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Busta krále
komiků na radnici

Zatímco dobrovolní hasiči z Krásné Studánky pomáhali v okolních obcích, velká voda se prohnala
i jejich hasičskou zbrojnicí. Takto se ze zásahu vraceli domů…

Ničivá srpnová pohroma
Pohroma v podobě bleskové povodně přišla 7. srpna, kdy na Liberecku během 24 hodin
spadlo až 200 mm srážek. Silný déšť zvedl hladiny vodních toků nejen na území města
Liberce, ale zejména na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Liberec
a Frýdlant. Vzhledem k závažnosti situace primátor města 7. 8. svolal povodňové komise
a v týž den byl hejtmanem Libereckého kraje vyhlášen stav nebezpečí, a to až do 5. září.
Magistrát města se zapojil do záchranných a likvidačních prací včetně ochrany obyvatel, poskytnutí stravy, mimořádného ubytování, protipovodňových pomůcek, mechanizace
a pracovníků, distribice humanitární pomoci. Do záchranných prací a poskytnutí pomoci
zapojilo město i své příspěvkové organizace, jako například Centrum zdraví a sociální péče,
středisko Kontakt, Komunitní práce, ale také městské akciové společnosti Dopravní podnik města Liberce, Technické služby města Liberce nebo Libereckou IS.
Pokr ačování na str aně 6

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.

16|9
15 hodin

Nová busta významného libereckého
rodáka bude 30. září slavnostně odhalena
a umístěna do výklenku hlavního schodiště historické radnice. K bustám osobností české kultury, jakou jsou Karel Vacek,
Božena Němcová a Jaroslav Řídký, přibude herec přezdívaný „král komiků“ Vlasta
Burian. Jeho bustu vytvořil akademický
sochař Jiří Gdovín.
Za tímto účelem statutární město Liberec ve spolupráci se Společností přátel Vlasty Buriana připravilo program, který 30. září
začne již v 11 hodin a samotné odhalení busty se uskuteční v 16 hodin. Zájemci mohou
zhlédnout filmy s Vlastou Burianem, a to
v zasedací síni zastupitelstva, poslechnout
si během dne jedno z mnoha vystoupení
swingové kapely, zúčastnit se komentované
prohlídky radnice včetně výstupu na věž
a samozřejmě prohlédnout si výstavu věnovanou přednímu českému komikovi Vlastovi
Burianovi. Podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách statutárního
města Liberec: www.liberec.cz
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7. zasedání zastupitelstva města v roce 2010
se koná ve čtvrtek 16. 9. 2010 od 15 hodin
v zasedací místnosti č. 11 liberecké radnice.

Výstavba tramvajové
trati do Rochlice
pokračuje třetí etapou
Dopravní podnik letos pokračuje ve výstavbě tramvajové tratě do libereckého
sídliště Rochlice, a to její třetí etapou dlouhou 950 metrů. Jde o úsek z Klicperovy
ulice, který částečně vede areálem bývalé
Textilany. Součástí stavebních prací je nové uspořádání křižovatky až do zastávky
U Lomu. „V této etapě výstavby je opět třeba
provést velký rozsah přeložek inženýrských
sítí, včetně dvou úseků centrálního rozvodu páry,“ uvedla Martina Poršová, tisková
mluvčí DPML. Do výstavby a rekonstrukce
trati zasáhly srpnové povodně. „Museli jsme
zpracovat nový harmonogram výstavby
tak, aby specializované firmy na vodovody,

kanalizace, rozvody elektrických sítí a plynu
nejprve zprovoznily oblasti postižené povodněmi. Předpokládáme, že i přes omezené
kapacity firem se podaří do začátku zimního
období provést převážnou část přeložek inženýrských sítí a vybudovat nové těleso pro
dvoukolejnou trať,“ upřesnila Poršová s tím,
že práce si vyžádají změny v trasách autobusových a tramvajových spojů.
Ukončení třetí etapy modernizace tramvajové trati je naplánováno na červenec
příštího roku a její náklady činí 125 milionů
korun, přičemž stavba bude z části financována z dotačního programu ROP NUTS II
Severovýchod.
(sl)

Liberečanům začal sloužit
sociální automobil
Statutární město Liberec ve spolupráci s Dopravním podnikem města Liberec, a. s., a s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje zahájil
1. září 2010 provoz „SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU”.
Sociální automobil je určen občanům, kteří nemohou využít služeb běžné městské hromadné dopravy, pro občany se zdravotním handicapem a seniory. Tuto službu je možné
využívat na území města Liberce s preferencí k zajištění přepravy mezi místem bydliště
a lékařským či jiným zdravotnickým zařízením, seniorskými domy, domy s pečovatelskou
službou, úřady a podobně. Cílovou skupinou cestujících jsou držitelé průkazu TP, ZTP
nebo ZTP/P a senioři od 70 let.
Jízdné se platí přímo u řidiče a činí pro dospělého 20 Kč, děti 6–15 let uhradí 10 Kč,
děti do 6 let mají jízdu zdarma. Na tomto spoji neplatí žádný tarif MHD, IDOL ani žádné
druhy slev.
Jízdu sociálního automobilu je zapotřebí telefonicky objednat na dispečinku
MHD, a to minimálně den předem na telefonním čísle:. 485 106 838 nebo na mobil
739 682 111.
(das)
služby

Třicetiminutová
evakuace
radnice
Příjezdem hasičů k radniční budově byli
29. července okolo 15. hodiny překvapeni
návštěvníci tohoto památného objektu.
Hasiči totiž přijeli na základě oznámení
o šířící se neznámé těkavé látce. Úřad byl
na 30 minut evakuován, ale poté se provoz vrátil do zajetých kolejí.
Pálení v krku a nose, dusiv ý kašel
a žaludeční potíže – to vše způsobil
zaměstnancům libereckého magistrátu
úmyslně rozlitý roztok s koncentrátem
kayenského pepře v předsálí zasedací
místnosti v přízemí radnice. Tato látka
se používá jako náplň do paralyzujících
sprejů a i v malé koncentraci způsobuje podráždění sliznic a dýchací obtíže.
„Několik metrů dlouhá skvrna v přízemí
radnice se začala odpařovat a výpary se
rozšířily do ostatních prostor. Naštěstí se
látka nedostala do kanceláří, ale chodby a schodiště byly zasaženy ve všech
patrech,“ uvedl Jaroslav Čech, který se
stará o správu budovy. Poté, co několik zaměstnanců pocítilo dýchací obtíže,
v yhlásil tajemník magistrátu evakuaci
za účelem ochrany zdraví osob, které
se na radnici zdržovaly. Po zásahu hasičů se ale všichni mohli za 30 minut
vrátit na svá místa. „Společně s hasiči
jsme všude otevřeli okna. Lokalizovanou
skvrnu pak jednotka vysušila a za pomoci ventilátorů prostory odvětrala. Nikdo
nebyl ani zraněn, ani výrazněji ohrožen
na zdraví,“ popsal situaci tajemník magistrátu Marek Řeháček. Podrážděné sliznice však některé zaměstnance magistrátu
trápily ještě večer.
Martin Korych

