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2. zasedání zastupitelstva města v roce 2010
se koná v čtvrtek 25. 2. 2010 od 15. hodin 
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.

25|2
15 hodin

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.

Most v Pilínkově už je opět 
na svém místě strana 2

Lapidárium v Budyšínské ulici 
čekají další opravy strana 3

Polemika 
nad rozpočtem města strana 5

Posezení nad křížovkou 
o ceny strana 9

Návštěvníci lyžařského areálu Ještěd se zde od 16. ledna potkávají s hlídkou strážníků Městské poli-
cie Liberec, jejíž hlavní náplní je dohlížet na bezpečnost lyžařů a preventivně působit jak v prostoru 
samotné sjezdovky, tak i v okolí lanovek, na Ještědu, v okolí Ještědky a u skokanských můstků. Sa-
mozřejmostí je spolupráce s místní Horskou službou. Strážníci hlídkují v areálu jak na začátku lyžo-
vání v dopoledních hodinách, tak ve večerních, a asistují i při nočním lyžování. Působení strážníků 
ve sportovním areálu vyplývá z rozhodnutí Statutárního města Liberec a bude pokračovat i v letních 
měsících, kdy zamění lyže za kola. 

ÚVODNÍ SLOVO 
PRIMáTORa 

Hlavním tématem tohoto čísla Zpra-
vodaje se stalo FIS Mistrovství světa 
v klasickém lyžování – především proto, 
že i před rokem, kdy začalo, bylo ústřed-
ním tématem médií celého světa. Libe-
rec se dostal na titulní stránky předních 
světových deníků a do televizních zpra-
vodajství. Očekávaný liberecký lyžařský 
šampionát, první konaný na území býva-
lého sovětského bloku, nezklamal. Jak na-
povídaly již první ohlasy po zahajovacím 
ceremoniálu, podařilo se nám příjemně 
překvapit. A ostatně to potvrzovali také 
různí zahraniční novináři a hosté po celou 
dobu mistrovství a také po něm. Vždyť 
člověk z nejpovolanějších – prezident 
Mezinárodní lyžařské federace, pan Gian 
Franco Kasper – označil náš šampionát 
za mistrovství nové doby. „Prožili jsme 
zde v Liberci ohromné mistrovství,“ shr-
nul Kasper za všechny pár hodin před 
koncem šampionátu své pocity. 

Pokračování na straně 6

ROK POTé: šampionát očima zastupitelů
Je tomu rok, kdy se Liberec a s ním celá Česká republika staly poprvé dějištěm tak velké 

sportovní akce, jakou bylo Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách. Zatímco 
v zahraničí získal tento český šampionát renomé, na domácí scéně se názory tříštily. A pro-
to jsme po roce položili dvě otázky pěti členům městského zastupitelstva.
1. Hodnotíte, rok po konání MS Liberec 2009, tento světový šampionát jako úspěšný?
2. Domníváte se, že by bylo dobré, aby se někdy v budoucnu Liberec opět stal dějištěm tak 
významné sportovní akce, jako je MS?

LeNKa HaLaMOVá, zastupitelka za SOS pro Liberec
1. Tím, že jsem se přímo pracovně zúčastnila tohoto šampionátu, zažívala atmosféru 
mezi sportovci, organizátory a hosty, tak hodnotím šampionát jako velice úspěšný. 

Koneckonců i závěrečné hodnocení FIS bylo velice pozitivní. Naopak negativně vnímám 
mediální bouře před a během šampionátu, například kolem změny organizačního výboru, 
ohledně počasí a podobně. Tyto zprávy samotné mistrovství a jeho pořadatele poškodily.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6

TeXt a snímek: Dagmar Slezáková
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Ač tomu někteří škarohlídové nechtěli 
věřit, objevil se v sobotu  30. ledna 2010 
v časných ranních hodinách nad železniční 
tratí v Pilínkově zbrusu nový most. Nahradil 
tak svého staršího předchůdce, který zde stál 
více než 80 let a kvůli svému havarijnímu 
stavu musel být stržen – jeho oprava by 
totiž vyšla dráž než most nový. A tak i ti, kdo 
nevěřili, že se nového mostu dočkají během 
několika týdnů, museli uznat, že město 
Liberec své sliby drží – od stržení starého 
mostu totiž uplynulo pouhých dva a půl 
měsíce!  Ostatně se na celou tu „slávu“ přišlo 
podívat také několik místních obyvatel. 

Celý proces instalace nového mostu začal v pátek před desátou 
hodinou večerní, kdy byl kompletně sestavený most naložen na 
speciální tahač a kolos téměř 22 metrů dlouhý a 7 tun těžký se na 
pokyn primátora Jiřího Kittnera vydal na cestu ze Starého Harcova 

MOST V PILÍNKOVĚ UŽ JE OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ 
až do Pilínkova. K tomu v Liberci hustě sněžilo a foukal nepříjemně 
ostrý vítr. Celá kolona, bedlivě střežená městskou policií, pomalu 
projížděla setmělým Libercem, sem tam doprovázená udivenými 
tvářemi jeho obyvatel i návštěvníků a rychlými fotografiemi z mo-
bilního telefonu. A došlo i na několik nervy drásajících okamžiků, 
kdy se těžký most pomalu sunul ke krajnici vozovky – naštěstí 
vždy zachráněn pohotovým řidičem kamionu, který toho večera 
věru neměl snadnou práci. 

Po příjezdu do Pilínkova a vyložení mostu již zbývalo jediné 
– vyčkat na průjezd posledního vlaku. Jenže i tentokrát počasí 
udělalo své. „Má to zpoždění. Místo v 0.15 to pojede až v půl, “ 
ozývalo se postupně mezi těmi, kdo byli připraveni most usadit. 
„Tak zase změna, bude to až kolem 0.45,“ neslo se zanedlouho. 
„Odmetají výhybky od sněhu, nedá se to uspěchat,“ zněl hlas zá-
stupce drážní inspekce. Krátce po sobotní jedné hodině ranní 
nakonec skutečně projel nákladní vlak a umístění mostu již nic 
nestálo v cestě. 

Velký jeřáb sedmitunového drobečka pomalu zvedl a přemístil nad 
trať, kde již mostaři s téměř hodinářskou pečlivostí kovový most usadili. 
Patnáct minut a bylo po všem. Pilínkov a jeho obyvatelé se dočkali. 
Most je na svém místě. Tak, jak dostali před pár týdny slíbeno. (s)

Všímaví obyvatelé města a ti, kdo navštěvují libereckou radnici, už asi zaregistrovali – ze 
vstupních prostor zmizely turnikety. Do prostor radnice je tak možné vstoupit bez karty a bez 
čekání na recepci. Zatímco k zavedení turniketů před několika lety vedly krádeže v prostorách 
radnice, jejich odstranění je motivováno důvěrou v obyvatele a návštěvníky města. 

„Poslední kapkou pro zavedení turniketů před několika lety bylo ukradení bronzové busty F. X.  Šaldy,“ vzpomíná primátor města Jiří 
Kittner. „Věřím, že se naše společnost přece jen dostala zase o kus dále a že dnes  již turnikety potřeba nejsou. Proto jsme je zkušebně 
odstranili. Uvidíme, zda to přinese očekávaný efekt v podobě zvýšení návštěvnosti radnice obyvateli města a jeho návštěvníky – přece jen 
se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě a bylo by škoda, kdyby musela zůstat uzavřená,“ doplňuje primátor. Při zneužití 
volného vstupu do budovy se ale turnikety opět vrátí na své původní místo. Jak dlouho zkušební provoz na radnici potrvá, se dosud 
neví, rozhodně to ale bude několik měsíců.

NA RADNICI BEZ TURNIKETŮ 

(rz)
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Pracovníci vašeho odboru za asistence 
městské policie  od října do prosince loň-
ského roku kontrolovali, zda lidé nezneu-
žívají městské byty tím, že je třeba prona-
jímají dalším osobám nebo si je takzvaně 
drží, ale nebydlí v nich. Kolik bytů jste 
kontrolovali a s jakými výsledky?

