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MILUŠE BITTNEROVÁ
tvář dopravy Libereckého kraje

Představitelka sestřičky Elišky z Ordinace v růžové zahradě Miluše Bittnerová se stala od března letošního roku
tváří dopravy Libereckého kraje. Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu Pepina. V současné chvíli spolupracuje s resortem dopravy Libereckého kraje na charitativní akci – Pomoc obětem dopravních nehod.

SLOVO NÁMĚSTKA
Milí cestující a spoluobčané,
s příchodem jara tu máme opět nové
vydání IDOL zpravodaje. Přiblížíme
Vám situaci týkající se dopravy v našem kraji, seznámíme Vás s novinkami a pozveme nejen řidiče na bezpečnostně preventivní akce. Čtení
Vám jistě zpříjemní i rozhovor s tváří
dopravy našeho kraje, kterou se stala Miluše Bittnerová.
Zájem, který projevujete o témata z dopravy, nás těší, a proto pro
Vás rádi připravíme další číslo, které bude vycházet i z Vašich námětů
a postřehů, za které děkujeme. Přeji
Vám klidné a slunečné jaro.

MARTIN SEPP
náměstek hejtmana pro resort dopravy

S kartou opuscard máte
v kapse řadu slev!

photo by Robert Tichý

Jak jste se dostala od herectví k charitativní činnosti a pomáhání ostatním?
Ochota pomoci je jenom o člověku. Je
jedno, zda je herec, zedník nebo matematik. S kamarádem Rudou Kubíkem jsme několik let jezdili do dětského domova v Nymburce. Chybělo jim
tam dětské hřiště, a tak jsme se rozhodli pomoci. Požádali jsme naše kamarády o pomoc a uspořádali jsme
první akci. Tým lidí, který se vytvořil,
fungoval a chtěl pokračovat dál. Takže jsme založili fond Pepina. Chceme pomáhat tam, kde to dobře poznáme a budeme mít jistotu, že peníze a energie půjdou na správné místo.
Nejsme zaměřeni pouze na jednu oblast. Vyhlašujeme časově omezené pro-

jekty v širokém spektru, jako např. Pomoc dětskému domovu, postiženým,
hospici apod. Osobně si myslím, že pokud člověk, byť troškou pomoci může,
tak by neměl zůstat lhostejný.
Od března jste tváří dopravy Libereckého kraje. Jak spolu souvisí charita a doprava?
Na první pohled to vypadá, že mluvíme o velice rozlišných věcech, které
nemají příliš společného. Ale opak je
pravdou. V letošním roce se budeme
snažit pomoci obětem dopravních nehod v tomto kraji. Ve spolupráci s resortem dopravy chystáme charitativní
akce, které by měly pomoci právě obětem dopravních nehod. V rámci cha-

ritativního projektu Mountfield Kolo
štěstí a pomoci již Pepina věnovala část získaných finančních prostředků panu Milanovi z České Lípy, který
se potýká s trvalými následky po těžké
dopravní nehodě.

chápu, proč si někdo myslí, že nemusí dodržovat pravidla provozu i slušného chování. Je strašné, když se stanete
obětí dopravní nehody jen proto, že jste
měli smůlu a natrefili na bezohledného
arogantního řidiče. Bohužel, počty nehod jen dokazují, že takových machýrA jak vy vnímáte dopravu jako tako- ků je stále velmi mnoho.
vou? Považujete se za dobrého řidiče? Myslíte si, že jsou dnešní řidiči Znamená to, že byste nevyměnila
bezohlední?
jízdenku za řidičák?
Možná Vás to překvapí, ale já řidičský Proč bych to dělala? Mám málo času
průkaz nevlastním. Pro své cesty využí- a MHD je rychlejší, nemusím hlevám veřejnou dopravu. A musím při- dat místo na parkování, je to i levnějznat, že jsem spokojená. A bezohled- ší a můžu si v klidu na cestě do práce
nost řidičů? S divadlem toho najezdím vyřídit maily a číst knížky...
opravdu hodně a někdy mě pořádně
vyděsí manévry některých řidičů. Ne- Děkujeme za rozhovor.
JT

