
Nejlepší karatisté světa v Liberci

Vznik nového územního plánu je v polovině
Téměř třináct stovek námitek a připomínek se sešlo jako reakce občanů ke konceptu  

nového územního plánu Liberce. Jejich zpracování bude trvat půl roku.

Pavel Chmelík 

MISTROVSTVÍ SVĚTA. Čeští závodníci získali na dosud největším závodě v karate u nás, které se odehrálo v Liberci, pět zlatých 
medailí. Česká republika má také čerstvého mistra světa. Na fotografi i vpravo Karolína Bobková. Více na straně 16.   Foto WKC
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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce    

               VI.  2011 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ konceptu 

územního plánu 11. května v domě 

kultury bylo poslední příležitostí, 

kdy občané mohli s představite-

li města a se zpracovatelem kon-

ceptu územního plánu Jiřím Plaši-

lem, projednat své názory. 

 Občany zajímaly konkrétní problé-

my, dlouho se diskutovalo o plánova-

ných změnách na území Lidových sadů 

a Ruprechtic, lidé projevili i nelibost nad 

neexistencí zelených ploch v  Doubí. 

Místo otázek bylo čím dál více námitek a 

připomínek, pro jejichž podání byla při-

pomenta zákonná lhůta do 27. května.

Tímto datem však pro úřední-

ky práce na územním plánu zdaleka 

nekončí. Podle vedoucího odboru stra-

tegie a územní koncepce Petra Kolo-

mazníka, je jeho tým zhruba v polovi-

ně cesty k novému územnímu plánu.

„Od června se pochopitelně dveře 

odboru strategie a územní koncepce 

občanům nezavřely. I nadále posky-

tujeme informace, ale už ve stan-

dardním režimu úřadu. Připomínky 

a námitky budeme postupně zpraco-

vávat. To bude trvat přibližně půl roku,“ 

doplnil Jiří Rutkovský.

V první fázi je nutné podněty ana-

lyzovat.  „Neznamená to, že budeme 

řešit 1 270 jednotlivých případů. Často 

se totiž různé záležitosti opakují. Nelze 

to takto počítat, protože 59 námitek 

bylo podáno zástupci veřejnosti a je 

pod nimi podepsáno kolem 13 tisíc 

občanů Liberce,“ vysvětluje Petr Kolo-

mazník. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 10 

“Zástupci veřejnosti podali 
59 námitek, pod něž se 

podepsalo 13 tisíc občanů ” 

ZAKÁZKY 
Veřejné zakázky dostanou 

jasná pravidla.  

NOVÁ EFEKTIVNÍ protikorupční 

opatření města spočívají ve více 

krocích. Od prvního června vstu-

pují v platnost tři základní novinky 

v rámci uplatňování protikorupční 

strategie na liberecké  radnici. 

   VÍCE NA STRANĚ 5

KOORDINACE 
Důkladná příprava oprav 

náměstí snížila cenu prací.  

PŘÍPRAVA PROJEKTU rekon-

strukce Nerudova náměstí trvala 

delší dobu a byla organizač-

ně náročná, ale na jejím konci je 

větší počet subdodavatelů, kteří 

se fi nančně podílí na jednom pro-

jektu, na rekonstrukci všech inže-

nýrských sítí.

   VÍCE NA STRANĚ 13
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

vstoupili jsme do posledního měsíce školního roku. Pro školáky a stu-

denty je to měsíc různých zkoušek. Někteří je mají již za sebou, někteří se 

připravují a plní napětí čekají na svůj den. Ovšem nejsou to jen žáci a stu-

denti, i my ostatní podstupujeme zkoušky lehčí i obtížnější téměř každo-

denně. Na rozdíl od těch školou povinných nám nebývá odměnou vysvěd-

čení a prázdniny, ale pouze uspokojení, možná zklamání, ale téměř jistě to 

vždy znamená další cenné životní zkušenosti. A my dospělí již dávno víme, 

že není důležité vždy vyhrát či uspět, ale mnohem důležitější je právě obo-

hatit svůj život o další novou zkušenost, kterou bychom měli být schopni 

promítnout do života svého, a pokud možno i ostatních. Ať již jako využi-

telný poznatek nebo alespoň varování. 

Zkouška také velmi často znamená rozhodnutí. Rozhodnutí, které jsme 

nuceni udělat pod tlakem, někdy bez znalosti příčin či důsledků, odkázá-

ni jen na vlastní svědomí, rozum nebo srdce. Berme proto každou udá-

lost, která nás potkává, jako zkoušku, ve které máme možnost poznat více 

sami sebe. Berme ji jako výzvu, kdy můžeme udělat něco pro lidi kolem 

nás. To je přece podstatou každé zkoušky. 

V následujících letních měsících většinu z nás čeká odměna v podobě 

prázdnin nebo dovolené. Je to příležitost vydechnout, nabrat síly do druhé 

poloviny roku, ale je to i možnost k bilancování, jak jsme každý z nás napl-

nili své očekávání. Je to příležitost narovnat směr, pokud jsme trochu 

sešli ze svých předsevzatých cest, nebo zvážit, zda vytčený cíl má pro nás 

stejně silný smysl jako na začátku. Je to také možnost nabrat novou ener-

gii, abychom vykročili mnohem rázněji. Nezapomínejme hlavně na to, že 

je to příležitost podívat se, zda ti, kteří zvolili společnou cestu s námi, jsou 

stále po našem boku. Bývá to velmi důležité a často na to zapomínáme.

Přeji při všech zkouškách a rozhodnutí mnoho štěstí. Přeji vám pevný 

směr a jasný cíl po boku těch, kteří vám jsou oporou.   

 Martina Rosenbergová, primátorka města

EDITORIAL Odstávka 
e-pasů 
Dva dny nebude možné 

přijímat žádosti o pas.

Pavlína Stránská   

NA POČÁTKU ČERVENCE dojde k 

plánované odstávce informačního 

systému e-pasů. Proto nebude možné 

v pátek 1. 7. od 12.00 a v sobotu 2. 

7. od 8.00 do 12.00 přijímat žádosti 

o vydání cestovního pasu s biomet-

rickými údaji, a ani již vyrobené ces-

tovní e-pasy předávat žadatelům. 

Systém bude opět plně funkční v pon-

dělí 4. července.

Od začátku července zároveň 

končí možnost zapsání dítěte do 

pasu. Všechny děti budou muset mít 

svůj cestovní pas. Zápisy provedené 

do konce června budou platné rok, 

do 26. 6. 2012, pak bude nutné dítěti 

nechat vystavit vlastní pas. Zápis 

dítěte v občanském průkaze neslou-

ží k vycestování a tento způsob není 

doporučen. 

V přímém 
přenosu 
Jednání zastupitelů on-line.

Pavel Chmelík 

HISTORICKY PRVNÍ přímý přenos, 

díky kterému mohli zájemci sledovat 

dění na zastupitelstvu města Liberec 

z pohodlí domova, byl uskutečněn 

ve čtvrtek 26. května. Přenos včetně 

zvuku byl realizován jednou kame-

rou, která snímala většinu jednacího 

sálu včetně projekčního plátna. Práci 

zastupitelů bude možné sledovat na 

internetových stránkách www.libe-

rec.cz (v sekci Média) 30. června. 

Stěhování odboru
ODBOR TECHNICKÉ správy veřejného majetku Magistrátu města Liberce se 

na konci května přestěhoval z Mariánské ulice do nově zrekonstruovaných 

prostor na Masarykově třídě č. 625/24.  

NECELÝ MĚSÍC před prázdninami byla 

zahájena pátá etapa revitalizace sídliš-

tě Rochlice. Regenerací sídliště  dojde 

především ke zkvalitnění a zpřehled-

nění dopravy v rámci parkování a lep-

ších návazností okolních komunika-

cí pro pěší.  

Prostředí sídliště zpříjemní nová 

dětská hřiště s pískovišti a konstrukce 

pro popínavé rostliny. Pro pěší bude 

vybudována promenáda, na kterou 

budou napojeny vstupy do jednotli-

vých objektů a plochy uzpůsobené pro 

trávení volného času, jako jsou dětská 

hřiště pro děti předškolního věku, pro 

děti mladšího školního věku, sportovní 

hřiště, ale i klidové a relaxační plochy 

pro starší obyvatele sídliště. Klidovou 

zónu pro odpočinek obohatí fontánka.

Revitalizaci sídliště připravuje 

město Liberec v rámci Integrované-

ho operačního programu. Předpo-

kládá se, že cca 85 % nákladů na sta-

vební akce pokryje fi nanční dotace. 

Podle projektové dokumentace byly 

předpokládané rozpočtové náklady 

stavby 70,5 milionu korun bez DPH. 

Na základě uzavřeného výběrové-

ho řízení, které bylo vyhlášeno podle 

nových transparentnějších pravidel, je 

dodavatelem stavby stavební společ-

nost  EUROVIA CS a. s., která předloži-

la nabídkovou cenu ve výši 38,5 milio-

nů korun bez DPH. 

Pro lepší život sídliště 
Největší sídliště v Liberci se dočká zkvalitnění parkování, 

přibudou nová dětská hřiště a cyklostezka. 

Monika Surmajová  

16. kolo přistavení 13. 6.    odvoz 14. 6.

76 Na Okruhu u č. p. 992 Lbc. I

77 Borový vrch x Kádnerova Lbc. XIII

78 Libušina Lbc. XII

79 Jabloňová Lbc. XII

80 Slunná Lbc. XII

17. kolo přistavení 16. 6. odvoz 17. 6.

81 Jarní u č. p.406 Lbc. XII

82 Fibichova x Riegrova Lbc. I

83 Zborovská napr. č. p. 792 Lbc. I

84 Čapkova napr. č. p.  341 Lbc. V

85 U Sídliště Lbc. XXV

18. kolo přistavení 20. 6.  odvoz 21. 6.

86 Tř. Svobody Lbc. XV

87 Na Cvičišti Lbc. XIV

88 V Cihelně Lbc. XXIII

89 U Sl. lázní x Krakonošova Lbc. XIV

90 Votočkova Lbc. VII

19. kolo přistavení 23. 6.  odvoz 24. 6.

91 U Věže Lbc. II

92 Lounská Lbc. VII

93 U Opatrovny  - pod č.p. 400 Lbc. I

94 Winterova Lbc. II

95 V Břízkách Lbc. XV

20. kolo přistavení 27. 6.    odvoz 28. 6.

96 Příční – křiž. U Křížku Lbc. VII

97 Klostermannova u č. p. 450 Lbc. I

98 Charbinská x Varšavská Lbc. XIX

99 K Bedřichovce Lbc. XXXIII

100 Pazderkova Lbc. VI

21. kolo přistavení 30. 6.       odvoz 1. 7.

101 Zlínská x křiž. Americká Lbc. X

102 Polní – nová výstavba Lbc. XII

103 Kropáčkova Lbc. XIV

104 Na Výslunní x Kolmá Lbc. XIV

105 Nám. Na Lukách Lbc. VI

22. kolo přistavení 4. 7.      odvoz 5. 7.

106 Slavíčkova Lbc. III

107 Sukovo nám. Lbc. I

108 Šlikova x Tylova Lbc. VII

109 Dobrodružná x Na Kopci Lbc. XII

110 Volgogradská x U Plovárny Lbc. IX

23. kolo přistavení 7. 7.      odvoz 8. 7.

111 Chatařská Lbc. XXV

112 Okružní Lbc. I

113 Aloisina výšina k č. p. 447 Lbc. XV

114 Oblačná – Hvězdná k nápoj. Lbc. V

115 Erbenova - Hanácká Lbc. XI

24. kolo přistavení 11. 7.    odvoz 12. 7.

116 Pavlovická Lbc.  I

117 Kyjevské nám. Lbc. VI

118 Maškova x Pilínkovská Lbc. XXIV

119 Vítkovská Lbc. XXXIII

120 Lucemburská u parkoviště Lbc.  II

Rozmístění kontejnerů 
Poslední část přehledu 
rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů na odpad. Více 
informací na www.liberec.cz
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Hlídají 
přehrady
Hygienici hlídají od května 

kvalitu vodních ploch.

Pavlína Stránská  

CELKEM NA dvanácti vodních plo-

chách na Liberecku budou i letos 

pracovníci Krajské hygienické stani-

ce v Liberci kontrolovat kvalitu vody. 

