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Vychází v nákladu 45 500 kusů

Královnou sportovců je Eva Samková
Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči
zaslouženě ovládla anketu Nejúspěšnější sportovec Liberecka za rok 2014.
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ZPRAVODAJ
ZDARMA

TSML
Technické služby města
Liberce zůstanou nadále
v rukách města.

L I B E R E Č T Í Z A S T U PI T E L É
schválili zastavení veškerých kroků
vedoucích k prodeji společnosti.
K zachování plného vlastnictví
technických služeb má nyní město
Liberec hned několik důvodů.
VÍCE NA STRANĚ 7
Tentokrát bez namalovaného knírku převzala cenu na slavnostním vyhlášení ankety v úterý 10. ledna v Centru Babylon v Liberci. Na snímku
Foto Jan Král
Evě blahopřeje předseda Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace Vladimír Boháč.
Více na straně 16.

Hřiště ve Vratislavicích zůstane dětem
Rodiče s malými dětmi si můžou oddechnout. Oblíbené hřiště v Dlouhomostecké ulici ve
Vratislavicích nad Nisou se rušit nebude a i nadále zůstane místem, kde budou moci děti
smysluplně trávit svůj volný čas.

ROZPOČET
Nejdůležitějším bodem
lednového zasedání
zastupitelů bylo schválení
rozpočtu města.

Redakce
MINULÉ VEDENÍ libereckého
obvodu Vratislavice nad Nisou usilovalo o změnu územního plánu.
Chtělo převést plochy veřejné zeleně
v Dlouhomostecké ulici na plochy
veřejné vybavenosti, aby zde mohlo
v budoucnu vyrůst několikapodlažní
centrum pro seniory s pečovatelskými byty. Tomu dalo později zelenou
i liberecké zastupitelstvo.
V druhé polovině roku se ale situace
otočila. Další krok, tedy zadání změny
územního plánu, nebyl v libereckém
zastupitelstvu schválen, jelikož investor a ani Vratislavice záměr podrobněji
nepředstavili. Změnu územního plánu
nedoporučil ani liberecký magistrát.
Podle Odboru hlavního architekta

totiž pozemky leží v záplavovém
území.
Rada města proto doporučila ukončit pořizování 77. změny územního
plánu ve Vratislavicích nad Nisou.

„Za vstup na oplocené hřiště
s obřími gumovými nafukovacími skákadly návštěvníci
platí, ale liberecké rodiny si
ho oblíbily.“
„Jsem ráda, že vratislavičtí zastupitelé záměr změny územního plánu
přehodnotili a rozhodli se zachovat
plochy zeleně, která bude sloužit
všem místním občanům. Ochrana

a koncepční řešení veřejné zeleně je
jednou z priorit vedení města,“ řekla
náměstkyně primátora pro územní
plánování, veřejnou zeleň a životní
prostředí Karolína Hrbková.
Za vstup na oplocené hřiště
s obřími gumovými nafukovacími
skákadly, prolézačkami a skluzavkami
návštěvníci platí, ale liberecké rodiny
si ho oblíbily. „Chodí k nám maminky
s dětmi, mateřská centra, školky a žáci
1. stupně, konají se tu pravidelné akce.
Pro dětské domovy nebo pěstounské
rodiny je vstup bezplatný,“ uvedla provozovatelka hřiště Jiřina Bělohradská.
Podle ní hodně lidí zachování areálu
podporovalo. „Rádi budeme hřiště
provozovat i nadále,“ dodala.

ROZPOČET MĚSTA, nejdůležitější
dokument, který každoročně zastupitelé schvalují, výrazně ovlivňuje
nejen jeho chod, ale také kvalitu
života jeho obyvatel. Proto několik týdnů před jeho schvalováním
mohl každý zájemce projít navrhovaný rozpočet na rok 2015 na webu
města. VÍCE NA STRANÁCH 8 A 9
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
máme za sebou první měsíc a půl letošního
roku a pro mě a mé kolegy to byla doba, kdy jsme
se po nezbytném seznamování s chodem města
konečně dostali do tempa. Během ledna a začátku
února jsme navštěvovali městské společnosti a výsledkem mohu říct
jediné – je před námi spousta práce. Práce, na kterou se těšíme, protože
lidé, s nimiž jsme se doposud setkali, mají chuť pracovat a hledat nové
možnosti, jak chod městských společností vylepšit.
Dál také poznáváme instituce a organizace, které sice nejsou městské,
ale mají s městem velmi dobré vztahy. S potěšením jsme přijali pozvání
do kasáren libereckých chemiků, kteří nás u venkovních ukázek nadchli
navzdory malé sněhové kalamitě, a sám jsem se setkal s rektorem Technické univerzity v Liberci Zdeňkem Kůsem, s nímž jsem mluvil mj. o tom,
jak by si město a prestižní vysoká škola mohly navzájem pomáhat. Liberec
totiž není jen město pod Ještědem, máme tady spoustu institucí, kterými
se právem můžeme pyšnit. A tady máme rezervy.
Událostí, která se mě dotkla velice osobně, pak byl lednový zápis do
základních škol, protože do jedné z nich v září nastupuje i má šestiletá
dcera. Pro rodiče libereckých předškoláků je určitě skvělou zprávou, že
všechny spádové děti se dostanou do škol bez losování. Úspěšně se tak
ukázala regulační funkce nové obecně závazné vyhlášky o spádových
obvodech škol, kterou zastupitelstvo schválilo v prosinci loňského roku.
Na přelomu ledna a února také vznikly dvě nové pracovní skupiny.
Jedna z nich se bude věnovat otázce možných energetických úspor
v budovách v majetku města a druhá novému parkovacímu systému,
který pro vás chystáme od roku 2016. Oproti tomu současnému bude
modernější, flexibilnější a především daleko vstřícnější k řidičům, takže
pevně věřím, že se všichni máme na co těšit!
Váš Tibor Batthyány

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 24. února a 10. března mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Liberec se zapojuje do kampaně
předcházení vzniku odpadů
V LOŇSKÉM ROCE Vláda České republiky schválila Program předcházení
vzniku odpadů. Jak už název napovídá,
dokument řeší problematiku samotného vzniku odpadů, jejichž množství
je enormní.
Platí jednoduché pravidlo, pokud
odpad vůbec nevznikne, není třeba jej
ekonomicky a technologicky složitě
likvidovat. Je tedy snaha množství
odpadů postupně snižovat.
Město Liberec tento program otevřeně vítá a postupně bude do svého
systému hospodaření s odpady začleňovat prvky, které povedou ke snížení
objemu odpadů ve městě.

Jedním z prvních kroků je informační leták, který je přílohou tohoto čísla
Zpravodaje. V něm se dočtete jednoduché příklady jednání v běžném životě,
které jsou šetrné nejen k přírodě, ale
i k vaší peněžence. Samotný leták je
vytištěn na recyklovaném papíře.
Jedním ze způsobů, jak předcházet
vzniku odpadů, je opakované použití
daného výrobku. Proto také tento list
skrývá další využití, které ocení zejména děti. Obrázek delfína není náhodný.
I když se u nás nevyskytuje, jedná se
o velmi inteligentního tvora. Buďme
tedy také chytří a nezapomínejme na
budoucí generace.

