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kavárna
Myšlenka na zprovoznění 
kavárny Pošta v centru 
Liberce stále trvá.

Interiér legendární kavárny Pošta 
je i  pět let po jejím uzavření ve 
skvělém stavu. Město spolu s poli-
cií hledají řešení, jak kavárnu znovu 
zprovoznit. 
 čtěte na straně 3

hasiči
sbory dobrovolných 
hasičů jsou mezi 
největšími volnočasovými 
organizacemi u nás.

 V Libereckém zpravodaji začíná-
me nový seriál o  dobrovolných 
hasičích v  Liberci. Napoprvé se 
podíváme do růžodolské jednotky.
V  loňském roce vyjela k  jedna-
sedmdesáti zásahům.
 čtěte na straně 9

kulturní událost roku
V pátek 28. února v 10 hodin se po náročné rekonstrukci otevřou veřejnosti bývalé 
městské lázně Františka Josefa I., ve kterých dnes sídlí Oblastní galerie Liberec. 
Kromě zrekonstruovaného prostoru návštěvníky čekají nové expozice, zajímavé výstavy, 
galerijní obchod nebo kavárna.
Jan Randáček

PrVní, druhý I třetí den platí pro 
všechny návštěvníky galerie polovič-
ní vstupné, tedy 40 Kč pro dospělé. 
Ostatní návštěvníci mají vstup zdarma. 
Na sobotu 29. února je připravena 
výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 
10 do 15 hodin na mokrá témata pla-
vání, koupání, námořníci a podobně.

Stálé expozice pravidelné návštěv-
níky v mnohém překvapí. Samozřejmě 
se v nich objeví umělecká díla, která 
byla dlouhou dobu ukryta v depozi-
tářích, ale i koncepce expozic bude 
nová a v několika směrech ojedinělá.

Expozice českého výtvarného 
umění Na vlnách umění bude napří-
klad zahrnovat německy mluvící 
umělce, kteří žili v  předválečném 

Československu. Tento přístup je ve 
srovnání s ostatními českými galeriemi 
novátorský a pro odbornou i laickou 
veřejnost může připravit řadu překva-
pení.

Další stálá expozice bude věnována 
známému libereckému filantropovi 
Heinrichu Liebiegovi. Liebieg sbíral 
umělecká díla svých současníků 
– německých, rakouských a  fran-
couzských malířů – a  svoji sbírku 
v roce 1902 odkázal Liberci. Oblastní 
galerie tuto sbírku dodnes spravuje 
a  patří k  tomu nejcennějšímu, co 

svým návštěvníkům nabízí. V lázních 
bude tato sbírka představena jako 
jeden celek a navíc bude doplněna 
o historický nábytek, zbraně a další 
díla uměleckého řemesla, která mají 
vztah k osobnosti sběratele a mece-
náše Heinricha Liebiega.

Návštěvníci uvidí také dlouho nevy-
stavenou sbírku německého malířství 
16.-18. století a od dubna bude pří-
stupná expozice interaktivních expo-
nátů, které hravou formou přiblíží svět 
výtvarného umění.

 POKračOVání na straně 5
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editorial splněná dětská přání
dětské tablety, hračky, ale třeba i křeček. Ve středu 
22. ledna v obřadní síni historické radnice plnilo vedení 
města pětadvaceti dětem přání, o která si před Vánocemi 
psaly na strom přání, umístěný na nádvoří radnice.
Zuzana Minstrová

seminář o veřejné zeleni
Odborníci na veřejnou zeleň z celé republiky si prohlédli 
vloni oceněné liberecké parky.
Zuzana Minstrová

strOM Přání ozdobilo 185 lístků 
s přáníčky dětí i dospělých. Pětadva-
cet z nich proměnilo vedení města ve 
skutečnost. Ty děti, které se dočkaly 
splnění svého přáníčka, byly vyloso-
vány. Druhé Vánoce ovšem nezažili 
na radnici jen ti nejmenší. Dárky 
dostaly také mateřské školy.

„Strom přání je jednou z  nej-
milejších akcí roku. Přání dětem 
i  dospělým plníme rádi. Bohužel, 
není v našich silách všechna splnit,“ 
řekla primátorka města Liberce Mar-
tina Rosenbergová, která současně 
všem rodinám, jež zaplnily obřadní 
síň do posledního místa, popřála do 
nového roku hodně zdraví, úspěchů 
v práci a lásky. Dárky dětem předáva-
la spolu se svým náměstkem Kami-
lem Janem Svobodou.

Vedle hraček si děti nejčastěji 
psaly o tablet, mobil nebo jinou elek-
troniku. Často si přály také stavebnici 

lego. Mezi splněnými přáníčky byla 
i koloběžka nebo chlupatá hračka 
Furby, a radost udělal dětem i křeček. 
Ten hned na radnici dostal od dětí 
jméno – Máša.

Město rozdávalo dárky v  rámci 
Stromu přání už osmým rokem 
a  každý rok bývá Strom přání na 
nádvoří radnice ověšen větším 
množstvím lístků. Vloni se na strom 
vešlo přes 320 přání, což byl zatím 
rekordní počet. 

JaK cO neJLéPe vypisovat výběrová 
řízení na revitalizaci zeleně, jaká kri-
téria zadávat a jaké nebezpečí v sobě 
skrývá mimořádně nízká nabídková 
cena – to byla hlavní témata seminá-
ře Zeleň pro obce, kvalita pro občany, 
který se uskutečnil ve středu 12. 
února na liberecké radnici.

Zhruba osmdesáti zástupcům 
měst z celé republiky, kteří mají ve 
svém popisu práce péči o veřejnou 
zeleň, přednášeli o úskalích výběro-
vých řízení učitelé ze Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

„Na obnovu veřejné zeleně věnuje 
Liberec nemálo peněz a  energie. 
Zahrada vzpomínek, park Prokopa 
Holého a park na Sukově náměstí 
se dokonce minulý rok umístily na 

předních příčkách soutěže Parky 
a zahrady roku 2013. Věřím, že tyto 
naše projekty mohou být inspira-
tivní i pro jiná města,“ promluvila 
na začátku semináře primátorka 
Martina Rosenbergová. Připomněla, 
že se město snaží zapojit do péče 
o veřejnou zeleň i občany, například 
širokou medializací či veřejnými 
besedami.

Přitom oceněné parky nepatřily 
mezi nijak výjimečné nebo náročněj-
ší projekty. Porotu přesvědčila snaha 
o oživení ploch, poctivé zahradnic-
ké řemeslo a u Zahrady vzpomínek 
vtipně zpracovaný nápad, jak připo-
mínat časy minulé. Proto si účastníci 
semináře šli prohlédnout oceněné 
parky přímo do terénu. 

Zaměří se na krádeže aut 
a prevenci u seniorů
na majetkovou trestnou činnost, krádeže motorových 
vozidel i násilnou kriminalitu reaguje Program prevence 
kriminality na rok 2014, který schválili liberečtí zastupitelé.
Jan Vrabec

PrOgraM POčítá i s řadou 
projektů, na které bude chtít 
Městská policie Liberec získat 
státní dotace. V prvé řadě to 
bude doplnění kamerového 
systému o mobilní kameru, 
kterou strážníci budou moci 
umísťovat do rizikových lokalit, kde 
dochází ke krádežím vozidel a násil-
né kriminalitě, což jsou dva dlouho-
době nejpalčivější bezpečnostní pro-
blémy v Liberci. Co do počtu krádeží 
vozidel byl dokonce Liberec v období 
2010–2013 pátým nejrizikovějším 
místem u nás.

Další projekty počítají s rozšíře-
ním systému o  automatické čtení 
registračních značek. Na to přímo 
navazuje projekt instalace palubních 
kamer do dvou služebních vozidel 
strážníků. Cílem je snadnější detekce 
kradených registračních značek.

Z  pohledu krádeží vozidel je 
nejrizikovějším místem rychlostní 

silnice od Prahy, protí-
nající Mladou Boleslav 
a právě Liberec. Kom-
plexním řešením by tak 
byl inteligentní kame-
rový systém monito-
rující tuto komunikaci, 

což je ale mimo působnost města.
Dále se projekty městské poli-

cie zaměří na prevenci kriminality 
páchané dětmi a kriminality páchané 
na seniorech. Nadále by měl pokra-
čovat pilotní projekt o. p. s. Maják, 
zacílený na resocializaci mladých 
delikventů.

Rovněž by měl vzniknout dobro-
volnický tým seniorů spolupracují-
cích s městskou policií na preventiv-
ním působení mezi dalšími seniory 
a v neposlední řadě budou preventis-
té městské policie pokračovat v před-
náškách pro děti, seniory i dospělé. 
Nouze nebude v letošním roce ani 
o tradiční prezentace a ukázky. 

Vážení Liberečané,
před pár dny jsem se setkala se zájemci o diskusi 

nad budoucností Sokolovského náměstí a  jeho 
nejbližšího okolí, které plánujeme „přeměnit“. Bylo 
to setkání v mnohém zajímavé a přínosné. A ačkoli 
jsem někdy a v něčem s debatujícími nesouhlasila, získala jsem při 
setkání mnoho zajímavých podnětů, kterým se budeme dále věnovat. 
Pokusíme se umístit tzv. morový sloup na místo přístupnější veřejnosti, 
zlepšíme dosud nepříliš pohostinnou část našeho města, a snad tím 
zvýšíme atraktivitu této lokality. Uvidíme, jak nakonec celý projekt 
dopadne, já jsem nicméně ráda, že je věcí veřejnou a že se otevřely další 
pomyslné dveře k užší spolupráci obyvatel města a těch, kdo jej spravují.

Před pár dny jsem také navštívila prostory, které byly dříve známy 
jako kavárna Pošta, a které nejsou ze Sokolovského náměstí daleko. 
Diskutovali jsme s představiteli Policie České republiky o tom, jak tento 
jedinečný prostor využít – i po těch letech, kdy je prázdný a kdy zde 
nejsou slyšet hlasy kavárenských hostí, má zvláštní genius loci, který by 
mohl, samozřejmě za příznivých okolností, znovu ožít. V tomto vydání 
Libereckého zpravodaje si můžete prohlédnout, jak v současné době 
kavárna Pošta vypadá. Já bych ale ráda znala také váš názor na to, co s ní 
dál. Co vám v centru města chybí? Co byste zde chtěli? A věříte, stejně 
jako já, že to může být další střípek do mozaiky snahy oživit centrum 
města? Potom využijte anketu na našem webu nebo nám napište své 
podněty přímo na mailovou adresu: podnety@magistrat.liberec.cz.

 Ještě jednu historickou budovu bych chtěla při této příležitosti zmínit. 
Ta se již své záchrany a svého nového osudu dočkala – bývalé Městské 
lázně jsou již opraveny a zanedlouho zde bude otevřena nová krajská 
galerie. A těší mne, že se Liberec může chlubit nejen takto jedinečnou 
architekturou, ale také tak zdařilou revitalizací. Ráda bych poděkovala 
všem, kdo se v průběhu času na projektu podíleli. Myslím, že pro nás 
všechny může být jistým druhem uspokojení fakt, že bojuje o několik 
architektonických cen a uznání, a že si jej Liberecký kraj vybral jako jeden 
z hlavních motivů, kterými se v tomto roce bude prezentovat. Je to totiž 
především prezentace nás – Liberečanů. Že jsme to, mnohdy doslova 
navzdory některým, dokázali.  Vaše Martina rosenbergová



aktuálně únor 2014 liberecký zpravodaj 3

válečný hrdina oslavil 90
Když šlo do tuhého, bylo to „buď my, nebo oni“, líčil veterán 
Vasil Olah při oslavě devadesátin.
Zuzana Minstrová

kavárna Pošta má naději
Zlacené zdobení na stěnách i stropech stále odráží světlo 
z křišťálových lustrů a vídeňská atmosféra nepřestala působit. 
Jen hodiny v hlavním sále už několik let ukazují na půl sedmou. 
Je to jedna z mála vad na kráse kdysi legendární liberecké 
kavárny Pošta. O její znovuotevření teď usiluje Policie čr, 
která má budovu ve své správě a využívá zdejší administrativní 
prostory.

Jeden Z neJaKtIVněJších váleč-
ných veteránů 2. světové války v Libe-
reckém kraji, npor. v. v. Vasil Vladislav 
Olah, oslavil 5. února 90. narozeni-
ny. Při té příležitosti přijal pozvání 
na libereckou radnici, kde se setkal 
s vedením města zastoupeným pri-
mátorkou Martinou Rosenbergovou 
a náměstkem pro ekonomiku Jiřím 
Šolcem.

Vasil Vladislav Olah se narodil 
5.  února 1924 v  obci Vonihovo na 
Podkarpatské Rusi jako syn velko-
obchodníka. Do armády vstoupil po 
nuceném ukončení studia práv na 
univerzitě v Bratislavě, odkud byl pře-
sunut na Ukrajinu, kde rovnou absol-
voval přípravu rekrutů. Následně byl 
zařazen k pěchotě 1. československé-
ho armádního sboru. Při bojích na 

frontě však utrpěl vážné zranění nohy 
a po léčbě v polním lazaretu putoval 
do československé důstojnické školy. 
Po jejím absolvování pak jako podpo-
ručík těžkého dělostřelectva znovu 
odešel na frontu coby velitel děla 
a  s  1. československým armádním 
sborem úspěšně postupoval až do 
Holešova, kde jeho frontová anabáze 
skončila.