Na přehradě Harcov proběhlo již 

16. května první měření. Z něj vyply-

nulo, že voda je vhodná ke koupání.

Jak uvedla Zuzana Balašová, tisko-

vá mluvčí KHS, povinnost provádět 

kontrolu jakosti vody ke koupání ve 

stanovené četnosti a rozsahu je ulo-

žena provozovatelům koupališť záko-

nem o ochraně veřejného zdraví. 

„U koupacích oblastí, které nemají 

provozovatele, má tuto povinnost 

orgán ochrany veřejného zdraví – 

pro Liberecký kraj KHS LK se sídlem 

v Liberci,” vysvětlila Balašová.

Jak doplnila, koupací oblasti jsou 

v Libereckém kraji dvě, každá se 

dvěmi odběrovými místy – vodní 

nádrž Harcov v Liberci a vodní nádrž 

Mšeno v Jablonci nad Nisou. Sledo-

vání jakosti v obou lokalitách bylo 

v letošní sezóně zahájeno 16. května 

a bude pokračovat v pravidelných 

dvoutýdenních intervalech.  

JEN JEDNOU za tři roky mohou děti 

a jejich učitelé poměřit síly v celostát-

ním měřítku. Organizačně náročné 

čtyřdenní fi nále, ústřední kolo Celo-

státní soutěže základních umělec-

kých škol České republiky, tentokrát 

zajišťovali zaměstnanci ZUŠ Liberec 

v čele s ředitelem Tomášem Kolafou.

Vícekolová soutěž začíná na jednot-

livých školách a přes kola okresní a kraj-

ská vrcholí právě ústřední soutěží, kde 

se sejdou nejúspěšnější mladí hudeb-

níci ve věku od sedmi do dvaceti let.

„Příprava soutěže trvá jeden rok 

před samotným kláním a ještě další-

ho půl roku probíhá administrativní 

zpracování dat. Do organizace v době 

konání soutěže přispívá svým dílem 

všech třiaosmdesát zaměstnanců 

školy, aby vše probíhalo plynule a bez 

organizačních zádrhelů. 

Na koncertu vítězů, který soutěž 

uzavíral, předávala cenu absolutnímu 

vítězi ve hře na housle cenu primá-

torka Martina Rosenbergová a cenu 

pro absolutního vítěze ve hře na vio-

loncello náměstek Jiří Šolc,“ říká ředi-

tel ZUŠ Liberec Tomáš Kolafa. Primá-

torka Martina Rosenbergová předala 

cenu Ondřeji Papežovi ze ZUŠ Ostra-

va–Poruba, náměstek Jiří Šolc pak 

Ye Jin Choi z Hudební školy hlavního 

města Prahy. 

K PROCHÁZCE I POSEZENÍ je nově 

možné  využívat areál Libereckých 

výstavních trhů. Město areál zpřístup-

nilo díky úsporám za platby srážko-

vé vody.

Komunikace areálu byly zařazeny 

mezi veřejně přístupné, osvobozené 

od poplatku. Městu tak v kase zůsta-

ne o 350 tisíc korun ročně více. 

V denní dobu budou otevřeny 

vchody do areálu od plaveckého 

bazénu z Tržního náměstí a z Masa-

rykovy třídy.  Liberečtí občané mohou 

celý areál využívat například k pro-

cházkám. 

V budoucnu budou na ploše výsta-

viště umístěny rovněž odpadkové 

koše a lavičky. 

Areál LVT pro veřejnost
Od konce května mohou lidé volně využívat areál LVT.

Pavlína Stránská

Koncert vítězů
Vrcholná akce mladých hudebníků a pedagogů základních 

uměleckých škol se v květnu odehrála v Liberci. 

Pavel Chmelík  

FOND PRO PODPORU 
A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE  2. KOLO 

PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ 
VZDĚLÁVÁNÍ  STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC V ROCE 2011. 

DOTACE BUDOU POSKYTOVÁNY NA AKCE  USKUTEČNĚNÉ 

OD 1.  ŘÍJNA 2011 DO 29. ÚNORA 2012.

Tiskopisy  žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici  na  odboru 
školství, kultury a sportu, v recepci radnice a trvale na webových  stránkách 
www.liberec.cz

Vyplněné žádosti  včetně všech povinných příloh lze zaslat poštou nebo 
odevzdat  v podatelně radnice do pátku 29. července 2011 do 14.00 hodin.

Dotazy na telefonu 485 243 384  
nebo e-mail: jadrna.zuzana@magistrat.liberec.cz

VEDENÍ MĚSTA registruje oprávně-

nou kritiku občanů na stav Lesního 

koupaliště a jeho dalším využitím se 

intenzivně zabývá.

Přestože kvůli hygienickým 

normám a fi nančním nákladům není 

možné provést přestavbu tak, aby ho 

mohla ke koupání využívat veřejnost, 

vedení města nechce ponechat jeho 

stav, v jakém se momentálně nachází.

„Již jsme obdrželi náměty na vyu-

žití Lesního koupaliště, kterými se 

v současné době zabýváme. Prově-

řujeme možnosti realizace využití pro 

veřejnost, především pak možnosti 

dotačních titulů. A to zejména s ohle-

dem na krásu prostředí, ve kterém se 

bývalé koupaliště nachází,“ uvedl Jiří 

Rutkovský,  náměstek primátorky pro 

územní plánování. 

Ožije lesní koupaliště?
Lesní koupaliště nad Lidovými sady je oblíbené místo 

Liberečanů. Jeho stav však příliš utěšený není.

Pavlína Stránská

Dotace na stezky

JIŽ JEN do 14. června mohou 

občanská sdružení, nadační 

fondy, obecně prospěšné spo-

lečnosti, sdružení či spolky obcí 

žádat o dotaci až 80 tisíc korun 

na podporu rozvoje stezek Green-

ways. Nadace Partnerství spolu 

s Nadací České spořitelny tak pod-

poruje dění a vybavenost na stez-

kách a propagaci cyklistiky.

Mezi úspěšné projekty bude 

letos rozděleno 600 tisíc korun. 

Přednostně budou podpořeny 

projekty s návazností na stáva-

jící Greenways, jako je například 

Greenway Jizera. Grant ale mohou 

dostat i projekty, které podporu-

jí vznik nových Greenways. Více 

informací o grantovém řízení 

na www.nadacepartnerstvi.cz/

greenways/aktualni-vyzva. 

SOŠ slavila 50 let
Poslední květnový den slavila 

Střední odborná škola na Jablo-

necké ulici padesát let od zalo-

žení. Oslav, na nichž žáci školy 

prezentovali současnou vysokou 

úroveň odborného vzdělávání, 

se zúčastnila primátorka Liberce 

Martina Rosenbergová.

Ředitel SOŠ Liberec Milan 

Adamec zrekapituloval histo-

rii a pochlubil se úspěchy, kte-

rých zařízení dosáhlo a dosahuje. 

Martina Rosenbergová pozdravila 

žáky a poděkovala pedagogům za 

jejich práci, které si velmi cení.  

KRÁTCE

LIBEREC.CZ
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY VÍTĚZ. Martina Rosenbergová předává 

cenu absolutnímu vítězi ve hře na 
housle Ondřeji Papežovi.  Foto ZUŠ
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KONCEPT NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán. Pro koho?
Likvidace zahrádek a některých parků, plány na nové komunikace a na zastavění rozsáhlých volných ploch. To jsou hlavní 

rysy konceptu nového územního plánu (ÚP), ke kterým se shromáždily stovky námitek od občanů.  

 Prof. Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec

PROČ SE má Liberec tolik rozrůstat? 

Základem odůvodnění ÚP je potře-

ba 11 275 nových bytových jednotek 

(bytů nebo rodinných domů) v příš-

tích dvaceti letech. Podívejme se, jak 

toto číslo vzniklo.

Z demografické analýzy plyne, 

že počet obyvatel Liberce zůstane 

bez větších změn. Pro ÚP byl ovšem 

zvolen horní odhad, což je nárůst o 

cca 5 tisíc obyvatel. A máme zdůvod-

nění pro 2 400 nových bytových jed-

notek. 

Počet obyvatel na jeden byt či dům 

má klesnout z dosavadních 2,21 na 

2,09. Jinými slovy má být čím dál 

méně rodin s dětmi a naopak více 

domácností s jednou osobou. Ales-

poň v prvním případě je ovšem trend 

posledních let opačný. Ale máme 

odůvodnění pro 2 700 nových bytů.

V některých případech žijí dospělé 

děti ve společné domácnosti s rodiči 

– např. vysokoškolští studenti nebo 

rodiče, kteří potřebují péči. Zpraco-

vatelé uvádějí, že realistický počet 

takových domácností bude kolem 

5 %. Přesto pro účely ÚP defi nují 0 %, 

tedy že v Liberci nebude žádná taková 

domácnost! A máme 2 300 nových 

bytových jednotek.

Má zmizet 10 % bytů na sídlištích, 

náhradou je 2 100 nových bytových 

jednotek.

Konečně v zadání ÚP 

bývalým vedením města 

se mluví o výhledové veli-

kosti až 120 000 obyvatel. 

Zpracovatelé tuto varian-

tu označili za hypotetic-

kou, přesto jí zdůvodni-

li potřebu dalších 1 400 

nových bytových jedno-

tek! Ještě pár drobností 

a jsme na výsledných více 

než jedenácti tisícovkách 

nových domů a bytů.

Podstatné je i to, že 

v ÚP představují nové plochy pro 

bydlení více než 400 hektarů, z toho 

300 hektarů připadá na plánovanou 

výstavbu rodinných domů.

Argumenty zpracovatelů samo-

zřejmě mají určitou platnost (budou 

růst nároky na bydlení, lidé chtějí 

spíše rodinné domy, sídliště Rochli-

ce si zaslouží naředit…). Každý uva-

žovaný vliv byl ale do ÚP zapraco-

ván nikoliv v pravděpodobné varian-

tě, ale s absurdně přehnanými před-

poklady, které slouží jen ke zdůvod-

nění potřeby co největšího nárůstu 

nových bytových jednotek a souvise-

jících nových ploch pro bydlení.

Proč je to špatně? Důvodů je řada, 

zkusme vybrat tři.

1) Sídliště rodinných domů jsou 

noční můrou urbanistů a městské 

kasy. Náklady na opravy a údržbu 

komunikací, kanalizace, veřejné-

ho osvětlení atd. jsou u roztroušené 

zástavby na jednoho obyvatele pod-

statně vyšší než u zástavby městské-

ho charakteru a daň z nemovitosti je 

zdaleka nepokrývá. Řídká zástavba 

znemožňuje zavedení efektivní měst-

ské hromadné dopravy, obyvatelé 

tudíž jezdí auty a rostou nároky na 

komunikace v celém městě… Dalo by 

se pokračovat mnohem déle, efekty 

rozřeďování měst jsou dobře známé 

a tam, kde touto fází prošli, ani po 

letech nenacházejí dobrá řešení.

2) Nové rozvojové plochy jsou 

mnohde v konfl iktu s ochranou pří-

rody a krajiny. Zkusme připustit, že 

kromě nás mají zájmy v krajině i zví-

řata, rostliny a naši potomci.

3) Od roku 2012 mohou při 

změně ÚP majitelé pozemků 

požadovat po městu náhradu. 

Takže pokud magistrát časem 

zjistí, že v některé lokalitě určené 

pro bydlení chce něco jiného, 

musí majiteli vyplatit rozdíl 

mezi hodnotou stavební parce-

ly a novou hodnotou pozemku. 

A tady jsme u asi nejvíc zapácha-

jícího důvodu tlaku na nové roz-

vojové plochy... 

Jak z toho ven? Aniž bychom 

chtěli omezovat podmínky pro 

rozvoj Liberce, je zřejmé, že pro město 

a jeho obyvatele (kromě některých 

investorů do pozemků) je výhodněj-

ší nastavit potřebu nových ploch pro 

bydlení reálněji. Zahrádky či parky 

mohou zůstat zahrádkami a parky a 

totéž platí i pro plochy problematic-

ké z hlediska ochrany přírody nebo 

plochy využívané obyvateli města 

pro rekreaci. Náhrady za tyto plochy 

v další volné krajině rozhodně není 

třeba hledat. Pokud by snad mělo 

dojít k  nepředvídatelnému růstu 

Liberce, zcela stačí, když ÚP popíše 

územní rezervy města.