Česko-německá spolupráce
se Žitavou na nové úrovni
Jedna z možností, jak zlepšit finanční situaci města, je lepší
využívání peněz z fondů, které podporují česko-německou
spolupráci. Již v lednu jsme proto společně s primátorem
města Tiborem Batthyánym navštívili primátora Žitavy
Arnda Voigta a další představitele tamní samosprávy.
Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

LIBEREC SE Žitavou již v minulosti
spolupracoval, tato spolupráce však
v minulých letech ani zdaleka nevyužila všech možností, které se nabízely.
Zejména se jedná o možnost čerpání
evropských dotací na společné česko-německé projekty. Naším cílem bude
nejenom využít všech možností pro
společné projekty mezi Libercem
a Zittau, ale také se pokusíme zahájit spolupráci i s dalšími městy, jako
jeden z vhodných kandidátů se jeví
například Görlitz.
Vedle toho bychom rádi aktivně
podpořili i liberecké neziskové organizace, aby pro své projekty našly
partnery na německé straně, a tím
získaly přístup k evropským dotacím
na financování svých aktivit.
Finanční situace města nám bude
ještě dlouho říkat, že evropské dotace
budou alfou a omegou dalšího rozvoje města, přesto by ale nemělo jít
jen o ně. S představiteli Žitavy jsme
proto jednali i o přenosu některých
zkušeností, např. s řízením městských
společností, ale také o možnosti spojit
dva problémy, jejichž společnému
řešení brání víceméně jen hranice.

Jedná se o to, že v Liberci je stále
poptávka po bytech, která vede
k zastavování dalších a dalších volných ploch, zejména zeleně, zatímco
v nedaleké Žitavě řeší opačný problém, a tím jsou stovky prázdných
bytů.
Autem či vlakem je to ze Žitavy
do Liberce přitom podobně, jako ze
sousedního Jablonce tramvají. Odbor
strategického rozvoje a dotací proto
začne hledat cesty, jak překonat
potřebné bariéry a umožnit lidem
z naší strany hranice vyzkoušet si možnost bydlet v sousední Žitavě, která
sice je za hranicí, ale zároveň je stejně
jako Liberec součástí jedné Evropské
unie. I když zpočátku asi nepůjde
o velkou skupinu lidí, mohl by tak začít
proces většího propojování obou
těchto měst a jejich obyvatel.

K řídicímu výboru pro modernizaci KNL
Komentář k textu v názorové rubrice opozičních zastupitelů
na stranách 10 a 11 tohoto vydání Libereckého zpravodaje.
PANÍ ZORA MACHARTOVÁ by v řídicím výboru pro modernizaci KNL raději
viděla zastupitele TOP09 Petera Hromádku namísto Zuzany Kocumové. S paní
kolegyní Machartovou se obvykle shodneme, ale v tomto případě s ní nemohu
souhlasit.
Přednosty chirurgického centra Dr. Hromádky si vážím a v otázkách, týkajících se zdravotnictví, má jeho hlas velkou váhu. Do řídicího výboru projektu
na přestavbu nemocnice ale nepatří. Nemocnici tam zastupuje vrcholný management a k odborným otázkám má hlavní slovo pracovní skupina primářů,
kterou koordinuje lékařský ředitel. V této skupině jsou zapojeni všichni primáři,
jejichž oddělení by měla nové prostory využívat, tedy i dr. Hromádka. „Vytažení“ jednoho z primářů na politickou úroveň rozhodování o projektu by tento
normální, fungující pracovní vztah postavilo na hlavu.
A ještě pro představu, čím se řídicí výbor dosud zabýval: zadáním generelu
nemocnice, diskusím o přípravě stavebního projektu prostřednictvím architektonické soutěže o návrh, hledáním zdrojů financování a podpory spolufinancování
projektu v zastupitelstvech akcionářů. Při vší úctě k lékařům, k těmto otázkám
jsou kompetentní spíše politici a na jednáních řídicího výboru je to dobře vidět.
Pokud má v KNL vzniknout lepší prostředí pro pacienty a pro medicínské
zázemí, musí na tom spolupracovat všichni – management, zdravotníci, politici,
každý v rámci své role a působnosti.
Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec, předseda dozorčí rady KNL)
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Liberec vzpomínal na oběti šoa
Současná sílící vlna náboženské a rasové nesnášenlivosti
je přímým útokem na základní hodnoty demokracie a je
potřeba se proti ní postavit. Na tom se shodli účastníci
pietní akce k uctění Dne památky obětí holocaustu
a předcházení zločinů proti lidskosti ve středu 28. ledna
v obřadní síni historické radnice.
Zuzana Minstrová

NA MILIONY lidí, kteří byli nacisty
zlikvidováni v koncentračních táborech druhé světové války, zavzpomínali ve středu 28. ledna v obřadní síni
historické radnice vedle vedení města
zástupci židovské obce, Libereckého
kraje, Českého svazu bojovníků za
svobodu, armády, Junáka a dalších
organizací. Přišli i mnozí zastupitelé
města Liberce.
Jako každý rok i letos předčítala
Lea Květ z liberecké židovské obce
jména židovských obětí pocházejících z Liberce. Letos zazněla v obřadní síni jména těch, jejichž příjmení
začínalo písmenem R. Poprvé na
výraz úcty k obětem holocaustu
návštěvníci sami od sebe povstali
a jména obětí vyslechli vestoje.
„Možná jsem představitelem
poslední generace, která se ještě
může dozvědět o tom, co se za druhé
světové války dělo, od přímých účast-

Lůžka pro
hospic

Výstavba lůžkového hospice
v Liberci je v plném proudu.
Souběžně s výstavbou se
Hospicová péče sv. Zdislavy
připravuje na samotný
provoz zařízení.

Kateřina Tomínová, Hosp. péče sv. Zdislavy

V LOŇSKÉM ROCE se podařilo za
podpory mnoha dárců a Asociace
poskytovatelů hospicové péče pořídit všech 28 polohovacích lůžek pro
budoucí klienty. S jejich uskladněním
nám byla nápomocná společnost
Preciosa, jejíž nadace je naším dlouholetým partnerem.
V letošním roce se soustředíme na
zabezpečení kvalifikovaného personálu a na zakoupení provozního materiálu
do lůžkového hospice (ložní prádlo,
ručníky, úklidové prostředky, bílé porcelánové nádobí…).
Děkujeme všem, kteří se na projektu
Lůžka pro hospic podíleli: Nadace Jistota, společnost Linet, Nadace Preciosa,
Nadace Umění doprovázet, Nadace
Olgy Havlové, Lesy ČR, Nadační fond
Lasvit, Nadační fond Veselý Senior.

níků oněch událostí. Ti, co přijdou po
nás, se už budou o hrůzách holocaustu dozvídat jen zprostředkovaně,“ řekl
primátor Tibor Batthyány. „Zločiny té
doby ukazují, čeho je schopna vyspělá společnost, a jsou dodnes velkým
varováním. Měli bychom udělat
všechno pro to, aby se už nikdy neopakovaly,“ dodal.
„Ti, kterým bylo šest let, když
začal holocaust, mají dnes osmdesát. Za chvíli se ztratí přímí svědci
holocaustu a šoa zůstane žít v myslích lidstva jen jako historická událost, jako poukázání na nové dimenze lidského zla,“ navázal předseda
Židovské obce Liberec a zastupitel
města Michal Hron na řeč primátora.
„Celý svět je úzký most. Důležité je
se nebát. Z tohoto začátku jedné
modlitby se dá usuzovat, jak snadno
může člověk spadnout na jednu
nebo druhou stranu,“ podotkl
Inzerce

KRÁTCE

Nominace
na ceny Thálie
Do širší nominace ocenění Cen
Thálie 2014 se dostala hned čtveřice herců Divadla F. X. Šaldy v Liberci:
Valerija Radionova – role Doňa
Bernarda Alba v inscenaci Dům Bernardy Alby
Věra Poláchová – role Antonia
v inscenaci Hoffmannovy povídky
Josef Moravec – role Mánek
v inscenaci Eva
Jan Kříž – role Georg Kertész
v inscenaci She Loves Me
Ceny Thálie jsou ocenění udělované Hereckou asociací od roku
1993 za nejlepší divadelní výkony
v uplynulém roce v několika kategoriích – opera, činohra, opereta
a balet.
Jednotlivá
ocenění budou
předávána na
slavnostním
večeru v sobotu 28. března
od 20.00 hodin v historické
budově Národního
divadla
v Praze.

1,3 %

p.a.

