
Pivo na Ještěd vynesl za 48 minut

Na opravy silnic a chodníků půjde více peněz
Rozbité chodníky, děravé silnice i řešení protipovodňových opatření. Tyto problémy občany 
trápí, každý den je mají na očích. A město je musí vyřešit.
Pavel Chmelík 

víTěz. Ondřej Pleštil se stal vítězem v soutěži o nejrychleji vynesený sud piva na Ještěd, která byla součástí letošních Oslav 
Ještědu 9. a 10. července. Trvalo mu to 48 minut a 30 vteřin. Akci na vrcholku hory navštívilo asi sedm tisíc lidí. Na snímku 
Ondřeje zpovídá moderátorka Marcela Augustová. Foto Barbora Vykypělová
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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce    

               VII. - VIII.  2011 

ChybějíCí přeChody pro 
chodce nebo špatný stav chodní-
ků a díry na silnicích jsou častými 
náměty stížností občanů města. 
Jednou z posledních investic na 
zlepšení komunikací ve městě 
proto bylo vybudování přechodu 
na Horské ulici u křižovatky s ulicí 
Božích bojovníků. 

„Je tam poměrně vysoká inten-
zita dopravy. Za 24 hodin proje-
de Horskou kolem 6,5 tisíce aut a navíc 
dochází i k častému překračování povo-
lené rychlosti. Proto bylo vloni rozhod-
nuto o novém přechodu,“ říká náměs-
tek primátorky pro dopravu a rozvoj 
Lukáš Martin. Nový přechod byl ote-
vřen ještě před koncem školního roku, 
kdy jsou děti více ohroženy dopravou. 

Byl upraven pro 
bezbariérový pří-
stup a jeho bez-
pečnost výrazně 
zlepšilo speciální 
nasvícení.

Mezi stížnost-
mi občanů se 
často objevo-
val také chod-
ník v Plátenické 

ulici, který je v dezolátním stavu. Navíc 
je úzký, což nutilo maminky s kočárky 
používat silnici. Do konce roku ho čeká 
kompletní oprava.  

„Na začátku prosince bude chod-
ník otevřen. Jeho šířka 1,5 metru zajis-
tí pohodlný přístup k zastávce MHD 
Broumovská. Povrch bude ze zámkové 

dlažby a upraven pro bezbariérový pří-
stup,“ popisuje Lukáš Martin.

dAlšíCh 7 milionů nA silniCe
Téměř 400 kilometrů místních 

komunikací patří městu Liberec. Stara-
jí se o ně technické služby. Na běžnou 
údržbu bylo letos vyčleněno 13,5 milio-
nu korun. Od jara jsou prováděny lokál-
ní opravy v hodnotě 10 milionů korun 
a už nyní, v polovině roku, je zřejmé, 
že peníze stačit nebudou. Proto dojde 
k navýšení rozpočtu o dalších 7 milionů 
korun. Výběr dodavatele bude ukon-
čen v červenci a hned v srpnu se začne 
s opravami. 

O tom, co brání vybudování pro-
tipovodňových opatření, si přečtěte 
na straně 11.

PrázdNiNy
pozvánky na akce ve městě.  

Celé pRázdninové dvojčís-
lo Libereckého zpravodaje je 
plné pozvánek na prázdnino-
vé akce všemožného druhu. Děti 
se mohou vyřádit v příměstských 
táborech nebo si zaplavat na pře-
hradě. A až sjedete na kole Ještěd, 
můžete se vydat na výlet třeba do 
Chrastavy.    víCe v Celém čísle.

botaNická 
liberec má výjimečnou 
botanickou zahradu.  

volný seRiál, v němž předsta-
vujeme organizace města, pokra-
čuje výpravou redakce do Botanic-
ké zahrady Liberec za jejím ředite-
lem Miloslavem Studničkou. Čím se 
zahrada může chlubit a co ji trápí, si 
můžete přečíst         nA sTRAně 8

Náměstek primátorky Lukáš 
Martin. Foto V. Škarda
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vážení spoluobčAné, 
začaly prázdniny, pro mnohé z nás dny odpočinku a relaxace. Společ-

ně jsme dorazili do poloviny roku. Možná je to ta správná chvíle k zasta-
vení, ohlédnutí za vykonanou prací, za splněnými cíli.

Dovolte mi, abych se krátce zastavila nad naším působením ve vedení 
města. V novém složení jsme ve funkcích dva měsíce. Měli jsme před sebou 
několik úkolů. Jedním byl tzv.  „otevřený magistrát“, tedy zlepšení komunika-
ce s veřejností. Příchodem nové tiskové mluvčí se nám podařilo tento cíl velmi 
dobře specifikovat a naplňovat. Magistrát nyní posílá denně zprávy médiím, 
a zároveň uveřejňuje co nejvíce informací na webových stránkách města. 
Zastupitelstvo města je zpřístupněno online přenosem občanům, kteří se 
nemohou osobně zúčastnit. Webové stránky jsou ovšem jednou z věcí, která 
nás od začátku velmi trápí. Budeme se snažit je více zpřehlednit, zjednodu-
šit a přizpůsobit potřebám občanů města. Jejich úprava by měla být spojena 
se zlepšením stránek městského informačního centra a měla by začít v září. 

V tomto období také začneme s tzv. „Dny otevřených dveří primátor-
ky“. Jeden den v týdnu bude vyhrazen pro občany města bez toho, aby si 
museli sjednávat schůzku předem. Připravujeme také pravidla setkává-
ní vedení města s osadními výbory na magistrátu a s následnou návště-
vou v místě určeném osadním výborem. Tato spolupráce by měla zajis-
tit lepší informovanost vedení města o problémech jednotlivých čtvrtí. 

Dalším úkolem bylo zavedení opatření pro předcházení korupce a klientelis-
mu. Od 1. 6. byla přijata Směrnice o veřejných zakázkách, kterou považuji 
za jeden z preventivních mechanismů, dále jsme zřídili Komisi pro kontro-
lu veřejných zakázek, která naopak působí jako mechanismus kontrolní. 
Větší transparentnost je zajištěna podrobnějším zveřejňováním na webo-
vých stránkách a lepší přehled přináší i Veřejný portál. A protože vždy je to 
nejvíce o lidech, připravujeme Etický kodex zastupitele, kterým zastupitel 
jasně deklaruje svůj přístup a svou odpovědnost ve své funkci. 

Myslím, že to opravdu není málo za dva měsíce. Ale také to není důvod 
k tomu, abychom ve své práci polevili. A to dokonce ani o prázdninách.

Přeji vám všem krásné léto a bezpečný návrat z každé cesty.   
 martina Rosenbergová, primátorka města

editorial 

Pro nájemce 
hrobů 
nájemci hrobových míst by 
měli upřesnit adresy.

měsTo libeReC vyzývá všechny 
uživatele hrobových míst (kolumbár-
ních skřínek v kolumbáriích, schrá-
nek v kolumbárních zdech a urnových 
hrobů) na pohřebišti Urnový háj kre-
matoria v Liberci k upřesnění kontakt-
ních adres nájemců jednotlivých hro-
bových míst.

Oznámení změny adresy lze pro-
vést osobně v kanceláři správy 
pohřebiště v budově krematoria 
(nájemce, nebo písemně pověřená 
osoba),  nebo písemně na adrese: 

Správa pohřebiště
U Krematoria 460, 
460 01 Liberec. 
Změnu mohou nájemci ohlásit 

e-mailem na: likrem@volny.cz 
Vždy je nutné uvést spolu s adre-

sou i označení hrobového místa (např. 
Z-125). 

Případné dotazy budou zodpově-
zeny na na tel. 485 105 438. 

Podepsáno 
dodatky zvýhodňují pozici 
města liberec.

smlouvy na revitalizaci městských 
lázní na galerijní objekt a na dostav-
bu Bazénu Liberec byly primátorkou 
Martinou Rosenbergovou podepsá-
ny.

Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže ani na jedné ze zakázek 
neshledal žádná pochybení. Vedení 
města proto po doplnění dodatků 
smlouvu uzavřelo.  

Dodatky zajišťují lepší pozici města 
jako investora. Umožňují zejména 
delší lhůtu pro projednání realizač-
ní dokumentace stavby, kdy doda-
vatel je povinen objednateli dodat 
podklady nikoliv jen 3, ale 5 kalen-
dářních dní předem, a zároveň řeší 
úpravu odpovědnosti za vady, záruku 
a záruční nároky ve prospěch města. 

Smlouvy samotné byly k podpisu 
přichystány již dávno, jejich podpis 
město pozdrželo z důvodu podání 
podnětu k Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže pro podezření, že 
jsou pro SML nevýhodné. ÚOHS však 
žádné pochybení neshledal. 

TurisTické informace

nejen pro návštěvníky Liberce

Městské informační centrum 
v Liberci nabízí  kompletní 
přehled otvíracích dob i cen 
vstupného na liberecké hrady, 
zámky a další zajímavá místa. 
k dispozici jsou mapky 
centra,  informační letáky 
o Liberci, blízkém  okolí, 
kulturních a sportovních 
institucích a také přehledy 
akcí na měsíc. 

zprostředkováváme 
ubytování, prohlídky 

města a historické 
budovy radnice. 

www.infolbc.cz

Nový magistrát 
nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 01  Liberec I – Staré Město
Tel.: 485 101 709

E-mail: mic@infolbc.cz

Otvírací doba
Po – Pá   8.00–18.00
So – Ne   9.00–12.00

odboR kooRdináToR dotací EU 
předložil zastupitelstvu města ke 
schválení  Žádost o dotaci u projek-
tu Parky Lidové sady II, spadajícího 
do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. 
Předpokládané zahájení stavby je 
v březnu 2012. 

Projekt se týká revitalizace dvou 
parků, lesoparku u ZOO (tzv. pro-
menády Jezírko) a Rokle Zborovské. 
Celkové způsobilé výdaje projektu 
jsou 9 120 000 Kč, z čehož dotace 
z evropských fondů činí 85 %. 

V parcích bude instalován mobiliář 
(stojany na kolo, lavičky, odpadkové 
koše, informační tabule), upravena 
zeleň a rekonstruovány komunikace. 
V Rokli Zborovská budou navíc opra-
vena hřiště a vznikne veřejné ohniště. 

Projekt „Parky Lidové sady I.“ začal 
v březnu realizací stavebních prací. 

Na základě požadavku ze strany veřej-
nosti se uskutečnilo 7. června setká-
ní s občany přímo v prostorách parku 
na Sukově náměstí. Setkání se zúčast-
nili zástupci města Liberec, staveb-
ní firmy a projektant. Byly zde řešeny 
otázky ze strany občanů k probíhající 
stavbě i k jejímu ukončení a výsledné-
mu vzhledu parků. 

Parky Sukovo náměstí a Prokopa 
Holého, které jsou součástí tohoto 
projektu, budou po ukončení stavby 
plně vybaveny mobiliářem (lavič-
ky, odpadkové koše), zároveň bude 
provedena instalace herních prvků a 
v neposlední řadě budou opraveny 
chodníky v parcích a ošetřena a vysa-
zena nová zeleň. 

Parky by měly být připraveny k pře-
dání zpět veřejnosti nejpozději 30. lis-
topadu.    

Parky v Lidových sadech
příští rok na jaře bude zahájena revitalizace dvou parků, 
další budou veřejnosti zpřístupněny již letos na podzim. 
Veronika Fialová
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Uzavírky 
přes prázdniny musí řidiči 
počítat s omezením dopravy.
Pavel Chmelík 

přes léTo probíhají v Liberci opravy 
silnic a chodníků, rekonstrukcí pro-
chází okolí Nerudova náměstí. Aktuál-
ní informace o uzavírkách ulic najdou 
občané na webu města www.liberec.
cz a v tisku, kam jsou tyto informa-
ce zasílány.

Z uzavřených ulic, které řidiče 
potrápí, jde o Rumjancevovu ulici 
u krajské knihovny. Teplárna nakonec 
nebude provádět původně zvažova-
ný překop kvůli opravě horkovodu, 
takže provoz bude přerušen pouze do 
7. srpna. Pro chodce omezení neplatí. 

Nerudovo náměstí a okolí má něko-
lik dopravních omezení, které se mění 
v průběhu prací. Proto by řidiči měli 
pozorně sledovat dopravní značení.

V letech 2007 až 2009 byly spo-
lečně s inženýrskými sítěmi oprave-
ny ulice Široká a Barvířská. Letos se 
dočká opravy zbývající část lokality. 
V Resslově ulici budou položeny nové 
inženýrské sítě i asfaltový povrch a do 
konce srpna budou Resslova a křižo-
vatka ulic Barvířská a Orlí uzavřeny 
pro motorová vozidla.

Do konce října platí úplná uzavírka 
silnice I/14 v Jablonecké ulici. Provoz 
je přerušen za křižovatkou silnic Jablo-
necká x Zvolenská x Dvorská. Uzavírka 
pak končí před křižovatkou Jablonecká 
x Kunratická. Obě uvedené křižovatky 
zůstanou průjezdné. 

