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letecká 
hlídka

Četníci ve 40. letech dohlíželi 
na pořádek v Liberci i ze 
vzduchu.

Četnické Letecké hLídky vzni‑
kaly na území Československa od 
července 1935. Jejich úkolem bylo 
zajistit bezpečnost státu. V tomtéž 
roce vznikla tato hlídka i na letišti 
v Růžodole.  více na str. 17

Původně navrženou a polože‑
nou velkoformátovou dlažbu nahradí 
menší štípaná žulová kostka, která 
je již roky ověřená v ulicích Pražská 
a Moskevská. Ke kompletnímu před‑
láždění náměstí dojde ještě před 
začátkem zimy.

Kvůli již dříve uváděným důvodům, 
že stavba nebyla využívána v souladu 
s projektem, společnost Syner neuzna‑
la a nadále neuznává reklamaci díla, 
přesto Soukenné náměstí z patriotismu 
na vlastní náklady opraví. Podmínkou 

je, že investor, tedy město Liberec, 
nainstaluje kolem náměstí mechanic‑
ké zábrany, které zabrání poškozování 
nové dlažby těžkou technikou.

„Kvituji, že nejen nám, ale i společ‑
nosti Syner, coby zhotoviteli projektu, 
šlo po celou dobu sporu o jediné – aby 
jedna z nejfrekventovanějších ploch 
v centru města byla funkční a hezká,“ 
uvedl primátor Tibor Batthyány.

K tomu podotýká jednatel společ‑
nosti Syner Robert Špott: „Přestože 
nebyly dodrženy podmínky užívání, 

dlažbu vyměníme. Jak již zmínil pan 
primátor, od samého začátku sporu 
deklarujeme, že nám stav náměstí není 
lhostejný.“

Výměna dlažby začne v září a již v lis‑
topadu bude náměstí v běžném pro‑
vozu. Ani město totiž nakonec netrvalo 
na realizaci zkušebních vzorků. „Ty by 
dokončení akce posunuly až na příští 
rok, což by byla zbytečná prodleva. 
Zvlášť když navrhované řešení se na 
mnoha dalších místech v Liberci osvěd‑
čilo,“ vysvětlil primátor. 

Soukenné náměstí bude opravené 
a plně funkční ještě v letošním roce
statutární město Liberec a společnost syner, s. r. o., se podpisem dohody o narovnání 
definitivně dohodly na dořešení zakázky revitalizace soukenného náměstí. rozviklaná 
dlažba, která je Liberečany často kritizována, bude minulostí.
Jan Vrabec

Nejmenších školáků přibylo
do prvních tříd libereckých základních škol nastoupilo v úterý 1. září 1 243 prvňáčků, což je 
zhruba o 150 dětí více než loni. s ohledem na vyšší počet prvňáčků se letos muselo v Liberci 
otevřít o pět tříd více než loni, dohromady 47.

charta 77
radnice chystá poctu 
signatářům charty 77.

k Poctě Libereckých signa‑
tářů rada města schválila záměr, 
jímž tramvajová zastávka na Ryb‑
níčku (vedle bývalých montážních 
závodů) získá k 17. 11. 2015 zvláštní 
přídomek René Matoušek a další 
liberečtí signatáři Charty 77.   
 více na str. 9
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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—

podzimní ÚKLidpříloha

1. ZÁŘí. Celková kapacita libereckých základních škol pro letošní rok narostla o 547 míst. Kapacity se navyšovaly dohromady na 10 školách, 
a to na ZŠ Na Výběžku (30), ZŠ Husova (40), ZŠ U Soudu (25), ZŠ a ZUŠ Jabloňová (60), ZŠ Česká (60), ZŠ Kaplického (60), ZŠ Ještědská (75), 
ZŠ a MŠ Barvířská (140), ZŠ nám. Míru (30), ZŠ Sokolovská (30). Do prázdninových oprav škol, které zahrnovaly právě i navyšování kapacit, 
investovalo město Liberec bezmála 46 milionů korun. Na fotografii jsou prvňáčci Základní školy Jabloňová. Viz str. 7 Foto Jan Vrabec
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První liberecká thálie
sobota 29. srpna večer se na náměstí před radnicí odehrála 
ve znamení baletu. Prázdninovou část festivalu Léto na 
náměstí uzavřelo open ‑air představení dům bernardy alby 
v podání baletního souboru dFXŠ. Ještě předtím se ale 
uskutečnilo historicky první předávání cen Liberecká thálie.
Jan Vrabec

Soud potvrdil platnost 
mandátu zastupitele 
Jiřího Čečka
kauza kolem platnosti mandátu zastupitele Jiřího Čečka 
zvoleného na kandidátce ZpL je definitivně u konce.
Redakce

První roČník hlasovací soutěže 
připravil deník společně s vedením 
DFXŠ a za podpory Herecké asociace, 
která uděluje Ceny Thálie.

Vítězem kategorie balet se stal 
s celkovým počtem 1 973 hlasů Jaro‑
slav Kolář. Druhý skončil Alexey Yura‑
kov a třetí příčku obsadila Maria Gor‑

nalova. Nejpopulárnějším hercem se 
stal s celkovým počtem 1 402 hlasů 
Michal Maléř. Za ním skončila Jana 
Hejret Vojtková a  třetím nejoblí‑
benějším hercem se v  anketě stal 
Martin Polách. V kategorii opera zví‑
tězila Kateřina Jalovcová s celkovým 
počtem 852 hlasů před Livií Obručník 
Vénosovou a Věrou Poláchovou.

Kateřině Jalovcové předával Libe‑
reckou Thálii primátor Tibor Batthy‑
ány, který ocenil, kolik lidí se premi‑
érového ročníku ankety zúčastnilo. 
„Přes jedenáct tisíc hlasujících je 
skutečně úžasné číslo, které jasně 
ukazuje, že Divadlo F. X. Šaldy se 
po zásluze těší velké přízni diváků,“ 
uvedl primátor.

Nejvíc hlasů získala kategorie balet 
(celkem 5 178). Kategorie opera získa‑
la 2 072 hlasy a činohra 4 275 hlasů. 
Čtenáři mohli hlasy udělovat formou 
internetové ankety či tištěných 
kupónů. Unikátní ceny Liberecká 
Thálie věnovala do ankety Nadace 
Preciosa. 

dne 18. 8. 2015 rozhodl Krajský správní soud, že ředi‑
tel Krajského úřadu René Havlík vyslovil zánik mandátu 
protiprávně, a jeho rozhodnutí ze dne 24. 7. 2015 tímto 
svým rozsudkem zrušil.

Potvrdila se tak správnost postoje koalice Změna 
pro Liberec a ANO 2011, ale i některých opozičních 
zastupitelů, kteří při opakovaném projednávání tohoto 
bodu odmítli mandát Jiřímu Čečkovi zrušit. 

září 2015  aktuálně

editorial
Milí Liberečané,
není to tak dlouho, co jsem na tomto místě děko‑

val učitelům libereckých základních a mateřských 
škol za jejich celoroční práci a přál jim zasloužený 
letní odpočinek, a už nám klepe na dveře podzim. 
Nastal čas, kdy se po dovolených a po obzvlášť horkých prázdninách 
většina z nás vrací k ustálenému režimu a mnohým začíná režim úplně 
nový. Je to jen pár dnů, co do prvních tříd městských základních škol 
nastoupilo 1 243 prvňáčků a mezi nimi i má starší dcera Emma. Její první 
školní den jsem si nemohl nechat ujít a byl to jeden z těch okamžiků, na 
které se nezapomíná. Všem dětem, nejen z prvních tříd, přeji do nového 
školního roku hlavně motivaci a odhodlání něco se naučit, učitelům pevné 
nervy a rodičům hodně tolerance.

Září patří každoročně k nejnabitějším měsícům, a to nejen pracov‑
ně, ale i kulturně a společensky. Letošní rok není výjimkou a v těchto 
dnech již máme za sebou i událost, na niž mnozí čekají celý rok – Dny 
evropského dědictví, v rámci kterých Liberečanům a turistům rok co rok 
otevíráme běžně nepřístupné kulturní památky. Tato celoevropská akce 
už má v našem městě svou pevnou tradici a za poslední roky se pod 
hlavičkou odboru cestovního ruchu a sportu rozrostla do skutečně obřích 
rozměrů. Jen pro zajímavost, ještě v roce 2011 bylo v Liberci v rámci Dnů 
evropského dědictví otevřeno 6 historických objektů, zatímco letos jsme 
jich zpřístupnili už 26 včetně libereckého zámku. To myslím hovoří za vše, 
stejně jako více než 10 tisíc návštěvníků této akce.

Letošní Dny evropského dědictví jsme již potřetí připravili ve spolupráci 
s partnerským městem Žitava, kde se den otevřených památek konal o den 
později. Obyvatelům obou měst jsme nově nabídli možnost navštívit 
památky v partnerském městě za zvýhodněných podmínek a spousta 
nadšenců do historie a architektury si tuto šanci nenechala ujít. Mimo jiné 
šlo o další ukázku toho, že partnerství Liberce a Žitavy není jen oficialitou 
na politické úrovni, ale že má význam i pro samotné obyvatele obou 
spřátelených měst.

Chtěl bych poděkovat všem organizátorům a zejména odboru cestov‑
ního ruchu za bezvadnou práci při přípravách kulturně ‑společenského 
festivalu Léto na náměstí, v rámci kterého náměstí Dr. Edvarda Beneše 
ožívalo mnoha zajímavými akcemi včetně oblíbeného Bohemia JazzFestu, 
tradičního setkání flašinetářů či dvou divadelních představení pod širým 
nebem. Kultura k létu zkrátka patří a myslím, že letošní léto v Liberci se 
v tomto ohledu skutečně povedlo.  váš tibor batthyány

PrVNí lIBerecká thálIe. V kategorii 
opera zvítězila Kateřina Jalovcová 
 Foto: Jan Vrabec

Jiří Čeček

V zimě chci 
na Ještěd.

20
15/
16

NEJVÝHODNĚJŠÍ skipasy 
v městském infocentru.

Od. 1. 10. do 30. 11. 2015.

Městské informační centrum Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23

460 59 Liberec 1
Tel.: 485 101 709

E-mail: info@visitliberec.eu

10 dnů v sezóně: 1 600,– až 2 950,–
14 dnů v sezóně: 2 050,– až 3 750,–
Celá sezóna: 2 900,– až 5 900,–
(ceny při nákupu do 31. 10. 2015)



 liberecký zpravodaj 3aktuálně září 2015

Nulová tolerance šmejdům
nekalých aktivit sice letos v Liberci o něco ubylo, přesto 
zůstávají jejich počty relativně vysoké a objevují se i nové 
druhy praktik.
Jan Vrabec

další etapa revitalizace rochlice
velké změny čekají na řidiče a chodce na největším 
libereckém sídlišti rochlice, konkrétně v ulicích dobiášova, 
haškova a Pazderkova. Město Liberec tady v pátek 4. září 
zahájilo plánovanou kompletní rekonstrukci chodníků, 
vozovek, parkovacích stání a výstavbu okružní křižovatky.
Jan Král

„absoLutníM cíLeM je pro nás 
nulová tolerance vůči šmejdům. Ten, 
kdo svůj byznys zakládá na ožebra‑
čování jedné z  nejbezbrannějších 
skupin obyvatel, nemá nárok na 
jakoukoli naši shovívavost. Šmejdi 
mají před námi náskok, vymýšlejí 
stále nové způsoby, jak se seniorům 
vloudit do přízně, naše síla je ale zase 
v  tom, že postupujeme společně 
a systematicky,“ uvedl náměstek pri‑
mátora pro školství, kulturu, sociální 
věci a cestovní ruch Ivan Langr.

V Liberci se letos v boji proti šmej‑
dům spojilo město, jeho příspěvkové 
organizace Kontakt a Centrum zdra‑
votní a sociální péče, Česká obchodní 
inspekce, městská policie i neziskový 
sektor. A první malé úspěchy se již 
dostavily. Počet předváděcích akcí 
v kraji letos do konce srpna klesl o cca 
30 %. „ Za toto období se inspektoři 
v rámci Libereckého kraje zúčastnili 
20 prodejních akcí, ve 12 případech 
zjistili nedostatky a následně zahájili 
správní řízení,“ dodala Renata Linhar‑

tová, ředitelka inspektorátu ČOI pro 
Ústecký a Liberecký kraj.

Klíčovou roli začala hrát městská 
policie, která se od června zapojila 
v dohledové a preventivní činnosti. 
Strážníci tak třeba kontrolují místa 
konání předváděcích akcí, kde 
působí jako odrazující signál pro 
aktivity nepoctivých prodejců. Na 
požádání ČOI pomáhají v dohledu 
nad průběhem akcí, ale pomáhají 
i v šíření osvěty u návštěvníků.

„Naše společné úsilí se neobejde 
bez aktivní spolupráce největší sku‑
piny aktérů – samotných seniorů. 
Pokud totiž přestanou předváděcí 
akce navštěvovat, je velká šance, 
že tento byznys nakonec vyschne,“ 
dodal náměstek Langr.

Podle zkušenosti seniorů s prakti‑
kami „šmejdů“ v rámci Komunitního 
střediska Kontakt je stále velké nebez‑
pečí v různých telefonátech slibují‑
cích výhru či výhodné zboží. Mnoho 
seniorů se v poslední době nechalo 
napálit. 

cíLeM úPrav je především zvýšení 
bezpečnosti v dopravně nejvytíže‑
nějším místě této nejlidnatější libe‑
recké čtvrti. Revitalizace je rozdělena 
do tří částí. Celkově vyjde na 42,7 
milionu korun a z většiny je spolu‑
financována z fondů Evropské unie. 
Zhotovitelem stavby je společnost 
Integra stavby, a. s.

Stavební práce potrvají deset 
týdnů a vyžádají si nezbytná doprav‑
ní omezení. „Uvědomujeme si, že 
stavba místním lidem na nějakou 
dobu zkomplikuje život, stejně jako 
každá větší rekonstrukce. Věřím, že 
všechny úpravy budou ku prospěchu 
obyvatel; řidiči se mohou těšit na ply‑
nulejší a bezpečnější provoz a všichni 
obyvatelé Rochlice na komfortnější 
prostředí,“ uvedl náměstek primá‑
tora pro technickou správu majetku 
města Tomáš Kysela a  doplnil, že 
město i zhotovitel budou dbát na to, 
aby byl dopad stavebních prací na 
místní obyvatele co nejmenší.

Největších změn dozná v následu‑
jících třech měsících ulice Dobiášo‑
va od křižovatky s Vratislavickou až 
po křižovatku s Krejčího. „Silnice se 
v tomto úseku narovná, tedy zanik‑
ne takzvaná dopravní šikana. V ulici 
přibudou nové přechody pro chodce 
s bezpečnostními dělícími ostrůvky, 
pruhy pro cyklisty a chodník, který 
tady doposud chyběl. Do svahu, 
kudy si obyvatelé sídliště zkracovali 
cestu, umístíme na dvou místech 

schody. Samozřejmostí jsou úpravy 
zeleně,“ upřesnil Tomáš Kysela s tím, 
že změny se dotknou také zastávek 
městské hromadné dopravy na 
konečné Zelené údolí.