 V uvedeném období jsme zkontrolovali 
439 bytů, jejichž vlastníkem je Statutární 
město Liberec. Doma jsme zastihli 298  uži-
vatelů bytů. Ve třech případech jsme zjistili, 
že byly městské byty dokonce pronajímány 
přes realitní kanceláře, což je největší neho-
ráznost. V dalších třech případech byly byty 
pronajímány jiným způsobem. V současné 
době již tři nájemníci byty vrátili  zpět měs-
tu  a ostatním, kteří byt pronajímali, byla 
zaslána výpověď. Kromě toho již víme, že 

tři byty dlouhodobě nikdo neobývá a v ně-
kolika dalších případech máme podezření, 
že jsou byty neoprávněně pronajímány. 
Při těchto kontrolách jsme zjistili 22 osob, 
které v bytě vůbec nebyly hlášeny. Nájemci 
těchto bytů byli vyzváni, aby se dostavili 
na odbor sociálních a zdravotních služeb 
a tyto osoby si řádně přihlásili. Rovněž 
jsme zjistili, že někteří nájemníci vůbec ne-
byli přihlášeni k trvalému pobytu, i když je 
to podmínka nájemní smlouvy.  
 Byly pronajímány i tzv. startovací byty 
určené mladým lidem, které se nacházejí 
nejvíce v Krajní ulici?

Ano, i tyto startovací byty jsou neopráv-
něně pronajímány  třetím osobám.  Kromě 
toho nám byly během kontrol čtyři ty-
to  byty vráceny bez udání důvodu.

Budete v těchto kontrolách pokračovat? 
Rozhodně ano. A chtějí-li se nájemní-

ci, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu 
s jinou soukromou osobou, vyhnout nepří-
jemnostem, měli by si prověřit, zda neo-
právněně neobývají městský byt.  Mohli 
smlouvu uzavřít v dobré víře a netušíce, 
že pronajímatel je de facto v bytě nájem-
níkem. Chtěla bych zdůraznit, že nájem-
níci jsou povinni přihlásit na náš odbor 
všechny obyvatele bytu.  Při pronajímání 
městského bytu bez svolení magistrátu  je 
jakákoliv podnájemní smlouva absolutně 
neplatná a dochází k neodůvodněnému  
obohacování se. Jde o hrubé porušení 
smluvních podmínek nájemníka s městem 
a v těchto případech okamžitě  následuje 
tříměsíční výpověď z bytu.

Zeptali jsme se … 
Petry Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb Magistrátu města Liberec:

(ds)

Neutěšený stav lapidária v Budyšínské 
ulici by měl být brzy minulostí a stát se 
příjemným místem pro odpočinek Liberečanů. 

 Nachází se zde řada památek a sochařských děl, které byly dří-
ve součástí městského hřbitova. V současné době je většina z nich 
ve špatném stavu, ke kterému přispívají zejména neustálé útoky 
vandalů, kteří si neuvědomují historickou a kulturní hodnotu poško-
zovaných památek. Loni na podzim například poškodili pomník obětí 

prusko-rakouské války z roku 1866 nebo řadu soch, které zde stojí. 
Oddělení správy budov magistrátu se pokouší napravit nynější 

stav lapidária a přeměnit jej na vzpomínkové místo na libereckou 
minulost, na jakousi „zahradu libereckých vzpomínek“. V loňském 
roce se podařilo získat z ministerstva kultury dotaci na opravu stře-
chy Liebiegovy hrobky, do které zatékalo, díky tomu byla střecha 
kompletně restaurována. Letos odborníci učinili stavebně historický 
průzkum Liebiegovy hrobky a plánuje se rekonstrukce hlavního prů-
čelí, kamenosochařských prvků a také úprava bezprostředního okolí. 
Skvostná kulturní památka – hrobka nejvýznamnějších libereckých 
továrníků by měla být v budoucnu dominantou celého prostoru.

V současné době se proto projednává s oddělením památkové 
péče MML a Národním památkovým ústavem návrh nového cel-
kového řešení prostoru lapidária, které by mělo zabránit dalšímu 
ničení hřbitovních prvků a nabídnout Liberečanům příjemné mís-
to k relaxaci v zeleni poblíž centra města. Záměrů je hned něko-
lik. Předně se uvažuje o dočasném přesunu zbytků menších soch 
na bezpečnější místo. Dále se plánuje celkové otevření prostoru 
veřejnosti a osazení informační tabule, která by návštěvníky se-
známila  s libereckou minulostí a se zajímavostmi a historií areá-
lu. Opravy se také dočká již zmíněný poškozený náhrobek obětí 
prusko-rakouské války. Zlikvidovány budou rovněž pozůstatky 
po ukončeném provozu zahradního centra v areálu a prostor lapi-
dária zkrášlí nová parková zeleň.  Zahájení prvních prací už brání 
pouze nepříznivé počasí. 

Lapidárium v Budyšínské ulici čekají další opravy

Kancelář tajemníka MML

NEPŘEHLÉDNĚTE
Odbor dopravy libereckého magistrátu vypsal termíny letošních zkoušek ze znalostí místopisu, právních předpisů upravujících provo-

zování taxislužby, zákona na ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru. Rovněž vypsal termíny zkoušek odborné způsobilosti 
dopravce, které je zapotřebí mít k získání osvědčení pro koncesi. Podrobné termíny včetně dalších potřebných náležitostí najdete na   
www.liberec.cz  v sekci magistrát a radnice – odbor dopravy.
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Ulevit přetížené dopravě v Liberci je za-
potřebí jako soli k životu. Také se už dáv-
no po Liberci hovoří, a zejména na radnici 
připravuje tzv. vnitřní dopravní okruh. Uva-
žuje se o tunelu mezi Šaldovým náměstím 
a bývalou Textilanou. Jenže nedávno jsem 
se dočetla v Mladé frontě Dnes, a nebyla 
jsem sama, že v Liberci má být i tunel pod 
Masarykovou ulicí a má vyústit až u Textila-
ny. Přiznávám, že jsem nechtěla věřit svým 
očím, a to jsem měla dvoje, tedy i brýle. Pak 
jsem se podívala, zda nejde o silvestrovské 
číslo nebo dokonce předčasně o aprílo-
vé. Nešlo. A stejně tak mi nešlo do hlavy, 
jak na promenádní třídě ve skvostné vilo-
vé čtvrti by jednou začali „kutat“ tunel? 
To bude mít Liberec něco jako metro? Co 
bude s budovou Městských lázní a Liebie-
govou vilou, pro jejichž záchranu a obnovu 
město vynaložilo nemálo peněz? To zmizí 

z povrchu zemského? Která chytrá hlava 
tohle vymyslela? Těch otázek bylo tolik, že 
mi to ani nedalo spát. 

Proto jsem se rozhodla dopátrat se pravdy 
a zašla za náměstkem primátora Františkem 
Hrušou, který má v rezortu územní plánová-
ní a rozvoj. Také on četl stejný článek jako já 
a stejně tak byl z něho udiven.

 „Článek na téma dopravního řešení byl 
přesný až na jednu podstatnou zavádějící 
informaci, a to je onen tunel pod Masary-
kovou ulicí,“ uvedl náměstek Hruša a jal se 
vysvětlovat všechny náležitosti. V rámci 
tvorby nového územního plánu se totiž 
hodnotí dopravní situace s dvacetiletou vi-
zí do budoucnosti. Připravuje se realizace 
„Vnitřního městského okruhu“, jehož sou-
částí by měla být také komunikace zvaná 
Nová Pastýřská s napojením od Severo-
českého muzea a Městských lázní kolem 

Plaveckého stadionu a s ukončením na kru-
hovém objezdu na spojnici Pastýřská a So-
kolská ulice (pod  budovou Krajské knihov-
ny). „V rámci odlehčení dopravního zatížení 
Šaldova náměstí je uvažován tunel s vyús-
těním u bývalé Textilany přibližně v mís-
tech, kde je v současnosti „T“ křižovatka 
Jablonecké ulice a ulice Na Bídě. Druhé vy-
ústění tohoto tunelu se předpokládá právě 
na kruhovém objezdu, kde bude také napo-
jena  Nová Pastýřská, Sokolská a současná 
Stará Pastýřská. O vyústění tunelu mezi 
muzeem a lázněmi na Masarykově ulici, jak 
autoři článku napsali, se vůbec neuvažuje. 
Vždyť je to čtvrť, která má svou atmosféru 
a je veřejností vnímána jako klidová a od-
počinková,“ upřesnil František Hruša.

