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Dopravní hřiště v obležení
Po zimní přestávce se v sobotu 9. dubna 2016 opět otevřely prostory Dětského dopravního 
hřiště pro veřejnost. Sezónu zahájilo město Liberec a Městská policie Liberec akcí Otevírání 
Dětského dopravního hřiště.

TRAMVAJÍ 
DO ROCHLICE

Standardem v krajském městě 
Liberec musí být pravidelná, 
rychlá, bezpečná, moderní 
a pohodlná MHD.

PRVNÍ STUDIE tramvajové trati 
do Rochlice vznikla na začátku roku 
2003. Tato důležitá dopravní spoj‑
nice z centra Liberce přesto dodnes 
neexistuje. Více si o rozšíření tramva‑
jové sítě přečtěte NA STRANĚ 12.

MĚSTSKÁ POLICIE dnes disponuje 
dvěma služebními auty s tímto systé‑
mem. Ten umí rozpoznat registrační 
značky, po kterých pátrá Policie ČR. 
Palubní kamera značky zaznamenává 
a v reálném čase vyhodnocuje podle 
databáze.

Na kradené vozidlo strážníky upo‑
zorní výstražný tón. Hlídky takto kon‑
trolují projíždějící nebo zaparkovaná 
vozidla.

Zatím poslední kradené auto obje‑
vili strážníci v prosinci při hlídkování 
na jednom z  libereckých sídlišť. Při 
průjezdu ulicí se rozezvučelo detekční 
zařízení upozorňující na podezřelou 

Škodu Octavii. Strážníci vozidlo prově‑
řili a zjistili, že je evidováno v databázi 
kradených vozidel. Podobný případ se 
stal v loňském roce i ve Vratislavicích 
nad Nisou. Na vozidlo vedené v pátrání 
narazila hlídka při průjezdu kolem jed‑
noho z vratislavických parkovišť.

Pátrání po odcizených vozidlech 
není jedinou funkcí, kterou systém 
zvládá. Dokáže i  rozpoznat, zda má 
vozidlo platnou, nebo propadlou tech‑

nickou kontrolu nebo odhalí zneužití 
registrační značky.

„Jedná se o pilotní projekt, který už 
má první úspěchy. Uvažujeme o nasazení 
systému do více vozidel, a tím pádem 
o důslednější kontrolu. Cílem je zkom‑
plikovat práci zlodějům aut a  občas 
i udělat radost okradeným majitelům,“ 
řekl primátor Liberce Tibor Batthyány. 
„Dokázal bych si představit, že by se tento 
systém mohl jednou propojit s novým 
parkovacím systémem, což by ještě více 
zefektivnilo práci strážníků,“ dodal.

Zařízení vyšlo celkově na 561 tisíc 
korun, z toho 500 tisíc pokryla dotace 
z ministerstva vnitra. 

Kladivo na zloděje aut v Liberci
Liberecké městské policii se osvědčil monitorovací systém, který pořídila do svých 
služebních vozidel. Pomocí kamer a aktualizované policejní databáze se strážníkům 
podařilo odhalit odcizená vozidla a desítky prošlých technických kontrol.
Jan Král

„Uvažujeme o širším 
nasazení systému. Cílem 

je zkomplikovat práci 
zlodějům aut.“

MALÍ ŘIDIČI. Cyklisté od nejútlejšího věku, kterých se sešlo přes čtyři stovky, si kromě jízdy zručnosti mohli vyzkoušet ošetření úrazů na 
silnicích, vyřešení křižovatek nebo poskládání povinné výbavy jízdního kola na interaktivní tabuli. V nesoutěžních aktivitách vévodily šlapací 
buggy, které malí řidiči nenechali zahálet ani minutu. Hřiště je otevřeno každý čtvrtek od 14.00 do 17.00.  Foto Jan Král

NOVÝ WEB 
MĚSTA

Zásadní modernizací prošly 
oficiální webové stránky 
statutárního města Liberec 
www.liberec.cz.

V  NOVÉ, ATRAKTIVNÍ podobě 
nabízejí návštěvníkům od 1. dubna 
moderní design a jednodušší orien‑
taci. Nové stránky kladou důraz na 
přehlednost obsahu a živou grafiku.
 ČTĚTE NA STRANĚ 2
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Nové webové stránky města
Od 1. dubna nabízí internetové stránky www.liberec.cz 
moderní design, jednodušší orientaci i možnost zobrazení 
na mobilních zařízeních. Nový městský web klade důraz na 
přehlednost obsahu a živou grafiku.
Redakce

Lidická hrušeň poroste v Liberci
Konec druhé světové války si v letošním roce připomeneme 
v neděli 8. května. Památka padlých vojáků bude uctěna 
v 10.00 na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Poté budou 
pietní oslavy pokračovat v 10.45 na Štefánikově náměstí.
Miluše Charyparová

MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ novinky 
patří nové základní členění menu 
a  vnitřní struktury, kdy jednotlivé 
položky jsou logičtěji a  intuitivně 
roztříděny z pohledu uživatele a jeho 
zájmu a  nikoliv z  pohledu úřadu 
a jeho členění, jak tomu bylo dříve.

Snahou při úpravě webu bylo 
návštěvníkům zjednodušit orientaci 
tak, aby se dostali k požadovaným 
informacím rychleji.

Další podstatnou funkční i grafic‑
kou změnou je, že samotná doména 
liberec.cz slouží nyní jako základní 
rozcestník. Z  něj uživatelé mohou 
pokračovat na stránky magistrátu 
a radnice či na turistický portál www.
visitliberec.eu.

Jak na hlavní stránce, tak v každé 
vnitřní sekci návštěvníky doprovází 
důmyslná nabídka s rychlými odkazy 
těch skutečně top hledaných služeb 
a informací, vybraných dle četnosti 
přístupů. „Město Liberec má koneč‑
ně stránky, které odpovídají dnešním 
trendům a především v co největší 
míře respektují návštěvníka. Kladli 
jsme důraz na to, aby lidé na strán‑

kách města našli snadno vše, co chtějí, 
a  to logikou jejich úhlu pohledu 
a situace, kterou řeší,“ řekl primátor 
Tibor Batthyány s  tím, že během 
krátké doby budou spuštěny i blogy 
zastupitelů, které jim umožní na webu 
města prezentovat své názory i získat 
zpětnou vazbu formou komentářů.

Proměnou prošly i samotné aktu‑
ality. Původní rozdělení na zprávy 
z města, zprávy z úřadu a upozornění 
zůstalo zachováno s tím, že na hlavní 
aktuality upoutají velké fotografie.

Stránky ještě doznají v nejbližších 
dnech drobných kosmetických úprav, 
provedených na základě nyní sbíra‑
ných zkušeností a námětů z ostrého 
provozu.

Novinkou je i  CityDashboard 
města (dashboard.liberec.cz), jehož 
prostřednictvím chce vedení města 
informovat o výsledcích činnosti ve 
vybraných oblastech.

Původní webové stránky města 
byly spuštěny v roce 2003. Naposle‑
dy prošly výraznou změnou počát‑
kem roku 2010 a později redesignem 
v dubnu 2014. 

NA ŠTEFÁNIKOVĚ NÁMĚSTÍ bude 
také zasazen štěp Památné Lidické 
hrušně v rámci udržení genofondu 
tohoto historicky vzácného stromu. 
Budeme tak dalším městem, které se 
k projektu připojí a podpoří myšlenku 
takzvaného Posla naděje.

Lidickou hrušeň zasadili dva 
občané Lidic v roce 1940 pod kos‑
telem u obecní studny. Zažila zkázu 
Lidic, byla svědkem krutých nacis‑
tických činů, vraždění a demolová‑
ní všeho, co stálo v cestě. Přestože 
tlaková vlna po výbuchu zlomila 
mladému štěpu korunku, hrušeň 
plenění nacistů přežila. V roce 2007 
byla vyhlášena památným stromem. 
Hrušeň se stala Poslem naděje, že i to 
největší příkoří se dá přežít.

V roce 70. výročí vyhlazení Lidic 
zahájilo Občanské sdružení Lidice 

spolu s  Občanským sdružením 
Genové sady Tachovska spoluprá‑
ci na projektu udržení genofondu 
tohoto stromu a  v  Tachově byla 
vyšlechtěna první dceřiná hrušeň 
z roubů Památné Lidické hrušně.

O  takto vzniklé dceřiné stromy 
projevila zájem více než desítka měst 
v České republice, a dokonce i v zahra‑
ničí. Město Liberec oslovilo Občanské 
sdružení Lidice již v  loňském roce, 
kdy mělo v úmyslu zasadit hrušeň při 
příležitosti 70. výročí ukončení druhé 
světové války. Bohužel tehdy nebyl 
vhodný štěp k dispozici, a tak sdružení 
mohlo přání vyhovět až letos.

Vedení města Liberec by rádo 
vyjádřilo vřelé poděkování předse‑
dovi sdružení panu Antonínu Nešpo‑
rovi a hlubokou úctu k projektu Posel 
naděje. 

duben 2016 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
věřím, že jste Velikonoce strávili přesně podle 

Vašich představ a že v těchto dnech už naplno 
užíváte pěkného předjaří.

V tomto editorialu rád připomínám výročí, která 
nás pojí k měsíci květnu. Prvního května to bude 15 let od písemného 
zpečetění vzájemného přátelství s německým městem Augsburg. Počátek 
myšlenky partnerství můžeme spatřit už po druhé světové válce, kdy došlo 
k odsunu většiny německého obyvatelstva z území Československa. Velké 
množství libereckých Němců odcházelo právě do oblasti Augsburgu, 
která jimi byla pomalu osidlována. Vzhledem k těmto událostem bylo 
vytvoření užší spolupráce s městem na jihozápadě spolkového státu 
Bavorsko, vzdáleným asi 530 km, jakýmsi přirozeným a logickým vývojem. 
Vzájemné česko ‑německé či německo ‑české kulturní dny už mají svoji 
tradici a dubnová návštěva zástupců Augsburgu, jejímž cílem bylo zahájit 
první kroky na přípravách Dialogu 2017, byla milým zpestřením mých 
každodenních pracovních povinností.

Historicky významné datum v dějinách naší země je 8. květen, konec 
druhé světové války v roce 1945. Den vítězství si letos připomeneme 
pietou na vojenském hřbitově v Ruprechticích a následně pak v parku na 
Štefánikově náměstí, kde bude symbolicky zasazen štěp Památné Lidické 
hrušně. Liberec tak bude dalším městem, které se k ojedinělému projektu 
udržení genofondu tohoto historicky vzácného stromu připojí, a podpoří 
tak myšlenku takzvaného Posla naděje.

A závěrem něco málo k přítomnosti. Zásadní modernizací prošly oficiál‑
ní webové stránky statutárního města Liberec. Nyní odpovídají trendům 
dnešního technického světa, a především v co největší míře respektují 
návštěvníka. Nové stránky kladou důraz na přehlednost obsahu a živou 
grafiku. Přizpůsobili jsme je tak, aby lidé na webu města i magistrátu našli 
snadno a rychle vše, co chtějí, a to logikou jejich úhlu pohledu a podle 
situace, kterou zrovna řeší. Přesvědčte se na www.liberec.cz.

Přeji Vám pěkné jarní dny. 
  Váš Tibor Batthyány

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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Medaile pro ředitelku školy
Medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost 
získala bývalá ředitelka Základní školy praktické v Gollově 
ulici v Liberci Jaroslava Hajduková.
Jana Kodymová

100 let dobré nálady
Sté narozeniny oslavila v pondělí 21. března ve Vratislavicích 
Anna Altmanová.
Jan Král

Filmová kancelář Liberec
Filmový štáb, který se na konci března usadil v centru 
Liberce, natáčel pilotní díl steampunkového seriálu Spark. 
Kromě propracovaných kulis mohli pozorovatelé spatřit 
také dva výbuchy. V jednom záběru byla zničena kulisa okna 
radnice, ve druhém pak vyletěla do povětří cisterna.
Jana Kodymová

MEDAILE UDĚLOVALA ministryně 
školství Kateřina Valachová v Hlav‑
ním sále Valdštejnského paláce 27 
učitelkám a učitelům z celé republiky 
u příležitosti Dne učitelů 28. března.

Medaile MŠMT prvního a druhé‑
ho stupně je nejvyšším resortním 
oceněním a uděluje se od roku 1997. 
Tento rok se slavnostní akt konal 
v úterý 29. března. V pátek 1. dubna 
Jaroslavu Hajdukovou na liberecké 
radnici přijal náměstek Ivan Langr.

„Paní Hajdukovou navrhl minister‑
stvu na ocenění náš odbor školství 
a sociálních věcí a vyšlo to,“ komen‑
tuje Ivan Langr a dodává: „Z toho 
mám samozřejmě upřímnou radost, 
o to víc, že jde o ocenění pedagožky 
z praktické školy.“

„Medaile je váhou vskutku těžká, 
stejně jako práce pedagoga, je to tak 
trochu symbolické. Vážím si ocenění 
a děkuji panu náměstkovi za nomina‑
ci,“ komentuje Jaroslava Hajduková.

Jaroslava Hajduková se 42 let 
věnuje oblasti speciálního školství 
a zvláště dětem s mentálním posti‑
žením. Několika generacím dětí 

pomohla začlenit se do společnosti, 
je aktivní členkou Asociace speciál‑
ních pedagogů, nadále působí ve 
školství a nezištně předává své zku‑
šenosti mladším kolegům.

„Jsem si vědoma, že učitelské povo‑
lání je obzvláště obtížné a zodpověd‑
né  – můžete zásadním způsobem 
pozitivně ovlivňovat životy mnoha 
dětí a žáků, nasměrovat je správným 
směrem nejen v  jejich vzdělávací 
dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro 
společnost klíčová, a proto považuji 
za zásadní zlepšit podmínky pro vaši 
práci,“ řekla oceněným pedagogům 
při slavnostním ceremoniálu minist‑
ryně Valachová. 

ANNA ALTMANOVÁ se narodila 
21. března roku 1916 v obci Železni‑
ce u Jičína. Na ženu měla zajímavé 
povolání. Opravovala žehličky a další 
drobné elektrospotřebiče.

Do Domova pro seniory ve Vratisla‑
vicích jí k nejkulatějšímu jubileu přišel 
pogratulovat náměstek primátora Ivan 
Langr a zástupkyně městské komise 
pro občanské obřady a  záležitosti. 
Oslavenkyni popřálo hodně zdraví 
také vedení Libereckého kraje a měst‑
ského obvodu Vratislavice nad Nisou.

„Cítím se dobře. Nikdy jsem si nic 
neodpírala a třeba v jídle se neome‑

zuji ani dnes. Beru život z  té lepší 
stránky a s úsměvem. Díky tomu jsem 
se dožila tak vysokého věku,“ svěřila 
se Anna Altmanová, která dodnes 
jednou týdně na muzikoterapii zpívá 
a  v  keramické dílně domova tvoří 
drobné ozdoby. Svým receptem na 
dlouhověkost se sama řídí. Radost 
ze života a optimismus dodnes šíří 
kolem sebe.

Vychovala dvě děti, dceru a syna, 
a podílela se také na výchově svého 
vnuka. Velkou část života prožila 
v Liberci. Do domova seniorů přišla 
před šesti lety. 

NEJEDNALO SE o  první natáčení 
v centru města v tomto roce, ale svým 
způsobem jisté prvenství obsadilo. 
Filmaři měli totiž zatím největší zázemí.

Zabrali široké okolí náměstí Dr. E. 
Beneše a zároveň areál bývalého výsta‑
viště LVT. Tam vyrostl jejich základní 
tábor (base camp). Filmaři tak využili 
celkem přes 3 000 m2 každý den. Libe‑
recký štáb tvořilo více než 120 osob, 
které byly ubytovány v Hotelu Praha 
přímo na náměstí u radnice.

Město si uvědomuje, že Liberec je 
pro filmaře zajímavý, a proto v loňském 
roce zřídilo filmovou kancelář při Měst‑
ském informačním centru Liberec. 
Společnost STILLKING FILMS, s.r.o., 
která ve spolupráci se studiem Walt 
Disney připravovala pilotní díl TV seri‑
álu Spark, byla s fungováním filmové 
kanceláře spokojená a jako poděková‑
ní za hladký průběh příprav a natáčení, 
věnovala městu 100 000 Kč na podpo‑
ru kultury v centru města. 

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři 

ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 27. 4. , 18. 5. a 24. 5. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Inzerce

AKTUÁLNĚ duben 2016

Hyundai nemusí podvádět, aby zvítězil.
Skórujte s nabídkou týmu GO Czech!

Patříte ke skutečným fandům špičkových českých automobilů? Využijte 
neopakovatelnou nabídku nejúspěšnějších domácích modelů ix20, Tucson a i30 
v limitované edici GO Czech! za ceny již od 279 990 Kč. Hyundai nikdy nepřestane 
ctít zásady fair play a svým příznivcům vždy zaručí výhradně nejvyšší kvalitu, 
výjimečný komfort i nejbohatší výbavu. Více na Hyundai.cz

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,2-6,5 l/100 km, emise CO2: 110-150 g/km
Hyundai i30 - kombinovaná spotřeba: 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2: 102-169 g/km
Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km
Fotografie je pouze ilustrativní. 

Auto Koutek s.r.o    Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice
tel.: +420 482 321 453        •         e-mail: hyundai@autokoutek.cz         •        www.hyundai.autokoutek.cz
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Lidové sady
Pøedprodej vstupenek dennì od 8 do 18 hodin, vèetnì víkendù. Rezervace www.evstupenka.cz.

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

tel: +420 482 710 649, +420 608 014 005

Prodej vstupenek na pokladnì Lidových sadù, od pondìlí do nedìle 8.00 - 18.00 hod, 

tel: 482 710 649 nebo 608 014 005  nebo na www.evstupenka.cz.

18. 4. V SRDCI AMAZONIE

19. 4. R. KØES�AN & DRUHÁ TRÁVA

21. 4. TY SYÈÁCI

25. 4. Souèasná tváø SEVERNÍ KOREJE

27. 4. Divadlo Háta: HVÌZDNÉ MANÝRY

28. 4. TALKSHOW Z. BUBÍLKOVÉ

29. 4. VÌTRNO & SEKVOJ

30. 4. ÈARODÌJNICKÝ REJ

  5. 5. IVO KAHÁNEK - pianista

  8. 5. TANEÈNÍ ODPOLEDNE se Svijankou

10. 5. Show skupiny SCREAMERS

12. 5. CHARLINE - francouzská zpìvaèka

27. 10. MINIPÁRTY s KARLEM ŠÍPEM 
a J. A. NÁHLOVSKÝM

ÚSPĚCH MUZEJNÍHO festivalu je 
mimořádný a každý rok se k němu 
připojuje stále více měst a institucí. 
Festival se tak stal ojedinělou akcí – 
významným kulturním a společen‑
ským fenoménem, který nemá svým 
rozsahem v Evropě obdoby.