Část Liebiegovy vily je opravena
Překrásná Liebiegova vila, jejímž vlastníkem je statutární město Liberec, v průběhu
letošního léta prošla opravami a rekonstrukcí. Stavební práce probíhaly na západní a severní straně vily.
„Opravila se fasáda levé hrázděné části,
dále se povedly sanace a nátěry hrázděného
zdiva včetně omítek, nátěrů oken, mříží. Udělala se sanace i kamenosochařských prvků
a izolace proti vlhkosti,“ uvedl Jindřich Kuneš z oddělení správy budov magistrátu.
Náklady na letošní opravy Liebiegovy
vily činí 1,5 milionu korun, z nichž 521 tisíc
připadá na dotaci od památkářů.
(ds)
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Bezpečné město pro seniory a zdravotně
postižené osoby
Statutární město Liberec
a Městská policie Liberec
podaly letos v březnu žádost o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2010 v rámci programu
č. G-24 Podpora prevence kriminality
2010. Termín realizace projektu je do konce měsíce prosince 2010.
Tento projekt je zaměřen na realizaci besed s občany města Liberce z řad seniorů nad 75 let a zdravotně postižených
osob, které žijí osaměle nebo navštěvují
rizikové lokality, jako jsou velká nákupní
střediska, střed města, prostředky městské
projekt

hromadné dopravy, tzv. místa se zvýšeným
výskytem kapesních krádeží či jiné majetkové či násilné trestné činnosti. Tématem
besed, které se budou konat v klubech
seniorů, centrech zdravotně postižených
osob nebo přímo na učebně městské policie, je prevence rizika přepadení, jak se nestát obětí trestného činu, bezpečné jednání
s cizími lidmi, bezpečná cesta v dopravních
prostředcích, bezpečné chování venku, ale
i v bytě, jak se nestát obětí podvodu apod.
Na závěr besedy obdrží zájemci osobní
alarm a informačně bezpečnostní materiály, jako jsou brožury a samolepky s bezpečnostní tematikou. Osobní alarm pomáhá při napadení, při úrazu na odlehlém
místě, slouží k ochraně peněženek, brašen,
batohů, kol, při cestování vlakem atd. Jde
o praktický přívěšek pro vaši ochranu před

náhodnými i úmyslnými útočníky nebo zloději. Osobní alarm má vestavěnou hlasitou
sirénu (až 130 dB) pro odrazení útočníka,
spolehlivě upozorní okolí na nebezpečnou
situaci. Manipulace s ním je jednoduchá.
Besedy zabezpečují pracovníci odboru prevence kriminality Městské policie Liberec,
budova URAN, 5. patro, tř. 1. máje 108/48,
Liberec 2.
Kontaktní osoby:
• Zdenka Brodská, 488 578 104,
brodska.zdenka@mp.liberec.cz
• Bc. Vít Rychetský, 488 578 106,
rychetsky.vit@mp.liberec.cz
Projekt je finančně podpořen Libereckým krajem, statutárním městem Liberec
a Městskou policií Liberec.
(buš)

NEPŘEHLÉDNĚTE
Do 27. 10. 2010 přijímá podatelna Magistrátu města Liberec žádosti o poskytnutí
podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště
Rochlice. Bližší informace naleznete na webu města v sekci IPRM.

Liberecké podzemí se otevírá veřejnosti
Statutární město Liberec
vás zve k návštěvě stálé
výstavy „Liberecké podzemí“ věnované
historii a současnosti civilní ochrany. Největší liberecký kryt v Lucemburské ulici se veřejnosti poprvé otevře ve dnech
18. a 19. září, a to od 9 do 17.30 hodin. Poté
bude kryt CO zpřístupněn každou 1. sobotu v měsíci vždy opět od 9 do 17. 30 hodin.
Návštěvníci si v krytu mohou prohlédnout jeho původní vybavení a zavzpomínat
na dobu, kdy civilní obrana byla součástí
běžného života. Ke zhlédnutí je také 20 velkoplošných panelů, které informují o dalších
místech libereckého podzemí. Na nich se podílel odborník na liberecké podzemí a autor
stejnojmenné knihy Ivan Rous. K vidění však
budou i další dobové dokumenty a exponáty, které se vážou k civilní obraně. Po absolvování této výstavy bude následovat vlastní
pozvánka

prohlídka krytu a jeho vybavení, a to s odborným výkladem průvodce.
Vzhledem k tomu, že kapacita prohlídky, která trvá 70 až 90 minut, je omezena
na 20 až 25 osob, doporučujeme předem

prohlídku rezervovat u Evy Fialkové, tel.:
485 243 149, v době pondělí–čtvrtek: 8–16
hodin, v pátek 8–14 hodin.
Začátky prohlídek jsou vždy: 9.00,
10.30, 13.00, 14.30 a 16.00 hodin.
(ds)
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ZAPOJTE SE DO SOUTĚZE
Odbor komunálních služeb zahajil od 1. září projekt „Propagace
sběrného dvora“. V souvislosti s touto akcí budou všichni občané,
kteří využijí služeb sběrného dvora v Ampérové ulici nebo sběrného místa v ulici Dr. Milady Horákové a vyplní evidenční lístek, zařazeni do soutěže o ceny. Evidenční lístek dostanou občané od obsluhy a po vyplnění jej vhodí do připravených boxů. Výherci budou
vylosováni na konci měsíce října, po skončení projektu.

Upozornění pro uživatele
hrobových míst
Statutární město Liberec, provozovatel pohřebiště Urnový háj
krematoria v Liberci prostřednictvím správce pohřebiště LIKREM,
s. r. o., vyzývá všechny uživatele hrobových míst (kolumbárních
skřínek v kolumbáriích, schránek v kolumbárních zdech a urnových
hrobů) na pohřebišti Urnový háj krematoria v Liberci k upřesnění
kontaktních adres nájemců jednotlivých hrobových míst.
Oznámení změny adresy je možné provést osobně v kanceláři
správy krematoria (nájemce nebo písemně pověřená osoba), písemně na adresu: Správce pohřebiště Likrem, s. r. o., správa pohřebiště,
U Krematoria 460, 460 01 Liberec nebo na likrem@volny.cz
Pro písemnou a elektronickou formu uvádějte spolu s adresou
i označení hrobového místa (např. Z–125). V případě nejasností kontaktujte správu pohřebiště na tel. 485 105 438.

