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8. zasedání zastupitelstva města v roce 2009  
se koná tentokrát ve čtvrtek 24. 9. 2009 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice

ZÁŘÍ 2009

Den s primátorem mezi obyvateli DPS
S úrovní sociálních služeb v domech s pečovatelskou službou poskytovaných městskou 
příspěvkovou organizací – Centrem zdravotní a sociální péče (CZaSP) se ve čtvrtek 27. srp-
na seznámil primátor města Jiří Kittner. Na pracovní návštěvě jej doprovázela náměstkyně 
pro resort sociálních věcí Naďa Jozífková a tajemník magistrátu Marek Řeháček. 
Primátor si tak v terénu mohl zkontrolovat plnění usnesení zastupitelstva z listopadu 2007, kdy 
byla schválena reorganizace činnosti CZaSP. Jiří Kittner nejprve zavítal do Domu s pečovatel-
skou službou (DPS) v ulici Burianova, kde si prohlédl kromě zázemí pracovníků pečovatelské 
služby nově zrekonstruovanou hygienickou stanici vybavenou moderními přístroji, které per-
sonálu ulehčují manipulaci s klienty a samotným obyvatelům poskytují nadstandard.
„Rekonstrukce byla nutná, jelikož obyvatelé objektu v Burianově ulici mají v bytech převáž-
ně vany. Nové zázemí i vybavení poskytuje komplexní péči a zejména imobilním občanům 
nebo občanům s problémy pohybového aparátu přispívá k plnohodnotnému životu. Jsem 
rád, že v tomto případě se vedení Centra ve spolupráci s VZP podařilo zajistit zdravotní péči 
a rehabilitaci,“ uvedl primátor při své návštěvě. 

Senioři chválí péči poskytnutou městem

Statutární město Liberec připravilo výstavu 
věnovanou  l ibereckým  sborům  dobro-
volných  hasičů. Výstava  je  připomínkou 
145. výročí první slavnostní přehlídky libe-
reckého hasičského sboru, kterou vykonal 
tehdejší starosta města Liberec, a 100. vý-
ročí zřízení hasičské zbrojnice v Barvířské 
ulici. Zároveň je také oceněním dlouholeté 
činnosti zásahových jednotek i samotných 
sborů dobrovolných hasičů, které ve svém 
volném čase zasahují u mimořádných udá-
lostí. Výstava však představuje dobrovolné 
hasiče i v jiném úhlu. Každý sbor má totiž 
také pestrou historii i současnost a vedle zá-
sahů při mimořádných událostech je aktivní 
i  v  oblasti  spolkového  života.  Především 
v okrajových částech města jsou dobrovolní 
hasiči často jedinými, kdo pořádá společen-
ské akce pro místní obyvatele. Výstava in-
stalovaná v prostorách Radničního sklípku 
je veřejnosti přístupna od 7. září do 4. října 
2009 vždy od 10 do 17 hodin, a to i v sobotu 
a neděli. V jejím průběhu ji bude doprovázet 
mimo  jiné  i  tradiční přehlídka na náměstí 
Dr. E. Beneše.

Zajímavá výstava 
o dobrovolných 
hasičích

pokračování na straně 6

V DPS Burianova si primátor Jří Kittner mimo jiné prohlédl nově zrekonstruovanou hygi-
enickou stanici s moderním vybavením, které ulehčí ošetřovatelkám manipulaci s klienty 
a samotným obyvatelům DPS poskytne nadstandardní služby.
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Ve snaze předejít dopadům krize a zachovat pro následující období 
vyrovnaný rozpočet přistoupilo Statutární město Liberec k úspor-
ným opatřením, která se promítnou v hospodaření a provozu ma-
gistrátu již ve zbývajících měsících roku 2008 a v návrhu městského 
rozpočtu na rok 2010. Všechna úsporná opatření budou realizována 
tak,  aby byla  zachována  stávající  kvalita poskytovaných  služeb. 
Uvedl to primátor města Jiří Kittner s tím, že magistrát tak v příštím 
roce ušetří až 20 milionů korun bez zásadního dopadu na obyvatele 
Liberce. 
Dopady hospodářského propadu  se  projevují  v  poklesu  výběru 
daní  v městské  pokladně,  a  to  nejen  liberecké.  První  odhady 
počítají s výpadkem příjmů v rozmezí 10 až 20 % rozpočtu za rok 
2008. „Snažíme se, aby se úsporná opatření na magistrátu nedotkla 
běžných občanů města,“ řekl primátor Jiří Kittner. „Proto první, co 
redukujeme, je servisní personál, jehož stav snížíme až o 20 osob, 
tedy z 360 na 340,“ dodal. „Kromě toho jsme přistoupili také k redukci 
platu managementu až o deset procent, což přinese úspory ve výši 
několika set tisíc korun,“ popsal primátor přijatá opatření. K tomu 
tajemník magistrátu Marek Řeháček dodal: „Snížení stavu chceme 
docílit převážně tím, že nebudeme přijímat nové pracovníky za lidi 
odcházející do důchodu nebo za ženy, jež nastupují na mateřskou. 
Úsporná opatření se ale dotknou i mezd pracovníků. Na tarifní plat 
zaměstnancům sáhnout nemůžeme, ponížíme odměny.“
Magistrát  také  vypověděl  úklidovou  službu  a  tyto  práce  svěřil 
Komunitním pracím Liberec, takže radnici uklízejí nezaměstnaní. 
„A kanceláře si uklízejí úředníci sami,“ dodal primátor.
Kromě  toho došlo  také  ke  zmrazení nákupu vybavení  kanceláří 
nábytkem či elektronikou, byl zastaven  nákup mobilních telefonů, 
periférií  k  výpočetní  technice a minimálně do konce  roku 2010 
nebude magistrát nakupovat žádné vozy. Zaměstnanci magistrátu 
tak budou muset  při služebních cestách po Liberci využívat více 
hromadnou dopravu. Radnice  také hodlá ušetřit  i na vzdělávání 
svých pracovníků.  „Naším hlavním cílem je udržet servis, na který 
jsou obyvatelé města zvyklí, v kvalitě, v jaké byl poskytován dosud. 
Na nás všechny to bude v následujících měsících klást větší tlak 
než dosud. Věřím ale, že se nám podaří toto období překonat a že 
se postupně vše vrátí do standardních kolejí,“ řekl primátor Kittner. 
„Rozhodně nechceme přicházet o kvalifikované pracovníky, které 
jsme v předchozích letech s velkým úsilím získávali, nechceme 

přijít ani o dobré pracovníky a nechceme, aby úspory měly dopad 
například na bezpečnost nebo úklid města,“ ujišťuje  Jiří Kittner 
obyvatele Liberce.
Podle jeho slov bylo již koncem loňského roku jasné, že v následují-
cích letech  nebude tak dobře jako v roce 2008. „Nejsem optimista 
a nečekám, že by se situace v příjmech z daní během dalších tří let 
zlepšila,“ míní primátor.
Vedení města  odhaduje,  že  příští  rok  zůstanou daňové  příjmy 
na letošních 1,144 miliardy korun. Loni byly zhruba o 180 milionů 
korun vyšší. „Náš odhad ze závěru minulého roku se zatím ukazuje 
jako správný. Předpokládali jsme propad ve výběru daní zhruba 
na 14 procentech a situace po sedmi měsících tomu zatím odpovídá. 
Pokud nenastane nějaký dramatický vývoj, nebudeme muset škrtat 
ve výdajích tak jako jiná města,“ podotkl.
Jakým způsobem se úsporná opatření dotknou také např. příspěv-
kových organizací města, se dosud jedná. Úspory jako takové se ale 
pravděpodobně nevyhnou žádné z příspěvkových organizací. 