Pro potřebné 
nábytek, který zbyl po   
ms 2009 bude sloužit dál.
Pavlína Stránská 

RAdA měsTA v červnu schválila daro-
vání nábytku, který zbyl po MS 2009. 
Získají jej organizace poskytující sociál-
ní nebo zdravotní služby. Upřednost-
něny jsou ty, které se podílí na komu-
nitním plánování města. Na základě 
žádosti tak organizace NADĚJE LIBE-
REC o.s., Domov pro mentálně posti-
žené v Harcově o.p.s., ESY HANDICAP 
HELP o.s. Liberec, POCHODEŇ o.s. 
pro pomoc zdravotně postiženým a 
ADVAITA, o.s. získají 8 stolů pod TV, 17 
postelí, 60 ks obkladových panelů a 
26 košů. Jde o vybavení  v městských 
bytech v  ulici Krejčího, které bylo 
prvotně nabídnuto nájemníkům ze 
sociálně potřebných vrstev.  

zA zAjímAvými věcmi se vydá-
váme často mimo naše město, jako 
by se to, co stojí za pozornost, dalo 
nalézt jen jinde. Asi je to pochopi-
telné, pořád nás láká něco nepozna-
ného. Stejně jako v pohádkách, kde 
hloupý Honza vyrazí do světa jen 
proto, aby zjistil, že to nejcennější 
má doma za humny.       

I já jsem byl v minulosti tím pohád-
kovým, chcete-li hloupým, Honzou, 
který se kouká jen co je za kopci. 
Jenže po čase jsem i já za svými vlast-
ními humny objevil hotové poklady, 
například zoologickou a botanickou 
zahradu.

Obě zahrady mají velké renomé 
mezi laickou i odbornou veřejnos-
tí, a my na ně můžeme být právem 
hrdí. Jsou to přesně ta místa, kde si 
člověk odpočine, získá nové poznatky 
a dobije „baterky“.  Možná si to často 
neuvědomujeme, ale už jen svojí 
návštěvou významně přispíváme na 

to, aby tyto instituce mohly fungo-
vat a rozvíjet své expozice. Příjem 
ze vstupného představuje význam-
nou pomoc pro tuto chloubu našeho 
města. Nebojme se tedy čas od času 

naše poklady navštívit a o zážitcích 
pak povědět přátelům a známým.

Těším se na setkání s vámi, třeba 
právě v Lidových sadech či kdekoliv 
jinde doma v Liberci. 

kRAjský úřAd Libereckého kraje 
jako pořizovatel Zásad územního roz-
voje Libereckého kraje upozorňuje 
občany, že připravuje veřejné projed-
nání územně plánovací dokumenta-
ce kraje. 

Smyslem jejich pořízení je defino-
vat pravidla pro územní rozvoj kraje a 
vymezit plochy a koridory pro záměry 
nadmístního významu.  

Přesné informace o veřejném pro-
jednání včetně místa, kde se bude 
veřejné projednání konat, termínu,  
kdy bude možné nahlédnout do 
této dokumentace, a o možnostech 
podání připomínek a námitek budou 

oznámeny veřejnou vyhláškou na 
úředních deskách všech obcí Libe-
reckého kraje v polovině července. 

V průběhu srpna nabízejí zástup-
ci pořizovatele možnost informo-
vat se o průběhu procesu pořizová-
ní Zásad územního rozvoje Liberec-
kého kraje  nejen na Krajském úřadu 
Libereckého kraje, ale i přímo v někte-
rých městech kraje.

Jablonec nad Nisou – 9. srpna, 
Semily – 11. srpna, Česká Lípa – 16. 
srpna, Turnov – 18. srpna. Informace 
o místě a času konání informačního 
dne budou oznámeny rovněž v prů-
běhu července. 

Územní rozvoj kraje
projednání zásad územního rozvoje libereckého kraje.
Věra Sedláčková 

za poklady nemusíme jezdit daleko
v době prázdnin přemýšlíme nejen, kam vyrazíme na dovolenou, ale rozmýšlíme se také, 
kam na kratší výlety. 
Kamil Jan Svoboda – náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast  

léto na ještědu
spoRTovní AReál Ještěd nabízí 
v letních měsících různé možnos-
ti sportovního vyžití. Specialitou 
areálu je bikepark s různě obtíž-
nými tratěmi. 

Trať č.1 „La Spagheta“ splňu-
je nejpřísnější kritéria sjezdování. 
Druhá sjezdová trať je určena pro 
méně zdatné cyklisty a začáteč-
níky. Pro cestu z hřebene se pak 
dají využít i lyžařské sjezdové tratě, 
ale především soustava speciálně 
značených cyklostezek, které na 
sebe okruhově navazují a nabízejí 
i nenáročnou cykloturistiku. 

Na centrálním parkovišti areálu 
je možné si zapůjčit k testování 
celoodpružené horské kolo, lze 
také využít služeb instruktora a 
průvodce v jedné osobě. Služby 
jsou pak doplněny i nabídkou 
rychlého občerstvení na spodní 
stanici lanové dráhy Skalka.

Sportovní areál Ještěd posky-
tuje služby o sobotách a nedělích, 
přes prázdniny každý den. Novin-
kou je prodloužená doba provozu 
lanovky Skalka každou středu až 
do 20 hodin. 

krátce

LIBEREC. Za poklady nemusíme jezdit za kopec. Máme je doma. Foto Pavel Chmelík

čtvrtek 8. září v 15 hodin
zaSEDací MíSTNOST č. 11 v hISTOrIcké BuDOvě raDNIcE

vÁŽENí OBčaNé, zvEME vÁS Na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA LIBEREC
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smlouvy na akci „lázně“ a  „bazén“  –  Polemika
nA TomTo mísTě si čtenáři Liberec-
kého zpravodaje měli původně pře-
číst článek s nadpisem „Lázně a Bazén: 
kdo se bojí nového výběrového řízení“, 
který vyjadřoval stanovisko klubu 
zastupitelů za Změnu pro Liberec.

Jako jeho autoři jsme respektovali 
rozsah článku tak, jak nám byl sdělen 
ze strany odpovědného redaktora 
a jaký doposud platil pro příspěvky 
v rubrice Ring názorů. Po odevzdá-
ní textu však redakční rada městské-
ho Zpravodaje ex-post a na posled-
ní chvíli rozhodla o tom, že koncepce 
rubriky bude změněna a požadova-
la zkrácení článku na méně než polo-
vinu. Takový postup považujeme za 
cenzorský zásah. Pokud bude rubrika 
Ring názorů do budoucna koncipová-
na jiným způsobem a budou dopředu 
pro všechny platit stejné podmínky, 
budeme je respektovat a jsme připra-
veni psát články kratší. 

V tomto případě ale šlo dle našeho 
názoru o účelovou změnu formátu 
Zpravodaje, která vycházela z obsahu 
našeho článku. Jeho sdělení totiž 
nevyznívá příznivě vůči současné koa-

lici, která vládne na liberecké radnici, 
ani vůči tzv. opoziční ODS. Jsme pře-
svědčeni, že pokud bychom napsali 
článek na nějaké méně kontroverzní 
téma, žádná úprava by nebyla nutná.

Náš původní článek po výčtu argu-
mentů končil odpovědí na otázku 
položenou v  jeho názvu takto: 
„Nového výběrového řízení se podle 
nás bojí všichni ti, komu se nehodí, 
aby byla vysoutěžena podstatně nižší 
cena než nyní. A pokud zůstaneme 
v Liberci, jde z našeho pohledu zejmé-
na o místní ČSSD+ODS a stavební spo-
lečnost Syner.“

Vzhledem k tomu, že redakční rada 
Zpravodaje neumožnila článek ve sro-
zumitelné podobě publikovat, najde-
te celou jeho původní verzi na www.
zmenaproliberec.cz a také na www.
nasliberec.cz, kde je možné k celé pro-
blematice diskutovat.   

změnA pRo libeReC mimo jiné 
tvrdí, že podpisem zakázek na Lázně 
a Bazén město ztratilo možnost rea-
lizovat projekty bez zbytečných rizik. 

Finančně a technologicky nároč-
né stavby realizované s dotacemi 
jsou vždy rizikové. Rizika spočívají v 
mnoha aspektech. Podmínky výbě-
rového řízení, projekty i stavby jsou  
pečlivé kontrolovány poskytovatelem 
dotace. Riziko je i v mimořádně nízké 
ceně u některých dodavatelů a z toho 
hrozící problémy s dokončením stavby 
a vracením dotací. Jsou známy přípa-
dy vydírání ze strany dodavatelů s tím, 
že  stavbu nedokončí v termínu, pokud 
nebude navýšena cena (např. oprava 
kanalizace v Lomnici nad Popelkou), 
čímž by městu hrozilo vrácení dotace. 

Z tohoto pohledu je pro město 
výhodné, že výběrová řízení vyhrály 
silné stavební firmy, které jsou záru-
kou kvalitních staveb a u nichž je riziko 
zpoždění minimální. Nedostatky v pří-
pravě, například to, že nebyly projekty 
ze strany města zkontrolovány, bude 
nutné eliminovat pečlivou kontrolou 
nad rámec běžných kontrol. V součas-

né době vedení města jedná o způso-
bu zajištění této nadstandardní kont-
roly mimo stavební dozor, která zajis-
tí maximální kontrolu nad stavbami.

Pokud by město mělo vracet 
dotace, dostane se do finančních pro-
blémů. Současné vedení intenzivně 
pracuje na tom, aby se tak nestalo. 
Byla zajištěna kontrola ÚOHS, zkon-
trolovány byly vytipované položky v 
rozpočtu na stavbu bazénu, byla pro-
dloužena doba na kontrolu realizační 
dokumentace stavby. Proto věříme, 
že stavby budou provedeny tak, aby 
nebyly problémy s čerpáním dotací.  

Cílem současného vedení je, aby 
mohli občané a návštěvníci Liberce 
využívat památkově chráněný objekt 
lázní a přístavbu výukového bazénu.

Zastupitelé ZpL tvrdí, že minulé 
vedení města (koalice ODS, ČSSD, 
USZ) chtělo evropské dotace využít 
na stavbu nové „megaškoly“.  Asi mají 
na mysli Centrum vzdělanosti Liberec-
kého kraje (příprava v roce 2008). Tento 
projekt nebyl připravován městem 
Liberec, ale Libereckým krajem, a sou-
časné vedení kraje jej nepodporuje.   

předsTAviTelé změny pro Libe-
rec kolem sebe šíří již několik měsíců  
slova o podezření, indiciích a pletou 
jablka s hruškami, jako je zcela mylné 
zařazování projektu Centra vzdělanos-
ti Libereckého kraje k městským pro-
jektům IPRM, ale také úmyslně zaml-
čují další podstatná a důležitá fakta a 
skutečnosti.

Je potřeba připomenout, že to byl 
právě Jan Korytář, kdo měl možnost 
zastavit výběrová řízení hned po svém 
příchodu na radnici, ale od konce lis-
topadu 2010 do počátku března 2011 
tak neučinil. Byl to právě Jan Korytář, 
který několikrát žádal o různé pře-
zkumy průběhu výběrového řízení 
a nabízených cen přímo komisi, aniž 
by bylo shledáno pochybení. A byl to 
Jan Korytář, kdo spolu s dalšími rad-
ními Změny pro Liberec hlasoval pro 
schválení vítězů výběrového řízení na 
radě města a tím de facto stvrdil spo-
lečnosti Chládek a Tiňtěra a Syner jako 
vítěze na realizaci projektů IPRM. Hla-
soval pro, aniž by na své pochybnos-
ti, o kterých tak rád hovoří, upozor-
nil své kolegy, aniž by jim řekl o svých 
„podezřeních a indiciích“ a při projed-

návání tohoto bodu na radě města 
mlčel, o čemž svědčí zápis z tohoto 
jednání, a byl to Jan Korytář, kdo ode-
slal oběma firmám oficiální oznámení 
o tom, že jsou vítězi příslušného výbě-
rového řízení. 

Teprve po jeho odvolání z funkce 
si najednou pan Korytář vzpomněl na 
všechny své  „pochybnosti, podezření 
a indicie“, a tak to byl opět Jan Korytář, 
který podal podnět na Úřad na ochra-
nu hospodářské soutěže, aby tento 
úřad vzápětí řekl, že proces výběrové-
ho řízení byl v pořádku. A byl to opět 
Jan Korytář a jeho Změna pro Libe-
rec, kdo zpochybnili i toto rozhodnu-
tí nezávislého arbitra (div že ho neob-
vinili z politikaření a korupce či kli-
entelismu). Jistě, z projektů IPRM lze 
tímto konfrontačním stylem „vytřís-
kat“ ještě další politické body, jak uka-
zuje Změna pro Liberec, ať to stojí, co 
to stojí a hlavně nalézt rychle viníka 
svého neúspěchu.

Pro případné zájemce připra-
vil zastupitelský klub ODS na svých 
stránkách www.odsliberec.cz komen-
tář k  původnímu textu Změny pro 
Liberec.   

AnAbáze záChRAny bývalých 
městských lázní byla od počátku priva-
tizace velmi problematická. Česká spo-
řitelna je prodala a nový vlastník místo 
jejich opravy a rozvoje do budovy 
neinvestoval a město ji po delší době, 
na nátlak veřejnosti, odkoupilo. 

Nastala etapa záchrany historické 
budovy, především generální opravou 
střechy z prostředků města. V dalších 
letech byly pokusy o získání nového a 
solventního investora s vhodným pod-
nikatelským záměrem neúspěšné.

Do záchrany budovy tak byly kaž-
doročně věnovány značné finanční 
prostředky města, až se nakonec, po 
jednání s krajským úřadem, připravil 
projekt, který by umožnil využití pro 
oblastní galerii s tím, že následně bude 
provedena majetková výměna budov 
mezi městem a krajem.

Klub zastupitelů za KSČM si byl 
vědom těchto dlouholetých problémů 
a proto podporoval zařazení této akce 
do integrovaného programu. Vycházel 
ze skutečnosti, že veřejné zakázky na 
městské lázně i na přístavbu bazénu 
jsou v takové fázi, že nelze bez sankcí 
od jejich realizace odstoupit. 

