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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Nový rok začal s dvojčaty

Hned dvě miminka najednou přišla na svět jako první v novém roce 2015 v porodnici Krajské
nemocnice Liberec. Dokonce i při druhém porodu v pořadí se 1. ledna narodila v Liberci
dvojčata, a rovněž holčičky. První dvojici novorozeňat popřál dlouhý a spokojený život
primátor Tibor Batthyány. 

změny

Městské firmy jako TSML,
LIS, SAJ nebo DPMLJ čekají
zásadní změny.

Zuzana Minstrová

Představenstva firem se
zmenší a budou tvořena přímo
lidmi z managementu firmy.
Klíčovou pozicí se stane ředitel
společnosti, který bude vybrán
v otevřeném výběrovém řízení.
více na stranách 2 a 6

spolupráce
„Plánovali jsme miminko, ale jedno. Proto mě hodně překvapilo, když mi lékařka řekla, že čekáme děti dvě. Jsem za ně ale moc ráda,“ svěřila
se šťastná maminka Martina Kučerová. Starší z holčiček Tereza Anna spatřila světlo světa na Nový rok v 13.16 hodin. Její dvojvaječná sestřička
Anna Marie o minutu později. Tereza Anna vážila po porodu 2880 gramů a měřila 49 centimetrů, Anna Marie vážila 2730 gramů a měřila 48
Foto Jan Vrabec
centimetrů. Dvojčata se narodila císařským řezem. Více na straně 3.

Ke stavu městských financí po náměstku Šolcovi

Město Liberec odstartovalo
užší spolupráci s Libereckým
krajem či městem Jablonec
nad Nisou.

Převzal jsem resort ekonomiky po kolegovi Šolcovi a rád bych se podělil o své první
dojmy. Musím uznat, že po panu náměstku Šolcovi jsou městské finance v lepším stavu,
než jaké byly v roce 2010 na konci éry Jiřího Kittnera, a to i přes to, že máme za sebou
hospodářskou krizi a městského majetku k prodeji také už moc nezbylo.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Krátce se vrátím k tomu, jak se na
radnici hospodařilo za éry ODS v čele
s Jiřím Kittnerem: Ještě těsně v roce
2010 dokázalo tehdejší vedení utratit
téměř 100 mil. Kč nad rámec běžných
příjmů města, když je bez mrknutí oka
a bez nutnosti začít šetřit utratilo díky
tomu, že z dluhopisu 2 miliardy zbylo
po refinancování tehdejších dluhů ještě
98 milionů korun.
Jiřímu Šolcovi je nutno přiznat
zásluhy za to, že i když převzal zadlu-

žené město v době ekonomické recese,
pokračoval ve změnách započatých
náměstkem Baxou a dokázal v zásadě
udržet všechny funkce města v chodu,
zároveň splatit 4 x 70 milionů do umořovacího fondu a k tomu platit každoroční úroky ve výši téměř 95 mil. Kč.
Je ale ještě dost věcí, které je třeba
zlepšit, a proto se rada města rozhodla
dát přípravě rozpočtu větší prostor.
Jedna z věcí, která je koaliční prioritou prvořadého významu, je přehod-

nocení dlouhodobých smluv města
s dalšími společnostmi a zlepšení fungování městských společností. Tento
krok nepovede pouze k úsporám na
straně výdajů, ale bude také nutné
posílit některé odbory města, aby
město mělo vůbec kapacitu potřebné
změny prosadit. Městské firmy totiž
většinou nemají zcela jasné a dlouhodobé zadání od vedení města a město
zde také dostatečně neprovádí potřebnou kontrolu. Pokračování na str. 7

Pravidelné schůzky primátora
Liberce s hejtmanem kraje nebo jabloneckým primátorem pomohou při
řešení nejrůznějších společných problémů. Na prvních jednáních hovořili
například o financování příspěvkových organizací či o Integrovaném
plánu rozvoje území Liberec – JabloVíce na str. 8
nec nad Nisou.
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editorial
Milí Liberečané,
pevně věřím, že jste do nového roku vstoupili
přesně tím způsobem, jakým jste si přáli. Že by rok
2015 mohl být pro Liberec úspěšný, symbolicky
ukázal už jeho první den, kdy se v krajské nemocnici jako první miminka letošního roku narodila dvojčata. To skutečně není
běžné a jsem pyšný, že jsem mamince obou krásných a zdravých holčiček
mohl osobně pogratulovat.
Stejně tak mám radost ze znovuotevřeného Radničního sklípku, protože
restaurace k naší krásné radnici historicky patří, a jak ukazují první týdny
provozu, vnímají to tak i Liberečané. Jde o jeden z vydařených projektů,
které započalo minulé vedení města, a jak jsem již avizoval, v těch smysluplných budeme rádi pokračovat.
Jednou z nových věcí, které jsem v roce 2015 jako primátor zažil, byl
i Den otevřených dveří v mé kanceláři. Je to tradice, která na radnici funguje už mnoho let, a jak ukázala má první zkušenost, mají pravidelná osobní
setkávání s občany smysl. Sice jsem si připadal spíš jako celebrita, protože
tentokrát to bylo hlavně o podepisování a společném focení, ale někteří
lidé zároveň přišli se zajímavými podněty. Pro mě osobně tyto schůzky
budou mít smysl v tom, že mi přinesou zpětnou vazbu přímo od občanů.
A nyní k tomu, co nás v letošním roce čeká. Občané se mohou těšit
na nový přehledný rozpočet, který bude detailně k dispozici i na webu
města. Budeme podnikat další kroky v přípravě projektů v rámci IPRÚ
Liberec – Jablonec nad Nisou. Dál také chceme hledat smysluplné využití
Liebiegova paláce a pokud možno zredukovat táhnoucí se soudní spory
a kauzy. Z větších stavebních akcí letos proběhne rekonstrukce ulice
Dobiášova a výstavba nové okružní křižovatky Dobiášova x Krejčího.
Letošní rok se také ponese ve znamení jubilejního výročí 70 let od ukončení 2. světové války. První pietní akt v rámci připomenutí nejstrašlivějšího
konfliktu v dějinách lidstva si v Liberci připomeneme už 28. ledna, tedy
hned po Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti. Ten sice připadá už na 27. ledna, ale s ohledem na předpokládané velké shromáždění v Praze, kam pojede i řada veteránů a pamětníků
z Liberce, jsme pietní akt v našem městě o den posunuli.
Váš Tibor Batthyány

Do půl roku vymění politiky v čele
městských organizací odborníci
Do představenstev organizací, které celé nebo jen zčásti
patří statutárnímu městu Liberec, usedli politici. Nutno
podotknout, že pouze dočasně.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku města
Přibližně do půl roku nahradíme
politiky výkonnými odborníky, kteří
vzejdou z výběrových řízení – tak, jak
slibovala svým voličům před komunálními volbami hnutí Změna pro
Liberec a ANO.
Koaliční partneři, kteří tvoří současné vedení radnice, před volbami
deklarovali, že do představenstev
společností s vlastnickým podílem
města Liberec budou dosazováni
odborníci v daném oboru. Zatím
ale byli do těchto orgánů zvoleni
odborně zdatní politici. Musíme si
uvědomit, že každá společnost má
své stanovy a aby politické představitele nahradili odborníci, musí dojít
k jejich změně.

Opakujeme to, co před volbami.
V představenstvech bude pracovat
výkonný management s posílenou
odborností. Politici jsou zde zvoleni
jen na omezenou dobu, dokud nebudou vybrána nová vedení společností. V představenstvu TSML připravují
noví členové přerod společnosti. Až
splní svůj cíl, uvolní svá místa odborníkům.
Podobný proces se odehraje také
v Teplárně Liberec, kam byli zvoleni pánové Ondřej Petrovský a Filip
Galnor, oba odborně zdatní v oboru
teplárenství. I tito městští zastupitelé
po splnění svého úkolu rovněž přenechají svá místa nepolitickým odborníkům.

Více na straně 6

Socha Josephine Baker se
už před radnici nevrátí
Bezpečnější místo pro sochu legendární tanečnice
a zpěvačky Josephine Baker, než bylo před historickou
radnicí, našla nyní s autorkou díla společnost Spacium. Od
pátku 16. ledna socha zdobí prostory ZUŠ Liberec.
Zuzana Minstrová

Socha známé herečky, zpěvačky,
tanečnice a bojovnice za svobodu
a rovnoprávnost Josephine Baker v její
typické taneční póze nevydržela po
své instalaci 10. října minulého roku na
náměstí před radnicí ani dva dny. Aby
křehká figurína umělkyně v životní velikosti, vytvořená z gramodesek, tmelu
a polystyrenu, nebyla po zásahu vandalů častěji na opravě než vystavená ve
veřejném prostoru, je nyní instalována
v ZUŠ Liberec.
„Sochu Josephine Baker na podstavci v podobě vinylové desky Supraphonu vytvořila mladá sochařka Josefína
Jonášová, která se v rámci druhého
odhalení sochy v ZUŠ představika
publiku také jako houslistka,“ řekla
Jitka Mrázková, ředitelka o. p. s. Spacium. „Spolu s vedením města jsme
hledali pro sochu po opravě vhodnější
prostory. Věříme, že v budově základní
umělecké školy bude dílo nejen dostatečně chráněno před poškozením, ale
současně se stane vhodnou inspirací
pro budoucí umělce,“ doplnila.
Obecně prospěšná společnost
Spacium vznikla v roce 2001 s cílem
oživovat a kultivovat veřejná městská prostranství. Spoluzakladatelem
společnosti bylo statutární město
Liberec. Spacium za dobu své existence pomohlo k realizaci mnoha soch
a objektů ve městě. Připomeňme

například Zastávku Davida Černého,
Malého Marťana na Ještědu od Jaroslava Róny, Kouli autora Milana Housera
před hotelem Zlatý lev, Lavičku Lukáše
Rittsteina, Splněný sen Martiny Niubo
v prostorách Nového magistrátu nebo
Hrající sochu na památku Mejly Hlavsy
od Lukáše Rittsteina v Krajské vědecké
knihovně.
„Pro letošní rok chystá Spacium opět
novou sochu před libereckou radnici.
Hledáme také místo pro oblíbené sousoší Kočky, budeme stěhovat Lampu
Jaroslava Róny před kostel sv. Antonína
a kromě dalších akcí například připravujeme celokrajský projekt Světlo pro
Hospic Liberec nebo přehlídku současného sochařství Sculpture Forum,“
dodala Jitka Mrázková.