Termínovaný vklad

TOP JISTOTA
na 1 rok

Jsme tady pro Vás do 19.00 hodin
(po předchozí dohodě).

Domluvte si schůzku:

Filiálka Liberec

Soukenné náměstí 156, 460 01 Liberec
+420 485 216 221, liberec@oberbank.cz

www.oberbank.cz
Platí pro nové privátní klienty Oberbank v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015.
Výše vkladu na klienta: min. 30 000 Kč, max. 200 000 Kč. Oberbank AG si vyhrazuje
právo jednostranně upravit nabízené podmínky, pokud dojde ke změně skutečností
rozhodných při tvorbě této nabídky. Úroková sazba se může v průběhu trvání kampaně
změnit v závislosti na vývoji peněžního trhu. Avšak smluvně dohodnutá úroková sazba
je po celou dobu trvání smluvního vztahu neměnná.

Oberbank. Tak trochu jiná banka.
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Metoda CLIL v praxi

V září letošního školního roku začali vyučující AJ ZŠ U Soudu
kromě běžných výukových metod využívat novinku: výuku AJ
metodou CLIL.
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu

Zápisy: spádové děti
umístíme bez losování

Liberecké základní školy pojmou všechny spádové děti, které
VÝZVA METODY CLIL spočívá v neuMetoda byla využita také při rea- 22. ledna absolvovaly zápisy do prvních tříd pro školní rok
vědomělém učení cizímu jazyku. Žák lizaci celoškolního projektu ve spo- 2015/2016. Alespoň to předběžně ukazují data na základě
si de facto uvědomí komunikační lupráci se žákovským parlamentem, statistik jednotlivých škol.
funkci cizího jazyka až v případě jeho
reálné potřeby a bude jej používat
v každodenní komunikaci.
Díky projektu financovanému
z EU a státního rozpočtu ČR působí
v hodinách rodilí mluvčí využívající
metodiku Content and Language
Integrated Learning – integrující cizí
jazyk (v našem případě AJ) a některý
všeobecně vzdělávací předmět. Na
prvním stupni je to např. matematika, přírodověda nebo prvouka, na
druhém stupni se využívá hodin
anglického jazyka k posílení komunikačních technik.

školní jídelnou a družinou s názvem
„Barevný týden“.
V rámci akcentu na zdravé školní
stravování si ve spolupráci s učiteli
cizích jazyků žáci sestavili barevné
menu v anglickém a německém
jazyce, které pak veřejně prezentovali.
S koncem prvního pololetí
se v rámci školy vystřídaly třídy
a metoda se tak dostala ke všem
žákům. Zároveň s dětmi se však
mohou zdokonalovat i učitelé, pro
něž je vyčleněna speciální výuková
hodina.

VEŘEJNÁ DEBATA O ŠKOLSTVÍ
O budoucnosti libereckých mateřských a základních škol

Na besedu zve Ivan Langr, náměstek primátora
První veřejná debata o současnosti a budoucnosti libereckých základních
a mateřských škol se uskuteční 19. března od 16.00 hodin
v zasedacím sále č. 11 v historické budově radnice.
Diskuze se zúčastní náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci
a cestovní ruch Ivan Langr a odborní pracovníci magistrátu města.
Tématem budou letošní zápisy na ZŠ i MŠ, kapacita škol v následujících letech aj.

ČTVRTEK 19. BŘEZNA OD 16.00 NA RADNICI
PŘIJĎTE SE ZEPTAT NÁMĚSTKA PRO ŠKOLSTVÍ A PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost, důležitá podmínka kvalitního
vzdělání, je jednou z priorit specializace Základní školy
Aloisina výšina na rozvoj tvořivosti a estetických činností.
učitelé ZŠ Aloisina výšina Liberec
V RÁMCI PODPORY čtenářské gramotnosti se tři dramatické soubory
školy zapojily do celostátního projektu společnosti Rosteme s knihou
„Čtenář na jevišti“.
Děti se formou scénického čtení
s textem nejen seznámily, ale také jej
pochopily, prožily, podrobily rozboru
a následně interpretovaly. Do projektu se přihlásilo 80 souborů z celé
republiky, z nichž 50 jich došlo až do
výsledné inscenace. Pět nejlepších
souborů porota lektorů z DAMU
pozvala 17. prosince 2014 do Divadla
Kampa Praha. Mezi těmito soubory
byl i soubor Bezejména ZŠ Aloisina
výšina.
Cílem práce v dramatické výchově
není vyhrávat soutěže, ale zvyšovat
šance dětí na lepší uplatnění v pro-

Redakce

POTVRZUJE SE tak, že obecně závazná vyhláška o spádových obvodech
škol, kterou liberečtí zastupitelé
schválili v prosinci 2014, plní v praxi
svou pozitivní regulační funkci. Úplně
jasno ale bude až po ukončení správních řízení na konci února.
„Jinak řečeno, na žádné z libereckých základních škol by neměla nastat
situace, že by ředitelé za účasti rodičů
museli losovat, které ze spádových
dětí nebude moci do 1. třídy ve spádové škole nastoupit. Jedinou výjimkou
je ZŠ Lesní, kde i po započtení odkladů máme několik spádových dětí nad
kapacitu školy. Ale vzhledem k tomu,
že mnohé děti úspěšně absolvovaly
zápis i v jiné škole, podaří se snad individuálními dohodami vyřešit i tento
problém,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci
a cestovní ruch Ivan Langr.
Je zjevné, že v případě ZŠ Lesní opět
neblaze zaúřadovala tzv. spádová turistika, jíž ale zřejmě nelze legálně nijak
čelit. Zatímco v září 2014 bylo v hranicích spádového obvodu školy hlášeno
51 dětí – budoucích prvňáků, v lednu
2015 se jich s trvalým pobytem přišlo
zapsat již 70. Podobný nárůst zaznamenala i spádová oblast ZŠ Husova – v září
2014 zde bylo hlášeno 19 předškoláků,
o čtyři měsíce později se jich jako spádových ale přišlo zapsat 49.
K této praxi se přitom před pár
dny poměrně jasně vyjádřila i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová,

která podobné počínání označila za
zneužití práva ze strany rodičů.
„Jedinou cestou, jak v budoucnu
podobnou praxi minimalizovat, je
ukázat rodičům, že v Liberci máme
kvalitní všechny základní školy, za
nimiž je v posledních letech vidět
obrovský kus práce a pokrok. A pokud
to pochopí i rodiče, zápisové turistiky
výrazně ubyde,“ podotkl Langr.
Prakticky všechny základní školy
ale budou moci přijmout i řadu nespádových dětí. Záleží na jednotlivých
ředitelkách a ředitelích, jaká kritéria
pro přijetí zvolí. Může se tedy dostat
i na losování, které už dokonce na
některých školách praktikovali.
„Z losování o děti nejsem úplně
nadšený, vnímám to tak pocitově.
Na druhou stranu jednoznačně podpořím každou ředitelku a každého
ředitele, kteří se touto cestou vydají,
pokud souběžně zajistí transparentnost procesu,“ dodal Langr. Losování
jako vůbec nejobjektivnější a nejspravedlivější řešení přitom ředitelům škol
doporučuje i krajský úřad i veřejná
ochránkyně práv Šabatová.
Na 20 libereckých základních školách bude k 1. 9. 2015 podle předpokladů kapacita 1 396 míst v prvních
třídách, k zápisům přitom přišlo 1 598
dětí (tj. všech z Liberce i okolních obcí
+ duplicity), z toho 1 015 ze spádového
obvodu. Předpokládá se rovněž 168
odkladů školní docházky.
Text platný k 30. 1. 2015

Předškoláci vítáni

ZŠ náměstí Míru v Ruprechticích se na jeden lednový víkend
otevřela pro předškoláky a jejich rodiče.
Barbora Melicharová

fesním i osobním životě. Přesto tento
úspěch pedagogy těší, je známkou
kvality práce v souborech i důkazem
úspěšnosti specializace školy. Práci
souborů na inscenacích podpořil
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci
projektu „Malý čtenář na jevišti“.