Letos připadá Muzejní noc na pátek 
20. května. V Liberci jej zahájí v Gale‑
rii Lázně v 18.00, kde jsou připraveny 
Naivním divadlem také pohádky pro 
děti, různé dílničky, kulturní vystou‑
pení a samozřejmě prohlídky. Akce 
v Oblastní galerii Liberec končí půlnocí.

Do půlnoci bude otevřeno také 
Severočeské muzeum s přístupnou 
věží či Technické muzeum Liberec, 
které připravilo pro děti soutěž o ceny 
a rozdávání drobných hraček. Před 
Severočeským muzeem uvidí zájemci 
Science show iQLANDIE již od 16.00.

Na Muzejní noc se připravují i na 
druhém konci Liberce, ve Vratislavi‑
cích, kde od 17.30 zpřístupní nasví‑
cené exponáty automuzea.

Liberec propojí s Jabloncem nad 
Nisou kyvadlová doprava historic‑
kými vozy za dobrovolné jízdné. Na 
trase je plánovaná zastávka ve Vra‑
tislavicích.

V Jablonci mohou zájemci navští‑
vit Dům Jany a  Josefa  V. Schejba‑
lových či Muzeum skla a bižuterie. 
A například v Turnově pak Muzeum 
Českého ráje nebo Dlaskův statek 
v Dolánkách.

Objekty by měly být otevřené od 
16–18 hod. do půlnoci. Bližší infor‑
mace najdete na www.visitliberec.eu 
nebo webových stránkách jednotli‑
vých institucí. 

Muzejní noc pod Ještědem
Jen jednou v roce nabízí muzea a galerie návštěvníkům 
noční prohlídky a řadu doprovodných programů. Letošní 
muzejní noc se odehraje 20. května.
Redakce 20. KVĚTNA
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Akce
měsíce

Zlevnili jsme
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!
nejžádanější vozy!

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů!

        1                 1         

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

VW PASSAT COMBI, 2011, 2.0 TDi, 103 kW, diesel, nové v ČR, servisní 
knížka, automatická klimatizace, navigace, parkovací asistent, 
tempomat, multifunkční volant, senzor deště, bi-xenony a více.

KIA SPORTAGE 4x4, 2010, 2.0 CRDi, 100 kW, diesel, nové v ČR, 
servisní knížka, automatická klimatizace, parkovací asistent, 
vyhřívané sedačky, tempomat, senzor deště, ABS, ASR, ESP a více.

750 vozů SUV

        1                 1         

ŠKODA OCTAVIA, 2009, 2.0 TDI, 103 kW, diesel, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, automatická klimatizace, navigace, 
parkovací asistent, vyhřívané sedačky, tempomat, ASR, ESP a více.

1000 vozů Škoda Octavia

389 999 Kč229 999 Kč 369 999 Kč
Cena v hotovostiCena v hotovosti Cena v hotovosti

220 vozů VW Passat
Akční cena

179 999 Kč

Akční cena
289 999 Kč

Akční cena
309 999 Kč

Měsíčně od: 830 Kč Měsíčně od: 1243 Kč Měsíčně od: 1179 Kč

Vybírejte až z 100 000 Kč
Slevy

až

LIBEREC, Tanvaldská 1108
PO–NE 9:00–21:00

Akční cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena vozu 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně) 30 %, t.j. 75 000 Kč. Doba trvání úvěru 60 měsíců. RPSN 8,27 %. Měsíční splátka 3546 Kč. Celková výše 
spotřebitelského úvěru: 175 000 Kč (pořizovací cena minus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem 212 760 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba 7,97 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. U výpočtu financování 
může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % z ceny vozu. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle 
vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů lišit. Akci koupě vozu na úvěr bez navýšení mohou využít všichni zákazníci, kteří pro koupi vozu využijí možnosti � nancování s našimi vybranými partnery s akontací od 50 % a fixní dobou splácení 
12 měsíců. Akce se vztahuje na vozy v kategorii http://www.aaaauto.cz/bez-navyseni/. Akci není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami a není ji možné nárokovat zpětně. Akci je možné využít ve všech pobočkách autosalonu AAA Auto International 
a.s. od 1. 3. 2016 až do odvolání. Reprezentativní příklad: Cena auta před slevou: 200 000 Kč. Speciální sleva z ceny vozy v akci „úvěr bez navýšení: 5720 Kč. Akontace: 100 000 Kč. Doba trvání úvěru: 12 měsíců. Měsíční splátka: 3546 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 
94 280 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem: 99 996 Kč. Úroková sazba: 10,99 %. RPSN: 11,63 %. Konečná (celková) částka zaplacená zákazníkem za vůz na úvěr: 199 996 Kč. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Společnost AAA Auto International a.s. 
vykonává zprostředkovatelskou činnost pro více věřitelů. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

Auto na 
splátky
bez navýšení!

Vyberte si vůz 
s výhodným financováním 
a nepřeplatíte ani korunu!

Inzerce

MALÍ I VELCÍ si rádi zatvoří, zazpívají 
a zatancují s Řehečským Kvartetem. 
První nedočkavci se zde scházejí již 
ráno od 9.00 hodin.

Určitě nebude chybět paličkovaná 
krajka, vizovické pečivo a další.

Máme se všichni na co těšit. 
8. května je v Kryštofově Údolí vždy 
krásně, ať svítí sluníčko nebo padá 
jarní deštík.

Těšíme se na pohodový den s tou 
nejlepší náladou. 

Den řemesel 
v Kryštofově Údolí
Již tradičně se 8. května sejdou v Domě Řemesel výtvarníci 
a hudebníci, aby v malebném prostředí historického 
„miniskanzenu“ předvedli, co dovedou a s lásku předají 
dalším generacím.
Tereza Michálková

8. KVĚTNA CARY U ARENYCARY U ARENY

sportparkliberec.cz

30. dubna 2016
Co vás čeká:
● zapálení 4m vatry s čarodějnicí, ohňostroj
● lampionový průvod, soutěže pro děti
● občerstvení a možnost opékání na ohni
● testovací jízdy vozů ŠKODA, čtyřkolky
● rockové pecky v podání kapely KRAKATIT
● AKCE ŠPEKÁČEK ZA 10 Kč

Kde? Horní parkoviště u Home Credit Areny
                  Začínáme již od 15 hodin
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Děti z 1. stupně ZŠ Sokolovská přivolaly jaro žlutými barvami. Byly oblečeny žlutě a poslaly 
vzkaz sluníčku prostřednictvím balónků. V tělocvičně 150 dětí a devět učitelek vytvořilo živé 
slunce. Přestože jsme se ten den probudily do bílého rána, akce nám zlepšila náladu.  
 Kolektiv učitelek 1. stupně

Voláme jaro „Žlutým dnem“

Letos jsme se na ZŠ Česká rozhodli přivítat jaro trochu netradičně – Velikonočním jarmarkem. 
Velkému dni předcházelo mnoho hodin příprav ve třídách i  v  družině. Do tvorby zápichů, 
věnečků, závěsů, zajíčků, motýlků, kraslic a  dalších velikonočních dekorací se zapojilo více 
než 250 dětí. Zahanbit se nenechaly ani některé maminky, které napekly velikonoční dobroty, 
a tatínkové, kteří upletli pomlázky.
Těšil nás velký počet návštěvníků a také velký zájem o dětské výtvory. Zdá se, že by se tato akce 
mohla stát novou tradicí, při které se setkávají všichni, kteří mají rádi naši školu.  ZŠ Česká

Velikonoční jarmark

STÁŽISTÉ Z  ČÍNY, Egypta, Gruzie, 
Indonésie a  Brazílie byli ubytováni 
v  rodinách našich žáků. Dorozumí‑
vacím jazykem byla angličtina, a tak 
měly celé rodiny možnost zdokonalit 
se v komunikaci v tomto jazyce.

Netradiční týden začal uvítacím 
ceremoniálem a  děti ze 4. a  5. třídy 
také krátce představily jejich země 
(páťáci hovořili anglicky). Společně 
si také zazpívali za doprovodu členů 
kytarového kroužku.

Pak na stážisty čekaly první prezen‑
tace jejich zemí ve třídách. Děti získaly 
mnoho nových informací, naučily se 
tančit národní tance, vyzkoušely si 
základy kung ‑fu nebo masáž očí. Vyro‑
bily si čínské novoroční přání, vytváře‑
ly indonéské látkové vzory. Zkusily si 

napsat své jméno pomocí hieroglyfů či 
čínské nebo gruzínské abecedy, naučily 
se i základní slovíčka v národních jazy‑
cích našich lektorů.

Prezentace studentů byly opravdu 
zajímavé a v každé třídě se našlo něko‑
lik zvídavých dětí, které nepřestávaly 
klást nové a nové otázky.

Ve středu se naši studenti místo 
prezentací vypravili do města se žáky 
8. třídy. Ti si pro ně připravili povídání 
v angličtině o nejzajímavějších kou‑
tech Liberce. Během procházky začalo 
hustě sněžit, a tak se studenti seznámili 
i s libereckou zimou.

V pátek stážisté připravili pro děti 
z prvního stupně stánky, u kterých děti 
mohly ochutnat národní jídla a poznat 
další zajímavosti o jejich zemích. 

V OKRESNÍM KOLE soutěže v ovlá‑
dání programu  Office se umístil na 
1. místě Jan Šimonka a v okresním kole 
v programování zvítězil Jaroslav Hořák, 
oba ze ZŠ Oblačná. Jaroslav byl úspěš‑
ný i v okresním kole fyzikální olympiá‑
dy, ve kterém také získal 1. místo.

V okresním kole Pythagoriády 5. tříd 
se umístil na 1. místě žák čtvrté třídy 
Tomáš Kelbasa. V rozřazovacím kole 
soutěže Zooriskuj nás zastupovaly 4 
trojčlenné týmy. V silné konkurenci 84 
týmů škol z celého Libereckého kraje 
se všechny naše týmy umístily do 

osmého místa a tři postupují do finále, 
ve kterém bude bojovat 8 nejlepších 
týmů.

Hezkou tečkou tohoto měsíce byl 
velikonoční jarmark, na kterém si mohli 
rodiče a přátelé školy nakoupit drobné 
výrobky vytvořené našimi dětmi.

Pro malé návštěvníky byly připra‑
veny dílničky, kde si mohli sami něco 
vytvořit, a  aby nebylo čekání pro 
dospělé dlouhé, mohli si posedět 
v  kavárničce, dát si kávu nebo čaj, 
nějaký zákusek, které připravila děv‑
čata kroužku vaření. 

TENTOKRÁT JSME spojili síly i  se 
Svazem měst a obcí ČR, s nímž koor‑
dinujeme nejen komunikaci s jednot‑
livými výbory i senátorskými kluby, ale 
rovněž znění pozměňovacího návrhu, 
jenž by zavedení spádových obvodů 
kolem mateřských škol z novely škol‑
ského zákona vypustil.

Spoléháme na to, že řada senátorů 
přišla do horní komory právě z obec‑
ních samospráv a bude problematice 
z praktického hlediska rozumět více 
než ministerstvo školství.

Vzhledem k  tomu, že MŠMT už 
obcím neoficiálně vzkázalo, že nepři‑
pustí, aby se novela vrátila zpět k hla‑
sování do sněmovny (tedy se nějak 
změnilo znění zákona), pokračujeme 
v přípravách na situaci, v níž budeme 
spádové obvody od školního roku 

2017/ 2018 muset povinně zavést, jako 
je tomu ze zákona i u ZŠ.

V tuto chvíli tak diskutujeme už jen 
dvě alternativní řešení (slučování školek 
nakonec nebudeme navrhovat) – jeden 
spádový obvod pro všechny MŠ a pře‑
krývající se spádové obvody pro více 
MŠ, přičemž zatím preferujeme jako 
kompromisní variantu druhou, která na 
jedné straně umožní zachovat všech 
stávajících 31 mateřských škol, na straně 
druhé nezatíží tolik ředitele školek při 
zápisech dětí v rámci správního řízení.

Všechny zvažované možnosti ale 
každopádně omezí dosavadní svo‑
bodnou volbu mateřské školy rodiči 
(preference dle blízkosti zaměstnání, 
ŠVP, bydliště prarodičů apod.). Tu totiž 
dokáže zachovat pouze současný 
systém bez spádových obvodů. 

Mezinárodní Edison
Na ZŠ náměstí Míru prožili jeden týden se sedmi stážisty 
z pěti různých zemí světa. Zúčastnili se totiž projektu 
Edison, který je zaměřený na poznávání jiných kultur, zemí 
a zvyků.
Barbora Melicharová, ZŠ náměstí Míru

Úspěšný březen v Oblačné
Letošní březen byl pro ZŠ Oblačná velmi úspěšný. Její žáci 
sbírali jednu cenu za druhou.
Martin Prade, ZŠ Oblačná

Spádové obvody MŠ: druhá šance
Souboj o zavedení tzv. spádových obvodů i do 
předškolního vzdělávání se přesunul do Senátu.
Ivan Langr, náměstek primátora

duben 2016 MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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V  pondělí 21.  března uspořádala školní družina ZŠ Broumovské tradiční velikonoční dílny 
pro rodiče s  dětmi. Bylo z  čeho vybírat. Vychovatelky připravily vše potřebné pro tvorbu 
rozmanitých velikonočních dekorací. Děti si mohly vytvořit kuřátko ze šišek, slepičku 
z kartonu, ozdobit keramické vajíčko nebo polepit beránka popcornem. O  jarní setkání byl 
velký zájem. Kromě krásných výrobků si všichni odnesli i hezký zážitek z příjemně prožitého 
odpoledne. ZŠ Broumovská

Velikonoční tvoření

VYHRÁT SE povedlo i  třídě 3. B 
a 30. března naše třeťáky za odměnu 
navštívil olympionik  – kanoista Jiří 
Prskavec, který na světovém šampi‑
onátu v  Londýně v  roce 2015  získal 
zlaté medaile v individuálním závodě 
i v závodě hlídek.

Děti si s  ním vyzkoušely některé 
prvky z jeho kondiční přípravy zamě‑
řené na posilování, cvičení obratnosti, 
rovnováhy, rychlosti. Spolu se členy 
Českého olympijského výboru žákům 
připravil několik sportovních disci‑
plín. Po krátké rozcvičce si děti zkusily 
balancovat na velkém míči, co nejdéle 

se udržet v poloze čápa, zdolat překáž‑
kovou dráhu i posilovat s plnými míči.

Po tréninku proběhla beseda 
s autogramiádou a společné focení. 
Hosté přivezli dětem spoustu dárků, 
které ještě umocnily nevšední zážitky 
a krásně prožité dopoledne.

Zkrátka nepřišli ani další žáci školy. 
Bylo vytvořeno pět družstev, ve kte‑
rých byli zastoupeni žáci 3. až 9. roč‑
níku. Soutěžili mezi sebou ve stejných 
disciplínách jako třeťáci. Za své výkony 
byli rovněž odměněni a celé sportovní 
dopoledne bylo završeno autogrami‑
ádou. 

Den s olympionikem na Barvířské
Dvě třídy ze ZŠ Barvířská se zapojily do soutěže Radia 
Junior Českého rozhlasu – Ušoun Rušoun na stopě Karlu IV. 
Děti se během celého roku seznamují s životem našeho 
významného panovníka a mohou každý měsíc vyhrát 
nějakou pěknou cenu.
Martina Šímová, ZŠ Barvířská

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ duben 2016

Otevíráme prostor pro diskuzi o školství
Dokument s názvem Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (ke stažení na www.liberec.cz/langr) je na 
světě! Jak jsem již předeslal v minulém Zpravodaji, každý čtenář má tak nyní k dispozici poměrně hutný a informačně naditý 
materiál, který ho seznámí se širokou paletou aktivit, které naše základní školy dělají, či naopak nedělají.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu 

NYNÍ TAK můžeme přistoupit k dru‑
hému, zásadnějšímu kroku, v němž se 
soustředíme na vymezení toho, co jako 
veřejnost od škol skutečně očekáváme, 
a to na základě předem stanovených 
konkrétních ukazatelů kvality.

Už v  loňském roce jsem v prvním 
dokumentu rezortu s názvem Draft dal‑
šího rozvoje předškolního a základního 
vzdělávání ve městě Liberec do roku 
2020 (ke stažení na www.liberec.cz/
langr) uvedl modelové schéma vzdě‑
lávací politiky města Liberec i se všemi 
jejími aktéry, kteří by se na definování 
nástrojů i požadavcích na vzdělávací 
proces a  jeho kvalitu měli podílet – 
město, školské rady, zaměstnavatelé, 
rodiče či experti aj. (Draft, s. 19.)

Uveďme si dvě ukázky toho, zda 
tento žádoucí proces dnes funguje – 
například při pohledu na kritéria 2.1 
a 3.4 (Přehled, s. 9 a 24) je patrné, že 
rodiče jsou mnohdy do školské praxe 
zapojeni jen velmi málo a spíše pasiv‑
ně. Musíme si zvyknout, že komunikace 
v tak významném veřejném prostoru, 
jakým školy jsou, nemůže být jedno‑
cestná, tedy jen od škol směrem k jejich 
okolí, ale obousměrná.

Z kritéria 2.11 (Přehled, s. 19–20) zase 
vyplývá, že ne všechny základní školy 
spolupracují se školami středními, ještě 
méně pak s těmi, jež mají technické 
zaměření. Což je při momentálních zná‑
mých potřebách (nejen) libereckých 
zaměstnavatelů minimálně překva‑

pivé. Přestože jsme teprve na samém 
počátku úvah, jakéže indikátory kvality 
školám stanovíme, je zjevné, že zinten‑
zivnění aktivní komunikace s rodiči, ale 
i prostupnost vzdělávání s odbornými 
školami či potenciálními zaměstnava‑
teli (např. na úrovni zavedení skutečné‑
ho kariérního poradenství) bude zcela 
jistě mezi nimi.

Na druhé straně je zřetelné, že 
musíme školám v tomto procesu pone‑
chat značnou míru autonomie, jakou 
jim ostatně zaručuje i školský zákon. 
Chceme tedy definovat především spo‑
lečné konkrétní CÍLE, ale cesty, jimiž lze 
těchto cílů dosáhnout, si školy budou 
v podstatném rozsahu určovat samy. 
Na nás bude naplňování ukazatelů prů‑

běžně sledovat a vyhodnocovat. Jako 
zřizovatel v  tom samozřejmě nebu‑
deme osamoceni – (kromě vlastního 
sebehodnocení škol) chceme zapojit 
především školské rady, které jsou 
nyní spíše formálním orgánem, rodiče 
či třeba žáky.

Poté, co jsme zahájili diskuzi o škol‑
ství v  Liberci pořádáním veřejných 
debat (od loňska se uskutečnily už tři), 
mohu říci, že nyní všeobecný prostor 
pro komunikaci o libereckých ZŠ ote‑
víráme dokořán. Využijte ho, adresujte 
nám své připomínky i náměty, účastně‑
te se veřejných diskuzí, ale především 
se aktivně zajímejte alespoň o tu školu, 
kterou navštěvují či budou navštěvovat 
vaše děti. 

