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3. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 
se koná ve čtvrtek 25. 3. 2010 od 15 hodin  
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.

25|3
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.
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INSTALACE NEpTuNOVy KAšNy 
a Provoz na náměStí Před radnicí

Již zanedlouho bude náměstí Dr. Edvarda Beneše zdobit Neptunova kašna a nejen ona, 
protože celé prostranství před radnicí dostane trochu pozměněnou vizáž. Realizace prací 
souvisejících s instalací kašny má podle vyjádření vedoucího odboru  technické správy 
veřejného majetku Ing. Ladislava Fuchse  začít  koncem března a skončit letos v červenci.

„Jelikož nechceme a ani to není možné, abychom po dobu prací uzavřeli vjezd na náměstí, 
bude pohyb vozidel zejména pro zásobování, ale i pohyb chodců trochu omezen. Vždy ale 
zůstane možnost vjezdu do Pražské ulice, což znamená, že se podle postupu prací bude 
náměstí směrem do Pražské objíždět jednou zprava, jednou zleva. Doufáme, že v tomto 
případě bude veřejnost uznalá. Rozhodně se v průběhu těchto prací nebudou na náměstí 
konat žádné akce jako hudební produkce a podobně. Jedinou výjimkou bude červnové konání 
tradičního Libereckého jarmarku,“ upřesnil Fuchs. 

Pokračování na straně 2

Jednotlivé zrestaurované díly Neptunovy kašny v restaurátorské dílně, odkud budou převezeny 
k montáži na náměstí Dr. E. Beneše. Kámen s reliéfem je jednou z dvou bočních desek vany kašny 
zdobené motivem s německými nápisy.

zima nás prověřila, my 
jsme se jí ale nevzdali 

Pomalu se blížíme jaru a lze říci, že za se
bou máme vydařenou zimu. Myslím, že  ne
byla nijak výjimečně drsná, jak se mnohdy 
říká, spíše byla taková, jaká má zima být – se 
sněhem a mrazem. Byla to tak trochu zima 
našich rodičů a mého mládí, zima, na kterou 
se dnes spíše vzpomíná, než jaká se v této 
epoše obvykle prožívá. A přinesla s sebou 
také, samozřejmě, mnohé komplikace. Pře
devším při úklidu sněhu, ať již v centru měs
ta, nebo v jeho jednotlivých čtvrtích a také 
na všech komunikacích. Letos poprvé jsme 
zažili zákonnou změnu, která povinnost úkli
du sněhu na chodnících přenášela z vlastníků 
nemovitostí na město. Přesto se mnoho maji
telů a občanů našeho města rozhodlo pomo
ci a sníh z chodníků u domů i nadále odklízeli. 
Rád bych jim za tuto pomoc poděkoval. Dě
kuji také těm, kdo byli mnoho dní a nocí v te
rénu, protože se úklidem sněhu a odstraňo
váním náledí profesionálně živí. Silné sněžení 
a začasté také vítr jim jejich práci komplikoval 
a sotva byla jedna ulice uklizena, mohli začít 
znovu. pokračování na straně 6
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pokračování ze strany 1
Práce na náměstí zahrnují například vý

stavbu armaturní šachty pro technologie, 
přípojky vody, elektro a kanalizaci. Samotná 
kašna bude stát na betonovém vyrovnávacím 
soklu a po její pravé i levé straně  se instalují 
lavičky a další městský mobiliář. Liberečané 
však musí počítat s tím, že dosavadní roz
místění sloupů  veřejného osvětlení zmizí. 
„Sloupy s veřejným osvětlením budou sejmuty 

INSTALACE NEpTuNOVy KAšNy 
a Provoz na náměStí Před radnicí

V listopadu loňského roku představil liberecký primátor Jiří Kitt
ner projekt rekonstrukce Soukenného náměstí. Namísto nefunkč
ního ostrůvku zeleně zde v brzké budoucnosti vznikne park, jehož 
kompozice bude založena na flóře ekosystémů bezprostředně ob
klopujících Liberec. Jedna část plánované zeleně tak bude symboli
zovat jizerskohorská rašeliniště, další pak honosné liberecké před
zahrádky a parky plné rododendronů či azalek. Chybět nebude ani 
symbolika romantických zákoutí neodmyslitelně spojených s údolím 
Lužické Nisy. To vše doplní v centrální části umístěná plastika a pro 
odpočinek i relaxaci kolemjdoucích budou sloužit lavičky rozmístě
né v celém prostoru parku. Vedle koncepčního řešení zeleně pro
jekt na Soukenném náměstí počítá také s denním tržištěm, vodním 
prvkem a samozřejmě i se zachováním tradiční funkce náměstí jako 
místa pro shromažďování a pořádání různých akcí.

Soukenné náměstí je velmi zajímavým a také frekventovaným 
územím města. Denní průchodnost je v této lokalitě odhadována 
až na sto tisíc osob, přičemž jednoznačným záměrem radnice je 
ještě větší návrat lidí právě do centra města, do jeho historických 
uliček a k tradičnímu pulzujícímu středu Liberce. „Soukeňák“ se 
však může pochlubit i zdařilou architekturou, kterou zde reprezen
tují obchodní domy Baťa a Dunaj nebo bývalá Kavárna Nisa.

Velmi zajímavou stavbou je také proslulé „liberecké metro“, te
dy bývalé veřejné toalety umístěné pod povrchem náměstí, které 
musely být v devadesátých letech uzavřeny. Jejich technický stav je 
podle hygienických norem zcela nedostačující a vzhledem k umístění 
pod úrovní okolního terénu je takřka vyloučena možnost tuto situ
aci řešit. Podle české, ale i evropské legislativy je navíc nutné, aby 
všechny stavby podobného charakteru disponovaly bezbariérovým 
přístupem, což v tomto případě znamená největší překážku v ná
vratu k jejich původnímu účelu. Ačkoliv je znovuotevření veřejných 

toalet na tomto místě nemožné, město hodlá zajímavé podzemní 
prostory využít, a proto na konci roku 2009 vyhlásilo anketu, jejímž 
cílem bylo sesbírat nápady na budoucí využití objektu. 

Na konci února letošního roku došlo k vyhodnocení ankety, 
na kterou zareagovaly desítky občanů, a to nejen z Liberce, ale do
konce i ze zahraničí. Velmi potěšující je, že co příspěvek, to originál
ní nápad. Za všechny zajímavé postřehy je možné jmenovat využití 
podzemí pro účely kavárny, externí expozice ZOO Liberec nebo 
jako akvarijní svět. Objevily se také názory na vytvoření dětského 
koutku, galerie nebo zařízení sociálních služeb, které by poskyto
valo služby zejména bezdomovcům. 

Jelikož žádný z nápadů nezaznamenal výrazný náskok před ostat
ními, přistoupilo vedení města k vyhlášení druhého kola ankety. „Vy-
brali jsme pět nejčastějších obecných požadavků veřejnosti a o nich 
nyní necháme hlasovat návštěvníky webových stránek města,“ přiblí
žil primátor Liberce Jiří Kittner. Od března je tak na domovské strán
ce www.liberec.cz přístupná anketa o využití „libereckého metra“. 
Hlasovat můžete pro pět různých možností, na kterých se nejčastěji 
shodli respondenti prvního kola ankety. Jsou jimi: 

• restaurace nebo kavárna 
• kulturní zařízení (galerie apod.)
• dětský koutek
• expozice rostlin a živočichů (včetně akvária)
• informace pro turisty
Každý návštěvník stránek www.liberec.cz může ze své IP ad

resy hlasovat pouze jednou. Vyhodnocení se uskuteční v průběhu 
dubna 2010 a výsledky opět zveřejníme ve Zpravodaji liberecké 
radnice a na webových stránkách města. 

Martin Korych, 
tiskový mluvčí a vedoucí odboru kanceláře primátora

ANKETA pOKRAČujE – zapojte se i vy!

a posunuty do rohů tzv. kapesníku, avšak ne-
budou mít podstavce jako doposud,“ líčí někte
ré změny Ladislav Fuchs. Kromě toho dosta
ne budova historické radnice nové slavnostní 
osvětlení, kdy z budov bývalého Díla a Mc
Donaldu zmizí železné rampy s osvětlením 
a nahradí je nové reflektory na sloupech ve
řejného osvětlení, přičemž na každém ze šes
ti sloupů bude po dvou reflektorech. Rovněž 
bude vybudován nový tubus pro umístění vá
nočního stromu, který bude v době adventu 
zdobit náměstí blíž k restauraci pod podlou
bím (vlevo směrem k Moskevské ul.). „V sou-
vislosti s těmito pracemi se odstraní bývalé 
zbytky zábran ve směru od Komerční banky, 
dojde k předláždění, a na druhé straně ve smě-
ru od budovy Nového magistrátu se instalu-
jí  sloupky, které zabrání vjezdu na náměstí. 
Opraví se také poničená žulová dlažba tzv. 
kapesníku,“ dodal na závěr Ladislav Fuchs. 