Veletrh vzdělávání a pracovních
příležitostí opět v Liberci
Hledáte zaměstnání? Rozhodujete se, kde dále studovat? Chcete se uplatnit na trhu práce? Pak právě vám je určen již pátý ročník
největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách, jež se pod názvem EDUCA 2010 JOBDAYS LIBEREC
koná tradičně v prostorách Tipsport areny.
Od čtvrtka 21. do soboty 23. října 2010 se zde můžete seznámit
s možnostmi studia a pracovního uplatnění nejen v Libereckém kraji
a celé České republice, ale v návaznosti na minulé ročníky zde naleznete nabídky i ze zahraničí. Pořadatelé připravují nabídku více než
500 pracovních pozic. Pracovní pozice na veletrhu bude nabízet také
kolem 40 firem a účastnit se bude i úřad práce s aktuální nabídkou
volných pracovních míst.
Veletrh návštěvníkům ukáže, kde a jak hledat práci, kde získat kvalitní a praktické informace o podmínkách na pracovním
trhu, o možnostech proškolení či rekvalifikace, o studiu, stážích
a vzdělávacích programech, nebo jak uspět při přijímacích řízeních
a úspěšně se uplatnit na současném dynamickém trhu práce.
Pro všechny návštěvníky je vstup na veletrh, stejně jako v minulých letech, zdarma. U vstupu jim bude bezplatně k dispozici katalog
vystavovatelů. Kromě prezentací jednotlivých vystavovatelů z řad
škol, vzdělávacích center, pracovních agentur i samotných zaměstnavatelů, mohou příchozí zhlédnout i doprovodný kulturní program
či se zúčastnit některé z řady přednášek na aktuální témata.

NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince
2010! Uplynutím doby stanovené pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. V současné době zbývá vyměnit přes
sedm tisíc řidičských průkazů.
Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou? – „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte

na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, ŘP, který podléhá povinné výměně.
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů
od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních
dnů od podání žádosti (viz výše – správní poplatek 500 Kč).

Postup prací na projektech IPRM Lidové sady
Projekty z Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna
„Lidové sady“ se postupně rozbíhají. Na dalších několika řádcích
vás seznámíme s jejich současným stavem.
Bazén Liberec a Revitalizace městských lázní na galerii
U obou těchto projektů se v současné době připravuje tendrová
dokumentace tak, aby se v září tohoto roku vyhlásilo výběrové
řízení na dodavatele stavby. Předpokládaná doba začátku realizace
výstavby je u obou projektů červen 2011.
ZŠ Lesní – škola pro Evropu
Stavební práce na tomto projektu byly zahájeny 1. 6. 2010. Předpokládaný termín ukončení stavby je 12. 10. 2010, z čehož vyplývá,
že realizace projektu bude ukončena do konce roku 2010.
ZŠ Lesní – úprava parteru
Tak jako na předchozím projektu, i zde začaly stavební práce
dne 1. 6. 2010 a termín ukončení stavby je 12. 10. 2010. V současné
době probíhají terénní úpravy a již byly zahájeny práce na stavbě
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amfiteátru, který bude součástí školního dvora a bude sloužit nejen ve výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.
Parky Lidové sady 1
V průběhu letních prázdnin bylo uzavřeno výběrové řízení
na dodavatele stavby. Stavba bude realizována do konce roku
2010. O dalším vývoji projektu budete informováni prostřednictvím webových stránek města a IPRM LS.
Parky Lidové sady 2
V současné době probíhá předprojektová příprava stavby. Realizace stavby se předpokládá v příštím roce.
Aktuální informace naleznete na www.liberec-iprmls.cz
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Uplynulé čtyři roky
očima opozičního zastupitele
Před čtyřmi lety jsem se díky preferenčním hlasům stal
jedním z 39 libereckých zastupitelů. Jaké
byly tyto čtyři roky z mého pohledu?
S Kateřinou Absolonovou a Květou Morávkovou zvolenými za Stranu zelených
jsme snad neseděli v zastupitelstvu zbytečně. Podařilo se nám zabránit privatizaci
některých pozemků městské zeleně, zabránili jsme některým změnám územního plánu, za vydávání městského zpravodaje díky
nám už město neplatí předraženou cenu,
pomáhali jsme lidem z různých sdružení
a jednotlivých čtvrtí Liberce, kterým se nelíbily některé plány vedení města.
Mnoho věcí se ale nepodařilo. Nezabránili jsme změnám územního plánu, jejichž
výsledkem je obrovská díra Na Perštýně
a zabetonované centrum města. Mě osobně nejvíce mrzí to, že se nám nepodařilo
názor

prosadit názor, že město by svůj majetek
mělo spíše pronajímat než prodávat. Přišli jsme tak v mnoha případech o možnost
mnohé ještě nedávno městské budovy
a pozemky využít pro budoucí rozvoj města. Slepička, co mohla snášet zlatá vajíčka,
je snědená a navíc máme 2 miliardy dluhů.
To není moc dobrá situace. Přesto má Liberec ještě jednu velkou šanci mnohé z toho, co
zde chybí, vybudovat. Z evropských dotací
v rámci IPRM 3, kde bude k dispozici více než
500 mil. Kč, bude možné opravit třeba školní
tělocvičny, některé historické památky, kino
Varšavu, vybudovat chybějící dětská hřiště či
upravit parky nebo městské lesy tak, aby přispívaly ke kvalitnějšímu životu všech obyvatel
našeho města. Rozhodovat o tom bude nově
zvolené zastupitelstvo, proto jsou nadcházející komunální volby velmi důležité a doufám,
že nesou zásadní změnu do fungování našeho

města. Aby tato změna nebyla jen kosmetická, ale skutečná, bude potřeba podle mého
názoru v Liberci změnit dvě základní věci –
za prvé se naučit zapojovat obyvatele města
do rozhodování o tom, co se v jednotlivých
čtvrtích bude z městských peněz opravovat
a budovat, a za druhé naučit se s městským
majetkem a městským penězi zacházet s péčí řádného hospodáře a tento majetek spíše
rozmnožovat než rozprodávat. Pak se nám
společně může podařit vybudovat Liberec jako město s opravenými chodníky a silnicemi,
upravenými parky a městskými lesy, město
s dostatkem mateřských škol, dětských hřišť
a protkané sítí cyklostezek, město s živou
kulturou, město s fungující městskou tržnicí –
zkrátka moderní evropské město, ve kterém
se bude dobře žít.
Jan Kory tář,
zastupitel za Str anu zelených