Hlavním argumentem bylo, že rada 
města pod vedením primátora Kory-
táře oznámila vítězům výsledky výbě-
rových řízení. Podpisy smluv by byly 
tedy jen logickým završením. Situa-
ci zhoršovaly i smyšlenky a poloprav-
dy šířené kolem předmětných výběro-
vých řízení, jak se následně prokázalo 
stanoviskem antimonopolního úřadu. 

V pracovní komisi zabývající se i 
některými oponentními posudky byli 
i naši zástupci (Skřivánková, Morávek) 
a klub plně respektoval i rozhodnutí 
antimonopolního úřadu, který neshle-
dal ve výběrové soutěži na dostavbu 
bazénu a revitalizaci městských lázní 
žádné pochybení. Z těchto důvodů 
jsme na posledním zastupitelstvu 
podpořili podpis předmětných smluv.

Kladné stanovisko ÚOHS považuje-
me za dostatečný argument. Jeho roz-
porování k orgánům EU jen na základě 
nepodložených domněnek jednotliv-
ců vnímáme jako výrazně poškozující 
město samotné. Hraní „na babu“ nás 
přijde v těchto souvislostech více než 
draho.  Požadujeme však, aby město 
zajistilo důslednou investorskou kon-
trolu.   

kdo se bojí článku o zakázkách „lázně“ a „bazén“?
Jaromír Baxa, Jan Korytář – zastupitelé za Změnu pro Liberec  

příprava projektů v rámci ipRm je opět veřejně zpochybňována.
Jiří Rutkovský – vedení Statutárního města Liberec  

„Argumenty“, které snáší  zastupitelé zpl, jsou klasické nesmysly.
Jiří Kittner – předseda zastupitelského klubu ODS   

najděme si na hrátky jiný plácek, než zastupitelstvo města.
 Klub zastupitelů za KSČM  

 Texty uvedené na této straně nejsou 
stanoviskem magistrátu ani vedení 
Města Liberec, kromě výslovně 
označených. 
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jediná dAň, která jde přímo do roz-
počtu města, a jediná daň, jejíž výši 
může město samo stanovit, je daň z 
nemovitosti. 

Každoročně, když připravuje-
me rozpočet města, se nacházíme 
v kleštích rostoucích nákladů a kle-
sajících příjmů. Stát v nejlepším pří-
padě nezvyšuje příspěvek na výkon 
státní správy, letos jej bez varování 
snížil, přesto nakládá městu nové a 
nové úřednické povinnosti. To je pře-
nesená působnost státní správy. 

Město ji musí, dle zákona, dofinan-
covat ze svého. Náklady rostou všude. 
Například kdyby cena jízdného MHD 
měla kopírovat růst cen nafty, jezdí-
me mnohem dráž. 

Je stále těžší udržet standard 
města na úrovni let předchozích. 
Odpovědnost mne vede k  návrhu 
„srovnat“ krok a zvýšit daň z nemovi-
tosti jednou tolik. Zařadit se k podob-
ně velkým městům, která tento nepo-
pulární krok již učinila a nést za to 
odpovědnost. 

Rozpočet města, ze kterého se 
hradí a dotují potřeby libereckých 
obyvatel, je tvořen několika druhy 
příjmů. Příjmem do městské kasy je 
malá část daní vydělávajících obyva-
tel (živnostníků i zaměstnanců), malá 
část daní podnikatelů města a ještě 
menší z výnosů DPH. Daň z nemo-
vitostí zůstává městu celá, na tu stát 
nesahá. Dále jsou příjmem měst-
ské pokladny různé místní a správní 
poplatky, dary a příspěvky, plus vlast-
ní výdělečná činnost města. Jinou 
kapitolou jsou příjmy z prodeje nepo-
třebného majetku a nemovitostí. 

Daň z  nemovitosti je jakým-
si poplatkem za to, že ta konkrétní 
nemovitost je obsloužena městem. 
Za to, že k ní vedou (v rámci mož-
ností) uklízené a v zimě upravované 
cesty, za to, že obyvatelům kolem ní 
v noci svítí osvětlení a městská policie 
přijede na zavolání. Za to, že autobus 
přijede na zastávku včas, a za to, že 
město připlácí šílené peníze za svoz 
odpadků. Jsou to věci samozřejmé, ty, 

které dělají město městem, ale jsou to 
náklady, které stojí obrovské peníze.

Daň z  nemovitosti je vrcholně 
nespravedlivá. Postihuje pouze vlast-
níka, a to často toho, který z těchto 
služeb nevyužívá nic. Ale takové už 
daně jsou, ten, co se snaží, zadluží se a 
pořídí si vlastní byt, je (opět jako vždy) 
v nevýhodě nad sousedem v podnáj-

mu s bydlištěm na radnici. Za toho to 
zaplatí vlastník bytu a snad si to na 
něm vymůže. Bohužel městu zákony 
jinou cestu nedávají, proto musíme 
používat ty nástroje, které máme.

Město je rozděleno do několika 
zón. Někde se platí výrazně méně než 
jinde a tento nepoměr také chceme 
zohlednit. Někde to má své důvody, 
není tam ani to světlo, ani kanalizace, 
autobus tam nejezdí. Jinde se situa-
ce zlepšila a pro slevy už není důvod. 
Cílem je najít alespoň nějakou rovno-
váhu a zajistit městu tolik potřebné 
příjmy. Bez nich bychom museli při-
stoupit k výrazné redukci městských 
služeb a k radikálnímu zdražení.   

Zastupitelstvo o tomto návrhu 
bude jednat pravděpodobně 8. září 
2011. Týden předtím dáme na web 
města podrobné podklady, tak aby si 
každý mohl udělat obrázek o rozpoč-
tových možnostech Liberce. Politici 
tabulky již mají a mají tedy čas na pří-
pravu. Věřte mi, rozhodování nebude 
snadné, není dobrých řešení.     

V září na zastupitelstvu o nespravedlivé dani 
zastupitelstvo města bude mít v září na stole jeden skutečně zapeklitý problém, který se snad ani nedá rozhodnout 
dobře. Ať tak a nebo tak, vždy to bude z nějakého úhlu pohledu špatně. jde  o daň z nemovitosti.
Jiří Šolc – náměstek primátorky pro ekonomiku  

BEACH VOLEJBAL
Plážová verze populárního volejbalu si i u nás získala
zna nou oblibu a pro mnohé se stala symbolem slune ných
letních dn . H išt  z bílého písku v tenisovém areálu láká za
p kného po así všechny generace sportovc .
Kontakt: +420 732 619 666 (recepce A-styl centra)

CENA: 100 K  / 1 hod.

TENIS A NOHEJBAL
Venkovní areál nabízí t i antukové kurty pro tenis i nohejbal.
Pokud se rozhodnete zm it síly se soupe em s raketou
v ruce i se s p áteli pobavit p i sportu, který je eským
vynálezem, jsou pro Vás dvorce p ipraveny.
Kontakt: +420 732 619 666 (recepce A-styl centra)

CENA: 100 K  / 1 hod.

FOTBAL NA UM LÉ TRÁV
Kvalitní povrch z um lé trávy 3. generace pokrývá t i
fotbalová h išt . K dispozici jsou samoz ejm  i branky
a zázemí v etn  šaten a sprch. Možnost pronájmu mohou
využít kluby, ve ejnost i jednotlivci.
Kontakt: +420 731 547 888

CENA: 300 K  / 1 hod.

INLINOVÁ DRÁHA
Voln  p ístupná dráha obepínající sportovišt  v areálu nabízí
více než kilometrové svezení pro malé i velké návšt vníky.
Dostupnost dráhy, nedaleké parkovišt  i nabídku ob erstvení
na teráskách jist  ocení p edevším rodiny s d tmi.
Kontakt: info@tipsportarena.cz

VSTUP ZDARMA

Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz

Online rezervace: rezervace.sportparkliberec.cz
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PROGRAM AKCÍ

800 www.tipsportarena.cz
info@tipsportarena.cz

www.ticketpro.cz
Vstupenky v síti Ticketpro

KVĚTEN 2011

EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC
20. - 22. 10. 2011 
Veletrh je určen všem zájemcům o práci, studium a celoživotní vzdělávání v ČR
i v zahraničí. Své zastoupení zde budou mít střední a vysoké školy, učiliště, vzdělávací
společnosti,  rmy hledající nové pracovníky, personální agentury a další specialisté
z oblasti pracovního trhu a vzdělávání.

PŘIPRAVUJEME

Liberecké Všeho Trhy
14. a 28. 5. 2011 6.00 - 11.00 hod.
Po zimní přestávce se pod širé nebe opět vrací oblíbené Všeho trhy. Budou se konat
každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci na centrálním parkovišti u Tipsport areny. Na
ploše parkoviště můžete ve vybraných termínech nabízet vše, co Vám doma překáží
a přitom to má stále svoji hodnotu.

Mistrovství ČR ve freestyle motocrossu 
12. 5. 2011 19.00 hod.
Z důvodu zranění několika předních českých jezdců se ohnivá show „létajících“ 
motorek přesouvá na květen tohoto roku. Zakoupené vstupenky zůstávají nadále
v platnosti. Libereckou arénu čeká adrenalinové vystoupení špičky českého freestyle
motocrossu včetně bohatého doprovodného programu.

Mistrovství světa v karate WKC 2011
20. - 22. 5. 2011 
Během předposledního květnového víkendu letošního roku se na tatami v Tipsport
areně utkají nejlepší světoví karatisté o titul světového šampiona. Shi Kon Budokai
Czech Republic (Národní svaz karate) věří, že se šampionát stane tou nejlepší ukázkou
kvalitního karate, přátelství a fair play.

IX. ME veteránů ve stolním tenisu
20. - 25. 6. 2011
Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenisu je určeno pro sportovce nad 40 let. IX.
ročník hostí Liberec a přebírá tak štafetu po chorvatské Poreči z roku 2009. Dle počtu
účastníků se akce řadí k nejvýznamnějším sportovním událostem roku 2011 v ČR,
zejména v Liberci a Libereckém kraji.

SPORT LIVE 2011 
10. 9. 2011 10.00 - 16.00 hod.
Již pošesté Vás zveme na sportovní show a veletrh. Z původního dne otevřených dveří 
Tipsport areny se stal každoroční sportovní svátek. Sport Park Liberec, sportovní srdce
Liberce, otevírá v tento den brány svých sportovišť a Tipsport arena hostí sportovní
veletrh se vším všudy.
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Liberecké Všeho Trhy
23. 7., 13. a 27. 8. 2011 6.00 - 11.00 hod.
I v letošním roce můžete navštívit tradiční liberecký blešák, který se
usadí na ploše centrálního parkoviště u Tipsport areny. Trhy se konají
každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci.

PŘIPRAVUJEME

EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC
20. - 22. 10. 2011 
Veletrh EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC je určen všem zájemcům o práci,
studium a celoživotní vzdělávání v České republice i v zahraničí. Čeká Vás
i bohatý doprovodný program. Vstup zdarma.

SPORT LIVE 2011 
10. 9. 2011 10.00 - 16.00 hod.
Již po šesté Vás srdečně zveme na sportovní show a veletrh SPORT LIVE,
v jehož rámci se otevřou brány Tipsport areny i indoorových a venkovních
sportovišť v areálu Sport Parku Liberec.

POPELKA - kouzelný muzikál na ledě
14. – 15. 10. 2011
Netradiční zpracování oblíbené pohádky jako muzikálu na ledě již letos na
podzim přijíždí k Vám! Pohádkový muzikál na ledě pro celou rodinu, který
vás chytí hned v prvních vteřinách.

European Trophy
11. 8. - 4. 9. 2011
Liberečtí Bílí Tygři letos vyměnili tradiční přípravné zápasy za účast
v předsezónním evropském turnaji. Ve Svijanské aréně tak přivítají české
soupeře i kluby ze Švédska či Německa.

The Beatles Night
21. 9. 2011 18.30 hod.
Český národní symfonický orchestr se tentokrát pod vedením p. Carla
Davise představí se symfonickým nastudováním oblíbených písní
nejslavnější skupiny v historii populární hudby.

Inzerce

akTuÁLNí zPrÁvy 

DANĚ. Z daňových příjmů dotuje město 
například MHD. Foto archiv
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do domu 
Centrum zdravotní péče 
poskytuje pomoc i doma. 
Jaroslava Gratiasová 

RehAbiliTACe A domáCí péče  
jsou dvě hlavní formy domácí zdra-
votní péče centra.

Rehabilitace je umístěna v  pří-
jemném prostředí s bezbariérovým 
přístupem na adrese Krejčího 1174 
v  Liberci 6. Bezplatné parkování 
přímo u ambulance i zastávka MHD 
v dosahu je jistě výhodou. Pro imobil-
ní klienty lze domluvit i léčbu v jejich 
domácím prostředí.   

Svým klientům nabízíme elekt-
roléčbu, přístrojovou lymfodrenáž, 
vodoléčbu, měkké techniky, inhalace 
a míčkování, reflexní či segmentové 
masáže, léčebnou tělesnou výchovu, 
infrasaunu a laser. Součástí může být 
i nácvik chůze například po mozko-
vých příhodách, kdy je nutný i aktivní 
přístup a trpělivost klienta.  Tato péče 
je poskytována na doporučení lékaře 
a je hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění nebo za přímou úhradu.

