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UpozorNĚNí
Z důvodu konání voleb do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu ČR upozorňujeme občany, že ve dnech 15. a 16. 10. 2010 bude upravena úřední doba na přepážkovém
pracovišti odboru dopravy, registr vozidel –
přízemí budovy URAN takto:
• pátek 15. 10. 2010 8.00–12.00 hodin
• sobota 16. 10. 2010 – zavřeno
Důvodem omezení úřední doby je využití
prostor k organizaci voleb. Prostory budou
využity jako volební místnost okrsku č. 6.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se toto kolo uskuteční ve dnech 22. a 23. 10. 2010
a omezení provozu bude shodné jako
ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

Společná fotografie městských zastupitelů za volební období 2006–2010. Foto: Šimon Pikous

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou poslední vydání Zpravodaje liberecké radnice v tomto volebním období. Z dnešního pohledu bylo obtížnější a komplikovanější než ta předchozí, a to
především v důsledku zhoršující se ekonomické situace, která se dotkla nás všech.
Přes to všechno se nám podařilo mnoho dobrého pro město udělat. Rád bych tímto
prostřednictvím poděkoval radním a zastupitelům města za jejich práci. Ačkoli jsme někdy
někteří stáli na opačné straně názorové barikády, věřím, že to, co nás spojovalo, byla snaha
o další rozvoj města a péče o jeho obyvatele. Věřím, že také po volbách se podaří pokračovat v započatých projektech a že stále bude převažovat diskuse nad konfrontací a zdravý
rozum nad negativistickými útoky. Ať již v čele našeho krásného města usedne kdokoli.
Poděkovat bych chtěl také všem zaměstnancům magistrátu a dalších městských či příspěvkových organizací a mnoha dalším lidem, kteří se poslední roky snaží, aby byl Liberec
dobrým místem pro život, městem, které má co nabídnout.
Pokr ačování na str anĚ 3

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.

O odhalení busty
V. Buriana čtěte
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Ustavující zasedání nově zvoleného městského zastupitelstva bude svoláno do 15 dnů od vyhlášení
výsledků voleb nebo do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva v obci. přesný termín ustavujícího zasedání bude publikován na
www.liberec.cz a úřední desce magistrátu města liberec.

Škola v Jabloňové září novotou
Během tří letních měsíců statutární město Liberec realizovalo další projekt na úsporu
energií, a to v ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, a to částkou 14,8 milionů korun.
Ke slavnostnímu předání hotového díla a odhalení desky, která vypovídá o financování
rekonstrukce, došlo 23. září za účasti náměstka primátora pro vzdělání, kulturu, sport
a cestovní ruch, Ondřeje Červinky, a zástupců společnosti Metrostav, která rekonstrukci
zajišťovala. Jak uvedla ředitelka školy Alena Hakelová, budova školy výměnou oken, zateplením a novou fasádou získala jak na vzhledu, tak především na úsporách provozních
nákladů. „Nový vzhled školy však vytváří i estetičtější zázemí školákům i pedagogům,“ podotkla. Součástí slavnostního předání bylo i vystoupení části členů školního souboru
Aries, a to i za přítomnosti ostatních žáků školy. Stejné projekty se podařilo liberecké
radnici letos realizovat i na dalších dvou základních školách a jedné mateřské škole.
Text a foto: Dagmar Slezáková

Magistrátní sbírka
vynesla 70 tisíc korun

Během srpnových povodní vznikla mezi zaměstnanci Magistrátu města Liberce
spontánní sbírka. Lidé přispívali dle svého
uvážení v řádech stovek i tisícovek a každý,
kdo přispěl, měl možnost hlasovat o tom,
kam výsledná částka poputuje. Nejčastěji
zmiňovanou obcí se stala Nová Ves, a tak
v pondělí 27. září předal tiskový mluvčí a iniciátor sbírky Martin Korych starostovi Nové Vsi Jaroslavu Müllerovi obálku se 70 tisíci korunami. Stalo se tak u příležitosti
předávání hasičské stříkačky novovesským
dobrovolným hasičům na obecním úřadě.
Primátor Jiří Kittner, který byl předávání
peněz přítomen a sám do sbírky také přispěl, velmi ocenil solidaritu zaměstnanců
magistrátu. Během srpnových povodní bylo vyplaveno i 8 zaměstnanců libereckého
magistrátu z Chrastavska, Hrádecka a Frýdlantska a další povodní postižení pracovníci
byli i na městské policii. Na základě ujednání tajemníka úřadu JUDr. Marka Řeháčka
s odbory poskytl MML těm pracovníkům,
kteří byli sami postiženi nebo pomáhali
v postižených místech, jeden pracovní týden volna s plnou náhradou mzdy.
Text a foto: Markéta Hozová

Liberec se stal členem asociace AVIAMA

Primátor města Jiří Kittner společně s ředitelem Naivního divadla Liberec Stanislavem Doubravou se v posledním zářijovém
víkendu zúčastnili ustavujícího zasedání nově vznikající mezinárodní asociace AVIAMA
ve Francii.
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Projekt AVIA M A (Association des
Villes Amies de la Marionnette, v českém
překladu Asociace měst s přátelským
vztahem k loutkovému divadlu) vznikl
z iniciativy starostky francouzského města Charleville-Mézières paní Claudine
Ledoux a starosty baskické Tolosy pana
Jokina Bildarratze. Město CharlevilleMézières je pořadatelem největší akce
v oboru loutkového divadla, a to Světového loutkářského festivalu, a zároveň
sídlem generálního sekretariátu světové
loutkářské organizace UNIMA. Ve městě
Tolosa zase existuje mezinárodní festival
a nové mezinárodní loutkářské centrum
TOPic vybudované za 6 milionů EUR.
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Založení asociace měst, která významným způsobem podporují loutkářství, bylo společným cílem Francouzů a Španělů.
Mezi města s loutkářskou tradicí se řadí
i Liberec, a proto byl pozván jako zakládající člen. Pořadatelská strana si velmi považovala, že tohoto významného zasedání
se osobně zúčastnil i liberecký primátor.
Významným partnerem asociace se stalo
japonské město Iida, které zastupoval starosta Mitsuo Makino.
Dalšími zakládajícími členy jsou Plzeň,
Gent (Belgie), Sankt Petěrburg a Jekatěrinburg (Rusko), Ségou (Mali), Segovia (Španělsko), Osijek (Chorvatsko) a Bialystok
(Polsko).
(red)