K úpravě ÚP je ovšem nutná politic-

ká vůle zastupitelů. Brzy uvidíme, jak 

se k těmto otázkám jednotlivé zastu-

pitelské kluby postaví a pro koho 

územní plán vlastně připravují.    

POČET OBYVATEL Liberce vzrostl 

v letech 2002–2010 cca o 4 200 osob. 

Pozitivní vývoj počtu obyvatel – vliv 

časově posunuté demografi cké vlny, 

změna věkové skladby, aktivní saldo 

migrace – umožňuje v bilancích využít 

optimistické varianty demografi cké 

projekce obyvatel, tj. předpokládat, že 

lze při vytvoření vhodných socioeko-

nomických podmínek počítat s dalším 

nárůstem obyvatel. 

Podpora nárůstu počtu obyva-

tel v centrech aglomerací je jedním 

z požadavků Politiky územního roz-

voje ČR. Proto je tento trend podpo-

rován. Projektant demografi ckou ana-

lýzou vývoje počtu obyvatel dospěl 

k závěru, že navýšení počtu obyva-

tel na 106 tisíc v horizontu dvaceti let 

je reálné. Na základě tohoto vychází 

řešení potřebnosti počtu bytů. 

Polemika o potřebě bytových jed-

notek vychází ze zohlednění trendů 

bytové politiky. Je odhadována 

z vývoje úrovně bydlení, z vývoje a roz-

sahu odpadu bytů a z vývoje počtu a 

skladby cenzových domácností. Odha-

duje se na 20 až 30 let, ale v součas-

nosti tendence v počtu obyvatel na 

jeden byt či dům dávají projektan-

tům demografi cké analýzy zaprav-

du. Územní plán bere zřetel nejenom 

na přání obyvatel mít zelené plochy 

v současné rozloze, ale i na potřeby 

obyvatel, kteří chtějí zlepšit svůj stan-

dard bydlení a chtějí budovat objekty 

k bydlení a podnikání.

Realizovaných cca 3 800 bytových 

jednotek za posledních 9 let zname-

ná, že poměr bytů k přírůstku obyvatel 

je 1,11. Tato úroveň odpovídá hodno-

tám v obdobně velkých městech ČR.

Podíl rozvojových ploch pro výstav-

bu RD (70 %), vzhledem k očekáva-

né navrhované průměrné velikosti 

pozemků pro RD znamená, že vyčísle-

ná potřeba bytů by měla být pokryta 

více než z 50 % v objektech bytových, 

kde je na menší ploše navrhován větší 

počet  bytů.

Námitkami se budeme zabývat 

a prověříme reálnost užitých odhadů, 

předpokladů a trendů, a projednáme 

je také ve výboru pro územní plán.

Všechny problémy, včetně zahrá-

dek, budou opětovně diskutovány 

a případně bude zohledněn veřejný 

i soukromý zájem vlastníků. Snahou 

je dosáhnout dohody všech subjek-

tů dotčených územním plánem. 

Územní plán bere zřetel na přání a potřeby obyvatel 
Z demografi cké analýzy plyne podle profesora Šedlbauera, že počet obyvatel Liberce zůstane bez větších změn.  

Pracovníci odboru strategie a územní koncepce 
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NOVÉ VEDENÍ MĚSTA přijalo kon-

krétní kroky v uplatňování protiko-

rupční strategie na liberecké radnici. 

Cílem je naplnění volebního progra-

mu stran koalice v praktické rovině.  V 

rámci protikorupčních kroků je nutné 

postupovat  transparentně a otevře-

ně s  tím, že nový systém zadávání 

veřejných zakázek by mohl přinést 

úspory do rozpočtu města. Od první-

ho června proto vstupují v platnost tři 

základní opatření. 

PROTIKORUPČNÍ SMĚRNICE

Město Liberec přijalo za své principy 

a zkušenosti menších měst – Hrádku 

nad Nisou a Semil – a vydalo nové 

zásady, jak vypisovat veřejné zakáz-

ky. Nejdůležitějším přínosem této 

směrnice je důsledné zveřejňování 

celého „životopisu“ zakázky na inter-

netu. Každý si na webových stránkách 

www.liberec.cz , https://zakazky.libe-

rec.cz a www.verejnyportal.cz, bude 

moci zkontrolovat zadávací podmín-

ky soutěží, protokol z hodnocení nabí-

dek, nabídkové ceny a smlouvu o dílo 

včetně případných dodatků. Už se nic  

nebude skrývat za zády a veřejná kon-

trola zamezí nekalému jednání.

VEŘEJNÝ PORTÁL

Liberec byl první ze statutárních 

měst, který se přihlásil k  projektu 

www.verejnyportal.cz . Na této adrese 

se zdarma „sdílejí“ veřejné zakázky. 

Cílem je najít více soutěžících fi rem 

a dosáhnout tím nižší ceny. Případný 

dodavatel zde má informace pohro-

madě a může se lépe rozhodnout, do 

které soutěže se přihlásí. Město, ani 

dodavatelé za tuto službu nic neplatí.

KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Město ustavilo novou speciální 

komisi, která bude dohlížet nad pří-

pravou, průběhem a plněním veřej-

ných zakázek. V komisi zasedne za 

každou politickou stranu v zastupitel-

stvu vždy jen jeden zástupce. Nemůže 

tedy dojít k „silovému“ hlasování, 

všichni mají stejná práva. Komise by 

se měla podílet již na přípravě zadáva-

cích podmínek, mohla by delegovat 

svého zástupce do hodnotící komise 

výběrového řízení a později by mohla 

dohlížet nad plněním smlouvy o dílo.

„Celé toto naše snažení je vlastně 

jen odpovědí na nelichotivé klima 

pochybností, které se vznáší nad Libe-

reckou radnicí. Celou dobu o korup-

ci a ovlivňování zakázek všichni jen 

mluví, my jsme se rozhodli učinit 

praktické kroky, jak korupci a klien-

telismu čelit. Směrnici nám dopo-

ručil poslanec a starosta Semil Jan 

Farský. Tato směrnice je nejen pro-

věřená praxí ale i kompatibilní  s při-

pravovanou novelou zákona o veřej-

ných zakázkách. Hodně si od nových 

pravidel slibuji,“ říká Jiří Šolc, náměs-

tek primátorky. 

Nová pravidla budou časem rozší-

řena i do všech městských společnos-

tí. Jako první začala směrnici zavádět 

Liberecká IS.  

Nová efektivní protikorupční opatření města
Veřejné zakázky vypisované městem dostanou jasná pravidla. Zároveň budou pod veřejnou kontrolou.

Redakce 

PODÁNÍM PODNĚTU zastupitelů 

ČSSD, LO, ZpL ve věci prošetření zaká-

zek na stavbu nového školního bazénu 

a rekonstrukce lázní na galerijní objekt 

se Úřad pro ochranu hospodářské sou-

těže (ÚOHS) nebude zabývat.

Úřad tak rozhodl 1. června. Z jeho 

šetření vyplynulo, že obě zakázky 

v celém rozsahu prozkoumal a kon-

statuje, že v současné době v šetře-

né věci neshledal důvody pro zahá-

jení správního řízení. 

Celá otázka stavebních zakázek 

projektu „IPRM Lidové sady“, hraze-

ných z fondů EU, byla v posledních 

měsících velmi politizována. Přípra-

vu těchto náročných staveb zaháji-

lo ještě předchozí vedení radnice 

v čele s primátorem Jiřím Kittnerem, 

vedení města zastoupené primáto-

rem Korytářem tyto zakázky vyhod-

notilo a vyhlásilo vítěze. 

Nynější vedení s  primátorkou 

Rosenbergerovou tedy stojí před 

vlastní realizací projektu. Na výběrové 

řízení staveb město zadalo město dva 

právní posudky, které si však vzájem-

ně odporují. Zastupitelé výše uvede-

ných klubů se tedy obrátili na ÚOHS 

s tím, aby úřad zakázky přezkoumal 

a případně výtky potvrdil, či vyvrátil. 

Fakt, že ÚOHS neshledal pochy-

bení na straně města významně zvy-

šuje šance na realizaci těchto staveb 

ÚŘAD NA OCHRANU hospodářské 

soutěže (ÚOHS) završil komplikované 

šetření okolností stavebních prací při 

přípravě lyžařského mistrovství světa 

v roce 2009. Úřad zkoumal převáž-

ně výběrová řízení na stavební práce.

Výběrová řízení vypisoval Liberec 

v  letech 2007 a 2008. Hlavní výtka 

ÚOHS směřuje k  „dělení zakázek“, kde 

úřad konstatuje:  „…zadavatel (město 

Liberec) se dopustil nezákonného 

rozdělení zakázek, čímž snížil jejich 

hodnotu pod stanovené finanční 

limity a následně je zadal v neodpo-

vídajících typech zadávacích řízení.“

Tím měla být narušena hospodář-

ská soutěž. ÚOHS se domnívá, že Libe-

rec měl zakázky soutěžit jako velké 

celky najednou. ÚOHS za toto jedná-

ní vyměřil pokutu v rekordní výši 6,55 

milionu korun. Takto vysokou pokutu 

ÚOHS ještě nikdy neudělil. 

Nechci  polemizovat o tom, jak to 

bylo, ani ukazovat na viníky. Nezávisle 

na správním řízení tohoto úřadu běží 

ještě šetření Policie ČR, bylo podáno 

několik trestních oznámení a zejména 

je otevřené řízení fi nančního úřadu. 

Jistá je jen jedna věc. Otázka 

celého MS 2009 je dědictví po býva-

lém vedení radnice a nikdo ze členů 

současného vedení města se na 

těchto rozhodnutích nepodílel. Nic-

méně, správa města je navazujícím 

Zakázky jsou v pořádku 
Práce na rekonstrukci lázní a dostavbě bazénu mohou začít. 

Projektem IPRM Lidové sady se ÚOHS nebude zabývat.

Jiří Šolc  

Špatná zpráva z ÚOHSu 
Antimonopolní úřad rozhodl o dosud nejvyšší pokutě 

v jeho historii. Bohužel ji vyměřil Liberci.

Jiří Šolc 

a odvrácení defi nitivního zániku lázní. 

Liberec je ve skluzu s čerpáním těchto 

dotací, město proto požádalo Regi-

onální radu NUTS II Severovýchod  

(poskytovatele dotace) o posun har-

monogramu čerpání dotace, a pokud 

jí bude vyhověno, nemělo by zaháje-

ní staveb nic bránit.   

procesem a současné vedení se teď 

musí velmi snažit, aby byl dopad 

pokuty pro městský rozpočet co nej-

nižší. Rád bych zde naznačil směr, 

kterým se bude vedení města ubírat.

Po důkladném prostudování roz-

hodnutí a odůvodnění jsme se roz-

hodli podat rozklad k  předsedo-

vi ÚOHS Ing. Rafajovi. Ten má dle 

zákona odkladný účinek a Liberec 

nemusí tuto pokutu nyní platit. V roz-

kladu znovu zopakujeme důvody, 

které vedly město k  „dělení zakázek“, 

a věříme, že k nim bude přihlédnuto. 

Největším problémem se ukazuje 

časová souslednost dotací. Šlo o 35 

dotačních registrací, kdy 30 z nich 

bylo potvrzeno a poté byly dotace 

postupně uvolňovány ze státního 

rozpočtu. Bohužel se tehdy dotace 

uvolňovaly pomalu a město nevy-

psalo jednu nebo dvě velké zakáz-

ky z obavy o jejich fi nanční krytí. „Po 

kouscích“ se vždy stavěl objekt, na 

který přišly peníze.

Věřím, že bude naše snaha úspěš-

ná. V rozpočtu našeho města nejsou 

na tuto pokutu žádné volné prostřed-

ky určeny. Finanční situace rozpočtu 

je napjatá i bez pokut. 

Doufám, že jednou nastane oka-

mžik, kdy nás kostlivci ve skříni MS 

2009 přestanou strašit. Tato doba je 

ovšem ještě vzdálená.    
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... a všichni si odpočinou 
Staráte se doma o seniora? Možná nevíte, že v Liberci existuje sociální služba,   

která pomáhá rodinám. Najdete ji ve třech domech s pečovatelskou službou.

Jaroslava Gratiasová 

POKUD SE TRVALE staráte o matku, 

otce nebo prarodiče, a čas od času 

si potřebujete odpočinout, načerpat 

síly pro další péči, zařídit si v klidu 

své záležitosti nebo chcete odjet na 

dovolenou, pracovníci Centra zdra-

votní a sociální péče Liberec se posta-

rají.