PO KLASICKÉM dni otevřených dveří,
při němž se všichni mohli zúčastnit
výuky, získat o škole informace, nebo
si školu důkladně prohlédnout, následovala sobotní škola plná her.
Na devíti stanovištích na děti
čekaly hrátky s angličtinou, veselá
matematika na interaktivní tabuli,
zajímavé chemické pokusy, modelování i výtvarné tvoření. V tělocvičně
si všichni zacvičili a vyzkoušeli horo-

lezeckou stěnu. Program byl nabitý,
a tak všem přišla vhod zdravá svačinka, kterou si každý mohl vyrobit
podle svého gusta.
Celé dopoledne se neslo ve velmi
uvolněné a přátelské atmosféře. Děti
se seznámily s prostředím naší školy
i s učiteli a nenásilnou formou si
procvičily dovednosti, které budou
potřebovat u zápisu do 1. třídy. Ten
pro ně již jistě bude hračka.

NESEĎTE DOMA

únor 2015 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

VÝSTAVIŠTĚ EUROCENTRUM
JABLONEC NAD NISOU
www.eurocentrumjablonec.cz

EURO
REGION
TOUR
2015
19–21/3/2015

15. ročník
mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu
www.euroregiontour.cz

Otevírací doba:
čt 10.00–18.00
pá 10.00–18.00
so 9.00–12.00
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Bezbariérová trasa
nemocnice – Hrubínova ul.
Bezbariérová trasa, která od
roku 2013 propojuje historickou
radnici a Krajskou nemocnici Liberec, bude mít rozsáhlé pokračování.
Liberečtí radní schválili založení
nového projektu mobility, který
počítá s prodloužením bezbariérové trasy od křižovatky ulic Husova
a Klostermannova přes areál Technické univerzity v Liberci a autobusovou zastávku Stodolní u kolejí
TUL až po Hrubínovu ulici.
„V rámci této trasy by mohlo
dojít i k úpravám nevyhovujících
a problematických přechodů pro
chodce, na které opakovaně upozorňují sami občané. Jedná se
o přechody přes ulice Vítězná, Zvolenská, Svobody a Hrubínova,“ konstatoval náměstek primátora pro
technickou správu majetku Tomáš
Kysela.
Projektová dokumentace bude
rozdělena na 3 úseky, a to Husova–
Zvolenská, Zvolenská–Hrubínova
a Hrubínova (Sport Závora) – řadové garáže. To pro případ, kdyby nebyl vyhlášen dotační titul a město
chtělo projekt realizovat na etapy
v rámci vlastních finančních prostředků.

Systém protipovodňové ochrany v Liberci pomohou vylepšit dvě
státní dotace, jejichž přijetí schválili radní. Celkové náklady projektu „Varovný systém ochrany před
povodněmi v ORP Liberec“ dosahují 1,6 mil. Kč včetně DPH. Z toho
uhradí 1,38 mil. Kč dotace z Fondu
soudružnosti a dalších 81 tis. Kč
dotace Státního fondu životního
prostředí.
Hlavním cílem projektu je modernizace varovného systému
ochrany před povodněmi v ORP
Liberec. Jedná se o osazení hladinového čidla na vybraný hlásný profil
kategorie C, o aktualizaci dat digitálního povodňového plánu města
Liberec a ORP Liberec a pořízení
varovného a vyrozumívacího systému typu VISO (Varovný informační
systém obyvatelstva).
Lužická Nisa ohrožuje zástavbu a komunikace v následujících
čtvrtích a městských částech: Vratislavice nad Nisou, Vesec, Rochlice, Horní Růžodol, Perštýn, Jeřáb,
Františkov, Nové Město, Růžodol,
Nové Pavlovice, Machnín. Černá
Nisa ohrožuje zástavbu a komunikace v městské části Kateřinky
a Ruprechtice.
www.liberec.cz/rada

Radnice rozmístí stovky
nových popelnic
Až 500 hnědých popelnic na biologicky rozložitelný
odpad z domácnosti rozmístí v letošním roce po městě
liberecký magistrát. O přistavení nádoby na třídění mohli
Liberečané požádat do konce prosince loňského roku.
Přihlásilo se více než 400 zájemců.
Jan Král

TŘÍDIT BIOLOGICKY rozložitelný
odpad a kovy ukládá obcím za povinnost novela zákona o odpadech. Statutární město Liberec proto musí změnit
obecně závaznou vyhlášku. Schvalovat
ji bude ještě městské zastupitelstvo.
„Město dosud umožňovalo občanům sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány dvakrát do roka, na jaře a na podzim.
Mimo to mají lidé možnost odvážet
tento odpad i kovy do sběrných dvorů,“
připomněl náměstek pro technickou
správu majetku města Tomáš Kysela.
S rozmisťováním hnědých popelnic, určených pro odpad rostlinného
původu, začala radnice v rámci pilotního projektu už v roce 2009. Od té doby
jich bylo do dnešních dnů umístěno
převážně ve čtvrti Lidové sady zhruba
90. Dohromady i s novými nádobami
tak bude letos v ulicích města umístěno
téměř 600 popelnic na bioodpad.

„Se vznikem nového Odboru pro
ekologii a veřejný prostor chystáme
systémovou změnu, která se bude týkat
třídění odpadů. Při přípravě koncepce
budeme spolupracovat s občanskými
sdruženími, ekologickými organizacemi a veřejností tak, aby systém lépe
sloužil občanům,“ řekla náměstkyně
primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína
Hrbková.
Do hnědých popelnic budou moci
lidé vyhazovat biologicky rozložitelné
zbytky z domácnosti, například ovoce,
zeleninu nebo shrabanou trávu, plevel
či listí a další organický odpad. Nádoby
bude město lidem rozvážet během jarních měsíců. Za jejich umístění i pravidelné vysypávání, tedy svoz bioodpadu, nebudou lidé platit nic navíc.
Povinnost sbírat biologicky rozložitelné odpady mají obce ze zákona od
1. ledna roku 2015.

ZPRÁVY Z RADY
Rada města 20. ledna 2015

silnice a chodníky
S opravou další části rozbitých komunikací na sídlišti Gagarinova nejspíš pomohou Liberci státní finance.
Rada města schválila podání žádosti
o získání dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v rámci programu
„Podpora regenerace panelových
sídlišť pro rok 2015“. Dotace může
být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů.
Výše dotace bude činit maximálně 4 mil. Kč, přičemž celkové náklady na realizaci III. etapy regenerace
chodníků a komunikací na sídlišti
Gagarinova byly předběžně vyčísleny na 7 mil. Kč s DPH. Před podáním
žádosti bude rovněž záměr projednán se zástupci občanů, kteří zde
bydlí.

Větší transparentnost
v příspěvkových organizacích
Ruku v ruce se zvýšením transparentnosti u výkonu
veřejné správy a samosprávy chce vedení statutárního
města Liberec zajistit i větší transparentnost
v příspěvkových organizacích.
Jan Vrabec

JEDNOTNÉ DOPORUČENÍ, které by
všechny příspěvkové organizace města
měly naplnit, schválili radní města.
„Transparentnost výkonu veřejné
správy a samosprávy, průhledné hospodaření a svobodný přístup občanů
k informacím je jedním z cílů města
a jeho realizace se samozřejmě váže i na
prosazení tohoto záměru v příspěvkových organizacích,“ komentoval náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.
Odbor péče o občany proto příspěvkovým organizacím připravil konkrétní
doporučení:
1. SML doporučuje příspěvkovým
organizacím provést do 28. 2. 2015 kontrolu, zda naplňují požadavky zákona,
a následně uvést případné nedostatky
do souladu se zákonnými požadavky.
2. SML upozorňuje příspěvkové
organizace na jejich zákonnou povin-

nost zveřejňovat výroční zprávy
a účetní závěrky a tyto každoročně
zakládat do sbírky listin obchodního
rejstříku.
3. SML doporučuje příspěvkovým
organizacím zveřejňovat plné znění
uzavíraných smluv včetně dodatků.
4. SML doporučuje příspěvkovým
organizacím vkládat od 1. 1. 2015 do
textu smluv následující doložku transparentnosti: „Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu
s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.“
V rámci hodnocení činnosti příspěvkových organizací a hodnocení jejich
ředitelů pak bude statutární město
Liberec přihlížet k tomu, zda jednotlivé
příspěvkové organizace výše uvedená
doporučení naplňují.