Dagmar Slezáková Socha NeptunaPohled do restaurátorské dílny
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Liberec, Frýdlant a Městský obvod Vratislavice nad Nisou jsou 
prvními samosprávami, které se budou podílet na financování 
protidrogové politiky. Svůj záměr ve středu 17. února 2010 ztvrdili 
podpisem  smlouvy zástupci uvedených samospráv s poskytovateli 
sociálních služeb, a to organizacemi Advaita a Most k naději, které 
působí na Liberecku a Jablonecku.

Důvodem k novému financování protidrogové politiky  je pře
devším velký finanční deficit ze strany státu v oblasti poskytování 
sociálních služeb a ve druhém případě snaha stabilizovat dosavadní 
úroveň a stav certifikovaných poskytovatelů těchto služeb. Autorem 
nové myšlenky financování protidrogových služeb je frýdlantský sta
rosta Dan Ramzer. „Na Frýdlantsku je vysoká nezaměstnanost, a to 
je krůček k tomu, aby někteří lidé v této beznaději tíživou situaci řešili 
„sáhnutím“ po droze,“ vysvětlil Ramzer. Dodal, že doposud byla sféra 

financována jen některými obcemi a v případě Libereckého kraje 
s 215 obcemi šlo pouze o dvacet obcí, které na tyto služby přispí
valy. „Nyní  se na krytí nákladů spojených s protidrogovou politikou 
mohly solidárně podílet všechny,“ doplnil. Podle náměstkyně libe
reckého primátora Nadi Jozífkové, která je mimochodem garantem 
projektu za Liberecko, byl dosavadní systém nespravedlivý, neboť 
služeb využívali i obyvatelé jiných obcí. „Nový systém finančních 
toků ze strany samospráv zajistí poskytovatelům certifikovaných 
protidrogových sociálních služeb stálý příjem, zlepší využití financí 
a přispěje k lepší komunikaci a vztahům mezi obcemi a poskytova-
teli,“ uvedla Jozífková s tím, že tyto organizace poskytující služ
by řadu let mají odborníky, procházejí inspekcemi a jediné, co jim 
chybí, jsou finanční prostředky. Navíc počty drogově závislých rok 
od roku stoupají a dostupnost služeb není dostatečná. Náměstky
ně Naďa Jozífková rovněž zmínila, že mnohé obce si již uvědomily, 
že na této protidrogové politice by se měly podílet, neboť drogy 
jsou aktuální i v té nejzapadlejší vísce. To byl také důvod, proč se 
například městský obvod Vratislavice nad Nisou rozhodl podílet 
finančně na protidrogové politice Libereckého kraje.

Vloni poskytly obce Libereckého kraje  na krytí nákladů spoje
ných s protidrogovou politikou 1,26 milionu korun a podle nové 
koncepce by to mělo být 3,7 milionu. Pro udržení stávající úrov
ně  a sítě služeb  by bylo letos zapotřebí téměř 15 milionů korun. 
Liberecký kraj v letošním roce pro tuto činnost uvolní 3 miliony 
korun.  Nová koncepce ohledně podílu jednotlivých obcí vychází 
z jednoduchého klíče. Obce jsou ze zákonného rozdělení samo
správ na obce 1., 2. a 3. stupně. Pro každou službu z oblasti proti
drogové politiky je stanovena platba na obyvatele podle této kate
gorie, kdy se typ služby násobí počtem obyvatel v obci.

Společný postup tří radnic 
v protidrogové politice

výtěžek z plesu 
a koncertu pro charitu

Lednový benefiční koncert SML v Seve
ročeském muzeu vynesl na charitativní úče
ly částku 74 tisíc korun a tato benefice byla 
pořádána ve prospěch Sportovního klubu 
vozíčkářů Liberec.

Zakoupením vstupenky na osmnáctý 
ples primátora návštěvníci bálu přispěli 
na Transfuzní oddělení Krajské nemoc
nice Liberec, a. s. Výtěžek z plesu činil 
137 750 korun. Obě tyto částky budou 
sečteny a rozděleny na polovinu mezi obě 
obdarované organizace. Transfuzní stani
ce použije peníze na zpříjemnění prostředí 
pro dárce krve. Sportovní klub vozíčkářů 
využije finanční prostředky na materiá
lové zajištění členů, tréninky a na účast 
v mezinárodních soutěžích.

děti dostaly dárky ze Stromu přání
Druhé Vánoce mělo čtyřiadvacet dětí, 

které si počátkem února z radnice odnášely 
dárky, o něž si napsaly a zavěsily na Strom 
přání, který byl vystaven v radničním atriu 
během adventu. Děti v doprovodu svých ro
dičů i prarodičů zaplnily obřadní síň, kde již 
na ně čekaly připravené dárky. Proto také 
nejmenší, a možná nejen oni, s netrpělivostí 
čekali na jejich rozdávání. Této role se ujal 
primátor Jiří Kittner, který prozradil, že vel

kou radost měl z přání Barbory a Anny Kopřivových, neboť ty si napsaly o Velkou knihu 
o Liberci. Myšlenka na ježíška po ježíšku vznikla ve městě pod Ještědem před čtyřmi 
lety a od té doby se dárků z rukou primátora dočkalo již několik desítek dětí, ale i hrstka 
dospělých. „Pamatuji si na šaty pro dvě malé baletky, které jsme v prvním ročníku Stromu 
přání nechali speciálně ušít.  Děvčátka se do nich hned převlékla a všem se chlubila, jak jim 
sluší,“ vzpomíná primátor. Nejčastějšími dárky jsou hračky, o které si děti píší. Hned za nimi 
jsou stavebnice. Nejmladším účastníkům, kteří přišli na radnici, bylo 1,5 roku a nejstarším 
15 a 17 let. Dárky se vybíraly z celkem 253 zavěšených přání. (s,k )(das)

(ds)

Náměstkyně Naďa Jozífková se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 
při podpisu smlouvy
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Magistrát 
prostředníkem 
mezi školami

Jednou z únorových návštěv na liberecké 
radnici byli studenti a pedagogové z amers
foortské školy Het Nieuwe Eemland, kteří 
přijeli na pozvání studentů a vedení liberec
kého Podještědského gymnázia. U zrodu 
partnerských vztahů  obou škol byl liberec
ký magistrát, na něhož se v loňském roce 
obrátila amersfoortská škola s prosbou 
o zprostředkování spolupráce na společný 
jazykový projekt – angličtina a němčina. 
Na tuto nabídku zareagovalo Podještědské 
gymnázium a studenti obou škol se pustili 
do tvorby scénářů v Aj a Nj a na jejich zá
kladě natočili krátké filmy, které si mezi se
bou vyměnili a studenti s nimi dál pracovali 
v hodinách výuky cizích jazyků. V září 2009 
školy podepsaly smlouvu o spolupráci, jejíž 
součástí je také výměna tematicky zaměře
ných pobytů jednou za dva roky. Letos je 
zaměřena na hudební a tělesnou výchovu 
a biologii. Součástí těchto návštěv je pozná
vání města a jeho okolí, a proto také zavítali 
holandští studenti na radnici, kde je přivítal 
i primátor města.