Centrum mimo jiné sociální služby 

poskytuje i služby odlehčovací. A to 

rovnou dva typy – pobytové služby 

a služby ambulantní. Znamená to, 

že „simulují“ domácí prostředí, ve 

kterém senior tráví svůj čas. 

Jak už název vypovídá, v pobytové 

službě senior po určitý, předem sjed-

naný čas bydlí. Starají se o něj pracov-

níci našeho centra a pomáhají s tím, 

co sám nezvládne. Například připraví 

snídani, zajistí hygienu, podají oběd 

či večeři a před spaním ještě nakle-

pou polštář. Denní režim si určují 

senioři sami dle svých zvyků a potřeb.

„Druhý typ služby, ambulantní, 

znamená, že senior do našeho zaří-

zení dochází ve všední dny. Opět se 

o něho postaráme tak, aby si připadal 

co nejvíce jako doma. Má k dispozici 

kuchyňskou linku s velkým jídelním 

stolem, „obývák“ s televizí a odpo-

čívárnu. Naši pracovníci pomohou 

např. při podání stravy, při udržová-

ní hygienických návyků, zajistí kultur-

ní vyžití a v neposlední řadě seniora 

pohlídají,“ říká ředitelka Centra zdra-

votní a sociální péče Liberec Lenka 

Škodová.  Přes den tráví senioři čas 

dle svých zvyklostí. Mohou se  věno-

vat ručním pracím, četbě, společen-

ským hrám, procházkám v doprovo-

du pečovatelky, sledování televize či 

odpočinku.

Všechna zařízení se nacházejí 

v domech s pečovatelskou službou 

Fialka, Růžovka a Domovinka (ambu-

lantní zařízení). 

Veškeré informace a kontakty zís-

káte na webu www.czasp.cz  

dětí se narodilo v roce 
2010 v Liberci

manželství bylo uzavřeno 
v  Liberci v minulém roce

Čísla měsíce

1 617

406

Chudoba a sociální vyloučení
Porozumění a úcta, zajištění důstojnosti všem lidem bez ohledu na jejich jinakost se zdá 

být poselstvím Roku boje proti chudobě, kterým Evropská komise vyhlásila rok 2010. 

Evropský rok zaměřený na aktuální téma vyhlašuje již od roku 1983.

Jaroslava Nývltová

ČESKÁ REPUBLIKA se jako členský 

stát Unie zavázala usilovat o solidari-

tu, sociální spravedlnost a plné soci-

ální začlenění občanů. Ostatně jsou 

to základní principy,  na nichž Unie již 

několik let staví svoji identitu. Česká 

republika  jako první z  členských 

států EU ofi ciálně zahájila Evropský 

rok boje proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení na národní úrovni infor-

mační a osvětovou kampaní podpo-

řenou vybranými projekty. 

Program Evropského roku 2010 

přizpůsobený specifikům české-

ho prostředí připravilo ministerstvo 

práce a sociálních věcí v  souladu 

s rámcovou politikou Evropské unie. 

Soustředí se na pět prioritních 

oblastí, které lze ve stručnosti shrnout 

jako participaci na prevenci sociální-

ho vyloučení, která vzniká v důsledku 

předluženosti, zlepšení přístupu na 

trh práce osobám vzdáleným tomuto 

trhu, zvýšení úrovně vzdělanosti chu-

dých a vyloučených lidí na trhu práce 

a v neposlední řadě zajištění přimě-

řeného bydlení sociálně vylouče-

ným osobám a skupinám v souvis-

losti s problematikou bezdomovectví. 

Některým skupinám obyvatelstva 

může významně napomoci právě 

lokální plánování a aktivní přístup 

územní veřejné správy v oblasti boje 

proti chudobě a sociálnímu vylouče-

ní. Patří mezi ně lidé, kteří mají speci-

fi cké potřeby z důvodu zhoršeného 

zdravotního stavu nebo věku, osoby 

sociálně vyloučené žijící ve znevý-

hodňujícím sociokulturním prostře-

dí s nedostatečnou úrovní kompe-

tencí k samostatnému fungování v 

sociálním prostředí (např. bezdomov-

ci, děti opouštějící zařízení ústavní 

péče, rodiny dlouhodobě frustrované 

nepříznivou sociální situací). Zvlášt-

ní zřetel je také kladen na obyvatele 

venkovských oblastí.

Na Liberecku působí více jak desít-

ka organizací, které se zabývají pro-

blematikou chudoby a s ním nezříd-

ka spojeným sociálním vyloučením.  

V rámci komunitního plánování soci-

álních služeb jsou sloučeni do pra-

covní skupiny pod názvem „Osoby a 

rodiny ohrožené sociálním vylouče-

ním, osoby v krizi a bez přístřeší, cizin-

ci a národností menšiny“.  

Seznam organizací podílejících se 

na komunitním plánování najdete na 

této adrese http://sux.cz/424f

Na těchto stránkách budeme infor-

movat o konkrétním naplňování cílů, 

k nimž jsme se zavázali na regionál-

ní úrovni. Informace též uveřejní-

me v ostatních místních dostupných 

médiích v průběhu tohoto roku.   

Stoletá 
oslava
Jubileum válečného veterána.

Vladimír Škarda  

V RODINNÉM KRUHU a mezi přáteli 

oslavil v květnu Josef Lesný sté výročí 

narození. V  domově pro seniory v  

ulici Krejčího nás přivítala pohledná 

mladá žena. Jak se později ukázalo, 

byla to jeho vnučka. 

Pan Lesný vychoval s manželkou 

tři děti a nyní se těší ze čtyř vnou-

čat.  Že je i v tak vysokém věku plný 

elánu a životního nadhledu dokazo-

val všem přítomným. Rád si se svými 

přáteli, veterány z druhé světové války 

zavzpomíná na těžké roky, které strá-

vil na frontě. 

Českou armádu dodnes chválí a 

říká, že si dobře pamatuje, jaká byla 

v bojích pevná a odvážná. Prošel boji 

na Dukle a do civilu si z války odnesl 

nejen přátelství a silné vzpomínky, ale 

třeba i motocykl, který se mu podaři-

lo zabavit Němcům v boji. 

Dodnes mluví několika jazyky, 

a také na oslavě chvilku rozmlou-

val maďarsky. Popřát přišli i zástup-

ci Československé obce legionářské 

a vedoucí oddělení důchodového 

pojištění OSSZ.  

FIALKA. Odlehčovací služba v domě Fialka.  Foto Libor Zmatlík 

BLAHOPŘÁNÍ. Panu Lesnému přišel 
k významnému jubileu popřát a předat 
malou pozornost také náměstek 
primátorky Kamil Jan Svoboda.  
 Foto Vladimír Škarda
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Festival loutkových divadel 
Vrcholem sezóny Naivního divadla je 21. mezinárodní 
festival  Mateřinka, který se uskuteční od 14. do 18. června.

Markéta Hozová 

Umění z odpadu – PETART 
Umělecké dílo, autorská instalace nebo třeba zátiší. 
Z obyčejných PET lahví je možné vytvořit zajímavé dekorace.

Pavel Chmelík 

JAKO JEDINÉ v  Evropě je bienále 

Mateřinka zaměřeno na tvorbu pro-

fesionálních loutkových divadel pro 

děti předškolního věku. V průběhu 

téměř čtyřicetileté historie hostil fes-

tival špičkové soubory z Čech a Slo-

venska, ale také z většiny evropských 

zemí, z Japonska, Iránu či Kanady.

 Letos se představí čtrnáct soubo-

rů z Čech a pět ze zahraničí. Například 

skvělé japonské divadlo KAKASHI-

ZA s představením stínového diva-

dla nebo Train Theatre z Jeruzaléma 

s nápaditým představením Cirkus 

kostek. Kvalitním příkladem divadel-

ní tvorby pro nejmenší děti jsou insce-

nace z Maďarska a slovenská Malenka 

podle H. Ch. Andersena potěší malé i 

velké. Chybět nebude ani dětská dílna 

v ateliéru Naivního divadla, kde si děti 

samy vyrobí loutku.

Festival nabídne i bohatý dopro-

vodný program – fi lmové projekce, 

večerní koncerty v klubu Naivního 

divadla či zajímavé výstavy. Ve foyeru 

Naivního divadla bude vystavovat 

světoznámá malířka Květa Pacovská, 

součástí přehlídky je i výstava loutek 

Naivního divadla v  Severočeském 

muzeu (expozice trvá do začátku září). 

Festivalem ožije i centrum města.

Zahajovací průvod masek za dopro-

vodu živé muziky (v úterý 14. 6. 

v 15.00) je mateřinkovou tradicí 

stejně jako exteriérová představe-

ní v zoologické zahradě či v oblast-

ní galerii. Na závěr festivalu budou 

uděleny ceny za individuální výkony 

v nejzdařilejších inscenacích.

Pořadateli festivalu Mateřinka „11“ 

jsou Naivní divadlo Liberec ve spo-

lupráci s městem Liberec za fi nanční 

podpory ministerstva kultury.

ÚTERÝ 14. ČERVNA V 16.15 HODIN  

„Bojí se tygři?“ – Slavnostní zahájení 

festivalu (16.00) obstará věhlasné králo-

véhradecké divadlo. 

ÚTERÝ 14. ČERVNA V 17.00 A 18.30

„Ha Dede“ – Díky maďarsko-belgic-

ké spolupráci vzniklo překrásné před-

stavení pro nejmenší děti (do 3 let) 

o přátelství koule a kostky. 

STŘEDA 15. ČERVNA 

V 11.00 A 16.00 (V ZUŠ)

„Tři prasátka a vlci“ – O prasátkách, 

která si staví domečky, a vlkovi, který 

se je snaží sežrat. Nonverbální loutko-

vá inscenace získala řadu cen.

STŘEDA 15. ČERVNA V 18.00  

A ČTVRTEK 16. ČERVNA V 9.00 

„Malenka“ – Jedna z  nejstar-

ších pohádek Hanse Ch. Andersena 

o maličkém děvčátku. Imaginativní 

loutkové představení beze slov.

ČTVRTEK 16. ČERVNA V 16.00

„Haló, Jácíčku“ – Loutková výpra-

va do lesa, kde žije malý zajíček Jácíček 

a jeho kamarádka Veverka. Adaptace 

slavné poetické knihy Daisy Mrázkové.

PÁTEK 17. ČERVNA VE 20.00 

(V OBLASTNÍ GALERII)

„Pojízdný lunapark Schworz“ – 

Bláznivá exteriérová komedie o jedné 

svérázné rodince. Divadelní jízda 

automobilem, jaký jste ještě neviděli!  

PÁTEK 17. ČERVNA V 15.00 

A SOBOTA 18. ČERVNA 10.00 

„Cirkus kostek“ – Kolik kostek si 

oblékne princezna? V cirkuse kostek 

je možné všechno!  

SOBOTA 18. ČERVNA V 11.00

(V ZOO)

„Šípková Růženka“ – Klasická 

pohádka O Šípkové Růžence v podání 

herečky Jarmily Vlčkové.

SOBOTA 18. ČERVNA V 15.00

„Animare – Ruce a stíny“ –  Špič-

ková ukázka ruční stínohry v podání 

oceňovaného japonského souboru.

Není-li uvedeno jinak, konají se 

představení v Naivním divadle. Kapa-

cita studiových představení je značně 

omezená. Podrobný program a infor-

mace k jednotlivým představením jsou 

na webových stránkách Naivního diva-

dla www.naivnidivadlo.cz 

FOTOGRAFIE NEOTŘELÝCH výv-

torů si budete moci prohlédnout na 

výstavě v rámci Oslav Ještědu 2011. 

Výstava uvede fotografi e nejzajíma-

vějších uměleckých recyklací vytvoře-

ných z odpadového materiálu. Soutě-

že PETART, kterou vyhlásilo Statutární 

město Liberec ve spolupráci s městem 

Žitava, se může zúčastnit každý. 

Propozice uvádějí dva hlavní kate-

gorie – Uměleckou fotografi i (zátiší, 

makra, instalace) využívající recyklo-

vatelné materiály a Dokumentaci 

vlastní tvorby z recyklovatelných 

materiálů (fotografie vlastnoruč-

ně vyrobených artefaktů, doplňků, 

objektů – například zvířata, šperky, 

hračky, zahradní doplňky, dekorace).