Na bezpečnost v Liberci
dohlíží nová mobilní kamera
Liberečtí strážníci se snaží předcházet trestné činnosti
a zaměřují se tak na různá problematická místa ve městě.
Od začátku roku jim v tom pomáhá nová mobilní kamera.
Jan Král

Mobilní kamera je na rozdíl od
ostatních městských kamer vybavena
bezdrátovým přenosem dat, záložním zdrojem pro výpadek elektřiny
a je snadno demontovatelná. Proto je
možné pohotově volit místa její instalace a případně je měnit. Kamera byla
pořízená z dotace ministerstva vnitra.
Celootočný objektiv přenáší živý
obraz na operační středisko městské
policie, kde na něj dohlíží stálá služba.

Se začátkem zimní sezóny byl touto
kamerou posílen dohled v blízkosti
lyžařského areálu pod Ještědem. Je
to aktuální s přibýváním návštěvníků,
odemčených vozidel a drahých věcí
v autech, všeho, co se může stát kořistí
nenechavců.
Právě v takových situacích má
kamerový systém osvědčený preventivní účinek a pomáhá zvyšovat bezpečí návštěvníků i jejich majetku.
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Na začátek samá dvojčata Technické služby města Liberce
Liberecký primátor Tibor Batthyány popřál na začátku
ledna prvním libereckým občánkům, dvojčátkům Tereze
Anně a Anně Marii.
Zuzana Minstrová

rozšíří vozový park

Díky novému úklidovému vozu bude od března v ulicích
města čistěji. Do ulic by měl vyjet dvakrát měsíčně.
Markéta Šádková, TSML

Moderní samosběrný vůz na
úklid komunikací koupí technické
služby z dotace projektu „Snížení
prašnosti z dopravy ve městě Liberci“, který je financován z evropských
fondů. Na zlepšení čistoty města TSML
získaly 5 464 346 Kč.
Díky novému vozu bude čištění
vozovek, které vykazují velkou míru
znečištění, prováděno až 24× ročně.

Realizací tohoto projektu dojde
k významnému omezení vznosu
prachu z povrchu vozovky a jejímu
dalšímu rozptylu do okolního ovzduší.
Výsledkem bude snížení imisní
zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů, respektive zlepšení životního
prostředí, což se odrazí na kvalitě
života a zdraví obyvatel ve městě.

Liberec by letos mohl mít
důstojnější vánoční trhy!
PRVNÍ V ROCE 2015. Dvojčata Tereza Anna a Anna Marie. 

Mamince dvojčátek Martině
Kučerové předal primátor za statutární
město Liberec na památku pamětní
medaile města a přidal k tomu jako
malou pozornost dvě dětské výbavičky.
„Vždycky je to radost, když se narodí
nový člověk. A když jsou děti dvě, je
radost dvojnásobná. Paní Kučerové
se narodila děvčata. Sám vím, jaké to
je mít doma dvě holky,“ řekl primátor
Tibor Batthyány. „Dětem přeji, aby byly
hlavně zdravé a měly vše, co potřebují. Mamince, o které jsem se až tady
v nemocnici dozvěděl, že je samoživitelkou, přeji, aby se jí podařilo zvládat
nelehkou situaci,“ dodal.
Starší z holčiček Tereza Anna se
narodila na Nový rok v 13.16 hodin
a její dvojvaječná sestřička Anna Marie
o minutu později. Tereza Anna vážila
po porodu 2880 gramů a měřila 49 centimetrů, Anna Marie vážila 2730 gramů
a měřila 48 centimetrů.
„Plánovali jsme miminko, ale jedno.
Proto mě hodně překvapilo, když mi
lékařka řekla, že čekáme děti dvě. Jsem
za ně ale moc ráda,“ svěřila se šťastná
maminka Martina Kučerová. „Termín
jsme měli určený na 4. ledna. O tom,

Foto Jan Vrabec

že by se děti narodily na Nový rok a že
by mohly být prvními miminky roku
2015, jsme vůbec neuvažovali. Jako
novoroční plánované nebyly,“ doplnila
maminka.
Holčičky budou podle maminky
pokřtěny. Jméno Terezka pro starší
z nich vybrala jejich babička. Druhé
děvčátko, Anna Marie, dostalo svá
jména po babičce (Anna) a prababičce (Marie).
První liberecká miminka roku 2015
přivítali také hejtman Libereckého
kraje Martin Půta a generální ředitel
Krajské nemocnice Liberec Luděk
Nečesaný. „Podle ošetřující lékařky
MUDr. Ivany Bydžovské jsou děvčátka zdravá a spolu s jejich maminkou
v pořádku,“ uvedla manažerka PR liberecké nemocnice Barbora Silná.
Dvojčátka, která přišla na svět při
druhém porodu v pořadí, se narodila
rodičům Severínovým z Liberce v liberecké porodnici o čtyři hodiny později. Dostala jména Adélka a Barborka.
Starší Adélka přišla na svět v 16.57
hodin a při porodu vážila 2700 gramů
a měřila 47 centimetrů. O dvě minuty
mladší Barborka vážila 2820 gramů
a měřila také 47 centimetrů.

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 27. ledna a 10. února mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA

Primátor navázal na tradici dnů otevřených dveří a přivítal
ve své kanceláři první občany. O osobní setkání s Tiborem
Batthyánym byl velký zájem. Jedním z námětů bylo
i zlepšení tradičních vánočních trhů.
Jan Vrabec

Dny otevřených dveří primátora
jsou v Liberci tradicí už po mnoho let
a Tibor Batthyány na tom nehodlá nic
měnit. Občané za ním poprvé mohli
přijít v úterý 13. ledna a bylo jich tolik,
že vyhrazené dvě hodiny téměř nestačily. Průběh byl pro primátora nečekaný, a jak přiznal, trochu jej zaskočil.
„Bylo to hlavně o podepisování a společném focení, ale někteří lidé přišli i se
zajímavými podněty, což je ostatně
cílem těchto setkání. Pro mě osobně
budou mít schůzky s občany smysl
i v tom, že mi přinesou cennou zpětnou
vazbu,“ konstatoval Tibor Batthyány.
Z podnětů občanů, které si vyslechl,
jej zaujal například návrh na razantní

obměnu tradičních vánočních trhů.
„S tím se plně ztotožňuji. Podoba
vánočních trhů v Liberci rozhodně
není taková, jak by se na město našeho
významu slušelo a v tomto roce na tom
určitě zapracujeme,“ podotkl primátor.
Dny otevřených dveří se v jeho
kanceláři ve 2. patře historické radnice
budou konat pravidelně každé druhé
úterý v době od 14.00 do 16.00 hodin.
Nejbližším termínem je 27. leden.
V uvedené době není potřeba si
předem rezervovat termín. Občané ale
musejí počítat s tím, že aby se dostala
řada na co nejvíce lidí, má primátor pro
každého vyhrazeno zhruba 15 minut
času.

aktuální zprávy z města
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Liberecká SPŠ textilní První liberecké mládě
na EXPO 2015 v Miláně
Liberecká zoo v letošním roce zaznamenala už na Tři krále
první zvířecí přírůstek. Je jím buvolec jménem Mel.

SPŠ textilní Liberec je od roku 2010 členem organizace ATOK,
která sdružuje a zastupuje textilní a oděvní firmy v České
republice. Tato organizace pomáhá škole při vytváření
studijních programů pro obory textilnictví a oděvnictví.
Petr Luksch, Střední průmyslová škola textilní Liberec
Učitelé a studenti SPŠ textilní
mají možnost seznámit se s výrobními provozy předních textilních
a oděvních firem. ATOK umožňuje
prezentovat školu v odborných
časopisech i seznámit se s odbornými novinkami v tomto průmyslovém
odvětví.
Ředitel školy se pravidelně zúčastňuje jednání Komise pro rozvoj
lidských zdrojů, jejímiž členy jsou
personální ředitelé textilních a oděvních firem. Tato komise podporuje
odbornou výuku studijních oborů
a pomáhá při zajištění odborné praxe
studentů ve 2. a 3. ročníku.
ATOK se stal partnerem české
účasti na světové výstavě EXPO 2015
v Miláně (1. května až 31. října 2015).
Česká republika zde bude mít svůj
pavilón, ve kterém se bude konat
řada kulturních i obchodních akcí.
V jejich rámci se může prezentovat
také moderní český textilní a oděvní
průmysl, a to ve všech formách – od
módních přehlídek až po odborné
semináře (technický textil) a obchodní jednání nejen s italskými a evropskými partnery.
SPŠ textilní jako člen ATOK přijala nabídku prezentace v katalogu,
ve kterém se představí společně
s předními textilními firmami – jako
jejich partner, který pomáhá připra-

Do stájí kopytníků přibyl další
samec buvolce běločelého (Damaliscus pygargus phillipsi). Od ošetřovatelů získal jméno Mel, které však
neodkazuje ke křestnímu jménu
populárního herce, nýbrž čerpá
z pojmenování právě jednoho z biblických králů.
V libereckém chovu, který u buvolců započal v roce 1973 se jedná již
o 113. mládě. Shodou okolností
i poslední junior roku 2014 byl samec
blesboka, jak bývá buvolec též označován. Ten dostal jméno Marwin
a na svět přišel v době adventní –
16. prosince 2014.
Buvolec běločelý patří mezi antilopy s původem na africkém kontinentu. Tam se nyní přirozeně vyskytuje
již jen v Jihoafrické republice. Díky
introdukci na nová území jej můžeme
nyní najít také v Namibii, Botswaně
a na území Zimbabwe. V ohrožení je
tento druh kvůli nadměrnému lovu
pro maso. Přirozenými zvířecími predátory jsou lvi, levharti a hyeny.
Inzerce

vit odborníky pro toto průmyslové
odvětví. V týdnu českého textilu
na EXPO 2015 v Miláně plánujeme
s našimi studenty a učiteli návštěvu
a účast na připravovaných akcích této
světové výstavy.