Každoročně bude město Liberec vyhlašovat soutěž Kulturní počin roku.
Cílem je podnítit veřejnost k většímu zájmu o kulturní dění v Liberci. Zároveň 
jde také o to, ocenit nejlepší příspěvek v oblasti kultury v daném kalendářním 
roce. Vítězové soutěže obdrží, kromě jiného, také odměnu do 20 000 korun.
„Slovem nejlepší lze rozumět počin umělecky nejhodnotnější, ale také zají-
mavý zapojením nezvyklých aktérů, novátorský, přínosný pro veřejný prostor, 
odvážný, nejpopulárnější, nejvíce navštívený a podobně,“ upřesnil náměstek 
pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.
Do soutěže lze přihlásit jakýkoli počin, realizovaný v Liberci v daném kalendář-
ním roce, který je možné zařadit do předem vymezených kategorií z oblasti kul-
tury: divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozice, literární po-
čin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických památek, živé 
veřejné vystoupení či mediální počin (film, audio, rozhlas, nová média, tisk). 
Nominace lze zasílat po celý kalendářní rok. Více na http://1url.cz/gtKGs. 

KULTURNÍ POČIN ROKU
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„ODBOR SPRÁV Y veřejného 
majetku provádí pravidelnou kont‑
rolu stavu komunikací a na základě 
posouzení aktuálního stavu, a s při‑
hlédnutím ke zkušenostem z minu‑
lých let, je zřejmé, že po konci zimního 
období bude velká část komunikací 
ve vlastnictví statutárního města 
Liberec vyžadovat rozsáhlou výspra‑
vu výtluků,“ popisuje náměstek pro 
technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela.

Vyhodnocení předložených nabí‑
dek na výběr dodavatele stavebních 
prací proběhne během dubna.

Rozsah nutných oprav bude prová‑
děn s ohledem na omezené finanční 
prostředky. Jedná se tak o nejnutnější 
zásahy, převážně u lokálních závad na 
komunikacích. Zpravidla jsou nejpr‑
ve opravovány komunikace II. třídy 
a následně III. a IV. třídy.

„Předpokládané náklady na tyto 
opravy jsou do 5 700 000 Kč,“ vyčísluje 
náměstek Kysela a dodává: „Termín 
zahájení prací bude po podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem, 
což předpokládáme v  průběhu 
června  2016. Hotovo by mělo být 
v září.“ 

SYSTÉM SÍDELNÍ zeleně má zma‑
povat jednotlivé parky, městské lesy 
a  ostatní zelené plochy ve městě 
a  zároveň tato místa v  rozumné 
docházkové vzdálenosti propojit. 
Část systému zeleně se stane závaz‑
nou součástí nového územního 
plánu.

V minulosti bylo v anketách zjiš‑
těno, že lidé i přes výhodnou pozici 
města obklopeného přírodou vníma‑
jí nedostatek zeleně, a to především 
v centru.

„Celý systém je nastavený tak, 
aby se dalo z jednoho konce města 
na druhý projít zelení. Počítáme 
i s napojením na okolní krajinu. Aby 
byl systém funkční, bude samo‑
zřejmě někde potřeba vybudovat 
pěší propojení a doplnit mobiliář,“ 
upřesnila náměstkyně pro územní 
plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí Karolína Hrbková.

K financování projektu se nabízí 
partnerství v rámci Programu přes‑ 
hraniční spolupráce 2014–2020 mezi 
ČR a  Saskem  – projektu BIDELIN. 
Celkové výdaje činí 1 873 873,20 
Kč, požadovaná výše podpory je 
1 686 485,88 Kč. Spolufinancování 
města činí 187 387,32 Kč (10 %).

Dalším schváleným projektovým 
záměrem je Sociální bydlení města 
Liberec. Cílem projektu je tak zvýšit 
počet městských sociálních bytů. 
Důvodem je jednak dlouhodobá 
vysoká poptávka (10:1), a  navíc se 
město musí s předstihem připravit 

na zákon o sociálním bydlení, jímž 
by měla být od příštího roku obcím 
uložena povinnost zajistit dostatečné 
kapacity sociálního bydlení.

Město nyní bytový fond (cca 1 200 
bytů) pojímá výhradně jako sociální 
bydlení. Byty jsou nově přidělovány 
pouze žadatelům v tíživých životních 
situacích, a nikoli běžným zájemcům, 
kteří se mohou uplatnit na komerč‑
ním trhu s byty.

Náklady projektu budou spolufi‑
nancovány z Integrovaného regio‑
nálního operačního programu (IROP) 
prostřednictvím Integrovaného 
plánu rozvoje území (IPRÚ). Celkové 
náklady nepřesáhnou 155 160 000 Kč, 
z toho dotace IROP činí 131 886 000 
Kč a  dotace ze státního rozpočtu 
7 758 000 Kč. Spoluúčast města bude 
včetně 5% rezervy činit maximálně 
23 574 000 Kč (15 %).

Rada města schválila také projek‑
tový záměr s názvem Aglomerace 
Liberec – Zittau: podpora vzájemné 
spolupráce, rozvoje a  prosperity 
(ALiZi). Cílem projektu je vytvoření 
základního strategického dokumen‑
tu pro budoucí spolupráci obou 
partnerských měst cestou udržitel‑
ného rozvoje a  trvalé prosperity. 
Součástí je analýza problematiky 
v  oblastech bydlení, vzdělávání, 
kultury, cestovního ruchu a marke‑
tingu, životního prostředí a mobility 
na obou stranách hranice. Projekt je 
v souladu se Strategií rozvoje SML 
pro období 2014–2020. 

Opravy silnic začnou v červnu
Liberečtí radní schválili opravy silnic II., III. a IV. třídy, které 
jsou po zimě plné děr.
Redakce

Radní schvalovali projektové záměry
Liberečtí radní se zabývali projekty, které chce město 
realizovat s pomocí evropských dotací. Schválili projektové 
záměry Systému sídelní zeleně v Liberci, Sociálního bydlení 
města Liberce a Aglomerace Liberec – Zittau.
Redakce

ZPRÁVY Z RADY
� Rada�města�22.�března�2016

Publikace o Německočeské 
výstavě v roce 1906

Město Liberec podpoří vydání 
publikace Německočeská výstava 
1906, kterou připravuje Oblastní 
galerie Liberec k  chystané výsta
vě o  této pro Liberec významné 
historické události. Radní schválili 
poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc 
Kč, která poslouží na tisk publikace 
v nákladu 700 kusů.

Katalog, doplněný fotografiemi 
a plány, připomene podobu výstavi
ště a tehdy vystavená výtvarná díla. 
Německočeská výstava v roce 1906 
byla významnou událostí v dějinách 
města. Pro mnoho obyvatel Liberce 
je to dosud neznámá kapitola a sou
časné okolí Husovy ulice si vůbec 
nespojují s  výstavištěm, které tady 
v roce 1906 vyrostlo.

Parkovné (nejen) u škol 
až od 8.00

Od června dojde k posunutí ho
diny, kdy se začíná platit parkovné 
v  parkovacích automatech v  libe
reckých ulicích, ze sedmé hodiny 
ranní na osmou.

Vedení města tak vychází vstříc 
podnětům, které přišly především 
od rodičů školáků.

„Obdrželi jsme podněty od zá
kladních škol ohledně problémů 
s parkováním pro rodiče žáků v ran
ních hodinách,“ popisuje náměstek 
pro technickou správu majetku 
města Tomáš Kysela a  doplňuje: 
„Řešením je posunutí provozní doby 
parkovacích automatů v návštěvnic
kém stání.“

V  současnosti je provozní doba 
parkovacích automatů v  režimu 
pondělí až pátek od 7.00 do 18.00 
hodin, v sobotu od 8.00 do 13.00 
hodin a  v  neděli je parkování bez 
omezení.

Regulace dopravy v  klidu spo
čívá v  úpravě časového pásma ve 
všední dny, a to z původní provozní 
doby od 7.00 do 18.00 na provozní 
dobu od 8.00 do 18.00 hodin.

Dále je navrhováno upravit sazbu 
D (zelený tarif) z původních 20 Kč 
za 24 hodin na maximální cenu 20 
Kč celodenního parkování bez pře
sahu předplatného do dalšího dne.

„To uvítají především ti, kteří 
parkují u pracoviště. Ráno přijedou 
v  sedm hodin, zaplatí celodenní 
parkovné, to se začne započítávat 
až od osmi hodin a potrvá do konce 
provozní doby automatu, a  tou je 
18. hodina,“ vysvětluje náměstek 
Kysela.

Sazba D za stání silničních moto
rových vozidel se týká parkovacích 
zón s 22 parkovacími automaty. 

ZPRÁVY Z RADY
� Rada�města�22.�března�2016

Za první dva měsíce vyšší 
příjmy o 40 miliónů

Velmi dobře se vyvíjely za první 
dva měsíce letošního roku sdílené 
daně pro statutární město Liberec. 
V porovnání s plánem bylo inkaso 
vyšší o cca 10 mil. Kč a v porovnání 
se skutečností loňského roku je ná
růst o 15 mil. Kč.

Největší vliv na nárůst měly daně 
z  příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti a DPH, každá z těchto daní 
byla vyšší o cca 5 mil. Kč v porovná
ní s loňským rokem. Celkové příjmy 
byly za první dva měsíce vyšší o cca 
40 mil. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu do
šlo k  celkovému zvýšení výdajů 
oproti loňskému roku o  cca 100 
mil. Kč. Nárůst je jednak způsoben 
zvýšenými úroky (22 mil. Kč) z roz
šířeného směnečného programu, 
což je však kompenzováno vyšším 
příjmem z komunálního dluhopisu.

Největší nárůst výdajů je v  po
ložce nákup ostatních služeb, kde 
je za první dva měsíce čerpání vyšší 
o cca 60 mil. Kč než ve stejném ob
dobí loňského roku. Nárůst je způ
soben zejména novým způsobem 
evidence hospodářské činnosti, kde 
část nákladů byla převedena do 
výdajů hlavní činnosti, ale hlavně 
výdaji za správu veřejného osvětle
ní a na parkovací systém, které loni 
v uvedeném období nebyly.

Pomoc ohroženým 
rodinám s dětmi

I v letošním roce se město Libe
rec rozhodlo podpořit Centrum pro 
zdravotně postižené Libereckého 
kraje (CZP LK), které na území 
Libereckého kraje realizuje pro
jekt na podporu ohrožených rodin 
s dětmi, financovaný ministerstvem 
práce a  sociálních věcí. Liberec 
se na projektu účastní částkou 
110 000 Kč.

Díky projektu, který se osvědčil 
už v minulých třech letech, je mož
né rodinám z  evidence sociálně
právní ochrany dětí poskytovat 
komplexní pomoc s cílem zabránit 
dalšímu prohlubování ohrožení, ve 
kterém se tyto rodiny nacházejí. 
Jedná se například o  poskytování 
odborné psychologické a  právní 
podpory a podpory v oblasti finan
cí.

Celkové náklady projektu na 
letošní rok činí 2,5 miliónu Kč. Se
dmdesát procent nákladů bude 
financováno z  dotace ministerstva 
práce a  sociálních věcí, na zbylých 
750 tisíc Kč se skládají města s od
dělením sociálně právní ochrany 
v Libereckém kraji. 
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„MILE MĚ PŘEKVAPILA vysoká účast 
místních občanů na jednotlivých bese‑
dách. Padaly tam dotazy a  mnoho 
připomínek, z nichž mnohé můžeme 
zapracovat ještě do podzimu, kdy pro‑
běhne klasické veřejné projednání,“ 
říká Karolína Hrbková, náměstkyně 
pro územní plánování, veřejnou zeleň 
a životní prostředí.

Na besedách byly představeny změny, 
které vyšly z nových pokynů pro jeho 
zpracování a které schválilo zastupitel‑
stvo v červnu 2015. Nově se tak změnila 
výhledová velikost města, přibyl výkres 
koncepce krajiny a byly doplněny další 
důležité části územního plánu, jako např. 
charakter zástavby v různých lokalitách, 
specifikace rozvojových oblastí, určení 
maximální přípustné výšky budov apod.

BLOKUJEME ROZVOJ MĚSTA?
Rozvoj města rozhodně neblokuje‑

me. Nový návrh ÚP přináší 9 080 nových 
bytových jednotek (dle metodiky počítá‑
me pro jednu bytovou jednotku 100 m2, 
takže může být bytů i  více), zároveň 
počítáme s tím, že v rámci těchto hodnot 
může vyrůst až 3 258 nových rodinných 
domů. Obavy, že nemáme dostatek bytů 
a lokalit pro bydlení v rodinných domech, 

jsou tedy liché. Snížení výhledové veli‑
kosti města o cca 3 500 obyvatel vychází 
ze zapracování hodnot posledního sčí‑
tání lidí, bytů a domácností, které jasně 
ukazují demografický pokles v populaci 
v celé ČR. To umožní zachovat některé 
zelené plochy nezastavěné, většinou se 
vyřadily ty hůře dostupné, bez vybudo‑
vané infrastruktury. Ovšem pokud by se 
ukázalo, že potřeba bytů bude větší, je 
možné územní plán aktualizovat.

ZELEŇ JE JEDNOU Z PRIORIT
V  Liberci se dlouhodobě ve všech 

anketách objevuje, že nejvíce si občané 

města váží na Liberci jeho okolí – dostup‑
nosti krásné krajiny hned za hranicí 
města. Také mnoho lidí trápí nedávná 
minulost, kdy došlo k mnohdy necitlivé 
zástavbě hlavně v centru, aniž by se více 
dbalo na veřejný prostor a zeleň. Roz‑
hodli jsme se to změnit i na úrovni nově 
připravovaného ÚP a ve spolupráci s pro‑
jektantem ÚP architektem Plašilem jsme 
připravili nový výkres Koncepce krajiny, 
který zahrnuje základní kostru Systé‑
mu sídelní zeleně města Liberce. Tato 
koncepce ve městě vymezuje systém 
městských a místních (čtvrťových) parků 
a jejich propojení. Každý občan Liberce 

tak bude mít garantováno, že v dosahu 
15 až 30 minut pěší chůze bude mít 
k využití ucelenou plochu veřejně pří‑
stupné zeleně pro různé typy rekreace.

Tímto ale práce se zelení nekončí, 
systém je potřeba doplnit o  drobné 
plochy zeleně skryté v zastavitelných 
plochách (drobná dětská hřiště na síd‑
lištích, zelená zákoutí podél potoků, 
aleje apod.). Na tom již nyní spolupra‑
cujeme v rámci navazujícího projektu 
s městem Drážďany, které bude i některé 
námi vyvinuté prvky a přístupy přebí‑
rat. Obdobně postupují i ve Vídni, kde 
podobný systém také začínají budovat. 
I proto je Vídeň opakovaně hodnoce‑
na jako nejpříjemnější město pro život 
v rámci celé Evropy, což je směr, kterým 
bychom se chtěli ubírat.

„Naším cílem je funkční a  krásné 
město, ve kterém lidé chtějí žít. Takové 
město je ovšem potřeba zodpovědně 
plánovat, abychom zajistili pro budou‑
cí generace stejnou kvalitu bydlení, 
kterou dnes v Liberci představuje napří‑
klad v minulosti dobře a zodpovědně 
naplánovaná čtvrť Lidové sady,“ uzavírá 
náměstkyně primátora pro územní plá‑
nování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
Karolína Hrbková. 

ROZVOJ MĚSTA SE ZASTAVIL. To tvrdí 
například kolegové Šolc a Zámečník od 
Starostů pro Liberecký kraj. Mají vlast‑
ně pravdu, jen tu větu nenapsali správ‑
ně. Měla by totiž znít: Nekoordinovaný 
a chaotický rozvoj města se zastavil. 
Roky zde totiž platilo, že prioritou je 
stavět. Bylo téměř jedno kde, často se 
neřešilo, zda jsou k dispozici kapacitní 
silnice, zda je v územním plánu dosta‑
tečně chráněna zeleň a veřejný prostor.

Změna prosazuje jiný pohled na 
územní plánování. Podobný jako naši 
předci, když plánovali například zástav‑
bu Lidových sadů, kde se nacházejí 
nejen vily, ale i kvalitní uliční síť, parky 
a napojení na MHD. Dalším dobrým pří‑
kladem je sídliště Kunratická – kvalitní 
struktura, dostatek zeleně i rekreačních 
ploch, i když je potřeba jejich vylepše‑
ní. Naopak některé části města s pře‑
huštěnou zástavbou rodinných domů 

a paneláků jako na sídlišti Rochlice uka‑
zují, kam vede přístup „hlavně, aby bylo 
kde stavět“.

NENÍ KDE STAVĚT, TVRDÍ OPOZICE
To je samozřejmě nesmysl. Ve městě 

je mnoho stavebních parcel, a to jak pro 
rodinné domy, tak pro domy bytové, 
viladomy apod. To, že územní plán 
nemůže vyjít vstříc každému, je fakt. 
Jinak bychom totiž žádný územní plán 
vlastně nepotřebovali.

Smyslem územního plánu není najít 
plochy pro každého, kdo chce stavět, 
ale uspořádat plochy ve městě tak, aby 
se zde dobře žilo, fungovalo zde nejen 
bydlení, ale i doprava, rekreace, výroba, 
služby, obchod.

Navíc naši kritici zapomínají uvádět 
skutečnost, že v nově připravovaném 
územním plánu se počítá s výstavbou 
cca 9 000 nových bytových jednotek, 

a to i v rodinných domech. Rovněž je ale 
pravda, že v některých lokalitách zkrátka 
dostala přednost zeleň a volná krajina.

JDE O KVALITU ŽIVOTA
Náhled na územní plán jen z  hle‑

diska nové výstavby je dosti omezený 
a překonaný. Dobré územní plánování 
sleduje zcela jiný cíl, tím je kvalita života 
pro všechny obyvatele daného území. 
V tomto ohledu se bohužel potýkáme 
s mnoha problémy z minulosti, kdy se 
právě na toto moc nehledělo.

O tom, že jsme se ale vydali správ‑
ným směrem, mě osobně přesvědčil 
jeden „detail“. Kolegyně Hrbková přišla 
s  novým konceptem zeleně. Spočívá 
v tom, že po celém městě má být dosta‑
tečně kvalitní a ucelená síť veřejných 
parků, hřišť a zelených ploch. Ta bude 
propojena zklidněnými komunikacemi, 
cestami, cyklostezkami apod.

Proč to zmiňu‑
ji? Protože nezá‑
visle na nás přišlo 
s podobným kon‑
ceptem město 
Vídeň, k teré 
je pravidelně 
vyhodnocováno 
jako nejlepší evropské město, co se týče 
kvality života jeho obyvatel. A na tomto 
konceptu mají nově zájem s Libercem 
spolupracovat i Dráždany v rámci pro‑
gramu česko ‑saské spolupráce. Žádost 
o dotaci právě dokončujeme.