Abyste se soutěže mohli zúčastnit, 

je třeba do 20. června 2011 zaslat foto-

grafi e na Městské informační centrum.

Odborná porota vybere nejorigi-

nálnější snímky, které budou odmě-

něny a vystaveny během akce na Ješ-

tědu a na www.oslavyjestedu.cz. Pro-

gram 9. ročníku akce Oslavy Ještědu, 

který se koná 9. a 10. července, při-

neseme v příštím vydání Zpravodaje.

Jak zaslat fotografi e do soutěže PETART?

Fotografi e musí být ve formátu JPG 

v rozlišení pro tisk A4 (cca 900 x 1200 

pixelů, rozlišení cca 75–100 dpi). Maxi-

mální velikost fotografi e je 3 Mpix.

E-mailem zasílejte maximálně 3 foto-

grafie na activeart@seznam.cz, pro-

střednictvím internetové úschovny typu 

Úschovna. Na popsaném CD/DVD může 

být libovolný počet fotografi í – odevzdej-

te na  Městském informačním centru – 

budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec do 20. června.

K fotografi ím musí být přiloženy tyto 

informace: název díla, rozměry v  cm, 

jméno a adresa autora, telefon a e-mail.

Fotografi e posílané e-mailem musí 

být srozumitelně označeny v názvu sou-

boru, v doprovodném textu pak uvedeny 

požadované informace. Tyto informace 

nevpisujte přímo do fotografi í. Fotogra-

fi e odevzdané na CD/DVD – nosič musí být 

popsán jménem autora a na přiloženém 

bookletu uvedeny výše požadované infor-

mace (název souboru, název díla, autor, 

rozměry, poznámky) a kontaktní údaje.

Bližší informace podá Mgr. Jitka Mráz-

ková, telefon: 724 285 940. 
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ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LIBEREC 
V minulém vydání Zpravodaje jsme představili nové vedení 

města. Nyní přinášíme, na žádosti čtenářů, přehled všech 

libereckých zastupitelů. Jsou řazeni podle volebního 

výsledku politických stran a podle abecedy.

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: andrea.dzanova@seznam.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

MUDr. Andrea Dzanová (ZpL)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: josef.sedlbauer@tul.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (ZpL)

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: kveta.annolk@seznam.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

Mgr. Květoslava Morávková (ZpL)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: bernat.pavel@zm.liberec.cz

Volební strana: Občanská demokratická strana

Ing. Pavel Bernát  (ODS)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: hampl.tomas@gmail.com

Volební strana: Občanská demokratická strana

Ing. Tomáš Hampl (ODS)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: ovv.liberec@cssd.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Jana Kašparová (ČSSD)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: info@olysar.cz

Volební strana: Občanská demokratická strana

Ing. Petr Olyšar (ODS)

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: jozifkova.nadezda@zm.liberec.cz

Volební strana: Občanská demokratická strana

Naděžda Jozífková (ODS)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: baxa.jaromir@zm.liberec.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

PhDr. Jaromír Baxa  (ZpL)

Neuvolněný člen rady města a zastupitelstva města

E-mail: hrusaf@quick.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Ing. Hruša František (ČSSD)
a

SSD))

I

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: michael.dufek@seznam.cz

Volební strana: Občanská demokratická strana

Michael Dufek  (ODS)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: kittner.jiri@seznam.cz

Volební strana: Občanská demokratická strana

Ing. Jiří Kittner (ODS)

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: hana.konselova@seznam.cz

Volební strana: Občanská demokratická strana

Hana Konšelová (ODS)

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: hrbkova.karolina@zm.liberec.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

Ing. Karolína Hrbková (ZpL)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: jadrny@email.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

Josef Jadrný  (ZpL)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: korytar.jan@email.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

Mgr. Jan Korytář  (ZpL)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: cervinka.ondrej@gmail.com

Volební strana: Občanská demokratická strana

Předseda výboru pro školství, výchovu a vzdělávání zastupitelstva

Ing. Ondřej Červinka  (ODS)

(ZpppL)

I

(ZpppL))

I
(ODS)

I
(ZpppLL))

I
(ODS)

I

(ODS)

I

(ZpppL))

I

zastupitelstva

(ODDS)

INeuvolněná členka zastupitelstva města

MUDr. Kateřina Absolonová  (ZpL)

E-mail: kabsolonova@seznam.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

Předsedkyně komise rady města pro zdraví a sociální a patologické jevy

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: chvala@sktlib.cz

Volební strana: Změna pro Liberec

MUDr. Vladislav Chvála (ZpL)
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Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: pohanka.lukas@vratislavice.cz

Volební strana: Liberec občanům

Lukáš Pohanka (LO)

Neuvolněná členka rady města a zastupitelstva města

E-mail: rosenbergova.v@seznam.cz

Volební strana: Liberec občanům

Mgr. Věra Rosenbergová (LO)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: martin.sepp@kraj-lbc.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Martin Sepp (ČSSD)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: sulc.domov@volny.cz

Volební strana: Věci veřejné

Ing. Milan Šulc (VV)

Náměstek primátorky pro územní plánování

E-mail: rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz

Volební strana: Unie pro sport a zdraví

Předseda komise dopravy rady města

Ing. Jiří Rutkovský (USZ)

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: lysakova@kscm-liberec.cz

Volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy

Mgr. Dana Lysáková (KSČM)

Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: skrivankova.liberec@seznam.cz

Volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy

Mgr. Věra Skřivánková (KSČM)

E-mail: jar.moravek@seznam.cz

Volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy

Ing. Jaroslav Morávek (KSČM)

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: sir.milan@zm.liberec.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Milan Šír (ČSSD)(ČSSSD)

I

I

Neuvolněný člen rady města a zastupitelstva města

E-mail: roman.sotola@centrum.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Předseda komise sportovní rady města

Roman Šotola (ČSSD)
sta

(ČSSD)

I
Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: ladislav.dusek@gmail.com

Volební strana: Liberec občanům 

Předseda komise kulturní a památkové rady města

Ladislav Dušek (LO)(((LO)

I

Náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

E-mail: svoboda.kamil.jan@magistrat.liberec.cz

Volební strana: Liberec občanům

Předseda výboru pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva

Kamil Jan Svoboda (KDU–ČSL)

pitelstva

–ČSLL)))

I

Primátorka Statutárního města Liberec

E-mail: rosenbergova.martina@magistrat.liberec.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Martina Rosenbergová (ČSSD)

Neuvolněný člen rady města a zastupitelstva města

E-mail: david.vaclavik@seznam.cz

Volební strana: Liberec občanům

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D  (LO)
sta

D  (((LLO)

I
Neuvolněný člen rady města a zastupitelstva města

E-mail: cerny@sbdsever.cz

Volební strana: Věci veřejné

Předseda fi nančního výboru zastupitelstva

Mgr. Petr Černý (VV)
sta

((VVV)

I
Neuvolněný člen rady města a zastupitelstva města

E-mail: kabatek.bohuslav@zm.liberec.cz

Volební strana: Věci veřejné

Ing. Bohuslav Kabátek (VV)
sta

(((VVV)

I

Neuvolněný člen zastupitelstva města

E-mail: ladislav.dzan@seznam.cz

Volební strana: Unie pro sport a zdraví

MUDr. Ladislav Dzan (USZ)(USSZ)

I
Neuvolněná členka zastupitelstva města

E-mail: zuzana.kocumova@centrum.cz

Volební strana: Unie pro sport a zdraví

Bc. Zuzana Kocumová (USZ)(UUSSZ)

I

Náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu

E-mail: martin.lukas@magistrat.liberec.cz

Volební strana: Česká strana sociálně demokratická

Lukáš Martin (ČSSD)

(ČSSD)

I

Náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci MML

E-mail: solc.jiri@magistrat.liberec.cz

Volební strana: Liberec občanům

Bc. Jiří Šolc (LO)
MML

I
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« Vznik nového územního plánu je v polovině

Výzvy v rámci IPRM 
Odbor koordinátor dotací Evropské unie přípravuje záměry, 

které podává Liberec do výzvy v rámci IPRM Liberec – 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

Pavlína Stránská

 ODBOR ZAJIŠŤUJE 

přípravu celkem čtrnác-

ti různorodých projekto-

vých záměrů. Přibližně 

polovina je identifi ko-

vána obyvateli Liberce. 

Nelze však říci, že všech-

ny akce  budou automa-

ticky realizovány. O kon-

krétních projektech, 

které budou městem 

realizovány, rozhodne 

rada města v období po 

vyhodnocení výzvy.

Za zmínku stojí i přípra-

va tří parkových ploch, u kterých se 

město pokusí zajistit fi nancování jak v 

rámci IPRM (dotace 85 %), tak v rámci 

Operačního programu životního pro-

středí (dotace 75 %). Možnosti reali-

zace těchto akcí v rámci podmínek 

OPŽP odbor připravuje.

Veřejné projednání městských 

záměrů z II. výzvy do Integrovaného 

plánu rozvoje města Liberec – Atraktiv-

ní a kvalitní život v Liberci se uskuteč-

ní 20. června od 16.00 v zasedací míst-

nosti č. 11 historické budovy radnice.

Zahájena byla též předprojektová 

příprava akce „Modernizace Divadla F. 

X. Šaldy“ podle usnesení rady města. 

Předpokládané náklady jsou cca 700 

tisíc korun. 

Po delší časové odmlce způsobe-

né časově velmi náročným procesem 

změny územního plánu byla opět 

zahájena příprava projektové doku-

mentace na akci „Centrum aktivního 

odpočinku Lidové sady“ realizované 

v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové 

sady“.  

Dvojčata
25. 6. od 10.00  Zoo 

POŘAD O KOČKOVITÝCH šelmách 

v našich chovech připravila liberec-

ká zoo. Uspořádá ho k 50. výročí 

Saxana
15. 6. od 12.00  Jablonec

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ v Jablon-

ci nad Nisou se v středu 15. června 

od 12 hodin koná odpoledne plné 

soutěží a zábavného programu 

pro handicapované i zdravé děti 

a dospělé. 

Uvidíte ukázky první pomoci 

MČČK, připraveny jsou soutěže pro 

děti a širokou veřejnost. Součástí 

je prezentace neziskových organi-

zací z regionu a fi rem nabízejících 

pomůcky pro zdravotně postižené. 

Celým programem bude provázet 

Tomáš Krejčíř, který uvede napří-

klad Petru Černockou.

Akci pořádá Asociace rodičů a 

přátel zdravotně  postižených 

dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec n. N. 

ve spolupráci s Eurocentrem.  

Divoká 
kachna
17. 6. od 19.00  Divadlo

PŘED KONCEM divadelní sezóny 

si nenechte ujít premiéru hry 

Divoká kachna od Henrika Ibsena 

v režii Víta Vencla. V činohře Diva-

dla F. X. Šaldy uvedou titul 17. 

června. Hra z roku 1884 je pova-

žována za dramaticky nejbohat-

ší dílo jednoho ze zakladatelů 

moderního divadla – norského 

dramatika – Henrika Ibsena.  

POZVÁNKY
prvního odcho-

vu levharta čín-

ského v býva-

lém Českoslo-

vensku (1961, 

Zoo Liberec). 

Součástí  bude 

i klání masek (kočkovitých šelem) 

o ceny, různé atrakce apod. a přede-

vším křtiny dvojčat levharta sněžné-

ho – irbise, která se v Liberci narodi-

la na konci dubna.  

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

„Jednou z nejčastěji frekventova-

ných otázek v rámci námitek a při-

pomínek je budoucnost chatových 

a zahrádkářských kolonií,“ dodává 

vedoucí odboru strategie a územní 

koncepce Petr Kolomazník.

Podle harmonogramu, který stano-

ví jednotlivé kroky ke vzniku nového 

územního plánu Liberce, budou 

všechny námitky a připomínky zapra-

covány do pokynů pro úpravu návrhu 

územního plánu, které budou v pro-

sinci předloženy zastupitelstvu.

Liberec má velkou šanci, že jeho 

budoucí územní plán bude co možná 

nejlépe korespondovat s přáním 

obyvatel. Svědčí o tom nejen množ-

ství ofi ciálních reakcí. Na besedy po 

jednotlivých částech Liberce, které 

předcházely veřejnému projednání 

v domě kultury, přišlo přes 2 500 lidí. 