Výuka přichází za seniorem
Pojem univerzita třetího věku není pro mnohé ničím novým.
Nyní je tu ale novinka – virtuální vzdělávání.
Lucie Romancová, KVKLI
Posláním Univerzity třetího
věku (U3V) je poskytovat osobám
v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni a univerzity ji již tradičně řadí do nabídky celoživotního
vzdělávání. Nyní je tu ale novinka.
Aby bylo vzdělávání ještě přístupnější, stává se Krajská vědecká
knihovna v Liberci od února 2015
konzultačním střediskem pro Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V).
Vzdělávání na VU3V je určeno pro ty,
kteří se z různých důvodů nemohou

Jan Kubánek, ZOO Liberec

nebo nechtějí zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost,
zdravotní a časové důvody, finanční
náročnost na dopravu apod.).
Jedná se o novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Podmínky studia,
témata virtuálních kurzů, přihlášky
ke studiu a bližší informace získáte
na www.kvkli.cz v sekci Služby –
VU3V, nebo osobně v Krajské vědecké knihovně v Liberci, v Hudební
knihovně ve 4. patře.

V areálu ZOO Liberec najdete
buvolce běločelé ve společné expozici se zebrami Chapmanovými. Ta
se nachází přímo u budovy nového
vstupu. V těchto dnech liberecké
stádo zahrnuje čtyři samce a tři
samice.

neseďte doma

leden 2015

Jedna z nejvýznamnějších libereckých
rodin, která na přelomu 19. a 20. století
významně ovlivnila město a jeho tvář, je
tématem nového libereckého turistického
okruhu nazvaného Po stopách Liebiegů.
Pavel Chmelík
Rodina textilních průmyslníků se zasloužila o rozvoj průmyslu
na Liberecku a firma Johann Liebieg & Co. svého času zaměstnávala
tisíce zdejších obyvatel. Jejich liberecká textilní fabrika byla jedním
z největších výrobců látek v celé
tehdejší monarchii.
Stopy po působení Liebiegů
jsou v Liberci patrné dodnes, a to
především v podobě řady architektonických památek. Nový turistický
a průvodcovský okruh, který rozšiřuje nabídku města pro návštěvníky,
provede zájemce více či méně známými místy v Liberci.
Objekty a místa jsou označena očíslovanými skleněnými tabulkami nebo
stojany, z nichž se lidé dozví základní
informace ve čtyřech jazycích.
K novému průvodcovskému
okruhu byla také vydána čtyřjazyčná brožura, která je volně dostupná
v městském informačním centru
spolu s mapovým podkladem,

podle něhož mohou turisté putovat
po Liberci.
Trasa návštěvníky zavede na sedmnáct míst. Například do Liebiegova
městečka, na původní sídliště Domovina, k vilám rodiny či na Libereckou
výšinu. Součástí brožurky je také přehled průmyslové architektury partnera projektu – polské Jelení Hory. Více
informací lze získat na městském informačním centru a na internetu www.
visitliberec.eu/liebieg, kde je k dispozici interaktivní mapa všech míst.
Nový průvodcovský okruh Po
stopách Liebiegů vznikl za podpory
Fondu mikroprojektů Cíl 3 v Euroregionu Nisa.

liberecký zpravodaj

Nový turistický okruh
mapuje stopy Liebiegů
v Liberci

LIBEREC – PO STOPÁCH LIEBIEGŮ
JELENÍ HORA / JELENIA GÓRA –
PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA

LIBEREC – ŚLADAMI RODZINY LIEBIEGÓW, JELENIA GÓRA – ARCHITEKTURA
PRZEMYSŁOWA | LIBEREC – NACH DEN SPUREN VON LIEBIEG, JELENIA GÓRA –
INDUSTRIEARCHITEKTUR | LIBEREC – IN THE FOOTSTEPS OF THE LIEBIEG FAMILY,
JELENIA GÓRA – INDUSTRIAL ARCHITECTURE

Rozpočet na rok 2015
Jak se v něm vyznat a co přináší?
Na besedu zve Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora
Úterý 27. ledna od 17.00
Přízemí liberecké radnice,
místnost č. 11 – zastupitelský sál

Zajímá vás, z čeho se skládá rozpočet města,
co bude město financovat v roce 2015, jak se
vyvíjí jeho zadlužení nebo jak může město
zvýšit své příjmy?

Přijďte se zeptat náměstka pro ekonomiku a pracovníků magistrátu
Návrh rozpočtu si můžete také stáhnout na www.liberec.cz/rozpocet2015. K dispozici bude přímo na besedě v tištěné podobě.
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Kroky města ke snižování
kriminality pokračují
Také v roce 2015 bude Městská policie Liberec žádat o dotace
v rámci Programu prevence kriminality, který na svém 1. letošním zasedání vzali na vědomí liberečtí radní.
Podle primátora Tibora Batthyányho je prevence zásadní při snaze
o potlačování kriminality na území města. „Zločinům i materiálním škodám je samozřejmě nutné
účinně předcházet, a právě v tom
tkví role městské policie,“ komentoval primátor.
Jedním z osvědčených prostředků prevence je městský kamerový
systém. Ten chce letos městská
policie za pomoci dotace od Ministerstva vnitra ČR rozšířit o další sledovací bod v ulici Jáchymovská na
Františkově. „Tato lokalita spojuje
několik cílů – Základní školu Švermova, ubytovnu pro sociálně slabé
osoby, rekonstruované školní hřiště a parkoviště podél panelových
domů, kde jsme zaznamenali vyšší
počet krádeží vozidel,“ vysvětlil
ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.
Počet kamerových bodů ve městě tak stoupne na 29. „Ve srovnání
s jinými příhraničními městy je to
pořád poměrně nízké číslo. Například v Ústí nad Labem je rozmístěno více než sto padesát kamerových
bodů,“ konstatoval primátor Tibor
Batthyány a dodal, že v Liberci není
záměrem pokrýt celé město, ale
využít odrazujícího účinku kamer
na vytipovaných problematických
místech.
Městská policie chce také pokračovat v loni rozjetém projektu tzv.
„kurýrů prevence“, na němž strážníci spolupracují s aktivními seniory.
Skrze dobrovolníky z řad seniorů
mohli městští policisté předávat
osvětu a aktuální bezpečnostní
informace mnohem širšímu okruhu seniorů. Projekt se tedy ukázal
jako úspěšný, a proto by měl letos
pokračovat v ještě větším rozsahu.
I v tomto případě bude městská
policie usilovat o státní dotaci. Samozřejmostí pak budou standardní
preventivní aktivity městské policie,
spočívající v přednáškách, osvětové
činnosti, prezentacích a ukázkách.
Statistiky kriminality na území
města Liberce za loňský rok ukazují
v mnoha ohledech pozitivní posun.
Oproti předešlému roku o 7 % ubylo trestných činů a bylo odcizeno
o 15 % méně vozidel. Krádeže automobilů se díky preventivním opatřením městské policie poměrně
úspěšně daří eliminovat například
na oficiálních parkovištích SKI areálu Ještěd.


Městské firmy čekají
zásadní změny

rada města / zprávy z radnice

První krok k zavedení nových pravidel při obsazování míst
v představenstvech městských společností učinili radní na
zasedání valných hromad několika společností.
Josef Šedlbauer

Dopravní podnik, Technické
služby, Sportovní areál Ještěd
a Liberecká IS jsou akciové společnosti, jejichž výhradním nebo
většinovým vlastníkem je statutární město Liberec. Po každých
volbách v nich dochází k výměně
členů představenstva a dozorčí
rady. Politici v představenstvu
ovšem jen těžko mohou mít
potřebné kompetence a fakticky
je řízení na řediteli a dalších členech
managementu. Vedení města Liberec
chce tento stav změnit.
Představenstva firem se zmenší
a budou tvořena přímo lidmi z managementu firmy. Odpadne tak zbytečný mezičlánek politicky obsazovaného představenstva (v případě DPMLJ
devět placených pozic, u ostatních
firem pět až šest míst). Klíčovou pozicí
se stane ředitel společnosti, který bude
vybrán v otevřeném výběrovém řízení.
Město jako vlastník si samozřejmě
musí udržet kontrolu nad svými společnostmi, k tomu ovšem stačí zastoupení v dozorčí radě. Dozorčí rady budou
posíleny personálně i pravomocemi
tak, aby mohly účinně kontrolovat
management a dohlížet na vlastnické
zájmy města.
„Obdobný model úspěšně funguje
například v Krajské nemocnici Liberec.
Formálně tam byl zaveden už dříve,
ale teprve předloni se podařilo provést reálné výběrové řízení na ředitele
a odstranit z představenstva a managementu firmy politicky dosazené osoby,“
říká liberecký radní a zároveň předseda
dozorčí rady KNL Josef Šedlbauer.
Transformaci řízení obchodních
společností nelze provést okamžitě,
protože zahrnuje řadu kroků. Do představenstev byli na přechodnou dobu
nominováni zástupci města s jasně
vymezenými úkoly. Mezi ně patří:
P
Zadat a nechat zpracovat
forenzní audit společnosti.
P Připravit a realizovat výběrové
řízení na ředitele společnosti. Výběrová řízení budou otevřená, o nominaci
kandidátů budou požádány i personální agentury. V hodnoticí komisi
bude zastoupena opozice, zástupce
zaměstnanců, personalista a externí
odborník v oblasti působnosti firmy.
Tito členové budou mít v hodnoticí
komisi poloviční zastoupení.