Ohlédnutí za letošními
oslavami Ještědu
Slunce a déšť doprovázely letošní v pořadí již osmé Oslavy Ještědu, které se konaly
ve dnech 16.–18. července a tentokrát se nesly v duchu mimozemských bytostí. Na vrchol
Ještědu zavítalo letos na deset tisíc lidí.
Slavnosti byly tradičně zahájeny vztyčením vlajky Ještědu a hymnou a netradičně
tím, že zahájení se konalo poblíž Rohanky,
kde byla odhalena socha Marťana od Jaroslava Róny. Netradiční bylo i teplé počasí
v nadmořské výšce 1012 metrů a kouzelný
západ slunce, který doprovázel slavnostní
zahájení. Návštěvníci pátečního večera mimo jiné zhlédli vystoupení taneční skupiny

v přiléhavých stříbrných skafandrech, módní
přehlídku a promítání sci-fi filmu Ikarie XB 1.
Kvůli velkému vedru, které tentokrát
v tomto období panovalo, pořadatelé
museli zrušit soutěžní disciplíny výstup
na Mount Everest a výstup sudařů. Sobotní dopoledne, a nejen to, patřilo více méně
dětem, které odpovídaly na soutěžní otázky
moderátorky Marcely Augustové, kreslily
a modelovaly mimozemské postavy i Ještěd
dle své fantazie nebo vodní pistolí střílely
na cíl, a to pod dohledem maskota zimní
olympiády mládeže v roce 2011 rampoucha
Rampiče. Dospělí si mohli prohlédnout hotelový pokoj upravený mladými designéry
ve stylu 60. a 70. let minulého století. Odpoledne zahrály místní amatérské kapely,
a když měla večer vystoupit skupina Lunetic, začalo lít jako z konve. Koncert se proto
přemístil do interiéru hotelu, kde praskal
ve švech přítomnými posluchači. Déšť neustal ani v neděli, ale i tak vyjela na vrchol
Ještědu šedesátka automobilových veteránů. A liberecká dominanta, za níž její autor
Karel Hubáček obdržel Perretovu cenu, se
kupodivu i za deštivého počasí stala cílem
dalších desítek lidí.
Text a foto: Dagmar Slezáková

Čtyřdenní setkání dětí v rámci sociálně-výchovného cyklu pořádaného odborem sociální péče Magistrátu města Liberec se konalo
1.–4. července 2010 v Rynolticích. Pobyt začal celodenním výletem z Jablonného v Podještědí přes zámek Lemberk a Zdislavinu studánku do Rynoltic. Zbylé tři dny vyplnily děti
hrami, vycházkami po okolí a výtvarnou činností. Radost měly i z návštěvy strážníků
Městské policie Liberec. Díky nim si mohly
vyzkoušet některé části služební výstroje
a výzbroje. Hlavně se však dozvěděly důležité
věci týkající se nejen práce městské policie,
ale zejména pak jejich vlastní bezpečnosti
v různých životních situacích a při setkání
s neznámými lidmi či zvířaty.
(od)
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Ničivá srpnová pohroma

Takto vypadala komunikace Frýdlantské ulice v Chrastavě těsně po povodni
Pokr ačování ze str any 1

Například pracovníci libereckých technických služeb se svou technikou působili na odstraňování následků povodně
od 8. do 22. srpna v obcích Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Bílý Kostel, Raspenava, Nová Ves, Chrastava a Oldřichov v Hájích.
V součinnosti s tím bylo potřeba v zaplavených oblastech udržovat veřejný pořádek a ochranu majetku občanů. Proto byli
do oblastí Hrádku nad Nisou, Chrastavy
a Frýdlantu vysláni příslušníci Městské policie Liberec.
Starostům jednotlivých obcí postižených srpnovými povodněmi poskytlo statutární město Liberec okamžitou pomoc. Kromě materiální a personální pomoci to byla
i pomoc finanční na částečné krytí nákladů
spojených s živelní katastrofou. V prvních
dnech po povodni Liberec poskytl 750 tisíc městu Frýdlant a stejnou sumu obdržel
i Hrádek nad Nisou. Půl milionu korun obdržela od Liberce i Chrastava.
Statutární město Liberec v době povodní a těsně po nich intenzivně spolupracovalo také s obecně prospěšnou společností
Hand for Help, jejíž pracovníci organizovali
i přímo zajišťovali materiální a personální
pomoc, často v oblastech doslova odříznutých od okolního světa.
Na financování této pomoci uvolnilo
město ze svého rozpočtu okamžitě 400 tisíc korun, za které Hand for Help v prvních
dnech po povodni realizovala veškeré své
činnosti v postižených oblastech na území
obce s rozšířenou působností i mimo ně.
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Srpnové povodně způsobily ohromné
škody na soukromém majetku a dopravní
infrastruktuře, ale bohužel si vzaly i tu největší daň, lidské životy. Díky obrovskému
nasazení hasičů, a to i osmi městských jednotek dobrovolných hasičů, nebyly ztráty
na životech vyšší. Náporu vody však nebyli ušetřeni ani samotní hasiči. Chotyňským
hasičům voda například potopila cisternu.
Shodou okolností tu, kterou před nedávnem Chotyně koupila od Liberce a která
původně sloužila k zásahům machnínských

hasičů. „Protože hasiči z Chotyně nejsou
bez cisterny prakticky schopni nasazení, požádala nás starostka obce o pomoc
dovybavit jejich jednotku. Jelikož město
Liberec dlouhodobě obnovuje hasičskou
techniku, tak se v této souvislosti nabídla
možnost, jak Chotyni pomoci. Na konci září
totiž bude do JSDH Růžodol dodána nová
cisternová automobilová stříkačka Tatra
815. Tamní CAS 24 LIAZ bude předisponována hasičům do Karlinek a jejich CAS 24
Škoda 706 zůstane k dispozici. Jde o stejný
typ vozidla, o jaký Chotyně při záplavách
přišla, a namísto obvyklého odprodeje se
radní na návrh primátora shodli na variantě darovat toto vozidlo JSDH Chotyně,“
uvedl tajemník Magistrátu města Liberec,
Marek Řeháček.
Srpnová velká voda způsobila škody
i v samotném krajském městě a zejména
na městských komunikacích. Škody jsou
vyčísleny na 25 milionů korun a podle tajemníka Řeháčka jejich likvidace potrvá nejméně do příštího roku. Vyčíslení prvotních
nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a obcí činí v Liberci více
než 4,5 milionu korun. Náklady vynaložené
nad rámec zákonných povinností jsou však
nevyčíslitelné.
Statutární město Liberec děkuje a velmi si váží všech, kteří projevili solidaritu
s lidmi ze zatopených oblastí, pomáhali při
záchranných pracích i s likvidací následků
ničivé povodně.
(red)