„Pokud všechno dobře půjde,
předpokládáme, že tato etapa revitalizace komunikace na sídlišti
Gagarinova začne na konci léta
a bude hotova do konce listopadu
tohoto roku,“ uvedl Tomáš Kysela,
náměstek primátora pro technickou
správu majetku města. „Komunikace v této lokalitě jsou dožilé a na
mnoha místech v havarijním stavu.
S jejich regenerací začalo město už
v roce 2013, kdy byla provedena
oprava chodníku a silnice v délce
zhruba 200 metrů,“ doplnil s tím,
že druhá etapa proběhla minulý rok,
kdy město opravilo další úsek o délce přibližně 240 metrů.
Obě předchozí etapy přišly na více
než 7 milionů korun a byly financovány pouze z rozpočtu města.
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Definitivní stop privatizaci technických služeb

Technické služby města Liberce zůstanou nadále v rukách města. Liberečtí zastupitelé schválili zastavení veškerých
kroků vedoucích k prodeji společnosti.
Jan Král

OPUŠTĚNÍ ZÁMĚRU privatizace TSML odsouhlasilo kromě
libereckého zastupitelstva i představenstvo technických služeb na
lednovém jednání.
K zachování plného vlastnictví
technických služeb má nyní město
Liberec hned několik důvodů.
„Chceme zachovat možnost kontroly nad způsobem a kvalitou úklidu
města, zimní a letní údržby, včetně
vlivu na rozsah a cenu prováděných
prací,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš
Kysela.
Technické služby podle něj mohou
v budoucnu opět vykonávat pro
město činnosti, které byly z TSML
dříve vyvedeny do jiných společností, pro které jsou tyto činnosti
podle očekávání zdrojem značných
výdělků.
„Zachováním technických služeb
v majetku města Liberce si vytváříme předpoklad pro to, aby případný
zisk těchto činností zůstal k dispozici
společnosti nebo byl příjmem do rozpočtu města,“ doplnil Tomáš Kysela.
V průběhu letošního roku by mělo
dojít k vytvoření nového strategického plánu společnosti. Ten by měl vést

cemi ze zakázek, které společnost
v posledních letech realizovala,“ uvedl
náměstek primátora Tomáš Kysela.
Diskuze nad budoucností TSML
byla velice otevřená a zástupci SML
i zástupci TSML našli shodu v tom,
že technické služby mají zásadní
význam, jako servisní společnost,
pro město Liberec.
Osobně bych ještě jednou rád
poděkoval všem Liberečanům,
kteří přišli 4. října 2013 k prvnímu
libereckému referendu a dali

především ke zlepšení
ekonomických výsledků.
Byly již zahájeny potřebné
kroky k vnitřní stabilizaci
společnosti, která byla
v poslední době zasažena překotnými personálními změnami na vrcholových a klíčových pozicích.
Původní záměr privatizace schválilo
zastupitelstvo města v minulém volebním období v listopadu roku 2012.
Důvody byly především ekonomické.
Za prodej společnosti mělo město
získat přibližně 100 milionů korun.
Výnos měl sloužit ke krytí mimořádných výdajů města v dalších letech.

V lednu se také
uskutečnilo setkání
náměstka primátora
Tomáše Kysely, ředitele
TSML Františka Mohacsi a představenstva v čele s předsedou Jaromírem Baxou s pracovníky
společnosti.
„Zájem ze strany zaměstnanců
nás velmi mile překvapil. Je to zřejmý
signál, že všem zúčastněným jde
o stejnou věc. A tou je hlavně funkčnost této společnosti. O provozuschopnosti a odborné erudovanosti
jsme se přesvědčili na místě. Kvalita
práce TSML je prokazatelná referen-

jasně najevo, že si privatizaci
společnosti TSML nepřejí (proti
prodeji se vyslovilo 97,6 %
z celkově 13 599 hlasujících).
Byl to v rozhodující chvíli jasný
signál minulému vedení města,
a také díky tomu jsou technické
služby stále v městském majetku.
Jsem rád, že po dlouhé době
mohou mít občané pocit, že jejich
hlas byl slyšet a má svůj význam.
Jan Korytář
náměstek pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace

V roce 2016 město zavede nový systém parkování
Město Liberec, Technické služby města Liberce, Městská policie Liberec a Liberecká IS by se měly od ledna roku 2016
společně podílet na novém systému placeného parkování v Liberci.
Jan Král

STÁVAJÍCÍ PLACENÉ parkování je
v mnoha ohledech zastaralé a smlouvě s Technickými službami města
Liberce, které jej provozují, na konci
roku 2015 skončí platnost. To jsou
dva hlavní důvody, proč město chystá
zcela nový parkovací systém.
Z hlediska provozování bude
smysluplnou evolucí, zatímco řidiči
mohou čekat hotovou revoluci. Po
nedávném schválení záměru radou
města už začala s přípravami odborná pracovní skupina, která se poprvé
sešla 30. ledna.
„Jsou v ní zástupci všech čtyř subjektů, které budou od roku 2016 nový
parkovací systém provozovat společně. Město bude zajišťovat úkony
správy veřejného majetku včetně rozvoje a koncepce, technické služby se zajistí dohled a represi, a Liberecká IS
postarají o standardní údržbu a souvi- datovou podporu a software,“ uvedl
sející stavební úpravy, městská policie náměstek primátora pro technickou

správu majetku města Tomáš Kysela
s tím, že všech více než pět desítek
parkovacích automatů bude v rámci
nového systému v majetku města.
„Příjmy by pak mohly jít poměrem
do rozpočtu všech čtyř subjektů. Za
rok 2013 činily tržby z placeného parkování 16,9 milionu korun,“ doplnil
náměstek.
Významnou novinkou budou
mnohem rozmanitější platební
možnosti. Zatímco aktuálně si řidiči
bez mincí v peněžence neškrtnou,
v novém systému budou moct
parkovné zaplatit téměř jakoukoliv
formou, od hotovosti přes OPUSCARD
a platební karty až po SMS.
Snazší parkování by pak měl zajistit i systém kombinace parkovacích
zón, kdy blokovaná rezidentská
místa budou po určitou část dne
sloužit i jako placená návštěvnická

stání. „V době nejvyšší vytíženosti
parkovišť tím zajistíme větší kapacitu
parkovacích míst,“ podotkl Tomáš
Kysela.
Příprava nového parkovacího
systému se nyní naplno rozjíždí. Na
zmiňované první schůzce pracovní
skupiny dostaly technické služby za
úkol revizi a pasport parkovacích
míst, zatímco Liberecká IS připravuje materiály ohledně hardwarového
a softwarového zabezpečení. Další
schůzka pracovní skupiny se uskuteční ve druhé polovině února.
Na území Liberce bylo k 31. prosinci 2013 celkem 2 140 parkovacích
míst, z toho 831 míst jsou rezidentská a abonentní stání, ostatní jsou
návštěvnická. Parkovacích automatů je po městě rozmístěno zhruba
55 kusů. Za rok 2013 dosáhly tržby za
parkování celkem 16 878 000 Kč.
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ROZPOČET LIBERCE V ROCE 2015
Nejdůležitějším bodem lednového zasedání zastupitelů bylo schválení
rozpočtu města na letošní rok.
To, jak je sestaven rozpočet města, výrazně ovlivňuje nejen jeho chod, ale také kvalitu života
jeho obyvatel. Logicky jsme proto s plánovanými změnami začali právě u rozpočtu.
Několik týdnů před jeho schvalováním v zastupitelstvu mohl každý zájemce projít navrhovaný
rozpočet na rok 2015 na webu města. Poprvé byl rozpočet skutečně „rozklikávací“ on-line
a občané si jej mohli prohlédnout také v datových formátech PDF a XLS. Nyní již schválený
rozpočet města pro rok 2015 si každý může stáhnout na stránce www.liberec.cz/rozpocet, kde je
uveřejněn opět v přehledných tabulkách.