P Připravit úpravy stanov společnosti ve smyslu změny počtu členů
a kompetencí členů představenstva,
dozorčí rady a valné hromady, popř.
dalších organizačních změn.
P Připravit návrhy pro organizační změny na magistrátu tak, aby byla
posílena pozice města jako objednatele, včetně kontroly rozsahu a kvality prací, objednávaných městem
u svých obchodních společností.
P Ve spolupráci s vedením města
připravit vlastnickou politiku města
v jednotlivých obchodních společnostech.
P Úkolem transformačního představenstva je kromě toho běžná činnost řízení společnosti a komunikace
se zaměstnanci tak, aby transformace
mohla úspěšně proběhnout.
Primátor Tibor Batthyány zdůrazňuje:
„Členství v transformačním představenstvu je krátkodobá funkce spojená
s intenzivní prací. Nominovaní členové
představenstev musí mít proto zkušenosti z oboru činnosti, případně ze
statutárních orgánů podobných firem,
nebo musí jít o manažera či podnikatele
se zkušenostmi v řízení společností. Jako
vhodní členové se mi jeví také lidé s ekonomickým či právnickým vzděláním,
kteří doplní takto vzniklé představenstvo. A nemusí jít vždy o zastupitele či
politika, vhodné kandidáty jsme hledali
i zcela mimo politické uskupení.“
„Profesionální řízení městských
firem je hlavním předpokladem pro
zlepšení jejich hospodaření. Naším
cílem není městské firmy připravit k privatizaci, ale naopak k dlouhodobé prosperitě. Nejde ale jen o změny v městských společnostech, ale i související
změny v řízení města. Městské firmy
musí mít na straně města profesionálního a spolehlivého partnera,“ uzavírá
náměstek primátora pro ekonomiku
Jan Korytář.
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Cyklostezka U Nisy
bude delší
Další část cyklostezky má vzniknout podél řeky Nisy za čistírnou
odpadních vod v Růžodole. Město
chce výstavbu financovat pomocí
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR. „Náklady jsou
vyčísleny na 13,8 milionu korun
bez DPH, přičemž dotace by mohla
pokrýt 85 procent nákladů,“ uvedl
náměstek pro technickou správu
majetku města Tomáš Kysela.
Asi 1 100 metrů dlouhý úsek smíšené stezky pro chodce a cyklisty
bude napojen na stávající cyklostezku U Nisy u jezdeckého areálu
v Selské ulici. Odtud povede podél
areálu čistírny odpadních vod a kolem kompostárny, kde naváže na
stávající panelovou cestu. O kus dál
stojí v cestě poměrně rušná Londýnská ulice, proto zde bude zřízen
přejezd pro cyklisty. Pak se cyklisté
zase můžou pustit po stezce podél
Londýnské ulice až ke křižovatce
s ulicí Stříbrný kopec.
Pokud bude město s žádostí o dotaci úspěšné a sežene ve svém rozpočtu peníze na spoluúčast, vypíše
na jaře výběrové řízení na dodavatele a v červenci by se mohlo začít
s výstavbou. Na webových stránkách města www.liberec.cz si můžete přehrát video, které plánovanou
cyklostezku popisuje.

Příprava digitální mapy
Libereckého kraje
Uzavření dohody mezi statutárním městem Liberec a Libereckým
krajem, podle níž město mimo jiné
zapůjčí Libereckému kraji potřebná
data pro vytvoření digitální technické mapy veřejné správy kraje,
schválili liberečtí radní. Město již
bezmála osm let provozuje, aktualizuje a zhodnocuje vlastní digitální
technickou mapu Liberce spolu se
správci inženýrských sítí. Jak kraj,
tak i město Liberec mají zájem se
stát zakládajícími členy případného
budoucího Družstva DMVS LK.
Předmětem činnosti družstva bude
distribuce služeb eGovernmentu
v oblasti prostorových dat prostřednictvím informačního systému Digitální mapa veřejné správy
DMVS LK v rozsahu práv a povinností členů. „Pilotní projekt by měl
být spuštěn na podzim tohoto roku
a časem bude mapa přístupná i občanům. Věříme, že vznik digitální
technické mapy Libereckého kraje
lidé ocení,“ přiblížila Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro
územní plánování, veřejnou zeleň
a životní prostředí.

www.liberec.cz/rada
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Více naslouchat – cesta k rozvoji organizací města
Přibližně šedesát ředitelů příspěvkových organizací města z oblasti školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví
zaplnilo ve čtvrtek 8. ledna obřadní síň historické radnice. Primátor Tibor Batthyány jim spolu s náměstkem Ivanem
Langrem slíbili podporu vedení města i pro tento rok.

Zuzana Minstrová

Přibližně šedesát ředitelů
příspěvkových organizací města
z oblasti školství a kultury, sociálních
věcí a zdravotnictví zaplnilo ve čtvrtek 8. ledna obřadní síň historické
radnice.
Hlavní cíl novoročního setkání
vedení města Liberce s řediteli příspěvkových organizací byl jasný:
poznat se navzájem a dozvědět se
i to, jakou konkrétní podporu by
vedení jednotlivých organizací od
nového vedení města přivítalo.
„Budeme dělat maximum pro to,
abyste fungovali aspoň tak dobře
jako doteď. My vám k tomu budeme
co nejvíc nápomocni,“ řekl primátor
Tibor Batthyány.
Náměstek primátora pro školství,
kulturu, sociální věci a cestovní ruch
Ivan Langr připomněl, že sice část

šéfů organizací už osobně poznal,
ale že by trvalo až tři měsíce, než by
se postupně setkal se všemi. Zdálo se
mu proto jednodušší pozvat všechny
ředitele ke společnému setkání na

radnici, a tak se pozdravit se všemi
najednou.
„Přál bych si, abyste ještě víc
naslouchali rodičům a svým klientům.
I to totiž považuji za cestu k rozvoji

>> Ke stavu městských financí…
Dokončení ze strany 1.
Jedna z věcí, která je koaliční prioritou prvořadého významu, je přehodnocení dlouhodobých smluv města
s dalšími společnostmi a zlepšení
fungování městských společností.
Tento krok nepovede pouze k úsporám na straně výdajů, ale bude také
nutné posílit některé odbory města,
aby město mělo vůbec kapacitu
potřebné změny prosadit. Městské
firmy totiž většinou nemají zcela
jasné a dlouhodobé zadání od vedení
města a město zde také dostatečně
neprovádí potřebnou kontrolu.
Ekonomický náměstek Jan Korytář. 
Rozpočet a rozpočtové změny jsou
dosti nepřehledné, a to i pro mnohé 2015 proto bude předložen již v nové
úředníky a zastupitele, nehledě na struktuře.
veřejnost. Návrh rozpočtu na rok
Na městě bohužel neexistuje ani
ucelený systém výběru investičních
priorit, na které je potřeba vyčlenit
městské finance. Rok 2015 by měl
být proto i rokem zavedení systému
výběru investičních priorit v rámci
celé městské skupiny.
Samotný rozpočet na rok 2015
by měl stát na těchto principech:
- větší přehlednost a srozumitelnost i pro nové zastupitelé a řadové
občany
- omezení investičních výdajů do
doby, než dojde ke stanovení investičních priorit města
- vytvoření větší finanční rezervy,

která by měla umožnit lépe využít
dotačních příležitostí
- přesun části peněz původně
určených na externí firmy na posílení
personálních kapacit radnice
- omezení všech zbytných výdajů
tam, kde město nemá dobře nastavené dlouhodobé smlouvy s dalšími
subjekty do doby, než dojde k přehodnocení těchto smluv
- personální posílení oddělení,
kde se očekává pozitivní dopad na
městský rozpočet – oddělení dotací,
právní, veřejných zakázek, ekonomiky, technické správy a dalších pozic.
Návrh rozpočtu, tak, jak jsem ho
převzal, nebyl dle mého názoru připraven ke schválení, jak tvrdí kolega
Šolc. Změny se budou týkat desítek
položek v objemu desítek milionů
Kč. Dle vyjádření některých vedoucích odborů proběhla totiž pouze
počáteční fáze, kdy byly vedoucím
oddělení sděleny limity, do kterých
se mají vejít, jejich návrhy s nimi ale
již nikdo neprojednal.
Po revizi návrhu rozpočtu, která
by měla skončit začátkem ledna,
bude návrh rozpočtu předložen
radě města, finančnímu výboru a také
k připomínkování veřejnosti tak, aby
ho zastupitelstvo města mohlo schválit na svém příštím zasedání 29. ledna
2015.

našich organizací,“ zdůraznil náměstek Ivan Langr. „I když město Liberec
zahájilo nový rok, jak víte, rozpočtovým provizoriem, slibuji vám, že se
pokusíme udržet příspěvky města
alespoň v té rovině, v jaké byly minulý
rok,“ doplnil.
Nejenom slova zněla obřadní síní
radnice. Několik písní světového
repertoáru z oblasti popu, jazzu,
blues a spirituálů zazpívala hostům
liberecká vokální skupina Akcent.
Toto pěvecké sdružení bylo založeno
v roce 2003 jako odnož gymnaziálního sboru Gaudea při SPgŠ v Liberci,
který vede také sbormistryně Helena
Krasnická. Většina původních členů
vokálního sdružení byla absolventy
školy, kteří se po maturitě nechtěli
vzdát zpěvu a kolektivu bývalých
spolužáků.

Územní studie
–
bývalý statek

Krásná Studánka
Odbor hlavního architekta
jako pořizovatel územních
studií pro město Liberec
oznamuje, že
v úterý 3. 2. 2015 od
15.00 se v zasedací
místnosti č. 11 budovy
historické radnice
uskuteční opakované
veřejné projednání
územní studie na lokalitu
bývalého statku – Krásná
Studánka vypracované
dle stavebního zákona.
Územní studie se
zpracovává pro území,
kterým to stanovuje
platný územní plán města
Liberce z roku 2002.
Podrobnosti na http://1url.cz/UUZn
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Primátor jednal s hejtmanem o narovnání
financování příspěvkových organizací
O způsobu financování příspěvkových organizací nebo o zachování výše příspěvku od kraje na provoz tramvají
mezi Libercem a Jabloncem spolu jednali na prvním oficiálním setkání primátor Liberce Tibor Batthyány a hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
Jan Král

Primátor Liberce se setkal
s hejtmanem kraje především proto,
aby navázali vzájemnou spolupráci.
„Našli jsme společnou řeč a věřím,
že vztahy mezi městem a krajem se
podaří narovnat,“ řekl primátor Tibor
Batthyány.
Tibor Batthyány s Martinem
Půtou se dohodli, že se takto nad
společnými problémy budou scházet pravidelně jednou za měsíc. Už
v lednu proberou otázku dlouholetých nevyrovnaných vztahů zřizovatelských kompetencí mezi statutárním městem Liberec a Libereckým
krajem.
Některé městské příspěvkové
organizace, které sídlí na území
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MUŽI LIBERECKÉHO KRAJE. Hejtman Martin Půta s libereckým
Liberce, totiž slouží v menší či primátorem Tiborem Batthyánym na první společné schůzce na liberecké radnici.
Foto Jan Král
větší míře obyvatelům celého 

Libereckého kraje. Uvažuje se tedy
do budoucna o společném financování některých služeb. „Nechceme se
zatím bavit o konkrétních částkách,
ale především nastavit základní principy,“ upřesnil primátor.
Na první schůzce diskutoval
primátor s hejtmanem také o financování tramvajové dopravy. Vedení
města chce uskutečnit takové kroky,
aby Liberecký kraj v příštím období
nesnížil výdaje na provoz tramvajové
linky mezi Libercem a Jabloncem nad
Nisou. Podle primátora by se nejprve
mělo zapracovat hlavně na metodice
výpočtu podílu dopravy.
Více informací o dění v Libereckém kraji najdete v novém
magazínu Libereckého kraje na
http://magazin.kraj-lbc.cz.