Dagmar Slezáková

Magistrát kvůli krizi šetří, náklady klesnou téměř o desetinu

Smyslem územního plánování je mimo jiné vytvářet územní pod-
mínky pro proporcionální rozvoj v území, které respektují a zároveň 
ovlivňují tvorbu vyváženého vztahu mezi příznivými podmínkami 
životního prostředí,  podmínkami pro hospodářský  rozvoj  a  ade-
kvátními podmínkami  socioekonomickými,  v  zájmu soudržnosti 
společenství obyvatel v daném území. Znamená to, že napomáhá 
vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj, který respektuje 
přírodní i sociální souvislosti rozvoje a neupřednostňuje jednu ob-
last před druhou. Územní plán zároveň konfrontuje rozsah a poža-
davky na rozvoj jednotlivých funkčních ploch s reálnými potřebami 
zachycenými ve zpracovaných územně analytických podkladech 
a vzešlých z rozborů a jiných rozvojových dokumentů.
Podepsáním smlouvy  se  zhotovitelem Územního plánu Liberec, 
vítězem výběrového řízení, firmou SAUL s. r. o. Liberec, byly zahá-
jeny práce na konceptu nového územního plánu města. Zhotovitel 
postupně přebírá od zadavatele podklady, vypracovává dílčí do-
kumenty a přebírá od města i podklady k návrhům či podnětům 
na změny územního plánu posouzené pořizovatelem  a potvrzené 
zastupitelstvem města.  Těchto  návrhů  je mnoho  a  pořizovatel 
musí najít optimální okamžik, kdy je možné ještě návrhy zohlednit 
a posoudit v konceptu územního plánu. Proces pořízení územního 

plánu vyžaduje v určité fázi zajistit zhotoviteli konceptu relativní 
neměnnost vstupních údajů. V zájmu zajištění další etapy zpraco-
vání „nového“ územního plánu přistupuje Statutární město Liberec 
k zastavení zařazování návrhů na změnu územního plánu 
do procesu pořízení. 
Občané, právnické a fyzické osoby, majitelé pozemků 
na území města  mají ze zákona právo podat návrh  na změ-
nu územního plánu, tj. návrh na jiné využití pozemku než 
odpovídá dnešnímu stavu. 
Pořizovatel návrhy bude dále přijímat, posuzovat je, ale nebude je 
zařazovat do dané fáze procesu pořízení, tj. do zpracování konceptu 
územního plánu. To znamená, že zhotovitel konceptu územního 
plánu dostane  k posouzení žádosti a požadavky k níže uvedenému 
datu a ostatní požadavky doručené později nebude možné v kon-
ceptu posoudit.
Posledním dnem pro doručení návrhů na změnu územního 
plánu zařazených a zpracovatelných do konceptu územního 
plánu Liberec je pátek 16. 10. 2009.
Formulář žádosti o změnu územního plánu je k dispozici v tištěné 
formě na odboru strategie a územní koncepce či v digitální formě 
na webu Statutárního města Liberec na odkazu Formuláře.

Zastavení zařazování návrhů na změnu územního plánu
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Na území Liberce studuje v soukromých základních školách přibliž-
ně 450 žáků. Tito žáci jsou v určitém slova smyslu v současné době 
znevýhodněni v oblasti stravování. Kromě potravinových nákladů, 
které musí platit každý školák, totiž nemají placené provozní nákla-
dy na přípravu jídla. A to chce vedení města změnit.
„Dotace na výuku dostáváme od ministerstva školství. Provozní ná-
klady na přípravu obědů nám ale nikdo neplatí. Proto jsme se obrátili 
na pana náměstka Červinku s žádostí o pomoc,“ říká Tomáš Vágner, 
ředitel Křesťanské  základní  školy  J. A. Komenského. V praxi  to 
znamená, že peníze, které by  ředitel  základní  školy mohl využít 
na zkvalitnění výuky, musí použít na režii jídelny. Jinak by škola 
musela o příspěvek požádat rodiče. 
„Pevně věřím, že nám zastupitelstvo vyjde vstříc. Naši školu navštěvují 
převážně děti s trvalým bydlištěm v Liberci,“ upřesňuje další z důvodů 
žádosti Tomáš Vágner. O příspěvek na provozní náklady stravování 
požádala v půlce srpna i druhá soukromá škola Doctrina. 

Město schválilo dotační program pro ZŠ jiných zřizovatelů
„Myslíme si, že jsou to pořád naše děti a není vhodné, aby byly bity 
za to, jakou školu navštěvují,“ myslí si primátor Jiří Kittner. „Máme 
zájem na tom, aby chodily do školních jídelen, aby se nestravovaly 
všelijak,“ míní. Základní školy, jejichž zřizovatelem je město, mají 
financování  stravování  řešeno následovně: potravinové náklady 
(hradí strávník), mzdové náklady – u všech škol zařazených do rejs-
tříku škol a školských zařízení (hradí stát prostřednictvím krajského 
úřadu), provozní náklady (hradí zřizovatel). Až 450 dětí z Liberce, 
které navštěvují  soukromé školy,  tak o posledně  jmenovaný pří-
spěvek přichází. Zřízení dotačního programu pro soukromé školy 
by mělo toto znevýhodnění odstranit. Dotační program schválilo 
liberecké  zastupitelstvo v  září. „Příspěvek by měl činit necelých 
1,1 milion korun na rok. Je to maximální výše do úplného vytížení 
obou výdejen jídla,“ upřesnil náměstek primátora Ondřej Červinka. 
„V každém případě si myslíme, že částka bude nakonec výrazně nižší, 
protože ne všichni školáci na oběd chodí.“ (das)

Červencové bouře s průtrží deště nebyly ušetřeny městské  lesy. 
Město Liberec vlastní  lesy o výměře 576,26 ha, a  to v katastrál-
ním území  Liberec,  Ruprechtice,  Kateřinky,  Krásná  Studánka, 
Radčice  u  Krásné  Studánky, Horní Hanychov,  Vesec,  Dlouhý 
Most, Vratislavice n. N., Starý Harcov, Kunratice a nepatrně v k. ú. 
Machnín. Jaké škody bouře napáchala na majetku města, to již byla 
otázka pro Jiřího Blimla z oddělení veřejné zeleně a lesů Magistrátu 
města Liberec.
„O plošném rozsahu způsobené škody nelze příliš hovořit, tedy mimo 
katastr Krásná Studánka. Jedná se spíše o jednotlivé stromy. Celková 
výše kalamity je odhadována na cca 300 metrů krychlových dříví. 
Jedná se především o přestárlé listnaté stromy, které se rozlomily 
a ve svém okolí pokácely svým pádem další stromy, především smr-
ky,“ odpověděl Jiří Bliml. Mezi nejvíce poškozenou  lokalitu patří 
katastrální území Krásná Studánka, kde vichřice způsobila plošné 

Červencová bouře napáchala škodu v městských lesích
prolámání porostu smrku ve výši cca 100 m3, ve kterém měla být  
v letošním roce provedena obnovní těžba výběrem. „Jedná se o po-
měrně kvalitní smrkový porost, kde měla být jednotlivým výběrem, 
který byl vyznačen a připraven již v loňském roce, podpořena jeho 
kvalita a přirozená obnova porostu. Jak to v přírodě bývá, myšlenky 
byly vichřicí změněny, i když ne na celé ploše,“ řekl Bliml. 
Podle jeho slov zpracovaná dřevní hmota bude maximálně využita 
pro kulatinové výřezy, nicméně procenticky vlivem rozlámání kme-
nů bude nižší než při běžném zpracování dříví, zbylé a rozpraskané 
části kmenů budou zařazeny do palivového dříví. Veškeré zpracová-
ní kalamitního dříví bude provádět nasmlouvaná firma, popřípadě 
určité procento  listnatých dřevin bude  zpracováno v  rámci  tzv. 
smluv na samovýroby palivového dříví. 
V porostech, kde došlo k plošné kalamitě, samozřejmě dojde v jar-
ních měsících příštího roku k zalesnění. (sl)

Ve čtvrtek 8. října 2009 si Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o., dovoluje pozvat od 15 do 18 hodin na druhý ročník akce „Žijeme 
v jednom městě“. Veřejnost si bude moci prohlédnout prostory organizace, včetně ukázek volnočasových aktivit, které Kontakt realizuje 
pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále bude možné zhlédnout prezentace z akcí pořádaných pro liberecké 
seniory, národnostní menšiny a seznámit se s činností Sociálního informačního centra a Klubu pro zdravotně znevýhodněné občany.

Druhý ročník akce „Žijeme v jednom městě“
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Kdo může vykonávat nebo zapojit se do veřejné služby?
Klára Tekelyová: Veřejná služba je šancí pro lidi, kteří jsou déle 
než půl roku v hmotné nouzi a díky výkonu veřejné služby si zvy-
šují vlastní příjem. Tito občané nejsou v pracovněprávním vztahu, 
za práci nedostanou odměnu,  ale  činnost  se  jim zohledňuje při 
poskytování  dávek pomoci  v  hmotné nouzi.  Jedná  se  o  osoby, 
které  jsou dlouhodobě nezaměstnané,  pobírají  dávky  v hmotné 
nouzi déle než půl roku a podle platné legislativy mají nárok pouze 
na existenční minimum. Pokud si chtějí tuto dávku zvýšit, mohou 
pro obec vykonat jakoukoliv prospěšnou práci včetně veřejné služby 
v délce 20 až 30 hodin za měsíc. 