Besedy byly velkým přínosem při 

tvorbě tak důležitého rozvojového 

dokumentu nejen pro občany, ale i 

pro architekta Jiřího Plašila, který se 

tak mohl dozvědět různé místní detai-

ly. Besedy měly velký přínos i z hledis-

ka osvěty, o čem vlastně územní plán je. 

Stávalo se například, že lidé ze začátku 

přesně nepochopili jeho úlohu. 

„Plán nemůže řešit všechno. Aktu-

ální problémy, jako například špatný 

povrch silnic nebo chodníků není 

otázkou k územnímu plánu. Tento 

problém řeší technické služby. Dalším 

momentem byla záměna úlohy ÚP s 

územním řízením. Plán nepovoluje 

ani nestanoví podobu konkrétních 

staveb, ale pouze určuje uspořádá-

ní a funkční využití ploch. Konkrét-

ní stavby jsou věcí územního řízení 

a stavebního povolení,“ vysvětluje 

Petr Kolomazník. 

Novou koncepci rozvoje města 

nastartovalo bývalé vedení v čele s Jiřím 

Kittnerem v roce 2007, kdy bylo patrné, 

že Liberec bude potřebovat nový impuls 

nejen v oblasti bytové výstavby, ale pře-

devším ve zkvalitnění života ve městě a 

rozvíjení kombinovaných zástavbových 

ploch. Tento požadavek na rozvoj měst-

ského území ostatně vyplývá i z poža-

davků Evropské unie.

Vedení města, které vzniklo po loň-

ských volbách, rozšířilo počet veřej-

ných besed na celkových 16. Také 

díky dobře vedené informační kam-

pani a nasazení úředníků se podařilo 

přivést na diskuse o novém konceptu 

ÚP tisíce lidí, kteří se aktivně zajímají 

o své okolí. 

Vizualizace nového nástupní prostoru do areálu 
Lidových sadů a zoo.  Foto archiv

HARMONOGRAM NOVÉHO ÚP
Období Postup

prosinec 2011 předložení pokynů zastupitelstvu města

červen 2012 odevzdání zpracovaného návrhu projektantem

září 2012 společné jednání s dotčenými orgány státní správy

leden 2013 posouzení dokumentace krajským úřadem

únor–březen 2013 představení návrhu územního plánu veřejnosti

duben 2013 veřejné projednání 

květen–září 2013 vyhodnocení námitek a připomínek

listopad 2013 vydání územního plánu zastupitelstvem města

Harmonogram počítá s určitou minimální rezervou pro řešení nastalých 
problémů, bude však dále upřesňován na základě stavu projednání, např. 

řešení rozporů může projednávání dále prodloužit.



Aktuální informace z komise dopravy
Komise dopravy je poradním orgánem Rady města Liberce. V současné době se její členové seznamují se situací 

v jednotlivých druzích dopravy řešených v konceptu územního plánu.  

Pavel Chmelík

AK�NÍ SLEVA

25 % 
NA VEŠKERÝ
SORTIMENT 

Platnost akce do 31. 7. 2011. Ak�ní slevy nelze kombinovat s jinými druhy slev. 
Spole�nost PTÁ�EK – velkoobchod, a.s., si vyhrazuje právo na zm�nu 
bez p�edchozího upozorn�ní. N�která použitá zobrazení jsou pouze ilustrativní. 
Spole�nost PTÁ�EK – velkoobchod, a.s. neru�í za p�ípadné tiskové chyby.

Mimo�ádná nabídka!

800 100 509
katalog.koupelen@ptacek.cz

Objednávejte 

ZDARMA
Studio koupelen 
LIBEREC

. Mrštíkova 399/2a

. 460 01 Liberec 

. tel. 485 246 783–5

Zpracujeme Vám
GRAFICKÝ NÁVRH VAŠÍ KOUPELNY ZDARMA!

Koupelny_PTACEK_vkladana_inzerce_190x90_kveten_2011.indd   2 20.5.2011   9:48:19
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JEDNÁNÍ KOMISE se kromě jejích 

členů pravidelně účastní pozvaní 

hosté z odborných kruhů, zaintereso-

vaných odborů, zástupci občanských 

sdružení i občané.  Na jejím posled-

ním jednání byl mimo jiné předsta-

ven digitální dopravní model Liberce 

a generel dopravy. 

PŘEMOSTĚNÍ ZA ZOO

„Za veřejnost byl pozván také pan 

Novotný z Lidových sadů, který zastu-

puje občany ve věci navržené úpravy 

v oblasti Javorové ulice. Zpracovatel 

konceptu územního plánu navrhuje 

vyřešení dopravní situace za zoolo-

gickou zahradou přemostěním údolí. 

Občanům se snažíme vysvětlit jeho 

výhody a o tom jsme s panem Novot-

ným, který má jiný názor, diskutovali,“ 

vysvětluje předseda dopravní komise, 

náměstek primátorky pro územní plá-

nování Jiří Rutkovský. 

V rámci připomínkování koncep-

tu územního plánu bylo zpracová-

no několik variantních řešení složi-

tých úseků. Při projednávání koncep-

tu a návrhu územního plánu jsou pro 

rozvoj různých druhů dopravy rezer-

vovány koridory vytvářející prostor 

pro budování dostatečně kapacitních 

komunikací. 

NOVÉ ŘEŠENÍ V CENTRU MĚSTA

Na dopravní komisi byla představe-

na například nová varianta na zkapacit-

nění a prodloužení Jungmannovy ulice. 

V centru města v oblasti Kailova vrchu a 

kolem soudu mělo projíždět dle původ-

ního návrhu, který vznikl dlouho před 

zpracováním konceptu, 23 tisíc aut 

denně. Tato náročná a velmi drahá vari-

anta počítá s přemostěním údolí. Most 

by spojil křižovatku u Malého divadla 

(Zhořelecká) s křižovatkou u viaduktu 

(Jungmannova). 

Nový návrh tento koncept značně 

zjednodušuje a zároveň je šetrnější 

k okolí a jeho obyvatelům. Nová sil-

nice propojí Chrastavskou a Žitav-

skou ulici bez nutnosti oddělení Kai-

lova vrchu od středu města kapacit-

ní komunikací. „Změny a alternativy 

vznikají na základě diskuzí s občany 

a konzultací s odborníky. V minulosti 

jsme často slyšeli, že něco nejde, ale 

na názorných příkladech je vidět, že 

to jde. Mnohdy stačí  profesionalita 

a ochota zpracovatele o věcech disku-

tovat,“ dodává Jiří Rutkovstký.

PLÁNOVACÍ SMLOUVY

 „Jedním z nových problémů je 

prudký nárůst individuální automobi-

lové dopravy na nedostatečně kapa-

citních komunikacích v okrajových 

částech města. Je to způsobeno živel-

ným rozvojem bydlení bez budová-

ní potřebné dopravní infrastruktury.  

Jak jsme se dozvěděli na besedách s 

občany, téměř všichni lidé chtějí jezdit 

auty, ale zároveň nechtějí, aby jim 

vedla komunikace za domem,“ glo-

suje Jiří Rutkovský.  

Tento problém je nutné řešit 

formou  plánovacích smluv: staveb-

níci, kteří svými rozvojovými projek-

ty vyvolávají nárůst dopravy v urči-

tých lokalitách města, budou muset 

významně přispět na dopravní řešení 

a infrastrukturu. 

Dopravní komisi bude smlouva 

představena. „Město potřebuje pří-

spěvky na řešení dopravy a infra-

struktury od stavebníků, kteří svými 

projekty vyvolají potřebu tyto oblas-

ti řešit jinak, než je stávající stav. Bez 

jejich přispění nelze stavět,“ potvrzuje 

náměstek primátorky pro územní plá-

nování a předseda dopravní komise 

Jiří Rutkovský. 

 Kontakt na předsedu komise:

 rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz

Placená inzerce

Z jednání komise dopravy.  Foto Vladimír Škarda
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Dialog s Augsburgem pokračuje
Před deseti lety započala nová éra partnerství mezi Libercem a Augsburgem. 

Miluše Charyparová

V KVĚTNU 2001 byla primátory 

Jiřím Kittnerem a Paulem Wenger-

tem podepsána na Ještědu smlouva 

o partnerské spolupráci. 

Každý druhý rok se uskutečňu-

jí vzájemné návštěvy delegací měst 

a začátkem června se počtvrté usku-

teční kulturní dny Liberce a Augsbur-

gu pod názvem DIALOG 2011.

K sousedům vyrazí pětasedmde-

sátičlenná skupina Liberečanů, v níž 

nebudou chybět zástupci vedení 

města. Libereckou delegaci povede 

ve dnech 8. až 12. června primátorka 

Martina Rosenbergová s náměstkem 

Jiřím Šolcem.

Do Augsburgu vyjede početná 

skupina umělců různého zaměření 

od hudebníků, malých i zkušenějších 

zpěváků, výtvarníků až po loutkoher-

ce. Mezi umělce se zařadí například 

liberecké pěvecké sbory Severáček 

a Akcent.

Na své si přijdou i milovníci umění, 

protože liberecká strana uspořádá 

hned čtyři výstavy různého zaměře-

ní. Nejvýznamnější z nich představí 

přes třicet obrazů francouzské kraji-

nomalby z 19. století, tzv. barbizon-

ské školy, které zapůjčí Oblastní gale-

rie Liberec ze svých sbírek vážících se 

k tomuto období. 

Neméně zajímavá bude jistě 

i výstava mapující život rodiny Lie-

biegů, která se zasloužila o rozvoj tex-

tilního průmyslu v Liberci. V progra-

mu nebude chybět ani komponovaný 

večer s ochutnávkou české i německé 

kuchyně, ukázkou stolování či květi-

nové výzdoby, hudbou a módní pře-

hlídkou.

Oficiálnímu partnerství Liberce a 

Augsburgu předcházela spoluprá-

ce členů Svazu Němců z Liberce a 

Heimatkreis Reichenberg z Augs-

burgu. Ta se traduje již od pová-

lečných let. Od roku 2005 se part-

nerská města v pořádání Kultur-

ních dnů Dialog střídají ve dvoule-

té frekvenci. 

www.gpscentrum.cz

ŽELEZNÁ 14 • LIBEREC
TEL.: 485 111 075

Slevu 10 %
na všechny outdoor 

a fi tness modely
do 30. 6. 2011.

Navštivte naši prodejnu a získejte

Prodej a instalace aktualizací map značek Garmin, Navigon, Mio, TomTomd j i l k li í

Téma, které poslední dobou často 

zaznívá, je městská tržnice. Tržnice je 

důležitá a pro město zásadní.

Máme pocit, že návrhy, o kterých se 

doslýcháme, hledají pro tržnici nějaký 

volný prostor. Je nutno si uvědomit, že 

doba tzv. komunismu volnému obcho-

du a tržnicím nepřála, a tím byla přeru-

šena přirozená tradice. A tradice a pocit 

přirozenosti je to základní a důležité, co 

si člověk musí dát za úkol při hledání 

místa pro tržnici. Tržnice je něco arche-

typálního pro město. 

Dá se říci, že dříve byla tržnice než 

město. Tržnice bude sice nějak fungo-

vat kdekoli, ale není to jen o prodávání 

ovoce a zeleniny, je to jeden z nejdůleži-

tějších faktorů městského života. V při-

rozeně vyvíjejících se městech se trž-

nice vyskytuje většinou zároveň s kos-

telem, institucí duchovní, tak s radni-

cí, institucí správní. A poblíž nich je ta 

třetí, instituce lidová, pro denní život 

lidí ve městě, tedy tržnice. 

Blízkost těchto tří faktorů vytváří při-

rozenou symbiózu života ve městě. Jako 

ideální příklad fungující v  Čechách je 

Brno. Na Zelném trhu na kopci chrám, na 

náměstí tržnice a 100 metrů od náměstí 

radnice. Dá se odvodit, že čím dál je tržni-

ce od těchto dvou institucí, tím méně jako 

kdyby obyvatelstvo korespondovalo se 

svou vládou a správou. Proto se  přimlou-

váme k tomu, aby v Liberci tržnice byla zří-

zena co nejblíže ke středu města. Protože 

podvědomě tento fakt vytváří v obyvate-

lích pocit sounáležitosti se svým městem. 

Jsou jen dvě místa, kde může být 

tržnice v Liberci. První je náměstí Dr. 