Zkuste využít všechny výhody opuscard. Tuto multifunkční kartu lze využít i při trávení volného času. Systém
BENEFIT Program má pro držitele připravenou řadu zajímavých slev na
různých místech po celém Libereckém
kraji. Některá muzea a galerie v kraji
nabízí slevu až 50 % na vstupy.
Bobová dráha Janov nad Nisou
láká na více adrenalinu díky několika jízdám zdarma navíc. Jiní
mohou ocenit slevu na vstupné do
výletního areálu Pěnčín. Slevy poskytují také prodejna korálků Kortan
v Železném Brodě, výrobna vánočních ozdob Rautis v Poniklé, Aquapark ve Špindlerově Mlýně, plavecký bazén v Jilemnici, jízdárny,
půjčovny kol a lyží a další adrenalinové aktivity, jako je lanové centrum či paintball.
Kompletní přehled slev i nové akceptanty karty opuscard najdete na
stránkách www.benefitprogram.cz.
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Preventivní programy
pro děti a mladé řidiče

Opravujeme výtluky
novou metodou

Liberecký kraj připravil pro letošní rok řadu preventivních projektů zaměřených především na děti a začínající mladé řidiče. Počet smrtelných dopravních nehod v posledních letech významně klesá, naopak těžce zraněných podle posledních údajů
mírně přibývá. Za nejčastější příčinu je označován nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Svou roli hraje také alkohol v krvi řidičů.
V roce 2010 zemřelo na
silnicích v Libereckém kraji 18 osob, 137 osob bylo
zraněno těžce a 1075 lehce. Liberecký kraj tak dosáhl cíle Evropské
charty pro bezpečnost silničního
provozu. Snížil počet smrtelných následků na polovinu roku 2001, kdy
podle statistik zemřelo na silnicích
našeho kraje 37 osob.
I přesto, že počet smrtelných nehod
klesá, je stále co zlepšovat. Alarmující zůstává počet nehod řidičů pod
vlivem alkoholu. V lednu a únoru se
v Libereckém kraji stalo celkem 518
dopravních nehod, z toho 19 s těžkým poraněním. Nehod způsobených
řidiči pod vlivem alkoholu pak 23.
Hlavní cílovou skupinou prevence jsou nejmladší účastníci silničního provozu. „Pravidelně vyhodnocuje-

me dopravní nehody a snažíme se směřovat naše aktivity do oblastí, kde je nutné preventivně zasáhnout. Prostřednictvím našeho týmu silniční bezpečnosti
pořádáme programy pro základní školy,
jak přímo ve školách, tak na dopravních
hřištích.“ uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje.
Největší akce na dopravním hřišti
pro veřejnost, která zároveň ukončí první letošní týden bezpečnosti,
proběhne v sobotu 23. dubna od
9.00 do 17.00 hod v Liberci. Pro
děti je připraven bohatý program,
jehož součástí je stanoviště Policie
ČR a Městské policie, Hasičského
záchranného sboru, jízda zručnosti,
výuka první pomoci a škola poutání, která má děti seznámit s principy
bezpečného poutání ve voze.
Nepřiměřenou rychlostí se bude

zaobírat preventivní program pro
mladé řidiče, motocyklisty a maminky, který bude probíhat na Autodromu Sosnová.
„Kurzy pro motocyklisty jsme rozdělili
na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje základy bezpečné jízdy na motocyklu nebo dopravní psychologii. Praktická část pak samotné tréninkové jízdy na autodromu a praktickou
ukázku poskytnutí efektivní první pomoci. Po absolvování kurzu máme možnost s účastníky mluvit o jejich pocitech
a potvrdilo se nám, že takovéto nadstavbové programy vedou ke zlepšení jejich
dovedností a přispívají k jejich většímu
bezpečí“, uvedl Jan Polák, koordinátor
bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje. Liberecký kraj letos plánuje na tento projekt navázat a uspořádat další nadstavbové kurzy.
JT

NA STŘEDNÍ ANI KROK BEZ NÍ!
ISIC-OPUSCARD: Karta jako žádná jiná!
Vše v jedné!

> mezinárodní průkaz studenta
> karta pro veřejnou dopravu
> slevová karta
> průkaz Krajské vědecké knihovny

Spousta výhod na každém kroku!
Nejen v Libereckém kraji, ale v celé ČR.
Více než 40 000 slev po celém světě!

Jak kombinovanou kartu ISIC-Opuscard získat?