Co když příjemce dávky tuto službu odmítne vykonávat?
Klára Tekelyová: Pokud tak neučiní, přijde o dávku a dostane 
pouze  existenční minimum  ve  výši  2  020  korun.  Jestliže  od-
pracuje 20 hodin, dostane dávku ve výši, na jakou má aktuálně 
nárok.

Jaký efekt přináší tato služba samotnému městu? 
Marek Řeháček: Kromě pomoci  lidem v  jejich  složité  životní 
situaci přináší městu a všem jeho obyvatelům zlepšení životního 
prostředí, upravená veřejná prostranství, zlepšení stavu a čistoty 

komunikací a mnoho dalších. Lidé zapojení do veřejné služby, kdy 
vykonávají nejrůznější činnosti, de facto zkvalitňují podmínky kaž-
dodenního života obyvatel města.  Jejich práce povede ke zlepšení 
celkové úrovně vzhledu města, a tím i ke zvýšení míry spokojenosti 
občanů. A nejen to. Zapojení do veřejné služby mohou být zároveň 
dobrým odrazovým můstkem ke zvýšení sebevědomí  těchto za-
městnanců samotných. Znovu  si osvojí pracovní návyky, které jsou 
předpokladem pro získání a udržení stálého zaměstnání. Při velmi 
dobrém plnění  svých pracovních úkolů  se mohou ucházet  o  za-
městnání na veřejně prospěšné práce, které společnost Komunitní 
práce Liberec, o. p.s., v rámci spolupráce s Úřadem práce v Liberci 
také zajišťuje.  

Kolik uchazečů na výkon veřejné služby společnost registruje?
Klára Tekelyová: Jde o 52 uchazečů (pozn.: ke dni 14. 8. 2009), 
z  nichž    25  klientů    odpracovalo  celkem  630  hodin  například 
na kompletním úklidu    Skateparku, úpravy okolí  budovy Uranu, 
na posekání a úklidu trávy kolem domu pro zdravotně znevýhodně-
né občany v České ulici.  Dále likvidovali skládku v Rumunské ulici, 
pomáhali s odvozem stavebního a demoličního materiálu u objektu 
městských  lázní,  zabezpečili  stěhovací  práce  v Liebiegově  vile 
a pomáhali při řadě dalších činností.

Zeptali jsme se…

Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi 
na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí – §18a, za vý-
kon služby nenáleží odměna … 
Od  letošního 1. července se  tlak na organizování veřejné služby 
ve městech a obcích zvýšil. Od stejného data poskytuje veřejnou 
službu  i  Statutární město Liberec. Organizování  a  zabezpečení 
výkonu tohoto nového typu činnosti převzala společnost Komunitní 
práce Liberec, o. p. s., která  má  praktické zkušenosti se zajišťová-
ním veřejně prospěšných prací. Proto jsme položili několik otázek 
ředitelce společnosti Komunitní práce Liberec Kláře Tekelyové a ta-
jemníkovi Magistrátu města Liberec JUDr. Markovi Řeháčkovi.

Během měsíce října a listopadu dojde k obnově části lipové aleje 
na hřbitově v ulici Hřbitovní, k. ú. Horní Růžodol. Budou odstraně-
ny lípy od hlavní brány ke kříži, které jsou ve špatném zdravotním 
stavu. Stromy za křížem  budou na místě ponechány. V rámci rege-
nerace této části aleje dojde po odfrézování  pařezů také k založení 
mlatové cesty včetně odvodnění. K obnově aleje  bude použit stejný 
druh dřeviny, a to lípa srdčitá.

Zkušební sběr bioodpadu
Odbor komunálních služeb Statutárního města Liberce připravil pro občany zkušební sběr bioodpadu z domácností. Tento pilotní projekt byl za-
hájen dne 1. 7. 2009 ve vybrané lokalitě Liberce (vilové zástavby v okolí ul. Masarykova). Občané z vybrané lokality obdrželi nádobu na bioodpad, 
která je pravidelně svážena svozovou společností .A. S. A. 
Tímto město Liberec umožnilo občanům třídit jak kuchyňský odpad, tak převážně odpad ze zeleně, které tvoří 30 až 40% domovního 
odpadu, a tím by se měly v budoucnosti snížit požadavky na objem nádob na komunální odpad. Tento projekt bude ukončen v červenci 
2010, kdy bude zároveň využitelnost těchto nádob pro občany vyhodnocena včetně ekonomického zhodnocení.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu rekonstrukce je od 3. 8. 2009 zavřeno sběrné místo na třídě Dr. Milady Horákové. 
Tato rekonstrukce přinese občanům nové možnosti, jako je odkládání elektroodpadu nebo nebezpečných odpadů, které bylo doposud 
možné uložit pouze na sběrný dvůr v průmyslové zóně – Ampérova ulice. 
Po dobu rekonstrukce, přibližně po dobu tří měsíců, mohou občané odpad odevzdávat na náhradní místo, jež je k tomuto účelu zprovoz-
něno, a to v ulici Topolová 554/17 „Na Vápence“. 
Zde lze odkládat odpady v době od 8.30 do 17.00 ve všední dny a od 8.00 do 12.00 také v sobotu.

Tak  jako  každý  rok  i  letos  Statutární město  Liberec  zahajilo 
7. 9. 2009 „Podzimní úklid velkoobjemového odpadu, nebezpečných 
odpadů a odpadů ze zeleně“. Stanoviště a data přistavení jednotli-
vých velkoobjemových kontejnerů jsou zveřejněna v informačních 
letácích, které občané města Liberce obdrželi do svých poštovních 
schránek. K nalezení jsou i na webových stránkách města Liberce 
www.liberec.cz.(ls)

Regenerace lipové aleje Podzimní úklid 2009
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Od 10.  září  1990  si  připomínáme  týdny duševního  zdraví,  které 
vrcholí 10. října Světovým dnem pro duševní zdraví. Mentální 
hygiena jako prevence duševních onemocnění, ale i snaha pochopit 
problematiku duševně nemocných, by měla být  věcí nás všech. 
Proto uvádíme jeden z pozitivních případů.
Paní Eva, které  je 45  let, žije v Liberci a má schizoafektivní poru-
chu. Prodělala velmi  těžké dětství bez  rodiny. V 18  letech poznala 
projevy své nemoci. „Hlasy mi přikazovaly společensky neúnosné 
chování, trpěla jsem vnitřní depresí, úzkostí a byla jsem vztahovačná. 
Nerozuměla jsem tomu, co se se mnou děje.“ Paní Eva prodělala ně-
kolik hospitalizací v psychiatrických léčebnách. Našla si psychiatra 

Týdny duševního zdraví
i psychologa. Začala docházet do neziskové organizace FOKUS, kde 
požádala o práci. Z uklízečky se vypracovala na pracovníka v terénu 
a asistenta, který doprovází klienty. Eva se snaží předávat osobní 
zkušenosti nemocným, ale i nám odborníkům ze zdravotní a sociální 
oblasti. Na počátku celého Evina příběhu byla určitá beznaděj, ale čas 
ukázal, že nikdo nezmůže nic, pokud člověk s duševní nemocí nechce, 
nebojuje a nenalezne motivaci. Pokuste se i vy překonávat své vnitřní 
bariéry a předsudky, pokud se setkáte s duševně nemocným. 
Z Evina vyprávění čerpala:   PhDr.  J.  Horáková  z  Fokusu 
a Mgr. J. Strnadová z psychiatrie pro dospělé Krajské nemocnice 
Liberec, a. s.