Jan Korytář, náměstek
pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace

JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠÍ TENTO ROZPOČET OPROTI MINULÝM ROKŮM?

1.

Na minimum jsou omezeny
příjmy z prodeje majetku.
Ještě před několika lety se
příjmy z prodeje, někdy až výprodeje majetku města, pohybovaly ročně
ve stovkách milionů korun. Přesto
se v této době vyšplhal dluh města
až do výše 2 miliard Kč. Město by
i v letošním roce mohlo prodat zbývající majetek za desítky milionů Kč,
touto cestou ale nechceme jít a další
prodeje městského majetku budou
probíhat již jen velmi obezřetně, až
výjimečně.

2.

Po letech snižování počtu
míst bude město přijímat
nové odborníky. Ukázalo se totiž, že snižování počtu míst
zaměstnanců radnice mělo
dva negativní důsledky.
Za prvé musely část služeb
zajišťovat externí firmy, protože radnice neměla dostatek vlastních odborníků, a za
druhé někdy již personálně
oslabené odbory nebyly
schopné řádně zajistit například efektivní čerpání dotací,
a město tak zbytečně přišlo
o desítky milionů korun. Noví
zaměstnanci by tak měli podpořit zejména získávání dotací pro
město a městské organizace a také
umožnit převzetí kontroly nad některými činnostmi, které doposud zajišťovaly externí firmy.

3.

Na financování veřejněprospěšných aktivit více
peněz. Ačkoliv finanční
situace města není a dlouho ještě
nebude ideální, bude město v letošním roce více podporovat veřejně
prospěšné projekty různých neziskových organizací. První vlaštovkou

6.

je více peněz v jednotlivých dotačOd prvního března by měl kolik dělají odměny pro radu města,
ních fondech města, město plánuje
být nově ustaven Fond na členy výborů a komisí či samotné
pomáhat neziskovým organizacím
rozvoj a obnovu ener- zastupitele.
také v tom, aby dosáhly na evropské getických zařízení města, aby se
peníze, které město získává z teplárJednou z podstatných
dotace.
ny a z pronájmu části rozvodů, přezměn je i samotná
Nový odbor ekologie staly „projídat“ a naopak se začaly
podoba rozpočtu. Již není
– četnější a lepší parky postupně investovat zpět. Z těchto nutné hledat v jednotlivých odboa hřiště. V rozpočtu můžete peněz by měly být financovány jak rech výdaje na financování různých
také nalézt nový odbor ekologie opravy venkovních rozvodů tepla, organizací, všechny je najdete na
a veřejného prostoru, který vznikl tak případně výstavba nových zaří- jednom místě. Stejně je to i s dotačními fondy nebo penězi, které bude
z bývalého oddělení komunálních zení.
služeb, ekologie a veřejné zeleně. Jak
město vydávat na opravy, investice
napovídá jeho název, jeho hlavním
Rezerva na evropské pro- a vybavení, od škol přes kulturní
cílem bude zlepšit to, na co si Liberejekty je jedna z nejdůležitěj- zařízení, komunikace až po sportovní
čané opakovaně v různých anketách
ších položek rozpočtu, jejíž zařízení a parky.
nejvíce stěžují, a tím je stav zeleně velikost bude klíčová pro čerpání
a celkově veřejných prostor v našem evropských dotací v dalších letech.
I nadále bude
městě.
Na velkou část projektů město může
pokračovat snizískat až 85 % dotací,
žování zadlužení
zbývajících 15 % musí města, minimálně o plánovaných 70
T
ale dofinancovat z vlast- mil. Kč ročně. Vedle toho se snažíme
ROZPOČE
Ý
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N
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O
ních zdrojů. V předcho- dojednat výhodnější podmínky pro
VYR
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zích letech město bohu- splátky našich dluhů tak, aby dopad
I V ROCE 2
Y MĚSTA:
žel část možných dotací na město byl co nejmenší, zejména
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ve stovkách milionů Kč co se týče úrokového zatížení.
1 577 300
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nevyužilo, protože si
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KČ neudělalo dostateč- Další novinky by pak měly přibýt
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PLÁNOVAN
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1 577
nou rezervu právě na v průběhu roku. V roce 2015 by se
potřebné kofinancová- měl rozpočet postupně dostat do
ní. Vzhledem k zadluže- takové podoby, aby přímo na webu
ní města je co největší města bylo každý měsíc vidět, jak se
Snižování příjmů z hazar- využití evropských dotací jednou vyvíjí jeho čerpání, včetně jednotlidu je jednou z věcí, která z našich hlavních priorit, které nám vých plateb.
bude mít na rozpočet umožní investovat do oprav škol,
Do přípravy rozpočtu na rok 2016
negativní dopad, neboť v roce 2014 školek, komunikací, veřejné dopravy by se také měla mnohem více zapojit
činily odvody z hazardu do rozpočtu či sociálního bydlení a dalších oblastí. veřejnost, včetně osadních výborů,
a to zejména do té části, kde se rozvíce než 72 mil. Kč. V návrhu rozpočMzdy už ne jednou hoduje, do čeho a kde bude město
tu je nyní uvedeno 58 mil. Kč a tato
položkou. Nově jsou mzdy investovat. Není žádnou novinkou, že
částka se bude dále snižovat, neboť
rozděleny na jednotlivé vybavení jednotlivých čtvrtí města
plánujeme razantní redukci hazardu
na území města podobně jako v sou- odbory, aby rozpočet dával pravdi- je dosti rozdílné a naší snahou bude
sedním Jablonci. Hazard totiž nejsou vější obraz o nákladech na činnost tyto rozdíly postupně snižovat.
jen příjmy pro město, ale také souvi- jednotliv ých částí magistrátu.
sející kriminalita, sociální problémy V letošním rozpočtu
www.liberec.cz/rozpocet
či centrum plné heren.
lze snadno zjistit i to,
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PŘÍJMY MĚSTA (výběr)
Daň z přidané hodnoty

500 000 000

Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci

245 000 000

Daň z příjmu právnických osob

245 000 000

Daň z nemovitosti

125 000 000

Dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

65 000 000

Odvody hazard – výherní hrací přístroje

58 000 000

Převod rezervy na splátku úroků z roku 2014

52 000 000

Poplatky za odpady

45 000 000

Daň z příjmu OSVČ

20 000 000

Příjmy z pokut

9 219 000

Příjmy – odvod z hospodářské činnosti města

6 000 000

Dotace od EKO KOM na sběr surovin

4 850 000

Podíl na zisku a z dividend.A.S.A.

5 000 000

Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec

3 500 000

Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS

NA SPLÁTKY DLUHŮ PŘES 200 MIL.,
NA OPRAVY A INVESTICE MÉNĚ
Na splátky dluhů bude muset město v roce 2015 vynaložit
téměř 230 mil. Kč, z toho jen na úrocích zaplatíme v tomto
roce přes 100 mil. Kč.
Bez těchto úroků bychom mohli na opravy škol, školek,
silnic a chodníků dát 2x tolik, tedy ne plánovaných 100 mil,
ale 200 mil. Kč. Možnost získat v příštích letech evropské
dotace v řádech stovek milionů s tím, že ale musejí být
využity na skutečné potřeby města, je naší šancí, jak
zabránit dalšímu chátrání městského majetku.