Věřím, že většina obyvatel Liberce 
pochopí, že cílem Změny pro Liberec 
není zastavit rozvoj našeho města, ale 
že o tom, jak tento rozvoj má probíhat, 
máme zkrátka jen jinou představu, než 
jak bylo v Liberci dosud zvykem a jak to 
prezentují zastupitelé za Starosty pro 
Liberecký kraj. 

Územní plán – proč děláme nový a proč bude lepší
V březnu proběhly další besedy s veřejností k nově připravovanému územnímu plánu (ÚP). Poprvé se mohli občané 
vyjadřovat již ve fázi společného jednání s dotčenými orgány státní správy a podat připomínku. Liberec je tak v otevřenosti 
a podrobnosti, s jakou projednává nový územní plán, jedním z prvních měst v České republice.
Redakce

Brání nový územní plán rozvoji města?
Část opozičních zastupitelů kritizuje Změnu pro Liberec, konkrétně náměstkyni Hrbkovou, za to, že jsme prosadili 
přepracování návrhu územního plánu v duchu zásad, které dlouhodobě prosazujeme.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Jan Korytář

duben 2016 ÚZEMNÍ PLÁN

Karolína Hrbková (vpravo) při besedách s občany.  Foto P. Chmelík



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 11

V  LEDNU 2015 bylo Radou města 
Liberce revokováno dřívější usnese‑
ní o  prodeji společnosti. Vzhledem 
k  tomuto rozhodnutí mohlo nové 
vedení TSML vytvořit rozvojovou stra‑
tegii společnosti do následujících let.

Společnost začala investovat do 
obnovy zastaralé techniky a pořídila 
několik nových důležitých mechanis‑
mů pro svou činnost. Dále došlo k revizi 
interních procesů a postupné realizaci 
potřebných změn.

Provedené změny se odrazily i ve 
firemní kultuře a TSML se začaly více 
než v  minulosti otevírat veřejnosti. 
V  září se konal historicky první Den 
otevřených dveří TSML. Organizují se 
tiskové konference za účasti mnoha 
novinářů z krajských médií a společnost 
prostřednictvím těchto médií a svých 
webových stránek informuje občany 
o její činnosti pro město Liberec.

V druhé polovině roku 2015 proběh‑
la ve společnosti hloubková prověrka 
hospodaření, kterou si u svých měst‑

ských společností zadalo město jako 
majitel. Na základě závěrů této prověr‑
ky bylo mimo jiné zjištěno, že vedení 
společnosti realizuje správné kroky 
k jejímu dalšímu rozvoji a růstu. To je 
pravděpodobně i důvodem, proč Tech‑
nické služby města Liberce po mnoha 
letech dosáhnou zisku. Potvrdilo se, že 
TSML jsou finančně zdravou společnos‑
tí, která může být pro město přínosem.

JARNÍ ÚKLID
V Liberci naplno probíhá jarní úklid, 

který začal 23. března. Zaměstnanci 
TSML čistí nejen komunikace a chod‑
níky, ale také veřejnou zeleň.

Středisko čištění města má na staros‑
ti úklid komunikací, chodníků a dalších 
prostranství města od posypového 
materiálu a jiných nečistot po zimním 
období.

Veškeré práce probíhají podle 
schváleného operačního plánu a jarní 
úklid by měl být ukončen nejpozději 
31. května.

„Snahou zaměstnanců TSML je ukon‑
čit jarní úklid dříve. Prioritou je uklidit 
centrum města, ale také se snažíme vyjít 
vstříc požadavkům správců města kvůli 
plánovaným rekonstrukcím a opravám 
komunikací. V rámci ručního čištění jsme 
si v letošním roce vypomohli brigádníky 
a zaměstnanci z komunitních prací, kteří 
společně s našimi zaměstnanci provádí 
tyto práce,“ uvedl vedoucí střediska čiš‑
tění města Petr Malaník.

Na středisku veřejné zeleně probíhají 
zmlazovací řezy keřů, frézování pařezů, 
sadové úpravy, přípravy květinových 
záhonů, ale také práce na městském 
mobiliáři a herních prvcích.

Po ukončení jarního úklidu přechází 
středisko čištění města na opakova‑
né strojní metení a mytí komunikací, 
zatímco středisko veřejné zeleně zaha‑
juje sezónu seče. 

Technické služby města Liberce v roce 2015 ziskovou společností
Rok 2015 byl pro Technické služby města Liberce (TSML) rokem plných změn, ale také rokem velmi úspěšným. 
Důležité změny začaly již koncem roku 2014, kdy došlo k zásadní obměně top managementu.
Markéta Šádková, Technické služby města Liberce, a.s.

LIBEREC 14. 5. 2016

MISTROVSTVÍ EVROPY
JEDNOTLIVCŮ

SEMIFINÁLE
P A V L O V I C E 15:00 h.

DEBATA O ENERGETICE A TARIFECH
za účasti předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty 

a primátora Liberce Tibora Batthyányho.

ČTVRTEK 19. KVĚTNA OD 16.00 V BUDOVĚ HISTORICKÉ RADNICE
jednací sál zastupitelstva

Veřejná debata o změnách a očekávaném vývoji v oblasti energetiky v návaznosti na „novou tarifní strukturu“

Tématem budou rozsáhlé změny (např. rozvoj decentrální výroby) v oblasti energetiky za 
poslední roky, další očekávaný vývoj v oblasti energetiky včetně návrhu 

„Nové tarifní struktury“ pro platby za regulovanou část elektrické energie.

PŘIJĎTE SE ZEPTAT ODBORNÍKŮ, PRIMÁTORA A HEJTMANA NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ

Svému slibu z roku 2013 představi‑
telé vedení města dostáli a  opra‑
vená původní neonová holubice 
míru ze 70. let, i  s  nápisem Mír 
národům celého světa, od počátku 
dubna svítí.

Holubice je 
nainstalována 
na historickém 
domě na Šal-
dově náměstí. 
Autorem pů-
vodní plastiky 
je výtvarník 
Karel Janou-
šek. Jde o  re-
konstruované 
dílo, u  části plastiky došlo k  opís-
kování a  opravě původních částí. 
Tam, kde původní části chyběly, 
byly použity repliky. Současná po-
doba vznikala pod dohledem pa-
mátkářů z  libereckého Národního 
památkového ústavu. Instalována 
byla v květnu 2013. Za rekonstruk-
ci zaplatilo město Liberec 72 tisíc 
korun.
„Oproti původní holubici je ta 
zrekonstruovaná vybavena mo-
derní neonovou elektroinstalací,“ 
upřesňuje Jana Kodymová, tisko-
vá mluvčí magistrátu, a  dodává: 
„Plastika je napojena na systém 
veřejného osvětlení, a  tak se roz-
svěcí s pouličními lampami v pod-
večerních hodinách.“ 

HOLUBICE SVÍTÍ

Z MĚSTA duben 2016
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PÍŠE SE 3. BŘEZEN 2003, kdy osobně 
předávám proti podpisu Studii tramva‑
jové trati (TT) Rybníček – sídliště Roch‑
lice tehdejší náměstkyni pro investi‑
ce, dopravu a životní prostředí, paní 
Naděždě Jozífkové (za stranu ODS) 
a  další dvě tehdejšímu náměstkovi 
pro rozvoj a územní plánování Jiřímu 
Veselkovi (za stranu USZ). Dnes už má 
dopravní podnik jediný výtisk, což je 
doklad toho, kolik dokumentací bylo 
rozdáno a  nikdo ze zodpovědných 
v této věci nekonal!

Z  průvodního dopisu tehdejšího 
ředitele DPmL, a.s., vyjímám: „Předsta-
venstvo společnosti bylo 26. února 2003 
seznámeno se ‚Studií tramvajové trati 
v Liberci, centrum (Rybníček) – sídliště 
Rochlice II.‘ (11/2002). Po posouzení ve 
svém usnesení č. 13/2003 představen-
stvo konstatovalo, že studie prokazuje 
realizovatelnost vybudování tramvajové 
tratě v zadaném koridoru a v porovnání 
s trasou dle územního plánu (U Lomu – 
okraj Broumovské  – Krejčího  – Dobi-
ášova) se jeví ve vztahu k přepravním 
potřebám jako výhodnější.

Představenstvo mi uložilo, abych se 
na Vás obrátil s písemnou žádostí o pro-
vedení změny územního plánu ML ve 
prospěch tramvajového koridoru, hod-
noceného touto studií proveditelnosti.“

Jiří Veselka jako náměstek primáto‑
ra i  jako ředitel DPmL, a.s., a DPmLJ, 
a.s., ignoroval usnesení vrcholného 
orgánu městské společnosti a změnu 
územního plánu pro trasu nové 
tramvajové tratě „Rybníček – sídliště 
Rochlice II“ podle studie z roku 2002 
a podle rozhodnutí představenstva 
nezajistil!

Trasa TT prověřená již v roce 2002 
vykreslila nejkratší spojnici mezi 
dolním centrem (Rybníčkem), se 
zastávkou u Krajského úřadu (v blíz‑
kosti Babylonu), překročením řeky Nisy 
a podejitím tř. Dr. M. Horákové „tune‑
lem“ pokračuje vlevo ulicí k parčíku, 

k zastávce pod ul. Dělnická (obsluha 
i Horní Kopečné), dále k zast. U Močálu 
a v uličním profilu ul. Na Žižkově do 
zastávky Dobiášova (i  pro sídliště 
Žitná), dále TT pokračuje do zastávky 
Krejčího (centrum sídl. Rochlice a spá‑
dová oblast Pod Rušičkou) a  sjíždí 
vpravo do Zeleného údolí, kde končí 
tramvajovou smyčkou.

Výhledově je tato trasa TT další 
studií prověřena do Vesce a Doubí, kde 
je zakončena tramvajovou smyčkou 
u Makra.

Smyslem této tramvajové trasy 
Rybníček – Rochlice II. je 
zkapacitnění dopravy 
a nahrazení přeplněné 
autobusové linky č. 12 
(výhledově pak i č. 13, 
24 a 26), přičemž linka 
č. 20 by nadále jezdi‑
la po tř. M. Horákové 
na Poštovní náměstí 
a  dále na Pilínkov 
a Šimonovice.

Zvýšil by se podíl 
elektrické trakce, pře‑

pravní kapacita, ekologie dopravy 
a snížily by se nároky na počet řidičů 
a kongesce autobusů v okolí terminálu 
MHD. Tato trasa TT počítá i s dobu‑
dováním zastávky u teplárny, pokud 
by se toto území v  budoucnu dále 
rozvíjelo. Stavební náklady na tuto 
trasu dlouhou 2,7 km se odhadují na 
600 mil. Kč.

Nespornou výhodou je mimoúrov‑
ňové křížení, kde podle sčítání dopra‑
vy v roce 2010 projíždělo Košickou ul. 
cca 15 tis. voz. / 24 hod. Dnes mohou 
být intenzity na 18 tis. voz. / 24 hod., 
což je zátěž rovnocenná s  dálnicí. 
Laické úvahy o vedení tramvaje do ul. 
Nitranská komplikují ostré oblouky, 
pěší provoz u Babylonu a vlečka. Nové 
trasování musí odpovídat normám, 
důležitý je i následný provoz a mini‑
malizovaná údržba.

Naproti tomu trasa Fügnero‑
va – U Lomu – Krejčího – Dobiášova 
obslouží jen polovinu sídliště Rochlice 
a neřeší možné pokračování na Vesec 
a Doubí; tedy plně nenahradíme linku 
č. 12. Tato trasa jen letmo mine sídliště 

Broumovská na JV okraji a muselo by 
se počítat s vysokými náklady na neú‑
měrné zemní práce s přesunem silnice, 
s  problematickým řešením hlukové 
zátěže a mohutnými opěrnými zdmi 
pod Broumovskou.

Chceme         ‑li objektivně porovnat obě 
tyto trasy, musíme počítat stavební 
náklady také od dolního centra – od 
terminálu MHD až do zastávky Dobi‑
ášova. Stavební náklady na dostavbu 
TT se odhadují na 900 mil. Kč. Tedy 
3/5 této nové trasy z celkové délky 1,9 
km (od terminálu po Dobiášovu) jsou 
fakticky mnohem dražší variantou. 
V  případě jakékoliv kolize v  úseku 
Fügnerova – U Lomu by tyto násled‑
ky měly negativní vliv i na dopravu 
obyvatel ze sídliště Rochlice II.

Proto nová trať má být navrže‑
na jako nezávislá trasa a  až teprve 
výhledově zokruhována v ose Krej‑
čího – U Lomu. Celá problematika má 
mnoho souvislostí, které zde ani nelze 
všechny vyjmenovat, provozovatel je 
však bude muset řešit.

SHRNUTÍ
Dopravní projekty se všeobecně 

připravují několik let, a to tím obtížně‑
ji, čím více utíká zmařený čas a vychá‑
zejí nové zákony, které komplikují pří‑
pravu liniových staveb; poslední roky 
zejména požadavky z oboru životního 
prostředí.

Rozhodování o  dopravních stav‑
bách nelze omezovat čtyřletým voleb‑
ním obdobím, kdy politici rozhodují, 
ale nerozumí danému oboru. Novo‑
stavba TT je rozhodnutím na sto let 
pro nás, naše potomky i jejich potom‑
ky. Ze zastávky Dobiášova je tramvaj 
po tř. Milady Horákové schopna dojet 
na Rybníček za tři minuty.

Standardem v krajském městě Libe‑
rec musí být pravidelná, rychlá, bez‑
pečná, moderní a pohodlná doprava 
MHD. Při návštěvě ministr dopravy Dan 
Ťok v Liberci avizoval možné finanční 
zdroje z Operačního programu dopra‑
va k pokrytí realizace této dopravní 
stavby; podíl investora by byl kolem 
15 %, což je příležitost, která se neod‑
mítá! Další taková už nepřijde.

Ptáte se mne, kdy se svezete novou 
tramvají po nové tramvajové trati do 
Rochlice? Věřte dopravním odbor‑
níkům, kteří ve svém oboru pracují 
celý svůj aktivní život a  jejich práce 
je v mnoha případech i  jejich koníč‑
kem… a za pár let se svezeme. 

Kdy se svezete tramvají do Rochlice?
Na březnovém zastupitelstvu vystoupil v diskuzi občanů Vít Hovorka s dotazem na realizaci tramvajové tratě na sídliště 
Rochlice. Abychom pochopili dopravního řešení do Rochlice, musíme se vrátit o 13 let zpátky…
Martin Čulík, dopravní inženýr

Nejaktuálnější zprávy z města a radnice

Liberec na

www.facebook.com/cityliberec

Navrhovaná úprava křižovatky Košické ulice a třídy Dr. Milady Horákové

Současná podoba křižovatky
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Organismus, který neroste, atrofuje
Územní plán je velké politikum, Změna pro Liberec 
na to šla z gruntu a nic nenechala náhodě. Nejprve 
stopla dlouholetou práci svých předchůdců a prakticky 
vyautovala opozici z procesu pořizování.
Jiří Šolc, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj

Ptáme se za vás… a jak dopadáme?
Martina Rosenbergová, ČSSD

Martina Rosenbergová

POCHYBNOSTI KOLEM AUDITU
Transparentnost a boj proti 

korupci chápe současné vedení 
města asi jen jako vějičku na voliče. 
Jinak si nelze vysvětlit aroganci, 
s níž primátor Batthyány odrážel na 
březnovém jednání zastupitelstva 
pochybnosti kolem auditu DPMLJ. 
Odmítl�se�zabývat�otázkou,�kdo�činil�na�
auditory�nátlak�a�kdo�se�je�pokusil�ovlivnit.�
Místo�slibu,�že�věc�prošetří�a�fakta�zveřej‑
ní,�demagogicky�prohlašoval,�že�tlakům�je�
přece�vystaven�každý�auditor.�Tím�se�mu�
podařilo�vnést�stín�pochybnosti�do�práce�
všech�auditorů�České�republiky.

Skutečně� úsměvný� byl� jeho� výpad,�
kterým�se�snažil�zpochybnit�mé�dotazy:�
„Kolik� jste� udělala,� paní� kolegyně,�
auditů?“� Pan� primátor� snad� nemůže�
myslet�vážně,�že�k�okolnostem�auditu�
DPMLJ�mají�právo�vyjadřovat�se�pouze�
ti�zastupitelé,�kteří�sami�vlastní�auditor‑
ské�osvědčení.�Pak�by�se�k�němu�nemohl�
vyjadřovat�ani�on�sám.

O�co�jde?�Vládnoucí�koalice�si�za�stovky�
tisíc�korun�objednala�audit�dopravního�
podniku.� Sami� auditoři� ve� své� zprávě�
ovšem�upozorňují�na�to,�že�se�během�kon‑
troly�hospodaření�setkali�s�pokusy�o�jejich�
ovlivňování�a�s�nátlakem.�Úplně�v�samém�
závěru�auditu�totiž�stojí:�„Závěrem�audi‑
tor�konstatuje,�že�v�průběhu�auditu�se�
vyskytly�případy�nestandardního�chování�
vůči�členům�auditního�týmu�s�cílem�ovliv‑
nit�závěry�auditu.�Na�tyto�snahy�nebylo�ve�
zprávě�reagováno.“

Je�otázkou,�jestli�se�závěrům�auditu,�
který�vznikl�za�takto�podivných�okolností,�
dá�věřit.�Proto�jsem�se�spolu�s�dalšími�opo‑
zičními�zastupiteli�ptala�vedení�města,�kdo�
se�pokusil�ovlivňovat�auditory.�Zajímalo�
nás�rovněž,�jestli�vedení�města�prošetří,�
kdo�na�auditory�činil�nátlak,�a�odpověď�
zveřejní.�Je�to�jediný�způsob,�jak�rozptýlit�
pochybnosti,�zda�audit�nebyl�jen�vyhoze‑
nými�penězi.�Kdo�jiný�než�vedení�města�
má�povinnost�zjistit�a�zveřejnit�pravdu.�
Odpovědi�pana�primátora,�které�na�zastu‑
pitelstvu�zazněly,� lze�však�s�úspěchem�
zařadit�mezi�případy,�které�se�zametají�
pod�koberec.

KDYŽ BUDETE MÍT ŠTĚSTÍ, I Z VAŠEHO 
SOUKROMÉHO POZEMKU SE STANE 

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Město�Liberec�má�podle�plánů�vlád‑

noucí�koalice�v�budoucnu�pohltit�zelená�

tsunami.�Nejdřív�
vznikne� studie�
sídelní� zeleně,�
která� zmapuje�
soubor � p ř í ‑
rodních� ploch�
v� Liberci.� Poz‑
ději� má� být� na�
jejím�základě�město�skrz�naskrz�proťato�
vyznačenými�zelenými�pásy,�jimiž�se�lidé�
budou�moci�brouzdat�trávou�z� jednoho�
konce�města�na�druhý.�Měly�by�sloužit�
občanům�k�oddechu�a�relaxaci.�Ať�se�to�
líbí�majitelům�zahrádek�a�dalších�parcel�
nebo�ne,�studie�zahrne�do�sídelní�zeleně�
i�plochy�v�soukromém�vlastnictví.