Po válce působil jako 
instruktor přípravky důstoj-
níků dělostřelectva v Čásla-
vi, Žilině a Košicích. V roce 
1949 pak ilegálně odešel do 
Kanady, odkud se do Čech 
natrvalo vrátil až v  roce 
2009. „Když oběsili generála 
Heliodora Píku, s nímž jsem 
se osobně znal, došlo mi, že 
jsem na řadě,“ vysvětloval 
Vasil Olah důvody svého 
odchodu do zahraničí.

Navzdory tomu, že desítky 
let života strávil v Kanadě, je 
stále velkým vlastencem. 
Za válečnou službu vlasti je 

nositelem Československé medaile 
za chrabrost, vyznamenání za chrab-
rost, vyznamenání za osobní stateč-
nost a vyznamenání za vítězství nad 
Německem ve Velké vlastenecké 
válce 1941–45, uděleného SSSR. Další 
ocenění získal Vasil Olah od státu 
Kanada, Československé obce legio-
nářské, Českého svazu bojovníků za 
svobodu a jiných organizací. 

O  objekt bývalé kavárny se Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
pečlivě stará, vše je zachovalé, místnosti vytápěné.  „Velmi mě překvapilo, 
v jak skvělém stavu je interiér pět let po uzavření. Policii ČR patří poděkování 
za údržbu, jelikož to nebývá, bohužel, samozřejmostí u  všech vlastníků 
historických objektů,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová, která o osudu 
kavárny začala s policií jednat už vloni.

Jednou z  forem spolupráce města s  policií je snaha o  opětovné otevření 
kavárny. Město proto připravilo na webových stránkách www.liberec.cz 
anketu, kde se občané mohou vyjádřit, zda by případné otevření přivítali.

Sály kavárny chce policie zpřístupnit veřejnosti v  rámci Dnů evropského 
dědictví. Letošní ročník akce, při které si lidé mohou zdarma prohlédnout 
běžně nepřístupné památky, pořádá statutární město v sobotu 13. září 2014.

Otevření budovy vzkříšených libereckých lázní je jednou z nejdůle-
žitějších událostí letošního roku. Monumentální budova byla díky ná-
ročné rekonstrukci, kterou zajistilo město Liberec, zachráněna a našla 
nový smysl života.

U příležitosti otevření galerie v této historické budově vydalo měs-
to Liberec, Odbor sportu a cestovního ruchu, knihu s názvem „LÁZNĚ 
Oblastní galerie Liberec“ s podtitulem Proměna libereckých lázní. Au-
toři Marek Řeháček a Jan Pikous vytvořili fotografickou retrospektivní 
publikaci, kde se na 144 stranách věnují unikátní liberecké budově.

Kniha bude v  prodeji v  Městském informačním centru Liberec 
a v samotných lázních od 28. února. Cena je 289 korun.

Kniha K otevření galerie v lázních

Foto Jan Král

v úpravě
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na  PražsKé sOuKrOMé střední 
škole výpočetní techniky se konalo 
finálové kolo  soutěže v  otázkách 
z  logiky, matematiky a informatiky 
(IT-SLOT – Systém logických otázek).

V  konkurenci 28 žáků z  18 škol 
z celé České republiky, kteří přijeli 
z Liberce, Českých Budějovic, Plzně 
či Pardubic, se Martin Kracman umístil 
na krásném 5. místě a dosáhl počtu 
21 bodů z 25 možných. Vítězem 4. 
ročníku IT-SLOT se stal Jakub Cach 

z  pardubické ZŠ Polabiny 1, který 
získal celkem 24 bodů.

Pro zvýšení objektivnosti byly 
vygenerovány všem stejné otázky, 
které byly ovšem rozmíchané 
a i odpovědi měly jiné pořadí.

Všichni účastníci si odnesli zají-
mavé ceny, prvních 15 pak obdrželo 
ceny v podobě herních konzolí, MP3 
přehrávačů a  flash disků, které do 
soutěže věnovala Soukromá střední 
škola výpočetní techniky. 

gLOBe Je dlouhodobý mezinárod-
ní program, který podporuje u žáků 
zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich 
badatelské dovednosti a  trénuje 
vědecké postupy práce.

Program nabízí možnost, jak jed-
noduše a zajímavě poznat prostředí 
v okolí školy a jak přispět ke zlepšení 
jeho kvality. Vzhledem k  tomu, že 
je možné, aby zjištěné údaje žáci 
zapisovali i do mezinárodní interne-
tové databáze, která je k  dispozici 
odborníkům z  oblasti přírodních 
věd a odborné zpracování garantuje 
NASA, procvičí se i v angličtině.

V  programu GLOBE existuje pět 
základních oblastí měření. Na ZŠ 
Švermova se věnujeme hlavně 

meteorologii. V  minulém školním 
roce jsme zahájili přípravné práce – 
získali jsme meteorologickou budku, 
sehnali potřebné přístroje a začali se 
cvičnými měřeními. Během tohoto 
školního roku je již program plně 
realizován. Každý den žáci 2. stupně 
zjišťují a zapisují maximální, minimál-
ní a aktuální teplotu, tlak vzduchu, 
množství srážek a  jejich pH, druhy 
a množství mraků a vlhkost ovzduší. 
Navíc zanáší získaná data do grafů.

Kromě měření jsou pro žáky v rámci 
GLOBE připravovány i  odpolední 
akce, na kterých si zkoušejí měření 
i z ostatních oblastí, jako například 
z hydrologie či pedologie nebo hrají 
různé hry. 

V POnděLí 6. Ledna 2014 byla za 
přítomnosti náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje Hany Maierové, 
náměstka primátorky města Liberec 
Jiřího Šolce, ředitelky Krajské vědecké 
knihovny v Liberci Mgr. Blanky Konva-
linkové a ředitele základní školy Ing. 
Radka Vystrčila slavnostně přestřih-
nuta páska od nových prostor knihov-
ny v budově školy v Heřmánkově ulici.

Ředitel školy předal zástupcům 
knihovny symbolický klíč stvrzu-
jící spolupráci školy a  knihovny. 
„Dlouho jsme sháněli partnera, se 
kterým bychom mohli sdílet nevyu-
žité prostory. Primárně jsme hledali 
někoho s podobným posláním. Péče 

o občany, především v oblasti vzdě-
lávání a kultury, je pro obě instituce 
společná. Propojení školy a knihov-
ny se tak přímo nabízí,“ řekl na úvod 
Radek Vystrčil.

Slavnostního otevření se zúčastni-
la také veřejnost. Přišli nejen místní, 
ale i obyvatelé blízkého Ostašova. 
K navození příjemné atmosféry při-
spěly žákyně školy svým kulturním 
vystoupením a nechybělo ani drobné 
občerstvení. Knihovna je nyní otevře-
na veřejnosti každé pondělí a čtvr-
tek od 13:00 do 16:00 hodin. Kromě 
vystavených titulů je možné si další 
objednat přímo na pobočku z celé 
nabídky krajské knihovny. 

Úspěch v logické soutěži
Pátého místa v celostátním finále It-sLOt dosáhl deváťák 
Martin Kracman z liberecké Zš Oblačná.
Alena Routová, ZŠ Oblačná

mladí meteorologové
Od loňského školního roku je Zš švermova jako jediná v Liberci 
zapojena do mezinárodního projektu gLOBe.
ZŠ Švermova

Pobočka krajské knihovny 
nově v heřmánkově ulici
Začátek roku byl v machnínské základní škole spojen se 
zahájením provozu pobočky Krajské vědecké knihovny 
v Liberci.
Kolektiv ZŠ Křižanská

PrOJeKt s  náZVeM „Let’s  plant 
a smiling apple tree and share the 
apples“ se zabývá kulturními tématy 
a tématy ochrany životního prostře-
dí. Sdružuje osm zemí – Portugalsko, 
Turecko, Rumunsko, Polsko, Estonsko, 
Maďarsko, Holandsko a Česko.

Projektové schůzky se zúčastni-
lo čtyřicet dětí z partnerských škol 
a dvacet pět učitelů. ZŠ Broumovská 
reprezentovaly žákyně Kristýna Vraš-
tilová , Dominika Chvátalová a Veroni-
ka Huňová v doprovodu učitelů Pavla 
Hatrika a Zuzany Jedličkové. Cílem 
schůzky bylo navázání osobních kon-
taktů s účastníky z partnerských škol, 
seznámení se s historií zúčastněných 

zemí a s názory na příčiny a důsledky 
globálního oteplování i způsoby jeho 
řešení.

Prezentace byly připraveny 
v rámci projektu žáky 8.B a 9. třídy. 
Dívky bydlely v hostitelských rodi-
nách, měly tedy možnost seznámit 
se se způsobem života, stravovacími 
zvyklostmi, tradiční hudbou (Fado) 
a volnočasovými aktivitami v Portu-
galsku. Navázaly přátelství s kamará-
dy z ostatních zemí a získaly cennou 
životní zkušenost. Projekt je pláno-
ván na dva roky, tuto příležitost tedy 
dostanou i další žáci naší školy. Příští 
schůzka se bude konat v březnu 2014 
v Rumunsku. 

Projekt „apple tree“ 
na Zš Broumovská
V lednu se žáci a učitelé Základní školy Broumovská zúčastnili 
setkání ve Vila real de santo antónio v Portugalsku, v rámci 
projektu comenius.
Zuzana Jedličková, koordinátor projektu

Liberecká Mateřinka 2014
Nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a drama-
ticko-výtvarných pódiových vystoupení jako veřejná prezentace 
mateřských škol a předškolních zařízení.

Hlavním pořadatelem je Mateřská škola KORÁLEK, Liberec, 
Aloisina výšina 645/5 ve spolupráci se Základní uměleckou školou 
v Liberci Frýdlantské ulici a Gymnáziem a Střední odbornou školou 
pedagogickou v Liberci Jeronýmově ulici.

Projekt se koná pod záštitou náměstka primátorky města Liberec 
Kamila Jana Svobody.

V sobotu 29. března
od 13.00 hodin
Základní umělecká škola
Frýdlantská ulice

Paměťní talíře pro tuto akci vyrobily Chráněné dílny TULIPAN



neseďte doma únor 2014 liberecký zpravodaj 5

na náMěstí Dr. Edvarda 
Beneše vznikne ve čtvrtek 20. 
února fanzóna, kde se obyva-
telé města, fanoušci Slovanu 
i příznivci holandského týmu 
AZ Alkmaar mohou seznámit 
s  historií FC Slovan Liberec 
a  zabavit se před utkáním 
Evropské ligy.

Od 11 hodin bude probí-
hat program, jehož součástí 
budou zápasy ve stolním 
fotbálku, autogramiády býva-
lých hvězd FC Slovan Liberec 
i  například taneční vystou-
pení Cheerleaders Slovanu 
z taneční školy Takt Liberec. Zájemci 
si na místě mohou zahrát fotbalové 
utkání i na populárních Playstatio-
nech. Program na náměstí poběží až 
do 17 hodin. Po celou dobu akce bude 
v prodeji i občerstvení, na velkoploš-
né obrazovce si připomenete slavné 
chvíle Slovanu a hrát bude DJ. V 19 
hodin na stadionu U Nisy začne utkání 

vyřazovací části Evropské ligy mezi 
týmy FC Slovan Liberec – AZ Alkmaar.

„Z městského rozpočtu jsme při-
spěli na pořádání doprovodné akce, 
která je tak pro veřejnost zdarma. 
Fanoušky fotbalu i ostatní na náměstí  
tímto zvu,“ dodal náměstek primá-
torky pro sport a cestovní ruch Jiří 
Rutkovský. 

Liberec fandí slovanu!
Fc slovan Liberec ve spolupráci se statutárním městem 
Liberec připravil u příležitosti utkání evropské ligy akci 
„Liberec fandí slovanu“.

2014 TOUR

 dokončení ze strany 1.
Variabilní prostory pro krátko-

dobé výstavy nabídnou možnost 
uspořádat více výstav najednou.

Provoz galerie bude zahájen 
výstavou Plavci s díly věnovanými 
plavání, plavcům a všemu souvisejí-
címu, výstavou věnovanou mistrům 
staré grafiky z období císaře Rudol-
fa II., nebo výstavou současného 
umělce Jana Mladovského. Novin-
kou ve výstavním programu galerie 
bude architektura a fotografie.

O  stěhování Oblastní galerie 
Liberec do budovy bývalých láz-
ních bylo rozhodnuto v roce 2009. 
Po zpracování projektu studiem Sial 
zajistilo město Liberec financování 
z IPRM. Rekonstrukce byla zahájena 
9. září 2011 a trvala až do července 
2013. Oblastní galerie Liberec lázně 
převzala v září loňského roku a od 
té doby je zařizuje a připravuje na 
galerijní provoz.

Po úvodních třech dnech bude 
galerie veřejnosti otevřená denně 
mimo pondělí od 10 do 17 hodin 
a každý čtvrtek až do 19 hodin.

Vstupné pro dospělé je nasta-
vené na 80 korun, poloviční na 
40 a rodinná vstupenka vyjde na 
160 korun. Každý čtvrtek ale bude 
galerie přístupná veřejnosti zcela 
zdarma. 

« kulturní událost roku

Pozvánka

Inzerce

Inzerce
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Liberečané chtějí na sokolovském náměstí zeleň
co nejvíce zeleně by chtěli Liberečané na sokolovském náměstí, které má projít obnovou. to bylo nejčastější přání lidí na 
veřejném projednávání variant budoucí podoby náměstí v Krajské vědecké knihovně na začátku února.
Zuzana Minstrová

občané: alej v masarykově je nutné obnovit celou
Budoucnost stoleté lipové aleje na Masarykově třídě přivedla občany ve středu 5. února do experimentálního studia.
Zuzana Minstrová

PřIPOMínKy K naVrženýM va-
riantám podoby části Sokolovského 
náměstí (pokračování ulice Kostelní), 
která vznikne po výměně inženýr-
ských sítí, mohli lidé posílat městu 
přes internetové stránky www.liberec.
cz. Na webu města mohli také hla-
sovat o variantách náměstí. K rekon-
strukci by mělo dojít ještě letos.