Další formou zdravotní péče je 
domácí péče.  Tu zajišťují na doporu-
čení lékaře přímo v pohodlí domova 
všeobecné zdravotní sestry. Zajišťu-
jeme odbornou péči při ošetřování 
krátkodobě i dlouhodobě nemoc-
ných bez omezení věku a diagnózy. 
Cílem je doléčení bez stresu a úzkos-
ti v domácím prostředí přinášející jistý 
komfort a úlevu nejen samotným kli-
entům, ale i rodinným příslušníkům. 
Péče je plně hrazena zdravotními 
pojišťovnami, se kterými má naše 
organizace uzavřenou smlouvu. 

Provádíme převazy, odběry krve 
či moči, měření tlaku, podávání léků, 
injekcí, inzulínu a podobně. Domácí 
péče je zaměřena na udržení a pod-
poru zdraví, navrácení zdraví a rozvoj 
soběstačnosti, zmírňování utrpení 
nevyléčitelně nemocného člověka 
a zajištění klidných posledních chvil.

Cílem těchto služeb je v maximál-
ním rozsahu a kvalitě zpříjemnit život 
našim klientům. Rádi bychom tak při-
spěli k zajištění duševní i tělesné svě-
žesti, aby klient mohl zůstat ve svém 
domácím prostředí po co nejdelší 
dobu. 

Veškeré informace a kontakty zís-
káte na webu www.czasp.cz  

Na pomoc závislým i jejich okolí
nejrozšířenější drogou na liberecku je marihuana, nejužívanější pervitin.
Pavel Chmelík

Naděje pro lidi bez domova
v devíti městech české republiky pomáhá lidem bez domova Armáda spásy. její pobočka 
ale v liberci chybí. naději bezdomovci našli až před dvěma lety nedaleko centra liberce.
Pavel Chmelík

vedle měkkýCh A TvRdýCh drog 
je u závislých lidí stále výrazné zneu-
žívání alkoholu a léků. Zvlášť v přípa-
dě alkoholiků je v Liberci velkým pro-
blémem absence záchytné stanice. 

„Opilí lidé komplikují léčbu ostat-
ních nemocných na somatických 
odděleních liberecké nemocnice. 
Závislosti léčí oddělení psychiatrie, 
v roce 2010 bylo na oddělení detoxu 
léčeno 27 pacientů. Aby byl zajištěn 
dostatečný pocit bezpečí pro občany 
Liberce a pro závislé naděje na změnu 
životního stylu, existuje pracovní Sku-
pina pro uživatele drog a osoby ohro-
žené závislostmi. Navrhujeme priori-
ty v zajištění kvalitních služeb,“ říká 
manažerka skupiny Irena Habrová.

Ve skupině pracují odborníci míst-
ních poskytovatelů sociálních služeb 
zaměřených na problematiku závislos-
tí, zástupci státní správy a samosprávy. 

Zařízení  Maják  o. p. s. organizu-
je preventivní programy mezi mláde-
ží na  školách a domovech mládeže. 

Středisko výchovné péče pro děti 
a mládež ČAP je součást Diagnos-
tického ústavu Liberec a podílí se na 
prevenci u dětí od 6 do 19 let. Pomá-
hají s poruchami chování, řeší školní 
a rodinné problémy, počátky zneuží-
vání drog a gamblingu.

Každý rok pořádá Oddělení kurá-
torské činnosti, Odboru sociální péče 
SML, sportovní soustředění pro děti od 
12 do 15 let. Letos proběhlo v červnu 
v penzionu Kristýna v Hrádku nad 
Nisou, pro děti zdarma. „Smyslem bylo 
ukázat dětem nové formy trávení vol-
ného času, umožnit jim poznání sebe 
sama v nových situacích, motivovat je 
k disciplíně a vytrvalosti. Soustředění se 
účastnili i  pracovníci oddělení, mohli 
tak poznat děti v přirozeném prostře-
dí,“ vysvětluje Irena Habrová.

Nejčastějšími zdravotními problé-
my toxikomanů v Liberci jsou abscesy 
a potíže s krevním oběhem. Z pohlav-
ně a krví přenosných chorob je nejví-
ce rozšířená hepatitida typu C. 

K-centrum, Most k naději o.s. ve 
svých programech  poskytlo v roce 
2010 službu 572 uživatelům drog 
s průměrným věkem 26 let. Celkem 
šlo o 4 658 kontaktů a 85 881 vyda-
ných injekčních stříkaček. Letos na 
jaře zachytilo K-centrum asi u dvacít-
ky klientů výskyt kožního infekčního 
onemocnění (pravděpodobně impe-
tigo). Problém se ale podařilo poměr-
ně rychle vyřešit.

Terapeutická komunita poskytuje 
léčbu ročně 35 osobám. Ambulantní-
ho poradenství využilo vloni 359 lidí, 
téměř šedesáti byla vyřízena ústav-
ní léčba. Doléčovacího programu se 
účastnilo 75 osob, z toho 30 v poby-
tové formě programu. 

Pro patologické hráče je k dispozici 
mimo poradenství i skupina, ve které 
se mohu vzájemně podporovat. V roce 
2010 byl otevřen nový program Podpo-
ra samostatného bydlení, který umož-
ňuje klientům osvojení dovedností 
a znalostí pro každodenní život.    

v RoCe 2010 bylo po dohodě 
s městem Liberec, které zajistilo pro-
stor ve Valdštejnské ulici, otevřeno 
nízkoprahové denní centrum Naděje. 
V rámci možností pomáhá bezdo-
movcům vést důstojný život a snaží 
se lidi na okraji společnosti vrátit 
do běžného způsobu života. Tento 
model přenesla o. s. Naděje z Jablon-
ce nad Nisou do Liberce, kde do té 
doby žádná podobná služba nefun-
govala.

Potřební, kteří jsou definováni 
základním kritériem ztráty domova, 
najdou v centru denní místnost se 
základními potravinami, možnost 
sociálního zařízení a praní prádla. 
Pracovníci centra jim pomohou vyří-
dit doklady, nalézt práci a zajistit 
ubytování – například v noclehár-
ně v Kateřinkách, kterou Naděje pro-
vozuje také. Předpokladem je sou-
činnost klientů a ochota dodržovat 
základní pravidla. Lidé bez domova 
mohou centrum navštěvovat denně 
od 8 do 18 hodin.

Do denního centra Naděje ve Vald-
štejnské ulici pozvali náměstka pri-

mátorky pro školství, kulturu a soci-
ální oblast Kamila Jana Svobodu 
oblastní ředitel Naděje Jan Vaněček 
a vedoucí pobočky ve Valdštejnské 
ulici Radek Hanzl.

Náměstek primátorky se sezná-
mil s chodem zařízení a historií jeho 
vzniku. „Jsem velmi rád, že Naděje 
tuto službu v Liberci provozuje, ve 
městě totiž žádná jiná podobného 
zaměření není,“ dodává Kamil Jan 
Svoboda.

Aktuální otázkou je, jaká bude 
budoucnost denního centra, jehož 
provoz zajistila dotace z Evropské-
ho sociálního fondu. Dotační titul ale 
končí s koncem roku 2012. „Musíme 
se tím vážně zabývat. Na provoz den-
ního centra je potřeba 1,9 milionu 
korun ročně, což na to, jakou odvádí 
práci, není mnoho. Tyto peníze, nebo 
jejich část, pokud si Naděje zajistí jiné 
financování, budeme muset řešit,“ 
upozorňuje Kamil Jan Svoboda.    

NADĚJE. Kamil Jan Svoboda v denním centru, kam jej pozvali Radek Hanzl a Jan 
Vaněček (zleva).  Foto Pavel Chmelík
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Posvítí si na zloděje pod Ještědem
z pohledu pouliční kriminality trápí liberec nejvíce krádeže aut a jejich vykrádání. 
u parkoviště ještědského areálu zlodějům znepříjemní život nová kamera městské policie.
Pavel Chmelík

Sídliště rochlice prochází proměnou 
ve středu dne 8. června 2011 proběhlo slavnostní zahájení projektu Revitalizace Rochlice.
Pavlína Stránská

Rozšíření kAmeRového systé-
mu na centrální parkoviště v Horním 
Hanychově pomůže při prevenci, tak 
při objasňování případné trestné čin-
nosti, která je zde poměrně častá. 

„Kamera bude umístěna na sloupu 
veřejného osvětlení a bude monito-
rovat  parkoviště, půjčovnu lyžařské-
ho vybavení, pokladnu lyžařského 
areálu, točnu a výstupní stanici tram-
vajové linky č. 3 Horní Hanychov, část 
parkoviště restaurací  Domov a Sport, 
část přístupů do lyžařského areálu a 
přilehlé domy a ulice. Kamerový bod 
bude v provozu celoročně,“ popisuje 
mluvčí Městské policie Liberec Dani-
ela Bušková.

Objasněnost krádeží Policií ČR 
byla v nově monitorovaném prosto-
ru prakticky nulová. Složité je přede-
vším zjištění svědků. Kamera pomůže 
i při řešení pouliční kriminality, van-
dalismu a výtržnictví.

Umístění nové kamery v rámci „Roz-
šíření MKDS – II. etapa“ je dotováno 
v rámci Městského programu preven-
ce kriminality pro rok 2011 ve výši 423 
tisíc korun. Tuto dotaci v březnu městu 
schválil Republikový výbor pro pre-
venci kriminality. Celkové náklady jsou 

o 48 tisíc korun vyšší, tento rozdíl hradí 
městská policie ze svého rozpočtu.

„Rozšiřování městského kamerové-
ho systému podporuje podle výsled-
ků průzkumu, který byl proveden 
v listopadu 2010, 69 % občanů města 

a 64 % občanů také souhlasí s tím, 
že kamerový systém přispívá k větší 
bezpečnosti ve městě. Lidé se cítí na 
monitorovaných prostranstvích bez-
pečněji než na nemonitorovaných,“ 
dodává Daniela Bušková.   

hlAvním Cílem projektu „Revitaliza-
ce Rochlice“ je navázání na již zapo-
čatou revitalizaci veřejných prostran-
ství sídliště a její pokračování v oblasti 
centrálního parku a v přilehlých ron-
delech. Revitalizace veřejných pro-
stranství spočívá především v obnově 
stávajících pozemních komunikací, 
v přeložkách a úpravách inženýr-
ských sítí, odvodnění komunikací, 
obnově veřejného osvětlení, úpravě 
veřejné zeleně, vybavení veřejných 
prostranství novým mobiliářem a v 
rekonstrukcích a výstavbách hřišť pro 
nejmenší i pro starší děti a mládež. 

Prostor centrálního parku bude 
rovněž vybaven trasou pro cyklisty 
a bruslaře i odpočinkovými prostora-
mi s lavičkami. Celé toto prostředí pak 
bude zvelebeno o vodní prvek, který 
dotvoří tuto relaxační zónu. Centrál-
ní park se stane plochou uzpůsobe-
nou pro kvalitní trávení volného času.

Nejprve se stavba zaměří na revita-
lizaci centrálního parku a následně se 
práce přesunou do přilehlých rondelů. 
Dokončení prací v centrálním parku je 
plánováno na letošní podzim.

Celkem dojde k  úpravě ploch o 
výměře téměř 40 000 m2. Více jak 
2 500 m2 je z toho určených cyklis-
tům. Upraví se přes 4 600 m2 chodní-
ků, zrekonstruují se a přibydou spor-

tovní a dětská hřiště s odpočívkami, 
kterých bude celkem 13. Lidé zde 
najdou i dva architektonické prvky, 
jednu fontánu a zpříjemňovat pobyt 
jim bude téměř  9 000 keřů a 130 
stromů.

Zahájení projektu se formou pokle-
pání základního kamene stavby ujal za 
investora zakázky (Statutární město 
Liberec) Lukáš Martin, náměstek pri-
mátorky pro rozvoj, dopravu a tech-
nickou infrastrukturu, společně s Davi-
dem Novotným, pověřeným zastupo-
váním vedoucího odboru technic-
ké správy veřejného majetku SML 
a Pavlem Jirouškem, ředitelem Odště-
peného závodu oblast Čechy východ 
společnosti EUROVIA a.s.

EUROVIA a.s. zvítězila ve výběrovém 
řízení s nabídkovou cenou 38,5 milionu 
korun bez DPH. Technický dozor inves-
tora bude zajišťovat firma INVESTING 
CZ, spol. s r.o.    

balet na 
náměstí
27. 8.  nám. dr. e. beneše

dRuhý pRázdninový večer 
Letního setkání s divadlem na 
náměstí Dr. E. Beneše se odehra-
je 27. srpna od 20 hodin. 

Sbor baletu Divadla F. X. Šaldy 
připravil program Zábavného 
průvodce světem tance a baletu 
– Posedlost baletem – ballet(ob)
session. 

Večerem provází Tomáš Dianiš-
ka. Vstup je pro všechny příchozí 
zdarma. Představení se uskuteční 
pouze za příznivého počasí.  

ZAHÁJENÍ. Lukáš Martin, David Novotný a Pavel Jiroušek při symbolickém 
poklepání základního kamene .  Foto Pavel Chmelík

LIBEREC.CZ

akTuÁLNí zPrÁvy 
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Návrat  
do pravěku 
pravěký prales s největší 
přesličkou na světě je 
chloubou liberecké zahrady. 
Pavel Chmelík 

v boTAniCké zAhRAdě se návštěv-
níci mohou vrátit o 300 milionů let 
zpět do historie. Exkluzivní pavilon 
Pravěk liberecké zahrady u nás nemá 
konkurenci.

 „Jedná se o paleobotanickou 
rekonstrukci, která je velmi podob-
ná obrazům věhlasného malíře pra-
věku Zdeňka Buriana,“ říká ředitel 
botanické zahrady Miloslav Studnič-
ka. Odborníci sesbírali pravěké rost-
liny, které na různých kontinentech 
přežily do dnešních dnů. Unikátní na 
pravěké expozici je soustředění všech 
těchto rostlin na jedno místo. 