Žáci 1. třídy ZŠ Aloisina výšina v Liberci v rámci výuky zavítali 4. února 
na libereckou radnici, kde je přijal primátor města Jiří Kittner. Poté, co je 
primátor seznámil s obřadní síní a dalšími prostorami radnice, spustila 
se na něho celá plejáda otázek, a tak primátor přešel z role moderátora 
do role odpovídajícího. Svými dotazy děti mile překvapily primátora, ne-
boť o městě i radnici toho věděly na svůj věk dost.
„Děti mají pracovní sešit o našem městě. Jde vlastně o dlouhodobý zá-
měr, kdy se děti pomocí jednoduchých úkolů a hádanek nenásilnou for-
mou seznamují se zajímavostmi Liberce. Myslím, že je důležité již u ma-
lých dětí vzbudit lásku a hrdost ke svému městu a využít k tomu zároveň 
moderní způsoby vyučování,” vysvětlila vědomosti svých žáků učitelka 
Marcela Knoblochová. Projekt podpořilo Statutární město Liberec 
a v jeho první části děti poznají Ještěd a libereckou radnici. Kromě plnění 
úkolů,  výroby různých modelů a obrázků je součástí tohoto projektu 
i návštěva těchto budov a setkání s městskými představiteli. 
Každé z přítomných dětí také předalo Jiřímu Kittnerovi svůj výkres s bu-
dovou radnice a společně celotřídní dopis. Na oplátku velkou radost 
prvňáčkům mimo jiné udělalo, když si každý z nich mohl na krk zavěsit 
pravý primátorský řetěz.

(das)

Zájem občanů realizovat na určitém pozemku konkrétní záměr, např. stav
bu rodinného domu, může narazit na fakt, že předmětný pozemek není pro 

požadované využití vhodný. Vhodnost pozemku je nutno posoudit i při rozhodování o jeho koupi, 
neboť využití pozemků musí být v souladu s platným územním plánem. Problém nevhodnosti 
je často zjištěn pozdě a může znamenat úplnou nemožnost realizace projektu, navýšení nákladů 
nebo několikaletý odklad zahájení stavebních prací.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce. Jednoznačně vymezuje 
území zastavitelná a území nezastavitelná. Zastavitelným územím může být území i do
sud nezastavěné, avšak určené k zastavění územním plánem. Proto je při koupi pozem
ku za účelem výstavby vhodné se informovat, zda je pozemek k zastavění určen a jaké 
stavby jsou v daném území dle platného územního plánu přípustné, popřípadě jaké další 
investice realizace záměru z hlediska územního plánu vyvolá. Vlastní realizace záměru 
na zastavitelných plochách může být podmíněna řadou požadavků a problémů a teprve 
jejich vyřešení umožní výstavbu. Překážkou v realizaci stavby mohou být např. nekapa
citní komunikace, nutnost vybudování kanalizace a dalších inženýrských sítí, širší vztahy 
určené územní studií apod. Funkční využití jednotlivých ploch lze měnit pouze změnou 
územního plánu. Odbor strategie a územní koncepce upozorňuje, že podáním žádosti 
o změnu územního plánu nedochází automaticky ke změně ve funkčním využití území 
a na změnu územního plánu není právní nárok. 

Pokud chce mít občan jistotu, že si kupuje pozemek s vhodným funkčním využitím,  
může zaslat žádost o vyjádření k pozemku nebo se informovat osobně na odboru strategie 
a územní koncepce v budově radnice. Základní informaci o funkčním využití dle územního 
plánu (bez širších souvislostí) lze získat pomocí aplikace GSWeb umístěné na stránkách 
http://gsweb.liberec.cz/gs/.

ÚZEMNÍ pLÁN

STATuTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
VyHLAšujE

I. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Fondu prevence 
Statutárního města Liberec 

Výzva se vypisuje na projekty s dobou realizace v průběhu 
roku 2010 za účelem: 

• podpory aktivit protidrogové politiky, které se zaměřují na ovliv
ňování postojů a rizikového chování v souvislosti s užíváním návyko
vých látek, realizovaných především subjekty poskytujícími sociální 
pomoc podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

• podpory programů zaměřených na žáky ZŠ, jež pozitivně ovliv
ňují názory a postoje dětí, přičemž minimalizují rizikové chování 
a posilují respektování přijatých pravidel. Jedná se především o ak
tivní prožívání volného času sociálně ohrožených skupin mládeže 
(např. jednorázové i pobytové aktivity posilující správné návyky, 
životní styl i aktivity, které řeší vztahové konflikty v kolektivech)

Žádosti jsou přijímány v úřední době magistrátu 
do 25. 3. 2010 do 12.00 hodin.

• ■výběrové řízení na přidělování dotací z Ekofondu Statu-
tárního města Liberec na rok 2010. Termín odevzdání žádostí je 
1. 4. 2010. Vyplněné žádosti zasílejte na adresu Statutární měs
to Liberec, odbor komunálních služeb, náměstí Dr. E. Beneše 1, 
460 01, Liberec 1.

Formuláře žádostí o poskytnutí dotace včetně pravidel jsou 
k dispozici na www.liberec.cz (sekce magistrát a radnice, formu
láře a dokumenty) nebo v recepci liberecké radnice, popř. na pří
slušných odborech.

odBor Strategie a Územní 
KoncePce informuJe: 

Text a foto: Dagmar Slezáková



5z P r a v o d a J  L i B e r e c K É  r a d n i c e  •  B Ř E Z E N  2 0 1 0

Častým námětem článků v  tisku se v posled
ní době stalo téma prodeje libereckého letiště. 

V této souvislosti se v médiích objevily některé nepřesnosti a mys
tifikace. O upřesnění „kauzy“ prodeje Letiště Liberec jsme požádali 
Ing. Tomáše Hampla, koordinátora koncepčních záležitostí města.

proč se vlastně liberecké letiště prodává?
Na to je vcelku jednoduchá odpověď – protože si přejeme jeho 

rozvoj. Lepší a modernější budoucnost mu může zajistit soukromý 
majitel. Faktem je, že letiště je dlouhodobě neziskové a městský 
rozpočet stojí půl milionu korun ročně, v současné době nepřiná
ší žádný ekonomický potenciál pro region a slouží převážně pro 
rekreační a sportovní užití. Liberecké letiště má dle rozhodnutí 
Úřadu pro civilní letectví ČR statut „mezinárodní neveřejné letiště 
s vnější hranicí“, což znamená, že na letišti není stálá služba, a po
kud chce někdo přistát, musí se předem ohlásit. 
Liberecký kraj má  zájem letiště koupit, přišel již s nějakou kon-
krétní nabídkou?

Pokud je mi známo zatím ne, ale mezi představiteli města a kraje 
probíhají již delší dobu jednání. Majitel letiště vzejde z výběrového 
řízení, jehož podmínky již rada města schválila a Liberecký kraj se 
do něj může přihlásit tak, jako kdokoli jiný, kdo splní jeho podmín
ky. Ty jsou zejména: zajištění předkupního práva města na 10 let  
a dále zachování leteckého provozu  a s tím spojené odborné způ
sobilosti uchazeče. Výběrové řízení probíhá do 30. 4. 2010. Záměr 
města prodat letiště je zveřejňován opakovaně prostřednictvím 
realitních kanceláří a tisku v České republice a zahraničí. 

Liberecký kraj také deklaroval, že chce změnit statut letiště 
na „mezinárodní veřejné letiště“. Co tato změna obnáší?

Především to znamená zajištění provozu po stanovenou dobu, 
zpravidla osm a více hodin denně po celý rok. Kromě toho je po
třeba také vytvořit zázemí letiště pro celní a veterinární službu, 
oplocení atd. To znamená zvýšení nejen provozních, ale také in
vestičních nákladů, které jsou mimo možnosti Statutárního města 
Liberec. Změna statutu s sebou přinese také výrazné zpřísnění bez
pečnostních opatření, a tím zkomplikuje život obyvatelům Liberce, 
zejména v sousedící čtvrti Ostašov. V případě, že by došlo k nárůs
tu vzletů a přistání, by se navíc také výrazně zhoršil komfort života 
obyvatel přilehlých oblastí, mimo jiné v důsledku nárůstu hluku, 
zvýšení provozu motorových vozidel apod.
Bylo nutné tak brzy vypovědět smlouvu Aeroklubu Liberec?

Podstatné je, že aeroklubu nebyla vypovězena nájemní smlouva, 
ale smlouvy o „provozování“ a „údržbě“ letiště. Toto jsou smlou
vy, na základě kterých může město, které není odborně způsobilé 
v otázce civilního letectví, provozovat letiště. Vypovězení smluv 
byl logický krok po oznámení záměru letiště prodat. Důvodem 
bylo minimalizovat smluvní zatížení nabízených pozemků. Podle 
smluv je výpovědní lhůta půlroční. Podle mého názoru bude mít 
aeroklub možnost jednat s novým majitelem letiště o nové smlou
vě, a to zejména proto, že výpovědí nebyl dotčen nájem pozemků, 
které aeroklub potřebuje pro svou činnost. Nový majitel tedy kou
pí pozemky s nájemcem – aeroklubem.
Zůstane opravdu letiště letištěm? Nehrozí, že jeho plocha se 
změní v další obchodní centrum, nebo dokonce  poslouží pro 
bytovou výstavbu? 