„V anketě, které se zúčastnilo 663 
hlasujících, jasně zvítězila studie 
nazvaná Schody se záhony. Opět se 
tedy potvrdilo, že zeleň považují Libe-
rečané za prioritu,“ uvedla primátorka 
města Martina Rosenbergová.

Během besedy se vedle návrhů 
města přítomní seznámili také s va- 
riantami podoby Sokolovského 
náměstí od tří studentů Fakulty 
umění a  architektury TUL. Jejich 
progresívní projekty měnily součas-
nou tvář plochy poměrně zásadně, 
a přitom každý jinak. To, na čem se 
studenti Jiří Lukáš, Andrea Pujmanová 
a Zdeněk Urbánek shodli, bylo pojetí 
náměstí, včetně Kostelní ulice, jako 
jednoho celku. Dále by všichni tři vrá-
tili na náměstí morový sloup.

Další studenti, Veronika Moute-
líková a Libor Šenekel, navrhli jako 
prvek interiéru náměstí obří uzavře-
nou kostku, která by mohla posloužit 
třeba jako sídlo příležitostné poulič-
ní galerie nebo malá tržnice. Svou 
představu, jak by mohlo Sokolovské 
náměstí v budoucnu vypadat, před-
stavil také mladý architekt Tomáš Pfei-
fer. Ten se rekonstrukcí plochy zabýval 
ve své diplomové práci, a největší část 
náměstí, která dnes slouží jako velké 
parkoviště, pojal k čistě rekreačním 
účelům. V jeho pojetí by se parkoviš-

tě proměnilo například v hřiště nebo 
kluziště.

„Přes web města nám občané 
poslali zhruba 170 připomínek. Vedle 
zeleně směřovaly k městskému mobi-
liáři, například lavičkám, k osvětlení 
nebo bezbariérovosti. Mezi připomín-
kami se objevily i vlastní koncepce 
Liberečanů, jak celý prostor řešit,“ 
řekla primátorka. „Všechny podněty 
jsme prostudovali a důkladně probra-
li také s odborníky,“ doplnila.

Na dotazy občanů odpovídali 
také památkář Petr Freiwillig, archi-

tekt Boris Šonský, zahradní architekt 
Ivan Marek i archeolog severočeské-
ho muzea Petr Brestovanský, který 
povyprávěl o archeologických nále-
zech na Nerudově náměstí a v Kostel-
ní ulici, kdy byly nalezeny pozůstatky 
vojáků ze sedmileté války.

Za památkáře vysvětlil Petr 
Freiwillig z NPÚ Liberec, že příprava 
rekonstrukce náměstí byla omezo-
vána mnoha limity, například tím, 
že je potřeba zachovat poměrně 
frekventovanou dopravní tepnu. Na 
volání lidí po tom, aby zde bylo víc 
zeleně, uvedl, že v minulých stoletích 
žádná zeleň na Sokolovském náměstí 
nebyla, a že zájmem historiků je vrátit 
náměstí jeho historickou podobu.

„To, co by se nám líbilo nejvíc, by 
byla velká tržnice,“ poznamenal za 
sdružení Zbytek Rudolf Hůlka.

Vedení města se bude zabývat i další 
variantou, která od občanů na besedě 
zazněla: na Sokolovském náměstí 
pouze vyměnit inženýrské sítě a pro-
vést nejnutnější úpravy povrchu, ale 
celkovou obnovu části náměstí nyní 
nedělat. 

Za ZachOVání aleje s tím, aby se 
stromy, které hrozí samovolným zří-
cením, pokácely a nahradily novými, 
se přimlouvala jen malá část účastní-
ků setkání. Většina občanů připusti-
la, že městu nezbude nic jiného než 
celou alej obnovit najednou.

V případě samovolného skácení 
by mohly stromy napáchat velké 
škody, někoho vážně zranit nebo 
usmrtit. Ostatně ve svém posudku 
konstatuje dendrolog Miloslav Wach, 
jeden z odborníků, kteří odpovídali 
na dotazy občanů, že u 125 stromů 
z  celé aleje hrozí vyvrácení, u  45 
stromů rozlomení koruny a u 38 zlom 
na kmeni.

 „Mám fotky, kdy mne maminka 
veze Masarykovou ulicí v  kočárku, 
a to bylo před 57 lety. Když si je pro-
hlížím, vidím, jak krásná tehdy alej 
byla, jak byla na první pohled zdravá 
v porovnání se současným vzhledem. 
Myslím, že bychom měli budoucím 
generacím zanechat nějaké hodno-

ty, a ne chátrající stromořadí 
s  nemocnými a  nebezpeč-
nými stromy. Proto jsem pro 
citlivou obnovu celé aleje,“ 
svěřila se například Alena 
Dvořáčková z  občanského 
sdružení Staré město.

„Věřím, že spolu s veřejností najde-
me takové řešení, které bude správné 
nejen dnes, ale ukáže se jako nejlepší 
i za dvacet let. Dlouhodobě usiluji 
o to, aby bylo možné Masarykovou 
třídou jezdit bezpečně také na kole. 
Pokud dojde k výměně stromořadí, je 
to jedinečná příležitost jak to zajistit,“ 
zdůraznil náměstek primátorky Jiří 
Rutkovský. Návrh obnovy aleje, který 

byl v  Experimentálním studiu 
představen občanům, počítá s   
náklady kolem 5,6 milionů korun. 

Alej tvoří 129 vzrostlých lip 

o  stáří 100 i  více 
let. O  poškození 
stromů a  nutnosti 
komplexní obnovy 
aleje se mluvilo už 
na konci 80. let. 
K revitalizaci ale nedošlo, od té doby 
spadlo 11 stromů. Naštěstí byly škody 
jen materiální. Smrtící ránu zasadila 
už značně poškozeným lipám rekon-

strukce tramvajové trati na začátku 90. 
let, kdy došlo k narušení jejich kořenů. 
V roce 2013 nechalo město odstranit 
sedm nejnebezpečnějších stromů.

Návštěvníci besedy otevřeli spous-
tu dalších témat. Několik z nich využi-
lo přítomnosti náměstka primátorky 
Jiřího Rutkovského, aby se ho zeptali 
na rozvoj cyklodopravy v Masaryko-
vě a blízké Husově ulici. Lidé si postě-
žovali i na živelné parkování v okolí 
TUL a probírali zvýšení drobné kri-

minality a vanda-
lismu v Lidových 
sadech.

„Na besedě, kde 
jsem zastupoval 
vedení města, 
zazněly hodně pro-
tichůdné názory, 
ale odcházel jsem 

s pocitem, že postupná výměna stromů 
je pro správce i občany akceptovatel-
ným řešením,“ dodal náměstek Jiří 
Rutkovský. 

Vizualizace varianty „Schody se záhony“, 
které dali lidé v anketě nejvíce hlasů.

Vizualizace varianty „Schody se záhony“, pro níž 
lidé nejvíce hlasovali na www.liberec.cz
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něKteré PřísPěVKOVé 
organizace, které sídlí na 
území Liberce, přičemž slouží 
v menší či větší míře obyva-
telům celého Libereckého 
kraje, budou možná nově 
společně financovat jak 
statutární město Liberec, 
tak i  Liberecký kraj. Vedení 
města odsouhlasilo záměr 
přijetí memoranda, které společné 
financování služeb blíže specifikuje. 
Taková spolupráce má za cíl zajistit 
dlouhodobě udržitelný provoz dotče-
ných organizací.

V  případě Libereckého kraje se 
jedná o Krajskou vědeckou knihov-
nu, Dětské dopravní hřiště a Dětský 
domov Větrník. Tyto krajem zřizova-
né organizace mají mimo všeobec-
né rovné služby všem obyvatelům 
Libereckého kraje také dopad pře-
vážně pro obyvatele města Liberce.

Na druhou stranu město Liberec je 
zřizovatelem organizací, které mají 
podstatný význam také v rámci kraje. 
Jedná se o zoologickou a botanickou 
zahradu, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní 
divadlo a Dětské centrum Sluníčko.

Například v poslední jmenované 
organizaci, dříve známé jako kojenec-
ký ústav, tvoří opuštěné děti přímo 
z  Liberce dlouhodobě jen jednu 

třetinu klientů centra. 
V  Česku je obvyklá 
praxe, že kojenecké 
ústavy zřizují kraje 
a  města maximálně 
přispívají.

„Současné rozdě-
lení zřizovatelských 
kompetencí mezi 
SML a LK neodpovídá 

charakteru služeb některých příspěv-
kových organizací, ať už jsou zřizova-
né městem nebo krajem. Z našeho 
hlediska jsou kompetence a zejména 
platby organizacím rozděleny nerov-
ně,“ řekl ekonomický náměstek primá-
torky Jiří Šolc s tím, že tato nerovno-
váha má historické kořeny. „Z povahy 
veřejné správy je jasné, že služby, ať 
městských či krajských organizací, se 
poskytují rovně a nediskriminačně 
celé veřejnosti bez rozdílu bydliště. 
Problémem je ovšem finanční zátěž, 
kterou nesou jen jednotlivé subjekty,“ 
doplnil.

Podle znění memoranda by proto 
město Liberec mělo plně financo-
vat služby, které slouží převážně 
občanům Liberce. Liberecký kraj by 
v případě přijetí memoranda spolu-
financoval rozpočty příspěvkových 
organizací, které poskytují regionál-
ní, nadměstskou službu. 

Chtějí řešit financování 
svých organizací
řešit dlouholeté nevyrovnané vztahy zřizovatelských 
kompetencí mezi městem Liberec a Libereckým krajem se 
bude snažit politická reprezentace obou samospráv.
Redakce

Dotační kalenDář města liberec 2014
název fondu alokovaná částka 

(Kč)
začátek příjmu 

žádostí
Uzávěrka

 příjmu žádostí
rozhodnutí

o poskytnutí
realizace
projektů

Předložení 
vyúčtování Kontakt

Ekofond SML 400 000 Kč 02/2014 03 – 04/2014 04/2014 1. 1. 2014– 31.12.2014
Do 60-ti dnů po 
ukončení čerpání 
nebo do termínu 
smlouvy

Leoš Vašina
48 524 3458

Fond prevence SML 333 333 Kč 15. 1. 2014 27. 2. 2014 03/2014 1. kolo 1. 1.– 31. 12. 2014 – // – L. Václavíková
48 524 4981

Fond pro partnerskou
spolupráci SML  34 350 Kč 29. 1. 2014 28. 2. 2014 03/2014 1. 1. 2014– 31. 12. 2014 – // – M. Charyparová 

48 524 3174

Fond pro podporu
a rozvoj vzdělávání SML 618 300 Kč 28. 1. 2014 21. 2. 2014 03 – 04/2014 1. 1. 2014– 31. 12. 2014 – // – Zuzana Jadrná

48 524 3384

Fond zdraví SML 666 667 Kč 27. 1. 2014 27. 2. 2014 03/2014 1. 1. 2014– 31. 12. 2014 – // – Pavlína Háková
48 524 4982

Kulturní fond SML 618 300 Kč 28. 1. 2014 27. 2. 2014 03/2014 1. kolo 1. 4.– 31. 8. 2014 – // –  J. Strasserová
48 524 3381

Sportovní fond SML 10 000 000 Kč 11. 2. 2014 3. 3. 2014 03 – 04/2014 1. kolo 1. 4.– 31. 5. 2014 – // – R. Sobotková
48 524 3765

informace k místním poplatkům
Občané mohou hlásit změny v poplatko-

vé povinnosti nebo získat informace o sta-
vu svého osobního účtu v přízemí budovy 
Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby místních poplatků prováděj-
te na účet č. 19–7963850237/0100 pod 
přiděleným variabilním symbolem těmito 
způsoby: prostřednictvím České pošty s.p., 
bezhotovostním převodem z  účtu, hotově 
nebo platební kartou v pokladně Magistrá-
tu města Liberec v přízemí budovy Nového 
magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Úřední a pokladní hodiny:
pondělí a středa 8–17 hod., úterý a čtvrtek 
8–16 hod., pátek 8–14 hod., sobota 8–12 
hod. (Každý poslední pátek v měsíci je bu-
dova uzavřena – sanitární den.)
Všeobecné dotazy k  místním poplatkům 
je možno směrovat na telefonní čísla 
485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail: 
odpady@magistrat.liberec.cz.

místní poplatek ze psů
Správce míst-

ních poplatků, 
Odbor ekonomiky 
a  majetku Magis-
trátu města Libe-
rec, upozorňuje 
všechny držitele 
psů, fyzické osoby 
s  trvalým pobytem 
a  právnické osoby 
se sídlem na území 
města Liberec, že ke dni 31. března 2014 je 
splatný místní poplatek ze psů za rok 2014.

Roční sazba poplatku činí 600 Kč za 
prvního psa, za druhého a každého dalšího 
1 500 Kč. Pokud pobírá držitel psa některý 
z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí roč-
ní sazba 200 Kč za prvního psa, za druhého 
a každého dalšího 300 Kč.

V případě, že již psa nemáte ve svém dr-
žení nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši 
poplatku, je nutné  tyto skutečnosti ohlásit 
správci místních poplatků do 15 dnů ode 
dne, kdy nastaly. Vznikne-li nebo zanikne-li 

poplatková povinnost během roku, platí se 
místní poplatek ze psů v  poměrné měsíční 
výši od 1. dne měsíce následujícího po mě-
síci, kdy situace zakládající poplatkovou 
povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve 
kterém nastal stav určující zánik poplatkové 
povinnosti.