Znamená� to� snad,� že� se� soukromé�
zahrady�promění�ve�veřejné�plochy�zeleně?�
Nehrozí,�že�by�ke�komukoli�na�jeho�poze‑
mek�mohli�přijít�cizí� lidé�a�udělat�si�zde�
piknik?�Budou�si�moci�majitelé�své�zelené�
plochy�oplotit?�Na�to�jsme�se�během�břez‑
nového�zasedání�zastupitelů�ptali�vedení�
města.�Z�dostupných�materiálů�totiž�vyplý‑
vá,�že�by�majitelé�pozemků�měli�být�na�
pozoru,�protože�se�s�jejich�soukromými�
plochami�bude�zacházet�jako�s�veřejnými.�
Zajímalo�nás�rovněž,�jestli�svůj�pozemek,�
který�bude�zahrnut�do�sídelní�zeleně,�bude�
majitel�vůbec�moci�prodat.�Nebo�na�něj�
město�uvalí�věcné�břemeno?

Náměstkyně�primátora�K.�Hrbková�při‑
pustila,�že�studie�nerozlišuje�soukromé�
a�obecní�vlastnictví.�Vše,�co�bude�odpoví‑
dat�daným�parametrům,�bude�prohlášeno�
za�sídelní�zeleň.�Zásah�do�soukromého�
vlastnictví�ale�odmítla.�Prohlásila,�že�při�
samotné�realizaci�nebude�možné�zachá‑
zet�se�soukromými�pozemky�jako�s�veřej‑
nými.�Nebude�možné�pásy�zeleně�budovat�
bez�souhlasu�vlastníka�i�na�soukromých�
parcelách.

Pak� je� mi� trochu� záhadou,� čemu�
poslouží�daná�studie,�když�ji�nikdo�nebude�
moci�přenést�do�praxe.�Celý�záměr�budí�
dojem,� že� vedení� města� pouští� Liber‑
ci�žilou�opět�zbytečně,�vždyť�na�studii�
město�přispěje�stovkami�tisíc�korun�ze�
svého�rozpočtu.

Milí�Liberečané,�ujištění�náměstkyně�
Hrbkové�si�zapamatujte.�Možná�se�vám�
její� odpovědi,� uchované� na� záznamu�
z� jednání� zastupitelů,� budou� jednou�
hodit.�Můžete�je�použít�na�svou�obranu�
v�okamžiku,�až�se�začnou�slova�vedení�
města�v�otázce�sídelní�zeleně�rozcházet�
s�jejich�činy.�

Jak?�Za�předchozí�koalice�byla�před‑
sedkyní� zastupitelského� výboru� tehdy�
opoziční�Karolína�Hrbková�(ZpL).�Karolína�
Hrbková�je�dnes�náměstkyní�pro�totéž�
a� zároveň� v� sobě� snoubí� i� pověřenou�
zastupitelku� pro� komunikaci� se� státní�
správou.�Nicméně�ten�původně�opozicí�
kontrolovaný� výbor� pro� rozvoj� města�
a�územní�plán�také�obsadila�ZpL,�dnešní�
předsedkyní�je�Pavla�Haidlová.�Tímto�drží�
otěže�nad�územním�plánem�pouze�jedna�
politická�strana.

Po�roce�a�půl�přepracovávání�územní‑
ho�plánu�byl�tento�představen�veřejnosti�
a�pro�připomínky�byl�dán�dost�šibeniční�
termín�do�15.�4.�2016.�Stejně� jako�při�
projednávání�plánu�v�předchozím�období�
byly�organizovány�besedy�s�veřejností�
a�na�těchto�plénech�zazněla�spousta�při‑
pomínek.�Snažili� jsme�se�účastnit�všech�
besed,� reflektovat� názory� veřejnosti�
a�shrnout�připomínky,�které�nám�dávají�
smysl.�Je� jasné,�že�nikdy�nelze�vyhovět�
všem,�mnohdy�to�jsou�protichůdné�věci,�
ale�za�hlavní�problémy�Změnou�přepra‑
covaného�územního�plánu�považujeme�
níže�uvedené�body�a�navrhujeme�vrátit�
se�k�původnímu�návrhu,�který�je�v�těchto�
záležitostech�mnohem�vyváženější�a�raci‑
onálnější.

Problém�číslo� jedna�je�podivný�návrh�
faktické�stagnace�počtu�obyvatel�města.�
Dnes�má�město�cca�102�tisíc�obyvatel,�
záleží�na�zdroji�čísel,�tento�územní�plán�
chce�pouze�103�tisíc�obyvatel,�a�to�pro�
příštích�20�let!�Na�této�brzdě�v�Liberci�
vydělají� okolní� obce,� bude� docházet�
k� negativnímu� jevu� tzv.� suburbani‑
zace,� kdy� všichni,� kteří� budou� bydlet�
mimo�Liberec,�budou�logicky�směřovat�
za�prací,�školami,� lékaři�a�zábavou�do�
města,�a�to�pravděpodobně�individuálně�
auty.�Liberec�z�jejich�daní�neuvidí�NIC�(!),�
ale�bude�muset�řešit�nákladné�problémy�
typu�kapacit�parkovišť,�dostupnosti�škol�
a�platit�všechnu�nadstavbu�jako�zoo,�diva‑
dla,�plavecký�bazén�atd.�Navrhujeme�se�
vrátit�na�původních�106�tisíc,�přičemž�
i� toto� číslo� je� např.� podle� mne� nízké�
a�neodpovídá�významu�města.

Další�problém�je�posílení�faktického�
monopolu� teplárny,� kdy� se� územním�

plánem�má�posvětit�zákaz�budování�ply‑
nových�přípojek�v�místech,�kde�si�teplárna�
řekne.�Takto�hrubě�naproti�se�teplárně�
v�minulém�plánu� také�nešlo�a�není� to�
vůbec�ku�prospěchu�občanů�a�rozvoje�
zdravé�konkurence.

Palčivým�problémem�se�ukazuje�„vyho‑
zení“� průmyslové� plochy� v� Machníně�
vedle�kapacitní�silnice�a�obalovny�asfal‑
tových�směsí.�Když�tato�plocha�průmys‑
lová�není,�navrhuje�Změna�umístění�pra‑
covních�příležitostí�v� intravilánu�města,�
někdy�přímo�vedle�rodinných�domů�(např.�
Karlinky).�To�přinese�problémy�v�dopravě�
a�snížení�komfortu�obyvatel.�Nemluvě�
o�tom,�že�o�takto�„rozstrkané“�plochy�
nebudou�mít�investoři�zájem,�ti�preferují�
větší�plochy,�aby�výrobní�cyklus�mohl�být�
plynulý,�bez�zbytečného�převážení�tam�
a�zpět.�Navrhujeme�průmysl�umístit�logic‑
ky�a�racionálně�vedle�kapacitních�silnic�
tam,�kde�již�nějaký�je,� jako�právě�např.�
v�Machníně,�oddělený�zeleným�pásem�od�
zástavby�rodinnými�domy.

Posledním� problémem,� hraničícím�
s�nepřípustným�zásahem�do�soukromého�
vlastnictví,� je�„přemalovávání“�soukro‑
mých�zastavitelných�pozemků�na�zeleno,�
jakkoli� je� to�doprovázeno�ušlechtilými�
záměry�o�prostupu�zeleně�až�do�centra�
města.

Šokovaní�obyvatelé�odcházeli�z�besed�
jako�opaření,�kdy�je�to�realizováno�často�
v�místech,�kde�je�zeleně�dost�a�nikdo�jí�
nebrání.�Příkladem�za�všechny�bylo�roz‑
čarování�majitelů�dlouhodobě�zastavi‑
telných�parcel�v�ulici�Pod�Sadem�míru.�
Nechceme�brát�současné�koalici�zelené�
politické�přesvědčení,�ale�do�svých�eko�
nápadů�by�se�soukromé�plochy�zahrno‑
vat�neměly�a�nebo�jen�v�míře�skutečně�
nezbytné.� Navrhujeme� systém� zeleně�
přepracovat�a�realizovat�pouze�na�měst‑
ských�pozemcích,�popř.�nezastavitelných�
parcelách.

Jako�zastupitelé�nemáme�jinou�mož‑
nost�vznést�připomínku�než�na�jednání�
zastupitelstva.�Jsem�zvědav,�jak�se�k�tomu�
koalice�postaví.�Po�besedách�máme�pocit,�
že�s�veřejností�moc�mluvit�nechtějí.�Uvidí‑
me,�zdali�vyslyší�alespoň�nás,�kteří�zastu‑
pujeme�mnoho�(nikoliv�jejich)�voličů.�
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U� dotace� na� systém� sídelní� zeleně�
si�můžeme� jenom�povzdechnout,� jaká�
škoda,�že�není�a�asi�ani�nebude�zpraco‑
ván�systém�a�údržba�sídelních� (hlavně�
sídlištních)�chodníků!

Větší�legrace�nastane�při�podrobném�
čtení�projektu�na�tzv.�spolupráci�v�rámci�
území�–�již�zmíněné�ALIZI.�Cílem�projek‑
tu� je�„podpora�vzájemné�spolupráce,�
rozvoje�a�prosperity“.

Důležité�však� je,� jak�se�umí�nečin‑
nost�pojmenovat.�Cíle�v�projektu� jsou�
obecné�–�vytvoření�strategického�doku‑
mentu.�Kolik�podobných�strategických�
dokumentů�město�má,�asi�samo�ani�neví.�
Dále�konference�všech�zúčastněných,�
zásobárna�malých�projektů�a�výměna�
úředníků.�Jako�příklad�uvedl�ekonomický�
náměstek�Jan�Korytář,�že�např.�pojede�
na� dva� měsíce� do� Žitavy� a� následně�
ekonomický�náměstek�Žitavy�naopak�
na�zkušenou�do�Liberce.�Co�na�tom,�že�
legislativa�v�obou�městech�je�odlišná.

Pokud�dojde�ke�zdárnému�naplnění�

tohoto�projektu,�dozvíme�se,�že�spolu‑
práce�je�potřebná,�konference�bude�pre‑
zentována�v�médiích,�když�ne�celostát‑
ních,�tak�určitě�regionálních,�fotoaparáty�
budou�cvakat�a�zástupci�města�se�budou�
„natřásat“� a� pochvalovat� si,�
jak�ta�předvolební�kampaň�za�
dotace�EU�dobře�funguje.

A�úředníci?�Na�dotazy,�kdo�
je�v�době�jejich�nepřítomnosti�
zastoupí,�jak�to�bude�se�zajiš‑
těním� jejich�ubytování,�stra‑
vování,�ale�např.�i�pojištěním�či�
výplatou�diet�apod.,�nám�nebyl�
odpovědný�náměstek�schopen�
odpovědět.� Jak�budou�vybí‑
ráni,� jaký�stupeň� jazykových�
znalostí�budou�muset�proká‑
zat,�také�není�jasné.�Nelze�
vyloučit,�že�dotace�a�pří‑
spěvek�města�slušně�zaplatí�
také� případné� tlumočníky,�
kteří�budou�zvláště�v�Liberci�
potřeba.

A�tak�se� lze� jen�zeptat,�na�kolik�se�
koalice� Změny� a� Ano� zabývala� tím,�
zda�někdo�podobné�záležitosti�neřeší�
např.�v�rámci�jiné�mezistátní�spolupráce�
v� rámci�„Trojzemí“�Euroregionu�Nisa?�

Nevíme.
Zdá� se,� že� lovci� dotací�

nejsou�lovci�ledajací.�Skutečně�
loví,�jak�se�dá�a�kde�se�dá.�
A�tak�vylovili�i�spolupráci�na�

oživení�centra�města�s�part‑
nerem�ve�Španělsku�na�pod‑
poru� vzájemné� spolupráce�
a�prosperity.�To,�že�tam�jsou�

nejen� odlišné� klimatické�
podmínky�a�zvyklosti� lidí,�

asi�není� tak�důležité.�Třeba�
se�dočkáme,�že�v�rámci�lovecké�
cestovky�se�vydají�i�daleko�pře‑
daleko�na�pobřeží�Jižní�Ameriky�
či�na�Falklandy,�aby�se�zabývali�
chovem�lachtanů�hřivnatých.�
Vždyť� předání� informací� své�
příspěvkové� organizaci� ZOO�

Liberec,�na�kterou�se�v�rozpočtu�nedo‑
stává�dostatek�financí,�je�také�důležité.

Proto�budou�liberečtí�hudci�vandrovat�
mezi�městy,�konferencemi,�strategickými�
dokumenty�až�do�voleb.

Jenom�se�při�tom�nějak�zapomíná�na�
obyčejné�nutné� věci,� které�obyvatele�
Liberce� trápí�a�znesnadňují� jim�život,�
jako�třeba�uvedené�chodníky,�nedosta‑
tek�míst�v�mateřských�školách,�chybějící�
jesle�apod.

Někdy�není�ani� tak�těžké�pochopit,�
jako�uznat.�A� čím� to� je,� že� si� někteří�
nerozumějí?�Asi�tím,�že�jedni�myslí�shora�
a�druzí�zdola.�A�tak�se�mnozí�zamýšlí�nad�
tím,�k�čemu�jsou�vlastně�svolávané�tzv.�
diskuse�s�občany�tu�k�územnímu�plánu,�
který�je�stále�v�nedohlednu,�tu�k�proble‑
matice�sídliště�třeba�Ruprechtice,�které�
se�neřeší�z�důvodů�nedostatku�financí�
a�bude�chátrat�dál,�či�jiné�rádoby�před‑
volební�setkání.�Patrně�myšlenky�bojují�
roztroušeně,�ale�koaliční�zájmy�a�plané�
sliby�v�semknutém�houfu.�

Draví lovci dotací aneb Vandrovali hudci 
(úředníci), ti švarní mládenci
Vedení města, zejména náměstek pro ekonomiku, rozvoj a dotace Jan Korytář (Změna pro Liberec) a jeho stranická 
kolegyně Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, se ani na březnovém zastupitelstvu nenechali zahanbit 
a opět předložili k odsouhlasení několik návrhů na dotace a projekty. Evergreenem se stávají dotace do zeleně. Nově 
se objevil dotovaný projekt skrytý pod bodem nazvaným ALIZI, v němž jde o česko ‑německý projekt spolupráce 
v aglomeraci v rámci území měst Liberec – Žitava.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky za KSČM

V�usnesení�ze�zářijové�rady�města�stálo�
pouze:�„Cílem�materiálu�je�zřízení�dozor‑
čích�rad�sedmi�příspěvkových�organizací�
(neškolského�typu)�statutárního�města�
Liberec� jako� poradních� a� iniciačních�
orgánů�rady�města�v�oblasti�financování,�
hospodaření�i�rozvoje.�Model�dozorčích�
rad�je�souběžně�připraven�na�systémové�
sdílení�správy�příspěvkových�organizací�
v� případě�budoucího� spolufinancování�
jejich�činnosti�Libereckým�krajem.“

Tolik� k� informacím� z� města,� ovšem�
nemohu�se�nezeptat,�proč� rada�města�
potřebuje�další�poradní�orgán,�když�jsou�
tu�příslušné�komise?�Proč� ty�nefungují�
jako�spojka�mezi�městem�a�zmíněnými�
příspěvkovými�organizacemi,�pokud�sku‑
tečně�existuje�zájem�se�v�jejich�činnosti�
více�orientovat,�resp.�je�důkladněji�moni‑
torovat?�Z�jakého�důvodu�by�se�neměly�
zajímat�o�provozní�záležitosti�a�zároveň�být�

schopny�posuzovat�návrhy�na�další�rozvoj�
a�vydávat�k�obému�svá�stanoviska?�Brání�
něco�tomu,�aby�na�jednání�komise�byli�
pozváni�ředitelé�příslušných�příspěvkových�
organizací�k�diskuzi�nad�výroční�zprávou,�
nápady�na�to,�jak�dál�rozvíjet�činnost�orga‑
nizace�i�řešení�leckdy�letitých�problémů�
souvisejících�se�stále�hlubším�podfinanco‑
váním?�Já�si�to�nemyslím�a�upřímně�řečeno�
by�mě�dost�zajímalo,�co�o�tomto�nápadu�
soudí�sami�ředitelé.�Nu,�jsou�����‑li�zkušení�
a�poučení,�tak�se�to�nedozvíme.

Takže� když� to� shrnu,� vznikly� další�
poradní�orgány,�jež�budou�suplovat�čin‑
nost�orgánu�již�zřízeného.�Šlo�o�to�vyvolat�
další�tlak�na�organizace,�ukázat,�že�kont‑
rolování�a�„odhalování“�není�nikdy�dost?�
Ředitelům�přeji,�ať�do�nich�jmenovaní�lidé�
patří�k�těm,�kterým�jde�o�dobro�věci,�niko‑
liv�kverulanti,� lidé�bez�erudice�a�skuteč‑
ného�zájmu�o�danou�oblast.�Když�tak�nad�

tím�přemýšlím,�možná�že�důvodem�vzniku�
je�to�slovo�DOZORČÍ�v�názvu,�to�se�přeci�
jednomu�z�koaličních�partnerů�tolik�líbí.

Opravdu�by�mne�zajímalo,�zda�město�
bude�vůbec�někdy�vyhodnocovat,�co�kon‑
krétně�mu�existence�dozorčích�rad�přines‑
la.�Dost�možná�pak�přijde�s�nápadem�zřídit�
další�poradní�orgán,�který�se�tímto�bude�
zabývat…�a�tak�pořád�dokola.

Dalším,� obdobně� pro� mne� obtížně�
pochopitelným� tématem,� je� změna�
pravidel�pro�rozdělování�dotací�z�fondu�
města,� jejíž�dopady�si�v�praxi�za�chvíli�
vyzkoušíme,�protože�některé�výzvy�už�byly�
otevřeny�a�další�přibydou�záhy.�Město�zří‑
dilo�komise,�po�nich�i�správní�rady�fondů,�
jejichž�náplní�je�zejména�schvalování�výzev�
a�projednávání�žádostí�o�podporu�v�dané�
gesci.�Opět�tu�ťuká�na�dveře�otázka,�proč�
o�žádostech�nejedná�příslušná�komise.�To�
ovšem�nevíme,�zkrátka�nejedná.�Změna�

pravidel�byla�zaštítěna�snahou�o�sjedno‑
cení�všech�dílčích�fondů,�vcelku�chvály‑
hodná�aktivita,�napadne�jistě�řadu�z�vás.�
V�původním�návrhu�měli�žádosti�hodnotit�
pouze�nezávislí�hodnotitelé,�po�mnoha�
debatách�bylo�nakonec�slavně�rozhodnuto,�
že�hodnocení�žádostí�bude�provádět�buď�
nadále�správní�rada�nebo�„nezávislí“�hod‑
notitelé.�Hm,�to�jako�externí?�Bude�to�něco�
stát?�Pokud�ne,�zavání�to,�a�pokud�ano,�
z�čeho�se�to�zaplatí?�A�hlavně,�k�čemu�jsou�
pak�nedávno�zřízené�správní�rady�u�těch�
fondů,�kde�budou�rozhodovat�„nezávislí“�
hodnotitelé?!�Ano,�správně,�k�ničemu.