Do problémů se dostávali i sami hasiči. Na snímku potopené vozidlo hasičů z Nové Vsi, jimž přijeli
na pomoc dobrovolní hasiči z Krásné Studánky
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Výstava
Dunkerque
ukončena
V polovině července letošního roku byla
ve Francii ukončena úspěšná výstava o Československé samostatné obrněné brigádě,
která v okolí francouzského přístavu Dunkerque a přilehlého belgického území bojovala v letech 1944–45 proti nacistickým
vojskům. Výstava o bojové činnosti naší
armády se uskutečnila v rámci oslav 65. výročí konce druhé světové války a 70. výročí
operace Dynamo. Statutární město Liberec
se významnou měrou ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Jednotou
Liberec a KVH – Rotou Nazdar zasloužilo o uskutečnění této zajímavé výstavy.
V den jejího slavnostního otevření v neděli
30. května 2010 za účasti vévody z Kentu,
podepsali liberecký primátor Jiří Kittner
a francouzský starosta Michel Delebarre
smlouvu o partnerství mezi městy Liberec
a Dunkerque. Vedení muzea v Dunkerque
plánuje, že v příštím roce navštíví Českou
republiku a také Liberec, aby si prohlédli naše muzea a získali nové exponáty pro stálou
výstavu o působení obrněné brigády. (sh)

Desítky občanů uctily památku devíti obětí, které padly v ulicích Liberce 21. srpna 1968. Pietní akt
započal položením květin k Památníku obětem napadení před libereckou radnicí a pokračoval vysázením devíti stromů v parku v Budyšínské ulici. Pietní akce se zúčastnili představitelé města,
Senátu PČR, kraje, pozůstalí libereckých obětí, členové městského zastupitelstva, zástupci významných organizací a veřejnost. V parku v Budyšínské ulici byla minutou ticha uctěna památka devíti
libereckých obětí a poté na jejich počest zasazeno devět lip, které se stanou součástí projektu Zahrada libereckých vzpomínek. Pietní akt byl zakončen českou a slovenskou hymnou v podání sólisty opery Národního divadla Luďka Veleho.
Text a foto: Dagmar Slezáková

V srpnu 1968 tekla
v Liberci krev

Neptunova kašna se na liberecké náměstí Dr. E. Beneše s velkou slávou
vrátila poslední červencovou sobotu letošního roku po více než osmdesáti letech. Slavnostnímu aktu byl přítomen primátor Jiří Kittner
a předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. Spolu s kašnou došlo na náměstí k několika úpravám včetně instalace laviček. Od tě doby se kašna a její okolí staly vyhledávaným místem Liberečanů i turistů pro
chvíle odpočinku. Ve večerních hodinách je kašna osvětlena a nové nasvícení má i radniční budova.
Foto: Oto Mrákota

Srpnové události před 42 lety připomíná kniha Luboše Příhody A potom přijely tanky, s podtitulem Repetitorium událostí
roku 1968 v Liberci, která se aktuálně objevila na knihkupeckých pultech.
Za podpory Kulturního fondu Statutárního města Liberce
a Syndikátu novinářů České republiky ji vydal Kruh autorů Liberecka. Autor, liberecký básník, překladatel a novinář v knize
mapuje oněch sedm měsíců reformních snah tzv. pražského jara o „polidštění “ režimu a průběh tohoto obrodného procesu
ve městě a na Liberecku. Nejvýraznější pasáží knihy je podrobný
popis 21. srpna v Liberci, tedy vpád armád pěti států Varšavské
smlouvy do Československa, propagandisticky vydávaný za bratrskou internacionální pomoc.
Autor v něm evokuje atmosféru oněch sedmi okupačních dnů,
kdy městem rachotily sovětské tanky a okupanti stříleli do bezbranných lidí. Postřelených a zraněných byly desítky a o život
přišlo rukou okupantů devět lidí. Pohřby obětí se tehdy staly obrovskou manifestací jednoty Liberečanů proti okupaci. Předností
této čtivé knížky je, že autor události zažil jako novinář a hlavní
aktér srpnového protiokupačního Svobodného Vpředu. Své zážitky a postřehy podepřel i výsledky bádání v archivech a také
výpověďmi pamětníků.
(OH)
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JEDNOTNÉ
KONTAKTNÍ MÍSTO
start pro podnikání
v zahraničí

S účinností od 28. 12. 2009 bylo v České
republice vytvořeno 15 tzv. Jednotných kontaktních míst (JKM). Jedno vzniklo i v Liberci.
JKM jsou zaměřena především na pomoc
podnikatelům, kteří chtějí využít možnosti volného pohybu služeb či svobody usazování v rámci zemí Evropské unie, EHP
a Švýcarska. Nejsou však určena pouze pro
podnikatele české, ale jejich služeb mohou
využít i podnikatelé ze zahraničí.
Na liberecké JKM se podnikatelé nejčastěji obracejí s dotazy, které se týkají podmínek, za nichž lze provozovat konkrétní
činnost v zahraničí. Nejvíce dotazů se týká
našeho nejbližšího souseda, tedy Německa,
a podnikatelé mají především zájem nabízet
své služby z oblasti stavebnictví a zednictví. Německo však není jedinou zemí, kam
směřují kroky našich živnostníků. Mezi další patří především Nizozemí a Anglie.
Máte zájem podnikat v zemích Evropské
unie nebo jen rozšířit okruh svých potencionálních klientů do zahraničí? Nevíte si rady? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo
v Liberci, které naleznete v budově Nového
magistrátu (bývalá knihovna), Frýdlantská
183/4, Liberec I-Staré Město, Liberec. Agendu JKM v Liberci zajišťují:
Blanka Martiníková, referentka oddělení živnostenský úřad, přízemí, přepážka
č. 8, tel.: 485 244 849, e-mail: martinikova.
blanka@magistrat.liberec.cz
Bc. David Fátor, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, 1. patro, kancelář
č. 104, tel.: 485 243 713, e-mail: fator.david@magistrat.liberec.cz
Své případné dotazy můžete také zasílat
na adresu – jkm@magistrat.liberec.cz.