Slovo primátora
Pokr ačování ze str any 1

Je vždy snadné kritizovat práci druhých, ale málokdo si dovede představit, kolik práce
za vámi všemi je. Já si to uvědomuji a upřímně vám za to, co pro druhé děláte, děkuji.
Mé třetí poděkování patří obyvatelům Liberce. Vám všem, se kterými se po celé uplynulé
roky setkávám, kdo mi říkáte to dobré, i to, co se vám nelíbí. Město je vždy takové, jaké má
obyvatele. Liberec je skvělé město, a já jsem přesvědčen, že to je především díky všem těm,
kdo v Liberci žijí. Návštěvníci města mi často říkají, že Liberečáci jsou zvláštní, specifičtí. Souhlasím s tím. Jsme krásně zvláštní a specifičtí. A spolu s námi je takové také naše město.
Vážení obyvatelé statutárního města Liberec, přeji vám šťastnou ruku při volbách komunálních i senátních a příjemně prožitý podzim. Snad se vše vydaří právě tak, jak si přejete.
Váš Jiří Kittner

Městské jesle v Holečkově ulici se přes prázdniny dočkaly opravy fasády a technického zázemí. Jako
bonus děti dostaly nové herní prvky do zahrady, které byly pořízeny z finančního daru. Náklady
na opravy objektu městských jeslí činily 1,1 milionu korun a byly plně hrazeny z Fondu financování
rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených statutárním městem
Liberec. Dalších 350 tisíc získaly jesle od společnosti Bauhaus. „Za 300 tisíc jsme vybavili naše
hřiště novými herními prvky a 50 tisíc jsme investovali do vybudování přístupové cesty ze zámkové
dlažby,“ popsala využití daru Anna Vereščáková, ředitelka městské příspěvkové organizace Dětské
centrum SLUNÍČKO, která liberecké jesle provozuje. Text a foto: Markéta Hozová

Nový územní plán města s podporou EU
Zastupitelstvo města posoudilo vývoj v území a s přihlédnutím k množství provedených změn od doby schválení současného územního plánu a k množství a významu úprav
potřebných z důvodu nabytí účinnosti nového stavebního zákona rozhodlo v říjnu 2008
pořídit územní plán nový. Potřeba pořízení nového územního plánu vyplývá z metodických a legislativních důvodů a také z požadavku vymezení nových ploch tak, aby byly
naplňovány cíle a úkoly územního plánování. Pořízení územního plánu je časově i finančně náročný proces. Městu se však podařilo získat dotace ze strukturálních fondů EU
na první dvě etapy tvorby územního plánu v rámci projektů „Koncept územního plánu
města Liberec“ a „Návrh územního plánu města Liberec“. Oba projekty byly podpořeny
maximální možnou částkou v rámci výzev Integrovaného operačního programu aktivity
5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Na první jmenovaný projekt
město získalo dotaci ve výši 3 mil. Kč, na druhý projekt ve výši 3,56 mil. Kč. Návrh nového
územního plánu by měl být hotov koncem příštího roku.
( mč )

Poslední jednání
zastupitelstva
bylo dlouhé
a bouřlivé
Naposledy před říjnovými komunálními
volbami se zaplnila zasedací síň liberecké
radnice členy městského zastupitelstva,
zvolenými pro volební období 2006 –
2010. Jejich jednání bylo letos v pořadí
sedmé a nutno podotknout velmi dlouhé
a také bouřlivé.
Překvapením pro všechny přítomné
bylo hned úvodní vystoupení zastupitele
Radomila Mrklase (SOS), který ohlásil,
že pokládá svůj mandát, neboť lídr strany S. Kolomazník na kandidátce do voleb
uvedl špatné povolání. Poté zůstal v zasedacím sále, ale již jen na místě vyhrazeném pro veřejnost.
Zastupitelé měli před sebou k projednání 47 bodů, a to i poté, kdy primátor
Jiří Kittner stáhnul z pořadu jednání prodej libereckého letiště, neboť jak uvedl,
není komu ho prodat. Zájemce, Ing. Petr
Turek, totiž od svého záměru ustoupil
z důvodu kampaně rozpoutané v médiích,
kde byl prodej prezentován jako možná
velká újma městu Liberci. Inženýr Turek
ve svém zdůvodnění uvedl, že se navíc
prodej stal předmětem politické kampaně
některých politických subjektů a spekulací různých lidí.
Jednání zastupitelstva začalo v 15 hodin a skončilo po sedmi hodinách, tedy
ve 22 hodin. Nejvíce byly diskutovány majetkoprávní operace a body ohledně změn
územního plánu, z nichž některé zastupitelé schválili a některé naopak odmítli.
Na poslední zastupitelstvo se dostavil
také chrastavský starosta Michal Canov,
kter ý poděkoval statutárnímu městu
za finanční pomoc poskytnutou po srpnových povodních i za pomoc zejména
dobrovolných hasičů a strážníků městské
policie. V závěru zasedání primátor města Jiří Kittner všem členům městského zastupitelstva poděkoval za spolupráci, kdy
po čtyři roky nesli nelehký úkol volených
zástupců občanů, aby rozhodovali spravedlivě a odpovědně. „Mnozí mí kolegové
z jiných měst mně liberecké zastupitelstvo
záviděli. Přeji vám i našim nástupcům, aby
se tato tradice zachovala. Díky za čtyři roky,“ uvedl primátor Jiří Kittner, který se
poté osobně rozloučil a poděkoval s každým ze zastupitelů.
(sl)
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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.
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).

Dobrovolní hasiči hned ze tří libereckých jednotek SDH se mohou těšit
z nových vozů. Tato trojsměna vyvolala v přítomných vzpomínku
na úspěšnou komedii Ladislava Smoljaka – Kulový blesk. Klíče od úplně
nového vozu TATRA 815 převzali 27. září před libereckou radnicí a z rukou libereckého primátora Jiřího Kittnera dobrovolní hasiči z Liberce-Růžodolu. Dosavadní růžodolská hasičská stříkačka zn. LIAZ putovala
jednotce sboru dobrovolných hasičů do Karlinek. Škodu 706 RTHP
„Trambus” užívanou karlinskými hasiči odvezl primátor osobně do hasičárny v Nové Vsi. Původně ho měli dostat hasiči v Chotyni, tak to odsouhlasila i rada města na svém letošním 12. zasedání. Protože se ale tamním hasičům ve spolupráci s obcí podařilo obstarat jiný vůz, rozhodlo
vedení města o darování „Trambusu“ do Nové Vsi, která o hasičskou stříkačku přišla při povodních. Text a foto: Markéta Hozová