Tak vida, tunel se stavět nebude! Byla to 
rána, jak se mi ulevilo. Vám také?  

Dagmar Slezáková 

JaK NOVINářI „VyPROJeKTOVaLI“ TUNeL

NeTOPýR Na RaDNICI 
Ačkoli by tomu mohl titulek napovídat, nejednalo se o operetu 

Johanna Strausse hranou v prostorách liberecké radnice, ale o živý 
exemplář vzácného netopýra pestrého, který se rozhodl přezimo-
vat mezi okny kanceláře primátora. Ten se tak dočkal nečekané 
návštěvy. „Nejprve jsem si ho ani nevšiml, až po chvíli mne upoutal 
nějaký pohyb, jak se snažil mezi okny vzlétnout, a tak jsem zavolal 
kam jinam než do liberecké ZOO, aby ubohé zvíře přijeli zachrá-
nit,“ říká primátor Kittner. Odchyt malého hlodavce, který dorůstá 
velikosti kolem 7 centimetrů a váží kolem 14 gramů, proběhl bez 
problémů. „Teď se o něj dobře starají v ZOO a věřím, že  s jarem se 
vrátí na svobodu,“dodává primátor.

STaTUTáRNÍ MĚSTO LIBeReC 
vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o zařazení projekto-

vých záměrů do integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 
atraktivní a kvalitní život v Liberci

Zaměření předloženého projektového záměru musí být v sou-
ladu s podmínkami a pravidly operačního programu, v rámci které-
ho je plánována jeho realizace. Mimo to musí odpovídat zaměření 
IPRM prostřednictvím některé z následujících aktivit:

Opatření 1.1 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit
• Aktivita 1.1.1 Regenerace a revitalizace památek a rozšíření mož-

ností jejich využití
• Aktivita 1.1.2 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu 

brownfield pro využití ve veřejných službách
• Aktivita 1.1.3 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu 

brownfield pro podnikání
Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas
• Aktivita 2.1.1 Investice do sportovních zařízení a objektů
• Aktivita 2.1.2 Investice do rozvoje kulturního a společenského 

života ve městě
• Aktivita 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové 

aktivity
• Aktivita 2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného času
Opatření 3.1 administrativní zajištění IPRM
• Aktivita 3.1.1 Tvorba a realizace IPRM

Více informací na www.liberec.cz (Praktické informace → IPRM → 
IPRM ROP Atraktivní a kvalitní život v Liberci).

(s)
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Krátce řečeno, obojí. Na jednu stranu je pozitivní, že 
rozpočet zajišťuje alespoň základní potřeby měst-

ských příspěvkových organizací. Spor se nechá vést o účelnosti někte-
rých položek, nicméně hlavní problémy schváleného rozpočtu jsou tři:

Zadlužení Liberce se zvyšuje nejméně o 200 milionů korun. 
Město se chystá splatit svoje dosavadní dluhy jednorázově pří-
jmem z komunálního dluhopisu, ušetří tedy za pravidelné roční 
splátky. Ty by se měly samozřejmě přesunout do nákladů za dlu-
hopis, což se ovšem nestalo. Většina těchto nákladů se prostě po-
sunuje do příštích let. Čistý výsledek je tedy zvýšené zadlužení. 
Pro představu, co kromě velmi výhodného letošního roku dluhopis 
znamená: každoročně 72,5 mil. Kč splátek a nejméně 110 mil. Kč 
na úrocích (ty ovšem budou záviset na tržní situaci). Za příštích 15 
let tak bude zaplaceno kolem 2,6 miliardy Kč, ale stále ještě zůsta-
ne dluh 1 miliarda Kč!, na kterou bude třeba vzít si další dluhopis... 
Možná z těch čísel jde hlava kolem, ale důvod je jednoduchý – aby 
byl dluhopis do 15 let skutečně umořen, muselo by město na splát-
ky posílat každý rok ještě o dalších 72 mil. Kč více.

Ve výnosech rozpočtu je plánováno 110 mil. Kč z prodeje pozemků 
a 29 mil. Kč z prodeje budov. Pan primátor odmítl před schválením 
rozpočtu konkretizovat, co se pod těmito plány prodejů skrývá. Lze 
tedy jen spekulovat, co všechno do privatizace spadne, protože městu 
už v podstatě žádný skutečně nadbytečný majetek nezůstává.

Zvýšené zadlužení a prodeje nemovitostí jsou zdůvodňovány eko-
nomickou krizí. Při bližším pohledu ale takový argument neobstojí. 
Plánované daňové příjmy na rok 2010 jsou „jen“ o 123 milionů nižší, 
než předpokládal Rozpočtový výhled SML na r. 2009–2013. Ten byl 
pro město zpracován v době, kdy ještě o nějaké krizi nebylo zdání 
a předpokládal se trvalý růst. Skutečnou příčinou toho, že město 
dnes na běžné výdaje potřebuje další dluhy a prodej zbývajícího ma-
jetku, je hospodaření minulých let, které způsobilo vyčerpání rezerv 
a vysoké zadlužení. Přehazování odpovědnosti na opozici („navrhně-
te sami, kde uspořit“) je proto třeba odmítnout – nezáviděníhodná 
ekonomická situace Liberce byla způsobena především dnešní koali-
cí, a ta by také měla dokázat přijmout odpovědnost za její řešení. 

Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen Finančního výboru SML

ROZPOčeT Na ROK 2010 – DOBRÉ NEBO šPATNÉ ZPRáVy?
POLeMIKa

Proces tvorby rozpočtu bývá každoročně kompliko-
vaný a rok co rok může mít náhodný účastník jednání 

zastupitelstva pocit, že schválený rozpočet je špatný a že měl být 
sestaven úplně jinak. V tomto dojmu se utvrdí, když si následně 
přečte komentáře v tisku. To, co bylo publikováno okolo rozpočtu 
roku 2010, však nemá v posledních pěti letech obdoby. Mohli jsme 
se dočíst o nucené správě nad Libercem, o schodku mezi výdaji 
a příjmy  ve výši 659 mil. Kč,  který město hodlá řešit vydáním ko-
munálního dluhopisu,  i o zvyšování zadluženosti o stovky milionů 
korun a přesouvání „nákladů“ do příštích let. Přitom při přípravě 
rozpočtu mnoho prostoru pro jakoukoli improvizaci není. Většina 
výdajů je jednoznačně definována potřebou zajistit všechny funkce 
města, na které jsme si jako na naprostou samozřejmost v posled-
ních letech zvykli. Chceme, aby fungovaly školy a školky, městská 
doprava, úklid a údržba města, abychom se mohli kulturně i spor-
tovně vyžít, chceme nadále zlepšovat podmínky pro naše starší 
spoluobčany. Toto vše rozpočet roku 2010 v obvyklém rozsahu 
zajišťuje. Jeho výjimečnost oproti předcházejícím rozpočtům je 
pouze v tom, že je v něm kalkulováno s emisí komunálního dluho-
pisu ve výši 2 miliardy korun. Co to vlastně znamená? Město hodlá 
vydat cenný papír zvaný dluhopis a z výtěžku jeho prodeje uhradí 
téměř všechny stávající dlouhodobé závazky nejen Statutárního 
města Liberec (SML), ale i jeho dvou obchodních společností – 
Sportovního areálu Liberec, s. r. o. (SAL) a Sportovního areálu 
Ještěd, a. s. (SAJ).  Tato transakce je připravována od začátku roku 
2008 a že bude realizována až v prvním pololetí roku 2010, má 
na svědomí celosvětový otřes stability finančního sektoru, který 
nastal v závěru roku 2008. Není tedy pravdou, že Liberec vydá-
vá komunální dluhopis, aby řešil rozdíl mezi plánovanými výdaji 
a předpokládanými příjmy roku 2010. Přechod ze splácení stávají-
cích úvěrových závazků na režim splácení komunálního dluhopisu 
přináší v letošním roce  určité ulehčení městskému rozpočtu a je 
to logický a záměrný důsledek celé transakce.  