Bylo�by�dobré,�kdyby� si� rada�města�
nejprve�sama�ujasnila�PROČ�a�K�ČEMU�
vlastně�své�poradní�orgány�zřizuje,�zda�je�
opravdu�potřebuje,�bude�a�umí�využívat.�
I�když�možná,�že�v�tomto�případě�to�ví,�ale�
nespíš�to�nebude�pro�deklarované�dobro�
dotčených�organizací.�

Dozorci aneb Proč rada potřebuje další poradní orgán
V loňském říjnovém Libereckém zpravodaji vyšel článek s názvem „Příspěvkové organizace města s dozorčími radami“, 
který čtenáře informoval o zřízení dozorčích rad u sedmi velkých příspěvkových organizací města – Zoologické zahrady 
Liberec, Botanické zahrady, Divadla F. X. Šaldy, Naivního divadla Liberec, Dětského centra Sluníčko, Centra zdravotní 
a sociální péče a Komunitního střediska Kontakt. Jde o to vyvolat další tlak na organizace, ukázat, že kontrolování 
a „odhalování“ není nikdy dost?
Zastupitelský klub ODS

Na vandr do Žitavy!
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Nechceme�jít�cestou�úplného�zákazu�
a�dopady�na�rozpočet�musí�být�únosné,�
aby�nemohlo�dojít�ke�zhoršení�nebo�zdra‑
žení� služeb�pro� občany.� Proto� koncem�
loňského�roku�vznikla�pracovní�skupina�
(složená�ze�zástupců�SLK,�ANO,�ZPL,�ODS�
a�KSČM),�která�se�shodla�na�postupu,�jak�
v�rámci�složitých�zákonů�vymezit�prostor,�
kde�bude�možné�provozovat�hazard�a�za�
jakých�podmínek.�Problém�totiž�tkví�v�tom,�
že�nelze�vymezit�prostor,�kde�herny�být�
nesmí,�vzdáleností�(metry)�od�čehokoliv�–�
takovou�vyhlášku�by�zcela�nepochybně�
zamítl�ÚOHS.

Shoda�v�pracovní�skupině�byla�většino‑
vá�–�pouze�Petr�Žídek�(ODS)�chtěl�čekat�
s�regulací�hazardu�na�novelu�loterijního�
zákona�a�do�té�doby�nic�neměnit.�To�ovšem�
není�řešení,�protože�je�otázkou,�kdy�bude�
novela�schválena,�v�jaké�podobě�a�odkdy�
nabyde�účinnosti.

Nyní�projevili�přání�zapojit�se�do�pra‑
covní�skupiny�i�zástupci�ČSSD.�Zástupce�

ODS�tak�nečekaně�
získal� podobně�
smýšlejícího�spo‑
jence.� Zastupitel�
Čmuchálek� sice�
prohlási l , � že�
i�ČSSD�má�zájem�
regulovat�hazard,�
ale�od�prvního�okamžiku�prosazuje�vypus‑
tit�z�návrhu�vyhlášky�všechny�kroky,�které�
by�k�účinné,�ne�pouze�kosmetické,�regulaci�
vedly.�Všichni�členové�pracovní�skupiny�
kromě�ODS�a�ČSSD�se�ale�na�nutnosti�regu‑
lace�hazardu�jednomyslně�shodli.

O�návrhu�vyhlášky�bude�Změna�teprve�
jednat� se� svým� koaličním� partnerem,�
zastupitelský�klub�ANO�prozatím�omezení�
hazardu�spíše�nepodporuje.�Účinná�regu‑
lace�hazardu�na�území�města�je�ale�přáním�
většiny�jeho�obyvatel,�a�proto�věříme,�že�
se�nám�nakonec�podaří�získat�podporu�
nejen�v�koalici,�ale� i�většinovou�shodu�
v�zastupitelstvu.�

Po�letech�přešlapování�na�místě�jsme�
ve� spolupráci� se� spolkem� Zachraňme�
kino�Varšava�(ZKV)�dokončili�projektovou�
žádost�na�dotaci�z�programu�česko�‑saské�
spolupráce�ve�výši�cca�60�mil.�Kč.�Ta�by�
měla�umožnit�celkovou�rekonstrukci�býva‑
lého�kina�Varšava�a�vytvoření�odpovídají‑
cího�zázemí�pro�aktivity,�které�zde�tento�
spolek�dlouhodobě�provozuje.

Jimi�pořádané�kulturní�akce� již�nyní�
dosahují�nadregionálního�významu.�Ve�
stotisícovém�městě�mají�své�místo,�a�také�
proto�současné�vedení�města�místo�prázd‑
ných�frází�skutečně�koná.�Na�přípravu�pro‑
jektu�už�uvolnilo�cca�3�mil.�Kč.�Bez�toho�
bychom�se�nepohnuli�z�místa.

Druhým�argumentem�je�dotační�fond�na�
kulturu,�kde�mohou�liberecké�neziskovky�
i�občané�žádat�o�dotace�na�různé�kulturní�

projekty.�Koalice�Změna�a�ANO�na�radnici�
vládne�od�roku�2015.�Do�té�doby�zde�fun‑
govala�koalice�SLK�a�ČSSD.�Myslím,�že�na�
základě�čísel�v�následující�tabulce�si�každý�
udělá�obrázek�sám.�A�sám�vyhodnotí,�jestli�
jsme�„kulturní�barbaři“,�nebo�zda�kulturu�
chceme�skutečně�více�podporovat.�Pěkné�
řeči� jsou� jedna� věc,� skutky� a� čísla� věc�
druhá.�

Staří spojenci ČSSD a ODS opět 
proti účinné regulaci hazardu
Změna pro Liberec má ve svém volebním programu 
účinnou regulaci hazardu, ne pouze kosmetické úpravy, 
které předvádělo minulé vedení města, hlavně pak 
exnáměstek Jiří Šolc.
Zuzana Tachovská, Změna pro Liberec

Je kultura v Liberci na okraji zájmu?
Květa Vinklátová, zastupitelka za Starosty pro LK, 
v minulém Zpravodaji uvedla, že pro nové vedení města 
není kultura prioritou a že na ni, lidově řečeno, trochu 
„kašleme“. Názor jí neberu. Rád bych ovšem uvedl pár 
faktů z mého pohledu.
Jan Korytář, Změna pro Liberec

Audit v dopravním podniku 
potvrdil problémy smluv s BusLine
Pět let Změna pro Liberec poukazuje na nevyrovnané 
a rizikové smlouvy dopravního podniku se společností 
BusLine. Zpráva z hloubkové kontroly hospodaření 
v DPMLJ tyto výhrady potvrzuje.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

KULTURNÍ FOND SML

Zuzana Tachovská

Zkrácená�zpráva�z�kontroly�hospodaření�
(auditu)�je�volně�k�dispozici�mezi�materiály�
pro�zastupitelstvo�města�v�březnu�2016�pro‑
střednictvím�webu�www.liberec.cz.�Zpráva�
potvrzuje�dobrou�úroveň�provozního�řízení�
DPMLJ,� ze� kterého� se� ovšem� vymykají�
právě�smluvní�vztahy�týkající�se�BusLine.

Auditoři� upozorňují� především� na�
základní�smlouvu�mezi�DPMLJ�a�BusLine�
z�prosince�2009�a�na�dodatek�ke�smlouvě�
o�nájmu�plnicí�stanice�zemního�plynu�(CNG)�
z�října�2014.�Společné�těmto�smlouvám�je,�
že�byly�uzavřeny�bez�výběrového�řízení�i�bez�
jiného�ověření�podmínek�na�trhu,�jsou�šité�
na�míru�předem�vybrané�firmě�s�nejasnými�
vlastníky,�jedna�smlouva�má�trvání�10�let,�
druhá�dokonce�30�let,�v�obou�schází�reálné�
ujednání�o�ceně,�obě�také�obsahují�jedno‑
stranné�a�rizikové�závazky�ze�strany�DPMLJ.

Příkladů� takových� závazků� je� řada,�
zastavme�se�u�jednoho.�DPMLJ�je�s�Bus‑
Line�spoluvlastníkem�plničky�CNG�v�Jablonci�
nad�Nisou.�Plnička�byla�pronajata�fakticky�
na�30�let�soukromé�firmě.�Do�roku�2014�
plničku�využíval�pouze�BusLine.�V�roce�2014�
byla�plnička�rozšířena�a�DPMLJ�se�z�ní�na�
11�let�zavázal�odebírat�minimálně�25�tisíc�
kilogramů�CNG�měsíčně.�Vše�bez�výběro‑
vého�řízení,�za�neurčenou�cenu�a�v�plničce�
vzdálené�12�km�od�garáží�DPMLJ.�Obdob‑
ný�závazek�ze�strany�dalšího�odběratele,�
kterým�je�BusLine,�ve�smlouvě�neexistuje.

Nejde� o� drobné.� Přes� zmíněné� dvě�
smlouvy�proteče�třetina�rozpočtu�doprav‑
ního�podniku,�kolem�150�miliónů�ročně.�
Rizika,�která�z�těchto�smluv�dopravnímu�

podniku�hrozí,�představují�další�desítky�
miliónů�ročně.

Podle�názoru�auditorů�i�podle�normální�
úvahy�smlouvy�v�této�podobě�neměly�být�
vůbec�uzavřeny.�Přesto�se�tak�dělo,�a�to�
až�do�podzimu�2014.�Pod�smlouvami�jsou�
podepsáni�tehdejší�předsedové�a�místo‑
předsedové�představenstva,� z�nichž� Jiří�
Kittner�(ODS)�a�David�Václavík�(Starostové�
pro�Liberecký�kraj)�působí�v�dopravním�
podniku�dodnes.

Současné�představenstvo�i�vedení�města�
stojí�před�úkolem�dosáhnout�nápravy�ales‑
poň�hlavních�nerovností�a�rizik�ve�smluvních�
vztazích.�Jsem�přesvědčen,�že�to�je�v�zájmu�
všech,�tedy�i�společnosti�BusLine,�která�má�
jistě�zájem�působit�i�v�budoucnosti�jako�
seriózní�dopravce,�který�staví�své�úspěchy�
především�na�dobré�kvalitě�a�ceně�nabíze‑
ných�služeb.

Jak�podobným�excesům�předcházet?�Za�
nejúčinnější�nástroj�považuji�otevřenost.�
Pokud�by�všichni�aktéři�věděli,�že�smlouvy�
budou�nebo�mohou�být�zveřejněny,�velmi�
pravděpodobně�by�v�této�podobě�nikdy�
nebyly�podepsány.�To�si�konečně�připus‑
til� i� stát,� který� zveřejňování� smluv� mj.�
městských�firem�přikázal�od�příštího�roku�
zákonem�o�registru�smluv.�Podobně�jako�je�
tomu�v�řadě�evropských�zemí�a�například�
i�na�Slovensku.

Můžeme� jen� doufat,� že� poslanecká�
sněmovna�ještě�před�účinností�zákona�tato�
ustanovení�o�městských�firmách�nezruší,�jak�
se�o�to�v�současnosti�snaží�skupina�poslanců�
napříč�politickými�stranami.�

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 18. 4. do 12. 6. 2016 pro držitele Slevové 
karty do vyprodání zásob. Sleva až 75 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše 
povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena. Více informací v lékárně nebo na www.slevolekarny.cz

Pražská 152/36, Liberec

SLEVA až 75 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele Slevové 
karty BEZ OHLEDU NA VĚK

www.slevolekarna.cz  internetový obchod
osobní vyzvednutí v Liberci zdarma

SLEVA

NA DOPLATEK

obsahuje špičkový kolagen nové generace
pro klouby, vazy, šlachy a chrupavky

Cemio 
60 kapslíKamzík® 

doplněk stravy

329 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
389 Kč

doplněk stravy

jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku 
lékařského, biotinu a zinku pro krásné opálení

GS Betakaroten 80+40 kapslí
Forte s měsíčkem      zdarma

                   

v nabídce také
GS Betakaroten s měsíčkem 
90+45 tablet zdarma 129 Kč169 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
215 Kč

urychluje hojení po operacích včetně stomato-
logických zákroků, posiluje oslabenou imunitu

Wobenzym® 800 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

2450 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
2760 Kč

rychlý a účinný gel proti bolesti pohybového apa-
rátu, citelná úleva do několika minut od aplikace

Aulin® gel 50 g gel

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje nimesulid

99 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
149Kč

v nabídce také Allergodil
oční kapky 6 ml 109 Kč

k symptomatické léčbě sezónní
a celoroční alergické rinitidy

Allergodil® 10 ml nosní 
 sprej, roztok

léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje azelastin-hydrochlorid

129 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
175Kč

kapesníky
dárek

v nabídce také Repelent
Predator Junior pro děti

od 3 měsíců 169 Kč

repelentní sprej proti komárům a klíšťatům, zvý-
šený obsah účin. látek, vhodné pro děti od 2 let

Repelent Predator
Forte 150 ml sprej

kosmetika

119 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
149 Kč

nově prodloužena pracovní doba
po–pá  7:30–12:00  12:30–18:00

další výdejní místo
pro Vaší pohodlnou obsluhu

INZERCE duben 2016
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PŘIŠLO DO REDAKCE

VELKÝ BRATR
Je to opravdu k vzteku, když spě‑

cháte a  potřebujete na parkovišti 
hodit do parkovacího automatu pár 
drobných, abyste nedostali od stráž‑
níků lístek za okno. Drobné nemáte, 
nikdo nerozmění. Prostě k vzteku.

Na rozdíl od tramvaje, kde jedno‑
duše zaplatíte SMS z mobilu, u parko‑
vání to není možné. Liberecká radnice 
proto přišla se skvělým nápadem, jak 
se o placení parkovného nestarat. Ne 
snad, že by se v centru Liberce par‑
kovaní platit nemuselo, ale stačí vám 
chytrý telefon nebo tablet a prosté 
odmáčknutí, že zrovna na tom a tom 
místě parkujete. To je vše. Systém 
si najde vaši registraci, kterou jste 
předtím na internetových stránkách 
parking.liberec.cz učinili, zadá vaši 
polohu dle GPS a  strhne vám pří‑
slušnou částku z karty. Jednoduché, 
a  pokud často ve městě parkujete, 
také velmi pohodlné.

Jenomže, každá lenost je něčím 
vykoupena a v tomto případě velmi 
draze: Dalším omezením vaší svobody.

Nejen, že musíte do dalšího sys‑
tému zadávat své osobní údaje, ale 
také své platební karty a informace 
o vašem voze. Další správce dat má 
tak o vás relativně komplexní infor‑
mace. Stačí to ještě propojit s katas‑
trem nemovitostí a finančním úřadem 
a s nadsázkou má správce systému 
celý váš život.

Jakékoliv kasání se, že systém je 
tak bezpečný, že nemůže k zneužití 
údajů dojít, je v dnešní době směšný. 
Ta možnost ztráty či krádeže osobních 
údajů je tu vždy.

Takže si raději pořídím do auta 
drobné. Rozhodně nikdy nebudu dob‑
rovolně, tím méně soukromé firmě, 
poskytovat své nejcitlivější údaje, a to 
ještě včetně polohy, kde se zrovna 
nacházím se svým autem!

Ono to totiž začíná být velmi nebez‑
pečné. Do praxe se pomalu, plíživě, 
dostávají praktiky, o nichž psal Orwell 
ve svém románu 1984: Cokoli proti 
kolektivnímu myšlení je krutě trestá‑
no, lidská individualita se stává zloči‑
nem a Velký bratr tě sleduje.

Liberecký parking přesně určí, kde 
stojíte, jak na tom místě jste dlouho, 
kdo jste, jakým autem jste přijeli, 
jakou má SPZ, jaké máte kreditní 
karty, u jakých bank. Kamerový systém 
městské policie zjistí, s kým v autě jste 
a co máte třeba na sobě. Pak vyjede‑

te na dálnici do Prahy a další desítky 
kamer vás zachytí a Velký bratr opět 
o vás ví vše.

Pokud k  tomu přidáte chystaná 
omezení hotovostních plateb (v EU), 
budete pod dohledem úplně všude 
včetně toho kdy, za co a kolik peněz 
jste utratili. Myslíte, že je to přitažené 
za vlasy? Ale vůbec ne.

Podívejte se třeba na Facebook či 
Google. Ti spolehlivě zjistí, na jaké 
stránky chodíte, v jakých obchodech 
sháníte zboží, jaké hledáte pojištění či 
půjčku a už podle toho na vás hrnou 
kvanta přesně cílených reklam. To je 
úplně stejný princip.

A  prohřešek proti kolektivnímu 
myšlení? Třeba v nesmyslné cenzuře 
zmíněného Facebooku. Pokud máte 
jiný názor, než je zrovna v  rámci 
hyperkorektní propagandy žádoucí, 
je váš příspěvek smazán a například 
v  Německu si zahráváte s  trestným 
činem šíření xenofobie či rasismu. A to 
jen proto, že se ozvete proti tomu, že 
zakazovat v německých školách vepřo‑
vé je úplný nesmysl, a někdo správně 
uvědomělý vás nazve rasistou, poně‑
vadž váš nesouhlas s tímto nesmys‑
lem je interpretován jako otevřené 
nepřátelství proti muslimům! Takové 
případy se v Německu skutečně dějí 
a mě úplně přechází mráz po zádech…

Zdá se, že jsem utekl daleko od par‑
kovacího systému v Liberci? Zdánlivě. 
Vše totiž souvisí se vším a registrací do 
parkovacího systému to začíná.

Když už jsem u  těch asociací 
s Orwellem, nedá mi nezmínit slavnou 
inkluzi ve školství (v těchto radničních 
novinách ji srdnatě [rozuměj deviant‑
ně] obhajoval náměstek primátora 
Ivan Langr). Osobně jsem zásadně 
proti tomu, anžto mám ve svém 
okolí dítě s Downovým syndromem. 

Naprosto souhlasím s tisícovkami uči‑
telů, odborníků a rodičů, kteří vznesli 
přehršel argumentů, že inkluze je 
blbost. Zatímco oni mají nepřeberně 
příkladů z praxe, idealisté typu pana 
Langra mají spíše svou vizi v  rámci 
jejich individuálního vidění dobra na 
tomto světě.

Setkal jsem se s  poměrně radi‑
kálním názorem, který však pěkně 
zapadá do orwellovské vize; naplňuje 
jedno z hlavních hesel jím popisované 
společnosti: Nevědomost je síla. Onen 
radikální názor o důvodech inkluze 
totiž hovoří o  záměrné degradaci 
obecného školství tak, aby vychová‑
valo méně individualistické a nedo‑
vtipné, méně vzdělané občany, neboť 
tací se daleko lépe ovládají…

Mimochodem, nechápu, proč 
nemohu platit v Liberci parkování SMS 
zprávou jako za tramvaj.