Další informace k  poplatku viz Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Libe-
rec č. 6/2010, o místním poplatku ze psů, ve 
znění OZV č. 4/2011 na webových stránkách 
města www.liberec.cz v odkazu Město a sa-
mospráva – Vyhlášky a nařízení.

místní poplatek
za komunální odpad

Správce místních poplatků, Odbor eko-
nomiky Magistrátu města Liberec, upozor-
ňuje všechny občany, kteří mají na území 
města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve 
vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a cizince, kteří mají na území města 
Liberec povolený pobyt na dobu delší 90 

dnů, že ke dni 31. března 2014 je splat-
ný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování komunál-
ních odpadů za rok 2014.

výše poplatku se ani pro tento rok 
nemění, zůstává na částce 492 kč za 
osobu a rok, tj. 41 kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných 
měsíců v případě změn (narození, úmr-
tí, změna pobytu) je rozhodný stav na 

konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši 
poplatku je občan povinen ohlásit správci 
místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy 
nastaly.

Další informace k  poplatku viz Obec-
ně závazná vyhláška Statutárního města 
Liberec č. 4/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňo-
vání komunálních odpadů na webových 
stránkách města www.liberec.cz v odkazu 
Město a samospráva – Vyhlášky a naříze-
ní. 

31. březen – termín splatnosti místních poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2014

Informace o dotacích z rozpočtu města jsou aktuálně umístěny na internetových stránkách: http://kuc.cz/soupxi



8 liberecký zpravodaj únor 2014  rada a zastupitelstvo města

PeVně stanOVená minimální hodno-
ta finančního příspěvku, přidělovaná na 
podporu sportu a tělovýchovy v Liberci, 
by měla pro letošní a příští rok zajistit zvý-
šení finanční podpory z rozpočtu města. 
Materiál byl podpořen radou města 
a následně schválen na lednovém zase-
dání zastupitelstva. Nutnou podmínkou 
pro rozdělení peněz je schválení rozpoč-
tového opatření zastupitelstvem v únoru.

Suma, určená na financování tělový-
chovy a sportu, by měla představovat 
25 % z příjmů statutárního města Libe-
rec, které dostává ze státního rozpočtu 
z  odvodů za provozování výherních 
hracích přístrojů a odvodů z provozová-
ní loterií a her na území města Liberec. 
V roce 2014 by mělo být rozděleno 10 
milionů korun.

V  roce 2015 bude rozděleno 25 % 
z příjmů, v případě nenaplnění uvede-
ného příjmu, město podpoří tělovýchovu 
a sport z rozpočtu minimálně 10 miliony 
korun. Polovina je určena na podporu 
pravidelného sportování dětí a mládeže.

Schválením návrhu financování město 
reaguje na změnu zákona o  loteriích 
z roku 2012, kdy došlo k výpadku finan-
cování sportu, kultury a dalších volno-
časových aktivit. Změna legislativy se 
zásadním způsobem dotkla funkčnosti 
sportovních klubů a organizací i ostat-
ních spolků apod., které doposud čerpaly 
nemalé prostředky z různých nadačních 
fondů vytvořených provozovateli „ha-
zardu“ vyplývajících z jejich povinnosti 
odvádět určitou část zisku na obecně 
prospěšné účely. Tato povinnost změnou 
legislativy zanikla.

„Díky schválení návrhů financování 
bude zajištěna alespoň základní podpora 
sportu a tělovýchovy v Liberci, po které 
sportovci od změny zákona volají. Navý-
šení finančních prostředků, nezávislých 
na výši odvodů z hazardních her, je jedno 
z  koncepčních opatření na podporu 
sportu v Liberci zaměřených zejména na 
sportování dětí a mládeže, které město 
podporuje,“ uvedl náměstek primátorky 
pro sport Jiří Rutkovský. 

Místní reFerenduM z  loňského 
podzimu zmrazilo záměr pronájmu 
a s vítězem výběrového řízení nemoh-
lo město sepsat smlouvu. Nyní ale 
zastupitelé odsouhlasili vypsání opa-
kovaného výběrového řízení.

V prvním výběrovém řízení se sou-
těžila výše nájemného. Jediným přihlá-
šeným účastníkem, který byl schopen 
garantovat zadané podmínky, byla 
společnost TERRA FELIX, která provo-
zuje obnovený pivovar ve Frýdlantu.

V době, kdy bylo vyhlášeno refe-
rendum, ale nemohla samospráva 
činit cokoli, co by mařilo předmět 
referenda. To mimo jiné rozhodova-
lo i o zákazu dlouhodobých nájem-
ních vztahů u neprivatizovatelného 
majetku. Kvůli nízké účasti občanů 
nejsou výsledky hlasování pro město 
zavazující. Neprivatizovatelný maje-
tek, tedy i Radniční sklípek, tak může 
město dlouhodobě pronajímat.

Na prvním zasedání v roce 2014 
zastupitelé rozhodli o  dotažení 
původního záměru do konce. Zru-

šili rozhodnutí zastupitelstva z roku 
2007 o využití sklípku jako reprezen-
tativních prostor radnice, a současně 
odsouhlasili vypsání nového výběro-
vého řízení na pronájem.

„Restaurace Radniční sklípek byla 
otevřena už v roce 1893 a fungovala 
od té doby bez přerušení úctyhod-
ných sto let. Liberečané, jak víme 
z reakcí občanů, by si její obnovení 
velice přáli. Vedení města se domní-
vá, že restaurace k radnici patří. Proto 
chceme vrátit sklípku jeho původní 
využití,“ vysvětlila primátorka Liberce 
Martina Rosenbergová.

„Využili jsme čas k  vypracování 
znaleckého posudku, kolik peněz 
bude stát přeměna prostor v restau-
raci. Odhadem to bude 8 milionů 
korun. Z toho je pět milionů korun na 
technologie a interiér,“ uvedl náměs-
tek primátorky pro ekonomiku Jiří 
Šolc. „Těší nás, že vítěz předchozí sou-
těže potvrdil, že má i nadále zájem, 
a že se do opakovaného výběrového 
řízení přihlásí,“ doplnil. 

zprávy z rady zprávy z rady

� Rada�města�21.�ledna�2014

Nedoplatky budou 
vymáhat exekutoři

Tři z  jedenácti oslovených exeku-
torů reagovali na podzim loňského 
roku na nabídku statutárního města 
Liberec ke spolupráci při vymáhání 
nedoplatků občanů a  právnických 
osob na místních poplatcích a  po-
kutách udělených v rámci správních 
řízení. Z nich nyní radní schválili spo-
lupráci s dvojicí Jana Bémová (Exe-
kutorský úřad Česká Lípa) a Zdeněk 
Pánek (Exekutorský úřad Děčín). Na 
nabídku reagovala ještě liberecká 
soudní exekutorka Soňa Karaso-
vá, která ale neakceptovala jednu 
z  podstatných výběrových podmí-
nek, zatímco Jana Bémová a Zdeněk 
Pánek  rámcovou smlouvu navrže-
nou městem potvrdili. Podmínkou 
bylo, aby náklady na neúspěšnou 
exekuci neneslo město.

Rada rozdělila 2 000 
hodin školám a oddílům

Přesně 2 000 hodin za kalendářní 
pololetí mohou v areálu Městského 
stadionu v  Liberci v  rámci veřejné 
služby využívat školy a místní spor-
tovní oddíly.

Standardních 500 hodin bude 
určených školám zřizovaným sta-
tutárním městem Liberec. Ze spor-
tovních oddílů stráví v  prostorách 
městského stadionu nejvíc času 
mládež hokejových Bílých Tygrů, 
konkrétně 657 hodin v  zimní hale 
a v hale míčových sportů. Basebal-
listé týmu Patriots využijí v  areálu 
20 hodin, florbaloví Draci FBC 122 
hodin, krasobruslaři BK Variace 167 
hodin a  házenkáři TJ Lokomotiva 
Liberec 12 hodin. Prostory fotba-
lového stadionu bude moci po 80 
hodin využívat mládež FC Slovan 
a  atletický stadion 15 hodin atleti 
AC Slovan. 140 hodin v hale KORT 
pak využijí mladí Kondoři, 105 hodin 
v kuželně kuželkáři Dynama a Loko-
motivy a 12 hodin na střelnici stráž-
níci Městské policie Liberec. 70 ho-
din zbude na veřejné bruslení a 100 
hodin bude sloužit jako rezerva pro 
statutární město Liberec na jedno-
rázové sportovní akce.   

  www.liberec.cz/rada

� Rada�města�4.�února�2014

Dotace na opravy
po přívalových deštích

Na část škod, které způsobily pří-
valové deště v Liberci na konci čer-
vence v roce 2013, získá město dota-
ci od ministerstva pro místní rozvoj. 
Přijetí finančního příspěvku ve výši 
4 657 338 Kč schválili liberečtí rad-
ní. Celkové stavební náklady činí 
přitom 6 653 348 Kč včetně DPH. 
Opravy budou provedeny v  první 
polovině tohoto roku.

Extrémní srážky přišly v  pondělí 
29. července mezi 21. až 22. hodinou, 
kdy stoupla hladina Lužické Nisy 
na III. stupeň povodňové aktivity 
a dosáhla na měrném profilu v Bar-
vířské ulici výšky 178 centimetrů. 
Došlo k  intenzivnímu odtoku vody 
ze svahů a komunikací, bleskovému 
rozvodnění toků, zatopení domů, za-
topení a podemletí komunikací.

Dotace na rozvoj 
cyklostezky Odra/Nisa

Statutárnímu městu Liberec se 
podařilo získat z Evropského fondu 
regionálního rozvoje finanční pod-
poru na projekt „Cyklostezka Odra/
Nisa – doplnění navigace pro uživa-
tele ve městě Liberec“. Přijetí dota-
ce z  programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ 
schválili liberečtí radní. Příspěvek 
pokryje 85 % celkových nákladů.

Cílem projektu je především mo-
tivovat české i  zahraniční cyklisty 
k  poznání města Liberce a  jeho 
historických, přírodních i kulturních 
zajímavostí. Partnerem projektu je 
město Žitava, zastoupené primáto-
rem Arndtem Voigtem. S  realizací 
se počítá do 30. června 2014.

Celková výše výdajů v  rámci pro-
jektu je 17 411,54 eur, přičemž spo-
lufinancování ze strany statutárního 
města Liberec činí 2 611,73 eur.   
 www.liberec.cz/rada

více peněz pro sportovce
Zlepšit podmínky pro aktivní sportovce v Liberci pomůže
razantní zvýšení finanční podpory sportovních 
a tělovýchovných jednot z rozpočtu města.
Jan Král

do suterénu radnice 
se vrátí restaurace
Zájem vedení města vrátit do radničního sklípku 
restauraci trvá i nadále. Zastupitelstvo záměr podpořilo.
Zuzana Minstrová

� www.liberec.cz/zastupitelstvo

V  zastupitelstvu statutárního 
města Liberec došlo k personální 
změně. Petr Olyšar (ODS), který 
usedl v  řadách devětatřicetičlen-
ného sboru zastupitelů na podzim 
2010, rezignoval 17. prosince 2013 
na svou funkci. Nahradila ho jeho 
stranická kolegyně Naděžda Jaro-
šová, profesí účetní.

Liberec má novou 
zastupitelku
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růžodolská jednotka dobrovolných hasičů vyjela 
v loňském roce k jednasedmdesáti zásahům
Počínaje tímto vydáním Libereckého zpravodaje startuje seriál o sborech dobrovolných hasičů působících na území Liberce. 
Jan Vrabec

dobrovolní hasiči z krásné studánky začnou 
spolupracovat s kolegy z Berthelsdorfu
Přeshraniční, oboustranně výhodnou spolupráci navázala letos Jsdh Krásná studánka s německou Jsdh Berthelsdorf.
Jan Vrabec

MeZInárOdní hasIčsKOu spo-
lupráci umožní dotace 1 918,45 eur 
z Fondu malých projektů v Eurore-
gionu Nisa v  programu Cíl 3, jejíž 
přijetí schválili liberečtí radní.

Berthelsdorf je částí saské obce 
Herrnhut, která má cca 6 500 obyvatel 
a zřizuje hned 5 jednotek dobrovol-
ných hasičů. První fáze česko-saského 
projektu bude spočívat ve společných 

školeních ve zdolávání požárů za ztí-
žených podmínek. Celkové náklady 
jsou 52 000 Kč, z nichž 85 % bude 
hrazeno z prostředků Evropské unie. 
Vlastní podíl města, který bude finan-
cován z rozpočtu oddělení krizového 
řízení, tedy činí necelých 7 800 Kč.

Tento společný projekt je prvním 
krokem k dlouhodobější spolupráci, 
zaměřené na dotační program pro 

zúčtovací období 2014–2017. Cílem 
obou partnerských sborů je získat 
z  tohoto programu prostředky na 

obnovu požární techniky a  rekon-
strukci hasičských zbrojnic.

Partner na německé straně, se 
kterým už JSDH Krásná Studánka 
bude mít za sebou společný projekt, 
navíc poskytne možnost podávat 
žádosti o  dotace hned na začátku 
zúčtovacího období programu, kdy 
je v něm ještě dostatek finančních 
prostředků. 

dOBrOVOLnícI, Kteří co do výcviku 
a zkušeností nemají moc daleko k pro-
fesionálům. Tak by se dala ve zkratce 
shrnout Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Růžodol I., která je spolu s vra-
tislavickou jednotkou jasně nejvytě-
žovanější pomocnou silou Hasičského 
záchranného sboru. Loni vyjeli Růžo-
dolští k zásahu více než sedmdesátkrát.