Dne 3. 8. 2009 byla vyhlášena Výzva k předkládání projektových 
záměrů k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec 
– zóna Lidové sady (IPRM). 
Výzva  je  určena  všem  oprávněným  žadatelům,  kteří  uvažují 
o  realizaci  svých  záměrů,  jež  jsou  svým  zaměřením  a místem 
realizace v souladu s cíly IPRM. Smyslem výzvy je získat soubor 
projektových záměrů, které se stanou po schválení orgánů IPRM 
obsahovou náplní  IPRM a získají možnost  finanční podpory ze 
strukturálních  fondů Evropské  unie  nebo  bodové  zvýhodnění 
svých projektů  předkládaných do  jiných  operačních  programů 
strukturálních fondů. 
Termín ukončení výzvy je 30. 9. 2009 do 12.00 hodin. 
Nejdůležitější informace naleznete v textu samotné výzvy a v přílo-
hách zveřejněných na stránkách města Liberec: www.liberec.cz. 

Prezentace přihlášených projektů do druhé výzvy proběhne dne 
7. 10. 2009 v 9.00 hodin v historické zasedací místnosti v budově 
Nového magistrátu v prvním patře.
BLIŽší INFORMACE: 
Mgr. Jiří Pilný
pilny.jiri@magistrat.liberec.cz, tel.:  485 243 188 
Ing. Michal Vereščák
verescak.michal@magistrat.liberec.cz, tel.:  485 243 191

Výzva k předkládání projektových záměrů k zařazení 
projektů do IPRM Liberec – zóna Lidové sady

Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory  v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice
• Identifikace výzvy

Operační program: Integrovaný operační program

Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje 

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problém. sídlištích 

Podpor. aktivita:  b) Regenerace bytových domů 

Číslo výzvy:  1
• Celkový finanční objem dotace pro tuto výzvu: 
50.000.000 Kč – z toho 85 % ERDF a 15 % státní rozpočet.
• Termíny výzvy: zahájení příjmu žádostí 27. 8. 2009, ukončení 
příjmu žádostí 27. 10. 2009
• Specifikace výzvy
Oprávnění žadatelé – vlastníci bytových domů:

Ulice Seznam domů (č. p.)

Burianova 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 
924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 969, 970, 
971, 972, 1070, 1071 (celá ulice)

Dobiášova 851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 
888, 889, 890 (celá ul. bez č. p. 1017)

Dr. M. Horákové 54

Halasova 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 (celá 
ulice)

Haškova 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 974, 
977, 978 (celá ulice)

Ježkova 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 1169 
(celá ulice)

Na Žižkově 99, 246, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
852, 853, 973

Pazderkova 866, 867, 868, 869, 932, 933, 934, 935, 955 
(celá ulice)

Pionýrů 71, 976

Seifertova 900, 901, 902, 903, 904, 905 (celá ulice)

U Potůčku 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621

Vratislavická 28, 55, 91, 337, 367

Žitná 80, 136, 661, 662, 683, 684, 685, 745, 746, 816, 
817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 829, 830

• Podporované aktivity 
Podpora  je  zaměřená na  rekonstrukce  a modernizace bytových 
domů – podrobné vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence IOP 5.2 a výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
pro IOP 5.2 http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

• Výše podpory: 40 % celkových  způsobilých výdajů projektu  
(z toho 85% z ERFD, 15% státní rozpočet)

Kompletní  znění  výzvy  a  další  informace  o  IPRM  Liberec  – 
Regenerace sídliště Rochlice naleznete na adrese: 
http://www.liberec.cz/pages/plan/IOP/rochlice.htm

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC vyhlašuje
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V DPS Burianova si dále prohlédl dispečink zajišťující 24hodinový 
servis, nový bezpečnostní kamerový systém a také nově zřízenou 
odlehčovací službu „Růžovka“. 
„Všichni, co tu žijeme, vám musíme poděkovat za to, že na sklonku 
našeho života se o nás město tak dobře postaralo a poskytlo nám no-
vé byty a perfektní služby. Mnozí z nás ani nevěřili, že by mohli ještě 
důstojně žít,“ řekla primátorovi za všechny obyvatele nejnovějšího 
komplexu DPS v Krejčího ulici paní Zdeňka Havlíková.
A nebyla jediná. Chválu pěly i ženy, které pozvaly primátora do čajo-
vého klubu nebo při náhodných setkáních, když přecházel z jednoho 
objektu do druhého.  Jiří Kittner zavítal  i do pánského klubu, kde 
mezi „mužskými“ probrali vše od hokeje přes  fotbal až k politice. 
V DPS Krejčího si primátor prohlédl  rozšíření  rehabilitační péče, 
ordinace pro lékaře, provoz jídelny, interiéry bytů a sám si  vyzkoušel 
fyzioterapeutické pomůcky instalované v zahradním atriu. Návštěvu 
zakončil v DPS Borový Vrch, kde byla v loňském roce vybudována 
odlehčovací služba „Fialka“, zaveden 24hodinový dispečink a další. 
Letos se zde rekonstruuje hygienická stanice. V místním klubu pak 
senioři pokládali primátorovi nejrůznější otázky, týkající se nejen jeho 
politické funkce, ale i soukromého života. Největší radost měli, když 
z jeho úst slyšeli, že nájem v bytech pro seniory nebude vyšší.
Na závěr primátor Jiří Kittner uvedl: „S úrovní služeb pro seniory 
jsem spokojen. Těší mne, že se nám daří vylepšovat prostředí pro 
starší spoluobčany, posilovat také terénní službu, což umožňuje, 
aby starý člověk setrval ve svém dobře známém domácím prostředí. 
Přesvědčil jsem se, že město nastoupilo správnou cestu v oblasti 
zdravotní a sociální péče o seniory. I přesto vidím, že je zapotřebí 
přistoupit k některým dílčím zlepšením. Týká se to například lepšího 
využití příspěvku na péči, který dostávají občané od státu a ne vždy 
ho plnohodnotně a účelně využijí.“ V této souvislosti náměstkyně 
Naďa  Jozífková dodala,  že  snahou města  je  udržet  kvalitu  slu-
žeb a nájem v seniorských bytech, který je dotován městem a je 
nejnižší  v  republice,  neboť  činí  23,47  korun na metr  čtvereční. 
„Uvědomujeme si totiž, že tato skupina seniorů neměla možnost se 
finančně zajistit na stáří,“ podotkla.

 Text a snímky Dagmar Slezáková

Senioři chválí péči poskytnutou městem

Pokračování ze strany 1

Historické automobily zaplnily v neděli 5. července náměstí před libereckou 
radnicí a oprávněně vzbudily velký zájem diváků. Naleštěné kapoty nejstarších 
i novějších automobilů, ale také motocyklů, a dokonce i nákladních vozidel 
byly krásné. Důvodem jejich setkání na náměstí před radnicí bylo 115. výročí 
dálkové jízdy barona Theodora Liebiega. Účastníky jubilejní jízdy nejprve přijal 
v obřadní síni radnice primátor města Jiří Kittner, který neskrýval obdiv nad 
zápalem nadšenců a majitelů, kteří věnují svůj čas a péči svým „miláčkům“ 
na čtyřech kolech. Ještě dříve než primátor Jiří Kittner odstartoval historickou 
jízdu veteránů, předal manželům Toušovým z Karlových Varů dar za Statutární 
město Liberec, neboť práci Zdeňka Touše na vozu Škoda Popular z roku 1937 
ocenili pořadatelé putovním titulem Dědeček automobil.

V DPS Krejčího 

V Klubu seniorů DPS Borový Vrch

Zpráva o chystaném ekologickém projektu České společnosti pro 
osvětlování již v nedávných dnech proběhla sdělovacími prostřed-
ky. Liberečtí radní však až v závěru srpna měli možnost zabývat 
se  požadavkem  realizátora  projektu,  jehož  smyslem  je  vypnutí 
veřejného osvětlení na území města ve dnech 18. až 19. září v době 
okolo jedné hodiny ranní na časový úsek 60 minut.

Projekt České  společnosti  pro osvětlování  se  zaměřuje  zejména 
na měření světelného znečištění, které vydávají obchodní centra, 
domácnosti, ale  i venkovní osvětlení.  Jeho výsledky poté budou 
sloužit pro stanovení podmínek provozu světelných zdrojů s při-
hlédnutím k možným energetickým úsporám, environmentálním 
aspektům a platné legislativě.