Zásadní proměna čeká frekven‑
tovanou křižovatku ulic Dobiášo‑
va–Krejčího–Pazderkova. Klasickou 
křižovatku nahradí kruhový objezd 

s  poloměrem středního ostrůvku 
devět metrů. „Ani u této křižovatky 
nebudou chybět bezpečné přechody 
pro chodce, a to ze všech čtyř stran. 
Navíc kousek nad křižovatkou u čer‑
pací stanice vznikne nový přechod, 
po němž volali místní obyvatelé,“ 
doplnil náměstek.

Součástí projektu je také obnova 
chodníků, vozovek a  parkovacích 
stání na příjezdech do vnitrobloků 
v ulicích Haškova a Pazderkova. Tím 
bude současně završena komplet‑
ní revitalizace ulice Haškova, která 
započala v roce 2012.

Detailní informace o stavbě včetně 
časového harmonogramu prací, si‑ 
tuačních výkresů a kontaktů na zho‑
tovitele a objednatele budou vyvěšo‑
vány průběžně na informační ceduli 
na křižovatce ulic Dobiášova–Krejčí‑
ho ‑ Pazderkova a dále na webu města 
(včetně úpravy provozu MHD): www.
liberec.cz/revitalizace ‑rochlice‑2015 
(nebo http://1url.cz/3Y3N). Případné 
další dotazy lze adresovat na e‑mail: 
info@integrastavby.cz nebo telefon: 
485 159 100, Ing. Krois. 

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 22. 9. , 13. 10. a 27. 10. mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km  
* Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Zapomeňte na padlé modly včerejška. Přichází vláda 
fantastického designu, panství kvality a pohodlí, království 
sebevědomých. Přichází věk Hyundai Tucson. 

Více na www.hyundai.cz/modely/tucson 

A teď tu vládnu já!

Hyundai. Tucson

Hyundai 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

Inzerce
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novÁ inscenace bude dílem 
dvou výrazných uměleckých osob‑
ností. Hudebního nastudování se 
ujme dirigent František Babický, za 
režijním pultem se představí známý 
režisér Luděk Golat. První premiéra 
se odehraje již 25. září 2015, druhá 
3. října 2015.

V roce 2016 uběhne přesně 400 
let od smrti nejslavnějšího dramatika 
všech dob, Williama Shakespeara. Už 
s předstihem, v říjnu 2015, tak chceme 
Shakespearovi věnovat premiéru 
v Malém divadle, určenou převážně 
mladšímu publiku. Půjde o inscenaci 
s trochu zavádějícím názvem Sou‑
borné dílo Williama Shakespeara ve 
120 minutách.

Dovedete si představit, že lze ve 
třech lidech zahrát Shakespeara? A že 
je možné vtěsnat celé jeho dílo do 

dvou hodin? Přesvědčte se! Premiéru 
uvidíte 9. října v Malém divadle.

A  do třetice – Šaldovo divadlo 
představí ve světové premiéře 
23.  října původní hru a  inscenaci 
mladé autorské dvojice Tomáše Jar‑
kovského a Jakuba Vašíčka na téma 
života spisovatele Jiřího Muchy, syna 
slavného malíře Alfonse Muchy. A jde 
o život pestrý a zajímavý, plný zvratů, 
lesku i osobních dramat s názvem Jiří 
Mucha: Carpe Diem! 

25. ZářÍ

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

20. 9. v 19.30 h FRAGILE 

Slovenská vokální hudební skupina, kterou tvoøí osobnosti známé z 

televizních obrazovek, divadel. 

Support: Akcent Liberec

1. 10. v 16.00 h JITKA ZELENKOVÁ
Majitelka samotového hlasu pøipravila pro své fanoušky koktejl 

nejlepších hitù. 

8. 10. v 19.00 h DÍVÈÍ VÁLKA
Nejúspìšnìjší divadelní hra v ÈR.

9. 10. v 19.30 h SVÌTÁCI
Divadelní soubor Bazilišek benátský

14. 10. v 19.30 h KAREL PLÍHAL

20. 10. v 19.30 h 

MARTA A TENA ELEFTERIADU

1.–3. 4.  VELIKONOČNÍ  SLAVNOSTI
Program ve folklórním duchu, stylový trh

17. 4.  EWA FARNA
V akustickém směru / Tour 2015

24. 4.  VLASTA REDL S KAPELOU

30. 4.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
NA JABLONECKÉ PŘEHRADĚ

23. 5.  MUERTI: 10 LET
Hosté: Začiatok konca (SK), Proti směru

9. 7.  RHONDA VINCENT & THE RAGE (USA)

27. 10.  EWAN DOBSON (CAN)
Maximum Guitar European Tour 2015

Premiéry nové sezóny 
Šaldova divadla
Šaldovo divadlo zahájí novou sezónu operou kouzelná flétna 
Wolfganga amadea Mozarta.
Redakce 3. října

Zpoza klece Fest
v sobotu 3. října se v Liberci v rochlici uskuteční venkovní 
akce pod názvem Zpoza klece Fest. Podtitulkem akce je 
„vdechni život sídláku“. Jejím cílem je oživit všední atmosféru 
sobotního odpoledne největšího libereckého sídliště.
Člověk v tísni, pobočka Liberec

PoŘadateLeM akce je Klub 
V Kleci, který zřizuje obecně prospěš‑
ná společnost Člověk v tísni. V těsné 
blízkosti klubu se nachází zašlý pod‑
chod pod Dobiášovou ulicí, který 
hraje v Zpoza Klece Festu důležitou 
roli.

„Stav podchodu nás a  mladé 
lidi, kteří do klubu chodí, inspiroval 
k  tomu uspořádat tuto akci,“ říká 
Alena Havelková, která v klubu pra‑
cuje. Na návrh organizace byl tento 
prostor zástupci města schválen jako 
legální plocha pro uměleckou tvorbu 
graffiti. Rochličtí se tak mohou těšit 
na oživení podchodu, kdy v rámci 
Zpoza Klece Festu proběhne graffi‑
ti jam místních umělců, pod jejichž 
vedením se bude konat i  graffiti 
workshop.

Bohatý program nabízí také žong‑
lování, breakdance exhibici, předsta‑

vení techniky sítotisk a facepainting 
(malování na obličej). Nebude chybět 
ani živá hudba. Volný prostor u mik‑
rofonu (open mike, beatbox) budou 
moci využít všichni příchozí. „Věřím, 
že lidé z okolí na akci přijdou a uvidí 
činnost klubu v  pozitivním světle 
tak, jak se o to snažíme už čtyři roky, 
co klub existuje,“ říká Lukáš Průcha, 
ředitel liberecké pobočky ČvT. Celá 
akce je otevřená široké veřejnosti a je 
zdarma. Akce začíná ve 12 a končí ve 
20 hodin. Rádi bychom poděkovali 
Nadaci Euronisa, která akci finančně 
podpořila.

Klub V Kleci je nízkoprahové zaří‑
zení pro děti a mládež, které posky‑
tuje sociální služby mladým lidem ve 
věku 12–20 let. Klub je bezpečným 
prostorem, kde mohou trávit svůj 
volný čas, nabízí smysluplné aktivity 
a preventivní programy. 

akTuálNí zPrávy z měsTa

LiBereC.CZ
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LIBERCEM NA KOLE 2015
Úterý 22. září, sraz u radnice v 17 hodin.

ZÚČASTNĚTE SE CYKLOJÍZDY

Cyklisté Libereckaf

www.cykliste.cz

Pomozte nejen sobě ale zejména Vašim dětem
ke zlepšení podmínek pro cyklisty v Liberci.

Vezměte děti s sebou.
Pojedeme cca 1 hod.
Akce je zdarma.

Mapa s trasou a program na webu

liberec přeběhne nemoc
na libereckém náměstí dr. edvarda beneše se na podzim 
chystá nultý ročník charitativního běhu „Přeběhni nemoc“, 
který svým výtěžkem pomůže onkologicky nemocným dětem 
z Liberecka a okolí.
ARCHA 13, o. p. s.

tipy a pozvánky na akce v liberci

kam za zábavou?

c h a r i t a t i v n ě 
sPortovně kulturní 
akci, která se bude konat 
3.  října  2015, pořádá 
obecně prospěšná spo‑
lečnost ARCHA 13 spolu 
se  Zdravotními klauny 
a pod záštitou hejtmana 
Libereckého kraje a pri‑
mátora města Liberec.

Vzdálenosti běhu budou 10 km, 
6 km a 3 km se startem i cílem právě 
na náměstí u  radnice. Poběží se 
centrem města. Pro dětské běžce 
bude připravena krátká trasa a také 
bohatý doprovodný program. Přímo 
u  radnice bude možné zhlédnout 
výstavu vydražených obrázků, které 
namalovaly děti bojující s různými 
formami rakoviny. Výtěžek bude 
určen výhradně pro autory obrázků 
a to v plné vydražené výši.

„Celá idea akce je především 
ukázat nemocným dětem a  jejich 
rodičům, že v  tom nejsou sami – 

i malá pomoc má 
veliký význam 
a je nutné si uvě‑
domit, že daným 
rodinám často 
chybí peníze i na 
ty nejběžnější 
věci, a to jsme se 
rozhodli změnit.“

Na akci bude také připomenuto 
hrdinství novodobých válečných 
veteránů, kteří bojovali za svobodu 
v  mírových operacích OSN, NATO. 
Také na ně se v naší společnosti zapo‑
míná. Toto přímo koresponduje s čin‑
ností obecně prospěšné společnosti 
ARCHA 13, která podporuje a oživuje 
zapomenuté události českých dějin.

Celodenní akce bude večer zakon‑
čena benefičním koncertem, na 
kterém vystoupí a zahraje skupina 
Těla a další známé i méně známé sku‑
piny. Bude se rozhodně na co těšit.

Více informací naleznete na www.
archa13.cz. 

Taneční PodješTědský Pohár
Taneční klub Koškovi zve 

přátele tance již na 46. ročník 
soutěže ve sportovním tanci 

PODJEŠTĚDSKÝ POHÁR.

Akce se bude konat v sále Domu 
kultury v Liberci dne 10. 10. 2015 
od 9.30 hodin. Během dne zde pro‑
běhnou taneční klání od dětských 
věkových kategorií až po dospělé. 
Uvidíme výkonnostní třídy začínají‑
cích dětí až po nejlepší dospělé páry. 
Rozhodně bude na co koukat.

Podještědský pohár se koná již 
tradičně pod záštitou statutárního 
města Liberec.

30. září
Zábava s odPady na náměsTí 

i ve sběrném dvoře
Odbor ekologie a veřejného prostoru ve spolupráci se svozovou 

společností.A.S.A. Liberec, s. r. o., a Elektrowin, a. s., připravuje 
zábavný program pro školy, rodiny i dospělé.

Akce je zaměřená na separaci odpadů s důrazem na vysloužilá elektrozařízení, 
která bude doprovázená množstvím soutěží pro malé i velké. Každý si bude moci 
zasoutěžit v netradičních soutěžích a vyhrát věcné ceny.

Ve středu 30. 9. se na náměstí Dr. E. Beneše bude v odpoledních hodinách 
konat zábavný den plný netradičních soutěží. Během října se uskuteční také 
poznávací akce přímo na sběrném dvoře, která bude určena zejména pro školy.

10. října
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cíLeM sPeciaLiZace je kromě 
klasického vzdělání nabídnout 
dětem rozvoj tzv. měkkých doved‑
ností, které jsou mnohdy pro úspěch 
v zaměstnání i životě důležitější než 
encyklopedické znalosti.

Komunikační dovednosti, řešení 
konfliktů, asertivní jednání, osobní 
efektivita, sebereflexe, tvůrčí 
a týmové řešení problémů, strategické 
a strukturované myšlení, to jsou jen 
některé z dovedností z oblasti sociální 
a emoční inteligence, které se škola 
v těchto třídách snaží rozvíjet.

K tomuto rozvoji učitelé využívají 
metody estetických disciplín, pře‑
devším dramatické výchovy. Nad‑

stavbou tohoto vzdělání je práce 
v  uměleckých oborech. V  tomto 
roce například jeden z šesti soubo‑
rů tvořivé dramatiky reprezentoval 
Liberecký kraj v  celostátním kole 
soutěže Dětská scéna, pěvecký sbor 
Výšinka nahrál nové CD, děti se umís‑
tily na předních příčkách recitačních 
a výtvarných soutěží.

Statutární město Liberec podpoři‑
lo projekty školy „Výšinka zpívá díla 
českých autorů 20. století“ (vydání 
not a CD skladatele J. Duška), „Než 
zazvoní zvonec“ (festival zpěvu a tvo‑
řivé dramatiky), „Tamara“ (dramatický 
projekt s protidrogovou tematikou) 
a mnohé další. 

Výuka tvořivých a estetických 
činností na ZŠ aloisina výšina
ZŠ aloisina výšina Liberec již pátým rokem otevírá třídu 
specializovanou na rozvoj tvořivosti.
ZŠ Aloisina výšina

hledáme aktivní seniory II.
v dubnovém čísle Zpravodaje jsme oslovili všechny aktivní seniory 
s nabídkou pomáhat libereckým strážníkům jako součást ranních 
hlídek u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol.

v  Červnu Již strážníci se třemi 
prvními seniory zahájili pilotní část 
projektu na sídlišti Dobiášova. Aby 
byly pokryty přechody u většiny škol, 
je třeba získat daleko více spolupracu‑
jících lidí, nejméně 10–15.

„Původní myšlenka této partnerské 
spolupráce byla založena na dobro‑
volnosti, nicméně v zájmu efektivity 
a rozšíření projektu jsme se rozhodli 
aktivní seniory, kteří budou strážní‑
kům v  hlídání přechodů pomáhat, 
motivovat i  finanční odměnou. 
U  podobných projektů v  zahraničí 
i v Česku je to ostatně běžné,“ vysvět‑
lil náměstek primátora pro školství, 
kulturu, sociální věci a cestovní ruch 
Ivan Langr.

Placená podoba projektu Bez‑
pečné přechody u  základních škol 
přitom bude mít stejnou formu jako 
ta původní dobrovolnická: zájemce 
nejprve projde odborným školením 

a zaučením a následně si v rámci smí‑
šených hlídek se strážníky vyzkouší 
své stanoviště. Přítomnost strážníků 
je přitom zárukou, že vše proběhne 
bez problémů.

Všichni zájemci z  řad aktivních 
seniorů se mohou hlásit přímo na 
odboru školství (485 243 384, e ‑mail: 
kalous.pavel@magistrat.liberec.cz), 
nebo v Komunitním středisku Kontakt 
(485 244 994, e ‑mail: klub@ksk.liberec.cz). 
Děkujeme! 

„ZLaté“ ZÁchranÁŘky
Vyšší policejní škola a Střední poli‑

cejní škola Ministerstva vnitra v Hole‑
šově pořádala 10. června celostátní 
soutěž studentských prací v oboru 
Bezpečnostně právní činnost. Do 
národního finále se probojovaly i tři 
studentské práce mladých záchranářů 
ze SOU nábytkářského a SOŠ v Liberci 
Kateřinkách.