PŘÍJMY Z PRODEJE
MAJETKU MĚSTA 2006–2015
V MILIONECH KORUN

400 000 000 Kč

500 000
369

PODPORA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT
schválený
rozpočet 2014

skutečnost
2014

Ekofond

240 450 Kč

240 450 Kč

800 000 Kč

Fond prevence

333 333 Kč

333 333 Kč

300 000 Kč

Fond pro partnerskou spolupráci

návrh 2015

34 350 Kč

34 350 Kč

100 000 Kč

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

618 300 Kč

618 300 Kč

1 000 000 Kč

Fond zdraví

666 667 Kč

666 667 Kč

800 000 Kč

Kulturní fond
Sportovní fond
Financování sociálních služeb

ROZPOČTY ORGANIZACÍ MĚSTA (výběr)

Celkem

618 300 Kč

618 300 Kč

1 000 000 Kč

4 746 420 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

0 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

7 257 820 Kč

22 511 400 Kč

24 000 000 Kč

schválený roz. 2014

skutečnost 2014

46 500 000 Kč

46 522 272 Kč

46 700 000 Kč

DPMLJ

200 000 000 Kč

200 800 000 Kč

195 000 000 Kč

TSML

109 500 000 Kč

85 513 597 Kč

95 000 000 Kč

Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/

36 000 000 Kč

32 925 691 Kč

34 900 000 Kč

Liberecká IS

33 129 000 Kč

34 136 396 Kč

35 350 000 Kč

Divadlo F. X. Šaldy

69 086 000 Kč

70 577 600 Kč

75 580 000 Kč

Naivní divadlo

10 472 000 Kč

10 782 000 Kč

11 171 000 Kč

ZOO Liberec

37 090 000 Kč

37 831 667 Kč

40 001 000 Kč

Botanická zahrada

12 511 000 Kč

13 726 000 Kč

13 511 000 Kč

4 557 000 Kč

4 703 000 Kč

4 600 000 Kč

Základní školy

90 436 033 Kč

83 146 221 Kč

82 463 746 Kč

Mateřské školy

30 954 307 Kč

28 003 196 Kč

28 096 254 Kč

Centrum zdravotní a sociální péče

18 697 000 Kč

18 697 000 Kč

19 467 000 Kč

Dětské centrum Sluníčko

22 415 000 Kč

22 440 000 Kč

25 150 000 Kč

Městská policie

Kontakt

Komunitní práce

300 000 000 Kč

298
222

200 000 000 Kč
109
100 000 000 Kč

69
2006

2007

2008

2009

2010

47

40
2011

16
2012

2013

7
2014

10

2015
předpoklad

návrh 2015

4 400 000 Kč

4 500 000 Kč

4 900 000 Kč

Plavecký bazén – Ještědská sportovní

15 965 000 Kč

15 965 000 Kč

15 000 000 Kč

Městský stadion – koncesní smlouva

15 580 520 Kč

15 579 780 Kč

15 579 800 Kč

Více peněz
pro školy
na opravy a vybavení

Skutečnost 2014

21,2 mil. Kč
Rozpočet 2015

23,2 mil. Kč*

*bude navýšeno
v průběhu roku o peníze
z dotačních akcí
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ZADÁNO PRO NÁZORY OPOZIČNÍCH 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 KSČM
PROKLAMACE NARUBY ANEB
SLIBY SE SLIBUJÍ…
K rozpočtu
Tak máme schválený rozpočet, paní
Müllerová! Takto by se dala parafrázovat
slavná věta z románu Osudy dobrého
vojáka Švejka.
Na jednání zastupitelstva nebyla místy
nouze ani o hloupé napadání nepohodlné
opozice některými členy koalice. Pomíjíme
např. špatnou přípravu usnesení u materiálů, stejně jako svérázné řízení jednání…
Je však třeba bez zbytečných emocí jednání vyhodnotit a rozebrat vše s chladnou
hlavou.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo
schválení rozpočtu. Návrh rozpočtu byl
ekonomickým náměstkem prezentován
jako něco úplně nového a mnohem přehlednějšího než dosud, a to jak pro zastupitele, tak pro laickou veřejnost.
Ekonomický náměstek měl v něčem
pravdu: Úplnou novinkou v rozpočtu je
příděl do fondů, které ještě nebyly v souladu se zákonem o obcích schváleny, a nebyl
nám ani předložen záměr jejich schválení
tak, abychom se v období do příštího zasedání s nimi mohli blíže seznámit. Jestliže
budou návrhy na ustavení fondů předloženy podle jednacího řádu 7 dní před zasedáním zastupitelstva, pravděpodobně se
znovu strhne dlouhá debata o jejich účelu
a náležitostech. Pokud nebudou schváleny,
mělo by dojít k rozpočtové změně a takto
přidělené peníze budou převedeny do
jiných kapitol.
Údajná „přehlednost“ rozpočtu spočívá také v tom, že jednotlivé kapitoly
jsou podle nás nesmyslně, nebo možná
i úmyslně (ať si každý vybere), rozděleny
na jednotlivé odbory bez bližšího vysvětlení. Jaká je vypovídací schopnost přesného
určení mzdových prostředků a zákonných
odvodů, když není zřejmé, jakého počtu
zaměstnanců daného odboru se to týká?
Stejné je to u položek konzultační a právní
služby.
Snížení finančních prostředků na investice je také kapitola sama o sobě. O tom,
že rozpočet bude hlasy koalice schválen,
nebylo pochyb. Nám ostatním, kteří jsme
návrh připomínkovali, nezbude nic jiného
než pohlídat, zda vyřčené sliby o zřízení
fondů na příštím zastupitelstvu nejsou
plané. Ostatně slibů jsme již slyšeli přehršle, např. o ustavení komisí rady města
a správních rad fondů, o ustavení dozorčích

Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj
rad městských společností, harmonogramu projednávání územního plánu atd., ale
jejich naplnění jsme se zatím nedočkali.

NA ZASTUPITELSTVO PATŘÍ
VÁŽNĚJŠÍ PROBLÉMY NEŽ SPORY
O FORMÁLNOSTI

Ke komisím
V ostrém kontrastu s předvolebními
sliby bylo nejen zřízení výborů a zastoupení v nich, ale ještě větší problém se týká
komisí rady. Byť by komise měly zobrazovat
pluralitu názorů v celé šíři zvolených subjektů, tak jsou vydávány pouze za odborné
aktivy s tím, že ne ve všech má být zastoupení alespoň jednoho zástupce ze všech
stran zvolených do zastupitelstva. Koalice
si vystačí patrně sama. Tato účelovost
je ještě povýšena navíc na „kádrování“
nominace.
Doslova varovně pak působí kádrování
ve výrocích Změny, že se prý bojí, že jim
tam „opozice dá lidi, jen aby škodili“.
Žádná vláda na liberecké radnici nešla tak
daleko za hranici nedemokratičnosti.
Schizofrenicky pak působí naopak pouze
účelově prosazené jmenování Z. Kocumové (Změna) zástupcem statutárního města
Liberec v řídicím výboru projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“. Tato
nominace byla koalicí i samotnou Z. Kocumovou prohlašována za politickou. Právě
zde se však jedná o zcela odborná a nevratná rozhodování. A tak koalice Změny a ANO
zvolila Z. Kocumovou bez ohledu na to, že
byla odvolána z pozice krajské náměstkyně
pro rezort zdravotnictví právě z důvodů
odborné nedostatečnosti.
Komise jsou podle zákona o obcích konzultačním a poradním orgánem rady města.
O tom, jaké komise budou zřízeny a kolik
budou mít členů, rozhoduje pouze rada
města. Komise nejsou povinným orgánem
a rada města nemusí zřídit komisi žádnou.
Pokud se ale rozhodne je zřídit, měl by být
stanoven s výjimkou komise pro občanské
záležitosti pro všechny stejný standard –
počtem členů, zastoupením všech volebních stran, statutem, jednacím řádem.
Každá komise má (měla) svého „garanta“
– odborného náměstka a je nepřijatelná
situace, že si každý gesční náměstek vytvoří
samostatná libovolná pravidla. Komise je
konzultační a poradenský orgán k celé radě
města.
Tyto požadavky na stejná pravidla
včetně zastoupení všemi zvolenými stranami budeme i nadále prosazovat.
Zastupitelky za KSČM
Věra Skřivánková,
Dana Lysáková