Nový projekt města
Zastupitelstvo Libereckého kraje 22. 6. 2010 schválilo realizaci projektu „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnerem tohoto projektu je 7 základních
škol zřizovaných SML. Projekt, který odstartuje 1. 10. 2010 a skončí 30. 6. 2012 je vlastně
pokračováním předchozích úspěšných realizací.
Usiluje o zkvalitnění počátečního vzdělávání na ZŠ města Liberce v duchu Desatera
školské reformy, s důrazem na obsahovou náplň a zpětnou vazbu jak od žáků, tak i od rodičů. Vznikne celkem 78 výukových prezentací.
Celkové náklady projektu činí 3 563 765,20 Kč, z čehož je 3 029 200,42 Kč ze strukturovaných fondů a 534 564,78 Kč ze státního rozpočtu.

Ukončení projektu
Projekt „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého
kraje“ byl ukončen ke dni 31. 7. 2010. Jeho realizace se uskutečnila v období 1. 11. 2008–31. 7. 2010 v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zapojilo se do něho celkem
60 pedagogů z 12 základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec.
V rámci tohoto projektu získaly školy potřebné ICT vybavení, jako jsou interaktivní
tabule a notebooky, které byly nedílnou součástí realizace projektu. Díky němu nabyli
pedagogové vědomosti v oblasti ICT a výstupem jejich účasti na projektu je přes 120 výukových prezentací, které jsou tvořeny právě pro využití zmiňovaných interaktivních tabulí
ve výuce. Nový způsob výuky uvítali nejen žáci, ale i samotní učitelé.
Celkové náklady projektu činily 10 780 683,04 Kč, kde se město Liberec podílelo
na spolufinancování ve výši 499 800,00 Kč.
Rádi bychom poděkovali všem školám, které se účastnily projektu, a popřáli mnoho
štěstí při realizaci dalších projektů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mobilní služebna strážníků působí v centru města
Městská policie Liberec má od 19. července k dispozici mobilní služebnu. Jedná se o vozidlo Volkswagen Caravelle se
standardní policejní výbavou obohacenou
o notebook, tiskárnu, lékárnický kufřík
s defibrilátorem, informační materiály, ale
také např. o misku na vodu pro psy. Služební vozidlo je jakýmsi mobilním okrskem
v prostoru, nejčastěji působí v okolí Fügnerovy ulice, v blízkosti terminálu MHD a také obchodního domu Forum. „Strážníci zde
dohlíží na veřejný pořádek a bezpečnost
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osob a majetku a kromě preventivního významu tato služebna zároveň slouží jako
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další informační centrum městské policie,”
uvedl ředitel liberecké městské policie
Ladislav Krajčík. Vozidlo společně s hlídkou strážníků je v dolním centru města
umístěno vždy na několik hodin denně,
aby byla pokryta nejrizikovější doba. Využití mobilní služebny je však širší a kromě
umístění v této lokalitě ji městská policie
bude používat také při konání větších akcí
ve městě a také v rámci dalších preventivních projektů, které Městská policie Liberec pořádá.
(s)

Program Klubu seniorů
Klub seniorů, Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992,
e-mail: klub@ksk.liberec.cz., www.ksk.liberec.cz, provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, pátek 10.00–14.00 hodin
Pátek
17. 9.
Pondělí
20. 9.
Úterý
21. 9.
Čtvrtek
23. 9.
Pondělí
27. 9.
Sobota
2. 10.
Úterý
5. 10.
Čtvrtek
14. 10.
Úterý
19. 10.

13.00–14.00 hodin
Městský stadion

Seniorská míle 1,6 km. Prezence bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin.
Hromadný start ve 14.30 hodin.
Přihlásit se můžete v Klubu seniorů od pondělí 30. 8. 2010 do pondělí 13. 9. 2010.
Radniční sklípek
Výstava obrazů Alexandra Onishenka.
Výstava je pro veřejnost otevřena od 20. 9. do 3. 10. 2010
14.00 hodin
Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
Klub seniorů
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.
10.00–13.00 hodin
Tréninkové dopoledne v Kuželně.
Kuželna Tipsport arena Přijďte začít trénovat!
15.00 hodin
Beseda s Annou Sadílkovou:
Klub seniorů
Na téma: herečka Jiřina Šejbalová
Dům kultury
Slavnostní zahájení měsíce seniorů – Dům kultury. Divadlo SEMAFOR.
Vstupenky budou k distribuci v klubu seniorů ve 3. patře v Palachově ulici od 20. září.
14.00 hodin
Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
Klub seniorů
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.
10.00 hodin
Tréninkové dopoledne v Kuželně.
Kuželna Tipsport arena Přijďte si zahrát!
14.00 hodin
Hudební odpoledne s M. Hadravou a J. Klímou.
Klub seniorů
Tradiční odpolední posezení s živou hudbou.

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Klubu seniorů, začínáme v pondělí 30. 8. 2010.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Klubu seniorů.
Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici probíhá od září každý pátek od 8.30 hodin,
9.30 hodin a od 10.30 hodin v suterénu – v sále KSK. Na cvičení je nutné se přihlásit.
Tančíme v každém věku s Natašou Tonkovou – každý pátek od 15.00 hodin v suterénu – v sále KSK.
Bližší informace jsou k dispozici v Klubu seniorů, Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420) 485 244 992

Posezení nad křížovkou o ceny
Menšinou rozumíme společenství občanů
ČR žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem,
kulturou, tradicemi, tvoří početnou menšinu

obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem
společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní
svébytnosti, jazyka a kultury. Cizinec je podle
českého zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