Za jeden provaz Ministr obrany na návštěvě
Pružnější řešení aktuálních problémů
a do budoucna i provázanější
spolupráci některých městských
organizací by měla přinést užší
spolupráce mezi statutárními městy
Libercem a Jabloncem nad Nisou,
kterou chtějí navázat primátoři Tibor
Batthyány a Petr Beitl.
Jan Vrabec
„Na nedávné schůzce jsme se dohodli, že se
budeme vídat pravidelně, zhruba v měsíčních
intervalech, abychom vždy mohli probrat jak
aktuální témata, tak posun v dlouhodobějších
projektech, například společném Integrovaném plánu rozvoje území Liberec – Jablonec
nad Nisou,“ konstatoval primátor Liberce
Tibor Batthyány s tím, že vztahy mezi oběma
sousedními městy je potřeba nadále prohlubovat.
Na posledním společném setkání, které se
konalo v horském hotelu Ještěd, diskutovali primátoři o majetkoprávních vztazích této unikátní
stavby a o možnostech její budoucí rekonstrukce.
Krom toho se čelní představitelé sousedních měst
bavili o aktuální situaci v Dopravním podniku
měst Liberce a Jablonce nad Nisou a probírali už
i konkrétní možnosti budoucí spolupráce.
„Například jsme hovořili o tom, že by jablonečtí
strážníci mohli být školeni u nás v Liberci,“ uvedl
primátor Tibor Batthyány.

libereckých chemiků

Ministr obrany Martin Stropnický, který postupně navštěvuje všechny vojenské
posádky, zavítal 9. ledna poprvé do zázemí libereckého 31. pluku radiační,
chemické a biologické ochrany.
Jan Vrabec
Ministr si při návštěvě prohlédl kasárna a seznámil
se se strukturou a hlavními úkoly liberecké jednotky, která své chemiky nasazuje jak v zahraničních
operacích, tak v rámci Integrovaného záchranného
systému.
Za doprovodu primátora Liberce Tibora Batthyányho, náměstka hejtmana Josefa Jadrného a brigádního
generála Ladislava Junga se pak ministr podíval na
dynamické ukázky zásahu chemických specialistů
a utajena nezůstala ani nejnovější speciální technika jednotky v čele s lehkým obrněným vozidlem
S-LOV-CBRN, vybaveným průzkumným dálkově ovládaným robotem. „Krom toho jsme se podívali do
muzea chemického vojska, které podrobným způsobem mapuje jeho historii od vzniku plynové služby
až po současnost,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány, který pak ministra pozval na krátkou návštěvu
liberecké radnice.
Podle Tibora Batthyányho je přítomnost chemického pluku pro město nejen velmi přínosná, ale
i prestižní. „Špičkoví specialisté z Liberce mají díky
zahraničním misím velké renomé po celém světě.
A samozřejmě jsou velmi platní i u nás, a to nejen

z odborného hlediska. Stačí si vzpomenout na velkou
výpomoc chemiků při povodních,“ uvedl primátor
s tím, že i on vnímá problémy jednotky s nedostatkem
financí na potřebné investice.
Právě ty by návštěva ministra mohla alespoň částečně vyřešit. Martin Stropnický si totiž v libereckých
kasárnách poznamenal vše, co zdejší chemiky trápí,
a přislíbil, že i přes našponovaný rozpočet by se
potřebných financí měli v co nejbližší době dočkat.
„Ve všech rozpočtech se dá něco najít, záleží na prioritách,“ poznamenal na to konto ministr.

sociální služby

leden 2015
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Dám to aneb zaměstnávání Pracovní uplatnění má být
zdravotně postižených v praxi samozřejmostí pro každého
Seminář s názvem „Dám to! Aneb práce lidí se zdravotním
postižením v praxi“ nabídne návštěvníkům poutavé
příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří si našli práci
v běžných firmách. Akce proběhne v úterý 27. ledna
v Krajské vědecké knihovně v Liberci od 11 do 18 hodin.
Veronika Iblová, Rytmus Liberec
Seminářem bude ukončena putovní
výstava fotografií, kterou během podzimu a zimy v Libereckém kraji pořádala organizace Rytmus Liberec, o. p.
s. Záštitu nad putovní výstavou a nad
závěrečným seminářem převzal primátor města Liberce.
„Chceme odbourávat zkreslené představy o zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením. Vnímáme, že většinová
společnost automaticky zařadí tyto
lidi do chráněných dílen, a to i přesto,
že jsou mezi nimi tací, kteří zvládnou
práci stejně dobře jako lidi bez zdravotního postižení,“ hovoří o důvodu vzniku
semináře ředitelka organizace Rytmus
Liberec Ing. Antónia Dechťarová.
Na programu se budou vedle lidí se
zdravotním postižením podílet také
neziskové organizace z Libereckého
kraje, které jim poskytují podporu
při jejich pracovním osamostatnění.
Nedílnou součástí programu bude

účast firem, které lidem se zdravotním
postižením daly příležitost a zaměstnaly
je. Seminářem provede herec z divadla
F. X. Šaldy Michal Maléř.
Pro navštěvníky zde bude připravena řada inspirativních vystoupení
jako například diskusní panel zástupců
celorepublikových společností, jako
jsou VZP, ČSOB nebo Česká spořitelna,
které na semináři budou prezentovat
svou personální politiku a společenskou
odpovědnost. Za pozornost budou stát
i zkušenosti ředitele Jedličkova ústavu
v Liberci, který promluví o přípravě studentů na trh práce.
Seminář „Dám to!“ je svého druhu
netradiční vzdělávací akcí v libereckém
regionu. Jeho cílem je upozornit na
problematiku (ne)zaměstnanosti lidí se
zdravotním postižením a také ukázat,
že i přes svá zdravotní omezení mohou
kvalitně odvádět svou práci a přinášet
svému zaměstnavateli řadu pozitiv.

Poradna pro cizince v Liberci
V Liberci žije přes osm tisíc cizinců, v Libereckém kraji
pak více než 16,5 tisíc obyvatel s jiným než českým
občanstvím. Podobně jako v celé České republice
přicházejí i sem cizinci nejčastěji z Ukrajiny, Slovenska,
Vietnamu, Ruské federace nebo Polska. V poslední době
narůstá počet cizinců ze zemí EU.
Michaela Límová, CIC
Město Liberec bylo odnepaměti
místem soužití národů a menšin. I dnes
zde působí celá řada uskupení, jejichž
cílem je usnadnit společné soužití,
a koná se zde mnoho kulturních a společenských událostí, například Letní
festival cizinců a národnostních menšin
žijících v Liberci, Snídaně národností,
a další. Jednou z organizací, která napomáhá včlenění a přijetí cizinců, je i Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC).
Ze zkušenosti CIC vyplývá, že určité
překážky v České republice překonávají
jak občané EU, tak cizinci ze zemí mimo
EU. Nově příchozí cizinci potřebují informace a pomoc v řadě životních situací.
Potřebují se naučit český jazyk, seznámit
se se zákony a dalšími předpisy, rozumět
svým právům a povinnostem v nové
zemi, najít si bydlení a zaměstnání, zajistit školní docházku pro své děti apod.
Na začátku zpravidla nemají vytvořené
sociální vazby, a tak se nemohou spo-

lehnout na rodinné příslušníky, přátele
či známé v situacích, ve kterých to čeští
občané běžně dělají.
Centrum pro integraci cizinců již
11. rok pomáhá cizincům v jejich integraci do české společnosti. Od začátku
roku 2014 rozšířila své služby i v Liberci,
kde doposud byli cílovou skupinou
podobných organizací spíše občané
mimo EU. Cílem všech aktivit CIC je,
aby se příchozí stali soběstačnými,
samostatnými a rovnoprávnými členy
naší společnosti, aby měli zabezpečeny základní životní potřeby, vytvořeny
důstojné podmínky pro svůj život a našli
v České republice uplatnění.
V Liberci poskytuje CIC odborné
sociální poradenství na stejné adrese
jako sdružení s podobným posláním –
Foreigners, na adrese Moskevská 27/14.
Další informace o činnosti a akcích
CIC (např. kurz pro děti cizinců) najdou
zájemci na www.cicpraha.org.