V této otázce hovoří platné zákony jasně. Je zapotřebí zdůraznit, 
že plocha je jako letiště vymezena nejen v územním plánu města 
a připravované územně plánovací dokumentaci Libereckého kraje, 
ale zejména je definována a chráněna zákonem o civilním letectví. 
Dle úpravy tohoto zákona platné od 1. 1. 2010 může soud, bez 
ohledu na vlastnictví, zřídit věcné břemeno k provozování letiště. 
Z těchto důvodů je obava o zánik Letiště Liberec zcela bezpřed
mětná. Jsou to vlastně jen lživé spekulace, kterými se někdo snaží 
celý proces zkomplikovat.

ROZHOVOR

zaJímaLo náS: jak je to s prodejem libereckého letiště

Dagmar Slezáková

Blíží se 31. březen, tedy termín splatnosti místních poplat-
ků na rok 2010. O jaké poplatky jde a jaká je jich výše pro 
občany Liberce? 

Jde o poplatek ze psů, který musí uhradit držitelé psů – fyzické 
osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území 
Statutárního města Liberec. Roční sazba poplatku činí 600 Kč 
za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1 500 Kč. Pokud dr
žitel psa pobírá některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, uhradí 
za jednoho psa 200 a za každého dalšího 300 korun. V případě, že 
psa již nemá nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je 
nutné tyto skutečnosti ohlásit správci poplatku. Vznikneli nebo 
zanikne poplatková povinnost během roku, platí se místní popla
tek ze psů v poměrné měsíční výši od 1 dne měsíce následujícího 
po měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla, až do konce měsíce, 
ve kterém došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Dalším poplatkem je zjednodušeně řečeno poplatek za komunál
ní odpad, který musí uhradit občané s trvalým pobytem na území 
statutárního města Liberec. Výše poplatku se ani pro tento rok ne
mění, zůstává na částce 492  Kč za osobu a rok, tj. 41  Kč za měsíc. 

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě změn (narození, 
úmrtí, změna trvalého pobytu) je rozhodný stav na konci měsíce.

Jakým způsobem mohou občané tyto poplatky zaplatit? 
Poplatky lze uhradit prostřednictvím České pošty, s. p., bezho

tovostním převodem z účtu. V těchto případech musí příslušnou 
částku zaslat na účet města číslo 19–7963850237/0100 pod při
děleným variabilním symbolem. Poplatky lze také uhradit hotově 
nebo platební kartou v pokladně budovy Nového magistrátu u pře
pážek č. 5 a 6, a to v úředních hodinách.

Potřebuje-li občan získat další informace nebo ohlásit změ-
nu poplatkové povinnosti, kam se může obrátit? 

Občané mohou ohlásit změny v poplatkové povinnosti nebo zís
kat informace o stavu svého osobního účtu v budově Nového ma
gistrátu u přepážek č. 22 a 23. Dotazy zodpovíme na telefonních 
číslech 485 243 226 (227; 246; 243); email: odpady@magistrat.libe
rec.cz. Informace o placení místních poplatků na rok 2010 jsou také 
na úvodní stránce www.liberec.cz nebo na stránce odboru právního 
a veřejných zakázek. Úplná znění vyhlášek jsou rovněž na www.libe
rec.cz v menu „Město a samospráva“ – „Vyhlášky a nařízení“.

ZEpTALI jSME SE… ing. Hany Hrbkové, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
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Pokračování ze strany 1
A pak tu byla ještě jedna, trochu netradiční 

skupina – nezaměstnaní občané, kteří se  při
hlásili na komunitní práce v Liberci, a úklidem 
sněhu si tak přivydělávali. Užitek tak měly obě 
strany – téměř 200 nezaměstnaných spolu
občanů pomohlo udržovat město uklizené, 
odpracovali přitom přes 5 tisíc hodin. A za tuto 
práci dostali odměnu, která jim, alespoň čás
tečně, pomůže překonat nelehkou životní eta
pu. Myslím, že i jim bychom měli poděkovat 
– protože by bylo snadné zůstat sedět  doma 
a jen využívat sociální podpory v nezaměst
nanosti. Oni tak ale neučinili a potvrdili tím, 
že komunitní práce mají v dnešní společnosti 
svůj velký význam. A já jsem rád,  že v Liberci 
fungují na tak dobré úrovni. Letošní zima nás 
z gruntu prověřila. My jsme se jí ale nevzdali 
a potvrdili jsme, že Liberec je město horalů, 
které rozmary počasí nezlomí. Věřím, že při
cházející jaro nás na oplátku odvděčí svou pří
znivější podobou. 

I když máme dojem, že letošní zima je co do množství sněhu a mrazivých dnů za posled
ní roky výjimečná, správci silnic tvrdí, že co do úklidu sněhu je standardní. Ročně vydává 
statutární město Liberec na úklid sněhu  30–40 milionů korun. Podle vyjádření Ladislava 
Fuchse, vedoucího odboru technické správy veřejného majetku libereckého magistrátu, 
budou letošní náklady stejné. „Možná budou mírně vyšší, ale to uvidíme, jaký ještě bude 
březen,“ míní Fuchs.

Na rozpočet letošní zimní údržby neměl vliv ani tzv. chodníkový zákon. Rozsah 
údržby chodníků na území města Liberce zůstal stejný jako v předchozích letech. 
„Na úklid je zpracován harmonogram podle kategorie komunikací. Nevyvracím, že 
byly případy, kdy silnice i chodníky dál od centra mohly být v dnech největšího spa-
du sněhu uklizeny později,“ říká Fuchs. „Zjistili jsme, že mnoho lidí, kteří byli zvyklí 
odklízet chodníky dříve, je odklízeli i nyní. Za to jim patří naše poděkování. Ovšem 
právě s chodníkovým zákonem vyvstávají určité sporné případy,“ popisuje Fuchs. „Ze 
zákona město chodník odhrne, posype. Potud je vše v pořádku. Ale při tání stéká voda 
ze střech na chodník nebo padají rampouchy, a to vše namrzá a stává se pro chodce 
nebezpečné. Ovšem to je již závada na komunikaci, kterou nezpůsobilo město. Lidé 
nebo technika na úklid tam nemůže působit nonstop. Vlastníci nemovitostí by měli 
těmto nežádoucím  jevům, kdy mají rozbité okapy nebo na okapech několik metrů 
dlouhé rampouchy, zabránit. Proto budeme vlastníky nemovitostí oslovovat, aby si za-
jistili opravu nebo se budou na údržbě chodníků před svým objektem podílet,“ nastínil 
postup města do budoucna Ladislav Fuchs.

MuDr. KatEŘINa aBSOLONOVá,
zastupitelka za Stranu zelených

1. Výstavbu tramvajové tratě vnímám spíše pozitivně, 
minimálně v tom pohledu, že bude preferován ekologičtější způ
sob dopravy. Předpokládám, že vše je spočítáno tak, že přepravní 
kapacita tramvají bude podstatně vyšší než současná autobusová 
doprava. Osobně bych byla ráda, když by touto akcí neskončil roz
voj tramvajové dopravy v Liberci.

2. Největší problém? Z mého pohledu jich je více: 1. Dluh po mis
trovství světa v lyžování – tyto peníze by bylo možné použít na ně
kterých místech na vybudování krytých zastávek. 2. Cena jízdného, 
která stále nahrává individuální dopravě ve městě. 3. Přeplněnost 
některých linek v dopravní špičce (např. směr Harcov v období vý
uky TUL, směr sídliště Dobiášova).

Ing. RADOMIL MRKLAS, zastupitel za SOS pro Liberec
1. Tramvajová trať na rochlické sídliště je nutností, ale je 

třeba ji postavit za přiměřené náklady. Pokud budeme stej
ně „velkorysí“ jako stát při výstavbě dálniční sítě, tak nás svezení 
přijde tak draho, že raději budeme chodit pěšky.  

2. Stručně řečeno jsou  to peníze a řádné nakládání s nimi. MHD 
v Liberci je ve skutečnosti  neuvěřitelně drahá. Abychom zjistili cel
kovou cenu MHD, je nutno k vybranému jízdnému přičíst ještě 226 
mil. Kč dotace z městského rozpočtu. Je třeba řádně kontrolovat, 
zda  tyto prostředky  jsou účelně vynakládány a zda je za ně obča
nům poskytována odpovídající služba.