Se svou prací „Podstata zkoumání 
DNA, historický vývoj a její kriminalis‑
tické využívání“ zabodovala Kristýna 
Nováková a obsadila 1. místo v kate‑
gorii Prevence a  odhalování krimi‑
nality. Michaela Krupičková zazářila 
v kategorii Obory služební a bezpeč‑
nostní přípravy s prací na téma „První 

pomoc“ a také si z Holešova 
odvezla zlatou medaili.

u veLvysLance
Hosty  velvyslance USA 

v ČR Andrewa Schapira byly 
17. června žákyně 2. ročníku 
oboru Aranžérství, propa‑
gace a reklama. V jeho rezi‑
denci převzaly Certifikát za 
1. místo v národním finále 
Junior Achievement, Firma 
roku 2014/2015.

„Byl to nezapomenu‑
telný zážitek na celý život, 
který se těžko někdy bude 
opakovat. Pan velvyslanec je velice 
příjemný a charismatický mladý muž 

a slavnostní ceremoniál na mne silně 
zapůsobil,“ říká Denisa Rychtrová. „To 

naše roční úsilí za to 
určitě stálo, měly jsme 
možnost si vyzkoušet 
podnikat v  reálných 
podmínkách. Od pod‑
nikatelského záměru, 
zajištění podmínek přes 
marketing, realizaci 
i  obchod. Přesvědčily 
jsme se, že podnikat 
lze i bez kapitálu, když 
máte dobrý nápad 
a víte, jak jej realizovat. 
Ale také jsme narazily 
na naši horší angličtinu. 
Ale i to je dobře, víme, 

co musíme dohánět,“ dodává Lucie 
Linková a Michaela Mocová. 

V kateřinkách rostou nejlepší záchranářky i úspěšní podnikatelé
Minulý školní rok byl pro studenty a pedagogy sou nábytkářského a soŠ v Liberci kateřinkách rokem úspěšným. 
Připomeňme si krátkou retrospektivou některé zajímavé momenty z posledního měsíce školního roku této střední školy.

Veřejná debata o školstVí II.
Na besedu zve Ivan Langr, náměstek primátora

PřIjďte se zePtat Náměstka Pro škoLství a PracovNíků magIstrátu

Už podruhé v letošním roce uspořádá radnice veřejnou debatu 
k problémům v libereckém předškolním a základním vzdělávání.

Veřejná debata za účasti náměstka primátora Ivan Langra a pracovníků odboru 
školství, kultury a sociálních věcí se uskuteční 

ve středu 23. září od 16.30 hodin v zasedací místnosti č. 11. 
Připravena budou aktuální data, návrhy školských projektů z evropských fondů 

i vize dalšího fungování mateřských a základních škol na území města. 

středa 23. září od 16.30 na radnIcI

Škola v  Kateřinkách pravidelně pořádá mnoho akcí pro veřejnost. Pro 
mladé zájemce o  módu například přehlídky na schodech radnice nebo 
akci Jak se rodí řemeslo na Benešově náměstí.  Foto archiv školy
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„v MateŘských ŠkoLÁch jsme 
se pustili převážně do oprav odklá‑
daných havárií. Například nového 
sociálního zázemí se dočkala MŠ 
Jizerka, nových chodníků MŠ Kama‑
rád v Dělnické ulici a na MŠ Rosnička 
opravujeme střechu. Investovali jsme 
také do nákupu konvektomatů na 
MŠ Jeřmanická, Sluníčko a Pohádka. 
V MŠ Matoušova, Pohádka, Rolnička 
se mohou děti těšit z nových herních 
prvků,“ řekl náměstek primátora pro 
technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela s  tím, že v  mateřin‑
kách přesáhly investice do vybavení 
a oprav celkově částku dvou milionů 
korun.

„Další investice se chystají. Připra‑
vujeme projektové dokumentace 
na rekonstrukci vzduchotechniky 
kuchyně na ZŠ Motýlek a projekt cel‑
kové rekonstrukce MŠ Beruška v ulici 
Na Pískovně,“ doplnil náměstek.

Na základních školách proběhly 
přestavby a rekonstrukce především 
ve znamení navyšování kapacit 
a  odstraňování havarijních stavů. 
Například rekonstrukce tělocvičny na 
ZŠ Husova řešila nevyhovující stav 
vlysové podlahy. „Při této příležitosti 
bude podlaha tělocvičny opatřena 
polyuretanovou stěrkou namísto 
parket. Stane se tak první tělocvičnou 
na libereckých základních školách 
s umělým povrchem,“ poznamenal 
Tomáš Kysela.

Stavební úpravy pro navyšování 
kapacit se uskutečnily na základ‑
ních školách Švermova, Kaplického 
a  náměstí Míru. Od 1.  září přijaly 
žáky v nových prostorech družiny 
s  novým sociálním zázemím na 
ZŠ Švermova, v nových učebnách 
a šatnách na ZŠ Kaplického a taktéž 
v nových učebnách a šatnách na ZŠ 
náměstí Míru.

„Navyšování kapacit jde ruku 
v ruce s posílením kapacity kuchyní. 
Proto na ZŠ Česká byl namontován 
nový konvektomat a vysokokapacitní 
myčka za téměř 700 tisíc korun. Na ZŠ 
Aloisina výšina byla vyměněna nevy‑
hovující myčka, varný kotel a přibyl 
druhý konvektomat, to celé v částce 
přes 500 tisíc korun,“ uvedl náměstek 
Tomáš Kysela.

Na ZŠ Kaplického bylo součástí 
rekonstrukce pro navýšení kapacit 
i zvýšení požární bezpečnosti. Pro‑
tipožární opatření vyšla na více než 
700 tisíc korun.

Na ZŠ 5.  května magistrát při‑
stoupil k výměně oken v „klubíku“, 
instalaci rozvodů teplé vody do so‑ 
ciálního zázemí a odstranění plísně 
v  suterénu budovy. Stavební ruch 
panoval také na ZŠ U Školy, kde se 
pustili do rekonstrukce školní kuchy‑
ně a jídelny. Provoz kuchyně nespl‑
ňoval požadavky hygieny. Veškeré 
instalace a vybavení je nové a našly 
se peníze i na nové vybavení jídelny.

„Tato akce s  částkou převyšující 
5,5 milionu korun je největší inves‑
ticí městských prostředků do vzdě‑
lávacích zařízení v  letošním roce,“ 
upřesnil Tomáš Kysela.

Statutární město Liberec, odbor 
strategického rozvoje a  dotací, je 
objednatelem projektu Volnočaso‑
vé plochy Liberec I. z Regionálního 
operačního programu NUTSII Seve‑
rovýchod, díky čemuž jsou rekonstru‑
ovány sportovní hřiště při základních 
školách Vrchlického, Na výběžku 
a v Ostašově, za částku 23,719 mili‑
onu korun.

Město plánuje další stavební akce, 
přičemž cílem je zajistit financování 
především z  dotačních programů, 
Operačních fondů ministerstva 
životního prostředí a Regionálního 
operačního programu NUTSII Seve‑
rovýchod.

„S navyšováním kapacit v liberec‑
kých školách počítáme i  v  dalších 
letech, protože nás k tomu dohání 
aktuální demografická situace. 
Velkou část investic bychom ale rádi 
čerpali ze zdrojů Evropské unie i z dal‑
ších dotačních fondů, přičemž kon‑
krétní projektové záměry již máme 
připraveny. Jedná se o  stavebně‑
‑technické úpravy škol a jejich okolí, 
zlepšování kvality škol ve vztahu ke 
klíčovým odborným oborům a sou‑
běžně kompetencím žáků i zlepšová‑
ní podmínek pro inkluzivní vzdělává‑
ní dětí se zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním,“ řekl náměstek pri‑
mátora pro školství, kulturu, sociální 
věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

do prázdninových oprav škol 
město investovalo 46 milionů
do oprav školních budov a nového vybavení investovalo 
město Liberec v průběhu prázdnin bezmála 46 milionů 
korun. výsledkem je příjemnější a bezpečnější prostředí 
pro žáky, ale i navýšení kapacity na některých školách. do 
prvních tříd libereckých základních škol nastoupilo v úterý 
1. září 1 243 prvňáčků, což je zhruba o 150 dětí více než loni.
Jan Král

zprávy z rady zprávy z rady
 Rada města 21. července 2015

U havárií budou zasahovat 
dobrovolní hasiči

Likvidaci škod na městských ko‑
munikacích, zaviněných například 
únikem ropných látek při autoneho‑
dách, budou od září letošního roku 
namísto členů Hasičského záchran‑
ného sboru Libereckého kraje (Hz‑
SLK) zajišťovat místní dobrovolní 
hasiči ve spolupráci s  Městskou 
policií Liberec. rozhodli o tom libe‑
rečtí radní, kteří dali této variantě 
přednost před smluvní spoluprací 
s HzSLK.

„Hledali jsme řešení, které by 
bylo jednodušší, administrativně 
méně náročné a finančně výhodněj‑
ší. zahájili jsme jednání s liberecký‑
mi jednotkami dobrovolných hasičů 
a městskou policií, a jak dobrovolní 
hasiči, tak strážníci nám potvrdili, že 
jsou schopni likvidaci škod po havá‑
riích a nečekaných událostech zajis‑
tit,“ uvedl  náměstek primátora pro 
technickou správu majetku Tomáš 
Kysela.

Proběhla druhá soutěž 
o logo města

Liberec znovu vypsal soutěž 
o  nové logo a  grafický manuál 
města, kterou radní v  červnu zru‑
šili poté, co hodnoticí komise do 
druhého kola neposunula žádný 
z celkových 23 výtvarných návrhů. 
Město při druhém vypsání soutěže 
zmírnilo požadavky na kvalifikační 
a technické předpoklady uchazečů, 
aby prostor mohla dostat i  menší 
studia, studentské ateliéry či fyzic‑
ké osoby, a  naopak zvýšilo důraz 
na nezaměnitelnost a  jedinečnost 
nového loga. výsledky soutěže by 
měly být známy na konci září.

 Rada města 25. srpna 2015

Parkovací karty od října
Od 1.  října bude zahájen prodej 

parkovacích karet pro rezidenty 
a abonenty, které budou k dostání 
na třech nových místech – na Měst‑
ské policii Liberec v budově Uranu 
na tř. 1. Máje, v kartovém centru Li‑
berecké IS ve Frýdlantské ulici a na 
odboru správy veřejného majetku 
v Liebiegově vile v Jablonecké ulici.

Ceník rezidentního a abonentní‑
ho stání zůstane pro rok 2016 beze 
změny. To znamená, že občan s tr‑
valým pobytem v dané lokalitě za‑
platí za jeden vůz 2 000 korun, za 
druhý 6 000 korun a za třetí a dal‑
ší pak 12 000 korun ročně. Majitel 
nemovitosti zaplatí ročně za jeden 
vůz 4 000 Kč, za druhý 6 000 Kč 
a za třetí a další 8 000 Kč. Osobu 
se sídlem či provozovnou v  dané 
lokalitě pak jedna parkovací kar‑
ta vyjde na 12 000 Kč za rok.  

 Rada města 8. září 2015

Prodej pozemků u letiště 
záchranné službě

zdravotnická záchranná služba 
(zzS) Libereckého kraje bude moci 
rozšířit své zázemí u libereckého le‑
tiště. radní schválili záměr prodeje 
městských pozemků zdravotnické 
záchranné službě, a to včetně všech 
zastavěných ploch, které má zzS 
dosud v  nájmu. záměr ještě musí 
schválit zastupitelé.

prodej pozemků o  celkové vý‑
měře 6 746 m2 a následné rozšíření 
stávajícího  objektu zzS bude dal‑
ším krokem k  chystané výstavbě 
unikátního heliportu, který koneč‑
ně naplní požadavky na noční pro‑
voz. „Moderní heliport v  Krajské 
nemocnici Liberec sice umožňuje 
přistávání v  noci, ale vrtulníky 
tam nemohou parkovat a  nemají 
se odtamtud kam vrátit. Nejbližší 
heliport s plnohodnotným nočním 
provozem je plocha ve střešovické 
nemocnici v  praze,“ uvedl Tomáš 
Kysela.

Městské dotace jednodušeji
K  česko ‑slovenské síti měst CI‑

vINET, kam dosud patří Olomouc, 
Jihlava, Karlovy vary, České Budě‑
jovice, Třinec, přerov, zlín, Košice, 
Hradec Králové, Žilina a Třebíč, se 
brzy připojí i  Liberec. Na valných 
hromadách a  jednáních spolku jej 
bude zastupovat statutární náměs‑
tek primátora Jan Korytář. Členství 
města v  nevládní neziskové orga‑
nizaci CIvINET Česká a  Slovenská 
republika, z. s., již odsouhlasili li‑
berečtí radní. Materiál ještě musí 
projít zastupitelstvem.

„Členstvím v  síti měst CIvINET 
získá Liberec možnost pravidelné‑
ho informování o akcích, novinkách 
a zkušenostech v oblasti udržitelné 
městské mobility z měst z celé EU 
a dále přístup k finančním fondům 
a  další podpoře z  programu CIvI‑
TaS. Členství také přinese mož‑
nost podpory při přípravě plánu 
udržitelné mobility,“ uvedl náměs‑
tek primátora pro ekonomiku, stra‑
tegický rozvoj a dotace Jan Korytář.

CIvINET jako jediná síť v  Čes‑
ké a  Slovenské republice pokrý‑
vá celou oblast udržitelné, čisté 
a  energeticky efektivní městské 
dopravy. Speciální pozornost pak 
věnuje integrovanému plánování, 
veřejné hromadné dopravě, řízení 
poptávky po dopravě, cyklistické 
a  pěší dopravě, čistým vozidlům 
a  palivům, logistice a  přepravě 
zboží a  parkování. průřezovým 
tématem pro roky 2014–2016 je 
integrované dopravní plánování 
a tvorba plánů udržitelné městské 
mobility. 
 www.liberec.cz/rada
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druhÁ etaPa roZvoZu nÁdob 
na bioodPad byLa dokonČena

V rámci Liberce je třídění bioodpa‑
du opět dostupnější, neboť v těchto 
dnech byla dokončena druhá, a pro 
letošní rok již poslední, etapa umis‑
ťování sběrných nádob. V  jarních 
měsících bylo v rámci Liberce umís‑
těno 500 kusů takzvaných „hnědých 
popelnic“, podzimní etapa je rozšířila 
o dalších 600 kusů.

Přidělené nádoby na bioodpad 
je nutno ve svozový den vystavovat 
na hranu pozemku s chodníkem či 
komunikací tak, aby byly bezproblé‑
mově zpřístupněny pro svozovou 
firmu. Svozový den je uveden na 
nálepce přímo na každé popelnici. 
Svoz bioodpadu dle „Vyhlášky o roz‑
sahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálních 
odpadů“ probíhá od 1.  dubna do 
31. října každého roku, tedy mimo 
zimní období.

U bytových domů město počítá 
s kontinuálním vývozem bioodpa‑
du i v zimních měsících, a to v rámci 
redukovaných svozových dní. Infor‑
maci ohledně svozu bia v období od 
1. listopadu do 31. března získáte v říj‑
novém Zpravodaji a na webu města 
v sekci odboru ekologie a veřejného 
prostoru.

do bioodpadu patří: posekaná 
tráva, listí, drobné větvičky, plevel, 
uvadlé květiny, zbytky ovoce a zele‑
niny, zbytky pečiva, skořápky z vajec 
a ořechů, jemné papírové ubrousky, 
podestýlky domácích býložravých 
zvířat, peří, chlupy, vlasy, piliny, hob‑
liny, štěpka, kůra, popel ze dřeva, 
čajové sáčky, kávová sedlina apod.

do bioodpadu nepatří: biologic‑
ký odpad živočišného původu (např. 
kosti a maso), oleje, zbytky jídel, psí 
exkrementy. Dále také papír, sklo, 
plasty, textil, elektro nebo kovy.