Liberec se v září ponoří na šedesát minut do tmy
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Letošní, v pořadí již sedmé, Oslavy Ještědu, jsou sice za námi, ale 
přesto si dovolíme malé ohlédnutí. Hned na začátku připomeneme, 
že byť  se konaly v polovině července, počasí organizátorům, ale 
především návštěvníkům nepřálo. Zejména v první dny oslav, v pátek 
a sobotu, vládly na Ještědu déšť a vítr. Uznání organizátorů sklidili 
diváci, kteří zahaleni do teplých bund a dek vydrželi pod širým nebem 
zhlédnout dokumentární film Občan Havel přikuluje.  „Vydržel jsem 
mezi diváky půl hodiny, ale déle se to opravdu nedalo, byla fakt zima,“ 
přiznal se primátor Jiří Kittner. Ten zahájil oslavy předáním diplomů 
a cen autorům nejlepších dětských výtvarných prací. Již v páteční 
den padl také rekord, a to v počtu rozsvícených baterek v nadmořské 
výšce. „Každý návštěvník dostal baterku, pak se zhaslo, lidé mysleli, 
že vypnuli proud. Byl to takový happening,“ upřesnila Jitka Mrázková, 
organizátorka oslav. Sobotní dopoledne bylo ve znamení soutěže 
Stovkařské olympiády připravené tradičně Jizersko-ještědským hor-
ským spolkem. Po vzoru himálajských šerpů vystoupalo od spodní 
stanice lanovky na vrchol Ještědu sedm silných mužů, kteří nesli 
na zádech padesátilitrové sudy. V čase 44 a půl minuty byl na vrcholu 
nejrychleji Ondřej Pleštil, který o necelou minutu porazil Miroslava 
Ducha,“ informoval ředitel závodu a předseda horského spolku Pavel 
Schneider s tím, že rekord 39 minut z roku 2006 nepadl. Vytvořil ho 
Milan Martan, který skončil letos čtvrtý. Soutěž ve vynášení sudů 
i letos obsadily dvě ženy. Zvítězila Jana Chocholoušková, která zdo-
lala vrchol v čase 35 a půl minuty. Zaostala tak čtyři minuty za svým 
loňským rekordem. Druhou disciplínu Výstup na Mt. Everest vyhrál 
Tomáš Kobr v čase 4 hodiny 47 minut. Nepřekonal však loňský re-
kord Jaromíra švihovského, který činí 4 hodiny a 19 minut. Soutěž 

stovkařů, kteří soupeří v počtu výstupů na vrchol této 1 012 metrů 
vysoké hory, vede Jablonečan Jiří Mánek s 1 504 výstupy. 
Sobotní odpoledne a večer byl vyhrazen regionálním kapelám a kon-
certnímu vystoupení skupiny Support Lesbiens. Příjemné nedělní 
počasí a pochopitelně výjezd historických automobilů a motocyklů 
na Ještěd přilákaly davy lidí. „Přišlo jich tolik, že tady nebylo k hnutí,“ 
dodala Jitka Mrázková. Na letošní Oslavy Ještědu, jež byly ve zname-
ní mimozemských bytostí (viz snímek), přišlo 10 až 15 tisíc lidí. 

Dagmar Slezáková

Ještěd v obložení Mimozemšťanů

Přes tři tisíce diváků zhlédlo představení  letošního loutkářského 
festivalu Mateřinka, který se konal v závěru června v Naivním diva-
dle. Závěrečného festivalového ceremoniálu se zúčastnili předseda 
Senátu PČR Přemysl Sobotka, primátor města Jiří Kittner a  jeho 
náměstek pro  resort  školství,  kultury a  sportu Ondřej Červinka. 
Mezinárodního festivalu Mateřinka se letos zhostilo 10 domácích 
a pět  zahraničních divadelních souborů. Festival přinesl mnoho 
nových impulsů, ale také potvrdil, že v jednoduchosti je krása.

Porota udělila ocenění: 
1) Květě Pacovské a Elisabeth Schnell za unikátní spolupráci 
a převedení výtvarného gesta do scénografie inscenace Bramborry
2) Jiřímu Vyšohlídovi za vytvoření brilantního zvukového plánu 
inscenace Zlatovláska, který výrazně rytmizoval tok představení  
3) Kousoke Ogawovi a Chicapan za herectví  v  inscenaci 
Čtvero ročních období
4) Filipu Homolovi za stylotvorný herecký přínos v inscenaci 
Pohádka o Raškovi 
5) Tomáši Syrovátkovi za zdařilý převod textu Oty Pavla Pohádka 
o Raškovi a využití potenciálu předlohy pro divadlo
Zvláštní  cena poroty  v  kategorii  3–5  let  byla udělena  inscenaci 

Ohlédnutí za Mateřinkou 2009

Bramborry belgického divadla De Spiegel za okouzlující scénické 
básnění pro nejmenší diváky. Zvláštní cenu poroty v kategorii 5–7 
let  získala  inscenace Čtvero  ročních období  japonského Divadla 
Triangle  za  stylově  čistou  inscenaci,  která  vede diváky  cestou 
fantazie a imaginace.

Deset let vznikal v Liberci, ale také v Praze a Kutné Hoře nový překlad Staré 
smlouvy (z hebrejštiny do češtiny), a to v rámci projektu Nadačního fondu 
Křesťanské misijní společnosti. Překlad Bible vyšel koncem června a jde o dílo 
o 1 568 stranách. Má mimořádný záběr poznámek a odkazů. Protože kniha 
vznikala právě v Liberci, její překladatel a editor Michal Krchňák ji 3. července 
2009 osobně předal primátorovi Jiřímu Kittnerovi.
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Jména všech seniorů, kteří narozeniny 
oslavili v srpnu 2009, zajistila Komise pro 
občanské záležitosti.

90 let – Božena Žižková, Jarmila 
Pallanová, Edita Goldsteinová, 
Marie Stejskalová, Věra 
Neumannová, Hedvika Bušková, 
Věra Janebová, Marie Veverková, 
Oldřich Karel, Zdeňka Vaníčková, 
Miloslav Pelant

91 let – Zuzana Havelková, Marie 
Pletichová, Milada Juráková

92 let – František Hynek
93 let – Růžena Pavlová
94 let – František Maixner, Miloslava 

Trejbalová, Kateřina Řezáčová, 
Václav Lank

95 let – Božena Trmalová, Růžena Černá, 
Marie šmídová

96 let – František šťastný, František 
Mazánek, Karel Růžička

97 let – Zdeňka Adámková, Kateřina 
Nováková, Marie Gillernová 

Oslavencům k jejich významnému 
životnímu jubileu gratulujeme.

A léta běží...

Magistrát, to nejsou, jak si někteří myslí,  jen 
chladné  chodby budovy plné dveří a za ni-
mi úředníci se stohy papírů a razítek. Jsou to 
lidé jako každý jiný a i oni mají při své práci 
občas zpestření. O to letní červencové  se 
postaralo mládě poštolky obecné, hnízdící 
se  svými  rodiči  v  dobrém úkrytu budovy 
radnice. Možná by o nich ani nikdo nevě-
děl, nebýt toho, že jedno z mláďat z hnízda 
vypadlo a  zachytilo  se o parapet,  kde zů-
stalo viset. Naštěstí jej objevila pracovnice 
magistrátu Hana Rousová.  „Mládě viselo 
hlavou dolů a třepetalo křídly. Tak jsem ho 
vysvobodila a odnesla do kanceláře, kde jsme 
mu dali napít a zavolali odborníky ze zoolo-
gické zahrady,“ líčí  ranní překvapení Hana 
Rousová. Pracovnice ZOO Liberec po pro-
hlídce poštolky konstatovala, že mládě není 
zraněné, a vrátila ho „rodičům“ do hnízda. 
Než se tak stalo, byla malá poštolka hýčka-
ným a nejobdivovanějším klientem jednoho 
nejmenovaného oddělení. 

Poštolka zpestřila 
úřední den

(sl)

Obřadní síň liberecké radnice se o prázdninách stala místem jubilejních svatebních obřa-
dů. Zlatou  svatbu a tedy padesát let společného života si  27. června připomněli manželé 
Antonín a Irena Rambouskovi. Jejich manželství  je  i po padesáti  letech pohodové 
a plné lásky, tolerance a důvěry. 
Krásné manželství vydrželo i manželům Anně a Miroslavovi Rohlovým, kteří si snubní 
prstýnky předali před šedesáti lety 25. července v rochlickém kostelíčku. 
Padesát let bok po boku kráčejí životem Jaroslav a Zdeňka Bobkovi, kteří si svatební den  
připomněli se svými nejbližšími 1. srpna. 
Stejný počet  let ušli  také manželé   Oldřich a Libuše Dědečkovi, kteří zlatou svatbu 
oslavili  8. srpna. 
O deset  let  více a  tedy diamantový  svatební  obřad měli  13.  srpna manželé Bohuslav 
a Květuše Šulcovi, kteří si však toto jubileum připomněli v rodinném kruhu pod pergolou 
na své zahrádce.
Všem manželským párům přejeme mnoho dalších společných let a především mnoho zdraví 
a lásky jak vzájemné, tak od svých nejbližších.