Kartu ISIC-Opuscard lze objednat prostřednictvím středních škol Libereckého kraje.
Pro více informací napište na info@opuscard.cz nebo volejte infolinku Opuscard 485 243 050. Podrobněji
také na www.opuscard.cz/isic

Letošní zima má za vinu nárůst výtluků na krajských silnicích.
Po velmi chladném počasí
v prosinci se v průběhu ledna a února opakovaně střídaly teploty
od +10°C až po teploty okolo - 20°C.
Tyto výkyvy teplot měly za následek
tvorbu výtluků na silnicích. Podobná
situace je na celém území ČR.
KDE JE STAV NEJHORŠÍ?
Výtluky jsou bohužel napříč celým
Libereckým krajem. Velmi špatný
stav je např. na úsecích:
• silnice II/270 Jablonné v Podještědí – Mimoň
• silnice
II/268
Mimoň – Ralsko – hranice kraje
• silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou směrem na křižovatku s I/14
• silnice II/293 Studenec – Horka
u Staré Paky
Krajská správa silnic Libereckého
kraje opravuje během zimního období některé výtluky na silnicích
II. a III. tříd technologií tzv. studené obalované asfaltové směsi. Ostatní místa jsou označována přenosným dopravním značením a řidiči
jsou tak upozorňováni na zhoršený
stav vozovky. Technologie oprav stu-

denou asfaltovou směsí je brána jako
dočasná forma opravy, i když v některých případech vydrží i několik
let. Kvalitnější a trvanlivější opravy
se díky příznivému počasí provádí
od začátku března.
Nyní zkouší KSS LK novou technologii na opravu výtluků. Metoda,
kdy se pomocí speciálního stroje zahřeje přímo výtluk a jeho okolí. Následně se otvor zaplní vrstvou nové
předehřáté asfaltové směsi ze zásobníku a poté se místo zhutní silničním
válcem. Tato metoda by měla přinést delší trvanlivost opravy než při
výspravě studenou obalovanou asfaltovou směsí, a dále také možnost využití recyklovaného asfaltu. V současné době jsou reference na uvedenou technologii v rámci celé ČR
smíšené, proto se KSS LK rozhodla tuto technologii vyzkoušet v podmínkách Libereckého kraje. S odstupem času se vyhodnotí trvanlivost
a nákladnost této technologie.
Náklady na lokální opravy výtluků se letos budou pohybovat v řádech milionů Kč a Krajská správa
silnic Libereckého kraje s nimi počítá v rámci provozního příspěvku od
EVA URSÍNY
Libereckého kraje.

ANKETA o nejlepšího řidiče autobusu a průvodčího
vlaku 2011 v Libereckém kraji pokračuje i letos.
Více na www.iidol.cz.

Karta opuscard přináší i vyšší bezpečnost žáků a studentů
V Libereckém kraji existuje krajská multifunkční karta opuscard, která je vydávána
y
na z pověření Libereckého kraje
kra společností Liberecká IS. Tato bezkontaktní čipová karta je vydávána ve dvou podobách, a to buď jako
(tzv. personifikovaná, osobní).
o přenosná (tzv. anonymní) nebo jako nepřenosná
nepř
Anonymní karta je karta
bez jakýchkoliv osobních
údajů, její pořizovací cena
je 95 Kč a je vydána na počkání,
bez nutnosti vyplňování formulářů.
Tato karta je vhodná pro nepravidelné cestující, může si jí půjčovat
např. celá rodina. Lze na ni nahrát
ale pouze jízdenky pro jednotlivou
jízdu a přenosné časové kupony.
Oproti tomu personifikovaná karta je karta s osobními údaji o držiteli, které jsou nahrané v čipu. Tato
karta je potištěna fotografií, jménem
a příjmením držitele karty. Pořizovací cena je 140 Kč a karta je na zákla-

dě Žádosti o vydání karty vyrobena
ve lhůtě maximálně do 21 dnů. Karta je určena pro pravidelné cestující, lze na ni nahrát kompletní tarifní nabídku (tj. kromě jízdenek pro
jednotlivou jízdu také jednozónové i relační časové kupóny). Osobní
karta obsahuje jedinečné číslo čipu,
pomocí kterého lze snadno dohledat
vazbu na konkrétního držitele karty
v systému Kartového centra.
Většina studentů v Libereckém kraji využívá právě osobní karty opuscard, a to pro její nesporné výhody při cestování do škol. Ne všichni ale znají její další využití a to ne-

jenom v dopravě.
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Libereckého kraje karty opuscard
úspěšně využívají již delší dobu,
a to nejenom v docházkovém a stravovacím systému, ale například
také ke kopírování a při přihlašování k PC. Krajský úřad Libereckého
kraje má databázi držitelů, svých zaměstnanců a jedinečné číslo čipu na
kartě je využíváno ve vlastním docházkovém systému.
Možností pro využití bezkontaktní
čipové karty je mnoho. V případě
zájmu Vám na toto téma poskytneme ve spolupráci s vydavatelem karty další podrobné informace.
ING. HANA LEDEREROVÁ
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