Královnou pravěku je přeslička 
obří, která je největším druhem přes-
ličky v současné vegetaci planety. 
Upomíná  na přesličkové pralesy dáv-
nověku.  

expozice botanické zahrady lidem nelžou
patří mezi nejrozsáhlejší v evropě, je jedna z nejzajímavějších ve světě a je nejstarší v české republice.
Pavel Chmelík

zmijovec, trifidi a Fidel castro
zdánlivě nesourodá jména v titulku mají společné pojítko. je jím botanická zahrada 
liberec, která se znovu proslavila před pár týdny obrovským květem zmijovce titánského.
Pavel Chmelík

úspěChy libeReCkýCh botani-
ků jsou obdivuhodné a díky nim má 
Liberec skutečné světové rarity. Ředi-
telem Botanické zahrady Liberec se 
stal na začátku 90. let RNDr. Miloslav 
Studnička, CSc. a dnes je liberecká 
zahrada s nejvzácnějšími botanic-
kým sbírkami v zemi označována za 
národní dědictví na stejné úrovni jako 
Národní muzeum či  Národní galerie.

Pane řediteli, dočkáme se v Liberci 
dalšího unikátního květu zmijovce? 

To také záleží na tom, v jaké kondici 
se bude nacházet naše zahrada. Zmi-
jovec potřebuje k životu teplotu vyšší 
než 22° C. Pokud chceme, aby takové 
vzácné druhy přežily, nemůžeme šetřit, 
třeba na topení. Máme tady rarity 
evropského a světového významu.

Čím je liberecká zahrada výjimečná? 
Pokud má zahrada připravit kvalit-

ní podívanou, musí být velmi dobrá. 
I laici totiž poznají, kdybychom je 
chtěli ošidit. Například, když americké 
druhy zkombinuji s asijskými, anebo 
použijeme nepatřičné horniny. To je 
lež a na to jsou lidé citliví. Proto chci, 
aby vše vypadalo tak, jak je to v pří-
rodě. Další věcí je regulace a struktu-
ra porostu. Je nutné stále upravovat 
expozice. To je naše velká výhoda a 
trumf proti všem botanickým zahra-
dám v Čechách včetně univerzitní 
zahrady v Praze, protože oni tento 
avantgardní přístup neprosazují.

Liberec bojuje s nedostatkem finan-
cí. Nižší rozpočty pocítily všechny 
organizace města. Každá se s touto 

situací pere, jak umí. Jaká jste přija-
li opatření?

Rozpočet máme nižší asi o 2,5 mili-
onu. Jsme schopni pokrýt mandator-
ní výdaje, ale chybí nám na ostatní 
provozní náklady jakou jsou telefony, 
internet, benzín, nákup zeminy. Šet-
říme i na nákupu ochranných a pra-
covních prostředků pro zaměstnance. 

Museli jsme zdražit vstupné z 80 na 
140 korun. Měl jsem obavy z rapid-
ního poklesu návštěvnosti, což se 
naštěstí nepotvrdilo. Pokud tento 
trend vydrží, přežijeme bez zásadní-
ho omezování naší činnosti. Špatné 
je, že nemáme vícezdrojové finan-
cování. Třeba divadla nebo zoo mají 
nárok na státní příspěvek na provoz, 
ale botanické zahrady tuto výhodu ze 
zákona nemají. 

Přes nepříznivou ekonomickou situ-
aci, máte nějaké plány na rozšíření 
zahrady?

Je připraven projekt na stavbu 
pavilonu leknínů. Máme tři největší 
lekníny světa včetně viktorie králov-
ské a nyní se nám do bazénu vejde 
jen jeden. Proto jsme přišli s projek-
tem bazénu. Je tam vymyšlena báječ-
ná noční světelná show. Noční pro-
hlídky by byly pro návštěvníky velmi 
atraktivní. 

Kolik by leknínový pavilon stál? 
Asi 8 milionů korun. Navíc by byl 

provozně velmi levný, protože přes 
zimu lekníny nerostou. Dá se říci, že 
je to za málo peněz hodně muziky. 
Bohužel, kvůli financím není pavilon 
na pořadu dne.  

leTošní nejpopuláRnější rost-
lina v Česku, zmijovec titánský,  je 
z  Liberce. Tento unikát byl za květu 
vysoký 188 centimetrů. 

„Našeho zmijovce velmi pozor-
ně sledujeme. Zdá se, že bude mít 
potomstvo a možná uvidíme další 
obří květ už za dva až tři roky. Nemu-
síme totiž čekat na vývoj rostliny 
ze semene,“ říká s nadšením ředitel 
zahrady Miloslav Studnička.

Zmijovec titánský se velmi špatně 
pěstuje. Nejnebezpečnější je pro něj 
hniloba a nelze jej rozmnožit jinak, 
než ze semene. Unikátní rostlina je 
velmi vzácná i v přírodě, vyskytu-
je se jen na specifických místech 
Sumatry. Na jeho květ, jakému byl 
svědkem Liberec v červnu, se zpra-
vidla čeká mnoho let. Libereckým 
botanikům to trvalo pouze jedno 
desetiletí. 

„Vyzkoušeli jsme jinou metodu pěs-
tování. Vzhledem k vzácnosti jej jiné 
zahrady pěstují ve velkých sudech a 
proti plísním používají chemii. Přesto 
rostlina často nepřežije. My jsme si 
troufli experimentovat. Co jsme udě-
lali? Nic zvláštního, prostě jsme zmijo-
vec vysadili volně do půdy. A dnes bují 
a roste. Vrátili jsme zmijovce do přiro-
zeného prostředí, kde využívá rovno-
váhy půdní mikroflóry,“ popisuje Milo-
slav Studnička.

den TRifidů
„Tento román jsem samozřejmě 

četl, ale film jsem neviděl,“ říká ředi-
tel botanické, jehož velkou láskou 
jsou právě masožravé rostliny. Zatím-
co rozšíření masožravek, které se umí 
pohybovat, komunikují a pojídají lidi 
je ve sféře sci-fi, několik druhů maso-
žravých rostlin se do světové sítě 
botanických zahrad dostalo právě 
z liberecké botanické zahrady.  

„Například tučnice moctezumská 
z Mexika. Byla objevena náhodou při 
průzkumu před stavbou přehrady. 
Mexický profesor, který ji popsal jako 
nový druh, mi poslal její semena a tak 
se dostala před dvanácti lety k nám. Po 
půl roce jsem mu poslal zpět fotogra-
fie kvetoucích rostlin. Nechtěl věřit, že 
se nám v Liberci podařilo tučnici vypěs-
tovat. Byla totiž použita naše vlastní 
metoda mikropropagace v laborato-
ři, již dříve vyvinutá pro druhy tohoto 
rodu. Všechny současné mexické tučni-
ce moctezumské v botanických zahra-
dách ve světě mají původ v Liberci,“ 
vysvětluje Miloslav Studnička. 

fidel To zAkázAl
Součástí expozice Pravěk je kromě 

obří přesličky také Microcycas caloco-
ma rostoucí na Kubě. Tato rostlina je 
tak vzácná, že samotný Fidel Castro ji 
prohlásil za součást národního pokla-
du Kuby. Vyvézt semena mikrocykasu 
z území ostrova je nemožné. V celé 
Evropě jsou proto pouze dva exem-
pláře. Jeden v Liberci a druhý má mni-
chovská botanická zahrada. 

„V současné době raší náš microcy-
cas  samčí šištici. Nikde jinde na světě, 
než na západní Kubě, kde je pouze 
118 „samců“, nelze tento půlmetrový 
strobil spatřit,“ upozorňuje Miloslav 
Studnička.  

TITÁN. Květ zmijovce - 188 cm Foto BZ
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Mateřinka 
letošní liberecký loutkářský 
festival měl velký úspěch. 
představení divadel vidělo 
přes 3 200 diváků. 
Pavel Chmelík 

předsTAvením sou-
boru stínového divadla 
KAKASHI-ZA z  Japon-
ska skončil v sobotu 18. 
června mezinárodní 
festival profesionál-
ních loutkových diva-
del s inscenacemi pro 
nejmenší děti Mateřin-
ka „11“.

Festival trval pět 
dní a  přivedl 
do Liberce čtr-
náct  českých 
a  pět  zahra-
ničních sou-
borů,  které 
se na tento 
s p e c i f i c k ý 
druh divadelní 
tvorby zamě-
řují .  Všech-
na divadla, 
ať už domácí 
či zahranič-
ní, představi-
la trendy sou-
časné loutko-
vé tvorby pro 
p ř e d š k o l n í 
děti. 

Hlavními protagonisty závěreč-
ného ceremoniálu byli primátor-
ka města Martina Rosenbergová 
s náměstky Jiřím Šolcem a Kamilem 
Janem Svobodou.

Společně zhlédli unikátní před-
stavení stínového divadla KAKASHI-
-ZA, které liberecké bienále s velkým 
potleskem diváků zakončilo. Krátce 
poté shrnul letošní ročník festivalu 
ředitel divadla Stanislav Doubrava. 
Zrekapituloval uplynulých pět festiva-
lových dní a představil čerstvé držite-
le pěti festivalových cen.  

„Festival opět potvrdil, že se jedná 
o akci, která je potřebná a důležitá 
a kterou publikum vyhledává v čím 
dál větším počtu,“ uvedl Stanislav 
Doubrava.

Členové vedení města v čele s Mar-
tinou Rosenbergovou předali dřevě-
né loutky slona, symbol festivalu, 
všem oceněným. Speciální cenu pri-
mátorky Liberce si odvezli japonští 
tvůrci souboru KAKASHI-ZA jako nej-
vzdálenější účastníci letošní Mateřin-
ky.  

dialog Liberce s augsburgem
v historickém německém městě se na začátku června uskutečnil další ročník „dialogu“, 
festivalu, který je již tradicí vzájemných vztahů obou měst. 
Egon Wiener

pRogRAm čTyřdenního angaž-
má liberecké reprezentace byl oprav-
du bohatý, naplněný besedami, zají-
mavými výstavami, vystoupeními 
hudebních skupin a profesionální 
výstavou uměleckých děl. 

Německo-české kulturní dny Dialog 
Augsburg – Liberec 2011 doprovodily 
při slavnostním zahájení ve Zlaté síni 
radnice dětské pěvecké soubory sym-
bolizující hledání cesty příštích gene-
rací. Cesty k novému uspořádání světa 
vedle sebe žijících lidí rozdílných svě-
tových názorů, náboženství i životní-
ho stylu.  Liberec výtečně reprezento-
val Severáček, který tento motiv ucho-
pil pevně.

Velice dobře se předvedly i ženy 
z libereckého Prvního spolku paní 
a dívek, které na místě vařily zelňač-
ku, která se setkala u hostitelské strany 
s ohromnou odezvou. Nakonec jí dalo 
přednost před laskominami obdobné-
ho spolku augsburgských žen i vedení 
liberecké delegace v čele s primátorkou 
Martinou Rosenbergovou, pro níž byla 
účast na Dialogu 2011 zároveň první 
oficiální zahraniční návštěvou.

Primátorka se mimo jiných setka-
la také s primátorem Augsburgu, Dr. 
Kurtem Griblem. „Byla jsem mile pře-
kvapena jak srdečným přijetím, kterého 
jsme se v Augsburgu dočkali, tak tím,  
jak hodně o Liberci obyvatelé tohoto 
krásného města ví,“ řekla krátce po 
návratu do Liberce Martina Rosenber-
gová. Podle ní je partnerství s Augsbur-
gem ukázkou skvěle fungujících vztahů 
a vzájemného se doplňování. „Když se 
podívám do historie, tak je vidět velký 
kus práce a oboustranně prospěšné 
přátelství,“ dodala. 

Augsburg, město s největším 
počtem cizinců v Německu, je oprav-
du internacionálním místem. Na uli-
cích potkáte zástupce snad všech lid-
ských ras. Město ale také žije obdobný-
mi problémy jako většina podobných 
aglomerací Evropy. I zde levná pracov-
ní síla z východu vzala práci textilním 
dělníkům. Město v komplexu budov 
v jedné z takto postižených částí města 
vybudovalo textilní muzeum, v jiné 
zase ohromnou městskou tržnici plnou 
potravin, zeleniny a květin.

Péče, kterou věnují kulturním 
památkám, je inspirující. Není zde 
sochy, kašny, kostela či měšťanské-
ho domu, aby nebyl označen vysvět-
lujícím štítkem, aby nebyl přístupný 

k nahlédnutí a prohlídce. Na chodní-
cích neleží žádný asfalt, vše je vydláž-
děno a sochařská díla (až na jedno 
darované) jsou srozumitelná, neu-
rážející vkus domácích ani turistů. 
Den co den, večer co večer se zde 
konají desítky kulturních akcí, ale 
ani v tak bohaté nabídce nezapadla 
nejvýznamnější prezentace Dialogu 
Augsburg – Liberec 2011 – zapůjče-
ní obrazů z Oblastní galerie Liberec ze 
sbírek tzv. barbizonské školy. 

A největší zážitek? Pominu-li roko-
kový sál Schaezlerského paláce a Zlaté 
síně augsburgské radnice, jsou to setká-
ní s lidmi. Pozvání na svatbu neznámý-
mi svatebčany, besedy s těmi, kterým 
udělaly radost staré pohlednice Liber-
ce, seznámení s „mladým“ baronem 
Liebiegem a jeho neteří princeznou...