Liberecké městské
kartě končí platnost
Liberecká IS a Dopravní podnik města Liberce připravuje na podzim
letošního roku vše potřebné pro výměnu Liberecké městské karty. Ta
má pětiletou platnost, a tak bude nutné během příštího roku vyměnit
všechny karty, které byly vydané v první emisi v roce 2006.
První Liberecká městská karta byla vydána v dubnu roku 2006
a v polovině téhož roku začala platit v liberecké městské hromadné dopravě, přičemž do konce roku se vydalo téměř 50 tisíc karet.
Karta začala postupně sloužit jako čtenářský průkaz v Krajské vědecké knihovně, jako zaměstnanecká karta v řadě libereckých institucí
a ke vstupu do škol, z nichž některé ji využívají i k odběru obědů.
Držitelé karty mají také možnost využít řady slev. Projekt Liberecké
městské karty byl natolik úspěšný, že byl vybrán jako základní emise
pro projekt Opuscard a tarif IDOL Libereckého kraje v roce 2008.
Platnost všech karet vydaných v roce 2006, kterých je bezmála 50 tisíc končí v příštím roce. První skupinou, které se bude
výměna týkat, jsou držitelé ročních časových kupónů, kteří budou během října a listopadu postupně osloveni prostřednictvím
e-mailu, telefonu či poštou a vyzváni, aby si kartu nechali vyměnit
a případně nahlásili změnu jména či vyměnili fotografii na kartě.
Počátkem prosince budou již nové karty s ročním předplatným připravené na přepážkách kontaktních pracovišť k vyzvednutí.
Ostatní držitelé karet budou od podzimu postupně informováni
o ukončení platnosti své karty při nákupu časových kupónů. V případě, že klient kupuje měsíční jízdenku, dostane 3 měsíce předem
žádost, za měsíc ji při nákupu kupónu odevzdá a za další měsíc si
odnese novou kartu Opuscard. Nebude tedy nutná žádná návštěva
přepážky navíc. O výměnu karty lze požádat v Klientském centru ve Frýdlantské ulici nebo na předprodeji ve Fügnerově ulici
v Liberci. Novinkou je elektronické podání žádosti o výměnu karty
na portálu karty www.opuscard.liberec.cz.
Vydání nové karty je zpoplatněno 140 korunami a platí se při
podání žádosti o kartu.
(red)
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Pro řadu libereckých dětí předškolního věku byl první zářijový den prvním dnem pobytu v mateřské škole. V uvedený den se také poprvé otevřely dveře nové Mateřské školy v Barvířské ulici, a to pro padesát předškoláků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. Na první hodiny jejich pobytu
ve školce bez maminek se přišel podívat náměstek primátora pro vzdělání, kulturu, sport a cestovní ruch, Ondřej Červinka. Paní učitelky prozradily, že nové prostředí se líbilo i rodičům, kteří své ratolesti do školky
doprovázeli. Mateřská škola vznikla při ZŠ Barvířská úpravou prostor
bývalého školního stravovacího zařízení, které bylo financováno jak
z rozpočtu města, tak poskytnutou státní dotací. Otevřením MŠ Barvířská a zvýšením kapacity v dalších zařízeních se tak zvýšila kapacita
městských školek na 2 794 a k 1. 1. 2011 se má zvýšit na 2 919. (ds)
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Nechci slevu zadarmo
Každý občan Liberce, od nemluvňat po důchodce, dluží
za svoje město 20 tisíc korun. To je téměř čtyřnásobek
průměru českých obcí. Zastupitelé se před prázdninami pokusili odvrátit
hrozbu platební neschopnosti schválením dvoumiliardového dluhopisu.
V médiích proběhla letmá zmínka, nejvíce se novináři pozastavovali nad
tím, že město ručí za dluh skoro vším kromě arény, která je sama hlavní
příčinou zadlužení. Dluhopisy tak, jak byly schváleny, ale pro budoucnost
Liberce představují mnohem větší rizika. Stručně připomeňme:
1) Městský dluh se zvýšil (bez jakékoli debaty a vlastně bez
povšimnutí!) o téměř 200 milionů korun. To je rozdíl mezi výší
dluhopisu a dosavadními závazky. Přesto to ve volebním roce zdá
se nestačí a radnice prodává jeden z posledních zbytků veřejného
majetku – ostašovské letiště.
2) Dluhopis je vydán za horších podmínek (s vyšším úrokem)
ve srovnání s dosavadními dluhy města a navíc na delší dobu.
Celkové náklady na obsluhu dluhu tak vzrostou o stamilióny,
které ovšem budou trápit až nástupce dnešních zastupitelů.
Dnešní sleva se nám pořádně prodraží.
3) Co všechno je zastaveno: Nová radnice, Liebiegova vila, divadla, Větrník, Uran, většina městských bytů a lesů… I když pomineme hrozbu exekuce, samotné omezení vlastnického práva např.
názor

znemožňuje na tyto objekty žádat o evropské dotace. Možná nejsou v plánu na příští dva roky, ale za pět nebo deset let může být
situace úplně jiná a zástavní právo je velmi omezující.
4) Dluhopis je vydán na 15 let, ovšem splacena za tu dobu bude
podle všeho jen polovina dluhu! To znamená že pak bude potřeba vydat nový dluhopis na pokrytí zbylé miliardy a případně něčeho navíc...
Jinými slovy jde o přehazování dnešního zadlužení až donekonečna.
A na závěr to nejdůležitější, co by neměla zastřít mlha kolem
nutnosti dluhopisu nebo jeho detailů. Nezvladatelný dluh narostl ze dvou důvodů: rozhodováním dosavadních a předchozích zastupitelů o megalomanských investicích (aréna, mistrovství světa
v lyžování…) a neschopností či neochotou radnice zajistit otevřená
a poctivá výběrová řízení na dodavatele staveb a služeb pro město. Že to jde a přináší značné úspory, dokazuje příklad Semil nebo
Hrádku nad Nisou, ale třeba i čerstvé výběrové řízení na výstavbu
nové budovy Technické univerzity, kde je cena vysoutěžená ve skutečné konkurenci o třetinu nižší než očekávaná. Neznám jedinou
větší investici liberecké radnice, kde by se podařilo něco podobného. Proč – ponechávám na úsudku laskavého čtenáře.
Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.,
člen Finančního v ý boru SML

Město vydalo dluhopis
Emise dvoumiliardového komunálního dluhopisu,
kterou podepsaly 15. 7. 2010 statutární město Liberec a Česká spořitelna, a. s., je pro město jednoznačné plus.
„Dluhopis se ukázal být dobrým řešením ekonomické situace
města. Za současných podmínek by totiž město Liberec při zachování úrovně běžných výdajů mělo v příštích třech letech problémy
se splácením svých dlouhodobých závazků,“ řekl Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky města. Město v minulých letech
významně investovalo za účelem svého rozvoje. Z půjčených peněz
byla financována například stavba a rekonstrukce tramvajové trati,
nová bytová výstavba, stavba Tipsport areny a další investice, které
významně ovlivnily ráz města.
Liberec tedy vydal dluhopis v hodnotě dvě miliardy korun,
který od něj odkoupil na základě sepsané smlouvy a za předem
sjednaných podmínek bankovní dům Česká spořitelna. Získanými
finančními prostředky město umoří své stávající závazky u celkem
deseti bankovních i nebankovních subjektů. Město tímto aktem své
dluhy sjednotilo pod jednoho věřitele – Českou spořitelnu – a tím
nejen snížilo náklady spojené s vedením několika úvěrových účtů,
ale také zjednodušilo administrativu spojenou s jejich obhospodařováním. Při umořování klasického úvěru či hypotéky je splácena pravidelně měsíčně jak jistina, tak úrok. Dluhopis poskytuje
finance