Aby bylo možné umístit dluhopisy v hodnotě 2 miliard Kč na trhu, 
musí existovat investoři, kteří si takový cenný papír koupí. Prodej celé 
emise  dluhopisů se jeví jako naprosto reálný a svědčí o důvěře kapitá-
lového trhu ve schopnost Liberce dostát svým závazkům. Tato důvěra 
je dána dosavadními výsledky hospodaření i dlouhodobým viditelným 

rozvojem města a je podpořena hodnocením mezinárodní ratingové 
společnosti Moody´s. V roce 2008 měla připravovaná transakce 
zjednodušit a zprůhlednit složité finanční vztahy s peněžními ústa-
vy a nahradit stávajících 7 bankovních produktů, na kterých se podílí 
celkem 6 peněžních ústavů, produktem jediným. Jejím cílem také bylo 
rozložit splátky stávajících úvěrů, které se kumulovaly do let 2010 až 
2013, na delší časové období. V průběhu přípravných jednání se našel 
jeden silný partner připravený převzít roli hlavního manažera trans-
akce a pro město celý postup zorganizovat. Je jím Česká spořitelna, a. 
s., s níž město uzavřelo v závěru roku 2009 mandátní smlouvu. Tento 
peněžní ústav navrhl komplexnější přístup k závazkům SML. Pokud 
má být složitá procedura vydání, upsání a umístění dluhopisů pod-
stoupena, je rozumné takto vyřešit veškeré závazky, tedy i ty neban-
kovní.  Rozpočet roku 2010 počítá s tím, že celkem 15 smluvních vzta-
hů SML, SAL a SAJ se 6 peněžními ústavy a dalšími třemi nepeněžními 
institucemi (dodavatelské úvěry) bude nahrazeno vztahem jediným. 
A jak je to s uváděnými poplašnými zprávami v médiích? Tak např. po-
jem nucená správa, která by byla nad územně samosprávným celkem 
vyhlášena z důvodu ekonomických, český právní řád nezná. Pokud jím 
měl pisatel na mysli, že  každou větší finanční či majetkovou transakci 
si bude muset město nechat schválit Českou spořitelnou, pak se ne-
mýlil. Tak tomu opravdu bude, ale tak je tomu i dnes, protože SML 
má u České spořitelny dlouhodobý úvěr a směnečný rámec. A dnes si 
ještě každou takovou transakci musí nechat schvalovat u dalších tří 
českých a dvou zahraničních bank!

Za poplašnou zprávu lze považovat i tu, která vyšla v jednom celo-
státním deníku den po schválení rozpočtu roku 2010 zastupitelstvem 
a v níž se píše o schodku 659 mil. Kč. Autor článku vyšel z úsudku, že 
výdaje jsou o 650 mil. Kč vyšší než příjmy a ten „schodek“  je zale-
pen financováním – tedy vydáním komunálního dluhopisu. Kdyby se 
dotyčný informoval, dozvěděl by se, že v kategorii rozpočtu zvané 
„Financování“ jsou zahrnuty pouze transakce k peněžním ústavům. 
Tedy čerpání a splácení úvěrů, transakce se směnkami a emise dluho-
pisu. Splátky dodavatelských úvěrů tuto kategorii  neovlivňují, ty se 
v rozpočtu objevují na straně výdajů. Takže peníze na jejich splátku 
do rozpočtu „doplují“ přes Financování, ale z rozpočtu odejdou přes 
kategorii „Výdaje“. Odtud onen zdánlivý schodek rozpočtu. 

Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky SML

ROZPOčeT MĚSTa a POPLašNé ZPRáVy 
ReaKCe
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Pokračování ze strany 1
českým novinářům to trvalo o něco 

déle, ale nakonec i oni uznali – bylo to 
kvalitní mistrovství. 

Ano, bylo to kvalitní mistrovství, ale 
přece jen mu ještě něco chybí – totiž koneč-
né vyúčtování. Osobně mne velmi mrzí, že 
práce všech, kdo se na jeho přípravě a reali-
zaci podíleli, ať již to byli jednotliví členové 
Organizačního výboru nebo dobrovolníci 
a mnoho dalších obyvatel města i širokého 
okolí, je stále poškozována nepříjemným 
stigmatem, které po něm zůstalo. Dluhy. 

Pracovně je pro mne velkým zklamáním, 
jak se k nim a k odkazu mistrovství jako ta-
kového staví ti, kdo za něj nesou především 

zodpovědnost, nebo ti, kdo do něj, mnohdy 
necitlivým způsobem, zasahovali. Je škoda, 
že ani rok po jeho konci si nemůžeme říci, 
že i přes ty chyby a nepříjemnosti to byla 
událost, na kterou budeme rádi vzpomínat 
a za kterou na nás budou hrdí naši potomci. 
Je škoda, že i nadále je to dobré zašlapáváno 
tímto špatným. Já sám se s tím však nehodlám 
smířit. Až příliš mnoho lidí dalo do této akce 
mnoho své energie, času a také své srdce. 
Proto je, podle mne, mou morální povinností 
dál pracovat na tom, aby bylo možné šampi-
onát uzavřít, všechny nepříjemnosti ukončit 
a zachovat to pozitivní, co rok staré události 
našemu městu přinesly. Nikdy jsem se neta-
jil tím, že věřím v další velké sportovní akce Ing. Jiří Kittner

v našem městě. Nikdy jsem se netajil ani tím, 
že bych byl rád, kdyby zde, někdy v budouc-
nu, snad za 20 let, mohlo být nějaké další mi-
strovství. A také jsem se nikdy netajil tím, že 
je třeba vybudovat podobným akcím závazný 
zákonný rámec, podle kterého by bylo mož-
né je organizovat. Jsem proto rád, že vláda 
České republiky volání vyslyšela a v součas-
né době se zabývá materiálem, který by měl 
celou tuto oblast upravit.  Nikdy jsem se ne-
tajil ani tím, že považuji liberecký šampionát 
za sportovně zdařilý a úspěšný. Nenechme se 
zastrašit tím nepříjemným, co jej provázelo, 
ale naopak se z toho snažme poučit pro další 
akce, které budeme ve městě pořádat.

ÚVODNÍ SLOVO PRIMáTORa

Pokračování ze strany 1
2. Určitě mělo. Máme tady všechno vybudované, stálo to hodně 
milionů. A navíc máme  zkušenosti. Je třeba jen vybrat kvalitní tým 
a vystříhat se chyb, které se staly. Podnikatelům zjednodušit jejich 
činnost během této akce, přilákat do hledišť více místních oby-
vatel, ještě více propagovat mistrovství v zahraničí, zvláště pak 
v našem Euroregionu Nisa.

Ing. JaROSLaV MORáVeK, zastupitel za KSčM
1. Mistrovství stále hodnotím jako velmi úspěšné, přede-
vším po sportovní stránce a přínosem nových objektů pro 

nejširší okruh obyvatel nejen našeho kraje. Nejsem však spokojen 
s ekonomickým výsledkem, který znehodnocuje několikaleté úsilí 
pořadatelů i našeho města. Proto v zastupitelstvu požaduji nekom-
promisní projednání výsledků hospodaření organizačního výboru 
a stanovení odpovědnosti.
2. Jsem přesvědčen o tom, že prostory vybudované  pro MS 2009 
budou brzy opět velmi lukrativní pro pořádání  vrcholných spor-
tovních soutěží  a naše občanská i sportovní veřejnost toto podpo-
ří. Doufám, že i některá média najdou s odstupem času více dosa-
žených přínosů pořádání MS 2009 a podpoří i další aktivity.