Kromě požárů se jednalo o taktická 
cvičení, odstraňování následků doprav-
ních nehod, řezání spadlých stromů 
a především pak povodně. „Těch bylo 
za poslední léta mnoho a  vždy šlo 
o jednoznačně nejnáročnější zásahy. 
Při povodních jsme v uplynulých letech 
pomáhali nejen v Liberci a okolí, ale 
i  jinde na území České republiky 
– například v Srbsku u Berouna, Čer-
nošicích u Prahy nebo i v Praze-Troji,“ 
konstatoval velitel výjezdové jednot-
ky SDH Růžodol I. Ladislav Krejzl s tím, 
že loni pomáhala jednotka například 
s  odstraňováním škod po bleskové 
povodni na stadionu U Nisy.

Pro zásahy mají Růžodolští k dispo-
zici vozidlo CAS-15 na podvozku TATRA 
815 Terno I a dopravní automobil DA-8 
AVIA-30 s úplným vybavením a spoustu 
další techniky v podobě PS-12, plovou-
cích čerpadel, motorového a elektric-
kého kalového čerpadla, elektrocentrá-
ly s výbavou pro osvětlení, motorových 
pil a rozbrušovací pily.

Krom toho jsou Růžodolští schopní 
i zásahů na vodě, k čemuž jim slouží 
raftový člun s  přívěsným motorem. 
Letos se navíc mohou těšit na nový 
vůz v hodnotě 900 000 korun, který jim 
půl na půl zaplatí Liberecký kraj a sta-
tutární město Liberec. Hasičům bude 
sloužit místo zmiňovaného automobilu 
DA-8 AVIA-30, který je starý přes 30 let 
a dosluhuje.

Uvedené vybavení průběžně využí-
vá 19 členů jednotky, k nimž by v letoš-
ním roce měli po absolvování odborné 

přípravy přibýt dva další. Při zásahové 
činnosti využívají také ochranné pro-
středky, které jim město Liberec prů-
běžně doplňuje, samozřejmě v rámci 
možností.

sOPtícI a sOutěže
Samostatnou kapitolou SDH Růžo-

dol I. jsou pak soutěže a práce s mlá-
deží. Výjezdová jednotka je totiž jen 
menší částí sboru, který čítá dohro-
mady 67 členů včetně 13 
žen a 25 dětí. Růžodolští se 
tak mohou pochlubit jak 
družstvem mužů, žen i dětí 
(„soptíků“).

Největší úspěch si 
v  loňském roce připsal 
tým mužů ve složení Josef 
Bednář, Jan Procházka, 
Michal Havrda a  Ondřej 
Žaloudek, kteří v soutěži 

Hasičská noc pod Ještědem skončili 
na třetím místě.

SDH Růžodol I. také každoročně 
pořádá řadu akcí v čele s Memoriálem 
záchranářů z  Manhattanu, který se 
každé září koná v budově Krajského 
úřadu Libereckého kraje. „V  České 
republice jde o  jednu z  nejtěžších 
soutěží vůbec. Letos se uskuteční už 
čtrnáctý ročník,“ poznamenal Ladislav 
Krejzl s tím, že sbor pravidelně pořádá 
také pálení čarodějnic, dny otevřených 
dveří, dětské dny a další akce.

starOstKa se LOučí
Závěr uplynulého roku však růžodol-

ským hasičům přinesl i jednu tak trochu 
smutnou zprávu. Z osobních důvodů 
totiž ve funkci starostky sboru končí 
Petra Čermáková. Své rozhodnutí ozná-
mila na výroční valné hromadě, které 
se zúčastnil mimo jiných i náměstek 
primátorky Jiří Šolc.

„Sama za sebe jsem hrdá na to, že 
jsem byla tři roky součástí zdravého 
jádra našeho sboru. Budoucímu sta-
rostovi přeji, aby byl fit, všechno stíhal 

a hlavně, aby daroval sám 
sebe, jako všichni ti, kteří 
působí v dobrovolných 
složkách našich sborů 
a jednotek. O tom to totiž 
celé je,“ loučila se Petra 
Čermáková, která rovněž 
poděkovala za podporu 
statutárnímu městu Libe-
rec a primátorce Martině 
Rosenbergové. 
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zadáno pro názory libereckých zastupitelů
Texty uvedené na této dvoustraně nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
Na smlouvě s BusliNe mělo 
město ušetřit, místo toho 

prodělává

Smlouva mezi dopravním pod-
nikem a firmou BusLine obsahuje 
závazek efektivity, který není plněn. 
Město Liberec to stojí každý rok nej-
méně 15 milionů korun.

Společnost� BusLine� převzala� od�
dopravního� podniku� (DPMLJ)� téměř�
polovinu�autobusové�dopravy�v�Liberci.�
Smlouvu�dlouhodobě�kritizujeme�ze�tří�
důvodů:�byla�uzavřena�bez�výběrového�
řízení,�firma�BusLine�má�anonymní�kon-
cové�majitele,�smlouva�je�snad�ve�všech�
myslitelných�ohledech�jednostranně�nevý-
hodná�pro�DPMLJ.

Přesto�je�v�ní�alespoň�jeden�závazek,�
který�měl�zaručit�minimální�přínos.�Kon-
krétně�jde�o�ustanovení,�podle�kterého�
měla�být�v� letech�2011�a�2012�zvýšena�
efektivita�přepravní�služby�o�minimálně�
2,5%.�Skutečná�data�o�hospodaření�ale�
ukazují�pravý�opak.

Náklady�účtované�městu�Liberec�za�
jeden� kilometr� autobusové� dopravy�
vzrostly�mezi� roky�2010�až�2012�o� tři�
koruny.�Pokud�by�byl�splněn�závazek�ze�
smlouvy�mezi�DPMLJ�a�BusLine,�náklady�
měly�naopak�o�1–2�koruny�na�kilometr�

klesnout.�Autobusy�MHD�v�Liberci�najez-
dí�něco�přes�4�miliony�kilometrů�ročně.�
Město�Liberec�tak�kvůli�neplnění�smluv-
ních�závazků�ze�strany�dopravců�platí�za�
autobusovou�dopravu�o�15–20�milionů�
ročně�navíc.

Několik� měsíců� upozorňuji� vedení�
DPMLJ�a�vedení�Liberce�na�toto�neplnění�
smluv,�které�poškozuje�městský�rozpočet.�
Neděje�se�nic.�Od�vedení�dopravního�pod-
niku�přišlo�vysvětlení,�které�je�tak�neuvě-
řitelné,�že�stojí�za�to�ho�ocitovat.

Závazek�efektivity�je�prý�splněn,�pro-
tože�město�mezi�roky�2010–2012�snížilo�
dotaci�pro�DPMLJ�o�7�%.�Jenže�zároveň�
klesl�o�stejné�procento�počet�ujetých�kilo-
metrů�vzhledem�k�rušení�některých�spojů�
a�naopak�vzrostly�ceny�jízdného!

To�je� jako�kdybyste�při�pravidelném�
nákupu�pečiva�ušetřili�korunu,�libovali�si,�

jak�jste�efektivní,�ale�už�byste�si�nevšimli,�
že�v�tašce�máte�místo�běžných�pěti�rohlíků�
jen�tři.

Co� je� tedy�v� libereckém�dopravním�
podniku�špatně?�Zlepšení�efektivity� je�
možné�dosáhnout�buď�snížením�vlast-

ních�nákladů�DPMLJ,�nebo�snížením�ceny,�
kterou�si�od�DPMLJ�účtuje�BusLine.�Tato�
cena�je�dojednávána�každoročně�dodat-
kem�k�základní�smlouvě.

O� jednání� ve� skutečnosti� nejde,�
dopravní� podnik� prostě� přijme,� co� po�
něm�BusLine�chce,�a�zpětnou�kontrolu�
vynaložených�nákladů�neprovádí�vůbec.

Absurdní� systém� funguje� díky� per-
sonální� provázanosti� (ředitel� DPMLJ�
Bc.�Wejnar�byl�až�do�svého�jmenování�
členem�představenstva�BusLine)�a�díky�
politickému�krytí�(představenstvo�doprav-
ního� podniku� mají� rozděleno� politici�

ČSSD,�ODS,�Liberec�občanům,�Unie�pro�
sport�a�zdraví,�dozorčí�radu�ovládá�ODS�
a�KSČM).�Jeden�hlas�člena�dozorčí�rady�za�
Změnu�pro�Liberec�pak�stačí�ignorovat�–�
a�jede�se�dál.�

� Prof. Josef Šedlbauer, Ph.D.,
Změna pro Liberec

(člen dozorčí rady DPMLJ)

Klub nezávislých zastupitelů
Zprávy koNtrolNího výBoru By 

Neměly Být ZapomeNuty

Na�minulém�jednání�zastupitelstva�projed-
návali�zastupitelé�zprávy�kontrolního�výboru.�
Mimo�jiné�též�kontrolní�zprávu�o�výběrovém�
řízení�a�realizaci�výstavby�kontejnerové�Mateř-
ské�školy�F.�L.�Věka�a�také�průběh�výběrového�
řízení�na�poskytovatele�revolvingového�úvěru.�
Členy�obou�kontrolních�skupin�byli�také�čle-
nové�klubu�nezávislých�zastupitelů,�v�případě�
školky�Ing.�Milan�Šulc,�v�případě�revolvingu�
Ing.�Mgr.�Petr�Černý,�který�kontrolní�skupinu�
vedl.�Závěry�kontrolního�výboru�jsou�natolik�
závažné,�že�by�rozhodně�neměly�být�uklizeny�
pod�stůl.

V�případě�realizace�výstavby�kontejnerové�
školky�kontrolní�výbor�konstatoval�několik�
pochybení.�Předně�nebyla�dodržena�odhado-
vaná�cena�zakázky,�která�měla�být�25�mil.�Kč�
bez�DPH.�Navýšení�ceny�ve�výběrovém�řízení�
proti�ceně�zveřejněné�ve�Věstníku�veřejných�
zakázek�činí�7�007�tis.�Kč,�což�je�více�než�28�%.�
Navýšení�ceny�díky�proběhnutým�vícepracím�

oproti�vysoutěžené�ceně�je�5,7�%.�Důvodem�
vysoké�vysoutěžené�ceny�je�nízký�počet�ucha-
zečů�o�zakázku�a�také�úrokové�náklady�na�
dodavatelský�úvěr�započte-
né�do�ceny�díla.

Požadavek� dodavatel-
ského� úvěru� totiž� odradil�
více�než�desítku�uchazečů,�
kteří�měli�zájem�se�soutěže�
zúčastnit.�Pikantní�na�celé�
věci� je�pak�skutečnost,�že�
vítězi� výběrového� řízení,�
společnosti�AWEA�zajišťo-
valo�úvěr�město�zástavou�
svých�nemovitostí!�Kontrolní�
výbor�upozornil�na�skuteč-
nost,� že�zástava�nemovitosti�pro�zajištění�
úvěru�jako�možnost�nebyla�v�zadávací�doku-
mentaci�vůbec�řešena,�a�nebyla�tak�předem�
projednána�v�zastupitelstvu�města,�kterému�
jedinému�je�ze�zákona�vyhrazeno�rozhodovat�
o�zastavení�nemovitých�věcí.

Dále�kontrolní�výbor�konstatoval,�že�došlo�
k�porušení�zákona�o�veřejných�zakázkách.�

Kontrolní�výbor�také�vyslovil�názor,�že�pro-
jektová�dokumentace�měla�být�zhotovena�
zadavatelem,�tedy�městem.�Předešlo�by�se�tak�

vzniku�neočekávaných�víceprací,�které�město�
zaplatilo�právě�proto,�že�město�jako�objednatel�
řádně�nespecifikovalo�své�požadavky.

Je�zřejmé,�že�postup�odboru�školství�nebyl�
zodpovědný�a�umožnil� neúměrné� zvýšení�
očekávané�ceny�díla�a�zároveň�nedodržení�
termínu�plánovaného�otevření�nové�školky.�
Přestože�všem�zastupitelům�je�dnes� jasné�

k�jakým�pochybením�došlo,�stavba�má�i�své�
zastánce.

Tím�prvním�je�náměstek�Jiří�Šolc,�který�
už�při�slavnostním�otevření�nové�
školky� řekl,� že� stavba� nebyla�
v� žádném� případě� předražena.�
Druhým�zastáncem�je�jeho�kolega�
z�hnutí�Liberec�občanům�náměstek�
Kamil�Jan�Svoboda,�který�se�stej-
ným�způsobem�vyjádřil�na�ledno-
vém�jednání�zastupitelstva.

Jen�připomínám,�že�to�byl�právě�
náměstek�Svoboda,�který�svým�jed-
náním�blokoval�uzavření�kontrolní�
zprávy,�když�více�než�pět�měsíců�
odmítal� odpovědět� na� dotazy�

kontrolní�skupiny.�Následně�byl�proto�vyzván�
k�odstoupení�z�funkce�náměstka,�k�čemuž�se�
do�této�doby�rovněž�nevyjádřil.