výhodu pololetních splátek úroku, který se odvíjí od mezibankovní
úrokové sazby PRIBOR. Ke splátce nominální hodnoty dluhopisu
dojde až po uplynutí doby, na kterou byl vydán, v případě Liberce
se jedná o 15 let. Peníze na jednorázovou splátku dluhopisu bude
město s péčí řádného hospodáře průběžně spořit na úročený účet
vedený taktéž u České spořitelny. S těmito penězi sice město bude
moci nakládat pouze v krizových situacích, nicméně budou v jeho
majetku a přispějí tak k vylepšení účetní bilance.
Komunální dluhopis statutárního města Liberce je obchodovatelný cenný papír, což svědčí o určité prestiži a dobrém jméně města mezi investory. Jeho vydání je poměrně složitým úkonem, který
musí schválit Ministerstvo financí České republiky a Česká národní
banka. Předpokládá se, že investory, kteří dluhopisy od České spořitelny následně odkoupí, budou především banky. Každá důkladně
zvažuje rizika takové transakce a bude otázkou její obchodní politiky, zda si tyto cenné papíry nechá ve vlastním portfoliu, či zda
s nimi bude dále obchodovat.
V České republice jsou zatím tři města, která řešila svou finanční
situaci komunálním dluhopisem. Liberec se tak zařadí po bok hlavního
města Prahy (dluhopis v hodnotě 9,5 mld. Kč), Ostravy (3,1 mld. Kč)
a Brna, jehož dluhopis má také nominální hodnotu 2 miliardy korun.
Markéta Hozová

Ohlédnutí za prací kontrolního výboru
Těmito řádky bych se chtěl vrátit k práci kontrolního výboru, jehož
jsem byl předsedou. Jak plyne z názvu, výbor má za úkol především
kontrolu využití městských financí, realizace smluv a plnění usnesení
městského zastupitelstva. Za ty krátké čtyři roky jsme se věnovali
celé řadě problémů, od příprav MS 2009, rekonstrukce staré arény
až po malicherné stížnosti typu vyúčtování tepla. Jedním z největších
úspěchů našeho výboru byla kauza „Machnínského zámečku“. Věrohodným způsobem jsme zastupitelstvu města doložili vážné porušování smlouvy a poté usnesením zavázali primátora města činit kroky

k návratu tohoto zámečku do majetku města. Chtěl bych poděkovat
všem členům kontrolního výboru, kteří odpovědně pracovali, dále
obětavé paní tajemnici i všem úředníkům, kteří se na našich kontrolách podíleli. Vím, že to nebylo vždy jednoduché, neboť výbor má legislativou dost svázané ruce a mnohdy jsme balancovali na hraně toho, co ještě kontrolovat můžeme a co už ne. Prostudovali jsme stovky
stran dokumentů a další desítky popsali našimi nálezy. Věřím, že jsme
svojí prací pomohli lepší správě našeho města a mnoha občanům.
Bc. Jiří Šolc
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Liberec se vrací ke své minulosti

Prohlídku Liebiegovy hrobky a výklad o historii místa si nenechaly ujít desítky Liberečanů

Zahrada libereckých vzpomínek je unikátní projekt statutárního města Liberec.
Projekt odstartoval letos v květnu a jeho záměrem je vytvořit s pomocí obyvatel města
Zahradu libereckých vzpomínek – veřejně
přístupný park v centru města, který bude
sloužit k odpočinku a rozjímání. Kromě vzniku zahrady zahrnuje také veřejnou anketu
o nejvýznamnější osobnost, místo a událost
v Liberci nebo soutěž pro žáky základních
škol, přednášky či workshopy, výstavu i zcela nové prohlídkové okruhy městem. „Projekt je koncipován tak, aby se do něj v některé
z jeho fází mohl zapojit doslova každý obyvatel města,“ uvedl primátor Jiří Kittner při
představování projektu veřejnosti. „Je naprosto nezbytné, aby Liberečané znali historii
svého města a byli na něj právem hrdí. Proto
jsme se rozhodli připravit pro všechny občany Liberce projekt, který, jak věříme, pomůže
díky vlastní minulosti lépe si uvědomit naši
přítomnost,“ dodal.
Výtvarná soutěž s podtitulem „Kreslíme liberecké poklady“ určená dětem z libereckých škol proběhla koncem školního
roku. V odborné porotě, která posuzovala
dětské práce, zasedli zástupci města, Oblastní galerie, Krajské vědecké knihovny
i Technické univerzity. Výsledky výtvarné
soutěže byly slavnostně vyhlášeny na konci června a součástí vyhlašování byla také
přednáška o historii Liberce určená široké
veřejnosti. Výstava dětských prací vzešlých
ze soutěže pak celé léto zpříjemňovala občanům čekání na vyřízení úředních záležitostí v prostorách přepážkových pracovišť
libereckého Nového magistrátu. Velmi
podstatnou roli sehrála v projektu Zahrada
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libereckých vzpomínek veřejná anketa
Hledáme liberecké poklady, která trvala
od května do září. Malí i velcí občané města
měli za úkol přemýšlet o tom, kdo nebo co
je podle nich libereckým pokladem. Do ankety se pomocí hlasovacích lístků i na webových stránkách města zapojilo na devět
stovek lidí. NEJ Liberečanem se stal král komiků a liberecký rodák Vlasta Burian, NEJ
libereckou budovou horský hotel a vysílač
na Ještědu a srpnové události roku 1968
byly hlasujícími občany vyhodnoceny jako
NEJ liberecká událost.
Liberec je a vždycky byl rychle se rozvíjejícím průmyslovým městem. Přesto nebo
právě proto má co nabídnout i milovníkům
kultury a historie. Po méně či více známých
libereckých zákoutích a pamětihodnostech
provázejí obyvatele a návštěvníky města zbrusu nové městské turistické trasy

s lákavými názvy: Liberecké parky, Starými
uličkami a Zámek a podzámčí. Mapy, které
k trasám město Liberec vydalo, mají charakter stručného průvodce a odhalují místa
a historické souvislosti skryté i rozeným
Liberečanům.
Prostor, ve kterém vznikne během příštího roku zahrada vzpomínek – oddělená část
velkého parku mezi Tržním náměstím, Ruskou a Budyšínskou ulicí, měl být libereckým
lapidáriem se starými hrobkami, náhrobky
a sochami. Ačkoli je obehnán zdí se zamčenými branami, stal se oblíbeným místem
vandalů, kteří se značnou měrou zasloužili
o neutěšený stav zde umístěných artefaktů.
Projekt Zahrada libereckých vzpomínek má
toto místo vrátit zpátky do života města.
Postupně rekonstruovaná rodinná hrobka
Liebiegů, torza náhrobků i památník vojáků
padlých v prusko-rakouské válce se stanou
součástí relaxační zahrady s květinami,
lavičkami a s kdysi pro Liberec typickými
ovocnými stromy. Své místo zde naleznou i výtvarně pojatá liberecká NEJ, která
vzešla z ankety o libereckých pokladech
a vniveč nepřijdou ani soutěžní dětské obrázky. Každý si tak bude moci historii našeho města doslova osahat. Liberečané měli
možnost navštívit budoucí zahradu vzpomínek ve čtvrtek 23. září a strávit příjemné
podzimní odpoledne piknikem. Zahrada je
nyní opět pro veřejnost uzavřena a v dubnu začnou stavební, sadařské a zahradnické
práce. Otevření zrekonstruované zahrady
libereckých vzpomínek je naplánováno
na podzim příštího roku, a pokud počasí dovolí, může být třeba zase ve stylu pikniku.
Text a foto: Markéta Hozová