 MuDr. JIŘí RIchtER, zastupitel a radní za uSZ a DRS
1. Souhlasím a podporuji výstavbu tramvajové tra

tě do sídliště Rochlice, neboť jde o jednu z nejvíce 
obydlených městských částí, kde autobusové spoje i přes svou 

Liberecká MhD očima městských zastupitelů

četnost již nestačí pojmout nával cestujících. V budoucnu trať 
všichni oceníme.

2. Problém spatřuji v tom, že pokud je ve městě nižší nezaměst
nanost, tím je i nižší využití MHD. Druhý problém tkví v drahých 
autobusech a tramvajích.

MARTIN SEpp, zastupitel za ČSSD, náměstek hejtmana 
Libereckého kraje pro resort dopravy

1. Myslím, že je to velice dobrý záměr propojení nejhustěji 
osídleného území města s centrem, a doufám, že se realizace podaří.

2. Z pohledu cestujícího i objednatele vidím největší problém v ce
ně této veřejné služby. Nižší cena jízdného by přinesla vyšší počet ces
tujících. Osobně preferuji využívání veřejné dopravy před individuální 
a Liberec se začíná řadit k městům, která mají velký problém s osob
ními automobily. Jako objednatel této služby bych usiloval o snížení 
zejména provozních nákladů provozovatele MHD v Liberci.

jAN VEVERKA, zastupitel za ODS
1. Jsem pro výstavbu tramvajové tratě na rochlické 

sídliště, nicméně je to otázka i toho, zda se seženou 
potřebné finance.

2. Největší problém liberecké MHD vidím především v nedostat
ku peněz, což není fenomén posledních let, ale dlouhodobý problém 
nejen liberecké MHD. K tomu platí, nejen v Liberci, že vysvětlit fi
nancování veřejné dopravy laické veřejnosti takřka nelze. Pojem jako 
financování prokazatelné ztráty je cizí i některým novinářům, kteří 
dlouhodobě o veřejné dopravě píší. Já osobně, vycházeje z informací, 
které mám, se dívám na libereckou MHD jako kvalitně řízenou firmu, 
která má svůj rozpočet a v rámci něho se snaží poskytnout obyva
telům města maximální službu. Přičemž platí pravidlo, že ve veřejné 
službě ne vždy každému umíte vyhovět. Tak to prostě je.

Zastupitelům města Liberec jsme položili dvě otázky, týkající se  městské hromadné dopravy ve městě pod Ještědem.
1. Jaký je Váš pohled na výstavbu tramvajové tratě na rochlické sídliště? 2. V čem vidíte největší problém liberecké MHD? 

Jiří Kittner

zima nás prověřila, my 
jsme se jí ale nevzdali 

Kdo ByL zvyKLý ODKLÍZET 
CHODNÍK, odKLízí dáL

(sl)
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Rozšíření městské hromadné dopravy o tramvajovou trať do síd
liště RochliceDobiášova mohlo před lety vyvolávat úsměv a po
známky ve smyslu přeludu neboli faty morgany. Píše se rok  2010 
a výstavba této tramvajové trasy se stává skutečností. Její realizaci 
převzal Dopravní podnik města Liberce, a . s. , který také na její 
financování bude žádat  o dotace z evropských fondů.

„Letos  máme naplánovanou etapu vedoucí přes areál bývalé 
Textilany. Jde o zdvoukolejnění tratě od Klicperovy ulice po zastáv-
ku U Lomu, což obnáší přibližně 700 metrů,“ uvedl Ludvík Lavič
ka, provozně technický  ředitel DPML. Přípravné práce započnou 
na jaře a samotná stavba  je naplánována na červen–září s tím, 
že nejpozději do konce listopadu by měla být celá stavba hotova. 
Postup prací bude záviset na obtížnosti některých úseků, zejmé
na na termínu přeložky parovodu, která je limitujícím prvkem 
z důvodu nutnosti odstavení téměř poloviny města od dodávek 
teplé vody. Tato odstávka však nesmí být delší než 72 hodin. 
Dopravní podnik proto jedná se všemi správci inženýrských sítí, 

které se budou podílet na přepojování všech stavebních objek
tů, aby byl postup maximálně plynulý a nezpůsoboval zbytečné 
časové ztráty. „Kvůli stavbě se samozřejmě nevyhneme ani výluce 
na trase do Vratislavic nad Nisou. Pravděpodobně započne 1. srp-
nem, ale bude trvat maximálně do poloviny září. Zároveň s tím 
budou krátkodobě odkloněny i některé autobusové linky. Nebude 
to ale v tak velkém rozsahu jako v loňském roce. Jako největší pří-
nos po dokončení tohoto úseku považuji integraci tramvajových 
a autobusových zastávek v křižovatce U Lomu do jednoho spo-
lečného místa s maximálně možným zabezpečením bezpečnosti 
cestujících,“ vysvětlil Lavička. 

Na takto vybudovanou trasu přes areál Textilany naváže další 
trasa ve směru na rochlické sídliště, která je rozdělena na dvě eta
py. „Začátek první etapy začíná odbočením ze současné tramvajové 
tratě těsně za zastávkou U Lomu po ulici Ševčíkova, což je asi 750 
metrů tratě. Zde bude zřízeno provizorní obratiště pro tramvaje. 
Druhá etapa z Ševčíkovy ulice po úroveň ZŠ Dobiášova předsta-
vuje 850 metrů dlouhou trať,“ upřesnil Ludvík Lavička. Součástí 

doPravu ceStuJícícH DO ROCHLICE 
pOSÍLÍ TRAMVAjOVÁ TRAť 

výstavby tramvajové tratě jsou samozřejmé veškeré přeložky in
ženýrských sítí, úpravy komunikací včetně chodníků s úpravou pro 
handicapované spoluobčany apod. Na důležitých křižovatkách bu
de zřízena světelná signalizace včetně maximálně možné preferen
ce městské hromadné dopravy. Jak uvedl Ludvík Lavička, budování 
tratě od zastávky U Lomu po Ševčíkovu si vyžádá rozšíření komu
nikace po levé straně, kde se nyní nachází zalesněný pás. Odbočení 
komunikace směrem na Broumovskou je řešeno mimoúrovňově.

Výstavbou tramvajové tratě na sídliště  Rochlice, které je jedno 
z největších co do počtu lidí, se odlehčí autobusovým spojům, které 
v současné době jsou na hranici možností zvládnout počty cestují
cích. A kdy začnou jezdit první tramvaje do Rochlice? Pokud se poda
ří zajistit potřebné finanční prostředky, je reálný termín dokončení 
celého díla do konce roku 2014. Dagmar Slezáková
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Sběrné místo na ul. Dr. Milady Horákové (v areálu 
KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.) je od února 2010 opět 

v provozu. Proto byl také ukončen provizor provizorního sběrného 
místa v Topolové ulici.

provozní doba sběrného místa na ul. Dr. Milady Horákové: 
PO–NE 8.00–20.00 hod. (mimo přestávku na oběd od 12.00–
12.30 hod.).

Ve sběrném místě může odevzdat zdarma odpad každý občan 
města Liberce, který má trvalý pobyt na území města Liberce 
a prokáže se občanským průkazem, nebo fyzická osoba, která ne
má trvalý pobyt na území města, ale je zapojena do systému sbě
ru komunálního odpadu obce a prokáže se dokladem o zaplacení 
místního poplatku za komunální odpad.

Seznam odpadů odebraných a shromažďovaných ve sběrném 
místě: papírové a lepenkové obaly, objemný odpad, plastové obaly, 

skleněné obaly, kompozitní obaly, pneumatiky, textilní materiály, 
biologicky rozložitelný odpad.

Limity množství odpadu odebíraného od jednotlivých občanů 
za rok celkem: objemný odpad (500 kg na osobu a rok), pneuma
tiky bez disků (4 ks na osobu a rok), sklo, papír, plasty, obaly (bez 
omezení). Odpady přesahující stanovené limity nebudou do sběr
ného místa přijaty.

Objemným odpadem se rozumí domovní odpad a odpad podob
ný domovnímu odpadu, který vzhledem k jeho rozměrům nebo 
hmotnosti nelze odkládat do sběrných nádob o objemu 1,1 m3. Me
zi objemný odpad nepatří stavební suť, zbytky betonu, cihel a ta
šek, nebezpečné odpady, odpady z demontáže aut a podobně.