definován jako občan, který není státním příslušníkem EU, EHS nebo ESVO. Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou osoby se zdravotním a duševním postižením, osoby pocházející
ze znevýhodněného sociálního prostředí a oběti
domácího násilí či oběti jiných trestných
činů. Zainteresovaných organizací, které
se starají v Liberci o tyto občany, je mnoho… Posláním jedné z nich je pomáhat
osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené s nevyhovujícím bydlením a při
návratu k běžnému způsobu života.
Působí v celé ČR a získala mnoho ocenění za poskytování kvalitních služeb.
Vyluštěnou tajenku křížovky zasílejte do 30. 9. 2010 k rukám Jiřiny Pabiškové na adresu: Statutární město
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec nebo na e-mail: pabiskova.jirina@magistrat.liberec.cz. Obálku či
e-mail označte heslem „KŘÍŽOVKA“
a nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt. Ze správných
odpovědí bude vylosován 1 luštitel.
Tajenka z dubnového Zpravodaje
zní: „FOKUS JE ZDE PRO VÁS S NABÍDKAMI SLUŽEB“ – jako výherce byl
vylosován pan Vladimír Pavlišta.
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INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
V říjnu 2010 proběhnou v souladu s platným zákonem
č. 491/2001 Sb. volby do zastupitelstev obcí a v Liberci proběhnou
v souladu s platným zákonem č. 247/1995 Sb. pro volební obvod
č. 34 se sídlem v Liberci také volby do Senátu Parlamentu České
republiky. Volby se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky
ze dne 18. června 2010 ve dnech 15. a 16. října 2010.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se
koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování
v tomto případě bude zahájeno šestý
den po ukončení hlasování v prvním
kole, tzn., že případné II. kolo voleb
do Senátu proběhne ve dnech 22.
a 23. října 2010.
V první den voleb – v pátek
15. 10. 2010 – proběhne hlasování
od 14 do 22 hodin, druhý den voleb – v sobotu 16. 10. 2010 se bude
hlasovat od 8 do 14 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností.
Pro případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky platí, že v první den voleb – v pátek 22. 10. 2010 – proběhne hlasování od 14 do 22 hodin, druhý den voleb – v sobotu
23. 10. 2010 se bude hlasovat od 8 do 14 hodin.
Počet a umístění volebních okrsků se v Liberci proti květnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nemění.
Hlasování na území města proběhne na obvyklých místech
v 87 volebních okrscích, včetně Vratislavic nad Nisou. Ve Vratislavicích nad Nisou proběhnou kromě voleb do Zastupitelstva statutárního města Liberec a do Senátu Parlamentu ČR také volby do
zastupitelstva městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou.
Údaj o přesném umístění volební místnosti obdrží voliči společně s doručenými hlasovacími lístky. Hlasovací lístky pro všechny
typy voleb budou distribuovány společně, a to včetně informačního
letáku. V modré obálce doručí obce voličům nejpozději 12. 10. 2010:
• sadu hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva statutárního
města Liberec
• sadu hlasovacích lístků pro volby ve volebním obvodu č. 34 se
sídlem v Liberci pro volby do Senátu Parlamentu ČR
• informační leták pro voliče
Voliči s trvalým pobytem na území Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou obdrží také sadu hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Vratislavice nad Nisou.
Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu
voličů, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy
(budova Nového magistrátu, 2. patro, kancelář č. 210 – sekretariát
odboru správního a živnostenského). V případě voleb do zastupitelstev obcí mohou právo hlasovat uplatnit také občané členských
států Evropské unie, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou
18 let a jsou v Liberci hlášeni k trvalému pobytu. Tito voliči budou
na základě žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu pro volby
do zastupitelstev obcí. Tato žádost musí být podána do 16.00 hodin dne 13. 10. 2010.
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Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky se vydávají
voličské průkazy jen v těchto případech:
• pro voliče s trvalým pobytem na území volebního obvodu, v němž jsou vyhlášeny volby do Senátu.
• pro voliče, kteří nebydlí na území ČR a jsou zapsáni v zahraničí
ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.
O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR mohou voliči požádat ode dne
vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.
do 8. 10. 2010, příslušnému úřadu
(obecní úřad v místě jeho trvalého
pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán), nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj.
do 13. 10. 2010. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. od 30. 9. 2010, předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Žádosti o vydání voličského průkazu se vyřizují v kanceláři
č. 210 ve 2. patře budovy Nového magistrátu a od října 2010
budou žádosti vyřizovány na přepážce č. 16 v budově Nového magistrátu. Voliči s trvalým pobytem v Liberci XXX-Vratislavice nad
Nisou žádají o vydání voličského průkazu na Úřadu městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou.
Formulář žádosti o voličský průkaz je možné si stáhnout na webových stránkách statutárního města Liberec www.liberec.cz
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají, voliči mohou volit pouze ve volební místnosti okrsku, ve kterém
jsou dle místa trvalého pobytu zapsáni ve stálém seznamu voličů,
v případě občanů Evropské unie v dodatku stálého seznamu.
Volič, kterému je předem známo, že se ve dnech voleb nebude
zdržovat (z jakéhokoliv důvodu) v místě svého trvalého pobytu
vedeného v evidenci obyvatel, má možnost (pozor, uvedené se
týká jen voleb do Senátu Parlamentu ČR):
• požádat příslušný obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu
o vydání voličského průkazu (viz podrobněji informace výše),
• požádat nejpozději do 8. 10. 2010 správce ústavu, objektu nebo podobného zařízení, ve kterém se bude v době konání voleb
zdržovat, o zapsání do zvláštního seznamu voličů, vedeného
obecním úřadem. Údaje pro zápis do zvláštního seznamu voličů
předá příslušnému obecnímu úřadu správce tohoto zařízení a volič pak bude moci volit přímo v tomto zařízení.
Další informace k volbám jsou občanům města poskytovány
všemi obvyklými způsoby (úřední deska, media a webové stránky
statutárního města Liberec – odkaz VOLBY 2010).
Voliči s trvalým pobytem v Liberci XXX-Vratislavice nad Nisou
získají veškeré informace k volbám na Úřadu městského obvodu
Liberec-Vratislavice nad Nisou u paní Sachrové, tel. 482 428 813.
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Mgr. Jitk a Štíchová,
vedoucí odboru spr ávního a živnostenského

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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 jako novinku nabízí již čtvrté vydání Českých kuriozit,
tentokrát zaměřené na technické památky za prodejní cenu 60 Kč.
■Od 20. 8. 2010 je v prodeji nová turistická známka: „Výroční povodňová známka Chrastava“, prodejní cena činí 100 Kč a celá částka bude věnována na obnovu města Chrastava.
Více informací na www.turisticke-znamky.cz
■V městském informačním centru můžete zakoupit slevovou kartu „Benefit program“
s platností do března 2013, 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 http://www.liberecky-kraj.cz/benefit, cena je 35 Kč.
■Již nyní si můžete vybrat z kalendářů na rok 2011. Nabízíme vám nástěnné a stolní kalendáře s regionální tématikou.
UPOZORNĚNÍ
V termínu 1.–24. září probíhá pravidelná odstávka Plaveckého bazénu Liberec.
AKTUÁLNĚ ZPRACOVANÉ PŘEHLEDY ZDARMA:
• přehled turistických atraktivit města Liberce, kontakty, otvírací doba, vstupné
• přehled hradů a zámků Libereckého kraje, kontakty, otvírací doba, vstupné apod.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE září
21. 9. 1973 slavnostně otevřen hotel Ještěd (37 let).
26. 9. 1881 zahájena stavba Divadla F.X.Š. (129 let).
30. 9. 1888 slavnostně položen základní kámen nové radnice, tentýž den 3 roky poté byla
stavba dokončena (122 let).
Příjemný měsíc září přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení
cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

