestupkovém oddělení s pracovní
dobou shodnou s úředními hodinami Magistrátu města Liberec. Doporučuji proto všem
tyto výzvy řešit, protože se tak nedostanou
do databáze těch, kteří s námi nekomunikují.
Nejsou obavy, že respektovanost parkovacího systému poklesne?
Respektovanost nám říká, na kolik je
režim na parkovišti porušován. Velmi často jsme v kontaktu s abonenty a rezidenty
na jim vyhrazených parkovištích, protože ti
nás telefonicky upozorňují na špatně parkující vozidla na těchto místech a tedy na to,
že nemají kde zaparkovat. Záleží na samotných řidičích, na jejich chování. Pokud by
došlo ke snížení respektovanosti, je vedení
města i městská policie připravena přijmout
tvrdší opatření.
Má městská policie pro tento výkon dostatek strážníků i vozového parku?
Městská policie prošla v letošním roce
výraznou reorganizací, a v souvislosti s touto změnou máme dostatečný počet strážníků i pro botičkové hlídky. Od společnosti
Activ jsme převzali dvě vozidla, která budou uzpůsobena běžné hlídkové činnosti.
Zmínil jste, že nový systém bude fungovat
na zjišťování záznamů v databázi. To znamená nasazení nové a moderní techniky.
Kdy ji strážníci získají?
Jak jsem již uvedl, prozatím ji nemají,
ale naším záměrem je pořídit alespoň část
techniky, kterou budou používat dopravní
hlídky, nejdéle do poloviny letošního roku.
Za rozHovor děkuje Dagmar Slezáková

Liberec má nové webové stránky
Pokračování ze strany 5

„Pro to, aby byly naše stránky přehledné, jsme přistoupili
k minimalistickému přístupu. Neznamená to však, že by městský
web obsahoval méně informací, naopak je jich zde vloženo více
než dosud a proces vkládání bude i nadále pokračovat,“ vysvětlil primátor města. Nové stránky ale pamatují také na zdravotně postižené. Nové webové stránky statutárního města Liberec jsou spuštěny v tzv. „minimální verzi“. Prozatím obsahují
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nejdůležitější informace s tím, že ostatní budou průběžně v následujících dnech přibývat. Přibudou jazykové mutace (němčina,
angličtina) a je počítáno také s esperantem. V jarních měsících
dojde též k včlenění stránek Městského informačního centra
do struktury webu města, a to do sekce „Turista“, která v současné době ještě stále odkazuje na adresu www.infolbc.cz.
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Více na www.liberec.cz

PROGRAM KLUBU SENiORů

KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec
Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992, e-mail: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz
Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, pátek 10.00–14.00 hodin
Pondělí
11. 1.

15.30 hodin
Klub seniorů

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

Úterý
12. 1.

14.00 hodin
Klub seniorů

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

Čtvrtek
14. 1.

10.00 hodin
Tréninkové dopoledne v kuželně. Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!
kuželna Tipsport arena

Úterý
26. 1.

14.00 hodin
Klub seniorů

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

Středa
27. 1.

14.00–16.00 hodin
Klub seniorů

Výstava a promítání fotografií z akcí KONTAKTU, téma: Měsíc seniorů 2009

Čtvrtek
28. 1.

10.00 hodin
Tréninkové dopoledne v kuželně. Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!
kuželna Tipsport arena

Úterý
9. 2.

14.00 hodin
Klub seniorů

Čtvrtek
11. 2.

10.00 hodin
Tréninkové dopoledne v kuželně. Přijďte začít trénovat na Jarní turnaj v kuželkách!
kuželna Tipsport arena

Čtvrtek
11. 2

14.00 hodin
RADNIČNÍ SKLÍPEK

III. SENIORSKÉ ŠIBŘINKY, RÁZ: Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Vstupenky jsou k dispozici od 18. ledna v Klubu seniorů.

Pátek
12. 2.

10.00 hodin
Klubovna v podkroví

Povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma: Nesnadná cesta k Labutímu
jezeru.