Zazpíval ženský komorní sbor Cantemus pod vedením Vlasty Hejnicové
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Busta vynikajícího komika
zdobí interiér radnice
Tři vejce do skla, Polní maršálek, To neznáte Hadimršku,
Anton Špelec, ostrostřelec, U pokladny stál, Byl jednou jeden
král… a mnoho dalších filmových titulů mají jedno společné –
nezapomenutelného slavného herce a právem tak zvaného krále
komiků _ Vlastu Buriana. Právě této osobnosti české kultury patřilo v Liberci 30. září 2010. Statutární město Liberec a Společnost přátel Vlasty Buriana v uvedený den uspořádala pro veřejnost na liberecké radnici Den s Vlastou Burianem, jehož součástí
bylo mimo jiné odhalení busty tohoto libereckého rodáka.

Burianova busta byla umístěna na schodiště druhého patra radnice k bustám osobností české kultury, jako jsou Karel Vacek, Božena Němcová a Jaroslav Řídký, které jsou s Libercem spjaty (pozn.
autora: busta dalšího rodáka, dramatika F. X. Šaldy, byla zcizena).
Neexistující rodný dům Buriana však nebyl jediným důvodem, proč
se město rozhodlo pro realizaci Burianovy sochy. Jak při slavnostním odhalení busty, na niž se přišly podívat desítky Liberečanů,
připomněl primátor Jiří Kittner, bylo to i na popud jednoho obyvatele Liberce, který zhruba před osmi lety upozornil, že Liberec
na Buriana jaksi zapomněl. „Tenkrát jsem dotyčnému slíbil, že tuto
záležitost napravíme, a dnes jsem rád, že slib se podařilo dodržet
a dobrou myšlenku zrealizovat.“
Slavnostnímu okamžiku odhalení busty předcházel pestrý program, na němž se podílela i Společnost přátel Vlasty Buriana.
Na schodech před radnicí koncertovala liberecká dívčí kapela Apple Saxes, v zasedací síni zastupitelstva se během dne promítaly tři
filmy, v nichž Vlasta Burian vytvořil hlavní role, vedle v místnosti
pak návštěvníci mohli zhlédnout výstavu „Vlasta Burian“, která
zároveň vypovídá o aktivitách Společnosti přátel Vlasty Buriana.
Doslova ve švech pak praskal zasedací sál návštěvníky, kteří si přišli poslechnout komponovaný program uváděný Pavlem Holíkem
ze Společnosti přátel V. Buriana. Ten postupně zval na pomyslné

Stalo se tak u příležitosti 117. výročí historické budovy liberecké
radnice. Přestože se Vlasta Burian narodil v Liberci, město nemělo kromě pamětní desky na ZŠ 5. května, kam chodil do školy,
nic, co by připomínalo, že rodištěm krále komiků je právě Liberec.
A protože rodný dům V. Buriana již dávno neexistuje, rozhodlo
se statutární město Liberec umístit do interiéru radnice alespoň
jeho bustu. Jejím zhotovením byl pověřen akademický sochař Jiří
Gdovín, jehož díla jsou v Liberci známá a patří mezi ně například
i ve vstupních prostorách radnice nedávno instalovaný Ohňový
zvon. Do bronzu byla odlita v umělecké slévárně Ještědský bronz
v Mníšku u Liberce.

pódium Světlanu Nálepkovou, která mimochodem zpívala i při
slavnostním odhalení busty, dále mladého zpěváka Zbyňka Drdu.
Vyzpovídal znalce osoby krále komiků – teatrologa, literárního
a divadelního kritika a publicistu Vladimíra Justa a také vynikajícího imitátora nejen Buriana, ale i dalších známých osobností – Petra
Martináka. Ten také napodobováním známých českých osobností
rozesmál naplněný sál.
Skvělý herec a režisér Vlasta Burian má konečně svou bustu
ve svém rodišti a Liberec má konečně bustu svého rodáka. A je
to dobře i proto, že právě král komiků byl Liberečany v nedávné soutěži organizované libereckým magistrátem zvolen za NEJ
OSOBNOST.
Text a foto: Dagmar Slezáková
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Koule se vrátila na své původní místo
Plastika „Koule“ se 21. září vrátila
na své původní místo – k libereckému
hotelu Zlatý lev, kde stojí od 22. listopadu 2001. Třikrát byla vandaly poškozena
a právě nejvíce napotřetí, když byla téměř
zcela zničena. Na rozhraní měsíce května

a června do koule ve směru od Palachovy ulice najelo vozidlo a naprosto tento
umělecký výtvor autora Milana Housera
zdevastovalo. A to tak, že bylo „urváno“
i uchycení v betonu. Žel, kdo je oním viníkem, se doposud nepodařilo zjistit, neboť kamerový systém Městské policie
v Liberci zde nebyl v té době nainstalován, a viníka nezná ani Policie ČR, která
se případem zabývala. „Oprava byla velmi
náročná a zajišťovala ji jedna autolakovna
v Ostašovské ulici. Laminátová koule se
musela nastříkat speciální tmavou lesklou
barvou a rekonstrukcí prošlo i celé ukotvení koule,“ uvedl Jaroslav Čech z oddělení správy budov libereckého magistrátu
s tím, že náklady na opravu dosáhly částky 60 tisíc korun. Vnitřní osvícení, které
zajišťují zářivky, bylo rovněž vyměněno

a tentokrát svítí modře, což umocňuje pohled skrz plexisklo a vytváří dojem pohledu do mezihvězdného prostoru. Zrcadlový
lesk povrchu koule odráží okolní architekturu a vegetaci.
Text a foto: Dagmar Slezáková

Benefiční koncert pro
raspenavskou školu

SOUTĚŽ O NEJ
vánoční CUKROVÍ

Základní škola a základní umělecká škola Jabloňová v Liberci
uspořádala 17. září 2010 BENEFIČNÍ KONCERT pro záplavami postiženou školu v Raspenavě. Na koncertě se sešlo velké množství
diváků – více, než byla kapacita velkého sálu vědecké knihovny.
O zahájení se postaral soubor Aries, pak už následoval různorodý
sled vystoupení žáků naší školy, ale i hostů. Výkony byly obdivuhodné, to jsme i čekali. Co jsme nečekali, byla výše příspěvků, které přítomní na postiženou školu darovali. Na závěr koncertu jsme
mohli řediteli postižených škol Petru Chvojkovi předat v červeném
kufříku 36 tisíc korun! Ještě jednou děkujeme!