Jednou z největších bolestí současné společnosti je
a bohužel bude nezaměstnanost. Týká se to všech,
i těch, kteří musí překonávat bariéry svého zdravotního
stavu. Této skupině lidí je s finanční podporou EU
věnován projekt Sdružení TULIPAN „Zaměstnání není
samozřejmost“.
Radka Kotoučková, koordinátor projektu

Hlavní cíl projektu souvisí se
základním posláním mnoholeté
činnosti Sdružení TULIPAN na území
Libereckého kraje a tím je posílení
pracovní integrace zdravotně znevýhodněných osob, odstraňování
bariér znesnadňujících jejich vstup
a udržení se na trhu práce.
Účastníci projektu budou v jeho
první polovině odborně a profesně
vzděláváni, v druhé části bude cca
dvacet z nich zaměstnáno na částeč-

né pracovní úvazky. Po celou dobu
projektu bude mít každý k dispozici
individuální a komplexní poradenství.
V současné chvíli probíhají pohovory s potenciálními účastníky, kdy první
skupiny vybraných již absolvovaly
pracovní diagnostiky a individuální pohovory s psychologem. Další
čekají na začátku nového roku.
Podrobné informace a kontakty
jsou k dispozici na webových stránkách www.sdruzenitulipan.cz
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zadáno pro názory libereckých zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj
Vrtěti psem
Jedno ze žhavých městských témat
je úctyhodný záměr mladých lidí kolem
spolku Zachraňme kino Varšava (ZKV)
vrátit kino liberecké veřejnosti. To téma
by nebylo tak žhavé, kdyby se jasně rozdělily role mezi město a spolek ZKV. Město
jako vlastník kina Varšava by na sebe
převzalo závazek, že ze svého rozpočtu
postupně vyčlení peníze na obnovu kina,
a spolek ZKV se na druhou stranu zaváže,
že bude kino sloužit veřejnosti. Proto
Starostové pro Liberecký kraj chtějí, aby
mezi městem a spolkem vznikl co nejdříve
právní vztah, který by jednou pro vždy
situaci vyjasnil.
Dnes má spolek ZKV podepsanou
nájemní smlouvu s městem na dobu
sedmi let, z té však hrozí oběma stranám
řada rizik. Smlouva se například vůbec
nezabývá tím, jak se spolu město a spolek
vyrovnají při skončení nájmu za úpravy,
které spolek ZKV zaplatí ze svého. Městu
tak hrozí, že při skončení smlouvy po
sedmi letech nebo i dříve z důvodu výpovědi, bude muset zaplatit spolku nemalé
peníze za všechna zhodnocení kina.
Spolku zase hrozí vleklé spory s městem

Liberec už není
jen městem sportu
Rok 2014 byl v Liberci něčím průlomovým. Jako gejzír vyletělo na světlo
libereckých ulic několik velice slibných iniciativ občanů, kteří si uvědomili, že město
tvoří především oni. Trend, který začal
někdy v roce 2012, se postupně rozšiřoval
a začíná sklízet své plody. Mohli jsme se
tak zúčastnit Kina na ulici, zajít na mnohé
koncerty různých žánrů, být dobrovolníky nebo se jen potěšit mozaikami koček
rozesetými po celém Liberci. Život občanů
v Liberci získává nové kvality a nemělo by
to zůstat stranou politické podpory.
Na posledním zastupitelstvu se rozhořela diskuse nad tématem Kina Varšava, které
se stává svým způsobem vlajkovou lodí pro
podobné aktivity. „Starostové pro Liberecký kraj tlačili koalici k tomu, aby vytvořila
koncept přístupu k těmto iniciativám. My
sami máme vizi i konkrétní představu práce
s těmito iniciativami. V duchu toho chceme
uchovat zejména svobodu a individuální
zodpovědnost, zároveň však chceme nabídnout pomocnou ruku a co nejvíce otevřít

o výši těch náhrad, ale také spory s jeho
donátory a poskytovateli dotací.
To byl důvod, proč Starostové na prosincovém zastupitelstvu prosazovali, aby
město uvolnilo ze svého rozpočtu 400 000
Kč na zaplacení stavebních prací, které
nechal spolek ZKV provést na městském
majetku. Nakonec (bez podpory Starostů)
zvítězil nelogický a v praxi asi ojedinělý
postup, totiž že město poskytlo spolku
dotaci 400 000 Kč, kterou spolek už jako
své peníze použije na zhodnocení majetku
města. Je to podobné jako kdyby vlastník
bytu daroval svému nájemníkovi peníze,
aby si upravil byt podle svého. Vlastník
bytu by tak měl sice od svého nájemníka
„pokoj“, ale při skončení nájmu by po
něm nájemník mohl chtít zaplatit vylepšení bytu, které pořídil za peníze vlastníka.
Starostové úsilí spolku o obnovu kina
Varšava od počátku podporují. Proto jim
záleží na tom, aby vztahy mezi městem
a spolkem ZKV byly jasně a dlouhodobě
smluvně dohodnuté. Nepřejí si, aby projekt brzdily opakované dohady o všem
možném, neboť by to mohlo časem vést
k jeho znevážení.
Michal Hron, Antonín Ferdan
Starostové pro Liberecký kraj

dveře radnice pro podobné akce a umožnit
jim i propagaci jejich činností,“ zpřesňuje
Antonín Ferdan, zastupitel SLK.
„Veřejný prostor není pouze hmota, ale
i nálada a komunikace, která se v té hmotě
odehrává. Zatím nikdo neví, jak k tématu
bude přistupovat současná koalice, my jsme
však vždy připraveni se sejít, diskutovat
nebo se i do akcí pro obyvatele města zapojit,“ dodává Květa Vinklátová, zastupitelka
za SLK. Je zatím nezodpovězenou otázkou
nakolik bude tyto iniciativy podporovat
a vyhledávat současná koalice.
„Koalice by si měla jasně stanovit, co
a jak chce podpořit a být při tom aktivní.
Zatím jsme ale neviděli ani programové
prohlášení, což běh věcí trochu brzdí,“
připojuje svůj názor Jan Berki, předseda
klubu SLK. Před zastupiteli se otevírají dveře
k mnoha nápadům a jejich přehlížením by
mohla koalice městu ublížit. V roce 2015 nás
pravděpodobně čekají, vyjma již tradičních
akcí, Piána na ulici, umisťování Knihobudek,
čtení jmen obětí holocaustu v den Jom ha
šoa, ale i rozvoj carsharingu nebo LETS
a Noc venku. SLK budou tyto aktivity podStarostové pro Liberecký kraj
porovat.

Zastupitelský klub KSČM
Povolební tanečky
při ustavování orgánů města
– komisí a výborů,
dosud nemají konce
Jen tah opozice za jeden konec provazu
vyjma TOP09 pomohla zvrátit zamýšlený
povolební podvod Změny pro Liberec (ZpL),
který lze doložit rozeslaným návrhem
náměstka J. Korytáře pro obsazení výborů,
které bylo v přímém protikladu s předvolebními sliby v jejich Desateru. Zde byl slibován
respekt k menšinovému názoru a kontrolní
roli, konkrétně tedy předsednictví kontrolního a finančního výboru pro opozici
a zastoupení všech zvolených subjektů ve

všech výborech. Tento návrh prošel i radou
města ve složení ZpL a ANO. Teprve po
tlaku opozice s odkazem na lhaní voličům
došlo ke změně. E-mailová diskuse dospěla
k určitým kompromisům, ale ne k řádné
přípravě materiálu pro jednání zastupitelstva. Chyběla struktura komisí v návaznosti
na výbory. Odmítli jsme nesystémovost
a nepřipravenost předkládaného materiálu.
To, že je rozpor k takto základním metodám
a formám řízení i uvnitř koalice, prokázalo
prosincové zastupitelstvo. Opozice opět
vyjma TOP09 z těchto důvodů podala návrhy
pouze do finančního a kontrolního výboru.
Následně si koalice s TOP09 obsadila pouze
školský výbor a na výbor pro územní plán
již nedošlo a navíc o jeho zřízení následně
náměstkyně K. Hrbková (ZpL) neprojevila
velký zájem…
A co říká zákon na předložený materiál
rady?
Struktura dalších orgánů města je daná
zákonem o obcích. Zákon říká, které orgány
města jsou povinné, a tedy musí být zřízeny a určuje jejich minimální počet. Jsou to
1. výbor finanční – důležitý pro sestavování
rozpočtu a kontrolu hospodaření. 2. výbor
kontrolní, který ze zákona kontroluje plnění
usnesení zastupitelstva a rady města. Výbory
jsou nejméně tříčlenné. Zřízení ostatních
výborů je na vůli zastupitelstva a u komisí

na vůli rady města. V zákoně o obcích je to
upraveno formulací „může zřídit“.
Potud suchá teorie. Jak je všeobecně
známo, že „šedivá je teorie a zelený je strom
života“, což platí i v tomto případě. Nově
zvolená rada města usnesením č. 1164/2014
vyslovila souhlas s návrhem na zřízení
výborů finančního, kontrolního, školského
a pro územní plán a stanovila (doporučila)
počty jejích členů včetně souhlasu se statuty
těchto výborů. Toto usnesení však v sobě
skrývá několik nejasností – rada souhlasí
s návrhem – kdo ho podal a měl k němu
oprávnění? Může rada města souhlasit či
nesouhlasit se zřízením finančního a kontrolního výboru, když tyto jsou ze zákona
povinné a zřizuje je
zastupitelstvo? Neosobuje si rada města více
pravomocí, než jí ukládá
zákon o obcích? Kdyby
rada města předložila
do zastupitelstva pouze
materiál o zřízení povinných výborů včetně
určení počtu členů
a projednala v rámci
jednání jednotlivých zastupitelských klubů
termín k předložení dalších návrhů na zřízení výborů, bylo by to zcela pořádku a jistě by
se předešlo zbytečným diskusím jak v tisku,
tak na samotném jednání zastupitelstva.
Divíme se zástupcům koaličního partnera
ZpL, kteří jsou politickými matadory, že je
tento postup vůbec nenapadl. A to zvláště
potom, co minimálně uplynulé čtyři roky
poslouchali diskuse občanů o stavu schůdnosti komunikací, problémů s privatizací
majetku apod. Je tedy otázkou, zda např.
dopravní výbor by nebyl více žádoucí než
komise.
Výbory zastupitelstva jsou podle našeho
názoru důležitějšími orgány než komise
rady. Mají na rozdíl od komisí také kontrolní funkci, jejich zprávy se na jednáních
zastupitelstva prezentují – schvalují se
(kontrolní výbor), nebo se o nich informuje.
Členem výboru zpravidla bývá některý ze
zastupitelů, který může na problematiku
přednesenou občany jak rovnou reagovat,
tak ji bezprostředně zařadit na jednání
příslušného výboru. Oproti tomu výstupy z komisí, které dosud zřízeny nebyly,
protože není jasná jejich struktura, jsou
pouze v radě města. Je tedy otázkou, kde
je slibovaná transparentnost a zapojení
občanů do liberecké politiky jak za strany
ZpL, tak i ANO?
Z astupitelky za KSČM