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

Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá každý pátek od 8.30 hodin a od 10.00
hodin v suterénu – v sále KSK.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů.
Klub šikovných rukou probíhá každé sudé pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů.
Bližší informace jsou k dispozici v Klubu seniorů, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992

aBsOlvenTI senIOR aKadeMIe
PřevZalI ceRTIFIKáT
Třicet absolventů druhého ročníku Senior akademie převzalo 4.
prosince v obřadní síni liberecké radnice při slavnostním dekorování
certifikáty za ukončení studia. Senior akademii pořádalo Statutární
město Liberec a jeho příspěvková organizace Komunitní středisko
KONTAKT. Snahu absolventů učit se i v pokročilejším věku novým poznatkům ocenil při slavnostním dekorování primátor města Jiří Kittner,
který se svou náměstkyní Naďou Jozífkovou a ředitelem Kontaktu Michaelem Dufkem seniorům k převzetí certifikátů poblahopřál. Všichni
absolventi také obdrželi knihu Jak si vychutnat seniorská léta.
TeXt a Foto: Dagmar Slezáková

Jako každý rok i loni uspořádalo oddělení péče o zdravotně postižené
a důchodce Magistrátu města Liberec tradiční mikulášskou pohádku pro
své dětské klienty a jejich blízké. Téměř stovka dětí s různým zdravotním
postižením zhlédla v sobotu 5. 12. 2009 v Malém divadle Liberec veselou
pohádku Budulínek Mandelinka. Zájem dětského publika byl velký
a pohádka se moc líbila nejen dětem. Nechyběl zde samozřejmě jako
každý rok ani čert s Mikulášem, kteří rozdávali přítomným dětem
sladkosti. Velký dík patří pracovníkům Malého divadla Liberec za vlídné
(Hen)
přijetí a za perfektní technické zajištění představení.
ZPR AVODAJ LIBERECKÉ R ADNICE • LEDEN 2010
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Zásah měsíce

Některé specifické zásahy nacvičovali ve druhé polovině listopadu dobrovolní hasiči společně s profesionálními jednotkami. Dobrovolná
jednotka z Růžodolu byla v odpoledních hodinách vyslána do Teplárny Liberec, kde došlo k fiktivnímu požáru v podzemních kolektorech. V dýchací technice učinili průzkum podzemí a rozmístili hadice až k ohnisku požáru, což bylo náročné, protože museli překonat několik parovodů.
JSDH Vratislavice nad Nisou se zase zúčastnila cvičného zásahu v chráněné dílně v Oblačné ulici. Zde hasiči trénovali především evakuaci
zdravotně handicapovaných osob z objektu za pomoci dýchací techniky. Večer 24. listopadu došlo v ulici U Jánského kamene již k opravdovému požáru. Oheň zde zasáhl první dvě patra činžovního domu. Na místo události dorazili profesionální hasiči a růžodolská jednotka. Po
průzkumu objektu v dýchací technice, zda se v budově nenacházejí osoby, které nestačily utéct ven, zahájili hasební práce. Oheň se podařilo
zlikvidovat několika vysokotlakými proudy vody. Během zásahu museli hasiči kyvadlově doplňovat vodu do cisteren.
O týden později jednotka z Růžodolu I v brzkých ranních hodinách opět vyjížděla k požáru budovy, tentokrát ve Zvolenské ulici. Ačkoliv zde hořelo 1. patro i střecha, místo události bylo natolik nepřehledné, že hasiči museli na místě zprovoznit osvětlovací halogenovou
soustavu, aby mohli rozebrat konstrukce a dohasit požár.
Zuzana Škodová, odbor k ancelář tajemník a

Amikus zahajuje činnost

AMIKUS je dobrovolnický program, jehož činnost zajišťuje Komunitní středisko KONTAKT Liberec. Název vznikl z latinského
slova „amicus“, což znamená „přítel, přátelský, vlídný“, a to je
také základní charakteristika dobrovolníka. Cílem programu je
nabídnout prostřednictvím dobrovolníků nezištnou pomoc znevýhodněným lidem na území Liberce, a to v jednom ze tří dobrovolnických programů.
V programu „Dítě“ se zaměříme na pomoc dětem v příspěvkové
organizaci Dětské centrum Sluníčko Liberec, kdy dobrovolník bude
věnovat část svého volného času vždy jednomu dítěti. Smyslem
je, aby dítě mělo po určitou dobu svoji „tetu“ či „strejdu“ jen pro
sebe, kdy bude čas na hru, povídání, říkadla, písničky apod. Práce
dobrovolníka bude doplňkem profesionální péče, která je dětem
v centru poskytována.
V programu „Senior“ se jedná o pomoc starším obyvatelům
domů s pečovatelskou službou v Liberci, kdy dobrovolník doprovodí svého seniora na oběd, do klubu či na vycházku. V tomto programu se počítá i s činností v domácnostech osamělých starších
lidí žijících na území města a s úzkou spoluprací s příspěvkovou
organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, která je