Kontakt: oddělení odpadového hospodářství SML: 
485 243 456, sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové: 485 105 167.

SBěrný dvůr v uLici dr. m. HoráKovÉ 
oPět v Provozu

ODpADy

Statutární město Liberec tak jako každý rok i letos organizuje 
„Jarní úklid velkoobjemového odpadu (od 19. 4. 2010), nebezpeč
ných odpadů (od 10. 4. 2010) a odpadů ze zeleně (od 23. 4. 2010).“ 
Stanoviště a data přistavení jednotlivých velkoobjemových 

jARNÍ ÚKLID 2010

Magistrát města Liberce, odbor dopravy, registr řidičů vy
zývá žadatele o výměnu nebo vydání nového řidičského průka
zu, kterým uplynula lhůta k vyzvednutí, aby se dostavili k pře
vzetí průkazů. Magistrát města Liberce také zasílá žadatelům, 
kteří projeví zájem, SMS s informací o možnosti vyzvednutí 

hOtOVé ŘIDIčSKé PRůKaZy čEKaJí Na SVé MaJItELE
již hotového průkazu. Jelikož do konce letošního roku končí 
platnost řidičských průkazů vydaných  v době od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000, přibývá každým dnem počet žádostí o je
jich výměnu. Proto upozorňujeme, že včasným vyzvednutím 
průkazu předejdete čekání ve frontách.

Soutěž o domácí KomPoStÉr
Domácí kompostování je nejen nejlevnějším způsobem likvidace tzv. zeleného odpadu, je také jednou z možností, jak využít biologicky 

rozložitelný odpad ve prospěch vlastní zahrady. Statutární město Liberec domácí kompostování podporuje a již tradičně Liberečanům 
přiděluje  každý rok desítky kompostérů. I letos mají obyvatelé města možnost zúčastnit se soutěže a získat 64 kompostérů typu K 390. 
Stačí pouze splnit následující podmínky: trvalé bydliště v Liberci, oplocená zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn, 
správně vyluštěná tajenka křížovky.

Vyluštěnou tajenku křížovky zasílejte do 31. 3. 2010 na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 460 59 nebo 
ji osobně odevzdejte v podatelně historické  radnice. Obálku označte heslem ,,KOMPOSTÉR“ a nezapomeňte uvést své jméno, adresu 
a telefonní kontakt. Ze správných odpovědí vylosujeme 64 šťastlivců, které budeme o přidělení kompostérů informovat. V případě 
dalších dotazů volejte telefonní číslo: 485 243 456.

1

2

3

4

5

6

7

8

kontejnerů budou zveřejněna v informačních letácích, které ob
čané města Liberce obdrží do svých poštovních schránek. Kromě 
toho budou zveřejněna i na webových stránkách města Liberce  
www.liberec.cz.

1. polychlorované bifenyly – zkratka
2. věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi or-

ganizmy a prostředím
3. tepelný rozklad látek
4. produkt vzniklý rozkladem biologicky rozložitelného odpadu 

ze zahrad
5. technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trva-

lým uložením na zemi nebo do země
6. zařízení k využití odpadů v Liberci
7. každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno 

k provozu na pozemních komunikacích a stalo se odpadem
8. každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či 

povinnost se jí zbavit 

Michaela Balcarová, referent odboru komunálních služeb 
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Program Klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1
tel.: (+420)485 244 992, email: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz
Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, pátek 10.00–14.00 hodin

pátek 
12. 3.

10.00 hodin
Klubovna v podkroví

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

pondělí 
15. 3.

15.30 hodin
Klubovna v podkroví

Beseda s A. Sadílkovou na téma: písničkář Karel Hašler

Úterý 
16. 3.

10.00 hodin
Klub seniorů

Veřejné čtení (MĚSíc KNIhy)

Čtvrtek 
18. 3.

10.00 hodin
kuželna Tipsport arena

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

pátek 
19. 3.

10.00 hodin
Klubovna v podkroví

uKÁZKOVÁ HODINA TRÉNOVÁNÍ pAMĚTI

Úterý 
23. 3.

14.00 hodin
Klub seniorů

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

Středa 
24. 3.

10.00 hodin
Klubovna v podkroví

Festival Jeden svět – promítání dokumentu Hranice

Středa 
24. 3.

16.30 hodin
Klubovna v podkroví

Festival Jeden svět – promítání dokumentu Šil jsem u Kubiše

Čtvrtek 
25. 3.

10.00 hodin
Kuželna Tipsport arena

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

Středa 
31. 3.

od 14.00, 15.00 a 16.00 hodin
Klub seniorů

Výstava a promítání fotografií z akcí KONTAKTU, téma: III. Seniorské šibřinky

Čtvrtek 
8. 4.

10.00 hodin
Kuželna Tipsport arena

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

pátek 
9. 4.

10.00 hodin
Klubovna v podkroví

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

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.

Manželský slib, který si dali před padesáti lety, si 5. února v obřadní síni připomněli 
manželé  Hana a Josef Bílkovi a společně s nimi i jejich nejbližší. „Vzali jsme se po tříměsíční 
známosti a to jsme se poprvé setkali na nádraží, což tenkrát domluvili naši otcové,“ vzpomíná 
paní Hana a dodá, že první jejich velké rande byla návštěva opery. Oba manželé přiznali, 
že jejich sňatek byl „z rozumu“, motivovaný přáním najít druhého rodiče dětem, které si 
do manželství přivedli. „A vidíte, jak to dopadlo. Na rozdíl od našich dětí, které vstoupily 
do manželství z lásky, jsme my dva vytvořili pevný rodinný svazek a láskyplný vztah, který 
trvá padesát let,“ zmínil pan Josef. Dohromady mají tři syny a jednu dceru a dnes již i 7 vnou
čat a zatím 4 pravnoučata. Manželství uzavřeli v Ústí nad Labem, kde také žili až do svého 
odchodu do důchodu, aby se poté vrátili do Liberce, kraje svého mládí a dětství.

Na Základní škole Kaplického v Liberci  
bylo uspořádáno regionální kolo celostátní 
soutěže v umění komunikace MLADÝ DE
MOSTHENES. Tento projekt je zaměřen 
na zdokonalování výuky umění veřejné
ho projevu, prohloubení a porovnání do
vedností cílové skupiny, kterou jsou žáci 
II. stupně ZŠ (6.–9. třída, od 12 do 15 let)  
a víceletých gymnázií po celé ČR. Účastníci 
soutěží v monologu na libovolné téma.

GaLERIE JuBILaNtů

Na ZŠ Kaplického se sešli soutěžící cel
kem ze 4 regionů: Liberce, Jablonce nad 
Nisou, Semil a  České Lípy. V každém regi
onálním kole byly připraveny 2 věkové ka
tegorie:  I. kategorie – žáci 6.–7. třídy a II. 
kategorie – žáci 8.–9. třídy. Do krajského 
kola postoupili jen žáci umístění na 1 mís
tě ve své kategorii. Velkým úspěchem 
pro naši školu je výkon Terezy Cermano
vé z 9. třídy, která se umístila na 1. místě 

v II. věkové kategorii a postupuje do kraj
ského kola. Průběh soutěže vedla autor
ka tohoto projektu Mgr. Jana Adámková. 
V porotě zasedla i zástupkyně naší školy 
Mgr. Hana Zemancová, která se zároveň 
starala o hladký průběh celého dne a zá
zemí pro soutěžící s jejich pedagogickým 
doprovodem. 

Mgr. Pavel Zeronik, 
ředitel ZŠ Kaplického

ŠKoLa v aKci
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Pokud jste v ulicích Liberce zahlédli společné hlídky Městské 
policie Liberec a Policie ČR, vězte, že je budete vídat častěji. Obě 
bezpečnostní složky totiž rozvíjí novou spolupráci v oblasti ochrany 
veřejného pořádku a prevence kriminality. Se společnými akcemi za
počaly již v listopadu a prosinci loňského roku. „V tomto období jsme 
například udělali tři velké razie v restauracích, barech a hernách a při 
nich se zaměřili na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 
18 let. Navštívili jsme 29 provozoven a u 45 mladistvých  zjistili požití 
alkoholu do jednoho promile,  v jednom případě dokonce přes jedno 
promile. Dvě třetiny z nich byly dívky,“ uvedl  Petr Mládek z městské 
policie. Kontrola podávání alkoholických nápojů mladistvým měla 
odezvu, neboť nejvíce podnapilých bylo zjištěno při první kontrole, 
při dalších dvou jich bylo podstatně méně. Provozovatelům restau
rací  za podání alkoholu mladistvým hrozí vysoké pokuty, ale velmi 
obtížně se jim to dokazuje. Většinou dostane pokutu ve výši tisíc 
korun na místě číšník, který alkohol podal. „Řada provozoven plánu-
je po dohodě s námi přijmout vlastní opatření k zamezení podávání 
alkoholu mladistvým,“ upřesnil Mládek s tím, že v těchto kontrolách 
budou společné hlídky pokračovat.