O�zprávě�kontrolního�výboru�k�výběrovému�
řízení�na�revolving�se�dočtete�v�příštím�vydání�
Zpravodaje.�

� �Ing.�Mgr.�Petr�Černý,
předseda�Klubu�nezávislých�zastupitelů

souvislosti
Zajímavou�souvislost�nabízí�linková�doprava�v�Libereckém�kraji,�kterou�objed-

nává�a�platí�krajský�úřad.�Dominantním�dopravcem�je�firma�BusLine.�Kraj�vypsal�
na�autobusovou�dopravu�nové�výběrové�řízení,�kde�byly�zatím�otevřeny�obálky.�
Dorazilo�13�nabídek�a�i�u�té�nejhorší�z�nich�je�cena�za�budoucí�dopravu�nižší,�než�
kolik�kraj�platí�v�současnosti�podle�pravidel,�které�nastavily�předchozí�krajské�
vlády.�Je�zřejmé,�že�v�minulosti�odtékaly�z�krajské�kasy�desítky�milionů�ročně�jako�
nadstandardní�zisk�vybraným�dopravcům.
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Vedení statutárního města Liberec

Debata�okolo�spolupráce�Dopravního�
podniku�Liberce�a�Jablonce�n.�N.�(dále�
DPMLJ)�a�společnosti�BusLine�se�vede�
celé�tři�roky�a�rozhodně�není�jednoduchá.

Na�prověření�celkové�výhodnosti�této�
dlouholeté�smlouvy�(uzavřena�byla�ještě�
za�předchozího�vedení�města)�byl�objed-
nán�nezávislý�audit,�který�žádné�nestan-
dardní�obchodní�praktiky,�předražení�či�
krádeže�neodhalil.

přestože byl auditor vybrán za 
aktivního dohledu a spolupráce 
kolegy šedlbauera, přestože byl 
zveřejněn a veřejně projednán, 
stále se opakují politické útoky 
na tuto smluvní spolupráci.

Jistě�se�to�před�lety�dalo�dohodnout�
jinak,� jistě�by�dnes�některé�parametry�
mohly�být�výhodnější�a�cena�zajímavější,�
nicméně�smlouva�je�platná�a�důvody�pro�
její�vypovězení�splněné�nejsou.

Při�spolupráci�mezi�DPMLJ�a�BusLine�
jde�v�kostce�o�to,�že�část�vozokilome-
trů� jezdí� BusLine� dohodnutými� vozy�
v� dohodnutém� čase� a� rozsahu� a� náš�

dopravní�podnik�nemusí�inves-
tovat� do� dalšího� vozového�
parku� (není� zatížen� vyššími�
odpisy)� a� řidičů� (nedostatek�
kvalifikovaných�lidí).

Pro�mne,�jako�správce�měst-
ské�kasy,�jsou�důležité�výsledky�
a� souvislosti.� Není� pravdivý�
příměr,�který�používá�kolega�
zastupitel�Šedlbauer,�tedy�že�
s�poklesem�vozokilometrů�se�
to�má�jako�s�rohlíky�v�igelitce.�
Přestože� kilometry� klesají,�
některé�fixní�náklady�zůstávají�
prakticky�beze�změn�(například�
náklady�nemovitostí,�povinné�
servisní�intervaly,�SW,�HW�atd.)�a�někte-
ré�náklady�klesají�jen�velmi�zvolna�(ško-
lení�zaměstnanců,�pojištění,� investice�
do�bezpečnosti�práce).�Pro�město�jako�
objednatele� jsou� důležitá� následující�
data�a�s�těmi�jsem�víceméně�spokojen.

od roku 2010 se bez propadu 
standardu cestování daří efektiv-
ně snižovat částku, kterou město 

dopravnímu podniku doplácí na 
provozování mhd.�Tato�částka�byla�
v�roce�2010�–�226�mil.�Kč,�2011�–�už�215�
mil.�Kč,�2012�–�210�mil.�Kč�a�2013�jen�200�
mil.�Kč.�Zde�město�ušetřilo�výborných�27�
mil.�Kč�a�každý�čtenář,�ať�si�dá�ruku�na�
srdce,�aniž�by�se�nějak�dramaticky�snížil�
rozsah�služeb.�Navíc�se�nám�to�podařilo�
navzdory�růstu�cen�vstupů,�jen�pro�při-
pomenutí�v�roce�2010�stála�nafta�22,90�

za�litr,�letos�je�to�takřka�34�Kč�(!).�Roste�
cena�elektřiny�(především�regulovaná�
složka,�silovou�složku�jsme�dobře�nakou-
pili�na�burze)�a�musíme�zvedat�platy�lidí�
minimálně�o�inflaci.�Nepřistoupili� jsme�
prakticky�k�žádnému�zdražení�jízdného,�
protože�zvýšení�ceny�jízdného�srovna-
lo�horkotěžko�růst�DPH,�která�skokově�
vzrostla�z�10�%�na�14�%.

Celé�toto�píšu�vlastně�jen�jako�reakci�
na� neustálé� obviňování,� tvrzení� jak�
špatně�hospodaříme�a�do� jaké� černé�
díry�se�náš�dopravní�podnik�řítí.�Opak�
je�pravdou,�efektivně�se�daří�snižovat�
náklady�a�zachovat�zlatý�standard,�na�
který�jsou�všichni�zvyklí.

Nakupujeme�nové,�bezpečné�a�eko-
logické�autobusy�a�za�evropské�peníze�
připravujeme�rekonstrukci�tramvajové�
trati�do�Jablonce�n.�N.�Neříkám,�že�není�
co�zlepšovat,�ale�MHD�jezdí�efektivně,�
bezpečně�a�ekologicky�navzdory�mnohdy�
nepříznivým�okolnostem.�

 Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky 
  pro ekonomiku

20. – 22. března 2014

sobota 22.3.2014 od 20:00 hodin
koncert skupiny Divokej Bill v Eurocentru

vstupné 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě

Eurocentrum, Jablonec nad Nisou
otevírací doba:

www.euroregiontour.cz www.eurocentrumjablonec.cz

 čtvrtek 10:00 – 18:00
 pátek   10:00 – 18:00
 sobota   9:00 – 12:00

OstašOvské
pOutní slavnOsti

26. dubna 2014 od 10 hodin.

Připraven je bohatý program pro děti i dospělé. 
Ukázka bitvy proběhne po 14.30 hodině.
Místo: kostel sv. Vojtěcha v Liberci-Ostašově.
Více informací o Spolku přátel Ostašova i Bitvě 
u Liberce najdete na www.ostasov.eu.
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KareL KOšVanec pracoval za 
druhé světové války na železnici 
v Bohušovicích, dva a půl kilometru 
od Terezína. Byla to konečná stanice 
pro vlaky, které sem tehdy přiváže-
ly tisíce deportovaných židovských 
rodin. Odtud museli vězni, kteří vlá-
čeli až padesátikilová zavazadla, do 
terezínské pevnosti dojít pěšky.

„Když to tatínek viděl, pochopil, 
kam Židé jdou. Věděl, co je čeká. Proto 
jim začal pomáhat. Nosil vězňům 
jídlo, léky, cigarety a další věci. Co 
jsme mohli dát, šlo do ghetta,“ vzpo-
mínala dcera Karla Košvance, Vlasta 
Rypáčková, která za svého otce cenu 
převzala. Jako dvanáctiletá pomáhala 
otci pašovat do terezínské pevnosti 
potraviny.

Karel Košvanec pomáhal Židům 
v terezínském ghettu, v letech 1942–
1945. Doručoval jim i dopisy od jejich 
blízkých. Pomohl jim tak přežít útrapy 

terezínského vězení a desítkám z nich 
zachránil život. Sám přitom riskoval.

U bran do pevnosti vždy čekal, až 
přijde střídání stráží. Někdy s bato-
hem na zádech ležel dlouhé hodiny 
ukrytý ve tmě, než přišla vhodná 
příležitost. Aby byl více nenápadný, 
oblékal si často kabát se žlutou hvěz-
dou. Vypadal jako jeden z vězňů.

„Jednou se tatínek celou noc 
nevracel domů. Maminka mne 
v  obavě před gestapem poslala 
spát k příbuzným. Naštěstí to dobře 
dopadlo,“ řekla Vlasta Rypáčková. 
„Nepřipadali jsme si jako hrdinové. Ti 
lidé měli prostě hlad,“ dodala.

Jedna z židovských spojek Karla 
Košvance, Eva Roubíčková, si psala 
v Terezíně dívčí deník, v němž všech-
no detailně popisovala. Deník nalezly 
úplnou náhodou v 60. letech její děti, 
a tak se svět dozvěděl o tichém hrdin-
ství Karla Košvance.

Karel Košvanec zemřel na cirhózu 
jater v devětačtyřiceti letech v roce 
1950. Jeho rodina pak několikrát 
čelila komunistickým represím. Man-
želka Karla Košvance Marta byla 
odsouzena na dva roky za šmelinu, 
když se pokusila prodat kousek zlata 
podniku Klenoty. Dcera Vlasta byla 
vyhozená z práce a rodině propadl ve 
prospěch státu majetek, především 

zlato, kterým se Košvancovým za 
záchranu života odvděčovali přeživší 
Židé. V té době již rodina žila v Liberci.

Část rodiny v Liberci dodnes zůsta-
la. Proto izraelský velvyslanec předal 
titul Spravedlivý mezi národy Karlu 
Košvancovi na půdě liberecké rad-
nice. Košvancův hrdinský čin připo-
míná také pamětní deska na nádraží 
v Bohušovicích – na místě, kde kon-
čily transporty do Terezína.

„Můj otec často na Karla Košvan-
ce a celou jeho rodinu vzpomínal, 
mluvil o něm s velkou úctou a láskou,“ 
zdůraznil během pietního setkání 
na radnici Gabi Löbl, občan Izraele, 
potomek jednoho ze zachráněných 
terezínských Židů.

Titul Spravedlivý mezi národy je 
udělován od roku 1963. Jsou jím oce-
ňováni lidé nežidovského původu, 
kteří přispěli k záchraně Židů před 
holocaustem.�

Ledová tramvaj se zařadila do flotily dopravního podniku
nízkopodlažní dvoučlánková tramvaj eVO 2 získala průkaz způsobilosti drážního vozidla.
Zuzana Minstrová

necítili jsme se jako hrdinové. ti lidé měli hlad
titul spravedlivý mezi národy udělil velvyslanec Izraele gary Koren 27. ledna během pietního setkání k Mezinárodnímu dni 
památky obětí holocaustu in memoriam Karlu Košvancovi. Ocenění převzala v obřadní síni radnice jeho dcera Vlasta rypáčková.
Zuzana Minstrová

Vlasta Rypáčková s  fotografií svého otce 
Karla Košvance. Foto Jan Král

odpovědi na dotazy čtenářů Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, 
postupně odpovídáme. dotazy posílejte na e-mailovou adresu. 
e-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz

BrOuMOVsKá
Přečetla jsem si v Libereckém zpravo-

daji (lednové vydání), jak rychle došlo 
k opravě chodníku v Kubelíkově ulici. 
Bydlím na sídlišti Broumovská, ve stej-
nojmenné ulici ve slepé spojnici mezi 
hlavní silnicí a Vlnařskou ulicí.

Náš dům, s popisnými čísly 696–701 
stojí kolmo k hlavní komunikaci a spoj-
nici  k  Vlnařské  ulici  tvoří  betonový 
neosvětlený  chodník.  Po  levé  straně 
chodníku  je  travnatá  plocha  určená 
k relaxaci. Je na ní nyní již zcela zdevas-
tované pískoviště a 2 lavičky v rozkladu, 
vpravo  neudržovaný  prales  náleto-
vých dřevin, nebezpečně polámaných 
a podehnilých.

Celá původně zelená travní plocha 
je  rozježděná  od  automobilů,  které 
tam zajíždějí, otáčí se tam nebo tam 
parkují, ačkoliv moc dobře vědí, že to 
není plocha určená k parkování. Terén 
je měkký, podmáčený a auta tu často 
zapadnou. Řidiči pak vytahují komu-
nální odpad z kontejnerů, podkládají 
tím kola, aby s auty mohli vyjet. Odpady 
pak zůstanou na místě.

Pokud je mokro, je bláto roztahané 
až do poloviny ulice, pokud je sucho, 
práší se tak, že nemůžeme ani otevřít 
okna. Když jsme se na sídliště jako první 

nastěhovali, byla na konci silnice před 
betonovým chodníkem kovová závora, 
která zabraňovala autům v jízdě dál 
po chodníku. Zmizela a noví obyvatelé, 
majitelé aut, o tom již nic neví. A podle 
toho to tam také vypadá.

Parkují tam, takže nelze ani projít, 
beton nemá ani šířku osobního auto-
mobilu, a tak jsou okraje z obou stran 
plné blátivých výmolů. Nemohu uvěřit 
tomu, že nikdo z odboru správy veřejné-
ho majetku o situaci nic neví.

Loni i předloni zde město vysazovalo 
nové stromky, takže to musel odpověd-
ný dozor vidět na vlastní oči. Mimo-
chodem – na situaci jsem již několikrát 
upozornila ústně na odboru životního 
prostředí  a  také  jsem  o  tom  mluvila 
s pracovníkem, který šéfoval výsadbě 
stromů a dohlížel na prováděné práce.

Chápu, že auta se do slepé ulice neve-
jdou, zvlášť když zde parkuje mnoho 
služebních a firemních vozů, ale zeleň je 
zeleň a chodník je chodník a i pěší mají 
mít prostor k bezpečné chůzi. Takže se 
ptám – je v moci magistrátu postarat 
se o tento kousek sídliště, na který se při 
úklidu a revitalizaci trvale zapomíná? 
Budeme vás také moci brzo pochválit?

S pozdravem J. Jágrová
 Broumovská 701, Liberec

Vážená�paní�Jágrová,
jsme� rádi,� že� se� zajímáte� o� dění�

v�Liberci�a�všímáte�si� i�staveb,�které�se�
městu�podařilo� realizovat.�Vybudování�
chodníku�a�přechodu�pro�chodce�v�ulici�
Kubelíkova�si�vyžádalo�dlohodobou�pří-
pravu.�Na�realizaci�se�finančně�podílela�
rovněž� společnost� Magna� Int.� (dříve�
Plastimat),�což�je�přínosný�krok�ze�strany�
soukromého�sektoru.