„Biologický odpad je nutno do 
nádob ukládat bez obalů, sáčků, 
nebo pytlů. Prosíme všechny občany 
o důsledné dodržování tohoto pra‑
vidla,“ upozorňuje vedoucí odboru 
ekologie a veřejného prostoru Petra 
Farářová Veselá a dodává, „z proběh‑
lých monitoringů máme zjištěno, že 
někteří uživatelé bio ‑popelnic do 
nádob umisťují i směsný odpad, ale 
nalézáme například i sklo, igelitové 
pytle, kovy, stavební suť atd. Pokud 
svozová společnost či pracovník 
odboru ekologie a veřejného pro‑
storu zjistí, že jsou do nádoby opa‑
kovaně ukládány součásti, které do 
bioodpadu nepatří, bude nádoba 
z příslušné adresy odejmuta.“

Od roku 2016 město uvažuje 
o  širším zapojení obyvatel sídlišť 
do procesu sběru bioodpadu, proto 
v současné době probíhá vyhledává‑
ní míst pro testovací pilotní projekt 
umístění sběrných nádob na biood‑
pad právě v rámci sídlištní zástavby.

PLasty PatŘí do žLutého
Od 1. září 2015 se zavádí na území 

města Liberce nový systém separace 
plastů. Výrazně se rozšiřuje stav, kdy 
občané mohli do žlutých kontejnerů 
dávat pouze PET lahve.

Dle nového systému se mohou 
do žlutého kontejneru dávat: PET 
lahve, igelitové sáčky a tašky, plas‑
tové kelímky a vaničky od potravin, 
plastové lahve a nádoby od tekutin 
atd., to vše v čistém a vymytém stavu.

Do kontejneru nepatří: výrobky 
z PVC, plastové výrobky se zbytky 
potravin a  chemikálií a  například 
i polystyren.

Občané se nemusí bát, že zcela 
končí možnost získávání pevných 
tašek na třídění odpadu v domácnos‑
tech. Do 30. listopadu 2015 můžete 
i  nadále třídit plasty do pytlů a  ty 
odevzdávat ve sběrných dvorcích 
a získávat za každý odevzdaný pytel 
razítko. Za 5 razítek vám do tohoto 
data v  kanceláři odboru ekologie 
a veřejného prostoru SML vydají právě 
tyto tašky. V září mohou tyto tašky 
získat i děti v soutěži, která je součástí 
přílohy tohoto vydání Zpravodaje.

vystavovÁní nÁdob 
na hranici PoZeMku

I  nadále platí pravidlo nutnosti 
výstavu popelnice na hranici sou‑
kromého pozemku s  chodníkem 
či komunikací v den svozu odpadu 
a její bezproblémové zpřístupnění 
pracovníkům svozové společnosti. 
V opačném případě nebude nádoba 
vyvezena.

Ojediněle se občané mylně domní‑
vají, že pracovník svozové společnos‑
ti je povinen vstoupit na soukromý 
pozemek poplatníka a  popelnici 
vyprázdnit. Nejen že by mohl být 
tento vstup klasifikován jako vniknutí 
cizí osoby na soukromý pozemek, ale 
mohlo by tak při přemisťování popel‑
nice dojít k poškození soukromého 
majetku (například k odření odsta‑
veného automobilu). Určitě není ani 
v zájmu občanů, aby byl jejich majetek 
neúmyslně při rychlém sledu vývozu 
popelnic poškozen – i pro tuto sku‑
tečnost je třeba vystavit a zpřístupnit 
odpadovou nádobu tak, aby s ní šlo 
bezproblémově manipulovat. 

Zprávy z odpadového hospodářství

v  Liberci tento nešvar hlídají 
městští strážníci. Kohokoli, kdo hodí 
holubům jídlo, třeba kus pečiva nebo 
zrní, mohou strážníci pokutovat na 
základě vyhlášky o čistotě.

Krmení holubů nelze přímo zakázat 
například městskou vyhláškou (není 
dostatečná legislativní opora), nicmé‑
ně na toto lze uplatnit vyhlášku města 
Liberec č. 3/2009 o veřejném pořádku, 
dle které si každý musí počínat tak, 
aby nezpůsobil znečištění veřejných 
prostranství (článek V). Za nedodrže‑
ní povinností této vyhlášky je možno 
uložit sankce, což má v gesci Městská 
policie Liberec. Alternativou k ome‑
zení bodového výskytu holubů je 
zabezpečení jednotlivých parapetů 
a říms speciálními spirálami či bodci 
a  balkony sítěmi. Je však čistě na 
majitelích konkrétních nemovitostí, 
zda k takové formě ochrany přistoupí. 

Město Liberec k tomuto nemůže své 
občany nutit, ani instalaci pasivních 
opatření ze svého rozpočtu hradit. 
K potlačení populace je nutné i udr‑
žování pořádku u kontejnerů.

Přemnožení holubů potvrdil moni‑
toring jejich výskytu na sídlišti Rochli‑
ce, který nechala radnice vypracovat 
specializovanou firmou na jaře letoš‑
ního roku. Z výsledků šetření vyplý‑
vá, že regulační zásah je nezbytný. 
„Je potřeba zmínit, že za přítomnost 
holubů v těsné blízkosti domovů si 
mohou obyvatelé panelových domů 
často sami. Umožňují, aby holubi 
v této lokalitě mohli bezproblémově 
přežívat, například jejich přikrmová‑
ním a nedostatečným zabezpečením 
míst, která holubi rádi zabydlují,“ 
upozornila náměstkyně pro územní 
plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí Karolína Hrbková. 

krmení holubů vás může přijít draho
statutární město Liberec v posledním době zaznamenává 
stále častější dotazy a upozornění od občanů týkající se 
přemnožení potkanů nebo holubů. Jejich počet ve městě 
souvisí s dostatkem vhodných hnízdišť i dostupností potravy. 
a to si mnozí lidé neuvědomují. Za krmení holubů na 
veřejných místech přitom hrozí až tisícikorunová pokuta.

Poděkování za nabídky vánočního stromu
Vážení Liberečané,
v minulém vydání Zpravodaje se na vás obrátil odbor ekologie a veřejného 

prostoru SML s žádostí o pomoc s vyhledáním vhodného „Vánočního stromu 
Liberce“, který by mohl v době letošního adventu zdobit náměstí Dr. E. Beneše.

V tuto chvíli vám chceme za vaše návrhy poděkovat, neboť jsme obdrželi 
neočekávaných 25 nabídek vzrostlých jehličnanů.

V současné době vyhodnocujeme stavy a umístění jednotlivých stromů. Již 
nyní však můžeme konstatovat, že požadavkům na „vánoční strom“ vyhovuje 
více nabízených dřevin, takže je možné, že bude vytvořena i rezerva vhodných 
kandidátů na další roky. Po zhodnocení stavu veškerých stromů zahájíme nezbytné 
administrativní kroky vedoucí k případnému získání povolení orgánu ochrany 
přírody k pokácení vítězného stromu a jeho přesunu na náměstí.

Ještě jednou vám všem děkujeme za podané nabídky, prosíme vás o sečkání, 
budete o výsledcích informováni.

 Ing. arch. Petra Farářová Veselá, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Zveme vás do areálu Technických služeb města Liberce, a. s.,
(Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8) na den otevřených dveří, který proběhne 

v sobotu 3. 10. 2015
od 10.00 do 14.00 hodin

K vidění bude mechanizace, kterou TSML, a. s., denně používají ke 
své práci a na které se budete moci nechat vyfotografovat profesi‑
onálním fotografem. V průběhu celého dne je zajištěn doprovodný 
program, jako jsou soutěže pro děti, skákací hrad, kolotoč, 

malování na obličej, občerstvení a hudební vystoupení. Každý účast‑
ník akce obdrží drobný dárek a vstupenku, která bude slosovatelná, 

a vylosovaní šťastlivci se ještě ten den mohou 
proletět vyhlídkovým letem nad Libercem.

Den otevřených Dveří tSML, a. S.

Den otevřených Dveří tSML, a. S.Vstu
p z

da
rm

a
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Zcela atrofovaný totalitní režim 
byl po roce 1989 rychle odkázán do 
historie, ale město Liberec dlouho na 
dvacítku svých spoluobčanů – char‑
tistů zapomínalo. Jaroslav Doucha, 
Ladislav Cerman, Karel Dedecius, 
Miroslav Dedecius, Vladimír Štučka, 
Ivo Vojtíšek, René Matoušek, Leoš 
Mayer, Michaela Mayerová, Vladimír 
Marek, František Čejka, Michal Dzi‑
aček, Tomáš Procházka, Jiří Křivský, 
Milan Zapadlo, Vladimír Štučka, Ivo 
Vojtíšek, Pavel Šmída, Jiří Kasal a další 
se nyní po 38 letech dočkají oficiální‑
ho a hlasitého poděkování.

Za některými z  nich se přitom 
mnohdy skrývají dramatické osudy 
a  příběhy: protestovali na obranu 
politického vězně z Liberce, Mirosla‑
va Černého, odsouzeného na tři roky 
(1977 až 1980), proti odsouzení Ivana 
„Magora“ Jirouse (1978), proti vazbě 
Liberečana Jiřího Veselého (1978), 
byli odsouzeni do vězení – Ladislav 
Cerman (1979), René Matoušek (1983), 
trpěli policejními represemi – Jiří 
Kasal (1979), jehož napadení přísluš‑
níkem VB dovedlo až k emigraci, René 
Matoušek (1989) za šíření Několika 
vět, manželé Mayerovi (1988 a 1989) 
za aktivitu v době srpnových událostí 
v roce 1988 atd.

K  poctě libereckých signatářů 
(pro některé in memoriam) již rada 
města schválila záměr, jímž tram‑

vajová zastávka na Rybníčku (vedle 
bývalých montážních závodů) získá 
k 17. 11. 2015 zvláštní přídomek René 
Matoušek a další liberečtí signatáři 
Charty 77.

ProČ PrÁvě MatouŠek 
a ZastÁvka?

Jméno rené Matouška bylo zvo‑
leno záměrně jako metafora, jež má 
obrazně zastupovat celou nevelkou 

skupinu libereckých chartistů. V jeho 
případě především nelze pominout 
významnou symboliku, totiž vytrva‑
lou disidentskou aktivitu (od Charty 
až po Několik vět), věznění v Plzni na 
Borech, ani fakt, že ještě 17. 11. 1989 
stál před Okresním soudem v Liberci 
právě za šíření Několika vět.

Odsouzen již sice nebyl, ale na jeho 
osobě je patrné, že normalizační maši‑
nerie tvrdě pracovala až do konce.

rené Matoušek byl v  civilu 
zaměstnancem libereckého doprav‑
ního podniku a  řidičem tramvaje. 
Volba tramvajové zastávky jako místa, 
které bude chartisty připomínat, je 
tedy nejen autentická, ale i originál‑
ní. Pamětní desky na domech, žulové 
pomníky, pískovcové skulptury i názvy 
ulic patří spíše do minulého století.

život rené Matouška, stejně jako 
i dalších, je silným příběhem obyčej‑
ného člověka, nehrdinského hrdiny, 
nonkonformisty i vskutku kontroverz‑
ní osoby s velmi tragickým koncem 
(údajná sebevražda v roce 1992). Na 
tom lze historii Charty 77 skvěle odvy‑
právět a přiblížit ji generaci, která dnes 
možná už jen matně tuší, co že to bylo 
za dokument.

a konečně genius loci – křižovat‑
ka velkého rozhodnutí. Při výjezdu ze 
zastávky Rybníček na tř. 1. Máje má 
totiž řidič tramvaje možnost zvolit směr 
vlevo (k nádraží), nebo vpravo (k OC 
Fórum). I  v  tom lze vidět obrovskou 
symboliku rozhodování člověka v době 
normalizace, který se musel odhod‑
lat, zda se vydá na jednu stranu či na 
druhou. S proudem či proti němu, se 
stranou a vládou či se svým svědomím.

Připomínka na liberecké chartisty 
17. listopadu bude – skoro by se dalo 
říci – všední, přesto ale neobyčejná. 
Bude velkým gestem, které jsme měli 
učinit již dávno. 

radnice chystá poctu signatářům charty 77
bylo jich jen asi dvacet a zapsali se nepochybně do moderní historie města Liberce. Jsou totiž součástí skupiny dalších 
1 880 Čechoslováků, kteří v mezidobí 1977–1989 podepsali Prohlášení charty 77. dokumentu, který zrodil aktivní 
institucionalizovanou opozici proti normalizačnímu režimu. Přesto, nebo možná právě proto, že šlo o opozici vedenou 
především slovem, tedy nenásilnou, civilizovanou a skrz naskrz svobodomyslnou, trestaly za něj husákovy struktury 
jednostrannou zvůlí – vězněním, psychicky neúnosnými výslechy, ničením zdraví i kariér, šikanou, veřejným zostouzením.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch

Inzerce

R e k l a m a ,  k t e R á  f u n g u j e
45 500

výtisků každý měsíc
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zadáno pro názory opozičních 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.

O co vlastně jde? Starostové pro Libe‑
recký kraj (SLK) upozornili ústy Jiřího 
Šolce, že není možné, aby si pravidla pro 
rozdělování peněz z Ekofondu vytvářeli 
ti samí lidé (konkrétně J. Korytář a K. 
Hrbková), kteří jsou současně ve vedení 
jedné z organizací, jež pak může o dotace 
podle těchto pravidel sama žádat. Na to 
reagoval náměstek Korytář prohlášením, 
že jeho organizace o dotace z města už 
řadu let nežádá. O pár týdnů později 
však přišla žádost jeho organizace na 
skoro 200 tis. korun.

Aby toho nebylo málo, projekt této 
organizace nedostal od hodnotitelů na 
přidělení dotace dostatek bodů. Přesto 
se správní rada fondu rozhodla, že by 
tomu mělo být jinak, a dotaci organi‑
zaci schválila i přes nedoporučení od 
nestranných odborníků, kteří hodnotili 
všechny došlé žádosti. Práce mnoha 
lidí v oné nezis‑
kové organizaci si 
vážíme a mrzí nás, 
že ji pan náměstek 
i paní náměstkyně 
silně poškozují tím, 
že i nadále působí 
v jejím čele. Myslí si 
to zřejmě i zástup‑

kyně za Změnu 
MUDr. Kateřina 
A b s o l o n o v á , 
která v reakci na 
výtky, že není 
možné, aby si sta‑
tutární náměstek 
a gesční náměst‑
kyně vytvářeli pravidla Ekofondu, jestliže 
současně vedou ekologicky zaměřenou 
organizaci, reagovala slovy: „Já myslím, 
že střet zájmů by byl, kdyby oni do toho 
fondu žádali.“ A oni žádali a dotaci silou 
prosazují.