První liberecký spolek paní a dívek vyhlašuje soutěž o NEJ cukroví, do níž se může přihlásit každý bez rozdílu věku a pohlaví.

Alena Hakelová, ředitelk a ZŠ a ZUŠ Jabloňová

Vzorek upečeného cukroví (nejméně 5 kousků) a čitelně napsaný recept je zapotřebí odevzdat: do pátku 3. prosince 2010 na recepci Klubu seniorů ve 2. patře v Palachově ulici č. 504/7.
Odborná porota vybere 6. 12. 2010 tři vítězné recepty na NEJ
cukroví a oznámí vítězům jejich prvenství a zároveň pozvání na sešlost, při které budou autoři vítězných receptů odměněni.
Případné dotazy na tel.: 777 099 113.

Město darovalo kostelu nové nasvícení
Za potlesku desítek lidí ozářily světelné
paprsky v sobotu 18. září o půl deváté večer
monumentální stavbu kostela sv. Antonína
Paduánského v Liberci-Ruprechticích. Slavnostního nasvícení u příležitosti 100 let
kostela byl přítomen i liberecký primátor Jiří
Kittner, který se také zúčastnil nedělní mše.
Letošní oslavy stého výročí založení
kostela započaly začátkem září a vyznačovaly se řadou akcí. Nasvícení kostela je
darem statutárního města Liberec, které
zdejší farnosti věnovalo osvětlení, jež ještě
nedávno vysílalo světelné kužele na budovu historické radnice.
Iniciátorem výstavby ruprechtického
kostela byl Spolek pro výstavbu kostela,
který 20 let sháněl finanční prostředky.
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Významným mecenášem byl továrník Josef Salomon z Kateřinek. Kostel byl postaven v době císaře Františka Josefa I. a jde
o společné dílo architektů Maxe Kühna
a Heinricha Fanty. Základní kámen byl
vysvěcen pražským biskupem Václavem
Antonínem Frintou. Přesně před sto lety,
18. 9. 1910, byl kostel vysvěcen litoměřickým biskupem Josefem Grossem. Kostel
zažil dvě světové války a největší devastace se mu dostalo za komunistického režimu. Teprve po roce 1989 byla ruprechtická
farnost opět vrácena do působení bratrům františkánůn a administrátorem se
stal P. Antonín Kejdana. V současné době
je jím P. Bartoloměj Černý.
Text a foto: Dagmar Slezáková

Program Klubu seniorů
KLUB SENIORŮ, Komunitní středisko Kontakt Liberec
Palachova ulice 504/7, 460 01 Liberec 1, tel.: (+420)485 244 992,
e-mail: klub@ksk.liberec.cz, www.ksk.liberec.cz
Provozní doba: PO–ČT 10.00–17.00 hodin, PÁ 10.00–14.00 hodin
ŘÍJEN – MĚSÍC SENIORŮ 2010
Středa
13. 10.

16.00 hodin
Voroněžská ulice Liberec

Přednáška na téma: Ze slavné historie textilního strojírenství v Liberci.
Přednáší: prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
prof. Ing. Vladimír Prášil, CSc.
Přednášková místnost – knihovna Technické
univerzity Liberec

Čtvrtek KSK 15.00–18.00 hodin
Setkání občanských iniciativ k 3. výročí Komu21. 10. SIC 10.00–15.00 hodin Klub nitního střediska KONTAKT Liberec.
Česká 12.00–18.00 hodin
Kde nás najdete: KSK – Palachova 504/7, SIC –
Josefinino údolí 9, Klub Česká – Česká 517
Neděle
31. 10.

16.00 hodin
Divadlo F. X. Šaldy

Slavnostní ukončení měsíce seniorů. Koncert
zpěváka Petra Spáleného a skupiny Apollo
Band. Informace o dalších akcích Kontaktu
a jejich programu najdete na stránkách www.
ksk.liberec.cz nebo v Centrálním klubu seniorů
v Liberci, Palachova 504/7. Tel.: 485 244 992.

Galerie jubilantů
►Paní Anna Řepová oslaví 10. října 2010 91 let.
Chtěli bychom ji touto
cestou popřát hlavně
hodně zdraví, štěstí a radosti. Celý život pracovala
na Okresním soudě v Liberci jako účetní. Vychovala čtyři děti, pak
pomáhala s výchovou sedmi vnoučat a nyní
se raduje z deseti pravnoučat. Všechno nejlepší přejí děti s rodinami.
►Dne 12. září 2010 oslavila krásné 101. narozeniny paní Žofie Čmielová.
Rodina ji přeje touto cestou hodně šťastných dní
ve zdraví.
►
Devadesáté narozeniny oslavila 28. září
2010 paní Ilsa Pásková z Liberce. Zdravou
pohodu, štěstí a lásku jí přeje celá rodina
a všichni, kdo ji znají a mají rádi.

Na Seniorské míli se
neběhá, ale chodí
Sportovní areál ve Vesci se 17. září stal
místem konání III. ročník závodu v chůzi
„Seniorská míle“. Mezi účastníky závodu
panovala před startem skvělá nálada. Závod zahájila náměstkyně primátora pro
sociální věci Naďa Jozífková, která je velkou podporovatelkou seniorských aktivit.

„Upozorňuji, že je zakázáno běžet. Je to závod v chůzi,“ připomněl ještě všem ředitel
pořádající organizace Komunitní středisko
Kontakt Michael Dufek.
Na startovní čáru se postavilo rovných
padesát seniorů a spolu se svými páníčky
absolvovali závod i dva pejsci. Nejeden