Bc. ZUZaNa KOCUMOVá, 
zastupitelka za Unii pro sport a zdraví 
 1.  Na tuto otázku nejde odpovědět jednoznačně. Co se týče 

sportovní stránky, přímé organizace sportovních soutěží a obra-
zu, který Liberec vyslal v mnoha desítkách hodin živého vysílání 
do sportovního světa, tak úspěšné bylo. Pokud budu hodnotit ob-
raz, který MS zanechalo v běžných lidech, optimismus mě opouští. 
Nejasnosti kolem výměny vedení organizačního výboru, konečný 
dluh 80 milionů, desítky dlužníků a nejasnosti kolem zadávání za-
kázek při budování staveb pro MS... To jsou kaňky na tváři svátku 
bílých sportů, které už asi nikdo nesmaže. Škoda.
 2.  Asi to zde v Liberci není příliš populární názor, ale myslím, že 
ano. Zázemí je vybudované, investice by byly nesrovnatelně nižší 
a tudíž daleko lépe kontrolovatelné, do rošád ve vedení by se už 

snad také nikdo nepouštěl... A je to způsob, jak areály držet při 
životě, dále je rozvíjet (osobně si myslím, že každé město by mělo 
mít v dosahu sportovní areál, kde je možné aktivně trávit volný 
čas), motivovat mladé ke sportu a ne k sezení před monitory počí-
tačů či televizí. Takže sportovní akce ano, ale jinak.

JIřÍ šOLC, zastupitel za SOS pro Liberec
1. Šampionát, rok poté, hodnotím jako nepříliš úspěšný. Spí-
še jej vnímám jako promarněnou příležitost. Kde skončily 

všechny ty sliby o rozvoji infrastruktury a zvýšeném cestovním 
ruchu? Z poutavé záminky světových závodů se stala obří, neprů-
hledná stavební zakázka a organizace MS byla poškozena politic-
kou rošádou ve vedení. To vše, spolu s nízkou účastí diváků, ve mně 
zanechalo špatný dojem.
 2. Myslím, že ne. Myslím, že pro naše občany by bylo prospěšněj-
ší podporovat místní sportovní oddíly a ne zahraniční primadony. 
Tyto velké akce bývají komerčně prodělečné, nárokují si desítky 
milionů podpory a jejich přínos je diskutabilní. Jiná situace by byla, 
kdyby si již hotová sportoviště chtěla nějaká organizace pro pořá-
dání závodů pronajmout a zaplatit, potom ano.

Ing. PeTR OLyšaR, zastupitel za ODS
1. Odstup jednoho roku nic na mém celkovém hodnocení 
nezměnil. Už po skončení celého šampionátu jsem ho hod-

notil pozitivně. Především ze dvou důvodů. Během příprav se vy-
budovala infrastruktura za bezmála dvě miliardy korun, kterou již 
Liberci nikdo nevezme. A za druhé, což je bohužel neměřitelné, 
informovanost o Liberci v médiích našich i zahraničních byla velice 
výrazná. Samozřejmě dnes je potřeba dořešit všechny problémy 
a nezodpovězené otázky, které po mistrovství zůstaly.    
2. Především celá Česká republika si musí říci, jestli chce takové-
to akce pořádat. Protože žádná takto velká akce se bez podpory 
veřejných prostředků, zde především státu, neobejde. A co se tý-
če Liberce samotného, tak určitě ano. Zázemí areálů na Ještědu 
a ve Vesci je na špičkové úrovni, tak proč ho nevyužít a nedat o Li-
berci opět vědět do světa. 

ROK POTé: šampionát očima zastupitelů

(ds)
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Celoročně je využíván sportovní areál Ještěd vybudovaný nákladem 
738 930 000 korun. Za tyto peníze se postavilo například zázemí pro 
sportovce, zrekonstruovala věž rozhodčích, skokanské můstky dostaly 
novou umělou hmotu a osvětlení, postavily se tribuny pro diváky 
i trenéry, vybudovala se přístupová cesta i centrální parkoviště. Skokani 
již nemusí na můstky stoupat po schůdkách, ale mají k dispozici  
lanovku. Ještědský areál se svou letošní bohatou sněhovou nadílkou 
přivítal tisíce lyžařů. V létě je využíván kromě pěších turistů také 
cyklisty a skokanské můstky s umělou hmotou slouží nejen k tréninkům 
sportovců, ale i pro pořádání sportovních soutěží.   

Několik generací studentů Technické univerzity 
v Liberci bude mít díky konání MS Liberec 
2009 k dispozici  jedny z nejmodernějších kolejí 
v republice. Na rekonstrukci  více než třicet let 
starých kolejí získala univerzita státní dotaci 
ve výši 350 milionů korun. Za tyto prostředky 
byla například vyměněna jádra  se sociálním 
zařízením, provedena výměna oken 
a balkonových dveří, opraveny výtahy, 
položeny nové podlahové krytiny a pokoje byly 
vybaveny novým nábytkem. Dotační peníze 
napomohly také k úpravě parkovacích ploch 
a vybudování nového parkoviště. Studentské 
koleje dnes nabízejí moderní a kvalitní 
ubytování odpovídající evropským standardům.

Výhodou běžeckého areálu Vesec stejně jako i ještědského je dostupnost 
městskou hromadnou dopravou. Vesecký areál, postavený na zelené 
louce za 477 838 000 korun, pojme okolo 35 tisíc diváků a jde vlastně 
o stadion, kde začínají a končí všechny okruhy. Vyrostla zde budova 
pro technické a organizační zázemí jednotlivých závodů. V areálu jsou 
dva základní okruhy dlouhé 3,75 km s možností zkrácení na 3,3 a 2,5 km. 
Kombinací těchto dvou okruhů vzniknou okruhy dlouhé 5 km a 7,5 km. 
Rovněž se v areálu, který je vybaven nejmodernějším zasněžovacím 
systémem, nachází trať pro sprint v délce 1,2 km pro ženy a 1,3 km pro 
muže. V zimě se stává veřejným lyžařským centrem, v letních měsících 
ho využívají inline bruslaři, běžci a závodníci při závodech. 

INVeSTICe, KTeRé PO MISTROVSTVÍ V LIBeReCI ZůSTáVaJÍ

Návštěvníkům ještědského areálu v zimních i letních měsících slouží 
centrální parkoviště s parkovacím domem.

Náklady 428,7 milionu korun bylo v Zeleném údolí postaveno 
254 bytových jednotek, které slouží jako domy s pečovatelskou službou, 
a nový domov zde našli i lidé se zdravotním a sociálním handicapem. 
Kromě toho byly v Liberci v rámci MS 2009 vybudovány: ulice České 
mládeže, tramvajová trať do Hanychova, komunikace přes Ještěd, 
rozšířena optická síť s vysokorychlostním přenosem dat a další.

Foto: Ota Mrákota

Foto: Ota Mrákota

Foto: Ota Mrákota

Foto: Dagmar Slezáková

Foto: Technická Univerzita Liberec
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V  libereckém Naivním di-
vadle se v sobotu 20. února 

2010 uskuteční slavnostní premiéra nové 
inscenace s názvem „NEKLAN.cz  aneb Ze 
Starých pověstí českých“. Při této příle-
žitosti proběhne i galavečer, na kterém si 
společným přípitkem připomeneme 60 let 
od  vzniku divadla, které se v rámci svého 
oboru prosadilo nejen v České republice, 
ale i daleko za jejími hranicemi.