Pokud se tedy má stát Ekofond vzo‑
rovým i pro další fondy města, je nutné 
jeho statut a pravidla znovu otevřít 
a revidovat je. Jednu z možností, jak toho 
docílit, už předal Ing. Jaroslav Zámečník 
(SLK) radě města. Ta na to však dosud 
nijak nereagovala a ani nepromítla 

do žádného doku‑
mentu. Podáváme 
pomocné ruce 
a doufáme, že 
se medvěd vrátí 
zpátky do divoči‑
ny nebo aspoň do 
lépe střeženého 
výběhu. 

Porcování ekomedvěda
v únoru a březnu se poměrně divoce diskutovalo 
o tom, že je zde veliké riziko střetu zájmů u čerpání peněz 
z ekofondu města Liberec. Pan náměstek korytář spolu 
s paní náměstkyní hrbkovou se dušovali, že tomu tak není, 
aby o půl roku později došlo na lámání chleba. Změna pro 
Liberec si totiž vytvořila městského dotačního medvěda, 
kterého si sama sobě i porcuje.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Květa Vinklátová

Tyto prostředky bude možno čerpat 
pod názvem Integrovaný program rozvoje 
území (IPRÚ). Hlavní slovo v rozhodování 
o financích má v současnosti třináctičlenný 
tzv. řídicí výbor.

Na dubnovém zastupitelstvu města 
Liberce zastupitelé za Starostové pro 
Liberecký kraj (SLK) upozorňovali, že 
nelze vytěsnit z rozhodování o budoucím 
programu IPRÚ malé obce a vše nechat 
jen v rukou města Liberce a Jablonce nad 
Nisou. Z tohoto důvodu návrh na složení 
řídicího výboru bez malých obcí zastupitelé 
za SLK v dubnu nepodpořili, byť kvitovali, 
že jedno místo z celkových třinácti bylo 
obsazeno Jaroslavem Zámečníkem (SLK).

„Ještě v březnu 2015 jsme v zastu‑
pitelstvu schválili, že malé obce budou 
mít v řídicím výboru vyčleněné místo. Již 
v dubnu však koalice Změna+ANO před‑
ložila do zastupitelstva nový návrh na 
vyškrtnutí zástupců malých obcí z řídicího 
výboru budoucího programu. I přes náš 
nesouhlas a hlasitý odpor si toto koalice 
těsnou většinou prohlasovala,“ říká Jaro‑
slav Zámečník, zastupitel SLK.

Starostové dvaceti obcí na Liberecku 
a Jablonecku se počátkem září písemně 
obrátili na primátory měst Liberce a Jab‑

lonce nad Nisou 
s požadavkem 
zapojení men‑
ších obcí v území 
IPRÚ do činnosti 
řídicího výboru. 
Starostové se totiž 
obávají, že z vyčleněné sumy kolem 2,5 
miliardy Kč půjde vše do Liberce a Jablonce 
a na jejich projekty nezůstane žádná nebo 
jen zanedbatelná částka. Impulsem k jejich 
kroku byla srpnová inspekce stavu IPRÚ od 
paní ministryně Šlechtové přímo na radnici 
v Liberci.

Podle Michala Hrona se přezíravý 
postoj vedení města Liberce může 
v konečném důsledku obrátit proti 
samotnému Liberci. „Je nutno vzít námit‑
ky menších obcí v IPRÚ vážně, neboť se 
s vysokou pravděpodobností budou 
zástupci všech obcí dotčených tímto IPRÚ 
k celkové strategii programu vyjadřovat 
a jejich souhlas bude podmínkou schvále‑
ní celé sumy 2,5 miliardy Kč,“ zdůvodňuje 
Michal Hron (SLK).

Právě proto bude Klub Starostů pro 
Liberecký kraj na zářijovém jednání Zastu‑
pitelstva města Liberce navrhovat zařazení 
malých obcí zpět do řídicího výboru. 

do řídicího výboru IPrÚ patří 
i reprezentanti dalších 22 měst a obcí
Pro aglomeraci Liberec ‑Jablonec, která zabírá celkem 
území 24 obcí se 175 tisíci obyvateli, je pro následujících 
několik let připraveno z evropských fondů k čerpání 
2,5 miliardy kč.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Jaroslav Zámečník

Kdo předpokládal, že v programu jed‑
nání najde body, ve kterých nás, občany 
ale i neuvolněné členy zastupitelstva bude 
vedení radnice informovat, kam pokročila 
jejich činnost od června do konce srpna, ten 
se hluboce mýlí.

Po zveřejnění programu je jasné, že nej‑
důležitějšími body jsou ty, které se týkají 
přidělení dotací z Ekofondu a Sportovního 
fondu SML (celkem 7 bodů z 28).

Očekávali jsme, že vedení 
města, které bylo velkým kriti‑
kem minulých „vlád“, že nein‑
formují opozici a porušují zákon 
o obcích, bude vůči občanům 
města vstřícnější a jako první 
bod jednání zařadí informaci 
o činnosti orgánů obce na zase‑
dání zastupitelstva, jak mu to ukládá § 97 
zákona o obcích.

Občané v přímém přenosu 
se tedy nedoví, kam pokroči‑
la činnost na územním plánu, 
zda je skončeno výběrové 
řízení na zpracovatele ÚP, 
jaké výtky přednesla vedení 
města pí. náměstkyně Šlech‑
tová, jaký je stav rozpočtu 

po skončeném prvním pololetí 2015, co se 
chystá s budovou bývalé galerie apod.

Vyslechnou si však opět diskusi o přídě‑
lech dotací z Ekofondu a již potřetí v řadě, 
protože materiál je opakovaně předkládán, 
a očekává se, že se sejde dostatečný počet 
koaličních zastupitelů, kteří materiál, byť 
silou jednoho hlasu prohlasují.

My neuvolnění zastupitelé máme 
výhodu, že v posledním bodu jednání máme 
možnost se na věci, které nás zajímají, 
zeptat a máme právo na odpověď. 

Informace o činnosti města za první pololetí chyběla
doba letních prázdnin je nenávratně pryč a nejvyšší orgán města – zastupitelstvo – se opět schází na své zasedání.
Za KSČM Věra Skřivánková  (text vznikl před prvním zářijovým jednáním zastupitelstva 3. 9. )

Věra Skřivánková

akTuálNí zPrávy LiBereC.CZ



 liberecký zpravodaj 11inzerce září 2015

Čtěte pečlivě příbalovou informaci, nabídka platí od 7. 9. do 6. 11. 2015 pro držitele Slevové karty. Změna vyhrazena. *Více informací v lékárně a na www.slevolekarny.cz

Pražská 152/36, Liberec

SLEVA 75 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele Slevové 
karty BEZ OHLEDU NA VĚK
vybrané léky pro
chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI doplatky

16 000 položek skladem + nízké ceny
Osobní vyzvednutí v Liberci zdarma

www.slevolekarna.cz  internetový obchod

snižuje horečku a působí proti bolesti,
začíná uvolňovat účinnou látku již za 5 minut

Panadol® Novum
500 mg 24 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje paracetamol

25 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
35 Kč

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

Cemio Kamzík® 60 kapslí

doplněk stravy

345 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
389 Kč

 při nákupu dvou balení
100 Kč na další nákup

působí proti bolesti a zánětu v krku,
nyní pastilky v nových příchutích

Tantum Verde® 20 pastilek

115 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
139 Kč

přispívá k normální funkci imunity, s obsahem 
aktivní látky ProteQuine a vitaminu C

Preventan® Akut 30 tablet

doplněk stravy

105 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
145 Kč

šumivé tablety určené k užití
při nedostatku vitamínu C v organizmu

Additiva Vitamin C  
Blutorange, Zitrone 20 šumivých tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C)

67 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
85 Kč

radikální sprej proti vším a hnidám,
stačí jedna aplikace

Paranit 100 ml sprej
sprej, šampon + hřeben zdarma 

dětská kosmetika

299 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
409 Kč

v nabídce také Paranit
šampon 100 ml 219 Kč

výhodné

balení

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje benzydamin-hydrochlorid

SLEVA

NA DOPLATEK*

Na nákup je možné využít libovolný počet poukázek,na poukázky se nevrací a není možná výměna za hotovost.
Padělání poukázky je trestné. www.slevolekarny.cz

Poukázku vydal:
Platnost poukázky do: 6. 11. 2015

dárkovápoukázka
dárková poukázka

100Kč

S L E VA  7 5  %  N A  DOPLA
TE
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sociÁLníM bydLeníM chceme tedy 
vycházet primárně vstříc jednotlivcům 
či rodinám s nezletilými dětmi, lidem 
žijícím v nevyhovujících podmínkách 
(rozuměj například v některých komerč‑
ních ubytovnách), lidem s  nízkými 
příjmy, se zdravotním znevýhodněním, 
sociálně vyloučeným a ohroženým so‑ 
ciálním vyloučením, seniorům a dalším 
specifickým skupinám, které u  sou‑
kromníků narážejí na vysoké vstupní 
kauce, přemrštěné nájmy i diskriminaci.

Součástí nové koncepce, kterou při‑
pravil rezort sociálních věcí a která je 
ke stažení na www.liberec.cz/files/vizit‑
ky_prilohy/ramec ‑soc ‑bydleni ‑verejny.
pdf, je ale i tzv. prostupné bydlení, jež 
je spojeno se souběžným poskytováním 
terénních sociálních služeb lidem s tak 
nízkými kompetencemi, že jim znemož‑
ňují si za běžných podmínek bydlení 
udržet, a řada dalších opatření a vizí.

Jaké Jsou ZÁkLadní rysy nové
bytové PoLitiky Města Liberec?

Sociální bydlení/ pravidla přidělování 
bytů – novela pravidel vymezuje celkem 
tři hlavní kategorie bytů (sociální byty, 
byty určené organizacím, ubytování níz‑
kého standardu), v jejichž rámci umož‑
ňuje takřka výlučně pracovat s výše defi‑
novanými specifickými skupinami klien‑

tů. Pravidla jsou jako dosud založena na 
bodovém hodnocení žádostí, které je 
v kompetenci humanitní komise.

Pravidla odbourávají běžné stan‑
dardní byty i přidělování bytů žadate‑
lům se zajištěnými příjmy. Na druhou 
stranu ale nerezignují na úsilí spravovat 
bytový fond s péčí dobrého hospodáře, 
tedy získávat maximum z nájemného 
i z historických pohledávek města.

ProstuPné bydLení
Jde o  třístupňovou formu bydlení 

(1. krizové, 2.  tréninkové a 3. sociální 
bydlení), spojenou s  poskytováním 
sociálních služeb pro jedince s žádnými 
nebo nízkými kompetencemi. Krizové 
bydlení je realizováno v rámci nízkopra‑
hových zařízení (noclehárna, azylové 
domy, dům na půl cesty, ubytovny pro 
matky s dětmi), které kombinují poby‑
tovou a terénní sociální službu a jsou 
spojeny s intenzivní sociální prací.

Tréninkové bydlení se již odehrává 
v městských bytech jako krátkodobé 
nájemní bydlení (max. 24 měsíců) 
a slouží ke stabilizaci životní situace. 
Nájemník musí mít mj. jistotu či per‑
spektivu stálého zaměstnání, aby byl 
schopen si bydlení udržet, tedy platit 
nájemné. Kontakt s  poskytovatelem 
terénní sociální služby je v tomto stupni 

nadále oboustranně velmi intenzivní, 
prakticky každodenní.

Sociální bydlení jako třetí stupeň se 
odehrává již v rámci výše popsaných pra‑
videl přidělování – je určeno klientům 
s dostatečnými kompetencemi, které 
umožňují postupné ukončování sociál‑
ní služby a přechod k dlouhodobému 
běžnému nájemnímu bydlení, popř. 
odchod do soukromého bytového sek‑
toru. V rámci prostupného bydlení může 
klient postupovat mezi stupni směrem 
nahoru i  dolů, vždy záleží na jeho 
schopnostech, kompetencích bydlení 
si udržet a na dalších okolnostech, jako 
je například spolupráce s poskytovateli 
sociální služby.

koMerČní ubytovny
Kdo se byl někdy podívat v těch nej‑

horších ubytovnách na území města, 
jistě pochopil, že takto se žít a vychová‑
vat děti nedá. Cílem proto je na jedné 
straně aktivní komunikace s provozova‑
teli ubytoven, na druhé straně maximální 
snaha o kontrolu ubytoven (za pomoci 
orgánů státní správy) a jejich mnohdy 
nekalých praktik. Chceme také jednat 
s úřadem práce o možném zastropování 
výše dávek hmotné nouze, na nichž jsou 
klienti ubytoven (i jejich provozovate‑
lé) závislí, abychom regulovali byznys 

s  chudobou. 
V  neposlední 
řadě chystá‑
me postupně 
zavést jakousi 
místní certifi‑
kaci ubytoven – ty s uděleným certifi‑
kátem (splňující předem daná kritéria 
lidského způsobu žití) by se mohly stát 
partnerem města třeba u projektu pro‑
stupného bydlení.

seZónní ProJekt
Pro beZdoMovce

Humanitární projekt bude určen 
pro lidi bez přístřeší (v Liberci kvali‑
fikovaným odhadem asi 170 lidí) po 
dobu mimořádně nepříznivých klima‑
tických podmínek v zimním období, 
kdy nedostačují kapacity azylových 
domů (Liberec má celkem k dispozici 
jen asi 50 lůžek). Cílem je poskytnout 
krátkodobé přístřeší, základní stravu 
a humanitární služby, a zabránit tak 
komplikovaným onemocněním, nebo 
i ztrátám na životech. Umírat na ulici 
z důvodu podchlazení či hladu není 
v 21. století akceptovatelné.

aktivní PrÁce s dLužníky
Naším záměrem je aktivní práce s pří‑

padnými dlužníky na nájemném tak, aby 
byli schopni ve spolupráci s občanskými 
poradnami či sociální službou dostat se 
z dluhové pasti a neprohlubovali svůj 
dluh vůči městu. I nadále ale zůstává 
zachována možnost přivolení k výpově‑
di z nájmu bytu v případě, že nájemník 
sám nemá zájem komunikovat a zlepšit 
svou situaci. Bude to ale až ten poslední 
nástroj.

evroPské Fondy
V  rámci nového programovacího 

období EU (IPRÚ, individuální projekty) 
chce město získat novou část bytového 
fondu (výkup soukromého majetku, 
výstavba nových bytů), ale třeba i měst‑
skou ubytovnu, která by byla součástí 
1. stupně prostupného bydlení (krizové 
bydlení), a to vč. souvisejících sociálních 
služeb.

Se všemi aspekty nové bytové poli‑
tiky budeme občany města nadále 
detailně seznamovat a dělit se s nimi 
i o zkušenosti z každodenní praxe. 

Ivan Langr

Nová bytová koncepce: sociální a prostupné bydlení
Po takřka dvaceti letech nepřetržité privatizace bytového fondu, která vůbec nepočítala se záchrannou sítí pro 
nejpotřebnější skupiny obyvatel, se nyní město novou bytovou koncepcí aktivně obrací k těm skupinám obyvatelstva, které 
nedokážou vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v soukromém sektoru s byty. Jinak řečeno – lidé se zajištěnými 
příjmy už budou mít jen minimální šanci získat do nájmu městský byt, protože na něj v rámci tzv. sociálního bydlení 
nedosáhnou. Liberec má v současné době v majetku už jen asi 1 200 bytů, což je zhruba sedmiprocentní torzo původního 
bytového fondu, který kdysi čítal přes 18 000 jednotek.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch 

září 2015 sociální služby

TÝDEN

12.  16. 10. 2015

s TULIPANEM

8. ročník tradiční akce 
pod záštitou primátora 
Statutárního města Liberce 
Tibora Batthyányho.