závodník se opíral o hůl, ale všichni vyrazili s nadšením a radostí, která byla o to
větší, že zrovna na chvilku přestalo pršet,
a dokonce se ukázalo sluníčko. Seniory přišel podpořit i primátor Jiří Kittner, který
předal vítězům ceny. Nejstarší závodnicí
letošní Seniorské míle byla paní Libuška
Kopecká, které bude 84 let. Paní Kopecká
je obdivuhodně aktivní, účastní se každoročního turnaje seniorů v kuželkách, hraje šipky a každý pátek chodí cvičit. První
místo patřilo paní Janě Peřinové, která
trať dlouhou 1 míli, tedy 1,6 km, ušla za 14
minut a 5 sekund. Překonala tím rekord
Seniorské míle z roku 2008 14 minut a 27
sekund. Celou cestu šla svižným krokem
a vůbec nebylo poznat, že má zdravotní
handicap. Prozradila, že je jí 66 let a je maminkou šesti dětí. Bydlí v Liberci, ale mají
s manželem malý domek v Bílém Kostele,
ve kterém měli 1,2 metru vody. „Nejdřív
jsme uklízeli po povodni, pak jsem onemocněla, zhubla jsem pět kilo a teď mě
kamarádka přemluvila k tomuhle závodu.
Vůbec nevím, jak jsem to dokázala,“ smála
se šťastně po vyhlášení výsledků.
Text a foto: Markéta Hozová
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Fingovaný požár radnice prokázal
připravenost a souhru záchranářů
i dokumentaci a cenný materiál. Ukázkovému cvičení přihlížely desítky Liberečanů, kteří tak mohli vidět hasiče a zdravotníky při
akci, včetně potřebné techniky a stavění mobilní ošetřovny. Po půl
hodině cvičení skončilo. Lidské životy byly zachráněny, požár, který
vznikl simulovanou závadou elektroinstalace, byl uhašen. Při závěrečném nástupu mohl velitel zásahu konstatovat, že ukázkové
cvičení dopadlo dobře a všechny zúčastněné hasičské jednotky
i složky Integrovaného záchranného systému koordinovaně spolupracovaly. Cvičení přihlížel i primátor Jiří Kittner, který si na základě dohody o přeshraniční spolupráci vyžádal pomoc záchranných týmů. „Cvičení prokázalo, že pomoc by byla účinná, a to i přes

Sirény hasičských vozidel, sanitek a automobilů městské policie
způsobily 10. září po poledni rozruch v ulicích Liberce. Bylo patrné, že kolona jedenácti houkajících vozidel jede k zásahu. Málokdo
však tušil, že cílem je budova radnice a natož, že jde o třicetiminutové ukázkové cvičení týmů Integrovaného záchranného systému
v rámci přeshraničního Fóra bezpečnosti (FORBES). Na radnici byl
simulován požár v jedné z kanceláří.
Celá akce započala již v dopoledních hodinách, kdy se týmy Integrovaného záchranného systému, jako požární jednotky z Příšovic, České
Lípy, Nového Boru, Žitavy, profesionálové z HZS Liberec, dobrovolní
hasiči z Krásné Studánky, Vratislavic nad Nisou a Liberce-Růžodolu
I a týmy Zdravotnické záchranné služby z Polska a Libereckého kraje
sjely u vratislavické požární zbrojnice, odkud poté vyjížděly k zásahu.
Po příjezdu na náměstí Dr. E. Beneše si na pokyn velitele jednotky hasičů rozdělily úkoly a vyhodnotily, že bude zapotřebí ze
silně zakouřeného prostoru radnice evakuovat zaměstnance úřadu

V Kynologickém klubu v Pavlovicích se v sobotu 18. září konal 29. ročník
soutěže pracovních psů „O liberecký pohár – memoriál Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty”. Záštitu nad soutěží převzal už podesáté primátor Jiří Kittner. Do soutěže se přihlásilo 35 závodníků, kteří byli rozděleni
do čtyř kategorií. „Vloni tu bylo skoro padesát soutěžících, na letošní
účasti se podepsaly povodně, neotevřeli jsme ani nejvyšší kategorii,“ prozradil hlavní organizátor a předseda Kynologického klubu Liberec-Pavlovice, Jiří Kolář. Soutěžilo se v poslušnosti a v obraně. Absolutním vítězem letošního ročníku a držitelem Libereckého poháru se stal Josef Válek se svým psem Agbarem.
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jazykovou bariéru. Je vidět, že týmy jsou sehrané a každý jejich jednotlivec zná své úkoly,“ uvedl.
Součástí ukázkového cvičení byla i přehlídka hasičských vozidel
pořízených v rámci evropského projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa.
Text a foto: Dagmar Slezáková

Krásná kočičí rodinka přibyla na náměstí Dr. E. Beneše, do míst, kde v posledních letech stávaly sochy jako například Židle, Ptáci, Skleněná krychle
či nedávno Marťan. Kočičí sousoší je dílem akademické sochařky Martiny
Niubo. „Kočky jsou velmi pěkné a byl bych rád, kdyby zde vydržely co nejdéle a bez újmy. Podle mne sochy do prostoru náměstí s radnicí patří. Doufám,
že si je především děti oblíbí,“ řekl při odhalení sousoší primátor Jiří Kittner.
Autorka Martina Niubo prozradila, že kočičí rodinka je sochou vyrobenou ze sklobetonu, vytvořenou speciálně pro děti. „Moje prvotní myšlenka vytvořit sochu pro děti vznikla již před pár lety při sledování seriálu
Teletubbies,“ uvedla sochařka a doplnila, že původní návrh sousoší dotvářela ve spolupráci se svým pětiletým synem Brunem.
Text a foto: Dagmar Slezáková
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Infocentrum
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, telefon: 485 101 709, fax: 485 243 589
e-mail:mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz, PO–PÁ 8.00–17.00 hod., SO 9.00–12.00 hod.
NABÍDKA ZBOŽÍ
Již nyní si můžete vybrat z nabídky kalendářů na rok 2011 s regionální tematikou v cenovém rozpětí 90–170 Kč.
Městské informační centrum Liberec rozšířilo nabídku propagačních materiálů o novou obyčejnou tužku. Nabízíme ji v mnoha barvách a je opravdu maxi (34 cm na délku, 3 cm průměr).
Tato netradiční tužka potěší nejen školáky, ale i hravé dospělé. Prodejní cena 50 Kč.
NABÍDKA SLUŽEB
Dovolujeme si oslovit pořadatele kulturních a sportovních akcí, kteří by měli zájem o spolupráci s naším informačním centrem. Rádi zveřejníme vámi pořádané akce ve víkendovém
či měsíčním přehledu, který pravidelně najdete na webových stránkách. Kontaktujte nás
prosím na mic@infolbc.cz.
HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ŘÍJNA
2. 10. 1599 položen základní kámen budovy „původní“ radnice (411 let).
25. 10. 1859 proběhla I. zkušební jízda vlakem na trati Liberec–Žitava (151 let).
30. 10. 1901 byla slavnostně otevřena budova Lidových sadů (109 let).
Navštivte stránky http://www.infolbc.cz (rubrika Kalendárium) a dozvíte se více.
Příjemný měsíc říjen přeje a na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků oddělení cestovního ruchu a propagace odboru školství, kultury a sportu.