 Jíří Pavelka, Liberec

SPÁDOVÁ TURISTIKA?
Otevřený dopis panu Ivanu Langrovi, 

zastupiteli za ZPL, náměstku primátora 
pro školství

Vážený pane Langře,
po absolvovaném martýriu s při‑

jetím syna do 1. třídy ZŠ a přečtení 
Vašeho otevřeného dopisu ředite‑
lům a ředitelkám ZŠ mi jako matce 
a voličce vás zastupitelů nezbývá než 
reagovat.

Ve svém otevřeném dopise zdůraz‑
ňujete spádovou turistiku jako proko‑
rupční a deviantní, ovšem nemůžete 
se divit rodičům, kteří chtějí dítě umís‑
tit do školy s například sportovním, 
jazykovým či IT zaměřením, že našli 
cestu, jak nařízení spádovosti obejít.

My se hlásili na školu se zaměře‑
ním hudebním, do Jabloňové. Nejen‑
že díky návalu spádových dětí škola 
nemohla přijmout jediné, byť sebe‑
nadanější dítě z nespádové oblasti, ale 
tu třídu, která měla být s hudebním 
zaměřením, bylo nutno rozdělit na 
polovinu – hudební a s běžným učeb‑
ním programem, protože polovina 
dětí, které tam spádově patří, nespl‑
ňuje daná kritéria nebo, což je možná 
ještě horší, jejich rodiče o tento druh 
vzdělávání neprojevili vůbec zájem.

Co se týče spádové turistiky, obvi‑
ňujete rodiče, že podvádí a učí podvá‑
dět i děti. My toto neudělali a dosáhli 
jsme pouze toho, že do školy s hudeb‑
ním zaměřením, ve kterém náš syn 

vyniká (v hodnocení předpokladů pro 
hudební vzdělávání se umístil velmi 
dobře), bude místo něj chodit dítě, 
které o  hudební vzdělávání zájem 
nemá, jen proto, že tam patří spádově 
a odborní pedagogové neměli šanci 
rozhodnout o tom, kdo z nich bude 
přijat.

Náš syn, který od pěti let čte i píše, 
bude chodit do školy se zaměřením 
na dyslexii, kam patří spádově, a zabí‑
rat místo dítěti, které tuto specializaci 
potřebuje. Dále zmiňujete, že spádo‑
vé obvody škol každoročně měníte 
a upravujete. Tím je docíleno pouze 
toho, že děti, které do daného obvodu 
patřily v roce 2014, nebudou mít v roce 
2016 ve škole své mladší sourozence, 
čímž jednak rodičům velmi kompliku‑
jete situaci, ale hlavně nabouráváte 
celý rodinný systém a řád, kdy by mohl 
starší sourozenec dohlédnout, případ‑
ně ochránit toho mladšího.

Jsem z  celé situace znechucena 
a v této chvíli se cítím naprosto bez‑
mocně, protože přes váš neprobou‑
ratelný a nelogický systém nemůžu 
svému synovi dopřát vzdělání, jaké 
bych chtěla, stejně jako pedagogové 
z pozice své odbornosti nemají šanci 
rozhodnout, které dítě bude přijato, 
což již považuji za výsměch, protože 
pokud to takhle půjde dál, budou si 
moci školy, jako je Jabloňová, škrtnout 
status vyhlášené hudební školy.

A vězte, že toto zohledním v dalším 
volebním období, protože vzdělání 
mého dítěte je pro mne velmi důležité 
a já budu preferovat zastupitele, u kte‑
rých ještě převládá zdravý selský rozum 
nad nesmyslným jednáním v nepro‑
spěch výběrových a polovýběrových 
škol. Klára Kantová, Liberec

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.
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SOUTĚŽ O DOMÁCÍ KOMPOSTÉR
DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své zahrady. Patří 
také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Město Liberec domácí kompostování podporuje a v minulých 
letech přidělilo občanům 1 200 kompostérů. V tradiční soutěži se bude pokračovat i letos. Soutěž je součástí aktivit 
projektu Zdravé město, kterého je město Liberec součástí.

1) Hlavní složka bioplynu.

2) Rozrušování půdy.

3) Místo pro ukládání odpadu.

4) Biologická rozmanitost.

5) Souhrnný název organismů žijících v půdě.

6) Nápojový karton.

7) Liberecké zařízení pro likvidaci odpadů.

8) Významný liberecký továrník.

9) Chemický prvek značky N.

10) Obnova krajiny po těžbě surovin.

11) Invazní rostlina.

12) Opětovné zhodnocování odpadu.

13) Kvalitativní vlastnost půdy

pro zemědělce a zahrádkáře.

14) Čtyři kusy odpadu z auta, který lze

odevzdat zdarma ve sběrném dvoře.

15) Věda o půdách.

16) Velká nádoba na odpad.

17) Látky vypouštěné do ovzduší.

18) Zahradní nářadí.

19) Roční období.

20) Charakteristický keř v Liberci.

21) Schopnost půdy zadržovat vodu.

22) V jaké ulici je v Liberci sběrný dvůr.

23) Dominanta Liberce.

24) Staré průmyslové a zemědělské plochy,

které se již nevyužívají.

25) Biochemický proces, při němž

vzniká kyslík.

26) Menší elektroodpad, který je možné

vhazovat do červených kontejnerů.

27) Co patří do modrých kontejnerů?

KOMPOSTÉRY LZE ZÍSKAT 
při splnění těchto podmínek: trvalé 
bydliště v Liberci (mimo obvod Vra
tislavice n. N.), oplocená zahrada 
na území města, kde má být kompo
stér umístěn, a vyluštěná tajenka.

VYLUŠTĚNOU TAJENKU 
zasílejte do 13. května na adresu: 
Statutární město Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
nebo odevzdejte v podatelně radnice.

OBÁLKU OZNAČTE HESLEM 
„KOMPOSTÉR“ a nezapomeňte 
uvést své jméno, adresu a telefonní 
kontakt (pokud nebude uveden telefonní 
kontakt, obálka bude automaticky vyřazena).

KAŽDÝ SE MŮŽE ZÚČASTNIT 
POUZE JEDNOU!
Ze správných odpovědí bude vylosová
no 60 luštitelů, kteří budou o přidělení 
kompostérů vyrozuměni. V případě 
dalších dotazů volejte na telefonní 
číslo: 485 243 456.
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CENU KOMEDIE roku 2015 získala 
Molièrova Škola žen v  režii Ivana 
Rajmonta. Výsledek je o to cenněj‑
ší, že o něm kromě odborné poroty 
spolurozhoduje i porota studentská 
a hlasy samotných diváků.

THÁLIE: NOMINACE 
PRO ČINOHRU, OPERU, 

MUZIKÁL I BALET
Záhy po úspěchu na poli divadelní 

komedie přišlo ještě prestižnější oce‑
nění. Veronika Korytářová byla nomi‑
nována na Cenu Thálie za svůj výkon 
v inscenaci Faust. Úspěch činoherců 
je podtržen tím, že v širších nomina‑
cích figurují ještě Karolína Baranová 
a Martin Polách. Oba za výkony právě 
ve Faustovi. „Porota Thálie viděla asi 

150 inscenací. Faust je vlastně nejú‑
spěšnější z nich, protože z žádné jiné 
inscenace se do nominací nevešli 
hned tři herci najednou. Chápu to 
především jako ocenění režiséra 
Ivana Rajmonta,“ uvedla Veronika 
Korytářová.

Liberecké divadlo uspělo i v dal‑
ších kategoriích. Člen baletu DFXŠ 
Jaroslav Kolář figuruje v  širších 
nominacích za roli Mánka v inscenaci 
Gazdina roba, stejného ocenění se 
dostalo zpěvačce Kateřině Kněžíkové 
za roli Noriny v opeře Don Pasqua‑
le. V oboru muzikál, opereta a jiný 
hudebně dramatický žánr nalezneme 
v širší nominaci Pavla Nečase, před‑
stavitele Henryho Higginse z muzi‑
kálu My Fair Lady. 

Úspěšný začátek roku
Hned zkraje letošního roku se v Pardubicích konal každoroční 
soutěžní GRAND FESTIVAL SMÍCHU. V nabité konkurenci, 
v níž kromě libereckého divadla uspěli zejména kolegové 
z Městského divadla Brno a pražského Divadla v Dlouhé, si 
vedlo skvěle i liberecké divadlo.
Divadlo F. X. Šaldy

Květnová premiéra – 
Jules Massenet: Thaïs
Následující premiéra operního souboru bude dozajisté dalším 
dramaturgickým objevem libereckého Divadla F. X. Šaldy.
Divadlo F. X. Šaldy

Divadelní klub DFXŠ 
je opět Jimmy’s
Možná jste již zaregistrovali, že se divadelní klub v budově 
DFXŠ vrátil ke svému původnímu názvu Jimmy’s. Není to však 
jediná změna. Staronový název vrátila klubu společnost Star 
Clubs Liberec, která klub získala na pět let do pronájmu.
Divadlo F. X. Šaldy

Marcus Lüpertz získá čestné 
občanství a zahraje Liberečanům
Statutární město Liberec připravilo nevšední jazzový koncert, 
který se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2016 v kavárně 
Galerie Lázně.
Miluše Charyparová

OPERA THAÏS skla‑
datele Julesa Masse‑
neta (diváci mohou 
znát tohoto sklada‑
tele například díky 
nedávno uváděné inscenaci Don Qui‑
chotte) je neprávem opomíjený titul, 
který můžeme dohledat na českých 
divadelních prknech naposledy ve 
dvacátých letech dvacátého století.

Liberecká opera uvede Thaïs 
ve francouzském originále, kdy se 
v hlavní roli představí Věra Poláchová 

a Lívia Obručník Véno‑
sová. Hudební nastudová‑
ní bude dílem šéfdirigen‑
ta Martina Doubravského, 

za režijní pult usedne Linda Keprtová.
I přesto, že je opera titulem spíše 

neznámým, většina diváků bezespo‑
ru rozpozná nejznámější melodii, 
která se na světových jevištích uvádí 
jako samostatné číslo, tzv. Méditati‑
on pro sólové housle. Premiéra je již 
27. května 2016. 

CÍLEM ZMĚN je vrátit klubu jeho 
divadelní tvář. Po delší době je klub 
opět otevřen i v týdnu, a to přede‑
vším pro návštěvníky divadelních 
představení.

Víkendové večery zůstaly tradičně 
věnovány tanečním retro zábavám 
v  režii renomovaných diskžokejů. 
„Snažíme se také zvát zpěváky zvuč‑
ných jmen. Měli jsme tu už Heidi 
Janků či Josefa Laufera. Jejich vystou‑
pení měla velký ohlas, takže v tom 
určitě hodláme dál pokračovat,“ 
slibuje jednatel společnosti Martin 
Hřebík s tím, že v dubnu už se chystá 
koncert charizmatického Davida 
Mattioliho, který má velké množství 
fanynek a na rostoucím počtu rezer‑
vací je to znát.

Jedním z  dalších cílů nového 
nájemce je postupná renovace inte‑
riéru klubu.

To se ve spolupráci s  vedením 
divadla daří a do současné doby se 
podařilo například opravit poškoze‑
ný nábytek, zábradlí nebo svítidla, 
vyměnit podlahové krytiny a další. 

Následovat bude kompletní renova‑
ce zdevastovaného čalounění seda‑
cího nábytku a oprava dosluhující 
vzduchotechniky.

Třešničkou na dortu by mohla být 
rekonstrukce kdysi slavného světel‑
ného parketu. „Ke klubu vždycky 
neodmyslitelně patřil, jenže jeden 
z  předešlých nájemců jej zakryl 
a  v  současné době je nefunkční,“ 
vysvětluje jednatel společnosti Star 
Clubs Liberec. 

27. KVĚTNA

19. KVĚTNA
ČESTNÉ OBČANSTVÍ bude prof. 
Marcusi Lüpertzovi uděleno u pří‑
ležitosti jeho 75. narozenin za jeho 
mimořádné zásluhy o umění a repre‑
zentaci rodného města Liberce.

Umělec se narodil v  roce 1941 
v  Liberci, ale v  roce 1948 rodina 
uprchla do Německa a  usadila se 
ve městě Rheydt v Porýní. Marcus 
Lüpertz vystudoval Kunstakademii 
Düsseldorf a stal se světově uznáva‑
ným představitelem neoexpresioni‑
smu.

Je významným malířem, socha‑
řem, básníkem, hudebníkem a peda‑
gogem. Jeho díla jsou zastoupena 
v řadě významných známých muzeí 
a  zdobí veřejný prostor několika 

evropských měst, například Berlína, 
Mnichova či Paříže. První, a proza‑
tím poslední, výstava Lüpertzových 
děl v ČR se uskutečnila za autorovy 
osobní účasti v roce 2011 v Oblastní 
galerii Liberec.

Tentokrát však máme možnost si 
jej poslechnout a současně si připo‑
menout 15 let spolupráce s bavor‑
ským městem Augsburg.

Nenechte si ujít tuto ojedinělou 
příležitost a přijďte na koncert, ve 
kterém vystoupí Marcus Lüpertz 
společně s vynikajícím muzikantem, 
vibrafonistou Wolfgangem Lacker‑
schmidem a  zpěvačkou Stefanií 
Schlesingerovou. Koncert zahájí 
liberecký band Apple Saxes. 
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Studenty zajímá téma korupce
Studentky TUL zapojené do projektu Transparency 
International PAKT (Protikorupční akademický klub 
transparentnosti) na březnovém setkání na liberecké radnici 
zajímala především problematika klientelismu, kupování si 
politiků, veřejné zakázky a vztah města a jeho organizací.
Redakce

Dotační fond podpoří nápady a iniciativy Liberečanů
První kolo příjmu žádostí má za sebou dotační fond, jehož novou podobu v lednu schválilo 
zastupitelstvo. Na žadatele čekaly zbrusu nové programy podpory a výrazně více peněz na 
projekty, které zlepšují život ve městě.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

RŮZNÉ duben 2016

NA PŘÍKLADECH spojených s kon‑
krétními kauzami z minulosti probrali 
účastníci besedy některé problémy 
současné politiky v oblasti transpa‑
rentnosti a boje s korupcí.

Akce probíhala v rámci projektu 
Transparency International Česká 
republika, o.p.s. Hostiteli byli náměst‑
ci libereckého primátora Ivan Langr 
a Tomáš Kysela. Diskutovat do Liberce 
přijela také pracovnice Transparency 
International ČR Ivana Dufková.

Náměstek pro technickou správu 
majetku města Tomáš Kysela objas‑
nil způsob, jakým v současné době 
dochází k zadávání veřejných zaká‑
zek. Uvedl, že město postupuje nad 
rámec zákona podle vlastní přísnější 
směrnice v  případech, kdy zákon 
požaduje pouze dodržování základ‑
ních zásad. „Tato opatření jsou ale 
někdy natolik svazující, že například 
v případě havárií, kdy je třeba jednat 
co nejrychleji, mohou působit až 
kontraproduktivně. V této oblasti je 
třeba přijít s efektivnějším řešením,“ 
podotkl náměstek Tomáš Kysela

U městských společností je sou‑
časným zájmem města provést 
změny v  řídicích a  kontrolních 
orgánech. Základním opatřením je 
odpolitizování představenstva, kde 
by měli co nejdříve působit výhradně 

odborníci. „Zástupci města by měli 
kontrolovat činnost společnosti 
prostřednictvím dozorčí rady. Další 
úlohou politiků by pak mělo být for‑
mulování základních strategických 
cílů společností. Cílem je získat kon‑
trolu nad způsobem hospodaření 
a činnostmi, kterými se tyto společ‑
nosti zabývají,“ vysvětlil liberecký 
zastupitel Josef Šedlbauer.

Debata se dotkla také etické 
roviny chování volených zástupců. 
„U politiků musí pro posouzení mož‑
ného korupčního chování existovat 
daleko přísnější měřítka a ne vždy 
je na místě je poměřovat jen hledis‑
kem trestněprávním, jak politici sami 
rádi prosazují,“ uvedl náměstek Ivan 
Langr.

Účastníci debaty se shodli, že při‑
jímání neoprávněných pozorností 
vytváří prostor pro vznik korupční‑
ho prostředí. V té souvislosti protiko‑
rupční specialista magistrátu Jaroslav 
Sopoušek uvedl, že ne každé neetic‑
ké chování je současně také nezákon‑
né, nebo přímo trestné. Pokud je pak 
chování politika v rozporu s etickým 
kodexem, měla by tato norma obsa‑
hovat také úpravu, která by umož‑
ňovala takového politika postihnout. 
„Jinak je etický kodex pouze bezcen‑
né prohlášení.“ 

NOVÝ ELEKTRONICKÝ způsob 
podávání žádostí přinesl i technické 
problémy jak na straně města, tak 
žadatelů. Ty jsme se snažili průběž‑
ně řešit a do příští výzvy upravíme 
elektronickou žádost tak, aby získá‑
vání podpory na projekty bylo pro 
žadatele i administrátory co nejvíce 
komfortní.

Množství podaných žádostí ve 
srovnání s loňským rokem i tak zůsta‑
lo stabilní. Pokles oproti loňsku hlásí 
sportovní fond (loni 170 žádostí, 
letos 139) a ekofond (loni 33, letos 
24), vzestup počtu žádostí naopak 
fond vzdělávání (loni 32, letos 42) 
a  kultura a  cestovní ruch (loni 48, 
letos 61).

Meziroční srovnání pak není 
možné u sloučeného fondu zdraví 
a prevence, kde v minulosti dochá‑
zelo k negativním překryvům žádostí 
(letos 54 žádostí) a u zbrusu nového 
fondu rozvojové spolupráce (letos 
5 žádostí).

Na rozdíl od předchozích let si 
všechny fondy polepšily finančně. 
Zatímco v  roce 2014 fondy mohly 
rozdělit jen necelých 13 miliónů, 
v loňském roce to bylo už 14 miliónů 
a letos celková alokace dosáhla 17,8 
miliónu korun.

Největší nárůst zaznamenala pře‑
devším dlouhodobě podceňovaná 
kultura a cestovní ruch, kde oproti 
roku 2014 vzrostla alokace takřka 3x 

(letos 1,7 miliónu), více než dvakrát si 
polepšilo životní prostředí (letos 1,5 
miliónu) a také sport (letos 11 milió‑
nů). Jde bezpochyby o oblasti, které 
nejvíce přispívají ke zvyšování kvality 
života ve městě.

Pro letošní rok se změnila i základ‑
ní pravidla hodnocení žádostí, 
která více hledí na hospodárnost, 
efektivitu a účelnost vynaložených 
prostředků.