 /Klub ZEBRA/ 

VERNISÁŽ 
Obrazy Petra Šrámka a Sdružení TULIPAN      

/Klub ZEBRA/ 

SEZNAMOVACÍ VEČÍREK

/OC FORUM/ 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Střední průmyslová škola textilní, Střední škola uměleckořemeslná 

a oděvní Liberec, REA Models, TUL a Sdružení TULIPAN  

/Nám. Dr. E. Beneše/  

GUINESSŮV REKORD 
o co největší počet lidí s duší na náměstí

Doprovodný program: 

TOTOWONO, PANDA DIPLOMACY, 20 DEKA DUŠE
/Kino Varšava/

HITFAKERS
Doprovodný programSdružení TULIPAN

www.sdruzenitulipan.cz

PO
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18.00
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18.00
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16.00
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15.10. 
17.00

PÁ
16.10. 
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Postižení FiLiPa je druhem 
autismu, jenž se vyznačuje 
narušením v  oblasti sociální 
interakce, komunikace a před‑
stavivosti. Jde především 
o potíže v komunikaci a ve spo‑
lečenských vztazích. Filipovi se 
líbí práce kovářů a je jí doslova 
fascinován.

Nikdy neměl tu příležitost si 
práci kováře vyzkoušet, a  tak 
na základě přání, které vyslo‑
vili rodiče Filipa, nadační fond 
MA ‑MA Foundation v čele se 
svými zakladatelkami Martinou 
Koudelkovou a Martinou Motshagen 
toto krásné přání splnil.

Filip dostal šanci si řemeslo osahat 
od píky, tedy přímo od rozžhavené 
výhně, a vyzkoušet si ruční kování, 
a  to vše za pomoci uměleckého 
kováře Martina Drägera z  Liberce. 
Pro všechny zúčastněné byl největší 
odměnou úsměv na Filipově tváři.

Poté splnil nadační fond MA ‑MA 
foundation další přání. Denis z Mni‑

chova Hradiště, který miluje železnici 
a práci na ní, se díky projektu Plňme 
přání mohl na chvíli vžít do pocitů 
opravdového železničáře, 87letá 
Anna se prolétla balónem, handi‑
capovaný chlapec zažil, co prožívají 
spolujezdci při rallye závodech, když 
se na konci srpna díky nadačnímu 
fondu MA ‑MA Foundation svezl ve 
skutečném rallye autě.

Ambasadory projektu Plňme přání 

jsou i  známé osobnosti 
jako např. skokan na lyžích 
Jakub Janda či fotbalový 
reprezentant David Lafata.

Nadační fond MA ‑MA 
Foundation se svými 
partnery a ambasadory se 
tak snaží zpříjemnit život 
splněním přání těm, kteří 
se ocitli v  těžké životní 
situaci, ať už díky nemoci 
nebo jiným zapříčiněním. 
Zážitek v podobě splněné‑
ho snu, který v rámci pro‑
jektu Plňme přání člověk 

prožije, je mnohdy tím správným 
lékem a  dá sílu do dalšího života. 
Radost, kterou díky projektu Plňme 
přání nadační fond MA ‑MA Foundati‑
on rozdává, je tou největší odměnou 
a motivací. 

Pokud víte i vy, čtenáři Zpravodaje, 
o někom, koho by potěšilo splnění jeho 
přání, a víte, že to vašemu blízkému 
přinese radost do života, napište na 
info@mamafoundation.cz.

Plňme přání, přinesme radost do života
nadační fond Ma ‑Ma Foundation spustil na jaře letošního roku projekt Plňme přání 
inspirovaný celosvětově známým projektem Make a Wish, který působí v padesáti 
zemích světa. Jako první splnil Ma ‑Ma Foundation v dubnu letošního roku přání 
devítiletému Filipovi z Liberce, který trpí aspergerovým syndromem.
Martina Motshagen, zakladatelka fondu MA ‑MA Foundation

sociální služby září 2015

www.mamafoundation.cz

Závislost
LibereckÁ advaita zahájila 
koncem léta kampaň zacílenou na 
nové potenciální klienty. Ti se mohou 
objevit zejména mezi mladšími lidmi, 
kteří nezvládli o prázdninách příval 
volného času a  věnovali ho třeba 
užívání drog. ADVAITA se zabývá 
prevencí a léčbou závislosti.

Liberecká organizace na 25. září 
připravuje den otevřených dveří, 
během kterého se zájemci mohou 
podívat do liberecké ambulance 
Advaity, ale také do terapeutické 
komunity v Nové Vsi u Chrastavy.

„Máme několik programů 
a v  jednom z nich nabízíme lidem 
možnost zorientovat se v tom, jak 
na tom s užíváním návykových látek 
nebo s hráčstvím jsou,“ říká David 
Adameček, odborný ředitel Advaity.

„Dosud občasné napití alkoholu se 
může změnit v pravidelné popíjení, 
může se objevit experimentování 
s dalšími drogami“, doplňuje Jakub 
Kabíček, odborný pracovník Advaity. 
Po návratu k pravidelnému režimu se 
pak ukáže, že člověk to nezvládá jako 
dřív. Všimnout si toho může on sám 
nebo to zaujme jeho rodiče.
 Více na www.advaitaliberec.cz

cíLeM akce je pomoci lidem v libe‑
reckém regionu najít si práci a zapojit 
veřejnost do boje proti nezaměst‑
nanosti. „Ušijte tašku na nákup, do 
města nebo do společnosti. Přineste 
nám ji osobně nebo zašlete poštou 
do Centra Kašpar. V listopadu 2015 
proběhne v liberecké Galerii Lázně 
benefice Kašparovo taškaření, kde 
budou ušité tašky k mání. Peníze pou‑
žijeme na pomoc lidem při hledání 
práce,“ vysvětluje Petra Hottmarová, 
koordinátorka akce.

„Jsme nadšeni, jak na výzvu lidé 
reagují. Tašky přicházejí z celé ČR. 
Loni se jich sešlo přes 200. Věřím, že 
letos se nám povede nasbírat tašek 
ještě více,“ uvádí Hottmarová.

Centrum Kašpar letos připravilo 
i  šicí dílnu pro ty, kteří neumí šít 
a chtěli by benefici podpořit.

„Jednou z našich letošních švad‑
lenek bude také paní Iva, která má 
sama zkušenost s nezaměstnaností,“ 
doplňuje Jana Matyášová z Centra 
Kašpar. „Po rodičovské dovolené 
jsem byla bez práce. Bylo to velmi 

náročné období. S každou zápornou 
odpovědí, s  každým neúspěšným 
pohovorem jsem propadala panice. 
Úspory rodiny byly pryč, museli 
jsme si půjčovat peníze po příbuz‑
ných. Nemohla jsem zaplatit dětem 
ani školní obědy,“ objasňuje paní Iva 
svou motivaci.

Zapojte se také. Pomůžete tak 
obyčejným lidem, kteří obtížně hle‑
dají práci.

Více informací najdete na www. 
centrum ‑kaspar.cz nebo kontaktujte 
Petru Hottmarovou na e ‑mail: petra. 
hottmarova@centrum ‑kaspar.cz, 
tel.: 731 439 967. 

aMeLie v Liberci úspěšně funguje 
v areálu krajské nemocnice od dubna 
roku 2015. Je první profesionální 
organizací, která v regionu poskytuje 
psychosociální služby onkologicky 
nemocným a jejich blízkým.

Během půlročního fungování 
Amelie poskytla v Liberci klientům 
široké spektrum služeb od pracovně 
právního poradenství, zmapování 
nároků a sepsání žádostí na sociální 
dávky až po zprostředkování vysoce 
specializované odborné pomoci 
(právní, psychologické aj.).

Centrum Amelie mohou klienti 
využít i  pro posezení nad kávou 
či čajem při čekání na onkologii či 
na sanitní službu. V případě zájmu 
je možné si i  bezplatně zapůjčit 
i některou z knih, věnovaných onko‑
logické problematice.

Rodiny, kde je člen rodiny zasa‑
žen rakovinou, se bohužel dostávají 
do soukolí problémů, se kterými se 
kromě léčby musí vyrovnat – vztaho‑
vé, psychické či finanční. Zejména sní‑
žení příjmů díky onkologické nemoci 

je pro tyto rodiny velkým problémem, 
se kterým se jim snaží Amelie pomoci.

„Například se podařilo vyjednat 
výjimku (s ohledem na těžkou speci‑
fickou situaci v rodině) pro poskytnutí 
pravidelné finanční podpory u jedné 
nadace, a  paní se tak díky tomu 
nemusela stresovat finanční situací 
a mohla se plně soustředit na léčbu,“ 
uvedla Petra Kuntošová, koordinátorka 
Centra Amelie Liberec s dlouholetou 
praxí v sociálním poradenství a osobní 
zkušeností s onkologickou léčbou.

Veškeré služby poskytuje Amelie 
klientům zdarma. „Jako nezisková 
organizace si veškeré finance bohu‑
žel musíme zajistit sami. Bez podpory 
a pochopení přispěvatelů by nebylo 
poskytování bezplatných služeb 
vůbec možné,“ dodala Kuntošová.

Centrum je otevřeno dvakrát 
v  týdnu, v  úterý a  čtvrtek od 9.00 
do 12.00 v areálu Krajské nemocnice 
v Liberci (budova Z, 2. patro). Klienti se 
mohou na Centrum obracet osobně, 
telefonicky (608 458 277) či e ‑mailem 
(liberec@amelie ‑os.cz). 

Ušij tašku, zaměstnej člověka
centrum kašpar odstartovalo druhý ročník benefice ušij 
tašku a zaměstnej člověka.
Jana Benešová, Centrum Kašpar, o. s.

Pomohou lidem s rakovinou
Lidé s rakovinou mohou od dubna využít služeb centra 
amelie v Liberci.
Amelie, o. s.www.centrum ‑kaspar.cz www.amelie ‑os.cz
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na výkon alternativního trestu 
dohlížejí již 15.  rokem pracovníci 
Probační a mediační služby (státní 
organizace, která pracuje s pachateli 
a oběťmi trestných činů a zajišťuje 
výkon alternativních trestů).

Jedná se o  trest, který může 
soud uložit v rozsahu 50–300 hodin 
(u dospělých) a 50–150 hodin (u mla‑
distvých) za přečin, tj. nedbalostní 
trestný čin a  úmyslný trestný čin, 
za který trestní zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trest‑
ní sazby do pěti let.

Trest OPP je nutno odpracovat 
osobně, bezplatně, ve svém volném 
čase, nejpozději ve lhůtě dvou let ode 
dne, kdy soud nařídil výkon tohoto 
trestu. OPP jsou vykonávány ve 
prospěch obcí, státních nebo jiných 
obecně prospěšných institucí. Jde 
především o obecní a městské úřady, 
školy, příspěvkové, církevní a nezisko‑
vé organizace, kterým patří velký dík 
za jejich přístup k organizaci a výkonu 
trestu obecně prospěšných prací, 
který by bez jejich podpory a vstříc‑
nosti nebyl vůbec realizovatelný.

V Liberci využívá odsouzené k trestu 
obecně prospěšných prací téměř 50 
organizací, z nichž lze jmenovat napří‑
klad Krajskou vědeckou knihovnu, 
Dům dětí a mládeže Větrník, Autoklub 
ČR (plochá dráha, autokemp), Sdru‑
žení Tulipan, o.p.s. Maják, Společnost 
přátel přírody Čmelák, Římskokatolic‑
kou farnost – arciděkanství Liberec, 
dále mateřské, základní i střední školy, 
tělovýchovné organizace.

Odsouzení u  nich vykonávají 
nejrůznější práce, přičemž měsíčně 
odpracují desítky hodin (v roce 2014 
vykonali jen v  Liberci přes 8 600 
hodin). Významnou měrou se napří‑
klad v loňském roce podíleli na budo‑
vání nového hřiště TJ Slovan Vesec.

Poskytovatelé pracovních míst 
dokonce často formulují požadav‑
ky na konkrétní typy prací, takže je 
možné konstatovat, že odsouzení 
k tomuto trestu nevykonávají pouze 
práce nekvalifikované (úklidové, 
pomocné stavební, zahradnické), byť 
takových je skutečně nejvíce, ale také 
odborné, jako jsou práce zednické, 
malířské a  natěračské, truhlářské, 
elektrikářské, práce s  motorovou 
pilou. V minulosti odsouzení pomá‑
hali v rámci výkonu uloženého trestu 
také například s  odstraňováním 
následků povodní či úklidem sněhu 
při sněhových kalamitách.

Úspěšně vykonané OPP přinášejí 
prospěch jak společnosti (práce 
odsouzených sleduje obecný pro‑
spěch), tak odsouzenému, který 
v případě vykonaných OPP pokračuje 
ve svém životě s „čistým štítem“, řečí 
právníků: „dojde k zahlazení odsou‑
zení“. Nelze také pominout nesporný 
finanční přínos této alternativy, která 
nezatěžuje stát vysokými náklady 
jako věznění. Náklady na jeden den 
pobytu odsouzeného ve věznici se 
pohybují kolem 1 000 korun.

Zejména v menších komunitách 
se také postupně mění k  lepšímu 
pohled na osoby odsouzené k tomuto 
trestu, kterým je jeho prostřednictvím 
mnohdy dána poslední možnost 
zůstat na svobodě, dále vykonávat 
své zaměstnání a platit své závazky 
a poctivě odvedenou prací ze sebe 
sejmout nálepku kriminálníka. 

22. září
na své si přijde téměř každý. Kdo z nás 
by nechtěl být při tom, když jsou poli‑
cisté a záchranné složky v akci. Přijďte, 
chcete    ‑li si sednout do policejního 
monitorovacího vozu, otestovat si své 
schopnosti v jízdě zručnosti, zkusit si řídit 
autobus a nebo si nasadit opilé brýle.

Možná jste někdy zapřemýšleli i nad 
tím, jak se poskytuje první pomoc zra‑

něným a jak probíhá vyprošťování raně‑
ného z vozidla po dopravní nehodě.

Je třeba jezdit na kole opravdu jen 
s přilbou?

I na toto vám odpovíme. Přijďte si 
vše osobně vyzkoušet na nám. Dr. E. 
Beneše. Celodenní bezpečnostně pre‑
ventivní program doplní biketrialová 
show a hromadná cca 5 km cyklojízda 

Libercem, která startuje v 17:00 hodin.
Na akci se podílí: Policie ČR, Tým silnič‑
ní bezpečnosti, Liberecký kraj, Město 
Liberec, DPMLJ, Cyklisté Liberecka, 
ČČK, Městská policie Liberec, Hasičský 
záchranný sbor a další složky Integrova‑
ného záchranného systému.

Přijďte v  úterý 22.  září  2015 na 
nám. dr. e. beneše. 