E. Beneše před radnicí, druhé  na Soko-

lovském náměstí před hlavním vcho-

dem do kostela. Prostor před zdravotní 

školou, farou a kostelem splňuje všech-

ny předpoklady pro zbudování tržnice. 

Na Sokolovském náměstí byla tržnice 

v minulosti provozována, ale zřejmě 

v místech, kde je nyní velké parkoviště. 

Jsme přesvědčeni, že pokud něco 

obyvatelům České republiky i města 

Liberce chybí, pak je to pocit kontinu-

ity, tradice a přirozenosti. 

 Za občanské sdružení Zbytek

 Rudolf Hůlka, Ing. arch. Jiří 

 Janďourek, Ing. arch. Jiří Žid

PŘIŠLO DO REDAKCE

DOMINANTA.  Bazilika svatého Ulricha je jednou z dominant Augsburgu.  
 Foto archiv SML

Magistrát města Liberec
redakce Libereckého zpravodaje 

nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

novyzpravodaj@magistrat.liberec.cz

VAŠE NÁZORY NÁS ZAJÍMAJÍ

Tržnice jako   
základ pospolitosti

Placená inzerce

RUN-UP
NEJNEUVĚŘITELNĚJŠÍ ZÁVOD 

v Česku RUN-UP běh do schodů 

se koná 9. 6. od 15.00 v prostoru 

mezi OC Forum Liberec a Domem 

kultury Liberec. 

Závodit do schodů Krajského 

úřadu Libereckého kraje můžete 

v  týmu nebo individuálně. Pro-

gram je připraven také pro rodiče a 

děti – trampolíny, nafukovací atrak-

ce, závody pro děti o mnoho cen. 

Součástí je „Koncert zdarma – NO 

NAME“, který začíná od 19.30.  

Akce se koná pod záštitou náměstků 

primátorky Kamila J. Svobody a Jiřího 

Rutkovského. Informace o závodě 

najedete na www.run-up.cz    
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Liberecká městská karta – slaví a končí
Liberecká městská karta oslavila své páté narozeniny. První byla vydána v dubnu roku 2006. 

Pavel Tuž, Liberecká IS 

Ukázková koordinace na náměstí
Těsně před létem začala oprava Nerudova náměstí a zajištění související inženýrské činnosti,      

která je připravována už téměř dva roky.  Ve výběrovém řízení vyhrála s nejnižší cenou fi rma Valbek s.r.o.

Vladimír Škarda

V POLOVINĚ ROKU 2006 začaly 

karty platit v liberecké městské hro-

madné dopravě a do konce roku jich 

bylo vydáno téměř 50 tisíc. Postup-

ně karta začala sloužit jako čtenář-

ský průkaz v Krajské vědecké knihov-

ně, jako zaměstnanecká karta v řadě 

libereckých institucí a ke vstupu do 

škol, z nichž některé Libereckou 

městskou kartu využívají i k odběru 

obědů. 

Držitelé karty mají také možnost 

využít řady slev například ve Ski 

areálu Ještěd a také v dalších zaříze-

ních, jejichž seznam je na webových 

stránkách www.benefi tprogram.cz  

Projekt Liberecké městské karty byl 

natolik úspěšný, že byl vybrán jako 

základní emise pro projekt Opuscard 

a tarif IDOL Libereckého kraje v roce 

2008 a karta Opuscard začala nahra-

zovat Libereckou městskou kartu. 

Díky rozšíření o dopravní aplikaci 

IDOL Liberecká městská 

karta umožnila od polo-

viny roku 2009 cestování 

po celém Libereckém kraji 

stejně jako nově vydávaná 

Opuscard.

Tento rok končí plat-

nost všech 50 tisíc karet 

vydaných v roce 2006, 

Od začátku roku 2011 bylo 

již vyměněno přes 4 tisíce 

karet. Držitelé jsou postupně infor-

mováni o ukončení platnosti své karty 

při nákupu časových kupónů nebo 

dobíjení elektronických peněženek. 

Zde získají i jednoduchý formulář pro 

výměnu za Opuscard. 

Datum platnosti karty je uloženo 

na čipu karty, není na ní vytištěno. 

Platnost se dá zjistit těmito způsoby:

1) Přiložením karty k terminálu 

ve vozidlech MHD Liberec a volbou 

Informační režim. Na druhém řádku 

se objeví datum platnosti.

2) Po zaregistrování a 

přihlášení držitele na por-

tálu www.opuscard.libe-

rec.cz v záložce přehled karet.

3) Dotazem na Info lince Opuscard 

na telefonním čísle 485 243 050.

O výměnu karty lze požádat v Kli-

entském centru ve Frýdlantské ulici 

nebo na předprodeji ve Fügnerově 

ulici v Liberci. Novinkou je elektro-

nické podání předvyplněné žádosti o 

výměnu karty 

na portálu karty 

www.opuscard.

liberec.cz.

Vydání nové karty je zpoplatněno 

140 korunami a platí se při podání 

žádosti. 

SOUČÁSTÍ PŘÍPRAVY projektové 

dokumentace bylo i zajištění koor-

dinace oprav komunikací s opravami 

vlastníků sítí technické infrastruktury. 

Takový postup přináší značné 

úspory všem zúčastněným fi rmám 

stejně jako občanům. A zdá se, že 

úřady i soukromé společnosti už 

pochopily, že je vcelku zbytečné „roz-

kopat a zase zaplátovat“ jeden a  ten 

samý chodník třikrát během jednoho 

léta, jak jsme na to byli zvyklí dříve. 

Při přípravě rekonstrukce Nerudo-

va náměstí byla ze strany odboru tech-

nické správy vedena v průběhu příprav 

další jednání s vlastníky inženýrských 

sítí ve zmíněné lokalitě. Příprava pro-

jektu sice trvala trochu déle a byla orga-

nizačně náročnější, ale na jejím konci 

je větší počet subdodavatelů, kteří se 

fi nančně podílí na jednom projektu. 

V případě libereckého Nerudova 

náměstí se tedy náklady na rekon-

strukci sníží o desítky procent u každé 

zúčastněné fi rmy. Součástí smluv je 

také spolufi nancování archeologické-

ho průzkumu pod povrchem náměs-

tí a přilehlých ulic. Konkrétním a hma-

tatelným dokladem je navýšení počtu 

podílejících se fi rem ze šesti na osm. 

Ještě zajímavější je pohled do tabul-

ky plánovaných zásahů, kde se počet 

akcí zvýšil z 16 na 52.

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Pouhých dvacet centimetrů pod 

dlažebními kostkami Nerudova 

náměstí se nachází hromadný hrob. 

Celkem tady našlo místo posledního 

odpočinku na 900 pruských vojáků 

z roku 1757. 

Původně měli v místech dnešního 

Nerudova náměstí svou střelnici libe-

rečtí ostrostřelci a po bitvě u Liberce, 

která se odehrála 21. dubna 1757 mezi 

rakouským a pruským vojskem, zde 

byl umístěn vojenský lazaret. Vojáci, 

kteří bitvu nepřežili, byli pochováváni 

v nejbližším okolí. Na vysokém počtu 

mrtvých se podílela zcela jistě i epide-

mie skvrnitého tyfu, která vzápětí ve 

městě vypukla.

V historických pramenech se uvádí, 

že ráno před bitvou stálo proti sobě 

na každé straně přibližně 15 tisíc 

vojáků. Někteří autoři hovoří o počtu 

až dvojnásobně vyšším. Po prohra-

né bitvě rakouské vojsko ustoupilo a 

ztráty na životech na jeho straně činily 

874 vojáků, z toho 25 důstojníků. Na 

pruské straně bylo 655 padlých včetně 

30 důstojníků. 

První hrob na Nerudově náměstí byl 

údajně objeven již na konci 19. stole-

tí. Podrobnější dokumentace ale chybí. 

Teprve v roce 2002 se podařilo obje-

vit při havárii vodovodního řadu, před 

domem čp. 88, z větší části zničený 

hromadný kosterní hrob. 

Od té doby se podařilo archeo-

logům najít ještě další hroby avšak 

některé již neúplné nebo poniče-

né zubem času i zásahem staveb-

ních úprav. Například již v roce 1784, 

výstavbou tzv. Filipova města, byl 

prostor kolem dnešního Nerudova 

náměstí rozdělen na čtrnáct pravoúh-

lých parcel a postupně zastavěn. 

»

REKONSTRUKCE.  Důkladná příprava oprav náměstí snížila cenu prací.  
 Foto Vladimír Škarda
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Děti se lépe připraví na dospělý život
Přes dva tisíce libereckých školáků se zapojí do projektu, který propojuje školu a praktický 

život. Děti tak budou lépe připraveny na dobu dospělosti.

Pavel Chmelík

ROZVOJ KOMUNIKATIVNÍCH 

schopností a dovedností žáků i 

netradiční formy výuky – to jsou 

hlavní cíle vzdělávacího projektu 

nazvaného „Realizace průřezo-

vých témat RVP ZV formou pro-

jektových dnů“, který probíhá na 

Základní škole Lesní. Zapojeny 

jsou i další čtyři liberecké školy 

– ZŠ s RVJ Husova, ZŠ 5. květen, 

ZŠ Sokolovská a ZŠ Křížanská. 

Projekt je dotován z operačního 

programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost v celkové výši 

přes 5,6 milionu korun.

Netradičními prostředky výuky 

jsou projektové dny.  „Tato forma 

vzdělávání umožňuje propojování 

předmětů, přibližuje se životní praxi, 

a umožňuje žákům tvořivý přístup. 

Podpoříme také skupinovou výuku. 

Na prvním stupni se stane běžnou 

součástí vyučování,“ vysvětluje ředi-

tel Základní školy Lesní Jiří Dvořák.  

Tento způsob výuky umožňuje 

rozvoj komunikativních dovednos-

tí dětí,  dokáže žáky vést i k rozvoji 

klíčových dovedností v rámci řešení 

různých problémů, k umění učit se  

i k orientaci v sociální, personální či 

pracovní oblasti. Proto budou pro-

školeni i učitelé. Ti nejzkušenější pak 

v dané oblasti vytvoří pracovní tým 

vedený metodiky pro-

jektu a odborníky.

Na základě práce 

odborných skupin 

vznikne praktický sbor-

ník příkladů dobré 

praxe pro I. a II. stupeň 

ZŠ. Bude obsaho-

vat praktické náměty 

a přesný metodický 

popis toho, jak vyučo-

vat způsobem, na který 

je projekt zaměřen. 

„Celkově předpoklá-

dáme zapojení více než 

dvou tisíc žáků, kteří budou  vyučová-

ni podle připravovaného metodické-

ho materiálu. Mezi další přínosy pro-

jektu patří zvýšení technické vyba-

venosti škol a pořízení metodických 

materiálů a didaktických pomůcek 

podporujících projektovou výuku,“ 

dodává Jiří Dvořák.

Projekt, který probíhá od 1. září 

2010 a skončí 30. června 2012, je spo-

lufi nancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České 

republiky.    

Poslední 
zvonění
25. 6. od 14.00  Machnín

ATRAKTIVNÍ DĚTSKÝ den při-

pravily na sobotu 25. června Sbor 

dobrovolných hasičů Machnín 

a Český červený kříž.  Připraveny 

jsou ukázky práce hasičů, záchra-

nářů a městské policie. Uvidíte 

záchranu tonoucího, mladé hasiče 

a záchranáře v akci i práci profe-

sionálních hasičů. Atraktivní podí-

vanou slibují seskoky parašutistů.

Po celé odpoledne budou pro-

bíhat soutěže pro děti, za které 

budou odměněny. Pro malé 

i velké je připravena spousta dal-

ších atrakcí, např. terénní auta, 

jízda na  koních a další. Dětský den 

se koná v Machníně, směr hrad 

Hamrštejn, 600 metrů od mostu 

po pravém břehu Nisy.  

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 
504/7, 460 01 Liberec 1. Tel.:  485 244 992.

9. 6. 13.00, Tipsport aréna 

 Tréninkové dopoledne v kuželně.

14. 6. 14.00, 3. patro KS

Hudební odpoledne s Milosla-

vem Hadravou a Jiřím Klímou.

15. 6. 16.00, Divadlo F. X. Šaldy

„Světem muzikálu“ – slavnostní 

koncert ke Světovému dni proti 

násilí na seniorech.