GALERIE JUBILANTŮ

Během  letních měsíců vznikla  řada mimořádných událostí,  které si vyžádaly přítom-
nost  libereckých  dobrovolných  hasičů. V  polovině  června  došlo  v  činžovním domě 
v Metelkově  ulici  krátce  před  pátou  hodinou  odpoledne  k  požáru  pračky. Na místo 
události  dorazili  profesionální  hasiči  z  Liberce  společně  s  dobrovolnými  jednotkami 
z Vratislavic nad Nisou a z Růžodolu. Hasiči vypnuli přívod elektřiny a vody, prohledali 
byt, zda se v něm nenachází další osoby, a poté požár pomocí jednoho vodního proudu 
uhasili. Pravděpodobnou příčinou požáru byla technická závada na pračce.
V  úterý  23.  června  v  pozdních  večerních  hodinách  začala  hořet  zahradní  chata 
v Chatařské ulici liberecké části Vesec. Na místo události dorazili profesionální  hasiči 
společně s dobrovolnými jednotkami z Vratislavic nad Nisou, Pilínkova a Vesce. Hasiči 
museli zřídit dálkovou dopravu vody z nedalekého rybníka, protože požár částečně za-
sáhl také vedlejší objekt a několik okolních stromů. Po uhašení požáru hasiči rozebrali 
konstrukce objektu, provedli dohašovací práce. Na konci června způsobil komplikace 
přívalový déšť. V ulici  K Bucharce dobrovolní  hasiči  z Horního Hanychova  odčerpá-
vali z rodinného domku vodu, která zaplavila garáž, kotelnu a část sklepních prostor. 
Po cestě zpět na základnu uvolnili neprůchodnou kanalizaci v Erbenově ulici a pomocí 
háku prorazili   ucpanou vpusť a vyčistili koryto potoka ve Valašské ulici. Dobrovolní 
hasiči z Pilínkova také uvolňovali ucpanou propusť v Puškinově ulici, a poté vyjížděli 
k  rozvodněnému potoku  v  rybích  sádkách v Minkovické ulici. V době  jejich příjezdu  
však hladina  vody  kulminovala  a  během průzkumu místa  události  začala  klesat  jak 
v potoce, tak v rybníce. Hasiči se tedy vrátili na základnu. Rozsáhlý požár znepříjemnil 
začátek prázdnin obyvatelům řadových domků v Březnické ulici. Ve čtvrtek 9. července 
zde  krátce po čtvrté hodině odpoledne začal hořet jeden z bytů. Oheň se postupně roz-
šířil i do přilehlých garáží. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Liberec 
a dobrovolné jednotky z Pilínkova, Horního Hanychova a Růžodolu. I přes úsilí hasičů 
oheň poničil dva byty, automobil a další vybavení garáže.
Během prudké lokální bouřky 18. července voda zatopila do výše 20 cm sklep obytného 
domu na třídě Dr. M. Horákové. Na místě zasahovali liberečtí profesionální hasiči spolu 
s dobrovolnou jednotkou z Růžodolu, kteří vodu odčerpali. Poblíž místa události nalezli 
ucpanou  kanalizaci,  kterou  částečně  zprůchodnili  nasazením vysokotlakého proudu 
z cisterny. Nejnáročnějším zásahem byla bezesporu likvidace následků vichřice, která se 
prohnala Libercem 23. července. Po Liberci se pohybovalo sedm jednotek dobrovolných 
hasičů, kteří nepřetržitě odstraňovali spadané a nebezpečné stromy ohrožující budovy, 
komunikace a elektrické vedení. Další informace o libereckých jednotkách dobrovolných 
hasičů naleznete na www.liberec.cz v sekci občan – magistrát – odbor kancelář tajem-
níka – odd. krizového řízení. Odbor kancelář tajemníka

Zásah měsíce
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Středa
9. září 

8.50 hodin
Sraz u terminálu MHD Fügn. 

Středeční houbařský výlet – Prosečský hřeben (6 km). Trasa vede v náročném terénu.

Čtvrtek
10. září 

10.00 hodin
kuželna Tipsport arena 

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

Čtvrtek
10. září 

13.30 hodin
Klub seniorů 

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek
11. září 

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén 

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici. 

Pátek
11. září 

10.00 hodin
Klubovna v podkroví 

Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma: G. Bizet – 
CARMEN – film s Placidem Domingem

Pondělí
14. září 

10.30 hodin
Klub seniorů

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Pondělí
14. září 

15.30 hodin
Klub seniorů 

Beseda s Annou Sadílkovou na téma: Karel Höger – člověk s mimořádně citlivým herec-
kým projevem a neobyčejně kultivovanou výslovností.

Úterý
15. září 

14.00 hodin
Klub seniorů 

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. 
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.

Středa
16. září 

9.40 hodin
Sraz u terminálu MHD Fügn.

Středeční houbařský výlet – Rudolfov, Strážný buk (5,5 km). 
Trasa vede v náročném terénu.

Čtvrtek
17. září 

14.30 hodin
Běžecký areál Vesec 

Seniorská míle. Prezence bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin. 
Hromadný start ve 14.30 hodin. Přihlásit se můžete v Klubu seniorů.

Pátek
18. září

 8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora.

Středa
23. září 

8.10 hodin
Sraz u terminálu MHD Fügn.

Středeční houbařský výlet – Fojtka – naučná stezka (6 km). 
Trasa vede v náročném terénu.

Čtvrtek
24. září

10.00 hodin
Kuželna Tipsport arena 

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

Čtvrtek
24. září 

13.30 hodin
Klub seniorů 

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek
25. září 

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

 Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora.

Pondělí
28. září 

10.30 hodin
Klub seniorů 

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Úterý
29. září 

14.00 hodin
Klub seniorů 

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. 

Středa
30. září 

8.00 hodin
Sraz u terminálu MHD Fügn.

Středeční houbařský výlet – Kryštofovo Údolí – Machnín (5 km). 
Trasa vede v náročném terénu.

Čtvrtek
1. října

13.30 hodin
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Čtvrtek
1. října

16.00 hodin
Dům kultury

Zahájení měsíce seniorů. Koncert Zuzany Stirské. Bližší informace v Klubu seniorů.

Pátek
2. října

 8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

 Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora.

Čtvrtek
8. října

 10.00 hodin
Kuželna Tipsport arena 

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

Čtvrtek
8. října

 13.30 hodin
Klub seniorů 

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek
9. října 

8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

 Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora.

Pondělí
12. října 

10.30 hodin
Klub seniorů 

Klub šikovných rukou, které rády něco tvoří.

Úterý
13. října 

14.00 hodin
Klub seniorů

 Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou. 

Úterý
15. října 

13.30 hodin
Klub seniorů

Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách.

Pátek
16. října

 8.30 nebo 10.00 hodin
Sál – suterén

 Lehké relaxační cvičení vhodné pro každého seniora.