Výkon trestu obecně 
prospěšných prací v liberci
obecně prospěšné práce (dále jen oPP) jsou nejčastěji 
ukládaným alternativním trestem, tedy trestem 
nespojeným s odnětím svobody, v České republice. 
nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, 
tj. vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání.
Blanka Dejnožková, Probační a mediační služba středisko Liberec

V liberci jezdíme bezpečně
Přijďte v úterý 22. září 2015 od 9.00 do 17.00 hodin na náměstí dr. e. beneše. společně 
zde oslavíme „týden mobility – v Liberci jezdíme bezpečně“.

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

Ztráty a nálezy
SeZNam Věcí NaleZeNých od 7. ČerVeNce do 27. SrPNa 2015

272/15
Nálezy DPMLJ: 3x deštník, fotoaparát, klobouk, dětská kabelka, hodinky, mobilní 

telefon, 1 ks náušnice, smlouva o nájmu bytu
27. 8. 2015

271/15 Doklady Zuzana Janků 26. 8. 2015

270/15 Peněženka Thomas Hofer 26. 8. 2015

267/15 Mobilní telefon 25. 8. 2015

265/15 Karta Tesco Clubcard 21. 8. 2015

264/15 Doklady Eduard Rechtberger (TP – Jaroslav Tůma, Miroslav Balatka) 19. 8. 2015

260/15 Nálezy DPMLJ: peněženka, náušnice, krabice s botami 18. 8. 2015

259/15
Nálezy DPMLJ: 3x mobilní telefon, igelitová taška s  čaji, sportovní mikina 

s el. zařízením, tílko, 2x kšiltovka, karta Roman Modráček
14. 8. 2015

257/15 Peněženka Justýna Popelková 10. 8. 2015

256/15 Klíče 12. 8. 2015

254/15 Peněženka Jan Gabčo 11. 8. 2015

253/15 Sluneční brýle 10. 8. 2015

252/15 Nálezy DPMLJ: 2x batoh, peněženka, igelitová taška A3 sport, boty, držák 7. 8. 2015

252/15 Nálezy DPMLJ: taška přes rameno s fotoaparátem 7. 8. 2015

251/15 Finanční hotovost 5. 8. 2015

249/15 Prstýnek 4. 8. 2015

247/15
Nálezy DPMLJ: igelitová taška s mikinou, 3x peněženka, 2x kšiltovka,

krytka k fotoaparátu, batoh, taška přes rameno, igelitová taška Orsay
4. 8. 2015

246/15 Peněženka Veronika Farkašová 3. 8. 2015

244/15 Peněženka Jędrzej Wróblewski 29. 7. 2015

242/15 Peněženka Lukáš Neubauer 28. 7. 2015

241/15 Brýle v pouzdře 24. 7. 2015

240/15 Nálezy DPMLJ: deštník, peněženka – Martin Surý, mikina 24. 7. 2015

238/15 Karta pojišťovny – Vítězslav Heinrich, Miroslava Drozdová 22. 7. 2015

237/15 Karta do fitness centra Dominik Verbický 22. 7. 2015

236/15 Taška a kšiltovka 21. 7. 2015

235/15 Peněženka 21. 7. 2015

234/15 Nálezy DPMLJ: dětská hračka, batoh 21. 7. 2015

232/15 Nálezy DPMLJ: 2x sluneční brýle, deštník, igelitová taška s oblečením 17. 7. 2015

229/15 Hodinky 16. 7. 2015

228/15 Deštník 15. 7. 2015

226/15
Nálezy Českých drah: 3x mobilní telefon, klíče, sluneční brýle, fotoaparát,

spací pytel, stan, deštník, trekingové hole
14. 7. 2015

225/15 Nálezy Českých drah: cestovní taška s dokumenty na jméno František Chaloupka 14. 7. 2015

220/15 Finanční hotovost 13. 7. 2015

216/15 Nálezy DPMLJ: mikina, brýle, 2x batoh, 2x mobilní telefon 10. 7. 2015

215/15 Peněženka Nela Říhová 9. 7. 2015

214/15 Kšiltovka 9. 7. 2015

213/15 Náramek 8. 7. 2015

211/15 Karta pojištěnce Jan Dietrich 8. 7. 2015

209/15 Průkaz ZTP/P Jakub Adamec 7. 7. 2015

září 2015 ztráty a nálezy / různé
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v sobotu se diváci mohou těšit 
i  na exhibiční závody štafet, kde 
se představí žákovské kategorie 
společně s reprezentanty, a na ote‑
vřený závod pro všechny zájemce 
včetně účasti osobností běžeckého 
lyžování. Startovat bude například 
mistr světa a olympijský medailista 
z Vancouveru Martin koukal, jeho 
parťák z bronzové olympijské štafety 
Jiří Magál nebo bronzový medailista 
z mistrovství světa 2007 Milan Šperl.

Hvězdně obsazené budou také oba 
hlavní víkendové závody mistrovství 
ČR, které společně s Úsekem běžec‑
kých disciplín Svazu lyžařů ČR pořádá 
Ski klub Jablonec nad Nisou a TJ Dukla 
Liberec. O tituly budou bojovat prak‑
ticky kompletní reprezentační týmy 
mužů i žen. Na trati by se tak měli 
objevit například všichni čtyři účastní‑
ci štafetového závodu z letošního MS 
ve Falunu – Martin Jakš, Dušan Koží‑

šek, Aleš Razým a Petr Knop. Sobotní 
závod pojede i česká ženská jednička 
eva vrabcová nývltová, která se na 
světovém šampionátu probojovala 
dvakrát do elitní desítky, oba starty by 
pak měla absolvovat Petra Nováková 
(v loňské sezoně na sebe upozornila 
ve Světovém poháru).

V sobotu se ve Vesci pojede volnou 
technikou s intervalovým startem, muži 
a junioři obkrouží 15 km, ženy, junior‑
ky a starší dorostenci 10,5 km a starší 
dorostenci 7 km. Start první kategorie 
je v 9 hodin, exhibiční závody pak při‑
jdou na řadu ve 13 (štafety), respektive 
13:45 (open). Nedělní výjezd na Ještěd 
měří 12 km pro všechny kategorie, 
závodníci jej absolvují klasickou tech‑
nikou a hromadný start je plánovaný ve 
13:15. Závod je zároveň vyvrcholením 
osmidílného seriálu běhů do vrchu na 
kolečkových lyžích Silvini Skiroll Clas‑
sics. 

Fanděte! září 2015

elita běžeckého lyžování 
bude závodit v liberci
Poslední zářijový víkend se běžci na lyžích poperou 
o mistrovské tituly v běhu na kolečkových lyžích. v sobotu 
26. 9. je v lyžařském areálu ve vesci na programu závod 
volnou technikou, v neděli 27. 9. pak lyžaři budou z Janova 
dolu stoupat na vrchol Ještědu.
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Významní zaměstnaVatelé V liberci
září 2015  byznys a soukromé podnikání

i když tradiČníM průmyslem v Liber‑
ci byly vždy textilní továrny, zejména 
soukenictví a plátenictví, v současnosti 
tuto roli převzal průmysl automobilový. 
A jedním z největších globálních doda‑
vatelů dílů pro automobilky je firma 
Magna, zaměstnávající po celém světě 
přibližně 130 000 lidí.

Historie podniku Plastimat začala 
rokem 1946, založením společnosti 
v Jablonci nad Nisou. Samotná výstav‑
ba libereckého závodu byla zahájena 
v roce 1960, s plánovaným dokončením 
1963. Pro umístění byla zvolena lokalita 
v Hanychově, dnes v těsném sousedství 
s Průmyslovou zónou Jih. Výroba byla tehdy orien‑
tovaná na obaloviny, spotřební průmysl a technické 
díly. Určitě si pamatujete například na typickou 
plastovou lžičku či ošatku, šlehač nebo odměrku 
na mléko, kterou v té době vlastnila téměř každá 
domácnost.

První nÁraZník – 1982
První nárazník pro automobilový průmysl 

v České republice, konkrétně na Škodu 105, byl 
v Plastimatu vyroben v roce 1982. Specializace na 
automobilový průmysl se postupně stala hlavním 
směrem výroby libereckého závodu, který ve svém 
vývoji několikrát změnil jméno podle svých nových 
majitelů. V roce 1996 to byl Peguform Bohemia, 
v roce 2006 Cadence Innovation a od roku 2009 
je novým majitelem právě nadnárodní společnost 
Magna. V dnešní době jsou všechny závody Evrop‑
ské divize Magny Exteriors zastřešovány ředitel‑

stvím společnosti se sídlem právě u nás v Liberci, 
to znamená, že je zde soustředěna a realizována 
nejen výroba dílů, ale i vývojové aktivity a řízení 
nových projektů.

V čele firmy stojí už více jak 25 let Ing. Pavel 
Neuman, liberecký rodák a jeden z Top manažerů 
v Česku, který v současné době, jako executive vice 
president, řídí celou divizi Magna Exteriors Europe, 

tedy 16 závodů v osmi evropských 
zemích (Česká republika, Německo, 
Belgie, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Rusko, Turecko). V dnešní době Magna 

v Liberci zaměstnává kolem dvou tisíc 
zaměstnanců. Pro srovnání: v roce 1989 

to byla polovina.
Společnost Magna Exteriors má vůči většině 

jiných dodavatelů plastových dílů pro automobi‑
lový průmysl se sídlem v České republice zásadní 
výhodu, nejedná se totiž o pouhou „montovnu“, 
ale díky podpoře vlastního předvývojového a vývo‑
jového centra a v neposlední řadě i výroby vstřiko‑
vacích forem ve vlastní nástrojárně, dokáže u nás 
v Čechách, tady v Liberci, nabídnout svým zákazní‑
kům kompletní servis. Tedy nejen výrobu, ale i vývoj 
výrobku, simulace, validace, výrobu nástrojů atd.

od lžičky k nárazníkům, od Plastimatu k magně
Mnohým libereckým občanům se při vyslovení jména společnosti Magna nevybaví nic. ale jakmile zmíníme název jako 
Plastimat nebo Peguform, tak už mají jasno. a přitom je to již téměř 70 let stejná firma.
Tomáš Radosta, Magna Liberec

Inzerce

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 - Rochlice
(Poštovního náměstí)

Tel.:       482 739 125
E-mail:  optika@oftis-opta.cz

Dr. M. Horákové 49/137
460 06 Liberec 6 - Rochlice
(Poštovního náměstí)

Tel.:  482 311 792
Mob.:  725 409 509
E-mail: objednavky@
            ocniklinikaliberec.czwww.ocni-klinika-liberec.cz

  Problémy s šedým zákalem (katarakta) trápí stále více lidí. Lze je odstranit 
jedině operací, kdy se pomocí ultrazvuku nahradí zakalená čočka vysoce 
kvalitní čočkou umělou. Zákrok je nebolestivý a provádí se ambulantně. 
Oční klinika LIBEREC jej provádí včas, rychle a ze zdravotního pojištění. 

  Bezplatné operace šedého zákalu mají u nás pojištěnci všech zdravotních 
pojišťoven v mimořádně krátkých termínech a včetně vyšetření našimi 
očními specialisty i bez doporučení lékaře.

PROBLÉMY S ŠEDÝM ZÁKALEM VYŘEŠÍME RYCHLE

bezplatné parkování v areálu | bezbariérový přístup

Firma Magna se snaží, kromě jiného, dlouhodobě 
spolupracovat s odborným učilištěm, střední prů‑
myslovou školou a na vývoji nových technologií 
s libereckou technickou univerzitou. V současné 
době uvažuje firma o dalších způsobech propagace 
vzdělávání a průmyslu v regionu. Jednou z cest je 
i jednání o spolupráci s nově vzniklým Technickým 
muzeem v Liberci.

Současný sortiment výrobků všichni znáte 
ze svých aut. Jsou to například lakované náraz‑
níky, mřížky chladiče, obložení přístrojové desky, 
odkládací schránka, střední konzole, loketní opěra, 
přístrojová deska, plastové páté dveře a jiné.

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří Škoda Auto, 
Audi, VW, BMW, MAN, Mercedes, PSA, Peugeot, 
Citroën či Toyota. 

Na snímku je Škoda 105 GL z  roku 1983 s  nárazníky z  libereckého Plastimatu. První 
škodovky s plastovými nárazníky se začaly vyrábět v roce 1981.
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letecKá a VoJensKá historie V liberci
historie / inzerce září 2015

Četnické Letecké hlídky vznikaly 
na území Československa od červen‑
ce 1935. Jejich úkolem bylo zajistit 
bezpečnost státu. V  tomtéž roce 
vznikla tato hlídka i na letišti v Liber‑
ci‑Růžodole. Letos 1. července jsme 
tak oslavili 80. výročí vzniku Četnické 
letecké hlídky (ČLH) v Liberci.

Hlídka měla stanovené tehdej‑
ší četnické obvody činnosti, a  to 
Teplice ‑Šanov, Česká Lípa a Liberec. 
Zpočátku byla liberecká hlídka vyba‑
vena dvěma pozorovacími letouny 
Aero AP‑32 s odlišnou kamufláží od 
vojenských.

Obsazení liberecké ČLH: pilot por. 
let. Jaroslav Bílý, pozorovatel por. 
let. Ladislav Čech, letecký mechanik: 
čet. dsl. František Novotný a tři vojáci 
pomocné roty pěšího pluku 44.

Letouny byly zapůjčeny leteckým 
plukem, první pilot, pozorovatel 
a  mechanik byli rovněž ze stavu 
pluku. ČLH v Liberci začala působit 
v pohraničí uprostřed nepřátelského 

prostředí. „Stanice byla postavena 
s  ohledem na jedinou příhodnou 
komunikaci na jižní straně letiš‑
tě. Byl to plátěný stan pro letouny 
a provizorní dřevěný přístřešek pro 
pohonné hmoty, vše postavené péčí 
Posádkového velitelství Liberec. 
Kancelář ČLH byla nedaleko v domě 

pana Jaroše v Růžodole I,“ připomněl 
Vladimír Novák, předseda liberecké 
odbočky Svazu letců ČR.

Když začátkem roku 1937 bylo 
jasné, že prostor budování pohranič‑
ního opevnění bude velice zajímat 
německé letectvo, byly do Liberce 
v  červnu 1937 přiděleny dvě Avie 

B‑534 a letoun Letov Š‑328 vybavený 
fotokamerou. Pro ČLH byl postaven 
nový hangár s přístavkem pro per‑
sonál a potřebný materiál, začal se 
budovat obytný dům a nová četnická 
stanice.

S  příchodem nových letounů 
došlo u liberecké ČLH také ke změně 
personálního obsazení. Velitelem 
byl ustanoven npor. let. Josef Jaške, 
druhým pilotem stržm. Bohumil 
Dostál, vrchním mechanikem stržm. 
František Novotný, mechaniky stržm. 
František Hnik a František Šikl, řidi‑
čem auta stržm. Bohuslav Šoltys, 
radiotelegrafisty stržm. Josef Řehoř, 
Bohumír Chlad a Jan Kaválek.

Po záboru pohraničí v roce 1938 
byla liberecká hlídka přemístěna na 
letiště v  Jičíně a byly ji stanoveny 
nové obvody činnosti.