Naivní divadlo Liberec bylo založeno 
v roce 1949 jako jedno z prvních profesi-
onálních loutkových divadel v bývalém 
Československu. Přestože se jeho tvorba 
přirozeným vývojem ubírala různými smě-
ry, je v povědomí diváků i odborníků dlou-
hodobě zapsáno jako velmi kvalitní české 
loutkové divadlo. Jeho historie, hledačská 
tradice i  trvalá chuť a potřeba oslovovat 
a zaujmout svoje publikum jsou mnohokrát 
a podrobně popsány. Přesto bych chtěl 
zmínit několik důležitých  faktů. I dvacet 
let po sametové revoluci Naivní divadlo Li-
berec úspěšně hájí pozici špičkové profesio-
nální umělecké instituce doma i v zahraničí. 
Festival  profesionálních loutkových diva-
del MATEŘINKA, který NDL organizuje, si 
vybudoval výrazné mezinárodní renomé. 
Naivní divadlo je zapojeno do nejpodstat-
nějších oborových struktur v České repub-
lice a v mezinárodní organizaci  UNIMA. 
V našem statutárním městě Liberci, které 

jej zřizuje a  dlouhodobě dominantně fi-
nancuje, nalézá Naivní divadlo v rámci slo-
žitých řešení potřeb a možností, vstřícnost 
a porozumění. Na oplátku divadlo prokazu-
je, že do něj liberecká radnice neinvestuje 
zbytečně. To je fakt,  který platí rovněž. 
Jeho každoroční produkce pro školky, školy 
a mládež představuje 2–4 nové inscenace, 
více než 300 odehraných představení pro 
více než 50 000 diváků v Liberci, v České 
republice a v zahraničí. Útulné prostory 
velkého sálu i Studia NDL při sobotních 
představeních pro veřejnost často praskají 
ve švech! Vlastní soběstačnost divadla do-
sahuje  dvacet procent – to je v divadle pro 
děti velmi slušný evropský standard!                

Ohlédnout se zpátky je důležité, podstat-
nější je však budoucnost!  Pro tu zůstává  zá-
kladní a trvalý cíl: kvalitní divadelní  tvorba 
pro děti a mládež. Naivní divadlo pro ni má 
odpovídající potenciál – kvalifikovaný, omla-
zený umělecký soubor, dobré autorské záze-
mí, okruh talentovaných tvůrců z řad režisé-
rů  a výtvarníků, zapálené členy v technice, 
v dílnách i v provozu. Pro zachování a další 
umělecký rozvoj potřebuje nejen nutnou 
společenskou ochranu a systémově vyřešené 
financování, ale hlavně malé i velké diváky! 

Jsem si upřímně jistý, že právě divákům 
máme vždy co nabídnout!

Stanislav Doubrava, 
ředitel Naivního divadla Liberec 

NaIVNÍ DIVaDLO SLAVÍ šEdESáTkU
VýROčÍ

Základní umělecká škola Liberec ve Frýdlantské 
ulici slaví 85. výročí svého založení. Z původních 

120 žáků v roce 1925 se rozrostla až do kapacity 1 847 žáků, kteří 
ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a dra-
matický) získávají základy ve všech uměleckých sférách.

Oslavy se plánují na období jara, kdy se veřejnosti představí 

valná většina všech žáků. Diváci se mohou těšit na koncerty a vy-
stoupení v Domě kultury, Divadle F. X. Šaldy, na nám. Dr. E. Bene-
še, v Experimentálním studiu, obřadní síni liberecké radnice, koste-
le sv. Kříže a v sále ZUŠ Liberec. Přesné termíny koncertů budeme 
pravidelně uveřejňovat v radničním Zpravodaji a na naší webové 
stránce www.zusliberec.cz

V souvislosti s letošním výročím chystáme almanach, který by 
měl být mozaikou vzpomínek dětí, žáků, učitelů, přátel školy, ab-
solventů, bývalých kolegů a našich radních. 

Proto uvítáme vaše příspěvky. Napište třeba i jednou větou, 
jedním odstavcem o jakékoliv události, která se váže ke konkrétní 
osobě, kterou si ze školy pamatujete. Napište o někom, kdo se vám 
vybaví v nějaké situaci, kterou jste prožili nebo třeba o ní jen slyšeli 
(kdo nechce psát, může kreslit). Rádi bychom otevřeli brány pa-
měti školy, které v kronikách nenalezneme. Milé děti, žáci, učitelé, 
přátelé školy, absolventi, bývalí kolegové a naši radní, budete-li 
mít chvilku na vzpomínku a chuť o ní napsat, s velkou radostí váš 
příspěvek v almanachu uvítáme. Uzávěrka příspěvků je  28. úno-
ra 2010. Text posílejte na adresu školy ZUŠ Liberec, Frýdlantská 
1359/19, 460 01 Liberec,  na e-mail: info@zusliberec.cz   nebo vha-
zujte do schránky vzkazů vedle čekárny školy.

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Frýdlantská

ZUš LIBeReC ke svému výročí chystá šňůru koncertů

KULTURa

Foto z inscenace Labutí jezírko
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Úterý
9. 2. 

14.00 hodin
Klub seniorů 

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

čtvrtek 
11. 2. 

14.00 hodin
Radniční sklípek

III. SeNIORSKé šIBřINKy
Účast je zapotřebí potvrdit 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.

Úterý 
19. 2. 

14.00 hodin
Klub seniorů

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

Středa 
24. 2.

 od 14.00,  15.00 a 16.00 hodin
Klub seniorů 

Výstava a promítání fotografií z akcí  KONTAKTU, 
téma: SeNIOR aKaDeMIe 2010, TURNaJ V šIPKáCH.

čtvrtek 
25. 2. 

10.00 hodin
kuželna Tipsport arena 

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

Úterý 
9. 3. 

14.00 hodin
Klub seniorů 

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

čtvrtek 
11. 3. 

10.00 hodin
kuželna Tipsport arena

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

Pátek 
12. 3. 

10.00 hodin
Klubovna v podkroví 

Povídání o opeře v divadelní kavárně s N. Vaňkovou na téma: 
Prodaná nevěsta.

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. Účast je nutné potvrdit v Klubu seniorů.                          
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů. 
Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů.

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

Zneužívání alkoholu a drog se společ-
ně s kouřením cigaret podílí každoročně 
na úmrtí milionů lidí po celém světě. Li-
dé začínají brát drogy z různých důvodů. 
Může to být s cílem dosáhnout příjem-
ných pocitů, aby zvýšili svoji tělesnou 
či myšlenkovou výkonnost, ale také ze 
zvědavosti. Závislost se definuje jako 
chronické, recidivující onemocnění moz-
ku, které se projevuje nutkavou touhou 
po drogách a jejich užíváním bez ohledu 
na škodlivé následky, které toto užívání 
způsobuje. Závislosti však lze předchá-
zet a lze ji léčit. Preventivně či léčebně 
se dá zasáhnout v kterékoliv fázi rozvoje 
syndromu závislosti. Zasáhne-li se včas, 
závislost se nemusí vůbec rozvinout. 
V Liberci existuje síť protidrogových za-
řízení, která na sebe navazují a vzájemně 
spolupracují. Tato zařízení jsou zapoje-
na do Komunitního plánování sociálních 
služeb v regionu Liberec (více na www.
liberec.cz) a také vznikla pracovní skupi-
na pro uživatele drog a osoby ohrožené 
závislostmi. Vizí skupiny jsou dostupné 
a kvalitní služby v oblasti prevence škod-
livého návykového chování pohotově re-
agující na potřeby občanů Liberecka.

Vyluštěnou tajenku křížovky zasílejte do 28. 2. 2010 k rukám Z. Rachotové na adresu: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 59 
nebo na e-mail: rachotova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
Obálku či e-mail označte heslem „KŘÍŽOVKA“ a nezapomeňte uvést své jméno, adresu 
a telefonní kontakt. Ze správných odpovědí bude vylosován 1 luštitel.

POSeZeNÍ NaD KřÍžOVKOU O CeNy
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V první polovině měsíce ledna vyjížděli 
hasiči k několika požárům bytů a rodinných 
domů. Vesečtí a vratislavičtí hasiči vyjeli 
do Sametové ulice, kde došlo k požáru pa-
nelového domu. Naštěstí se nestačil příliš 
rozšířit a podařilo se jej rychle uhasit.