Ve�věci�údržby�zeleně� je� třeba�brát�
v�potaz,�že�prostor�vpravo�od�travnaté�
plochy� je� součástí� biokoridoru,� který�
slouží� k� migraci� zvěře� v� jinak� značně�
zastavěném�území�města.�Proto� je�zde�
prováděna� pouze� postupná� údržba�
odstraňováním� nebezpečných� dřevin,�
a�to�převážně�podél�cesty�navazující�na�
odbočku�z�ulice�Broumovská�a�to�z�hle-
diska�bezpečnosti.�V�roce�2012�správa�
zeleně� začala� postupně� revitalizovat�
svah�k�Vlnařské�ulici,�kde�byly�odstra-
něny�náletové�dřeviny�a�vysázeny�nové�
dřeviny.�Stav�laviček�a�bývalého�dětského�
pískoviště�bude�prověřen�a�na�jaře�bude�
případně�provedena�oprava�a�obnova�
v�rámci�běžné�údržby.

� Dále� ve� svém� podnětu� upozorňu-
jete�na�chování� řidičů�a�způsob� jejich�
neukázněného�chování,�když�využívají�
zeleň�k�odstavení�svých�vozidel.�Toto� je�

bohužel�již�o�přístupu�lidí�a�jejich�chování�
k�veřejnému�majetku.�Na�základě�Vašeho�
podnětu,� jako�krok�ke�zlepšení�situace,�
požádáme�městskou�policii�o�kontrolu�
předmětné�lokality.

Nelze�se�rovněž�zcela�ztotožnit�s�tvr-
zením,� že�by� se�na�uvedenou� lokalitu�
sídliště�Broumovská�zapomínalo.�V�roce�
2012�byla�provedena�rekonstrukce�scho-
diště�mezi�ulicemi�Vlnařská�a�Sameto-
vá,�oprava�schodiště�a�části� chodníku�
v�Sametové�ul.�u�č.p.�729/1�a�735�nebo�
opravy�chodníků�mezi�ulicemi�Soukenic-
ká,�Sametová�a�Broumovská.

Navázalo�se�v�roce�2013,�kdy�bylo�na�
sídlišti�Broumovská�kompletně�zrekon-
struováno�schodiště�ve�Vlnařské�ul.�proti�
č.�p.�687�a�také�v�Broumovské.�Pro�rok�
2014�se�počítá�s�opravami�v�hodnotě�
několika�milionů�Kč� jako�např.�s� rekon-
strukcí�schodiště�proti�domu�Broumov-
ská�č.p.�723�a�rekonstrukcí�komunikace�
Broumovská�v�úseku�od�Jablonecké�ke�
Krejčího.�Rovněž�jsou�prováděny�opravy�
komunikací,�chodníků�a�schodišť�v�rámci�
běžné�údržby,�která�je�prováděna�v�prů-
běhu�celého�roku�v�závislosti�na�klima-
tických�podmínkách.�Věříme,� že� i� tyto�
akce�povedou�ke�spokojenosti�obyvatel�
dotčené�lokality.�

  Odbor správy veřejného majetku

PřišLo do redakCe
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MěstO naVáže na spolupráci 
s významnými subjekty cestovního 
ruchu a  dalšími partnery. Pomůže 
v tom i nový vizuální styl turistické 
prezentace města a výrazná inovace 
portálu www.visitliberec.eu.

„Důležitá bude spolupráce města 
s partnery na novém produktu ces-
tovního ruchu – společné vstupence. 
Zefektivníme komunikaci s cestovní-
mi kancelářemi a budeme usilovat 
o zlepšení infrastruktury pro skupi-
nové cesty do Liberce,“ uvedl vedou-
cí odboru David Pastva. Společnou 
vstupenku chystá radnice ve spolu-
práci s Libereckým krajem. Smyslem 
je zvýšit zájem turistů o Liberec, pro-
dloužit dobu jejich pobytu a vytvořit 
impuls k opakované návštěvě.

Všechny chystané aktivity jsou 
obsahem dílčího akčního plánu 
odboru sportu a cestovního ruchu 
pro rok 2014. Jedním z cílů pro letoš-
ní rok je sjednocení grafického stylu. 
„Je potřeba zvolit jasné téma, které 
by jednoznačně a na první pohled 

upozornilo, že se jedná právě o město 
Liberec,“ upřesnil David Pastva.

Od roku 2014 bude Liberec pro-
pagován také jako vhodné místo 
pro filmaře. Odbor zmapuje vhodné 
prostory, historické budovy, technické 
památky apod. V této podobě před-
staví město prostřednictvím turistic-
kého portálu případným zájemcům.

Aktuálním úkolem je revize a dopl-
nění turistického značení a doplnění 
turistických map. Město Liberec se 
letos zúčastní několika veletrhů ces-
tovního ruchu a připraví oblíbené akce, 
jako jsou například Dny evropského 
kulturního dědictví (13. září 2014).

„V  letošním roce odbor funguje 
již na základě plánu doporučeného 
občanskou komisí a  schváleného 
radou města v návaznosti na rozpo-
čet. Je to zásadní změna koncepčního 
přístupu v práci magistrátu, kterou se 
mi podařilo ve spolupráci s pracovníky 
odboru cestovního ruchu prosadit,“ 
uvedl Jiří Rutkovský, náměstek primá-
torky pro sport a cestovní ruch.�

sLaVnOstní PředáVání vůbec 
prvních českých Certifikátů „Q“, které 
jsou výsledkem maximální snahy 
naplnit očekávání a přání zákazníků 
služeb cestovního ruchu co nejlepší-
mi službami, se uskutečnilo 27. ledna 
v Poděbradech. Za MIC Liberec pře-
vzala prestižní certifikát jeho pověře-
ná vedoucí Pavlína Kuchtová.

 „Označení kvality služeb ‚Q‘ 
zatím v českých poměrech moc lidí 
nezná. Velmi populární je především 
v Německu, kde je známkou oprav-
dové kvality, na kterou turisté slyší. 
Proto si od tohoto označení slibuje-
me vyšší prestiž právě u zahraničních 
turistů. Navíc je pro nás velkým úspě-
chem, že jsme byli první takto certi-
fikovanou organizací v Libereckém 
kraji,“ konstatovala Pavlína Kuchtová.

A v čem bude další vzestup kvali-
ty služeb MIC Liberec pro uživatele 
služeb vidět? Turisté i zájemci z řad 

obyvatel Liberce se od letošního 
roku budou moci těšit například na 
vylepšené komentované prohlídky 
liberecké radnice a  jiné produkty. 
„Změn bude letos opravdu mnoho. 
V prvé řadě chceme v radnici zavést 
knihu návštěv, kde všichni návštěvní-
ci budou moci zvěčnit své dojmy, pří-
padně připomínky. Navíc připravuje-
me dvě sady letáků, jednu základní 
a druhou rozsáhlejší s podrobnou 
historií radnice, a to v češtině, ang-
ličtině, němčině a polštině. Samotné 
komentované prohlídky pak budou 
mít jasně standardizovaný program,“ 
přiblížila Pavlína Kuchtová. 

nový přístup k cestovnímu ruchu
V letošním roce bude Odbor sportu a cestovního ruchu 
Magistrátu města Liberec realizovat celou škálu nových aktivit.
Jan Král

kvalita, na kterou turisté slyší
Mezi organizace poprvé certifikované v historii českého 
systému kvality služeb (čsKs) certifikátem kvality I. stupně 
a prestižním označením „Q“ patří i Městské informační 
centrum (MIc) Liberec.

Jan Vrabec
v úpravě

od 289 990,- Kč

Váš tým prodejců:
Jan Klimeš : 724 364 847
Jiří Bursa : 725 187 855
Lukáš Hergesell : 606 634 540

Hyundai auto Koutek s.r.o.
Tanvaldská 1141, 463 11, Liberec 30, Vratislavice -

AKCE : 5 servisních prohlídek v hodnotě 25.000 Kč ZDARMA

hyundai.autokoutek.cz

Inzerce

www.visitliberec.eu
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Máte pocit, že vás již některé činnosti v domácnosti či v péči 
o vlastní osobu zmáhají?
Omezují vás zdravotní problémy v těchto běžných činnostech? 
Chcete zůstat ve své domácnosti, nechcete však zatěžovat rodinu? 
Uvítali byste pomoc?
Naše organizace vám ráda zajistí tyto služby:
» bezpečnost při koupání
» nákupy
» úklid domácnosti
» praní prádla
» dovážku obědů po celý týden

Rozsah služeb sjednáme a budeme upravovat individuálně dle vašich potřeb. 
Kvalitní péči poskytují profesionální, kvalifikovaní pracovníci.
Nemějte obavu požádat o pomoc. Kontaktujte nás v době 7.00–15:30 hod. 
na tel.: 482 323 325, 733 696 619.
 Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace

Pomoc Pro Vás

Telefon: 485 150 707, e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
Klíčový sociální pracovník - 605 952 852, ksp.liberec@bkb.cz

www.bkb.cz

Inzerce

Nacházíte Se V tížiVé SOciáLNí Situaci?

Nevíte si rady?
JSMe tu PrO VáS!

Sociální pracovníci Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních 
činností, vám rádi zdarma poradí a pomohou zejména v těchto oblastech:

• základní a odborné sociální poradenství (např. dávkový sociální systém, síť 
sociálních služeb a organizací)

• pomoc osobám s materiálními problémy (např. osobám bez zaměstnání)
• pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či 

neadekvátním bydlení
• mezilidské vztahy
• krizové životní situace
• problematika osob se zdravotním postižením
• podpora osob pečujících o osoby závislé na péči
• podpora osob ohrožených rizikovým způsobem života
• podpora obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
• podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
• podpora osob propuštěných z vězení

Kde nás najdete?
tř. 1. Máje 108, Liberec 3 (bývalá budova uranu pod vlakovým nádražím), i. patro

www.czasp.cz

Máte doma nepotřebné věci, oša-
cení, obuv, hračky a nevíte, co s nimi?

Tak na tuto otázku existuje jediná 
smysluplná odpověď: Pomožte 
potřebným prostřednictvím Diakonie 
Broumov.

Diakonie Broumov umístila v Liber-
ci kontejner na použitý textil žluté 
barvy na adrese Budyšínská 1400/1.

V  případě potřeby nás můžete 
kontaktovat na telefonních číslech 
491 524 342, 224 316 800. 

darujte použitý textil potřebným

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk -liberec.cz/seniori

19. 2. / 15.00 starověk od „a do Z“
Vikingové

Cen. klub sen.
3. patro

25. 2. / 14.00
VII. seniorské šibřinky
(téma: život je velké divadlo)

Radniční 
sklípek

23. 1. / 10.00 Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

26. 2. / 16.00 Babi, dědo, pojď do divadla!
„Biblické příběhy“

Naivní
divadlo

27. 2. / 10.00 Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

28. 2. / 10.00
gaetano donizetti – Marie – 
dcera pluku. Povídání o opeře 
s Ninou Vaňkovou

Cen. klub sen.
3. patro

4. 3 / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

5. 3. / 15.00 starověk od „a do Z“
Země pyramid

Cen. klub sen.
3. patro

11. 3. / 14.00
cestománie aneb prstem 
po mapě – Peking. S RNDr. V. 
Veselým a M. Janečkovou

Cen. klub sen.
3. patro

13. 3. / 14.00 Liberecké zajímavosti
s Markem Řeháčkem

Bílá klubovna, 
5. patro

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10. 30. Herní odpoledne – stolní hry 
každý čtvrtek od 13. 30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00 v suterénu. 
Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo18.00.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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nebývale pestré jaro 
v divadle F. X. šaldy

čInOhra
První letošní premiéra v Šaldově 

divadle se odehrála už 31. ledna pod 
názvem ruská zavařenina autorky 
Ludmily Ulické. Komedie, která nava-
zuje na Čechovův slavný Višňový sad 
(a ten ještě do léta také uvidíte), zís-
kala první místo v anketě Divadelních 
novin o nejlepší inscenaci minulého 
roku v ostravském divadle Aréna.

V  Malém divadle uvidíte od 
25. února další představení z dílny 
Divadla F.  X. Kalby, kterou napsal, reží-
ruje, výpravu i kostýmy tvoří Tomáš 
Dianiška a inscenace má název dia-
niška je Bůh!

A na scéně Malého divadla zůstaň-
me. 11. dubna uvedeme poprvé další, 
tentokrát poněkud hořkou, komedii 
hodinový hoteliér Pavla Landovské-
ho. Ta bude koncertem pro Václava 
Helšuse a Ladislava Duška.

V Šaldově divadle se můžete těšit 
25. dubna na spamelot. Tak se bude 
jmenovat nový muzikál činohry. 
A nebude to žádný „jentakmuzikál“. 
Napsal ho Eric Idle ve spolupráci 
s celým Monty Pythonovým Létajícím 
Cirkusem! Jeho dějovým podkladem 
je film Monty Python a Svatý grál, 
takže se opravdu máte na co těšit.

Ale abychom se pořád jen nesmáli. 
Slavný Čechovův Višňový sad v režii 
Ivana Rajmonta uzavře jarní část 
divadelního roku 2014 a v návaznosti 
na Ruskou zavařeninu, která je jeho 
pokračováním po sto letech, se vrá-
tíme ke zjištění, že ač se doba sto let 
překotně mění, lidé zůstávají praktic-
ky stejní. Je to k smíchu? Je to k pláči? 
Přijďte a uvidíte sami.