20. 6. 15.00, 3. patro KS

Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Semafor – 

beseda s Annou Sadílkovou.

23. 6. 10.00, Tipsport aréna 

 Tréninkové dopoledne v kuželně.

28. 6. 14.00, 3. patro KS

Hudební odpoledne s Milosla-

vem Hadravou a Jiřím Klímou.

Klub Opera pořádá  20. srpna 

autobusový zájezd na XIX. bene-

fi ci ve prospěch obnovy kaple 

hradu Grabštejn. Luděk Vele a 

sólisté opery ND připravili scénic-

ké provedení opery W. A. Mozar-

ta „Figarova svatba“. Odjezd je ve 

14.00 od Divadla F. X. Šaldy. Při-

hlášky a další informace jsou k 

dispozici na recepci  ve 3. patře 

do pátku 12. srpna.

Klub šikovných rukou každé liché 

pondělí od 10.30. Herní odpo-

ledne – stolní hry každý čtvrtek 

od 13.30. Lehké relaxační cvi-

čení – každý pátek od 8.30, 9.30 

a od 10.30 v suterénu. Tančíme 

v každém věku – každý pátek od 

15.00 hodin v suterénu.

V červenci a srpnu bude Centrální 

klub seniorů ve 3. patře otevřen: 

pondělí–čtvrtek od 10.00–16.00 

pátek 10.00–14.00 hodin.

Lehké relaxační cvičení bude vždy 

v pátek pouze od 8.30 hodin.

Tančíme v každém věku se v let-

ních měsících nekoná a bude pro-

bíhat až od 2. září  od 14.30 hodin.

Uzávěrka příštího 
čísla je 21. června 

NETRADIČNĚ.  Skupinová výuka děti baví.  Foto ZŠ Lesní

JEDNOU ROČNĚ vydává Libe-

recká vlastivěda zájezdový kalen-

dář s  podrobnými informacemi 

o akcích, které pořádá. Tento pro-

gram spolu s dalšími informacemi 

najdete také na webových strán-

kách www.libereckavlastiveda.

wz.cz 

Na červen je pro zájemce při-

praven zájezd do Polska, tématic-

ká výprava od Jiráska k Čapkům do 

Hronova a Broumova, nebo kulturní 

vycházka po Drážďanech.

Abyste se mohli účastnit vychá-

zek i zájezdů, nemusíte být nutně 

členy. Obtížnost výletů si zvolíte 

sami. Máte na výběr z rekreačních, 

poznávacích či turistických. 

Přihlášky na zájezdy můžete ode-

vzdávat v kanceláři spolku v Oblač-

né ulici č. 450/1 každou středu od 14 

do 16 hodin.  

Spolek pro vlastivědnou práci fun-

guje již od roku 1947. Letos v únoru 

ukončila svou činnost v čele organi-

zace předsedkyně Zdeňka Schnei-

derová, která je členkou spolku již 

od roku 1970, a vystřídal ji dosavadní 

člen výboru Petr Krause.   

Liberecká vlastivěda
Patříte mezi ty, kteří si stěžují na nedostatek sportovního 
a kulturního vyžití? Možná ani netušíte, že v Liberci už  
64 let působí Spolek pro vlastivědnou práci v Liberci.  

Zuzana X. Doležalová

Socha Zlatého jezdce v Drážďanech.
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www.lekarnavital.cz

sada lék� a zdravotnických 

materiál� v praktickém balení
ký h

Carbosorb
20x 320 mg
tablety proti pr�jmu

Paralen 
12 tablet
tablety na snížení teploty

Ideal� ex
6 cm x 5 m
elastické univerzální obinadlo

Sterilní obinadlo 
6 cm x 5 m
obinadlo hydro� lní sterilní

Helpic Fluid
roztok
roztok proti štípnutí hmyzem

Opthalmo-Septonex
roztok 10 ml
o�ní kapky s desinfek�ním 
ú�inkem

Urgo
3 ks
odolná náplast s polštá�kem, 
d�lená

Pinzeta
nerez

Labelo Classic  
1x ty�inka
pomáda na rty

ZDARMA  

Ibalgin  
tbl. 24x 200 mg
tablety proti bolesti

Jodisol
pero - roztok 1x 3,6 mg
desinfekce na povrchová 
zran�ní

Vše co 
pot�ebujete

 na cesty

Pokud lékárni�ku nepoužijete v období 
5 týdn�, m�žete ji vrátit za podmínek:
•  P�edložení ú�tenky o zaplacení
•  Zajišt�ní skladovacích podmínek do 28°C
•  Musí z�stat zachované originální balení lékárni�ky
•  Lékárna si bude ú�tovat 30 K� jako manipula�ní poplatek 

5 
týdn�

možnost vrácení

399 K�



Pět zlatých pro ČR z mistrovství světa v Liberci
Liberec hostil další významný mezinárodní sportovní turnaj. Do liberecké Tipsport areny se 

sjelo více než 435 karatistů z 35 národních federací na Mistrovství světa v karate.

Martin Nožička 

Tisíce stolních tenistů míří pod Ještěd
V Liberci se chystá velká sportovní událost – IX. mistrovství Evropy ve stolním tenisu veteránů.

Dušan Molitoris 

ČESKÝ TÝM měl v úvodních zápasech 

libereckého mistrovství světa několik 

zástupců a ti si nevedli vůbec špatně. 

V sobotu 21. května byly zahájeny eli-

minace jednotlivců a týmů v kata a 

týmů v kumite. Do odpoledních fi ná-

lových bojů postoupila celá řada čes-

kých závodníků – například Lenka 

Smetáková, Jiřina Kafková a Jan Svo-

boda. Všichni jmenování poté dosáh-

li i na medaile – Lenka Smetáková na 

stříbro a Jiřina Kafková s Janem Svo-

bodou na bronz. Svoji kvalitu potvrdil 

největší aspirant na titul mistra světa 

Jakub Tesárek, který obě kvalifi kační 

kola s přehledem vyhrál.

Po skončení kata byla zaháje-

na soutěž  kumite týmů. Mužským 

zástupcům se v soutěži kumite týmů 

příliš nedařilo, podstatně lépe si vedl 

ženský tým, který postoupil do večer-

ního fi nále.  

Ve velkém fi nále kata shotokan 

nenechal Jakub Tesárek nikoho na 

pochybách, kdo patří mezi nejlep-

ším světové shotokanisty. S napros-

tým přehledem obhájil titul mistra 

světa. Druhé místo obsadil další český 

závodník Adam Zdobinský. Třetí skon-

čil Jakubův pravidelný soupeř, Ital 

Federico Semini. 

Největšího úspěchu své karié-

ry dosáhl v Liberci Tomáš Pavlíček 

v kategorii do 78 kg – stal se mistrem 

světa ve střední váhové kategorii. 

V ženské kategorii si nejlépe vedla 

matadorka českého karate Petra Pece-

MISTROVSTVÍ EVROPY ve stolním 

tenisu veteránů se uskuteční od 20. 

do 25. června. Naváže tak na chor-

vatskou Poreč, kde bylo mistrovství 

v roce 2009. Česká republika bude 

pořadatelem podruhé, naposledy 

hostila ME v roce 1987 Praha.

Soutěže se může zúčastnit každý, 

komu je v roce konání nad 40 let a 

má rád tento sport. Na konci dubna 

bylo do soutěže přihlášeno dva a půl 

tisíce hráčů a přes 600 členů doprovo-

du z celé Evropy. Podmínky, které jim 

poskytne Liberec patří mezi nejlepší.

Hrát se bude na 98 stolech ve čty-

řech halách, které jsou v  jednom 

komplexu. Hlavní hrací prostor 

poskytne Tipsport arena, hala míčo-

vých sportů, gymnastická hala a hala 

Dukly Liberec.

Mistrovství bude zahájeno slav-

nostním ceremoniálem v neděli 19. 

června a bude pokračovat v pondě-

lí a úterý boji v soutěžích jednotlivců 

a čtyřhrách. Ve středu čeká na účast-

níky volný den s možností poznání 

Liberce a okolí. Ve čtvrtek a pátek 

budou sehrána utkání do semifi nále 

všech soutěží a v sobotu bude turnaj 

dokončen fi nálovými boji.

Největší počet účastníků má již 

tradičně Německo, které přihlásilo 

téměř devět stovek hráčů a hráček.

Druhou nejsilnější výpravou bude 

Česká republika s počtem 348 členů, 

silné výpravy mají mají také Anglie, 

Rusko, Slovensko a Švédsko. O tom, 

že stolní tenis se dá hrát v každém 

věku, svědčí i to, že v nejstarší kate-

gorii 85+ je přihlášeno 23 mužů a 

pět žen.

Mistrovství se zúčastní také bývalí 

mistři světa, jako jsou Stefan Fetzner, 

Diana Rowe-Schöler a mistři Evropy 

Valentina Popova nebo Jindřich 

Panský. Hrát budou také známá jména 

historie, jako jsou Bilič, Šurbek, Peder-

sen a řada dalších. Pozadu nezůsta-

nou ani naši reprezentanti, kteří získá-

vají pravidelně řadu medailí. Zejmé-

na Jarmila Hummelová, Eliška Krej-

čová, Miroslav Cecava, Lumír Ruzha, 

Zdeněk Lhotka, Jaroslav Kučera, Karel 

Sekanina a další. 

ková. S přehledem prošla eliminační-

mi boji a ve fi nále se střetla se svojí 

kamarádkou Márií Černou ze Sloven-

ska, kterou porazila 1:0.

O stupínek níže zůstala Tereza 

Matějková, která se i se zlomeným 

nosem probojovala do fi nále katego-

Kam na karate?
Šampionát v karate 
vyvolal v Liberci vlnu 
zájmu o tento sport.  
Pavel Chmelík

Liberecké mistrovství světa 
sledovali lidé i na hlavním 

nádraží v Římě.
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rie do 55 kg. V něm podlehla ruské 

závodnici Nadeždě Sergeeve.

Češi získali celkem 5 zlatých, 6 stří-

brných a 4 bronzové medaile a v cel-

kovém počtu medailí se umístili na 

druhém místě za o dost početnější 

výpravou z Itálie. Skvělou atmosfé-

ru fi nále, kterého se zúčastnily téměř 

dvě tisícovky diváků, podporovali 

bubeníci ze skupiny Aries.

Mistrovství světa bylo zakonče-

no, stejně jako zahájeno, v hotelu 

Babylon medailovým ceremoniálem. 

Zástupkyně Klubu Fair Play Českého 

olympijského výboru Květoslava Pec-

ková předala cenu Fair Play Davidu 

Rodriguezovi z USA.

Turnaji předcházela na poměry 

karate nebývalá mediální kampaň, 

včetně internetového přímého pře-

nosu. Zajímavostí je, že mistrovství 

bylo vysíláno i na hlavním vlakovém 

nádraží v Římě. 

Distribuci Libereckého zpravodaje 

do každé rodiny v Liberci zajišťuje od 

1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 

Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 

obracejte se, prosíme, přímo na Českou 

poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání 

zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 

hlavní budovy radnice, Nového magis-

trátu a v Městském informačním centru.
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SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ karate je 

v Liberci i v kraji hned několik. Pro-

tože jsme v redakci zaznamenali po 

proběhlém mistrovství světa zvýšený 

zájem o tento sport, přinášíme vám 

stručný přehled některých klubů, kde s 

tímto původním japonským bojovým 

uměním můžete začít.

SK Karate – Shotokan Liberec

Borový vrch 310, 460 14 Liberec 13

Petra Piskačová, tel. 603 371 923

SPORT UNION CZAKA

Vyhlídková 655, 463 12 Liberec 25

e-mail: info@czaka.com

Petra Nová, tel. 774 112 244

TJ Slávie TU Liberec, oddíl karate

Hálkova 6, Liberec

e-mail: Ludovit.Blaho@preciosa.com

Klub asijských bojových umění 

TJ Bižuterie, Pražská 20, 

466 01 Jablonec nad Nisou

e-mail: omusil@centrum.cz

Ondřej Musil, tel. 777 571 102

Klub asijských bojových umění TJ 

SPARTAK, Tovární 68, 

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

e-mail: vase@volny.cz

Václav Choutka, tel: 723 194 875 

 Z databáze Českého svazu karate

NEJLEPŠÍ. Jakub Tesárek – mistr světa 
v kata shotokan. Foto WKC 2011

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
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