IPRÚ

leden 2015
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Stav příprav Integrovaného plánu rozvoje
území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou
Představitelé statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou se v prosinci poprvé sešli nad tématem dokončení
Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou. Jde o základní rozvojový dokument, který
umožní realizaci integrovaných projektů v období 2014–2020.
Jan Vrabec

Jednání primátorů Tibora
Batthyányho a Petra Beitla spolu
s náměstky pro rozvoj Janem Korytářem a Lukášem Pletichou se zúčastnili
také pracovníci z patřičných odborů,
a to s cílem seznámit všechny zúčastněné s aktuální fází přípravy IPRÚ.
„Shodli jsme se, že obě strany by
měly co možná nejdříve odsouhlasit
návrh Memoranda o spolupráci na
přípravě IPRÚ,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány. Finální znění
deklarace společných zájmů statutárních měst při přípravě na nové
programovací období EU by zastupitelstva Liberce i Jablonce nad Nisou
měla schvalovat v lednu.
Ze středečního jednání dále vyplynulo, že je potřeba specifikovat tři až
čtyři základní témata, na která se

při čerpání evropských
dotací soustředit, a řeč
přišla také na rozdělení
financování rozvojového dokumentu. Jednou
z možností je rozdělit jej
podle poměru obyvatelstva. V takovém případě
by Liberec zaplatil dvojnásobek toho, co Jablonec nad Nisou (poměr
2:1).
V lednu pak budou obě
města nominovat členy do Řidícího
výboru IPRÚ. „V tomto případě bude
Liberec nominovat pět svých zástupců a Jablonec nad Nisou čtyři. Další
čtyři členové pak vzejdou z odborníků z neziskového sektoru, akademické půdy či hospodářské komory,“

konstatoval primátor Tibor Batthyány
s tím, že dva z pěti zástupců statutárního města Liberec by měli být politici a zbylí tři odborníci, kteří již mají
zkušenosti s evropskými dotacemi.
K dosavadní pracovní verzi IPRÚ
již padlo více než 400 připomínek.

Bude nutné zřídit pracovní
skupiny a vrátit se k revizi
strategického zaměření
a k návrhové části. Kromě
toho bude nutné IPRÚ
zrevidovat s ohledem na
aktualizovanou metodiku.
Podle náměstka primátora
pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace Jana Korytáře chce mít město proces
přípravy IPRÚ a potenciální
využití cca 2 miliard evropských dotací maximálně pod kontrolou, a proto by některé práce, které
dosud zastávaly externí firmy, měly
přejít zpět na město. Z toho důvodu
bude s přípravou projektu IPRÚ
pomáhat nový stálý zaměstnanec
Magistrátu města Liberec.

Inzerce

Oberbank. Tak trochu jiná banka.
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odpovědi na dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.
Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory
magistrátu.
poděkování za opravu
chodníku spol. magna
V listopadovém vydání Libereckého
zpravodaje jsme otiskli poděkování
paní Ivanky Janků za opravený chodník
v Kubelíkově ulici. Paní Janků děkovala magistrátu, jemuž ale tato chvála
nepatří.
O opravu chodníku se zasloužila
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia),
s.r.o., v jejíž režii byla též opravena
tamní autobusová zastávka.
Dle vyjádření Odboru správy
majetku SML byl v roce 2013 městem

informace / dotazy

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten,
kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž
území byl nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do tří let od jejího odevzdání, připadá věc do
vlastnictví obce. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají vždy na
Magistrát města Liberec. Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na www.liberec.cz/cz/prakticke‑informace/ztraty‑nalezy/.

Seznam věcí nalezených od 4. do 30. prosince 2014
391/14
390/14

zrealizován přechod pro chodce před
společností Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o., která finančně
na realizaci akce přispěla, a rovněž
chodník ke kruhovému objezdu na
ulici České mládeže.

Pomoc spotřebitelům

Jako spotřebitelé jste se již jistě setkali s nejrůznějšími
problémy. Velké riziko číhá například na předváděcích
akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané
kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta
a některým jsou odváděny srážky z důchodu.

389/14

www.vasestiznosti.cz a pomáhá spotřebitelům i jinými způsoby.
Populární je například tištěná
brožura „Jak nespadnout do pasti“
zaměřená na předváděcí akce
a podomní prodej a mnoho dalších
publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských
tématech (triky obchodníků, koupě
ojetého vozu a další), E samolepky
„Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci,
nezvoňte“ určené k volné distribuci.
Více informací najdete na internetové stránce www.dtest.cz.

kam o víkendu v liberci?
Městské informační centrum Liberec nabízí zdarma zasílání aktuálních
přehledů víkendových akcí a daších informací.
Stačí se přihlásit na www.visitLiberec.eu v sekci Newsletter. Na těchto
internetových stránkách vždy najdete aktuální nabídku akcí na celý měsíc
a mnoho dalších informací.

NABÍDNĚTE SVÉ SLUŽBY TURISTŮM
Majitelé ubytovacích, stravovacích či sportovních center se mohou
bezplatně prezentovat na webu www.visitLiberec.eu. Zájemci se mohou
hlásit na e-mailu info@visitliberec.eu nebo v Městském informačním centru
Liberec z boku Nového magistrátu.

drem, kniha, mikina, taška s tričkem
Peněženka – Eva Březíková

30. 12. 2014
29. 12. 2014

Nálezy DPMLJ – igelitová taška 2x, rukavice 3x, čepice, taška s vánočním ubrusem,
podložka na stůl

19. 12. 2014

388/14

Doklady – Branislav Pyskatý

19. 12. 2014

387/14

Finanční hotovost

19. 12. 2014

385/14

Peněženka – Radek Habásko

17. 12. 2014

383/14

Pouzdro na doklady – Miluška Hendrychová

12. 12. 2014

382/14

Nálezy DPMLJ: bota, rukavice 2x

12. 12. 2014

381/14

Hodinky

11. 12. 2014

379/14

Nálezy DPMLJ: svíčky, jízdenky, šála, brýle, karta Makro – Yuliya Yatsenko

9. 12. 2014

378/14

Rukavice

5. 12. 2014

377/14

Mobilní telefon

5. 12. 2014

376/14

Hůl

4. 12. 2014

375/14

Jízdní kolo, batoh – Dušan Beňo

4. 12. 2014

Reklama, která v Liberci funguje

45 500

Redakce
V takových, ale i v mnoha méně
kritických situacích je důležité znát
svá práva i povinnosti a vědět, na
koho se obrátit pro radu. Bezplatné
poradenství v oblasti spotřebitelského práva je poskytováno všem
zájemcům na telefonní lince dTestu
299 149 009 (pracovní dny 9–17
hodin, běžný telefonní tarif).
dTest, o.p.s., průběžné informuje
o nejaktuálnějších spotřebitelských
problémech a tématech, pomáhá
řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím služby

Nálezy DPMLJ: peněženka Milan Filanda, Petra Košťálová, brýle s plátěným pouz-

výtisků každý měsíc

www.liberec.cz/zpravodaj
Inzerce

Hyundai ix20

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř.
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.
Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku - Hyundai ix20 s bohatou výbavou již od 259 990 Kč.
Zvenku upoutá stylovým designem a kompaktními rozměry. Posuvná zadní sedadla poskytnou jedinečnou
variabilitu vnitřního prostoru a vše umocní obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.
Vyšší posez zajistí pohodlné nastupování i vystupování a skvělý výhled z vozu.
Dopřejte si špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení ujetých kilometrů.

Hyundai auto Koutek s.r.o
tel.: +420 482 321 453

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

• e-mail: hyundai@autokoutek.cz • www.hyundai.autokoutek.cz
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.
Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO 2: 119-154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

novinky roku 2015
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Jak odhlásit a přihlásit na úřadě
ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1

Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka
(viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA

www.mdcr.cz
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Galerie U Rytíře znovu otevřena

Program klubu seniorů

V pondělí 5. ledna 2015 byl znovu obnoven provoz Galerie U Rytíře,
kterou provozuje Komunitní středisko Kontakt.

Kompletní program na www.ksk‑liberec.cz/seniori

V prostorách suterénu radnice je opět k vidění výstava s názvem
Zapomenuté dějiny města Liberce.
Expozice mapuje nejdůležitější milníky historie Liberce, včetně památné
bitvy u Liberce v sedmileté rakousko-pruské válce.
Poutavou expozici, která přibližuje
historii města a umožňuje nahlédnout
do výsledků nejnovějších archeologických výzkumů, připravilo statutární
město Liberec společně s obecně
prospěšnou společností Archa 13.
Záměrem autorů myšlenky je seznámit občany města i turisty s některými historickými událostmi v dějinách
Liberce a vzbudit zejména u Liberečanů pocit, že žijí ve městě, které může
být na svoji historii hrdé.

Kromě vzácných archeologických
nálezů výstava představuje neznámé
liberecké podzemí, srovnávací fotografie vybraných míst Liberce (před
sto lety a nyní) nebo příběhy slavných Liberečanů. Nechybí ani zmínka
o zajateckém táboře v Ostašově či
o zapomenuté Haléřově tvrzi. Své
místo zde má i připomenutí libereckých událostí ze srpna roku 1968.
Otvírací doba:
Po–Pá 10.00 až 17.00 hodin
So 10.00 až 14.00 hodin
Vstupné:
Děti do 6 let ZDARMA
Děti 6 až 18 let, senioři nad 65 let
a ZTP 20 Kč
Dospělí 18 až 65 let 30 Kč

Komunitní středisko Kontakt Liberec
19. 1. / 15.00

Alexander von Humboldt
Německý přírodovědec a cestovatel. Beseda s A. Sadílkovou.