Pátek
16. října

 10.00 hodin
Klubovna v podkroví

 Sešlost a povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma: Opera – 
Puccini – TOSCA

Program Klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec, adresa: Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992,
e-mail: klub@ksk.liberec.cz., www.ksk.liberec.cz, otevřeno pondělí–pátek od 10.00 do 18.00 hodin.
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Na stránkách Zpravodaje bychom vám rádi postupně představili 
všech 8  sborů dobrovolných hasičů, ve  kterých působí zásahové 
jednotky zřizované Statutárním městem Liberec. Dnes představu-
jeme první z nich, Sbor dobrovolných hasičů z Růžodolu I.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Růžodolu patří k nejstarším, 
které na území města Liberce zasahují. Její historie se začala psát 
14.  června  1884. Na  začátku  tvořilo  sbor  38  členů pod velením 
Ferdinanda Johna, který tuto funkci zastával dlouhých 27 let. Nově 
vzniklý sbor potřeboval nutně zázemí pro svou činnost, a proto v ro-
ce 1885 vybudoval na pozemku, který daroval rolník Tarovitz, za 525 
zlatých hasičskou zbrojnici. K ní v roce 1903 přibyla ještě věžová 
část. Na stejném místě stojí zbrojnice dodnes, ale již ve zcela jiné 
podobě. Členská základna se totiž neustále rozrůstala a poté, co 
byla sboru přislíbena nová hasičská technika, bylo jasné, že bude 
potřeba stávající prostory rozšířit. Zbrojnice se tedy za značného 
úsilí  členů  sboru  v  rámci  akce  „Z“  kompletně  zrekonstruovala 
a v roce 1985 byla slavnostně zkolaudována.
Jednotka do té doby zasahovala s přenosným čerpadlem PS8 a vý-
strojí pro jedno družstvo. Po rekonstrukci zbrojnice byla růžodolským 
hasičům v  roce 1986 předána cisternová automobilní  stříkačka, 
která sloužila až do roku 2005 a dnes již jezdí k zásahům s cister-
nou LIAZ 101 CAS 24. U příležitosti 110. výročí založení sboru bylo 
Růžodolským uděleno nejvyšší ocenění, jaké mohou dobrovolní hasi-
či v ČR získat, a to Prapor sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
V současné době má sbor 71 členů včetně družstva mladých hasičů. 
Starostou sboru je Jan Čmuchálek, zásahové jednotce velí Ladislav 
Krejzl. Díky strategické poloze hasičské zbrojnice, která je nedaleko 
centra města,  zasahují  růžodolští  hasiči u mnoha mimořádných 
událostí. K největším zásahům, jichž se jednotka zúčastnila, patřil 
požár restaurace „Letka“ a přilehlého skladu v Růžodole v roce 1994. 
Hasiči tehdy požár likvidovali celou noc. V roce 2002 byli společně 
s dalšími jednotkami Statutárního města Liberec vysláni na pomoc 
hlavnímu městu Praze, které v té době zasáhla největší povodeň 
za posledních 100  let. Před dvěma roky se zúčastnili zásahu při 
jednom z největších požárů poslední doby v Liberci. Byl jim zasažen 
areál firmy Kolora ve Vesci, kdy tehdy bojovaly s ohněm všechny  
liberecké jednotky dobrovolných hasičů. Růžodolští také pomáhali 
s likvidací škod po řádění orkánu Kyril a vichřici Emma, nebo dr-

želi pohotovost během konání Světového poháru a FIS Mistrovství 
světa  v klasickém lyžování. 
Pokud růžodolští hasiči zrovna nezasahují, věnují se odborné pří-
pravě, nově i na práce ve výškách a nad volnou hloubkou, včetně 
kurzu první pomoci. Společně s dalšími jednotkami dobrovolných 
i profesionálních hasičů se účastní řady cvičení, která mají prověřit 
jejich připravenost na mimořádné události a sladit spolupráci bě-
hem zásahu. Zásahová jednotka nově disponuje raftovým člunem 
a dalším vybavením pro zásahy na vodní hladině, který od růžo-
dolských hasičů dostala darem. Sbor z Růžodolu se může pochlubit 
účastí na vytvoření nového světového rekordu v dálkové dopravě 
vody ze stroje do stroje z roku 2002. Tehdy se společně s dalšími 
162 družstvy z celé České republiky sjeli do Hradčan u Mimoně, 
kde pokus o vytvoření světového rekordu probíhal. Během 10,5 ho-
diny hasiči dopravili vlastními silami vodu z rybníka do historické 
hasičské stříkačky na vzdálenost 52 700 m.
Členové  sboru  pořádají  řadu  vlastních  akcí. Mezi  nejznámější 
patří  „Memoriál  záchranářů  z Manhattanu“,  kterého  se účastní 
záchranné složky z celé ČR i zástupci americké ambasády a vel-
vyslanectví USA. Jedná se o časový závod dvoučlenných družstev 
hasičů v dýchací technice, která mají za úkol zdolat všech 21 pater 
budovy Krajského úřadu v Liberci. Závodu se účastní i zdravotníci 
a policisté, kteří se musí se svým vybavením co nejrychleji dostat 
do  17.  podlaží.  Touto  akcí  si  účastníci  každoročně připomínají 
tragické události z 11. září 2001, kdy došlo k teroristickým útokům 
na New York, a vzdávají tak čest svým kolegům, kteří při této pří-
ležitosti zasahovali a někteří z nich i zahynuli.
Od roku 2006 Růžodolští pořádají na počest svého zesnulého ve-
litele jednotky „Memoriál Milana Mirovského“, při kterém soutěží 
v netradičním požárním útoku a tajné disciplíně. Organizují také 
mnoho akcí pro veřejnost, jako například tradiční pálení čarodějnic, 
dětské dny, dny otevřených dveří pro základní a mateřské školy 
a účastní se „Novoročního výstupu na Ještěd“.
Další  informace  nejen  o  Jednotce  sboru  dobrovolných  hasičů 
z Růžodolu, ale i o dalších libereckých sborech naleznete na   www.
liberec.cz v sekci občan – magistrát – odbor kancelář tajemníka – 
odd. krizového řízení. 

Odbor kancelář tajemníka ve spolupráci s SDH Růžodol I

PŘEDSTAVUJEME: dobrovolné hasiče z Růžodolu I.
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M Ě S T S K é  I N f O R M A Č N Í  C E N T R U M RADy A KONTAKTy

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 
telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail:  mic@infolbc.cz, http://www.infolbc.cz
PO–PÁ  8.00–18.00 hod., SO 9.00–12.00 hod., NE  9.00–12.00 hod. (červen–září)

NABÍDKA ZBOŽÍ
• Městské informační centrum rozšířilo nabídku turistických známek o dva nové druhy. Jedná 
se o výroční turistickou známku A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center) a výroční 
turistickou známku časopisu TIM (Turistický informační magazín). Prodejní cena 25 Kč.
• Za kulturou a sportem v Libereckém kraji  levněji? Máme pro vás řešení: v městském 
informačním centru můžete  zakoupit  slevovou kartu „Benefit program“  s  platností 
do ledna 2010, jejíž poskytovatele najdete v celém regionu severních Čech. Vaše návštěva 
různých památek, sportovišť, ale i hotelů, penzionů nebo restaurací bude s touto kartou 
výrazně cenově výhodnější. Přehled zapojených subjektů i podrobné informace o kartě 
najdete na stránkách www.liberecky-kraj.cz/benefit, cena je 35 Kč.
• Již nyní si můžete vybrat z nabídky kalendářů na rok 2010. Nabízíme vám nástěnné 
kalendáře:  Milan Drahoňovský – Liberec 2010, Milan Drahoňovský – Liberecký kraj, Milan 
Drahoňovský– Jizerské hory 2010, Jan Veselý – Jizerky 2010 za prodejní cenu 170 Kč  a ka-
lendáře stolní: Liberecko a Podještědí, Jizerky a lidé za prodejní cenu 90 Kč. 
NABÍZÍME ZDARMA AKTUÁLNĚ ZPRACOVANÉ PŘEHLEDY:
• přehled turistických atraktivit města Liberce, kontakty, otvírací dobu, vstupné
• přehled hradů a zámků Libereckého  kraje, kontakty, otvírací dobu, vstupné apod.

HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ZÁŘÍ
21. 9. 1973 byl slavnostně otevřen hotel Ještěd (36 let).
26. 9. 1881 byla zahájena stavba Divadla F. X. š.(128 let).
30. 9. 1888 byl slavnostně položen základní kámen nové 
radnice, tentýž den 3 roky poté byla stavba dokončena (121 let).

SOUTĚŽ S JEŠTÍDKEM 
Ve kterém pavilonu najdete Bílé Tygry?
a) pavilon slonů  b) pavilon šelem  c) pavilon tropů
Pozn.: u odpovědi musí být uvedeno celé jméno, adresa a e-mail, 
výherce získá upomínkové předměty s maskotem města.

Příjemný měsíc září přeje a na vaši návštěvu 
se těší kolektiv pracovníků  oddělení ces-
tovního ruchu a propagace odboru školství, 
kultury a sportu.