poskytovatelem sociálních služeb.
V programu „Handicap“ se zaměříme na zdravotně znevýhodněné občany různého věku, kterým dobrovolník pomůže, či je
povzbudí v překonání a zmírnění jejich handicapu. Jedná se o doprovod na kulturní, sportovní a společenské akce, vycházku apod.
Dobrovolníci budou působit jak v Klubu Česká, který je určený
zdravotně znevýhodněným lidem, tak v domácnostech klientů.
V současné době se již hlásí první vážní zájemci o dobrovolnickou činnost. Pokud s dobrovolníkem uzavřeme vzájemnou dohodu o spolupráci, zajistíme mu základní proškolení odbornými
lektory, pravidelnou individuální či skupinovou supervizi, stálou
podporu koordinátora pro dobrovolnickou činnost, pojištění pro
případ odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou
neúmyslně způsobí nebo mu bude způsobena při výkonu dobrovolnické činnosti, a samozřejmostí je společenské uznání této
namáhavé a krásné činnosti.
Zájemce o dobrovolnickou činnost se může obrátit na koordinátora pro dobrovolnictví Mgr. Markétu Černohorskou, tel.:
485 244 990, e-mail: dobrovolnik@ksk.liberec.cz. Případné další
informace naleznete na www.ksk-liberec.cz.

Zeptali jsme se…
Mgr. Jana Audyho, vedoucího odboru
právního a veřejných zakázek, pod něhož
spadá i oddělení poplatků a pohledávek:
Jestliže se občan Liberce odstěhuje mimo Liberec a opomene
se odhlásit z poplatku za komunální odpad, jak má postupovat,
aby záležitost uvedl do náležitého stavu?
Jestliže občan změní adresu trvalého pobytu mimo Liberec, může se odhlásit od placení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů osobně u přepážek č. 22 a 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách nebo zaslat poštou
vlastnoručně podepsané oznámení o změně trvalého pobytu spolu
s kopií dokladu o nové adrese trvalého pobytu.
Pokud občan řádně uhradil poplatek na celý rok a ukončením
trvalého pobytu v Liberci mu vznikl vratitelný přeplatek, správce
místních poplatků jej ve lhůtě 30 dnů od podání písemné žádosti
vrátí na zadané číslo účtu, případně poštovní poukázkou.
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Pěknou akci na zahájení adventu uspořádali v Mateřské škole
„Kamarád“. Rodiče ve spolupráci s kolektivem zaměstnanců školky
a dětmi připravili 1. ročník prodejní vánoční výstavy. Výrobky ze dřeva,
přírodnin, papíru, ruční práce z vlny, perníčky a další byly překrásné.
Výtěžek z této akce bude věnován na nákup hraček a pomůcek pro děti
z mateřinky. Všem patří velké poděkování. Milena Choutková, ředitelka
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MĚSTSKé iNfORMAČNí cENTRUM (MIC)
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, tel.: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail: mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ 8.00–17.00 hod., SO 9.00–12.00 hod.

AKTUÁLNí iNfORMAcE PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS

PLESOVÁ SEZONA 2010: Městské informační centrum přináší všem milovníkům tance
a dobré zábavy soupis plesové sezony 2010, aby si každý mohl vybrat dle svého zájmu.
ZIMNÍ SPORTOVIŠTĚ: Příznivcům sezónních sportů nabízíme přehled cen vleků našeho regionu spolu s kontakty na jejich provozovatele. Výše
jmenované přehledy najdete na internetových stránkách http://www.infolbc.cz, nebo obdržíte zdarma
v Městském informačním centru Liberec.