A největší radost? Ze Severáčku. 
Určitě patří mezi rodinné stříbro Liber-
ce, stejně jako opona libereckého 
divadla od Gustava Klimta. Často ani 
nevíme, co máme doma a na co přilá-
kat do města turisty. 

Partnerská smlouva s městem 
Augsburg byla podepsána 1. května 
2001. Počátek myšlenky partnerství 
však můžeme spatřit už po druhé 
světové válce, kdy došlo k odsunu 
většiny německého obyvatelstva 
z území Československa. Velké množ-
ství „libereckých Němců“ odcháze-
lo právě do oblasti Augsburgu, která 
jimi byla pomalu osidlována.  

PRVNÍ ŽENA A MUŽ. Primátorka Martina Rosenbergová s německým protějškem, 
primátorem Augsburgu Kurtem Griblem.  Foto Vladimír Škarda

MĚSTO. Radnice v Augsburgu se Zlatým sálem.  Foto Vladimír Škarda
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evropští veteráni u zelených stolů  
Areál libereckých sportovišť sport park liberec se stal v červnu dějištěm další významné 
sportovní akce – mistrovství evropy veteránů ve stolním tenisu. město pod ještědem tak 
přivítalo více než dva a půl tisíce sportovců . 
Lukáš Přinda

Výběr z LetNích akcí
16.–17. července U18 Česko–Německo: v rámci přípravy se české basketbalové naděje 

střetnou s reprezentanty našeho západního souseda. tipsport arena

20. července LiPo – Liberecký iN-line pohár: středeční liberecký inline Pohár je 
série malých závodů na okruzích areálu ve Vesci.

22. července Lyžování v letním kině:  odpolední soutěže na týmových lyžích 
završené promítáním filmu sněženky a machři. Vratislavice 101010.

25. července Léto s Penelope cruz: zahrada lidových sadů.

30. července klasika pod hvězdami: nabucco v zámeckém parku, zámek Sychrov.

30.–31. července Údolská pouť : Řemeslný jarmark,výtvarné dílničky, tradiční pokrmy, 
kolotoče pro malé i velké, střelnice, labutě. kryštofovo Údolí. 

6. srpna kolo pro život: Ještěd tour kooperativy 

18. srpna bílí tygři Liberec vs. eaton kometa brno:  v prvním zápase euro-
pean trophy přivítají tygři v tipsport areně českého mistra z roku 2010. 

20. srpna kubánská párty v letním kině: večer v rytmu salsy a specialit 
z kubánské kuchyně, Vratislavice 101010. 

27. srpna Letní setkání s divadlem: Posedlost baletem, divadlo F. X. Šaldy. 
Náměstí dr. edvarda beneše.

27.–28. srpna bohemia in-line 2011: sportovní areál Vesec

30. srpna Večerní prohlídka: vychutnejte si zoo netradičně

aktuální přehled najdete na www.iNFoLbc.cz

od pRvníCh čeRvenCovýCh dní 
je pro děti otevřeno Dětské dopravní 
hřiště Liberec. Mohou se zde zábav-
nou nenásilnou formou naučit bez-
pečnému chování na komunika-
ci v roli cyklistů či chodců. Hřiště 
nebylo dříve veřejně přístupné a slou-
žilo pouze pro výuku dopravní výcho-
vy pro žáky čtvrtých tříd základních 
škol ve školním roce. Mimo tuto dobu 
nebyla možnost hřiště nijak navštívit.

Letos na jaře dopravní hřiště, které 
bylo vybudováno před 40 lety v akci 
„Z“, koupil Liberecký kraj s cílem zpří-
stupnit ho všem příchozím. „Děti 
mohou přijet na svých kolech, kolo-
běžkách či odrážedlech, nebo jim 
je zapůjčíme. Uvnitř budovy máme 
zmodernizovanou učebnu, která 
slouží dětem ve dnech nepříznivého 
počasí. Je zde například interaktivní 
tabule, na níž děti hrají hry s doprav-
ní tematikou. Chceme zmodernizovat 
i venkovní prostory tak, aby se přiblí-

žily současným trendům. Chybí nám 
například kruhový objezd,“ říká Radka 
Kotoučková z Týmu silniční bezpeč-
nosti Libereckého kraje.

Všichni zájemci najdou hřiště 
nad stadionem FC Slovan Liberec 
v ulici Generála Svobody. Otevřeno 
je denně od 10.00 do 16.00 včetně 
víkendů. Aktuální informace jsou 
dostupné na Facebooku:  Bezpečně 
na silnicích Liberecký kraj.  

doprava nanečisto
dopravní hřiště už neslouží jen školákům.  poznat dopravní 
značky a vyzkoušet provoz na silnicích mohou všechny děti.
Pavel Chmelík

„libeReC disponuje výjimečným 
zázemím pro pořádání podobných 
akcí.  Jsem rád, že jsme při volbě 
pořádajícího města neudělali chybu,“ 
pronesl při závěrečném ceremoniá-
lu Eberhard Schöler,  vicepresident 
Evropské asociace stolního tenisu.

Mistrovství trvalo více jak týden 
a účastníky z 38 zemí nebylo možné 
snad vůbec přehlédnout.

„Akce tohoto typu, a navíc, pokud 
je profesionálně zorganizovaná, je 
jednou z výborných cest, jak zpropa-
govat naše město v zahraničí, a tím 
i oživit cestovní ruch,“ komentovala 
mistrovství primátorka města Liber-
ce Martina Rosenbergová.

Z  celého sportovního komplexu 
bylo pro účely mistrovství využito pět 
sportovních hal, kde pořadatelé při-
pravili celkem 130 herních stolů. 

„Kapacita sportovišť nám umožnila 
akreditovat 2500 účastníků a postavit 
98 stolů pro vlastní soutěž. Více pro-
storu nebylo možné v areálu Sport 
Parku pro akci najít.  Limitováni jsme 
byli zejména ve Svijanské aréně, kde 

jsme vzhledem k jejímu technické-
mu stavu mohli připravit pouze stoly 
tréninkové. Bohužel jsme tak nemoh-
li překonat rekord v počtu účastníků 
veteránských šampionátů, který by 
jinak zcela určitě padl,“ řekl s náde-
chem zklamání předseda pořádají-
cího klubu SKST Liberec Jiří Veselka.

Svijanská aréna je z roku 1962 a 

nejlepší léta má již za sebou. Její střeš-
ní plášť a zázemí šaten je v katastro-
fálním stavu. Do haly v době dešťů 
zatéká a je tak pro mnoho sportů 
prakticky nevyužitelná.

I tak se ale Liberec zapsal do histo-
rie a opět dokázal, že neoficiální pří-
zvisko – „město sportu“  – mu patří 
právem. 

Flašinetář
10.–11. 8.  Centrum lbC
dRuhý Ročník jedinečné akce, 
mezinárodního festivalu Liberec-
ký flašinetář, se uskuteční 10. a 11. 
srpna.

Ve středu 10. 8. vše vypukne 
před libereckou radnicí. Báječní 
muži s klikou (flašinetářskou) roze-
zní své bedýnky v 16 hodin. 

Následující den je uslyšíme po 
celém centru Liberce. V Plaze, opět 
na Benešově náměstí, ale i na Sou-
kenném, v Pražské i Moskevské 
ulici. Ve 14 hodin začíná v Seve-
ročeském muzeu Flašinetářský 
workshop, jehož součástí bude 
vyřezávání pohyblivých figurek 
pro flašinety. V 16 hodin pak bude 
festival zakončen společným kon-
certem v muzeu.  



cyklisté budou v Liberci jezdit bezpečněji
v rekordně krátkém čase, během dvou týdnů, vznikla za plného provozu v ulicích dr. milady horákové    
a u nisy nová část cyklostezky. 
Pavlína Stránská

Město jedná o přeložení parovodu z Nisy
před rokem bylo léto na liberecku velmi dramatické. povodně způsobily mnohamiliardové škody, s jejichž následky  
se města a obce dosud nevypořádaly. 
Pavel Chmelík
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vznik nové bezpečné trasy pro cyk-
listy provázely složité dopravní a tech-
nické podmínky. Přesto se podařilo 
práce zvládnout včas a s úsporou 400 
tisíc korun. Ve výběrovém řízení zakáz-
ku vyhrála společnost Strabag, a.s. s 
cenou 1,6 milionu korun. Předpokláda-
ná cena akce byla odhadována na dva 
miliony včetně lokálních oprav komu-
nikací v místě nového vodorovného 
dopravního značení.

Garantem stavby, která byla doto-
vána Libereckým krajem, byl odbor 
technické správy veřejného majet-
ku, který gesčně řídí náměstek pri-
mátorky Lukáš Martin. Při stavbě šlo 
o zřízení vyhrazených jízdních pruhů 
pro cyklisty, obnovu vodorovného 
dopravního značení a opravu dotče-
ných komunikací včetně poničených 
zálivů pro autobusy. Vedení města se 
snaží podporovat alternativy k auto-
mobilové dopravě a od nové cyklo- 
stezky si město slibuje právě zvýšení 
bezpečnosti provozu cyklistů.

O nové stezce a plánech do 
budoucna jsme si povídali s náměst-
kem pro územní plánování Jiřím Rut-
kovským.

Proč jste se rozhodli pro zřízení 
cyklostezky právě na třídě Dr. Mi- 
lady Horákové?

Potřeba řešit bezpečnou cestu pro 
cyklisty v těchto místech je letitá. 
Z výsledků sčítání intenzity cyklodo-
pravy vyplývá, že během 24 hodin již 
v roce 2004 projelo třídou 380 cyklistů 
a jejich počet neustále roste. Součástí 
projektu byly i úpravy, které řeší bez-
pečnost pěších. Díky nim již nemusí 

chodit riskantně po komunikaci. Vyře-
šili jsme také zřízení bezpečného pře-
chodu. Projekt zahrnul rovněž úpravy 
v ulici U Nisy, které umožňují bezpeč-
nou jízdu na kole v protisměru.

Měly by na již zřízené úseky nava-
zovat další?

Určitě. Prostor vymezený pro cyk-
listy by měl být vytvořen mezi Vrati-
slavicemi, Rochlicí, Doubím, Vescem 

a centrem Liberce. Proto věřím, že 
v nejbližší době dojde k pokračová-
ní od Melantrichovy ulice dále k Poš-
tovnímu náměstí. Navíc do budouc-
na by se cyklisté měli díky pruhům na 
třídě Dr. Horákové dostat bezpečně i 
k městskému stadionu.

A co jiné části města?
I na ně pochopitelně myslíme. 

Odbor technické správy veřejného 
majetku chystá například cyklostez-
ku z Winterovy ulice přes Viadukt na 
Františkov a propojení s Hanychov-
skou ulicí. V této lokalitě projede 
denně téměř pět stovek cyklistů. 

Proč jste zvolili právě systém 
pruhů přímo na vozovkách?

Jde o moderní řešení využívané 
v současné době například v Sasku. 
Princip vedení cyklistů po vozovce 
odděleným pruhem je bezpečnější 
než vedení po chodníku, a to nejen 
pro cyklisty, ale i pro pěší. Výhodou je 
přednost cyklistů jedoucích po hlavní 
před vozidly přijíždějícími z vedlejší. 
Takovou možnost při jízdě na chod-
níku nemají. 

velká vodA brala majetek i lidské 
životy v celém kraji. Přímo v centru 
Liberce zemřel muž, který byl stržen 
do koryta Nisy. Jeho tělo se našlo až 
o několik set metrů dále...

Loňské srpnové povodně dost 
důrazně upozornily na to, že Liberec 
dosud nemá protipovodňová opat-
ření. Jejich vytvoření komplikuje 
nešťastně umístěné parovodní vedení 
v korytu řeky v centru města.

„Město Liberec pracuje na protipo-
vodňových opatřeních od poloviny 
roku 2006. Byla vypracována zápla-
vová studie padesáti a stoleté vody. 
Takto označený prostor znamená 
konec investic do jakéhokoli rozvo-
je vyjma vodních děl, která ochraňu-
jí před povodněmi. Týká se to území 
v dolním centru od Košické  po Jung-
mannovu a podél Wintrovy ulice,“ 
vysvětluje náměstek primátorky pro 
dopravu a rozvoj Lukáš Martin.

Město pokračovalo v přípravách a 
získalo územní rozhodnutí pro dolní 
centrum. Dalším krokem měly být 
majetkoprávní operace s cílem získat 
do vlastnictví pozemky pro vznik pro-
tipovodňových opatření. 

„Město se v té době dostalo do 
finančních potíží bránících odkupu 
pozemků. Zásadní překážkou je ale 
parovod v korytu řeky, jehož vymís-
tění je podmínkou Povodí Labe. 
Tato operace však není pro povodí 
uznatelným nákladem. Náklady jsou 
v součtu odhadovány na 300 milionů 
korun, které by byly investicí do Tep-
lárny Liberec. Všechna jednání, která 
doposud probíhala, ztroskotala právě 
na těchto nákladech. Uvědomujeme 
si závažnost této překážky a nové 
vedení města začalo jednat o řešení, 
bez něhož není možné v protipovod-
ňových opatřeních pokračovat,“ uvádí 
náměstek Martin. 

NA KOLO. Zástupci města, kraje a stavební firmy otevřeli na začátku června 
novou cyklostezku na třídě Dr. Horákové.  Foto Vladimír Škarda

ZKÁZA. Loňské povodně ničily majetek, silnice, mosty i lidské životy. Vedení města 
nyní jedná o pokračování protipovodňových opatření v Liberci. Foto Pavel Chmelík
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Příměstských táborů je dostatek,  
stačí si jen vybrat
určitě to zná každý rodič – prázdniny se blíží, dovolená nestačí a je třeba vymyslet nějaký 
zajímavý program pro děti. 
Lucie Sklenářová, Ivana Koutová – Liberec mě baví

v leTošním RoCe je naštěstí nabíd-
ka libereckých příměstských táborů 
velmi pestrá a je zaměřena i na děti 
předškolního věku, takže si vybere 
každý. Některé z táborů jsou určené 
již pro děti od 3 let.