• Metropolitní univerzita Praha za-
hajuje  v  Liberci  třetí  rok  výuky  oborů 
Mezinárodní  vztahy  a  evropská  studia 
a Veřejná  správa. V  červnu  opustili  uni-
verzitní  středisko Liberec první absolventi 
magisterského  oboru  Evropská  studia 
a veřejná správa. Absolventi bakalářských 
i magisterských studijních oborů naleznou 
uplatnění ve veřejné  správě, médiích, me-
zinárodních  institucích  i  diplomatických 
službách. Kombinované studium mnozí vyu-
žívají ke zvyšování své kvalifikace. „Studenti 
vítají, že mohou studovat přímo v Liberci. 
Na září připravujeme Dny otevřených dveří 
3. 9. a 17. 9. a slavnostní zahájení školního roku 
29. 9. v Liebigově vile,“ uvedla zástupkyně 
střediska Liberec Eva Marhoulová.Bližší in-
formace o studiu najdete na www.mup.cz. 
•  Gymnastika Liberec  –  muži, 
Sportovní gymnastika Liberec – ženy 
pořádá  nábor  do  sportovní  gymnastiky: 
děvčata ročník 2004 a 2005 (do zá-
ří), chlapci ročník 2002, 2003 a 2004 
(do září). Nábor se koná 14. 9. 2009  
od 16.00 do 17.30 hod  ve  specializo-
vané gymnastické  tělocvičně  u Tipsport 
a reny.  Bl ižš í    in formace:    děvčata  – 
Mgr. Vrchovecká,    604 201 436,  chlapci  – 
Ing. Pietschmann,  602 411 221.
• Centrum denních služeb Orfeus, 
pobočka Liberec, zajišťuje osobní asistenci 
a  sociálně  právní  poradenství  jako  svou 
hlavní  činnost. Kromě  toho půjčuje  kom-
penzační pomůcky,  zprostředkovává kon-
takty s komunitou, pomáhá při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  
osobních  záležitostí. Centrum Orfeus po-
skytuje  služby následovně: pondělí,  úterý 
a čtvrtek od 9 do 13 hodin a ve středu od 10 
do  16  hodin.Kontakt.: Orfeus,  Klicperova 
414, Liberec 4, tel.:485 100 972. 

Po letošním na jaře uskutečněném Dni par-
ků, který se setkal s kladným ohlasem veřej-
nosti, připravilo Statutární město Liberec pro 
své občany na měsíc říjen zábavně-výchov-
nou akci nesoucí název Den zvířat. Projekt 
se uskuteční  ve  spolupráci  se Střediskem 
ekologické  výchovy SEV Divizna, Archou 
– Centrem pro zvířata v nouzi, ZOO Liberec 
a Městskou policií Liberec.
V rámci Dne zvířat, který připadá na 2. října 
2009, bude v Centru pro zvířata v nouzi – 
Archa  (Liberec-Růžodol, Ostašovská  ul.) 
od ranních hodin připraveno  množství ak-
tivit pořádaných  ZOO Liberec, SEV Divizna 
a Archou, jako  např.  komentovaná prohlíd-
ka útulku s výkladem, dopolední a odpoled-
ní vystoupení L. M. šípové z Podješťedské 
smečky  s  programem  nesoucím  název 
„HRAVÁ A  SPORTOVNí  HODINKA  SE 

SMEČKOU“,  který  je  zaměřen na ukázky 
psích sportů, agility a dogdancingu, ukázky 
poslušnosti a komunikace se psy různého 
věku. Na příkladech a ukázkách se štěňát-
kem a dospělým pejskem budou mít diváci 
možnost  vidět,  jakých  výsledků  lze  při 
správném vedení psa dosáhnout. Na závěr 
si mohou diváci vyzkoušet, jaké to je cvičit 
pejska, pro malé diváky budou připraveny 
zábavné  říkanky  a  cviky,  při  kterých  se 
mohou  s pejsky blíže  seznámit. Dále pak 
bude přítomen psovod  z Městské policie 
Liberec, který předvede využití psů v praxi 
pro policejní účely. 
Na  své  si  přijdou  i  děti,  pro  které  budou 
zajištěny  zábavné aktivity;  např.malování 
obrázků na téma „Pes ve městě“, kdy mo-
hou být za svou snahu následně odměněny 
malým dárečkem. 

Připraven bude i leták týkající se znečišťo-
vání  veřejných prostranství  psími  výkaly, 
který bude volně k dispozici. V podvečer-
ních hodinách pak bude  jako vyvrcholení 
akce připraven  oheň  s možností  opékání 
vuřtů (nutno přinést si s sebou).

Program Dne zvířat
9.00–11.00 – komentované prohlídky útulku 
s pracovníky Archy, zábavné aktivity pro děti
11.00  – přednáška nesoucí název  „Hravá 
a  sportovní  hodinka  se  smečkou“.  Luisy 
Marie šípové z Podještědské smečky
13.00, 14.00, 15.00  –  komentované pro-
hlídky útulku s pracovníky Archy
16.00 – přednáška nesoucí název  „Hravá 
a  sportovní  hodinka  se  smečkou“  Luisy 
Marie šípové z Podještědské smečky
17.00 – oheň a opékání vuřtů

ZVEME VÁS NA DEN ZVÍŘAT

Odpověď pošlete do 20. 9. 
na mic@infolbc.cz nebo přineste 

osobně do MIC Liberec.
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Patnáctičlenná výprava cyklistů a členů augsburského RC Pfeil dorazi-
la 9. července 2009 odpoledne do Liberce. Před radnicí se neoficiálně 
setkali  s primátorem Jiřím Kittnerem,  jemuž  také sdělili  své první 
dojmy z trasy, při níž ujeli okolo 765 kilometrů. Cyklisté, mezi nimiž 
byly i dvě ženy, vyjeli z Augsburgu v sobotu 4. července a povzbudit 
je na jejich cestu přišel i augsburský starosta Kurt Gribl. „Během cesty 
jsme absolvovali šest etap, poznali Český Krumlov, České Budějovice 
a pak již jeli do Liberce. Obdivovali jsme krásy krajiny, poznali milé lidi 
a těšíme se, že poznáme i naše partnerské město, o němž jsme slyšeli 
mnoho chvály, a to i v souvislosti s letošním lyžařským šampionátem,“ 
uvedl vedoucí výpravy Jürgen Stanglmeier. Denní kilometrová „dáv-
ka“ cyklistů byla 160, 110, 85, 130, 175 a 105 km. Cyklistickou výpravu 
poté večer přijal na liberecké radnici primátor Jiří Kittner, který obdi-
voval jejich svěžest po tak náročné cestě. Sportovce seznámil s historií 
radnice a provedl je jejím interiérem včetně výstupu na věž, odkud měli 
hosté nádherný výhled na město.

Cyklisti z Augsburgu

Zoologickou  zahradou  prošel 
26. srpna letošní 300.000 návštěv-
ník. Byla jím Petra Vladyková s ro-
dinou z obce Hajnice u Trutnova, 
která  do  zoologické  zahrady 
přijela  hlavně  za  bílými  tygry. 
Paní Vladyková získala jako bonus 
slevu z budoucí dovolené u nejme-
nované cestovní kanceláře ve výši 
30 procent (až 25 tisíc korun) a také 
řadu  upomínkových  předmětů 
ZOO Liberec. Zajímavostí  je,  že 
letošní  jubilejní návštěvník s po-
řadovým číslem 300.000 dorazil 
do zoologické zahrady ve stejný 
den jako loni. V současné chvíli je 
tak meziroční návštěvnost zcela 

srovnána. Paní Vladyková s manželem a dcerou přijeli do ZOO Liberec 
na jednodenní výlet speciálně za bílými tygry a také lachtany. V ZOO 
Liberec nikdy předtím  ještě nebyli. Zajímavé dárky v podobě slev 
na koupi zájezdů   poskytuje ZOO Liberec ve spolupráci s cestovní 
kanceláří už druhým rokem. Ocenění čeká vždy na návštěvníky s po-
řadovým číslem 50, 100, 150, 200, 250, 300 a 350 tisíc. V loňském roce 
se návštěvnost zastavila na čísle 374.423.

300.000 návštěvník ZOO Liberec

Návštěvnický úspěch sklidila výstava Léto mezi divadelními 
kostýmy, která skončila 28. srpna. Do prostor Radničního 
sklípku se na ni v průběhu devíti týdnů přišlo podívat 2 700 
lidí. Po celou dobu výstavy se o návštěvníky staralo čtyřicet 
tři dobrovolníků, převážně seniorů, kteří jim poskytli perfektní 
služby průvodce. O tom konečně vypovídají návštěvníky po-
psané  stránky výstavní kroniky.