OPera
V  první polovině roku 2014 se 

v  operním souboru chystá jedna 
operní a  jedna operetní premiéra, 
několik zahraničních zájezdů a  na 
jevišti se představí hvězdné pěvecké 
tváře. 28. března se uskuteční premi-

éra operety Oskara Nedbala Polská 
krev, představení, které bude uvá-
děno v koprodukci s Národním diva-
dlem moravskoslezským v Ostravě, 
v režii Gabriely Haukvicové Petrákové, 
hudební nastudování pak bylo svěře-
no Františku Babickému.

Další inscenací, jež má premiéru 
30. května, je opera Jacquesa Offen-
bacha hoffmannovy povídky, kde 
se hudebního nastudování ujímá šéf 
opery Martin Doubravský, za režijní 
pult pak usedá ředitel divadla Martin 
Otava. Operní soubor se také chystá 
na početné turné po Německu a to 
s tituly Netopýr, Čarostřelec a Don 
Quichotte.

Změny v obsazení se chystají pře-
devším v inscenaci La traviata, kdy se 
mohou diváci těšit na Marii Fajtovou 
v roli kurtizány Violetty.

BaLet
Začátek nového roku je v baletním 

souboru ve znamení horečného zkou-
šení nového titulu, který nese trochu 
tajemný název Ota–Pavel–raška. Na 
půdorysu slavné Pohádky o Raškovi 
vám představíme jak životní osudy 
tvůrce – sportovního novináře a spi-
sovatele Oty Pavla, tak příběh skokana 
na lyžích Jiřího Rašky.

Premiéra se uskuteční 28. února 
2014, druhá premiéra 8. března 2014 
v Šaldově divadle. 25. dubna přiví-
táme na jevišti významného hosta. 
V Šaldově divadle bude hostovat Praž-
ský komorní balet s choreografií Hany 
Turečkové Mono no aware. Událost 
sezony by si neměli nechat ujít všichni 
milovníci moderního tance.

A na květen chystáme další pre-
miéru, tentokrát v Malém divadle. Po 
úspěchu Café Reichenberg připraví 
tanečnice a  choreografka Marika 
Hanousková baletní adaptaci drama-
tu Federica Garcíi Lorcy dům Ber-
nardy alby. Premiéra se uskuteční 
16. května 2014 v Malém divadle. 

Ve Všední den odpoledne 
a o víkendu vysílá ČRo nové 
atraktivní pořady a nabízí také 
více aktuálních zpráv a oče-
kávaných událostí z Liberce 
a okolí. O nové skladbě vysílá-
ní jsme si povídali s ředitelem 
stanice Milanem Knotkem.

Je to velká změna?
Docela ano. Vysíláme více aktualit 

ze života všedního dne i událostí, které 
nás „právě dnes“ ještě čekají. Prohlu-
bujeme přímý kontakt s posluchačem 
– ten může ovlivňovat náš program 
více než dosud. Písničky na přání jsme 
rozdělili na dva bloky – první hodina 
začíná v poledne a druhá v 17.00 hod. 
Ohlasy jsou dobré.

co zábavné pořady?
Od pondělí do pátku poslucha-

či slyší ve 13.00 hodin nový pořad 
Česko země neznámá, který je zají-
mavou soutěží o městech ČR a jejich 
osobnostech. Pro ty, kteří mají rádi 
slavné české komiky z  doby kva-
litní a kultivované zábavy, jsme ve 
všední den ve čtyři odpoledne zařa-
dili pořad Humoriáda. Posluchači si 
zde mohou živě vybrat, jestli chtějí 
slyšet Menšíka, Sováka nebo třeba 
Ivu Janžurovou.

Změny se dotkly také víkendu?
Sobota a  neděle zůstává oproti 

všedním dnům více oddechová. 

V  sobotu dopo-
ledne jsme zařadili 
nový magazín pro 
kutily a zahrádká-
ře a  po něm jde 
v  živém vysílání 
veterinární porad-
na. Na nedělní 
dopoledne je 
připraven gastro-

nomický magazín Pochoutky. A další 
novinkou je pořad Hvězdné návraty, 
zaměřený na medailony herců a dal-
ších zajímavých osobností. Pořad běží 
na ČRo Sever v sobotu i v neděli vždy 
od čtyř do pěti odpoledne.

čro sever nikdy nehrál dechovku. 
teď už ale ano…

 Dechovkové pořady jsme začali 
vysílat každý všední den od 18.00 
hod. Chceme tím potěšit milovníky 
tohoto žánru, který už posluchači 
v  blízké budoucnosti neuslyší na 
ČRo 2.

Jak na změny reagují posluchači?
Většina ohlasů je pozitivních. Nové 

pořady se líbí a posluchači oceňují 
i  lepší výběr hudby. Posluchači se 
ale také ptají, proč skončil oblíbený 
Oldies club Ivana Dolejšího. Ivan se 
rozhodl odejít na zasloužený odpo-
činek a pořad už bohužel nevyrábí. 
Na přání posluchačů budeme Oldies 
club reprízovat v neděli před poled-
nem. 

čro sever – nové pořady se líbí
český rozhlas sever zahájil letošní rok se změnou programu.

www.naxos.eu
         Mgr. Jan Rozum, 777 718 359, 257 314 251, janrozum@naxos.cz   i

Varianta č. 1: Předmětem investiční příležitosti je vydělená část průmyslového areálu 
v jz části města Liberce, ul. Bánskobystrická, která je tvořena zpevněnými plochami 
s 5 výrobně-skladovacími přízemními objekty o zastavěné ploše 1.963 m2. Areál je 
částečně pronajat vícero subjektům s výnosem 900.000,- Kč/rok. ÚP - VP (Plochy pra-
covních aktivit - plochy průmyslové výroby, průmyslové areály - zóny).
•	 Samostatné stavby pro průmyslovou výrobu
•	 Areály pro průmyslovou 

výrobu 
•	 Provozovny drobné/řeme-

slné výroby a služeb 
•	 Sklady a skladovací plochy
•	 Areály stavební výroby 

včetně betonárek a oba-
loven

•	 Prodejní sklady

Orient. vstupní investice při 
prodeji: 18.245.000,- Kč

Varianta č. 2:
•	 Možnost pronájmu areálu
•	 Realizace výstavby objektů 

dle požadavků investora
•	 Spoluúčast při financování 

společného projektu

Investiční příležitost 
s garantovaným výnosem 0,9 mil. Kč/rok

v komerčně-průmyslové zóně 15.204 m2 města Liberce

Inzerce

Ředitel ČRo Sever Milan Knotek.

odpoledNí kroužek pro liBerecké děti předškolNího 
věku NaBíZí mateřská škola motýlek
Školka Motýlek na Broumovské ulici má odpolední program každé 
úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin. Pro děti jsou připraveny 
hry, výtvarné činnosti, práce na počítači, dramatické hry, tanečky 
a další.
Rodiče mohou své děti od 3 let přihlásit na telefonu 485 101 827, 
nebo e-mailu: ms.motylek@volny.cz. Ceny za hodinu pobytu jsou 
od 50 do 70 Kč.  www.ms-motylek.eu

odpolední motýlek

 www.saldovo-divadlo.cz



OBrOVsKá šance pro ama-
térské lyžaře, jejichž snem je 
vypilovat si styl pod vedením 
zkušených profesionálů ve sjez-
dovém lyžování, se již za pár 
dní naskytne na Ještědu. Svahy 
dominanty Liberce totiž opět 
po roce přivítají již čtvrtý ročník 
unikátního projektu S ČT Sport 
na vrchol, který právě takové sny 
umí plnit.

Změřit své síly s ostatními 
ryze amatérskými závodníky 
může každý, kdo od středy 19. 
do soboty 22. února dorazí 
s  lyžařským vybavením do 
ještědského skiareálu.

„Není nutné se předem přihlašo-
vat, vše si organizátoři zajišťují přímo 
na kopci. Závodí se v alpské disciplíně 
– obřím slalomu, a na rozdíl od pro-
fesionálních klání zde jedna nevyda-
řená jízda neznamená nutně konec 
všem nadějím. Specifikum závodů 
spočívá v možnostech neomezené-
ho počtu opakování jízd, přičemž do 
výsledkové listiny se započítává ten 
nejlépe zajetý čas,“ láká potencio-
nální závodníky Jan Svatoš, ředitel 
Sportovního areálu Ještěd.

A co konkrétně na nejlepší lyžaře 
čeká? Třicítka nejúspěšnějších se 
v rámci postupu do semifinále zúčast-
ní lyžařského kempu s full servisem. 

K dispozici jim po dobu několika dní 
budou trenéři, servismani, fyziotera-
peuti i bývalí špičkoví lyžaři. Deset 
nejlepších, vzešlých ze semifinále, se 
pak může těšit na účast na závěreč-
ném vrcholu lyžařské sezóny, tedy 
oficiálním mistrovství České republi-
ky v alpském lyžování.

Aby byly závody férové, je zcela 
vyloučena účast lyžařů s profesionál-
ními zkušenostmi. Všechny úspěš-
né závodníky organizátoři prověří 
v databázích Svazu lyžařů ČR a data-
bázi Mezinárodní lyžařské federace 
FIS, a  to v  kategoriích alpského 
lyžování, freestylového lyžování 
a masters. Smůlu mají také vítězové 
předchozích ročníků.

Organizátoři myslí i na děti, pro 
které mají již tradičně nachystanou 
zvláštní kategorii a každý den mezi 
nimi hledají Hvězdičku dne. Kromě 
zábavy pro nejmenší soutěžící je 
smyslem objevit mezi nimi i skryté 
talenty, které mohou v  budoucnu 
zazářit na sjezdovém nebi.

„Závody nebudou v žádném pří-
padě brzdit návštěvníky areálu, jehož 
provoz nebude nikterak omezen, 
zůstane plně k  dispozici ostatním 
lyžařům. Třeba při sledování účastní-
ků také dostanou chuť si trať a slalom 
vyzkoušet a třeba právě mezi nimi 
objevíme nového krále a královnu 
amatérského lyžování,“ dodává ředi-
tel. 
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v Městském informačním centru.

Vydává Magistrát města Liberec, nám. 
Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. 
IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
redakční rada: Martina Rosenbergová, 
Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr Černý, 
Michael Dufek, Dana Lysáková, Pavel 
Chmelík. šéfredaktor: Pavel Chmelík 
(t. 731 681 090, chmelik.pavel@magis-
trat.liberec.cz). tisk: Geoprint Liberec. 
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
Vychází: 17. 2. 2014.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

rozdejte si to s čt sport na vrchol
I když se ve městě při pohledu z okna může zdát, že letos zima nepřišla, ve skiareálu na 
Ještědu vás přesvědčí o opaku, prakticky celý areál je v provozu a na sjezdovkách leží až 
půlmetrová vrstva perfektně připraveného sněhu. Pravidelně se zde navíc koná spousta 
akcí pro lyžaře. nejbližší je přímo za dveřmi.

uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 26. února

na Letnou

aBy MOhLy vyrazit do Olym-
pijského parku v Praze na Letné, 
čekalo je mnoho úkolů. Děti ze ZŠ 
Broumovská soutěžily ve štafeto-
vém běhu na symbolických 2014 
metrů a ve sportovně-olympijském 
kvízu. Natáčely spot se vzkazem 
pro naše olympioniky, vytvořily 
společnými silami funkční fandítka, 
jejichž fotky byly umístěny na web 
projektu Česko sportuje, kde pro 
ně mohla hlasovat veřejnost.

Děti zkrátka soutěžily s plnou 
vervou a vyhrály zájezd do Prahy. 
Čtyřicet vybraných dětí si během 
celodenního programu mohlo 
vyzkoušet olympijské sporty, cur-
ling, krasobruslení, snowboarding 
nebo běžecké lyžování, a stát se tak 
na malou chvíli třeba Šárkou Pan-
čochovou nebo Tomášem Verne-
rem. Propagace olympiády, kterou 
připravil pro základní školy Český 
olympijský výbor, se zdařila. 

veřejné bruslení o jarních prázdninách
Hledáte vhodnou aktivitu pro vaše ratolesti v době jarních prázdnin? V týdnu od 10. do 16. března připravil 

provozovatel Sport Parku Liberec rozšířené časy veřejného bruslení ve Svijanské aréně. Zabruslit si můžete přijít 
každý den v těchto časech:

Pondělí 10–11 hod.
Úterý 17.45–18.45 hod.
Středa 10–11 hod.
Čtvrtek 10–11 hod.
Pátek 10–11 hod.
Sobota 15–17 hod.
Neděle 15–17 hod.

Vstupné ve všední dny je 30 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti a studenty. 
O víkendu zaplatí dospělí 40 Kč a děti a studenti 25 Kč. Kdo nemáte 
vlastní brusle nebo je potřebujete nabrousit, navštivte prodejnu JB Sport 
vedle vchodu do Svijanské arény, kde vám za poplatek 80 Kč za pár brusle 
zapůjčí (oproti vratné záloze 1 000 Kč), nebo za 50 Kč nabrousí.

Více informací naleznete na webu na stránce veřejné bruslení.  
 www.sportparkliberec.cz

aktuální informace pro sport a volný čas: www.visitliberec.eu
aktuálně o ski areálu Ještěd:  www.skijested.cz

distribuce zpravodaje

čtvrtek 27. února v 15 hodin
zasedaCí MístNOst č. 11 v histOriCKé bUdOvě radNiCe

vÁŽeNí ObčaNé, zveMe vÁs Na

ZAsEDáNÍ ZAsTUPITELsTVA mĚsTA LIBErEc