Dobrovolníkům
v liberecké nemocnici patří dík
„Když sedíte vedle někoho u postele, přemýšlíte, jestli si budete moci zahrát třeba ´Člověče,
nezlob se!´ a radujete se spolu s pacientem, že
se mu podařilo vzít správně figurku do ruky
a hodit kostkou, je to něco úplně jiného. A člověk se musí naučit radovat i z maličkostí,“ popisuje své pocity dobrovolnice Iveta.
Pacienti jsou vděční, když si s nimi někdo
popovídá a ukrátí jim tak čas, který v nemocnici plyne obzvláště pomalu. Především ti
starší, kteří si pamatují doby, kdy k sobě měli
lidé blíže, jsou moc a moc rádi, že se i dnes najde někdo, kdo si vzpomene na nemocného.
V liberecké nemocnici působí v současnosti necelé tři desítky dobrovolníků.
Víceméně pravidelně docházejí na šest oddělení – onkologii, spinální jednotku, LDN,
dětskou psychiatrii, kožní a psychiatrii. Jejich
čas strávený s pacienty nemusí být vždy jen
o popovídání si. Mezi dobrovolníky jsou tací,
co třeba vyrábějí drobné dekorativní předměty (viz snímek) či poslouchají hudbu z CD.

A fyzicky zdatnější dobrovolníci se mohou
vydat na procházku s pacientem na vozíku.
Dobrovolnictví otevírá obrovský prostor
pro rozvoj člověčenství v člověku a pro rozvoj tvůrčích schopností. V případě zájmu
o dobrovolnickou činnost se můžete obrátit
na jejího koordinátora v Krajské nemocnici
Liberec (724 230 478, 485 312 964, tomas.
hendrych@nemlib.cz).

Ukázka díla vytvořeného onkologickým pacientem během dobrovolnické dílny

RADY A KONTAKTY
• Školicí střediska PCstorm pořádají již
od srpna loňského roku vzdělávací kurzy
pro ženy/muže na rodičovské dovolené, ženy s malými dětmi, samoživitelky/samoživitele, ženy v předdůchodovém věku a dlouhodobě nezaměstnané ženy. Všechny kurzy
jsou zcela zdarma, financované z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Zájemci tak mají možnost
účastnit se akreditovaného rekvalifikačního kurzu práce na PC v rozsahu 60 hodin,
intenzivních kurzů Wordu, Excelu a PowerPointu – každý v rozsahu 18 hodin a motivačního kurzu v rozsahu 12 hodin. Kurzy
tak pomáhají uvedeným cílovým skupinám
lépe se zařadit na trhu práce. Kurzy se konají v Liberci, v budově Pozemních staveb.
Přihlášky a bližší informace získáte na telefonech: 499 810 606, 774 214 514.
• Poradna Růžová zahrada zahájí 15. září
2010 provoz v Moskevské ulici. Nabízí individuální i skupinové poradenství zaměřené
na péči o tělo i duši, psychodiagnostiku,
kurzy hubnutí “Na kila společeně”, dále
kurz “Psychologie na každý den” a “Ženskou cestou” ad.
Kontakt:
www.lenkapolivkova.cz,
www.ruzova-zahrada.cz, tel.: 777 955 333.

Sto let kostela
v Ruprechticích
V  neděli 19. září proběhne v kostele
svatého Antonína Paduánského oslava
100 let od vysvěcení kostela.
9.00 – slavnostní mše s účastí litoměřického biskupa Jana Baxanta, požehnání knihy
o kostele
11.00 – symbolické zasazení „lípy naděje“
15.00 – divadelní představení souboru Čmukaři pro děti i dospělé: Kašpárek chodí pěšky
Celodenní program připravují: farnost sv.
Antonína, Ruprechtičtí sousedé, ZŠ na Náměstí Míru v Ruprechticích
Další akce:
Slavnostní nasvícení kostela
(18. 9. 2010 ve 20.30) – rozsvícení nového
osvětlení kostela za účasti primátora Liberce Ing. Jiřího Kittnera
Výstava o proměnách kostela
(9.–30. 9. 2010) – Nový magistrát,
Další info na www.farnostruprechtice.cz
Akce je podpořena Kulturním fondem Statutárního města Liberec.
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Piknik v zahradě vzpomínek
Primátor města Ing. Jiří Kittner zve širokou veřejnost
k prožití příjemného odpoledne
v budoucí Zahradě libereckých vzpomínek.
Brány lapidária v Budyšínské ulici
se naposledy před proměnou otevřou

ve čtvrtek 23. září ve 14 hodin.
Udělejte si s námi piknik v parku v centru města.
O půl páté podáváme čaj.
Hudební vystoupení,
prezentace budoucí podoby parku
a vyhlášení ankety Hledáme liberecké poklady.

V případě nepříznivého počasí bude zahrada přístupná
bez doprovodného programu.

Přírůstkem Botanické zahrady Liberec je od července také vyšlechtěná fuchsie s názvem Liberec, kterou od pěstitele fuchsií Jiřího Pevného převzal
primátor Jiří Kittner (snímek vlevo) a vzápětí ji předal do rukou libereckých botaniků (snímek vpravo). Fuchsie Liberec byla nově vyšlechtěna a vypěstována v belgické pěstitelské firmě Marcela Michielse. Ten ji pojmenoval na návrh Jiřího Pevného z Liberce, který se pěstováním fuchsií zabývá
přes dvacet let a 17 let pořádá výstavu těchto překrásných rostlin a nejen jich. Fuchsie Liberec patří mezi plnokvěté, velkokvěté převislé kultivary
s převažující výrazně červenou barvou. Tato rostlina je mimo jiné pozoruhodná i tím, že společně s dalšími dvěma novými druhy – Jizerské ticho
a Jára Cimrman, jsou jediné, které nesou ryze české názvy. V liberecké botanické zahradě bude fuchsie zkrášlovat pavilon I.
Text a foto: Dagmar Slezáková

Distribuce Zpravodaje
Distribuci Zpravodaje liberecké radnice do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 1. ledna 2002 ČESKÁ POŠTA, s. p., nám. Dr. E. Beneše
559/28. Pokud Zpravodaj neobdržíte do své schránky, obracejte se prosím přímo na Českou poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

zpravodaj
liberecké radnice
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