V prostoru výrobní haly ve Sklářské ulici 
došlo k poruše a následnému požáru my-
cí linky. Na místě zasahovali profesionální 
hasiči ze stanice Liberec a dobrovolné jed-
notky z Pilínkova a Vratislavic nad Nisou. 
Doslova na dno sil si hasiči sáhli při požá-
ru rodinného domu ve Stráži nad Nisou, 

ke kterému vyjížděli ve dvě hodiny ráno. 
Rozsah události si vyžádal přítomnost pro-
fesionální jednotky ze stanice Liberec i ně-
kolika dobrovolných jednotek z Krásné Stu-
dánky, Růžodolu a Stráže nad Nisou. Požár, 
který způsobila špatná izolace krbových 
kamen, se velmi rychle rozšířil i do pod-
kroví a na střechu objektu. „Bylo to těžké 
fyzicky i psychicky,“ potvrzuje velitel JSDH 
Krásná Studánka, Josef Hazi. „Zasahovali 
jsme v naprosté tmě a silně zakouřených 
prostorech, nebylo vidět ani nataženou ru-
ku před sebou. Střecha nebyla z klasických 

trámů, ale z odlehčených nosníků, které byly 
značně prohořelé. Hasit a odklízet ohořelou 
izolaci v půdních prostorech nás mohlo vždy 
jen několik, protože jinak bychom se mohli 
propadnout dolů.  Navíc jsme v omezeném 
prostoru museli lézt po kolenou nebo ležet 
na žebříku, což je samo o sobě dost náročné, 
natož když na sobě máte ještě dýchací tech-
niku,“ dodává. Podle velitele byl zásah svou 
náročností a délkou srovnatelný s požárem 
haly v Nové Vsi, kde jednotka zasahovala 
v obdobných podmínkách celou noc. I ten-
tokrát  fungovala perfektní spolupráce mezi 
jednotkami, která je při takovém zásahu ne-
zbytná. Hasiči požár likvidovali asi 6 hodin.  
Zasahujícím jednotkám se velmi osvědčila  
nová termokamera profesionálních hasičů, 
která pomáhá s vyhledáváním ohnisek po-
žáru a těch bylo v domě hned několik. Ter-
mokamera jednak usnadňuje hasební práce, 
ale také chrání samotné hasiče při ručním 
rozebírání konstrukcí. Skryté ohnisko totiž 
může mít teplotu třeba 500 °C.  

Další informace o libereckých jed-
notkách dobrovolných hasičů nalezne-
te na www.liberec.cz v sekci Magistrát 
a radnice – odbor kancelář tajemníka – 
odd. krizového řízení.

ZáSAh MĚSÍcE

Městská policie V prostorách Městské 
policie Liberec funguje v pátém patře 

bývalé budovy Uranu nové oddělení. Jde o dopravní a přestupko-
vé oddělení, které plní několik funkcí. Jeho pracovníci zde jednak 
řeší výzvy známé jako „parkovačky“, které najdou řidiči za stěrači, 
a mají stanovenou lhůtu na jejich dořešení. Pokud se provinilí řidiči 
nedostaví, ať už z důvodu, že zapomenou, nebo zkrátka věc ne-
chtějí řešit, přestupky rozhodně nekončí v koši, ale jsou předávány 
příslušnému odboru libereckého magistrátu. Popisovaný útvar dá-
le zajišťuje právní a obsahovou správnost všech přestupků, které 
městská policie předává dalším orgánům k řešení, přijímá oznáme-
ní od občanů na porušování zásad občanského soužití, veřejného 
pořádku apod. a vede potřebnou evidenci. Pracovníci dopravního 
a přestupkového oddělení ke každému nevyřešenému přestupku 
zpracují dokumentaci, tedy fotku přestupku, plánek místa, případ-
ně úřední záznam strážníka  nebo další podklady, a věc postupu-
jí dál. V souvislosti s uvedenou problematikou připomínáme, že 
záměrem strážníků je používání takového softwaru, který by jim 
umožnil přímo na ulici vyhodnotit, zda se řidič s vozidlem dopouští 
opakovaných přestupků, nebo zda neřeší výzvy za stěrač. To pak 
může být důvod k tomu, aby strážník při zjištění přestupku nepo-
užil „parkovačku“, ale známou „botičku“, a mohl tak s pachatelem 
jednat přímo na místě a řešit vše ve společném řízení. Dopravní 
a přestupkové oddělení Městské policie Liberec má pracovní do-
bu shodnou s magistrátem a více informací získáte na webových 
stránkách Městské policie Liberec www.mpliberec.cz.

DOPRaVNÍ a PřeSTUPKOVé ODDĚLeNÍ
MšSTSKá POLICIe

Požár podkroví v ulici 5. května, k němuž došlo 25. ledna, zablokoval na několik hodin dopravu. Na 
místě zasahovali dobrovolní hasiči z Vratislavic nad Nisou, Krásné Studánky a Růžodolu I, 
profesionální jednotka ze stanice Liberec, Policie ČR i Zdravotnická záchranná služba LK.
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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, 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: Všem příznivcům sezonních sportů nabízíme přehled cen vleků 
našeho regionu spolu s kontakty na jejich provozovatele.
Výše jmenované přehledy najdete na internetových stránkách www.infolbc.cz nebo obdr-
žíte zdarma v Městském informačním centru Liberec. 

NaBÍDKa ZBOžÍ
Městské informační centrum rozšířilo sortiment knih o novou reprezentativní publikaci 
„Liberecké podzemí“ (Ivan Rous) za prodejní cenu 350 Kč a knihu „Liberecké zajímavos-
ti“ (Marek Řeháček) za prodejní cenu 160 Kč.
V Městském informačním centru nabízíme tři nové turistické  mapy:
JIZeRSKé HORy, KRKONOše – ZáPaD a KOřeNOV, zimní mapa: 1 : 50 000. Zde najde-
te lyžařské areály, Krkonošskou lyžařskou cestu, česko-polskou Jizerskou lyžařskou magis-
trálu, ubytování a stravování. Prodejní cena je 89 Kč.
JIZeRSKé HORy, KRKONOše – ZáPaD a KOřeNOV, letní mapa: 1 : 50 000. Tato mapa 
obsahuje turistické trasy, cykloturistické trasy, památky a zajímavosti, ubytování i stravo-
vání. Její prodejní cena je také 89 Kč.
ROZHLeDNy české republiky. Každá známější rozhledna 
je v mapě zaznačena obrázkem, který je na zadní straně 
doplněn stručným popiskem, mapa je v prodeji za 89 Kč.
Novinkou mezi knihami je publikace  „LIDOVé STaVBy 
V PODJešTĚDÍ Na čeSKODUBSKU“. Kniha je určena 
nejen milovníkům a návštěvníkům Českodubska, kterým 
bude nesporně fundovaným průvodcem po krásných rou-
bených lidových stavbách. Prodejní cena je 200 Kč.

SOUTĚž S JešTÍDKeM 
Kolik botanických témat je prezentováno v pavilonech 
Botanické zahrady Liberec? 
a/ 35  b/ 13  c/ 20
Pozn.: u odpovědi musí být uvedeno celé jméno, ad-
resa a případně e-mail. Výherce získá upomínkové 
předměty s maskotem města.
Výherce lednové soutěže je Jitka Pavlová, Liberec. 
Děkujeme za účast v soutěži a gratulujeme!

HISTORICKé UDáLOSTI MĚSÍCe LeDNa
21. 2. 1599  obdržel Liberec privilegium soukenického cechu  (411 let).
27. 2. 1953  byla založena Vysoká škola strojní – dnešní TU Liberec (57 let).
Navštivte stránky www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc únor přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení 
cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Kdo ví, ať odpověď pošle 
na mic@infolbc.cz nebo doručí 
přímo do MIC Liberec do 18. 2. 

Výherce zveřejníme 
v následujícím čísle.