Děti se mohou těšit na velmi růz-
norodé aktivity – příměstské tábory 
jsou zaměřeny na sport, tanec, diva-
dlo, tvoření, keramiku, ale i hledá-
ní pokladů, modelářství a mnoho 
dalšího. 

Rodiče sáhnou do peněženky podle 
svých možností. Cena se podle zamě-
ření tábora pohybuje v rozpětí 800 
až 4 000 Kč a její součástí je odborný 
dohled, stravování, pitný režim, mate-
riál, případně i vstupné a jízdné. 

Příměstské tábory se o děti 
postarají od pondělí do pátku pod 
dohledem kvalifikovaných vedou-
cích v době, kdy jsou rodiče v práci. 

pRo děTi od 3 leT
O předškolní děti bude určitě 

dobře postaráno například v mateř-
ské školce Lísteček na Nové Rudě, 
která si pro ně ve spolupráci s Měst-
ským obvodem Vratislavice n/N 
připravila program Prázdninová 
babička – www.listecek.cz 

Prázdninová školička Janič-
ka je otevřena pro všechny děti 
ve věku od 3 do 8 let. Čekají na ně 
výlety, poznávání přírody, pohybo-
vé a  dramatické hry a mnoho další-
ho. Školička Janička je otevřena od 
1. do 19. srpna, vždy od 7 do 16.30 
hodin. Pro bližší informace a při-
hlášení volejte 731 321 742 nebo 
777 186 348.

Letní školičku nabízí také sdru-
žení Motyčkovic Klika, a to hned 
v několika turnusech 
www.motyckovicklika.cz

Především sportovně zaměřené 
děti si skvěle užijí v mateřské školce 
Beruška na akci Sportkids. Ta bude 
zacílena především na to, jak správ-
ně a bezpečně jezdit na kole 
www.sportkids.cz

Mateřská školka U Potůčku stejně 
jako ekocentrum Střevlík v Oldři-
chově v Hájích uspokojí děti s klad-
ným vztahem k přírodě, zvířátkům 
a poznávání – www.strevlik.cz
www.skolkaupotucku.cz

školáCi
Děti školního věku si určitě vybe-

rou v pestré nabídce Domova dětí 
a mládeže Větrník. Ten již tradičně 
nabízí velký výběr aktivit po celou 
dobu letních prázdnin. Některé 
turnusy jsou už vyprodané, takže 
doporučujeme jednat rychle.
www.ddmliberec.cz

Stejnou tradici v Liberci mají 
již mnoho let také Týdny pohybu 
hrou, které každoročně pořádá 
Technická univerzita, a to v sedmi 
týdenních turnusech.
www.tphliberec.cz

Podobnou náplň aktivit nabízí i 
příměstský tábor, který pro Vrati-
slavické pořádá místní úřad.
http://sux.cz/c476 

Spojit aktivní odpočinek s nená-
silnou výukou angličtiny se daří 
táboru Wattsenglish, který si zís-
kává stále více příznivců.
 www.wattsenglish.com

Tancechtivé děti se dosyta vydo-
vádí na Dračím táboře pořádaném 
taneční skupinou A-styl. 
www.astyl.cz

Nezbývá než popřát, ať najdete pro 
děti ten pravý tábor, kde zažijí spous-
tu dobrodružství a zábavy, a na který 
budou rády vzpomínat. 

letní  tiPy  na  Prázdniny  
Plně souhlasím s dopisem z minu-

lého vydání Libereckého zpravodaje, 
který se týkal tržnice. Skutečně by měla 
být co nejblíže městu, a taky tomu tak 
v 80. letech bylo.

Není ale tak úplně pravda, jak je uve-
deno v článku, že minulá doba tržni-
cím nepřála. Z vlastní zkušenosti vím, 
že v Liberci velmi dobře fungovala. Ve 
funkci správce tržnice jsem působil tři 
roky pod přímým řízením živnosten-
ského odboru městského úřadu. Trhov-
ci oceňovali  například zřízení restaura-
ce, jídelny s teplými jídly, s kávou a peči-
vem.

Tři tržní místa se stánky byla přímo 
v centru. Hlavní, kde se prodávalo 
pouze ovoce a zelenina, bylo v prosto-
ru před Baťou, ve spodní části začát-
ku Moskevské ulice. Druhé v Kostelní 
ulici i v prostoru před zdravotní školou. 
Prodávala se tam pouze obuv, textil, 
kuchyňské nádobí a košíkářské výrob-
ky. Třetí tržiště bylo v Moskevské ulici na 
místě nynější optiky s prodejem kober-
ců, pleteného zboží a nabídkou chova-
telů zpěvného ptactva.

Hlavní tržnice byla otevřena po celý 
den od pěti hodin. Tím byl umožněn 
nákup pracujícím, kteří chodili brzy do 
práce. Většina stánků byla pronajímá-
na stálým soukromým trhovcům a pěs-
titelům zeleniny. Každý stánek byl opat-
řen jmenovkou a veškeré zboží mělo 
cenovku. Každé dva týdny docházelo 
ke kontrole jakosti zboží, cen i cejcho-
vání vah pracovníky okresní hygieny. 

Zelenina a ovoce na trhu byly denně 
čerstvé. Mnozí trhovci-pěstitelé z oblas-
ti Jičínska, Turnovska, Nymburska a dal-
ších regionů dojížděli na liberecký trh 
několik let. Podíleli se i na rozvozu zim-
ních brambor přímo do bytů. Poplatek 
za místo byl 30 Kč. Během týdne se v trž-
nicích vystřídalo kolem padesáti pro-
dejců. 

 Miroslav Macek, Liberec

PřišLo do redakce

PRÁZDNINY.  Příměstské tábory získávají na oblibě u dětí i rodičů. V Liberci máte na výběr 
z několika možností.  Foto archiv DDM Praha

NAPIŠTE

Magistrát města Liberec
redakce Libereckého zpravodaje 

nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

novyzpravodaj@magistrat.liberec.cz

Vaše názory 
nás zajímají

Tržnice tady byla 
a fungovala

Spolky, sdružení, sportovní oddíly a další  organizace se mohou registrovat ve vznikající databázi. 
Ta bude vytvořena  v zájmu zlepšení spolupráce s partnery v německém a polském příhraničí.
Údaje o vašem spolku či sdružení, tj. název, adresa, kontakty a stručný popis činnosti, 
zašlete e-mailem na adresu: spolky@liberec.cz

databáze spolků
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horké letní dny lákají ke svlažení
milovníci koupání, plavání a slunění si během horkých letních dnů v liberci    
a jeho okolí přijdou na své. 
Pavlína Stránská

kAždému, kdo touží po letním 
osvěžení, jsou k dispozici možnos-
ti ke koupání nejenom za pěkného 
počasí. V Liberci jsou jednak dvě kou-
paliště, Vápenka a Sluníčko, dále pře-
hrady v Harcově, Mníšku a nedalekém 
Jablonci, ale mimo to pak i dva kryté 
areály – v Plaveckém bazénu Liberec 
a v Aquaparku Centra Babylon, kde si 
příznivci vodních hrátek mohou zařá-
dit i za deště a chladna. 

Plavecký bazén na Tržním náměs-
tí je oblíbený i pro svou Sluneční 
louku, kterou návštěvníci rádi vyu-
žívají v parných dnech jako možnost 
spojení pobytu v  přírodě, koupání 
v hygienicky kontrolované a udržo-
vané vodě a využití zábavných atrak-
cí, které areál nabízí.

pRovozní doby AReálů
Plavecký bazén Liberec, Tržní 

nám. 1338, 460 01 Liberec, tel: 485 
103 010, www.bazen-info.cz 

Po–Pá 9–21:45, So 9–20:45, 
Ne 9–18:45 hodin
Centrum Babylon, Aquapark 

www.centrumbabylon.cz
Po–Ne 10–22 hodin

Koupaliště Vápenka, Ještědská 
555/22, www.koupaliste-liberec.cz

Po–Ne 10–18:30 hodin
Koupaliště Sluníčko, Dřevařská 

308, 460 01 Liberec, Tel: 482 725 580, 
www.koupalisteslunicko.cz

Ne–Čt 9–19, Pá – So 9–20 hodin

příRodní koupání
Přehrada Harcov, Liberec
„Teich“ - Vesecký rybník, Vesec.

Přehrada Fojtka, Mníšek.
Přehrada Mšeno, Jablonec.
Kvalitu vody  sleduje po celou sezonu 

Krajská hygienická stanice Liberecké-
ho kraje. Výsledky kontrolních měření 
je možné sledovat na stránkách www.
khslbc.cz. Koupání ve volné přírodě je 
vždy na vlastní nebezpečí. 

Více informací najdete na webo-
vých stránkách www.infolbc.cz 
v sezónních tipech. 

v  liberci  si  můžete  dva  měsíce  užívat

do pedálů
jděte si šlápnout   
do pedálů na výstavu.

zájemCi o libeReCké podzemí 
si nyní mohu vyzkoušet na vlast-
ní kůži, jak zabezpečit pohon filt-
roventilačního zařízení v případě 
výpadku elektřiny, ať už pořádným 
šlápnutím do pedálů k tomu uzpů-
sobeného bicyklu, nebo ručním 
pohonem klikou. 

Od loňského roku je otevřena 
v Lucemburské ulici v  bývalém 
největším krytu civilní ochrany 
v Liberci výstava „Liberecké pod-
zemí“ věnovaná historii civilní 
obrany a libereckému podzemí. 
Od jejího zpřístupnění veřejnosti 
se podařilo výstavu doplnit o řadu 
unikátních historických exponátů. 

Otevřeno je každou první 
sobotu v měsíci a nově i každou 
středu.  

Na radnici
prohlédnout si radnici je 
možné šest dní v týdnu.
DNY A HODINY PROHLÍDEK:
VI.–IX. pondělí–pátek 9.00–15.00,  
sobota: 9.00–11.00 hod.
X.–V. čtvrtek 9.00–15.00 každou 
celou hodinu. Za nepříznivého 
počasí není přístupná věž.
OKRUHY A CENY PROHLÍDEK :
I. okruh: chodby (15 min) 15 Kč CZ
II. okruh: chodby a obřadní síň (30 
min.) 20 Kč CZ / 30 Kč cizí jazyk. 
III. okruh: chodby a věž (30 min.) = 
20 Kč CZ / 30 Kč cizí jazyk.
IV. okruh: chodby, obřadní síň a věž 
(40 min.) = 50 Kč CZ / 70 Kč cizí jazyk.
Zdarma je prohlídka radnice až pro 4 
osoby, z nichž alespoň jedna je drži-
telem Liberecké městské karty a má 
trvalé bydliště v Liberci.
Objednávky na telefonu infocentra
485 101 709, e-mail: mic@infolbc.cz     
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Jizerské hory – turistický region
Turistický region jizerské hory, jehož členem je též město liberec, v létě nezahálí.
Pavlína Stránská

jizeRské hoRy – turistický 
region Liberecko, Jablonecko, 
Frýdlantsko a Tanvaldsko bude 
mít nové webové stránky www.
jizerky.cz s napojením na datový 
sklad akcí Libereckého kraje a s 
novým grafickým manuálem.

Hotové by měly být do roku 
2013. Zároveň se chystá mnoho 
tiskovin stávajících či zbrusu nových, 
a to včetně Jizerských novin a kalen-
dáře akcí. Pro Liberec v  současné 
době vzniká prospekt, který by měl 
být k dispozici již letos v září.

Mimo to se pak TRJH podílel na 
vzniku nové naučné stezky Jany a 
Josefa V. Scheybalových, která byla 
slavnostně otevřena 19. června na 
Dobré Vodě u Jablonce nad Nisou. 
Zároveň podpoří i propagaci Singl-
treku pod Smrkem.

Ne vše je však úplnou novinkou. 
Například Jizerské noviny ve své letní 
podobě již v minulém roce vznikly, a 
to se společným polským partnerem 
městem Swieradow-Zdrój z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Nisa v 
rámci OPPS – ČR 2007–2013. Zrovna 
tak měli turisté díky spolupráci k dis-
pozici zimní a letní mapu česko-pol-
ských Jizerských hor.

Nejdůležitější novinkou je beze-
sporu destinační management, který 
vznikl díky úspěšné žádosti v projektu 
z ROP NUTS II Severovýchod – „Spo-
lečný marketing cestovního ruchu 
turistického regionu Jizerské hory“, 
a který plně přebírá funkci spojenou 
s propagací Jizerských hor.

Původní Svazek obcí Jizerské 
hory vznikl 7. 10. 2005 se společ-
ným cílem všech zakládajících členů 
trvale udržet řízený rozvoj území 
s podporou rozvoje cestovního 
ruchu vedoucího k vytvoření rovno-
váhy mezi ochranou přírody a turis-
tickým ruchem v celém území Jizer-
ských hor i v přilehlých oblastech. 
V roce 2006 došlo k přejmenování 
na současný název. 

Stávajícími členy turistického regi-
onu Jizerské hory (TRJH) jsou Mik-
roregion Tanvaldsko, Svazek obcí 

Smrk, Mikroregion Kamenice, obce 
Bedřichov, Janov nad Nisou, Oldři-
chov v Hájích, město Lučany nad 
Nisou, Jablonec nad Nisou a Liberec, 
s přesně definovanou právní formou 
– zájmové sdružení právnických osob.