Cen. klub sen.
3. patro

20. 1. / 14.00

Tradiční posezení s živou
hudbou

Cen. klub sen.
3. patro

21. 1. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Velkolepé římské stavby

Cen. klub sen.
3. patro

22. 1. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně

Aréna

22. 1. / 15.00

Korzety – včera a dnes… a zítra?
Přednáší Ing. Lucie Holá
ve spolupráci se SPŠ textilní

Bílá klub.,
5. patro

28. 1. / 14.00

Cestománie aneb prstem po
mapě – Madeira s Vl. Vlkem

30. 1. / 10.00

Giuseppe Verdi – Falstaff
Povídání o opeře v Divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou

3. 2. / 14.00

Tradiční posezení s živou
hudbou

Cen. klub sen.
3. patro

4. 2. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Ramesse – Ctižádostivý vůdce

Cen. klub sen.
3. patro

Cen. klub sen.
3. patro
Bílá klub.,
5. patro

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin v Centrálním klubu
seniorů (CKS). Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý
čtvrtek od 13.00 hodin v CKS. Lehké relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora
připraveného zlepšit si kondici. Probíhá každý pátek od 8.00 hodin, 9.00 hodin, 10.00
a 11.00 hodin v sále KSK. Ručník s sebou! Pohybem pro radost – cvičení pro seniory
v rytmu hudby – každý pátek od 13.00 hodin v sále KSK. Trénování paměti – kurzy
pro seniory začátečníky i pokročilé – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů). Počítačové kurzy pro seniory
začátečníky i pokročilé – každé pondělí a úterý od 16.00 nebo od 18.00 hodin
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů). Vše pro seniory zdarma!

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

Inzerce

LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ

N AV I G O VA N É U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER CERALASTM E15, 980/1470
KDE:

v ambulanci

JAK:

n
neinvazivně,
bezpečně, bezbolestně, efektivně
sspecificky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně
((kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

A PAK:

okamžitý návrat k práci
o

TEDY:

poprvé neinvazivně vše najednou
p
Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z
190_90.indd 1
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informace / pozvánky

leden 2015

19. 1. Nepál / Horní Dolpo s R. Tkáèikovou
20. 1. Janberi / folk trochu jinak
21. 1. Žena z Korinta / Divadlo Viola
24. 1. Tanèírna
25. 1. Karneval za vysvìdèení
26. 1. Arménie / s Matìjem Boháèem
27. 1. Zlatka Bartošková / šanson
1. 2. Taneèní odpoledne
2. 2. Gruzie / s Pavlem Svobodou
6. 2. Masopustní bál RCL
9. 2. Madeira / s Martinem Loewem
11. 2. Sbohem zùstávám / Divadlo Kalich
14. 2. X. Etnoples Zoologické zahrady
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První letošní premiéra
v Divadle F. X. Šaldy
Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona – premiéra 30. ledna.

Kulturní a spoleèenské centrum LIDOVÉ SADY
pokladna otevøena dennì 8.00 - 18.00 h, tel 482 710 649

Inzerce

Pražská 152/36, Liberec

Přijít si
pro svou
slevovou kartu

se vyplatí!
Nižší ceny
vybraných
druhů
antikoncepce
Nižší DPH
do vašich cen
Akční ceny
volně
prodejných
přípravků

100
až

Kč

*

na Váš lék

*Platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného
z veřejného zdravotního pojištění. Platnost do 31. 1. 2015. Více informací v lékárně.

www.slevolekarna.cz
velký výběr a osobní vyzvednutí
v Liberci zdarma

Ondřej Pavelka je velmi známý
divadelní herec, člen činohry
Národního divadla v Praze, filmový
a televizní herec. Takto jej znají lidé
především. Ondřej je ovšem také
velmi dobrý a uznávaný režisér,
a to nejen v A studiu v Praze, kde
vytvořil řadu autorských režií, ale
také v celé republice, Liberec nevyjímaje. V Šaldově divadle režíroval
již v první polovině devadesátých
let minulého století. No jo, také už
to není jinoch.
V Malém divadle vytvořil v loňském roce inscenaci skvělé hry
herce, ale také výtečného autora,
Pavla Landovského – Hodinový
hoteliér. Inscenaci, která je netradiční v tom nejlepším slova smyslu,
plná drsného autorova humoru
a nesentimentální lidskosti. Liberečtí diváci si ji velice oblíbili a pánové
Helšus, Dušek a Pěknic spolu s hostující Danou Markovou v ní herecky excelují. Proč to připomínáme?

Protože se nám Ondřej Pavelka jako
režisér v Liberci opět představí.
A poprvé již 30. ledna s inscenací
nazvanou Dějiny Strany mírného
pokroku v mezích zákona, volnou
adaptací slavného satirického díla
Jaroslava Haška, kterou vytvořil
Kryštof Pavelka.
A je na co se těšit, neboť půjde
o komedii s katastrofickými prvky –
a to je ostatně žánr dějin každé strany
– s písničkami známého skladatele
a textaře Mikiho Jelínka, s našimi
skvělými herci Helšusem, Poláchem,
Duškem, Stránským, Albrechtem
a dalšími, herečkami Bárou Mottlovou a opět Danou Markovou.
Ondřej Pavelka vás tentokrát bude
bavit i děsit, neboť i to je součástí
každé politické komedie, ve velkém,
tedy Šaldově divadle, a to by si z libereckých i mimolibereckých diváků
neměl nikdo nechat ujít. Proto vás
srdečně zve Divadlo F. X. Šaldy na
první premiéru roku 2015.

Vždy čerstvé programy libereckých divadel
a dalších kulturních zařízení najdete na
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SPORT

leden 2015 

Lasvit Cup 2014

Zkrácenou ČEZ Jizerskou 50
vyhrál Pedersen

Skvělou podívanou jako vánoční dárek pro liberecké
fotbalové fanoušky přinesl turnaj v halové kopané Lasvit
Cup 2014. Tradiční sváteční klání přilákalo 26. prosince do
haly liberecké Dukly přes šest stovek diváků. A bylo se na
co dívat. Na palubovce byli kromě regionálních fotbalistů
k vidění současné i bývalé prvoligové hvězdy.

Norský běžec na lyžích Morten Eide Pedersen vyhrál poprvé
v kariéře ČEZ Jizerskou 50, jejíž trať byla 11. ledna nakonec
kvůli oblevě zkrácena o pět kilometrů.

Jan Král
Tváří turnaje byl tentokrát
reprezentační záložník, hráč Sparty
Praha a bývalá opora Liberce Lukáš
Vácha. Akci podpořili také známé
osobnosti z televizní obrazovky,
herci Ladislav Hampl, Leoš Noha či
Petr Jeništa.

Stejně jako v roce minulém i předminulém oslavili prvenství hráči
Alfy Liberec. Favorizovaný celek

ve finále porazil FC Višňovou. Třetí
místo vybojovaly Vinné Mušky ze
Studny, které zdolaly na penalty
FC Richmond. Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Karel Vrabec
z Alfy, nejlepším střelcem Kamil
Krejčík z Alfy a nejlepším brankářem

se stal Zbyněk Hauzr z Vinných Mušek. Neobvyklou
posilu měl letos tým Talent
Stars. Na jeden den vyměnil svůj primátorský řetěz
za dres s číslem osm nový
primátor Liberce Tibor
Batthyány. Mužstvo Talent
Stars nakonec ze skupiny
nepostoupilo, bez výhry
ale nezůstalo. V druhém
zápase se Sršni z Osečné
podržel tým střelou rozhodující branky právě Tibor Batthyány,
který tak Talentům zajistil vítězství
v duelu.

Nejlepší český závodník Stanislav Řezáč doběhl na sedmém místě.
Závod žen ovládla česká rodačka
reprezentující Rakousko Kateřina
Smutná. Nejlepší běžkyní s českou
vlaječkou za jménem byla osmá
Šárka Zelenková.
Do poloviny trati, která kvůli
oteplení nevedla přes Olivetskou
horu a Jizerku, jela vpředu početná
skupina i s Řezáčem. Asi 18 kilometrů před cílem se odpojila norská
trojice Pedersen, Petter Eliassen
a Trod Asle Gjerdalen, který později
odpadl.
Pedersen s Eliassenem si postupně vypracovali téměř minutový
náskok. Ve sjezdu na stadion v Bedřichově využil Pedersen rychlejších
lyží, soupeři ujel a už několik metrů
před cílem slavil první vítězství
v sérii Swix Ski Classics.
„Ráno jsem byl unavený a nevěděl jsem, co se mnou závod udělá.
Začátek byl tvrdý, ale pak jsem se
rozjel a cítil jsem se výborně,“ řekl
Pedersen České televizi.
Řezáč se držel v přední skupině,
ale v závěru měl ve sjezdu horší
lyže a nemohl bojovat o třetí místo.
„Nakonec to je dobré, mohlo to být
horší. Škoda, protože mi tři čtvrtiny
tratě šly lyže dobře, ale před cílem
byla měkká vlhká sůl a dolů mi to
nejelo. Dělal jsem, co jsem mohl, ale
na víc dneska nebylo,“ uvedl trojnásobný vítěz Jizerské padesátky.
Také liberecká radnice měla své
zastoupení ve stopě. Tým tvořený kvartetem koalice ANO 2011
a Změny pro Liberec nastoupil do
sobotního závodu firemních štafet.
Nevedl si vůbec špatně. Z celkového počtu 41 týmů, kde v konkurenci nechyběli ani skuteční závodníci, se Radnice na lyžích umístila
na pěkném 24. místě.
Štafetu sestavili radní Filip Galnor
a zastupitelka Radka Loučková Kota-

sová, za Změnu pro Liberec na start
nastoupili zastupitel Jaromír Baxa
a radní a bývalá reprezentantka
v běžeckém lyžování Zuzana Kocumová.
Neděle 11. ledna nepatřila v Bedřichově jen hlavnímu závodu, ale
také vzpomínkovému ceremoniálu
za expedici Peru '70 a uznávaného
horolezce Zdeňka Hrubého. Lidé si
u památníku připomněli, že soutěžení běžkařů je současně také Memoriálem expedice Peru 70. Ten se koná
na paměť československé horolezecké výpravy, která zahynula 31. května
1970 při zemětřesení pod kamennou
lavinou hory Huascarán.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 26. ledna
LIBERECKỲ
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distribuce zpravodaje
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 29. ledna od 15 hodin
zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice
www.liberec.cz/zastupitelstvo

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