Kromě toho se zaměřili také na dodržování veřejného pořád
ku, dodržování dopravních předpisů a další. Celkem při 46 kont
rolách v centru města i jeho okrajových částech prověřili 422 osob 

Strážníci a policisté spojili síly
a zjistili 129 přestupků a uložili blokové pokuty za 21 600 korun. 
Stranou policejních kontrol nezůstali ani kapsáři v městské hro
madné dopravě nebo obchodních centrech. „V městské hromadné 
dopravě jsme se soustředili na nejproblematičtější linky, kterými 
se přepravuje nejvíce pasažérů,“ informoval  Pavel Finkous, velitel 
územního odboru vnější služby  Policie ČR na Liberecku. Mezi nej
problémovější linky patří spoj č. 12 na rochlické sídliště. 

Sídliště Rochlice je vůbec rizikovou lokalitou. „Je zde velká kon
centrace lidí a tudíž vyvstávají potíže s drobnou kriminalitou. Síd
lišti bychom se chtěli věnovat více. Máme zde okrskáře i kamerový 
systém a další připravujeme,“ zmínil ředitel městských strážníků 
Ladislav Krajčík a z pochopitelných důvodů nechtěl být konkrétní.

Ředitel také dodal, že policisté a strážníci se soustřeďují na pře
chody v okolí škol, kde dbají na bezpečnost dětí zejména v ranních 
hodinách. „Město jsme si rozdělili na lokality, kde hlídají strážníci 
a kde policisté. Kromě bezpečnosti dětí z hlediska dopravního si hlíd-
ky všímají i toho, zda se v okolí škol nevyskytují problémové party 
nebo překupníci drog,“ řekl Krajčík.

Protože personální stav obou bezpečnostních složek není úplně 
ideální, jsou společné akce nejen vítané, ale jak již praxe ukazuje, 
také účinné. A to zejména pro bezpečnost obyvatel města.

Dagmar Slezáková

pomozte 
vybrat nejlepší dílko
„StrážníK oČima dětí“

Městská policie Liberec (MP) vyhlásila výtvarnou 
soutěž pro žáky libereckých základních škol, která je 

zaměřena na to, jak děti vidí, vnímají či jakou mají představu o práci 
strážníků MP Liberec. V dílech mohou využít svoje zkušenosti či 
poznatky získané při osobním setkání se strážníky na ulici, při be
sedách ve školách či při prezentačních akcích. 

Vyhlášená témata:
Jak vidím Městskou policii Liberec
Cizí lidi
Domácí násilí
Doprava
Vandalismus
Šikana
Sprejerství
Kouření a alkohol

Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií, a to I. kategorie 1.–3. tř., 
II. kategorie 4.–6. tř., III. kategorie 7–9. tř., a mohou tvořit kresby, 
grafiky či fotokoláže. Komise městské policie vybere nejlepší díla 
z každé kategorie a ta budou 1.–19. dubna 2010 vystavena ve ves
tibulu Nového magistrátu, Frýdlantská ulice č. p. 183/4. Občané, 
kteří navštíví tuto budovu, zde mohou vyplnit anketní lístek s vý
běrem nejlepšího díla v každé věkové kategorii.

Autor díla, které získá od občanů ve své kategorii nejvíce hla
sů, bude slavnostně vyhlášen primátorem města Jiřím Kittnerem 
a oceněn. Více informací na www.mpliberec.cz.

SOuTĚŽ

Dobrovolní hasiči 
získali dotaci 
90 tisíc korun

Liberečtí dobrovolní hasiči získali z Fondu požární ochrany Li
bereckého kraje peníze na nákup nového vybavení výjezdových 
jednotek. Jednotka dobrovolných hasičů LiberecRůžodol I si tak 
bude moci pořídit čerpadlo, náhradní lahve k dýchacím přístrojům 
a elektrocentrálu, kterou nutně potřebuje do nového vozu. Budou 
se také nakupovat nové přilby pro ostatní jednotky. Statutární 
město tak dál pokračuje v obnově hasičské techniky. (hoz)

Pozvánka na výstavu
VELIKONOCE 
OČIMA DĚTÍ

Statutární město Liberec vás zve na tradiční výstavu tvo
řivosti dětí libereckých mateřských škol, která se bude konat 
v zasedací místnosti č. 11 budouvy historické radnice. Výstavu 
slavnostně zahájí ve čtvrtek 1. dubna 2010 v 10.00 hodin ná
městek primátora Ondřej Červinka. 

Pro veřejnost bude výstava otevřena:
• ve čtvrtek 1. 4. 2010 od 10.00 do 16.00 hodin
• v pátek 2. 4. 2010 od 8.30 do 16.00 hodin
• v sobotu 3. 4. 2010 od 10.00 do 14.00 hodin.
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MĚStSKé INFORMačNí cENtRuM
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, tel.: 485 101 709, fax: 485 243 589
email: 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  milovníkům tance a dobré 
zábavy soupis plesové sezony 2010, aby si každý mohl vybrat dle svého zájmu.
VELIKONOČNÍ TRHY 2010: připravili jsme pro vás přehledný soupis velikonočních trhů 
v regionu.
Výše jmenované přehledy najdete na internetových stránkách http://www.infolbc.cz nebo 
obdržíte zdarma v Městském informačním centru Liberec.

NABÍDKA ZBOŽÍ
V městském informačním centru si můžete vybrat ze široké nabídky knih a publikací s re
gionální tématikou. Na své si přijdou i fanoušci týmů FC Slovan Liberec a HC Bílí Tygři 
Liberec, pro které máme připravené novinky s fanshopů obou sportovních klubů.

SOuTĚŽ S jEšTÍDKEM 
Kolik metrů sjezdových tratí se nachází ve Ski areálu 
Ještěd? 
a) 9 200  b) 10 200  c) 6 900
Pozn.: U odpovědi musí být uvedeno celé jméno, adresa 
a případně e-mail. Výherce získá upomínkové předměty 
s maskotem města.
Výhercem únorové soutěže je Lucie Hochmannová. Dě
kujeme za účast v soutěži a gratulujeme!

hIStORIcKé uDáLOStI MĚSícE BŘEZNa
10. 3. 1951 byla zahájena stavba přírodního amfiteátru 
v Lidových sadech (59 let).
17. 3. 1902 byly slavnostně otevřeny městské láz
ně (108 let).
20. 3. 1906 uvedl Christian Linser (majitel libe
recké slévárny) na český trh svůj první automobil 
(104 let).

Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc březen 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 19.3. 

Výherce zveřejníme 
v následujícím čísle.

RADy A KONTAKTy
• hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.,  

přispívá  poskytováním svých služeb ke zlep
šení péče o umírající a jejich rodiny v Liberci 
a jeho okolí. V současné době poskytuje  po
moc  a podporu rodinám, které se rozhodly  
pečovat o své umírající v domácím prostředí. 
Organizace nabízí domácí hospicovou péči, 
odborné sociální poradenství, odlehčovací 
terénní službu. Kontakt: společnost sídlí v ul. 
Poštovní 233, Liberec 30, její provozovny: Bu
rianova 9690, Liberec 6 a Horská 1219, Liberec 
14, telefon: 604 697 318, 604 697 317, email:  
HP.SZ@seznam.cz. 
Více informací na www.hospiczdislavy.cz

• Dne 16. března 2010 tomu bude již 
rok, kdy byla zavedena první dálková lin
ka DPML, a. s. Liberec–Praha. Za tuto 
dobu bylo přepraveno více jak 220 000 
cestujících. K výročí připravil DPML na 
23. března 2010 překvapení a také 50 % 
slevu jízdného na této lince. Více informací 
získáte na www.dpml.cz. 