RaDy a KONTaKTy
židovská obec Liberec (ŽOL) nabízí odborné 
sociální poradenství a pomáhá zprostředko-
vávat ostatní sociální služby. Klienty mohou 
být řádní i mimořádní členové ŽOL a přidru-
žených organizací při FŽO, jejich přímí rodin-
ní příslušníci, životní partneři a další občané 
v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. So-
ciální pracovnice je k zastižení 2 dny v týdnu 
(po+st), od 8.30 hod. do 12.00 hod. v kan-
celáři ŽOL na adrese Rumjancevova 1362, 
460 01  Liberec 1, a tel.: 485 103 340, e-mail:  
info@kehila-liberec.cz.
Lyžařská škola SKP pořádá 6. března v Bed-
řichově dětské závody pro děti školního vě-
ku. Více informací na www.ski.policie.cz.
Nestátní nezisková organizace HoSt Ho-
me Start čR, která pomáhá rodinám s ma-
lými dětmi do 6 let věku, zve na DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční 17. 2. 
2010 od 9.00 do 16.00 v sídle organizace – 
Josefinino údolí 9, Liberec 5. Více informa-
cí na tel.: 777 801 422 , www.hostcz.org.,  
e-mail: bihary@hostcz.org.
gymnastika Liberec zahajuje tréninky základ-
ní gymnastiky pro předškolní chlapce vždy 
ve středu od 15.00 do 16.30 hodin ve speciali-
zované tělocvičně při Tipsport areně.
Více informací na tel: 733 393 140 – Ing. Lu-
mír Kučera, nebo na www.gymlib.cz.

LIBeReCKá MaTeřINKa POTřINáCTé
Základní umělecká škola v liberecké Frýdlantské ulici bude 20. února hostit účastníky 

13. ročníku přehlídky tvořivosti dětí z mateřských škol „Liberecká Mateřinka“, jehož hlavním 
pořadatelem je  Mateřská škola Korálek Liberec, Aloisina výšina. Nad letošním ročníkem 
převzal záštitu náměstek primátora Ondřej Červinka. Celkem se na festival přihlásilo 14 sou-
borů z mateřských škol z Libereckého kraje v celkovém počtu 185 dětí. Děti mají připravená 
vystoupení v kategoriích pěvecké a  hudební, taneční a pohybové a dramatické. Libereckou 
Mateřinku zahájí představení Flamengo pořadatelské Mateřské školy Korálek.

STATUTárNÍ MĚSTO LIbErEc VyhLAšUJE
●• 3. kolo pro poskytnutí dotací ze 

sportovního fondu v roce 2010 na úspěš-
nou reprezentaci za rok 2009 pro období 
od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Ter-
mín uzávěrky je 23. 2. 2010 do 16 hodin. 

• I. výzvu k předkládání žádostí o do-
taci z fondu zdraví  na projekty uskutečně-
né v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
za účelem: podpory aktivit prováděných 
formou terénních sociálních služeb, které 
se zaměřují na osoby žijící v přirozeném 
sociálním (domácím) prostředí. Termín uzá-
věrky je 24. 2. 2010 do 17 hodin.

• ●II. výzvu na předkládání žádostí o do-
taci z fondu zdraví  na projekty uskutečně-
né v období od  1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
za účelem: podpory programů, jež si kladou 
za cíl posílení sociálních a lidských kontaktů, 
překonávání společenských bariér a jiné. Ter-
mín uzávěrky je 24. 2. 2010 do 17 hodin. 

Více informací a tiskopisy žádostí jsou 
k dispozici na www.liberec.cz  (odkaz – 
Praktické informace – Granty a dotace – 
Fondy města).

UPOZORNĚNÍ: 
gRANTy A DOTACE



Nejen Liberec, ale celý sportovní svět 
se 20. ledna rozloučil s bývalým skoka-
nem na lyžích a nejstarším českým olym-
pionikem Miloslavem Bělonožníkem, který 
zemřel ve věku 91 let. První český skokan, 
který pokořil stometrovou hranici, zemřel 
doma v rodinném kruhu. 

Z můstku se Miloslav Bělonožník poprvé 
spustil již v roce 1924 v podkrkonošské Zla-
té Olešnici. Na olympiádě ve Svatém Mo-
řici v roce 1948 obsadil 16. místo a o sedm 
let později jako první československý sko-
kan překonal stometrovou hranici, když 
v Oberstdorfu skočil 102 a 107 metrů.  
Miloslav Bělonožník nejen ve sportu, ale 
i v životě vždy upřednostňoval fair play 

a jeho přátelství si nesmírně vážili a váží 
jeho kamarádi, neboť pro něho samotného 
bylo přátelství stálou a neměnnou hodno-
tou. Sportovní veřejnosti je mimo jiné znám 
i jako stavitel můstků, čemuž se věnoval 
po své sportovní kariéře. Od roku 1969 
předsedal subkomisi pro stavbu můstků FIS 
a podle jeho projektů vznikly třeba areály 
ve Falunu, ale také na Ještědu. Zavedl evi-
denci světových můstků, jejich homologaci 
a vystavování certifikátů. Velmi si také přál, 
aby Liberec byl dějištěm mistrovství světa 
v klasickém lyžování, což se mu splnilo loni 
v únoru. „Cítil jsem, že se naplnilo mé život-
ní dílo. Byl jsem rád, že se to podařilo,“ řekl 
novinářům při jednom z rozhovorů.

„Měl jsem to štěstí a poznal Miloslava 
Bělonožníka osobně,“ říká liberecký primá-
tor Jiří Kittner. „Byl to opravdu výjimečný, 
ale skromný muž pevných zásad, z něhož 
sportovní duch vyzařoval ještě po jeho de-
vadesátce. Měl jsem příležitost několikrát 
s ním hovořit o stavbě našich můstků, 
o tom, jak je plánoval i stavěl a jak proží-
val celou jejich historii až do jejího naplnění 
při loňském mistrovství světa, na které se 
pan Bělonožník velmi těšil. Dočkal se. Jeho 
můstky zazářily do světa opravené jako ni-
kdy předtím. Liberec a my všichni bychom 
si měli vážit těchto obyčejně neobyčejných 
lidí, jako byl Miloslav Bělonožník. Není ani 
tak podstatné, jakých sportovních výsledků 
dosáhl, ale spíše to, jaký život žil a jaké po-
selství za sebou zanechal,“ uvedl primátor.

Miloslav Bělonožník byl sportovcem 
po celý svůj život, ale byl také skvělý man-
žel, táta a perfektní děda pro svých sedm 
vnoučat a pět pravnoučat. V jejich srdcích 
zůstane stále. Veřejnosti bude Miloslava 
Bělonožníka, coby propagátora skokanské-
ho lyžování, připomínat deska, kterou chce 
statutární město Liberec umístit do skokan-
ského areálu Ještěd. 

Jméno MILOSLAVA bĚLONOŽNÍkA 
zůstane pojmem skokanského lyžování 
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Po úspěšném zahájení sezony na podzim roku 2009 
v německých městech Freibergu, Drážďanech a Ži-

tavě se představí mladí muzikanti a zpěváci mezinárodního orches-
tru a sboru Europera opět v Liberci. S novým koncertním progra-
mem předstoupí před liberecké publikum 21. února 2010 od 19 ho-
din v Domě kultury. V první části koncertu zazní díla tří hudebních 
velikánů, jejichž jubilea si v sezoě 2009/10 připomínáme: Bohuslav 
Martinů – Le Jazz, Felix Mendelssohn-Bartholdy – koncertní pře-
dehra Hebridy, Bedřich Smetana – Vltava, Furiant a Polka z Pro-
dané nevěsty. Ve druhé části se jeviště opět zaplní do poslední-
ho místečka. Symfonický orchestr doplněný o mandolíny, kytary 
a řecké hudební nástroje bouzouki a santouri, velký pěvecký sbor 
a sólisté. Znít bude hudba řeckého hudebního skladatele Mikise 
Theodorakise, který na básnický text řeckého nositele Nobelovy 

ceny za literaturu Odyssea Elytise zkomponoval v šedesátých le-
tech minulého století lidové oratorium Axion esti – Hodno jest. 

eUROPeRa OPĚT V LIBeRCI
KONCeRT