Sídlem sdružení se stal Obecní 
úřad Janov nad Nisou, 468 11 Janov 
nad Nisou 520.

Výkonným orgánem sdružení je 
rada. Předsedou TRJH byl zvolen 
Daniel David, starosta obce Janov nad 
Nisou, místopředsedou Jan Pospíšil, 
starosta obce Lázně Libverda.

Práce TRJH po jeho vzniku začala 
vytvořením strategického rozvo-
jového dokumentu. Další aktivity 
jako je vydání letní a zimní mapy 
Jizerských hor, pravidelné vydá-
vání sezonních turistických novin, 
dnešních Jizerských novin, násled-
ně navazovaly.   

Na hasiče
27. srpna 20.00  vesec

již 34. Ročník soutěže v požár-
ním útoku ,,O pohár primátor-
ky města Liberec“ chystají hasiči 
z SDH Karlinky. 

Klání odstartuje v sobotu 
27. srpna ve 20 hodin ve spor-
tovním areálu ve Vesci. Organi-
zátoři soutěž připravili jako noční 
a uskuteční se v prostoru stadio-
nu za umělého osvětlení. 

Ve veseckém areálu proběh-
la soutěž poprvé loni, za velkého 
zájmu startujících, kdy se ji zúčast-
nilo 69 družstev ve třech katego-
riích a celkový počet závodníku 
přesáhl osm stovek.   

Uzávěrka příštího 
čísla je 18. srpna 

„pRázdniny ve měsTě“ jsou 
zaměřeny na využití volného času 
dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Do programu se zapojí také 
Policie ČR, Český červený kříž a Dob-
rovolnický program Amikus, které pro 
děti připraví zajímavé aktivity.

Projekt probíhá v průběhu letních 
prázdnin a je určen dětem ve věku 
od 7–14 let. Navazuje na potřeby dětí 
a rodičů na sídlištích v  Liberci, kteří 
nikam neodjíždí na prázdniny, a snaží 
se jim nabízet zábavné a smysluplné 
vyplnění prázdninového času a preven-
tivně působit v předcházení sociálně-
patologických jevů a problémů půso-
bených obyvatelům sídliště. 

Záměrem projektu je nabídnout 
pro tyto děti jinak nedostupné sporty 
a zajímavé tvůrčí aktivity, které v nich 

vzbudí nadšení a zájem o nové věci. 
Program je také zaměřen na pozná-
vání Liberce, přírody a také na sebe-
poznávání (rozvíjení schopností, 
zájmů, charakteru, motivací být lepší). 
Prázdninový program chce přispět a 
nasměrovat děti k aktivnímu přístu-
pu k životu, k získání nové motivace, 
chuti se učit a pracovat každý sám na 
sobě a vzájemně si pomáhat. 

Jako hlavní lokalita bylo zvole-
no největší liberecké sídliště Rochli-
ce II, kde žije mnoho mladých rodin 
s dětmi a vyskytují se zde častěji pro-
blémy související s nevhodným trá-
vením volného času dětí a mládeže. 
Do projektu budou zapojeny i děti 
z Krejčího ulice, kde se nachází byty 
pro sociálně vymezené občany a děti 
z ubytovny Kateřinská.  

konCem sRpnA se ve 49 evrop-
ských zemí koná Evropská noc pro 
netopýry. U nás akce proběhne ve 
více jak 35 lokalitách. Jedna z nich 
bude  v Panském lomu u Liberce před 
vstupem do Hanychovské jeskyně. 

Letošní 15. ročník začíná v 20.30 
hodin a konec je plánovaný přibližně 
na půlnoc. Program bude probíhat 
nepřetržitě, takže mohou návštěvní-
ci přijít kdykoli ve vymezeném čase. 

Na louce před lomem bude dia-
přednáška o životě našich i exotic-
kých netopýrů s poutavým výkla-
dem Miroslava Jóži. Přednáška bude 
v průběhu akce několikrát zopako-
vána. Přímo v Panském lomu před 
Hanychovskou jeskyní bude probí-
hat odchyt netopýrů a návštěvní-
ci budou mít možnost vidět způso-

by práce chiropterologů (odborní-
ků na netopýry) v terénu, zhlédnout 
živá zvířata a malí odvážlivci budou 
mít možnost vypustit menší druhy 
zpět na svobodu. Každý návštěvník 
dostane pamětní vstupenku. Vstup 
na akci je zdarma díky finanční pod-
poře z prostředku ekofondu města 
Liberec. 

A jak se dostat na místo? Stačí 
dojet tramvají č.3 na konečnou 
v Horním Hanychově a dále pokra-
čovat po zelené turistické značce cca 
1 km. Trasa bude označena šipkami 
s logem netopýra. Poslední tramvaj 
odjíždí do centra Liberce z Horního 
Hanychova  v 0:13 a 0:51 hod. 

Nutné vybavení pro každého 
návštěvníka je baterka schopná svítit 
déle než hodinu. 

Prázdniny ve městě
komunitní středisko kontakt a odbor sociálních 
a zdravotních služeb  města připravily prázdninový program.  
Simona Mičková

Noc s netopýry
evropská noc pro netopýry se bude tradičně konat 
v panském lomu před hanychovskou jeskyní 26. 8. od 20.30  
Daniel Horáček
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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-
fici 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.

www.lekarnavital.cz

sada léků a zdravotnických 

materiálů v praktickém balení
ký h

Carbosorb
20x 320 mg
tablety proti průjmu

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
oční kapky s desinfekčním 
účinkem

Urgo
3 ks
odolná náplast s polštářkem, 
dělená

Pinzeta
nerez

Labelo Classic  
1x tyčinka
pomáda na rty

ZDARMA  

Ibalgin  
tbl. 24x 200 mg
tablety proti bolesti

Jodisol
pero - roztok 1x 3,6 mg
desinfekce na povrchová 
zranění

Vše co 
potřebujete

 na cesty

Pokud lékárničku nepoužijete v období 
5 týdnů, můžete ji vrátit za podmínek:
•  Předložení účtenky o zaplacení
•  Zajištění skladovacích podmínek do 28°C
•  Musí zůstat zachované originální balení lékárničky
•  Lékárna si bude účtovat 30 Kč jako manipulační poplatek 

5 
týdnů

možnost vrácení

České Budějovice, Lannova 50/21; Hradec Králové, Dukelská tř. 1713/7; Jablonec n. Nisou, Želivského  5050
Liberec 4, Fügnerova 667/7; Pardubice, nám. Republiky 1400; Plzeň, B. Smetany 139/1; Ústí n. Labem, Mírové nám. 104/28  

Praha 2, Balbínova 22; Praha 4, Na Pankráci 1724; Praha 6, Dejvická 9; Praha 8, Zenklova 28

399 Kč
499 Kč
-20%



Mistrovství České republiky v šermu
finále mistrovství české republiky v šermu fleretem a kordem hostila Tj lokomotiva liberec.
Petr Brabec 

Přípravná třída pro školní rok 2011/2012
základní škola kaplického připravila pro děti s odkladem přípravnou třídu.
Pavel Zeronik – ředitel ZŠ Kaplického

Projekty pro moderní výuku na zš
Realizace projektu „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých zš“.
příprava nového projektu z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Odbor koordinátor dotací EU

šeRmíři, kterých se pod Ještěd sjelo 
přes 120, sebou přivezli i dva špičko-
vé představitele šermířského sportu 
– prezidenta Českého šermířského 
svazu Oldřicha Kubištu a preziden-
ta Evropské šermířské konfederace 
Františka Jandu.

Sobotní soutěže 12. června zahá-
jil fleret mužů. Zvítězil Choupenitch 
ze Sokola Brno, mistrem ČR a vítě-
zem Českého poháru se stal Kunde-
ra, rovněž ze Sokola Brno. Soutěže 
se zúčastnila i domácí Lokomotiva 
Liberec a její člen Kulík se umístil na 
pěkném 13. místě.

V soutěži kordu mužů startova-
li i Liberečtí a rozhodně se neztra-
tili, když Fáber a Janeček vybojova-
li velmi pěkné 12. a 13. místo. Knap 

se umístil na místě 23. Vítězem se 
stal Čapek z SC Praha, který zároveň 
získal i titul mistra ČR

V neděli turnaj pokračoval soutěže-

mi družstev, které zahájily ženy kordem. 
Vítězství si připsalo družstvo USK Praha 
a domácí obsadily sedmé místo.

Ve fleretu žen se stalo mistrem ČR 
družstvo USK Praha a domácí děvča-
ta skončila na čtvrté pozici.

Největší boje opět vypukly 
v kordu mužů, kde titul mistra ČR 
vybojoval tým SC Praha. Domácí 
družstvo intenzivně soutěžilo mezi 
osmnácti týmy a probojovalo se 
na velmi pěkné 6. místo, když po 
napínavém klání o 5. místo prohrá-
lo s Humanitou Praha nejtěsnějším 
rozdílem 44:45.

Mistrovství, které podpořilo město 
Liberec a řada sponzorů, se konalo 
pod záštitou náměstka primátorky 
Jiřího Rutkovského. 

přípRAvnou Třídu pro děti 
s odkladem školní docházky pro rok 
2011/2012 otevírá Základní škola 
Kaplického. Přípravná třída se zřizu-
je pro děti, kterým byl doporučen 
odklad nástupu do první třídy peda-
gogicko-psychologickou poradnou.

V této třídě jsou využívány speci-
ální pedagogické metody, které děti 
stimulují formou hravé řízené činnosti 
k rozvoji motoriky, pozornosti, schop-
nosti soustředit se na učení. 

Výhodou přípravné třídy je malý 

počet žáků, ke kterým je přistupová-
no individuálně. Každá činnost je při-
způsobena aktuálním potřebám dětí. 
Po absolvování přípravné třídy může 
dítě nastoupit na kteroukoliv základ-
ní školu.

Co nabízí přípravná třída? Denní 
výuku se čtyřmi vyučovacími hodina-
mi (od 8 do 11.40) pod vedením spe-
ciálního pedagoga. Ve třídě je maxi-
málně 15  žáků, což umožňuje s pra-
covat nimi individuálně a plnit tak 
jejich osobní plány.

Docházka do přípravné třídy je 
bezplatná, děti mají k dispozici i počí-
tačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště. 
Mají možnost navštívit různé kulturní 
a sportovní akce s ostatními žáky prv-
ního stupně. Dětem je k dispozici stra-
vování ve školní jídelně, po dohodě i 
pobyt ve školní družině (6.30–16.30 
hodin).

Informace o přijetí dětí do pří-
pravné třídy se dozvíte na telefonu 
608 439 020 nebo na e-mailu: zero-
nik@zs-kaplickeho.cz 

měsTo libeReC začalo v roce 2010 
s realizací projektu „Rozvoj klíčových 
kompetencí pro celoživotní vzdělává-
ní v libereckých ZŠ“. 

 V rámci projektu byly do sedmi 
škol zřizovaných městem pořízeny 
interaktivní tabule, dataprojektory a 
notebooky, které slouží nejen ke zlep-
šení výuky dětí, ale také pro ověření 
praktické části projektu. 

Pedagogové budou vytvářet meto-
dické příručky a výukové hodiny, 
které budou následně zpracovávat do 
tzv. modulů. Projekt bude ukončen 
30. června 2012 a jeho celkový rozpo-
čet činí 3 563 765,20 Kč, kde poskyt-
nutá dotace je sto procent. 

RAdA měsTA schválila 7. června zalo-
žení nového projektu s názvem „Prak-

tické ověřování získaných znalostí na 
libereckých ZŠ“. Žádost do výzvy byla 
odevzdána 13. června 2011 na Krajský 
úřad Libereckého kraje. 

Cílem projektu je zlepšení technic-
kého vybavení škol pro výuku názo-
rovým experimentem, včetně získá-
ní příslušných kompetencí pro peda-
gogy. Na školy (zřizované SML) budou 
dodány přístroje pro provádění expe-
rimentů v přírodních vědách. Partne-
ry tohoto projektu je 11 základních 
škol. Zdrojem financování je 85 % 
dotace z EU a 15 % ze státního rozpoč-
tu. Finanční prostředky budou čerpány 
formou dotace z Libereckého kraje. 

Postup do finále
žáci zš barvířská skončili 
ve finále desátí.  
Ivana Švihlová – ZŠ Barvířská
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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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ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

nA závěRečný TuRnAj v minifot-
balu s názvem Svátek fotbalu, který se 
konal na Andrově stadionu v Olomou-
ci, se kvalifikovalo nejlepších 16 týmů 
4. a 5. tříd z celé ČR.

Mladí fotbalisté z „Barvírny“ proto 
zaslouží pochvalu za vzornou repre-
zentaci libereckého regionu na 
republikové úrovni.

Sestava: Plechatý Tomáš, Belák 
Ondřej, Kolomazník Milan, Stříteský 
Matěj, Daněk Jakub, Mečíř Matěj, Klei-
ner Dominik, Stibor Jindřich, Hadjsa-
lah Zied Bel

Trenér: Radim Václav
Nejlepší hráč: Jakub Daněk  – autor 

pěti branek. 
 

MISTROVSTVÍ. Liberec hostil další špi-
čkovou sportovní akci. Foto archiv TJ

distribuce zpravodaje

POUŽITÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 
V nabídce je například  cimbál, 
reprobedny, mixážní pult, klávesy 
Yamaha a další.

komunitní středisko kontakt 
volejte na 485 244 993.