je nejlepší v kraji

Městské informační centrum Liberec
je nejoblíbenějším „íčkem” v Libereckém
kraji. Vyplývá to z výsledků soutěže uspořádané Asociací turistických informačních
center ČR a Deníku Bohemia.
V období od 14. 6. do 31. 8. 2010 se
ve spolupráci s Asociací turistických informačních center a Deníku Bohemia uskutečnila soutěž „Informační centrum 2010“.
Na stránkách www.denik.cz/infocentrum
bylo možné pomocí sms zprávy hlasovat
pro oblíbené informační centrum. Nejvíce
hlasů a tím také prvenství získalo v Libereckém kraji Městské informační centrum
Liberec. „Vítězství v kraji nás velmi potěšilo
a překvapilo. Především je to závazek, abychom i nadále našim klientům poskytovali
perfektní služby a vycházeli jim vstříc v jejich požadavcích,“ uvedla Naďa Burianová,
vedoucí libereckého informačního centra.
(ds)

Liberecké památky přilákaly stovky lidí
Ve Dnech evropského dědictví, které
se v Liberci konaly o víkendu 18. a 19. září,
měli Liberečané možnost navštívit celkem
devět pamětihodností a navíc bylo přístupné liberecké podzemí prostřednictvím
nově otevřeného protiatomového krytu
v Lucemburské ulici.
V rámci radnice si návštěvníci již tradičně mohli prohlédnout chodby, obřadní síň a salonky primátora města. Časové
vstupenky se vydávaly na komentovanou
prohlídku radniční věže, která se konala
každou půlhodinu. Kapacita prohlídky věže
byla omezena na 25 osob a během soboty ji
navštívilo na 380 lidí. Radnicí jako takovou
prošlo v sobotu zhruba 800 lidí. Velký zájem byl, stejně jako v minulých letech, o Liebiegovu vilu. Zde se prohlídky s průvodcem konaly každou hodinu a v odpoledních

hodinách se ještě dvě prohlídky přidávaly.
Liberecké podzemí lidi opravdu láká. Svědčí
o tom i vysoká návštěvnost nově otevřeného krytu CO v Lucemburské ulici (viz foto),
kterým prošlo o víkendu téměř 1 000 návštěvníků. Necelé dvě stovky lidí přilákala
i Oblastní galerie v Liberci, která pro své
návštěvníky připravila nejen volný vstup
do stálých i krátkodobých expozic, ale také
čtyři hodinové komentované prohlídky, během nichž mohli lidé výjimečně nahlédnout
i do sklepů bývalého Liebiegova paláce.
Dny evropského dědictví otevřely také pomyslné brány Severočeského muzea,
Městských lázní (viz foto), Divadla F. X. Šaldy a několika libereckých kostelů. Například
kostel sv. Bonifáce v Hanychově, kde bylo
možné vystoupit na kostelní věž, přivítal
téměř tři stovky lidí. Zdejší hudební tečkou

za Dny evropského dědictví byl benefiční
koncert Viléma Valkouna (klavír) a Leoše
Čepického (housle), jenž vynesl tři a půl tisíce korun, které budou použity na opravu
kostela. Velkou návštěvnost zaznamenaly
i kostely v centru města. Nejstarší liberecká kamenná stavba – kostel sv. Antonína
přivítal přes víkend více než 700 návštěvníků. Do kostela svatého Kříže na Malém
náměstí zavítalo téměř 300 lidí, zajímali se
většinou o zpřístupnění hrobky a knihovny,
kterou zde v roce 1759 založil tehdejší děkan
Anton Kopsch, jenž má lví podíl na dnešním
interiéru kostela. „Dny evropského dědictví
ukázaly, že Liberečané mají o své město zájem a jeho historie je pro ně důležitá,“ okomentoval návštěvnost libereckých památek
během víkendu primátor města Jiří Kittner.
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Sochař kovu a kamene

Akademický sochař Jiří Gdovín žije v Liberci od roku 1977. Narodil se v nedalekém
Turnově, kde také vystudoval střední uměleckou průmyslovku obor kovář a zámečník. Od raného dětství velmi rád kreslil, což
pravděpodobně zdědil po svém otci, který
amatérsky maloval. „Už jako malý kluk jsem
strašně rád překresloval obrázky,“ vysvětluje Jiří Gdovín, který posléze vystudoval
obor sochařství na VŠUP.
Jak sám přiznal, miluje kámen a kovařinu, a nikoliv sklo, keramiku, a dokonce
ani ne dřevo, které je dle něho nestálé.
„Všechny mé věci, které jsem dělal, jsou
z kovu nebo kamene. Volba materiálu záleží na tom, k čemu bude konečný výtvor
sloužit a kde bude umístěn,“ podotýká.

Jeho první práce v Liberci začaly na faře
u Křížového kostela, kde se dochovalo
torzo Panny Marie, jež bylo 40 let schováno pod schody kostela. „Byla to nádherná
práce i přesto, že jsem Pannu Marii dával
dohromady dva měsíce, ale podařilo se,“
vzpomíná sochař. Poté byl pozván do Hejnic, kde ve zdejší bazilice restauroval sochařský mobiliář. Na kolonádě v Lázních
Libverda pracoval na pokování tří plastik.
Působil i jako designér ve Vodochodech
na vnitřním designu Albatrosu. Jedna z jeho větších prací je umístěna v libereckých
kasárnách. Jde o velkou pískovcovou sochu
českého lva. V roce 1990 zhotovil tankový
pás – pomník obětem ze srpna 1968, který je umístěn na budově liberecké radnice.
Poté následoval lev, jenž byl instalován
na radniční věž 28. října 1991, nový znak
do obřadní síně radnice, dokončil tzv. pantheon – závěrečný kámen historické budovy radnice. Restauroval rovněž libereckou
meteorologickou budku, a to v roce 1998,
což bylo poprvé po 99 letech. Předposledním dílem před bustou Buriana byl Ohnivý
zvon, který zdobí vstupní prostor radnice.
„ Na bustě Buriana jsem pracoval
průběžně tři měsíce. Než jsem se pustil

do samotného díla, prošel jsem mnoho archivních materiálů, fotografií i filmů, abych
vystihl jeho osobnost, charakterní rysy. Byl
to výrazný herec a především komik s gestikulací rukou. Nakonec jsem jej ztvárnil v pohybu rukou, které doplňují jeho výraz obličeje,“ popisuje Jiří Gdovín svou práci na Burianově bustě, pro níž nejdříve musel vytvořit
hliněný model – silikonovou formu. Z ní
po odlití vznikne voskový model, který se
dopraví do slévárny. V případě Burianovy
busty to byla umělecká slévárna Ještědský
bronz v Mníšku u Liberce. Sledovat při sochaření Jiřího Gdovína je zajímavé a stejně
tak je zajímavý pohled na proces ve slévárně. U obou profesí jde o zručné ruce tvůrců.
Ve slévárně je voskový model zaformován
do keramické formy a tzv. technologií ztraceného vosku odlit do bronzu. Tím však vše
nekončí. Práce se opět ujímá sochař, který
„odlitek“ upraví do konečné podoby. Závěr
náleží patinování.
Akademický sochař Jiří Gdovín má mnoho nápadů a návrhů na realizaci dalších děl.
Lze si přát, aby se mu je podařilo naplnit
a jeho díla dělala radost všude tam, kde budou instalována.
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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