Liberecké Mateřince, přehlídce tvoři
vosti dětí z libereckých mateřských škol, 
je letos již třináct let. A právě ta třináctá 
se konala 20. února  v Základní umělecké 
škole Frýdlantská. Libereckou Mateřinku 
2010 zahájily malé  tanečnice z MŠ Korálek 
tanečním vystoupením Flamengo a pak už 
následovala celá řada dalších, velmi pove
dených vystoupení. Diváci v sále se bavili, 
rodiče vystupujících dětí byli pyšní na své 
ratolesti a učitelky sklízely upřímná uznání 
za svoji práci. Děti předvedly vystoupení 
nejen taneční, hudební, ale i dramatická, 
a tak bylo v sále opravdu veselo. 

Veselá popelnice je enviromentální projekt a výtvarná soutěž pro 
děti a mládež, který vznikl ve spolupráci Statutárního města Liberec 
a Libereckého kraje na podporu třídění odpadů a ekologie vůbec. 

Jedná se o výtvarnou soutěž, která potrvá zhruba půl roku 
a budou ji doplňovat různé workshopy, výstavy a samozřejmě in
formační kampaň týkající se třídění odpadů. Podrobné informace 
a pravidla soutěže, která je určena malým i větším dětem, ale také 
dospělým, naleznete na www.liberec.cz.

Do soutěže se mohou zapojit děti i dospělí, kteří navrhnou popel
nici na tříděný odpad, jejíž atraktivní design na první pohled zaujme. 
Motivy mohou být figurální, florální, abstraktní či jiné dle fantazie. 
Použité techniky: kresba, počítačová grafika, koláž a další. Pro návrh 
použijte šablonu, kterou si můžete vyzvednout v Městském infor
mačním centru od 1. května 2010. Návrhy zpracované na počítači 
mohou být poslány v elektronické podobě na CD v obvyklých for
mátech (ideálně JPG).

Nezapomeňte uvést následující náležitosti: jméno a příjmení,  
věk, plná adresa včetně PSČ, telefonního čísla a emailové adresy.
Návrhy zasílejte do 30. května 2010 na adresu:
MěSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Z došlých prací odborná porota vybere 30 nejzajímavějších ná
vrhů,  které budou umístěny na webové stránky: www.liberec.cz 
a www.krajliberec.cz, kde proběhne veřejné hlasování o nejkrás
nější návrhy. Hlasovat bude možno v červnu a červenci.

Vítězné návrhy budou realizovány ve skutečné velikosti a auto
ři odměněni hlavní cenou. Upozorňujeme, že realizovaná sběrná 
nádoba (popelnice) bude modrá nebo černá, vezměte v úvahu ba
revný podklad při vlastní tvorbě. Bližší informace: Mgr. Jitka Mráz
ková, 724 285 940, vedoucí projektu

Soutěž: VESELÁ pOpELNICE

Úspěšná Mateřinka
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Náhlý odchod ar
chitekta Svatopluka 
Technika, jehož osob
nost se výrazně zapsa
la do historie Liberce, 
naplnil smutkem snad 
každého obyvatele na
šeho města, který tuto 

výjimečnou osobnost znal. Zemřel 2. února 
ve věku nedožitých 97 let.

Narodil se 7. března 1913 v Rašovce 
u Liberce. V roce 1937 absolvoval studium 
na Fakultě architektury a pozemního sta
vitelství ČVUT v Praze. Souběžné studium 
na francouzském Ústavu Ernesta Denise 
v Praze mu umožnilo získat stáž v atelié
ru významného francouzského architekta 
Augusta Perreta v Paříži. Po skončení stá
že ho neodradily lákavé nabídky dalšího 
zaměstnání u architekta Perreta od návra
tu do vlasti. V srpnu  roku 1946 se podí
lel na návrhu a realizaci nových vstupních 
pavilonů první výstavy „Budujeme osvobo
zené kraje“ uspořádané v Liberci. V témže 
roce se účastnil urbanistické soutěže vy
psané MěNV v Liberci, k níž byli přizváni 
profesoři ČVUT v Praze, urbanisté A. Engel 
a dr. A. Mikuškovic, na přestavbu centra Li
berce. Ve svém ateliéru pak navrhoval řadu 
různých rekonstrukcí budov, zejména pro 

místní nemocnici, z nichž největší byla pře
stavba bývalé Charity na kojenecké odděle
ní. Na základě poznatků získaných studijní 
cestou do Švédska (1947) se úspěšně účast
nil soutěže na výstavbu Krajské nemocnice 
v Liberci a získal možnost zadání projektu. 

Po únoru 1948 byl přinucen ukončit 
svou samostatnou architektonickou činnost 
a vstoupit do Stavoprojektu. Zde se speci
alizoval na urbanizmus. Je autorem mnoha 
územních plánů bývalého Severočeského 
kraje. Hlavní náplní jeho práce se ale stal, 
v historii města první, územní plán Velkého 
Liberce, jehož součástí byl i podrobný územ
ní plán pro první soustředěnou bytovou vý
stavbu v Liberci na sídlišti Králův háj. 

Politické prověrky v roce 1958 však ukon
čily jeho působení ve Stavoprojektu a byl pře
řazen do Pozemních staveb v Liberci. Odtud 
po dvou letech nastoupil na SPŠ stavební v Li
berci. Inicioval záchranu tzv. Valdštejnských 
domků, se svými studenty se věnoval projek
tové přípravě rekonstrukčních prací na hradní 
části zámku Frýdlant v Č. a na zámku Sych
rov. Stěžejním dílem je jeho náročný projekt 
na rekonstrukci nádherného barokního chrá
mu Archanděla Michala ve Smržovce u Jab
lonce n. N. Účastnil se také některých soutě
ží, na přestavbu hotelu na Ještědu, na úpravu 
centra lázní Karlovy Vary a na dolní centrum 

Liberce. Zpracoval také několik studií na re
konstrukci a nové využití evangelického kos
tela v Liberci v roce 1970. Samostatnou kapi
tolou v jeho životě byla příprava a realizace 
sídliště atypických atriových domků v Liberci 
na Aloisině výšině (1970–73).

Již během působení na škole, které zůstal 
věrný až do svých sedmdesáti let, se věno
val studiu lidových staveb v Podještědí. 

Významné místo v životě Svatoplu
ka Technika zaujímá také jeho publikační 
činnost. Kromě množství článků byla jeho 
stěžejním publikačním dílem první česká 
kniha o vývoji Liberce nazvaná „Liberec 
minulosti a budoucnosti“ (1960). Na tuto 
knihu navázala po 20 letech další, „Libe
rec minulosti a současnosti“ (1980). Pět 
svazků pojmenovaných „Liberecké domy 
hovoří “ (1992 – 2001) pojednává o dvě 
stě padesáti zajímavých budovách v Liber
ci. Poslední knihou architekta Svatopluka 
Technika, která uzavírá jeho životní pouť 
naplněnou tvořivou prací a kterou se sym
bolicky rozloučil se svým rodištěm, jsou 
„Lidové stavby v Podještědí na Českodub
sku” (2009), pojednávající o místech, kte
rá miloval a kam se celý život rád vracel 
za svými vzpomínkami na dětství. Ing. Sva
topluk Technik byl držitelem Medaile Sta
tutárního města Liberec.

Muž, KtERÝ SE ZaSLOužIL O StaVEBNí tVáŘ LIBERcE

ZOO Liberec vyhlásila veřejnou soutěž v tipování nejvhod
nějších jmen pro tři mláďata takina čínského (Budorcas taxico
lor bedfordi) narozená 20., 23. a 30. ledna 2010. Všechna tři 
mláďata jsou samci, takže hledáme jména v mužské podobě, 
která budou začínat na písmena F, H a I. ZOO Liberec se totiž 
rozhodla udržovat  v pojmenovávání takinů tradici; himálajští 
sudokopytníci se zatím honosí jmény od prvních písmen české 
abecedy – Adam, Bára, Betty, Cadence, Dorotka, Eva a Golda. 
Své tipy může do soutěže přihlásit kdokoli buď na profilu ZOO 
Liberec v komunitní síti Facebook (odkaz z titulní stránky www.
zooliberec.cz), nebo emailem na adrese marketing@zoolibe
rec.cz. Zasílat návrhy do ZOO Liberec je ale možné i jakýmkoli 
jiným způsobem. Autor (ři) vítězných návrhů budou pozváni 
na křtiny takinů 24. dubna a čekají je i hodnotné ceny včetně 
celoroční vstupenky do ZOO Liberec.

HLedeJte JmÉna Pro taKiny