NABíDKA ZBOŽí

Sortiment knih jsme rozšířili o novou reprezentativní publikaci „Liberecké podzemí“ (autor Ivan
Rous) za prodejní cenu 350 Kč a knihu „Liberecké
zajímavosti“ (autor Marek Řeháček) za prodejní
cenu 160 Kč.

SOUTĚŽ S JEŠTíDKEM

Které zvíře se zlatou srstí chová ZOO Liberec jako
jediná v Evropě?
a) Panda červená b) Takin čínský c) Gepard
Pozn. u odpovědi musí být uvedeno celé jméno, adresa a případně e-mail. Výherce získá upomínkové
předměty s maskotem města.
Výherce prosincové soutěže je Miroslava Meierová, Liberec. Děkujeme za účast v soutěži
a gratulujeme!

Kdo ví, ať odpověď pošle
na mic@infolbc.cz nebo doručí
přímo do MIC Liberec do 21. 1.
Výherce zveřejníme
v následujícím čísle.

hiSTORicKé UDÁLOSTi MĚSícE LEDNA

13. 1. 1907 byl slavnostně otevřen původní hotel na Ještědu (103 let).
24. 1. 1959 se konalo I. zkušební vysílání telefonní stanice Ještěd (51 let).
31. 1. 1963 původní hotel Ještěd vyhořel (47 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc leden přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení
cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

RADy A KONTAKTy
Naučte se podnikat! – je název dalšího podnikatelského kurzu pořádaného
o. p. s. Prosperita, kterým je bezplatný díky Evropskému sociálnímu fondu. Kurz je
určen aktivním lidem se zájmem o podnikání, ale nedostatkem praktických znalostí či financí. Pořádán bude i v Liberci a více
informací získáte na www.erudia.cz
Klub přátel činohry (KPČ) je dobrovolným sdružením osob, které zajímá
divadlo a které chtějí blíže nahlédnout
třeba i „pod pokličku“. Těžištěm činnosti jsou setkání a besedy diváků s herci,
režiséry a dalšími divadelními umělci.
Pokud máte zájem o členství v KPČ, stačí zajít na kteroukoliv besedu KPČ – viz
program Malého divadla nebo více na
www.saldovo-divadlo.cz. Klub zve členy
i veřejnost na besedu s herci a ostatními
umělci v úterý 19. ledna 2010 v 19 hodin
do Malého divadla, kdy proběhne beseda
o inscenaci Hra o lásce a smrti a zároveň
budou obnovovány průkazy KPČ na rok
2010. Další beseda se koná 15. února o inscenaci Rodina je základ života.
Seniorklub Ještěd –před novou zimní
sezonou se sešla téměř padesátka lyžařů,
jejichž aktivní věk je spojen se sportovním
areálem založeným na svazích Ještědu již
před 65 lety. Hlavním smyslem tohoto
setkání bylo ustavení Seniorklubu Ještěd,
volného sdružení jež bude působit pod
patronací stávajícího Sportovního klubu
Ještěd (SKJ). Další zájemci o účast na aktivitách Seniorklubu jsou vítáni na adrese:
netik@volny.cz .

Upozornění
sTaTuTáRní MěsTO lIBeRec
vyhlaŠuJe:

Divadlo F. X. Šaldy získalo v loňském roce nový vzhled, a to opravou a nátěry fasády. Opraveny
byly kartuše a došlo i na výměnu osvětlení.