V  roce 1939 po okupaci Česko‑
slovenska německými vojsky byly 
všechny Četnické letecké hlídky 
zrušeny. 

letecká hlídka četníků letos slaví 80. výročí vzniku
Četníci ve 40. letech dohlíželi na pořádek v Liberci i ze vzduchu.
Liberecké odbočka 3 plk. Františka Truhláře Svazu letců ČR

Inzerce
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V mládí přežil srážku vlaku a dal 
se na víru. V srpnu oslavil 100 let
Liberec má dalšího stoletého občana. stal se jím František 
Maixner. na oslavě 18. srpna nechyběla početná rodina 
a manželka (91), která je po jeho boku už bezmála 70 let.
Jan Král

FrantiŠek MaiXner 
se narodil 18. srpna 1915 
v  Dolní Dobrouči v  Par‑
dubickém kraji jako nej‑
mladší z  jedenácti dětí. 
Vyučil se pekařem, ale 
jeho pracovní život a osud 
ovlivnila druhá světová 
válka. Aby nemusel na 
nucené práce, nastoupil 
k Československým stát‑
ním drahám.

Krátce na to přežil vlast‑
ní smrt, když do drezíny, ve 
které jel, narazil vlak. V tros‑
kách ho sice našli, ale nej‑
prve prohlásili za mrtvého. 
V poslední chvíli si někdo 
všiml, že pohnul rukou. To 
ho zachránilo. Událost ho 
natolik poznamenala, že 
začal věřit v Boha.

Po válce se František Maixner 
přestěhoval do Liberce, kde se také 
v  roce 1947 oženil. U dráhy zůstal 
a  jako vlakvedoucí pracoval až 
do odchodu do penze. Proto také 
ozdobou jeho narozeninového dortu 
byla parní lokomotiva. Bez práce ale 
nevydržel, tak si přivydělával jako 
hlídač až do svých 75 let. S manžel‑
kou vychovali čtyři dcery a rodina 
se jim časem rozrostla o sedm vnou‑

čat a dvanáct pravnoučat. S jedním 
vnukem dokonce slaví narozeniny ve 
stejný den.

Do Domu s pečovatelskou služ‑
bou v Burianově ulici v Liberci, kde 
dnes žije se svojí manželkou, se 
přestěhoval před pěti lety. Jsou tady 
spokojení. V létě jezdí k dceři na cha‑
lupu. Jinak se zajímá o sport, rád čte 
a nevynechá jediné číslo katolických 
novin. 

září 2015  seniorům

v ambulanci

neinvazivně, bezpečně, bezbolestně, efektivně
specifi cky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně 
(kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

okamžitý návrat k práci

poprvé neinvazivně vše najednou
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LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ 
N AV I G O VA N É  U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER  CERALASTM E15, 980/1470

Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z
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Inzerce

Program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt Liberec
kompletní program na www.ksk               ‑liberec.cz/seniori

21. 9. / 15.00 otakar Ševčík
Beseda s Alenou Šukovou

Cen. klub sen.
3. patro

23. 9. / 15.00 starověk od „a do Z“
Křížové výpravy

Cen. klub sen.
3. patro

24. 9. / 10.00 tréninkové dopoledne 
v kuželně Arena

29. 9. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

1. 10. / 16.00 Zahájení Měsíce seniorů
recitál Jitky Zelenkové

Sál
Lidové sady

7. 10. / 15.00 starověk od „a do Z“
Keltové – vzestup a pád

Cen. klub sen.
3. patro

8. 10. / 10.00 tréninkové dopoledne 
v kuželně Arena

13. 10. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

14. 10. / 13.30 Podzimní turnaj v šipkách Sál suterén

15. 10. / 16.00 Povídání o životě
s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.

Sál
Lidové sady

19. 10. / 15.00 nové praktiky Šmejdů Cen. klub sen.
3. patro

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.
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v sobotu 3. 10. 2015 se bude na Jizerce konat dětský den s vílou 
izerínou. Program bude velmi pestrý. budou připraveny tvořivé 
dílny pro děti i dospělé. návštěvníci budou mít možnost setkat 
s regionálními výrobci, vyfotit se s vílou izerínou a mnoho 
dalšího. akce je tradičně pořádána ve staré sklárně na Jizerce 
(točil se zde film krakonoš a lyžníci), v nejkrásnější a nejvýše 
položené osadě Jizerských hor, kde bydlí a sídlí ochránkyně víla 
izerína. k dispozici bude kyvadlová autobusová doprava od 
kořenovského nádraží na Jizerku.

informace / pozvánky září 2015

www.facebook.com/cityliberec

3/10/2015
10–16 h / JIZERKA / SKLÁRNA

DĚTSKÝ DEN
S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE 

PAMĚTNÍ LISTY, SETKÁNÍ S VÍLOU IZERÍNOU
TVOŘIVÉ DÍLNY VE SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍMI VÝROBCI
VÝROBA KRASOHLEDŮ
ZPÍVÁNÍ S REGIONÁLNÍM HUDEBNÍKEM HONZOU VOPAŘILEM
POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY VE SPOLUPRÁCI S ASTRONOMICKÝM ÚSTAVEM AV ČR 
A KLUBEM ASTRONOMŮ LIBERECKA – POBOČKOU ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOL.
LEZECKÁ STĚNA VE SKLÁRNĚ
PROGRAM PRO DĚTI A PRARODIČE V RÁMCI TÝDNE SENIORŮ 
POŘÁDANÉM STATUTÁRNÍM MĚSTEM JABLONEC NAD NISOU 
ZAHÁJENÍ PUTOVÁNÍ PO „TAJEMNÝCH MÍSTECH JIZERSKÝCH HOR“
KYVADLOVÁ DOPRAVA OD KOŘENOVSKÉHO NÁDRAŽÍ NA JIZERKU A ZPĚT (ZDARMA) 
DOPRAVA Z FRÝDLANTSKÉHO VÝBĚŽKU NA OBJEDNÁNÍ 
V IC LÁZNĚ LIBVERDA (ZDARMA)

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ A DĚTSKÝCH KRESEB Z PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ 
DĚTSKÉHO DNE NA JIZERCE 

PTAČÍ STEZKA, UKÁZKY LETU DRAVCŮ 13–15 h
ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST PRO JIZERSKÉ HORY, O. P. S.

Město
Smržovka

Obec
Kořenov

Obec
Velké Hamry

Speciálně děkujeme Kláře Hoff manové, Václavu Černému, Květě Merklové

Inzerce

11. října

libercem projede putovní 
expedice k 5. ročníku marS 2016
Letos v březnu se po celé republice konal Maraton cvičení 
pro lidi s roztroušenou sklerózou (rs), kterého se účastnilo 
více jak tisíc lidí s rs. na podzim přichází nadační fond 
impuls s novou myšlenkou, najít zbývajících 16 000 lidí, 
kteří se léčí s rs, ale na letošní Maraton nedorazili.
Veronika Borkovcová, předsedkyně Rosky Liberec

hesLeM akce Je: Impulsu to nedá, 
16 tisíc hledá. Až je všechny najdeme, 
na Maraton zajdeme.

Akce je tedy postavena na čísle 16: 
trvá 16 dní, má 16 zastávek po celé 
republice, ujede se 16 set km, aktiv‑
ně se zapojí 16 pacientů, denně se 
ujde 16 tisíc kroků (měřených pomocí 
krokoměru, na podporu myšlenky 
pohybu jako součást terapie RS). 
Pacienti a  veřejnost se tak dozví 
o myšlenkách Maratonu MaRS, kom‑
plexním přístupu k léčbě, aktivitách 
místních pacientských sdružení (tzv. 
Rosek) a RS center a sami se budou 
moci osobně zapojit do pohybové 
krokovací aktivity.

do Liberce dorazí expedice 
v  neděli 11.  října a  své zázemí 
bude mít v Aerobic Studiu Endorfin, 
v Pražské ulici, stejně jako v březnu 
na Maratonu MaRS. Organizátoři 
slibují zajímavý program, do které‑
ho se může zapojit celá rodina. Ve 
14.00 se vyrazí ze studia Endorfin 
do ulic Liberce a pomocí krokomě‑

ru se ujde celkem 16 tisíc kroků. Po 
návratu z procházky se v Endorfinu 
uskuteční beseda s fyzioterapeuty, 
psychoterapeuty, lékaři a zástupci 
pacientských sdružení. Tématem 
besedy bude hlavně cvičební Mara‑
ton s roztroušenou sklerózou MaRS 
a život s roztroušenou sklerózou a její 
komplexní léčba.

Smyslem akce je, aby se paci‑
enti a  jejich blízcí více sdružovali, 
navzájem se podporovali, nebáli se 
pohybu a různých aktivit, a aby se 
také veřejnost dozvěděla více o tom, 
jak se žije s roztroušenou sklerózou.

Jako doprovodný program jsou 
připraveny ukázky cvičení pod vede‑
ním fyzioterapeutů a také budete mít 
možnost si vyzkoušet trénink mozku 
pomocí počítače neboli kognitivní 
rehabilitaci.    www.roskaliberec.cz

11. října 2015
14:00–16:00
Pohybová krokovací aktivita
16:00–19:00
Workshop s besedou
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je 2. října.

dětský mtB 
cup – finále
ZveMe vŠechny děti, které jezdí 
rády na kole, na finále SpinFit Dět‑
ského MTB 
cupu 2015, 
které se koná 
26. 9. v Liber‑
ci, Lidových 
sadech.

Zázemí závodu bude umístěno 
v zahradě PKO. Tratě pro nejmenší 
povedou v parku, v blízkosti zoo. 
Větší děti budou mít náročnější 
závody v terénu za dětským kout‑
kem. Závodit mohou děti od 2 do 
14 let.

Mimo závodů připraví orga‑
nizátoři bohatý doprovodný 
program. Po vyhlášení nejlepších 
v každé kategorii, budou slavnost‑
ně vyhlášeny závěrečné výsledky 
celého seriálu a proběhne oblíbe‑
ná dětská tombola.

Více na www.spinfit.cz. 

téMěŘ stovku aktivních členů, 
medaile z mistrovství ČR, olympiá‑
dy mládeže a mnoha karatistických 
turnajů v ČR i zahraničí, ale také pra‑
videlné volnočasové akce pro děti, 
včetně 1. kola oddílového Gryf Cupu 
– to vše má na svém kontě liberecký 
karatistický oddíl Gryf za první rok 
svojí existence. Do druhého roku 
vstupuje klub s velkými plány, v nichž 
se chce zaměřovat opět nejen na 
karate. V září přijímá nové členy, hlásit 
se mohou kluci i holky již od tří let.

„Během prvního roku se nám 
podařilo vytvořit kvalitní tréninkové 
prostředí jak pro závodníky, tak začá‑
tečníky, které jsme se snažili zpestřit 
dalšími akcemi, jako jsou příměst‑
ské tábory, výlet na raftech, turnaj 
v  míčových hrách a  jiné,“ hodnotí 
první rok předsedkyně oddílu a tre‑
nérka Tereza Matějková. „Medaile, 
které naši závodníci během sezony 
sbírali, byly pro nás jen třešničkou na 
dortu, ačkoliv velmi důležitou.“

Od září posílí trenérské řady další 
bývalý výborný závodník karate Lukáš 
Honzík, který se poslední dobou 
podílel na fyzické přípravě hokejo‑
vé mládeže. Závodní týmy by měly 
absolvovat do konce kalendářního 
roku minimálně dvě velké soutěže 
v zahraničí a pro ty mladší klub plá‑
nuje další dvě kola Gryf Cupu, který 
je určen pro všechny děti od tří let.

Kromě výuky karate se klub Gryf 
věnuje i  základům sebeobrany 
a dalším volnočasovým aktivitám pro 

děti. Trenér Martin Rethy se na 
účinnou sebeobranu zaměřuje 
nejen na svých trénincích, ale 
také na příměstských tábo‑
rech, které Gryf pořádá. „Také 
by měly vědět, jak se bezpečně 
chovat na ulici či jak reagovat 
v  případě nějaké nenadálé 
situace.“

„Karate je pro nás víc než 
sport. Chceme dětem nabíd‑
nout smysluplnou a  zároveň 

zábavnou alternativu trávení volné‑
ho času,“ doplňuje trenérka Tereza 
Matějková.

Ačkoliv by se zdálo, že karate je 
sport hlavně pro kluky, není tomu 
tak. „Máme tu moc šikovná děvčata, 
i ty v dnešní době cítí potřebu umět 
se ubránit a  nenechat si všechno 
líbit.“

Během září organizuje klub ukáz‑
kové tréninky, a to vždy v pondělí 
a  středu od 16.45 v  tělocvičně ZŠ 
Doctrína na Perštýně. 

k vidění byLo celkem šest soutěží, 
přičemž s nejtěžšími překážkami vyso‑
kými až 140 centimetrů se museli koně 
a jejich jezdci vypořádat v posledním 
závodu O pohár města Liberce.

V této nejvyšší soutěži předvedl na 
čtrnácti překážkách nejlepší výkon 
Michal Kukačka s koněm Philadelphia, 
kteří si dojeli pro prvenství. Proti nim 
nastoupilo dalších třináct dvojic. Vítěz 
si kromě medaile odnesl také sošku 
rytíře Rolanda, coby ochránce měst‑
ských práv, kterou věnoval primátor 
Tibor Batthyány. Stejná postava rytíře, 
ovšem v životní velikosti, zdobí špici 
liberecké radnice.

V samotném memoriálu si nejlépe 
vedla Alžběta Vojtková v sedle Pinky 
Pay. Cenu závodu, který se jezdí na 

počest zakladatelky klubu Heleny 
Krásové, předával její syn Jiří Krása. 
V této soutěži s o stupeň lehčí obtíž‑
ností změřilo síly šestnáct dvojic. 
Domácí jezdecký klub reprezentova‑

ly hned tři jezdkyně. Nejlépe se vedlo 
v první skokové soutěži Kateřině Hell‑
michové s koněm Little Dan, která se 
umístila na první místě. Třetí skončila 
Barbora Kožariková s Šamanem. Ve 
stejné soutěži bodovala i Veronika 
Vanerová s  Alexandrem, obsadila 
pátou příčku.

Jezdecký klub Liberec byl zalo‑
žen Helenou Krásovou v roce 1964 
pod názvem Tělovýchovná jednota 
družba Harcov. Tehdy byla za pomoci 
města a  dobrovolníků z  řad členů 
opravena a vystavěna sportovní stáj, 
hala a dostavěna chovná stáj. Dodnes 
se klub podílí na rozvoji jezdeckého 
sportu, výchově mladých talentů 
a organizaci sportovních a společen‑
ských akcí. 

karate je víc než sport, říká trenérka
do oddílu karate se mohou hlásit kluci i holky již od tří let.
Karatistický oddíl Gryf

Pohár města pro michala kukačku a Philadelphii
Příznivcům parkurového skákání patřila poslední prázdninová neděle v Liberci. Pod záštitou 
primátora města se v areálu jezdeckého klubu v růžodole uskutečnil již 35. ročník skokových 
závodů Memoriál heleny krásové – o pohár města Liberce.
Jan Král

distribuce zpravodaje

čtvrtek 24. září od 15 hodin
zasedaCí mísTNosT č. 11 v hisToriCké Budově radNiCe

váŽeNí oBčaNé, zveme vás Na

ZAsedánÍ ZAstupiteLstvA mĚstA LiBereC

www.liBereC.Cz/zasTuPiTelsTvo