Nově město zrušilo i tzv. černou 
listinu – ty žadatele, kteří se opozdí 
s vyúčtováním či jej nedodají vůbec, 
tak nebudeme penalizovat dvoule‑
tým odepřením přístupu k financím, 
ale jen snížením bodového hodno‑
cení projektu. 

www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy

Informace�k�agendě�ztrát�a�nálezů�vám�poskytne�Lucie�Rajkovová�(tel.:�485�244�948).�
Seznam�naleznete�také�na�internetových�stránkách:�www.liberec.cz/ztraty�‑nalezy. 

Ztráty a nálezy
SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. BŘEZNA DO 31. BŘEZNA 2016

103/16 peněženka – Petr Jarábek 30/03/2016

102/16 desky – Jan Vokřínek 30/03/2016

101/16 brýle 30/03/2016

100/16 kabelka s mobilním telefonem 30/03/2016

99/16 řetízek 30/03/2016

97/16
Nálezy iQLandia: peněženka, rukavice 1ks, pouzdro na mobil, selfie tyč, šála, 
mikina – Adam Sebai, čepice zimní, odznak, náušnice, flash disk, čepice dětská, 
2x kšiltovka, mikina

29/03/2016

95/16
Nálezy DPMLJ: mobilní telefon, dětská knížka, peněženka, peněženka – Tomáš 
Hanyk, peněženka – Oskar Pičman, příruční taška

24/03/2016

94/16 slevové karty – Milada Rosenbergová 24/03/2016

93/16 pouzdro s doklady – Daniel Pinkava 23/03/2016

91/16 slevové karty – Zlatuše Dobreva 23/03/2016

88/16 klíče 22/03/2016

87/16 doklady – Lucie Novotná 21/03/2016

86/16 mobilní telefon 21/03/2016

83/16
Nálezy DPMLJ: vak, 2x čepice, taška, taštička – Lenka Marxová, hodinky, hole 
trekové, 2x mobilní telefon

18/03/2016

82/16 diabetická sada – pan Sýkora 18/03/2016

81/16 jízdní kolo 16/03/2016

79/16 klíč od vozidla 16/03/2016

78/16 příruční taška, kalhoty, pudřenka 15/03/2016

77/16 Nálezy iQLandia: 2x lahev, bunda, brýle, 2x čepice 15/03/2016

74/16 zákaznické karty – Jakub Čmuchálek 14/03/2016

73/16 fotoaparát 14/03/2016

72/16 parkovací karta 11/03/2016

71/16 Nálezy DPMLJ: 2x taška, peněženka, rukavice, náušnice 11/03/2016

70/16 finanční hotovost 09/03/2016

69/16 hodinky 09/03/2016

67/16
Nálezy DPMLJ: zavařovací sklenice, popelník, 2x čepice, 2x PC hra, rukavice, 
prsten, batůžek

04/03/2016

66/16 platební karta – Jaroslava Drahoňovská 03/03/2016

65/16
Nálezy iQLandia: 2x pouzdro s brýlemi, 1x pouzdro na brýle, 2x peněženka, vesta, 
krabička, rukavice, dětské rachtátko, vysílačka

02/03/2016

11. ročník celostátní soutěže služeb‑
ních psů Velká cena Městské poli‑
cie Liberec se koná v areálu Kyno‑
logického klubu Liberec ‑Pavlovice 
za Kauflandem v sobotu 23. dubna 
od 9.00 hod.
Soutěž probíhá po celý den, před-
pokladané ukončení je cca 18 hod. 
Vstupné zdarma. 

PSI SE PŘEDVEDOU
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CELÝ BŘEZEN bylo vyzdobeno Kom‑
plexní onkologické centrum v liberec‑
ké nemocnici obrázky dětí, které samy 
vyrobily pro veselejší prostředí nemoc‑
nice v souvislosti s mottem projektu.

V prostorách onkologického centra 
se pro rozptýlení pacientů uskuteč‑
nilo netradiční divadelní představení 
Sněhurky v podání dětí z Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v Liberci či vystoupení dětského 
pěveckého sboru Slunečnice při ZŠ 
Švermova. Pacienti tak měli možnost 
zkrátit si dlouhou chvíli i s antistreso‑
vými omalovánkami pro dospělé.

„Rakovina a vše, co ji provází, je 

náročné a  stresující, proto se sna‑
žíme nemocným zpříjemnit pobyt 
v nemocnici a nabídnout program, 
který je na chvíli může odvést od 
jejich starostí a obav,“ říká koordiná‑
torka Centra Amelie v Liberci Petra 
Kuntošová.

Tulipánový měsíc byl směřován 
i  k  liberecké veřejnosti. Ve středu 
2. března probíhal v Centru Amelie 
v  Liberci den otevřených dveří. 
Návštěvníci se mohli seznámit s pro‑
story Centra, zeptat se na vše, co je 
z onkologické problematiky zajímá, 
vypůjčit si knihu k tématu či jen pose‑
dět u drobného občerstvení. 

Tulipánový měsíc
„Přivolejme s jarem i naději“ je motto Tulipánového 
měsíce, projektu, který v březnu již počtvrté realizovala 
nezisková organizace Amelie, z. s. Chce tak upozornit na 
potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých 
nejen v oblasti léčby, ale i v psychosociální rovině.
Centrum Amelie v Liberci 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU nomi‑
nace do soutěže je zaměstnání 
na otevřeném trhu práce v  běž‑
ných firmách, mimo chráněné 
prostředí. Sběr nominací končí už 
30. dubna 2016. Nominovat zaměst‑
navatele v sedmém ročníku soutěže 
může veřejnost online a prostřed‑
nictvím tištěných nominačních listů. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběh‑
ne na Krajském úřadě Libereckého 
kraje 19. května 2016.

„Lidé se zdravotním znevýhod‑
něním mají ztížené podmínky pro 
získání zaměstnání. Pokud jim ale 
poskytneme podporu, jsou schopni 

stát se rovnocennými zaměstnanci 
a kolegy,“ říká Antónia Dechťarová, 
ředitelka Rytmusu Liberec, o.p.s., 
která soutěž vyhlašuje.

Cílem Stejné šance je podpořit 
firmy, které zaměstnávají osoby se 
zdravotním postižením, poskytnout 
jim veřejné uznání a prostřednictvím 
příkladů jejich dobré praxe motivo‑
vat ostatní firmy, aby osoby se zne‑
výhodněním zaměstnávaly.

Aktuální informace, nominační 
listy i průběh předchozích ročníků 
naleznete na internetových strán‑
kách pořádající organizace: www.
rytmusliberec.cz. 

Zaměstnavatel 2016
V březnu odstartoval 7. ročník soutěže Stejná šance – 
Zaměstnavatel 2016. Jedná se o prestižní soutěž 
zaměstnavatelů z Libereckého kraje, kteří lidem se 
znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu 
stejnou šanci jako ostatním, a tím aktivně přispívají 
k jejich začleňování do společnosti.
Centrum Amelie v Liberci

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

18. 4. / 15.00 Petr Bezruč
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

19. 4. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

20. 4. / 15.00 Významné ženy naší historie – 
Eliška Krásnohorská, beseda

Cen. klub sen.
3. patro

27. 4. / 15.00 Letem světem – Austrálie
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

28. 4. / 
9.00–18.00

ZOO bez bariér – Den pro 
seniory. Komentované prohlídky 
od 10.00 a 13.00 hodin

ZOO Liberec

29. 4. / 10.00 Giagomo Puccini – Děvče ze 
zlatého západu, s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klub. 5. patro

4. 5. / 14.00 Kalendárium
Zajímavá výročí – květen

Cen. klub sen.
3. patro

10. 5. / 14.00 Povídání o etice a slušnosti 
s PhDr. Janem Šolcem

Cen. klub sen.
3. patro

11. 5. / 15.00 Letem světem – Oázy oceánů
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

12. 5. / 10.00 Tréninkové dopoledne 
v kuželně Arena

Klub šikovných rukou: každé liché pondělí od 10.30 v Centrálním klubu seniorů.
Herní odpoledne: zápolení ve stolních hrách každý čtvrtek od 13.00 hodin v CKS.
Lehké relaxační cvičení: každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost v rytmu hudby: pátek od 13.00 hodin v sále KSK.
Trénování paměti: každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin.
Počítačové kurzy pro seniory: pondělí a úterý od 16.00 nebo od 18.00 hodin.
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.

duben 2016  SENIORŮM / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SPOLEK HOST Home ‑Start Česká 
republika (dále jen „HoSt“) je nestát‑
ní nezisková organizace poskytují‑
cí dobrovolnické služby rodinám 
s dětmi do 6 let.

Služba funguje na principu dobro‑
volné přátelské pomoci vyškoleného 
rodiče ‑dobrovolníka rodiči ‑klientovi.

Dobrovolníci napomáhají překo‑
návat důsledky různorodých situ‑
ací (např. osamělost, odchod nebo 
úmrtí jednoho z rodičů, dlouhodobé 
zdravotní postižení), pomáhají tam, 
kde je akutní potřeba podpory, jako 
v  případě poporodní deprese či 
absence zkušeností s chodem rodiny 
a domácnosti (např. u rodičů, kteří 
vyrostli v dětském domově), zároveň 
často suplují nevyhovující nebo ne‑ 
existující sociální vazby rodičů.

Dobrovolnice má vždy na starosti 
jednu rodinu, které se pravidelně 
věnuje tři měsíce až dva roky vždy 
dvě až tři hodiny týdně. Rodina či 
rodič sám si určí, o jakou službu či 
pomoc od dobrovolnice by měl 
zájem.

Nejčastěji však působení dobro‑
volníků v rodině spočívá v pomoci 
s péčí a výchovou dítěte (např. vyhle‑
dání odborné pomoci, logoped, 
psycholog), v naslouchání, sdílení, 
v  nasměrování ke vhodnému trá‑
vení volného času s dítětem a také 

v pomoci při hledání stabilních pod‑
půrných vztahů v místě života rodiny. 
Kolikrát však stačí, že si maminka 
může s  někým popovídat o  svém 
problému či trápení. Naše služba je 
bezplatná.

Liberecká pobočka funguje od 
roku 2007 a momentálně hledáme 
vhodné dobrovolnice pro práci 
v rodinách.

Kontakt pro zájemce o dobrovolnic‑
tví: Halka Michalenková, 777 801 422, 
e ‑mail:  info     ‑liberec@hostcz.org, 
www.hostcz.org. 

Dobrovolníci na pomoc rodinám
Spolek HoSt Home ‑Start ČR nabízí pomoc rodinám 
ohroženým závažnou sociální situací.
Halka Michalenková, HoSt Home ‑Start ČR Liberec
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V SOBOTU 10. ZÁŘÍ pořádá město 
Liberec „Den evropského dědictví“. 
V rámci příprav tohoto dne a jeho 
předvečera  se obracíme na veřej‑
nost s žádostí o sdílení dokumentů, 
krátkometrážních filmů a videí, která 
bychom mohli použít k promítání 
o Liberci, liberecké historii a místních 
památkách. 

Pokud máte k zapůjčení jakékoliv 
zajímavé nahrávky, ozvěte se nám na 
níže uvedené kontakty.

Rovněž oslovujeme všech‑
ny občany, bývalé zaměstnance 
a pamětníky objektů či míst: Kino 
Varšava, Valdštejnské domky, Liebie‑
gova vila, liberecký zámek, Strossova 
vila, lázně, Liberecké výstavní trhy, 

kteří by byli ochotni se zúčastnit 
besedy a přispět svými vzpomínkami 
a postřehy k úspěšnosti akce, aby se 
ozvali na kontakt: Zuzana Kotrmano‑
vá, kotrmanova.zuzana@magistrat.
liberec.cz, 485 243 137. 

Máte staré záběry 
libereckých památek?
Pro podzimní Den evropského dědictví hledáme videa  
a filmové záběry památek v Liberci i pamětníky.
Redakce

Požadavky pro zájemce:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

v oboru právo a právní věda,
• vynikající komunikační schopnosti pro jednání s klienty,
• dobrá orientace v právních předpisech a platných normách z oblasti sa-

mosprávy, znalost práce s PC (Microsoft Office, Codexis, internet).
• Uvítáme praxi v  právní oblasti, např. ve veřejné správě, v  podnikové 

agendě a pod., není podmínkou (místo je vhodné též pro absolventy).

Nabízené podmínky:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. 

Nabízíme platové podmínky odpovídající náročnosti vykonávané funkce, 
11. platová třída včetně pohyblivých složek platu, zaměstnanecké výho-
dy, odborný rozvoj.

Uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 29. dubna.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768  9

Tajemník Magistrátu města Liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

výběrové řízení,
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce

PRÁVNÍK
odboru právního a veřejných zakázek Magistrátu města Liberec.

Jedná se o pracovní pozici úředníka, který zajišťuje komplexní právní službu 
a provádí právní úkony, související s činností statutárního města Liberec. TULIFESTTULIFEST

KLUB BEDNA

III. ročník přehlídky začínajících hudebníků  
s handicapem i bez.

Zúčastnit se mohou sólisté i kapely všech žánrů  
a všech věkových kategorií.

18. 6. 2016, 15–20 h

VÍTĚZE ČEKÁ NATOČENÍ SINGLU V PROFESIONÁLNÍM STUDIU  
A VYSTOUPENÍ NA FESTIVALU BENÁTSKÁ!

PřIhlaš se!
tulifest@sdruzenitulipan.cz, tel.: 778 061 477

(Květa Grosová). Termín přihlášek do 6. 6. 2016

<

INTERIÉRY KOSTELA S PRŮVODCEM

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

WWW.VISITLIBEREC.EU

Trasa: Kombinace MHD (v ceně),  
a pěší; cca 2,5 km
Sraz účastníků: Městské informační  
centrum Liberec. Průvodci z Komunitního 
střediska KONTAKT Liberec / AMIKUS.  
Nutná rezervace předem do středy 14.00.

Cena: 50 Kč dospělí, 25 Kč studenti, děti, 
senioři, 100 Kč rodiny. 

Rezervace: 
Městské informační centrum Liberec,  
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709.

PO STOPÁCH LIEBIEGŮ

Liebiegovo městečko
Kostel sv. Vincence 

z Pauly
Ulice Na Perštýně

Krematorium
Bývalé výzkumné ústavy

a další

každý čtvrtek od 16.00 h
květen – září 

POZVÁNKY / INZERCE duben 2016

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách  se sociálním zařízením.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

Inzerce



24 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ duben 2016  SPORT

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.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá‑
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 29. dubna.

LIBEREČTÍ V LETOŠNÍ sezóně sice 
stříleli výborně, ale vrcholný závod 
sezóny je přece jen něco jiného, 
a tak se bránili myšlenkám na to, že 
jsou favority v několika kategoriích. 
Nakonec se podařilo získat dvě zlaté 
a jednu bronzovou medaili.

V  kategorii dívek do 12 let se 
mistryní ČR stala Nikola Regnerová, 
které se podařilo poprvé v kariéře 
nastřílet absolutní nástřel 300 bodů. 
Na třetím místě, se stejným výkonem 
jako druhá v pořadí (299 bodů s 28 
centrovými desítkami), se umístila 
snad největší adeptka na vítězství, 
vloni stříbrná Kačka Mikulčíková.

V kategorii do 14 let družstvo stej‑
ného klubu v sestavě Jana Bublová 
(300 bodů), Ondřej Zerzán (299 bodů) 
a Jana Burdová (297 bodů) vybojo‑
valo zlato.

Byla to velká odměna pro druž‑
stvo, které v závěru sezóny trápily 
velké zdravotní problémy i poruchy 

zbraní. V soutěži jednotlivců v této 
kategorii šla Jana Bublová do osmi‑
členného finále jako jedna ze dvou 
s nástřelem 300 bodů, ale samotné 
finále zahájila hodně špatně, na dvou 
ranách ztratila svůj jednobodový 
náskok a  nakonec skončila těsně 
čtvrtá. Mezi chlapci se Ondra Zerzán 
také dostal do finále, v něm ale ze 

šestého místa spadl na osmé. Přesto 
jde o výborné umístění.

Po nedávném mistrovství dospě‑
lých a titulu Radka Mikulčíka ve star‑
ším dorostu je to další úspěch tohoto 
střeleckého klubu. Dvě první místa, 
jedno třetí a jedno čtvrté místo na 
nejdůležitější střelecké akci mládeže 
v ČR. 

Sportovní střelci z Liberce mistry ČR
V Plzni se 2. dubna konalo MČR mládeže ve střelbě ze vzduchových zbraní leže. Mimořádně se 
na něm dařilo střelcům z SSK Liberec.
SSK Liberec
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Orientačně 
v ZOO Liberec
SVĚTOVÝ DEN orientačního 
běhu – 11. května v liberecké zoo.

V  tento den se uskuteční 
závody po celém světě. Na začát‑
ku dubna je do této akce registro‑
váno již přes 200 měst.

Přijďte do liberecké zoo, 
vyzkoušejte si orientační běh 
a  přispějte spolu s  účastníky 
z celého světa k zápisu do Gui‑
nessovy knihy rekordů. Společně 
můžeme překonat rekord z roku 
2003, kdy se zapojilo 200 000 
závodníků z 1 381 míst.

Budou připraveny dvě tratě, a to 
trať pro úplně nejmenší závodní‑
ky a  scorelauf (závod s  volným 
pořadím kontrol), který si může 
zaběhnout úplně každý. Vstup 
do zoo bude za snížené vstupné, 
startovné se neplatí. Start závodu 
je mezi 15. a  18. hodinou.  
 www.vlio.cz/zoo2016

Stolní tenistka Pařízková 
pátá na Austrian Open
MLADÍ STOLNÍ 
tenisté Liberce 
se o  Velikono‑
cích zúčastnili 
n e j v ě t š í h o 
mezinárodní‑
ho turnaje ve 
střední Evropě 
v  rakouském 
Linci – Austrian Youth Open 2016. V konkurenci 
453 hráčů z 21 zemí se neztratili. Monika Paříz‑
ková vybojovala ve čtyřdenním klání pěkné 
páté místo.

Většina států vyslala už na 16. ročník v Linci 
přímo své reprezentační výběry. Prosadit se 
proto bylo velmi obtížné. Nejlépe se vedlo 
v kategorii nejmladších žákyň 10leté Monice 
Pařízkové, která domů odjela s 5. místem. V sou‑
těži jednotlivců měla bilanci šest výher a jednu 
porážku. A právě prohra ve čtvrtfinále s Blankou 
Kenesey z Maďarska ji stála medaili. 

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

čtvrtek 28. dubna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

1. závod – OSEČNÁ – 16.4.

2. závod – BECKOV – 22.5.

3. závod – LIBEREC – 12.6.

4. závod – MALEVIL – 19.6.

5. závod – MLADÁ BOLESLAV – 27.8.

6. závod – BAKOV – 3.9.

7. závod – LIBEREC - fi nále – 17.9.

DĚTSKÝ MTB CUP 2016
Libereckého kraje

9.ROČNÍK

DĚTSKÝCH

CYKLISTICKÝCH

ZÁVODŮ

více informací: www.spinfi t.cz