• pro rok 2010 podmínky výběrového
řízení pro poskytnutí příspěvku z Městského fondu rozvoje bydlení (MFRB).
• 2. kolo pro poskytnutí dotací ze
sportovního fondu na pravidelnou
sportovní činnost pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.
• I. kolo pro poskytnutí dotací
z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v roce 2010. Dotace budou poskytovány na
akce uskutečněné v období od 1. března
2010 do 30. září 2010.
Více na www.liberec.cz
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Ohňový zvon – „siréna“ prvních
libereckých hasičů
Málokdo asi tuší, že nejstarší liberecký zvon nevisí na žádném ze zdejších kostelů, ale
na zadní stěně liberecké radnice. Na počátku 17. století jej pravděpodobně vytvořil žitavský
lijec Georg Wildt, který v té době odlíval zvony pro redernská panství v Liberci a Frýdlantě.
Tento ohňový zvon, umístěný spolu s větším odbíjecím zvonem ve věži původní liberecké
radnice, sloužil k ohlašování požárů. A těch bylo v tehdejším Liberci, kde stály především
dřevěné stavby, víc než dost. Když se rozezněl ohňový zvon, seběhly se určené skupiny obyvatel s vědry a ručními hasičskými stříkačkami, aby společnými silami uhasily požár.
V roce 1893 byly zvony slavnostně sejmuty, aby později zaujaly své místo na nové
radnici. Odbíjecí zvon Liberečané umístili do radniční věže, zatímco menší ohňový pověsili
do nejvyšší niky na zadní straně radnice. Těžko dostupné umístění zvonu jej patrně uchránilo před roztavením pro zbrojní účely během světové války. Na rozdíl od mnoha jiných
libereckých zvonů přečkal všechna pohnutá období liberecké historie bez úhony a dodnes
visí na kované hrazdě v nice naproti divadlu.
Na jaře loňského roku byl zvon s nejvyšší opatrností za pomoci dobrovolných hasičů
z Vratislavic nad Nisou a horolezců z radnice sejmut. Na výstavě o liberecké radnici jej
mohli návštěvníci obdivovat v celé jeho kráse a spatřit do té doby neobjevené nápisy
a zřejmě i jedinou dochovanou mistrovskou značku Martina Zorbeho, která potvrzuje, že
zvon byl v roce 1692 potřetí odlit. Jaký to asi byl pro návštěvníka pocit, zazvonit si na stejný zvon, kterým se svolávali první liberečtí hasiči před více než 300 lety? Brzy se sice vrátí
zpět na své místo, ale příznivci liberecké historie nemusí být smutní.
V současné době se vytváří kopie, na kterou více než 12 000 korunami přispěli i návštěvníci výstavy. Kopie bude trvale přístupná v interiéru radnice, jako připomínka radnice
původní i začátků hasičstva v Liberci.

Čtrnáctiletá nadějná houslistka Eva Schäferová, žákyně liberecké ZŠ a ZUŠ Jabloňová,
o níž jsme psali v prosincovém Zpravodaji
liberecké radnice, získala ocenění v soutěži
pro úspěšné a nadané děti Zlatý oříšek
2009 za výjimečné úspěchy ve hře na housle. Je pravděpodobně také jedinou držitelkou
tohoto ocenění v Libereckém kraji.

Odbor k ancelář tajemník a, Foto: K. Čt ver áček

Více na www.liberec.cz/aktuality

Dětem
z Burkiny faso

Na sirotky a opuštěné děti z Burkiny Faso z Liberce v rámci dlouhodobého projektu
Pomozme budoucnosti půjde 23 tisíc korun.
Peníze získala ZOO Liberec a o. s. Faunus
1. prosince 2009 v rámci veřejného volného prodeje originálních obrazů libereckých
šimpanzů a etnopředmětů ze sambového
dřeva (zhruba 17 tisíc Kč). „Dalších 6 tisíc
jsme utržili již 9. září při oslavě devadesátin
ZOO prodejem originální kresby kreslíře Petra Urbana s Bárou Špotákovou,“ uvedl tiskový mluvčí ZOO Liberec, Ivan Langr. ZOO
Liberec projekt Pomozme budoucnosti
spustila v roce 2006.

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.

zpravodaj
liberecké radnice

Vydává Magistrát města Liberec, IČO 262978. Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Povoleno: MK ČR E 11813. Redakce:
D. Slezáková (tel. 485 243 186, slezakova.dagmar@magistrat.liberec.cz). Redakční rada: Ing. J. Kittner, JUDr. M. Řeháček, M. Korych,
D. Slezáková. Sazba, prepress: Veronika Schinkmannová – Kalendář Liberecka. Tisk: Geoprint Liberec, tel. 485 101 537. Distribuce: Česká pošta, s.p., tel. 485 246 431. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Vychází: 12. 1. 2010
v nákladu 45 500 ks. Uzávěrka příštího čísla: 20. 1. 2010.