Běžný divák online přenosu lednového zastupitelstva (29. 1. 2015) musel být
naštvaný z toho, kolik pro něj nepodstatných řečí musel přestát. A měl pravdu.
Spousta připomínek zastupitelů, zejména
těch opozičních, na zastupitelstvo nepatří, má být vyřešena a vyříkána dopředu. To byl také důvod, proč Starostové
poslali se čtyřdenním předstihem primátorovi soupis nedostatků k opravám.
Bez odezvy. Na zastupitelstvu se přitom
má řešit jen věcná a politická podstata
problému a nikoliv formální náležitosti
navrhovaných usnesení nebo nejasné
důvodové zprávy. Jinak oprávněně ztrácí
zastupitelstvo na své vážnosti
Vedou k tomu dvě cesty. Navržená
usnesení musí být srozumitelná a jednoznačná. Z jejich znění musí být na první
přečtení jasné, co zastupitelé schválili.
Všichni svorně nadáváme na to, jak
nekvalitní zákony přijímají naši poslanci, přitom usnesení zastupitelů může
mít stejně vážné důsledky, jen se týkají
menšího okruhu občanů. Co je platné,
že když se o usnesení hlasuje, je všem
všechno jasné; za rok nebo později si na
to už nikdo nevzpomene. Soudy, kontrolní
orgány nebo i občany bude zajímat jen, co
je psáno, ne co bylo tenkrát všem jasné.
Současně si přitom budou ťukat na čelo,
jak mohl někdo přijmout tak zmatečné

usnesení. To samé platí o důvodových
zprávách, kterými předkladatelé své
návrhy usnesení obhajují. I ty musí být
srozumitelné, a neměly by vzbuzovat více
otázek než odpovědí. A že ty otázky může
klást i policie nebo trestní soud, o tom by
mohli někteří zastupitelé vyprávět.
Tou druhou cestou je zachytit případné nedostatky ještě před tím, než se
dostanou do zastupitelstva, a to v jeho
výborech. V nich je prostor a čas vyříkat si nejasnosti na méně formálním
jednání a hlavně v menším počtu lidí,
kteří jsou současně na projednávanou
oblast více zaměřeni. Z tohoto pohledu
je poněkud nesrozumitelná snaha koalice
Změny a ANO mít k dispozici jen čtyři
výbory zastupitelstva a proti tomu mít
osm komisí rady města. Ta má přece jako
své odborné zázemí celý magistrát, proč
potřebuje mít (a platit) i odborné komise?
Volební účast nám stále klesá a jednou
z příčin je malá vážnost zastupitelstva.
Jak si taky můžeme vážit něčeho, kde
se zastupitelé hádají o zdánlivých drobnostech a výsledek jejich hádání nemá
ani potřebné formální náležitosti. Jenže
když se o nich nedohodneme dříve, tak
už zbývá jen zastupitelstvo. Ano, mohli
bychom si říct, že se o maličkostech
a štábní kultuře na zastupitelstvu hádat
nebudeme, ale zastupitelé tam nejsou
sami za sebe, výsledek jejich práce není
jen jejich vizitkou, je vizitkou celého
města.
Michal Hron,
Starostové pro Liberecký kraj

ČSSD, KSČM, ODS, SLK, TOP 09
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
Komise jsou poradním a iniciativním
orgánem rady města jako celku. Jako
takové plní především politickou funkci
platformy projednávání politických konceptů a jejich naplňování. Je tedy v zájmu
jak koalice, tak opozice, aby v každé
komisi byl minimálně jeden zástupce
z každé strany. Je třeba také ctít princip,
že za nominanty si nesou zodpovědnost
jednotlivé strany. Nepovažujeme tedy za
možné provádět hodnocení nominantů
jednotlivých stran dopředu. Nehledě na
skutečnost, že není jasné na základě čeho

a jakým způsobem bude odbornost nominantů posuzována.
Protože se koalice nedomluvila na jednotném přístupu, který by respektoval
oba tyto principy, rozhodly se společně
opoziční strany ČSSD, KSČM, ODS, SLK
a TOP 09, že do komisí nebudou navrhovat své zástupce. Vyzývají koaliční zastupitele k předložení jednotného návrhu na
rozdělení míst v komisích, který bude výše
uvedené principy respektovat. Opoziční
strany jsou připraveny odpovědně pracovat v komisích při zachování plné plurality
názorů zastoupené všemi subjekty zvolenými do zastupitelstva města.

ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ NA
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Zastupitelský klub ČSSD

Zastupitelský klub TOP 09
ZA MLHOU HUSTOU TAK, ŽE BY
SE DALA KRÁJET, A DOST MOŽNÁ
JEŠTĚ DÁL, JE ODBORNÍK…
V zastupitelstvu města jsem nováčkem. Přesto nebo možná právě proto
nevycházím z údivu, jak někteří trpí
povolební ztrátou paměti. To, že vztahy
mezi některými lidmi v zastupitelstvu,
jsou tak husté, jako ona známá mlha před
rybníčkem Brčálníkem, je věc jedna – a na
vzájemných vztazích musíme pracovat
my všichni. To, co je pro mě ale velmi
těžko přijatelné, jsou předvolební sliby,
které se záhy po volbách stávají pouhou
pohádkou.
Voliči, kterým jsme před volbami
napříč spektrem kandidujících subjektů
slibovali právě slušnost, změnu politické kultury a zejména odborníky a jejich
dobře odvedenou práci ku prospěchu
Liberečanů a našeho města, mohou být
v klidu, nic se zřejmě nezmění.
Jedním z hlavních slibů, i od současné
koalice, byla (před volbami i v povolebních vyjednáváních) i výměna politiků
v městských společnostech za odborníky.
Jenže slova jsou mnohdy odlišná činům.
Typickým příkladem bylo v bodě 35
na posledním zastupitelstvu jmenování
zástupce statutárního města Liberec do
řídicího výboru projektu „Modernizace
Krajské nemocnice Liberec“. Nejenom

od profesora Šedlbauera zaznělo, že se
jedná o koncepčně metodický orgán,
který má modernizaci nemocnic dávat
právě tento směr. Změna pro Liberec
nominovala Bc. Zuzanu Kocumovou, za
TOP09 jsme nominovali MUDr. Petera
Hromádku – přednostu Chirurgického
centra KNL. Shodou okolností se má
první etapa modernizace týkat centrálního příjmu, který se specializací doktora
Hromádky velmi souvisí.
Ač si bývalé náměstkyně Zuzany
Kocumové vážím, je jistě šikovná a užila
si v politice i dost nepěkného, nemohu
mlčet u skutečnosti, že se nechala Změnou
a ANO zvolit do tohoto orgánu. Z pozice
politické síly se odbornost nezíská.
Mrzí mě na současném vedení města,
že v tomto okamžiku nedodrželo své
předvolební sliby a na tuto pozici volilo
dle politické příslušnosti, a to na úkor
lékaře a odborníka s jednadvacetiletou
praxí v zachraňování lidských životů.
Nechávám na každém z vás, kdo čtete
tento příspěvek, koho byste v tomto
orgánu, který bude rozhodovat o moderní
péči v naší nemocnici a potažmo o přístupu ke zdraví nás a našich dětí, viděli
raději.
Suma sumárum: Dodržujme to, co jsme
slibovali před volbami, a pokusme se fungovat jako tým. Tým 39 lidí.
Zora Machartová, TOP 09

Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj
PROČ JSME NEPODPOŘILI
ROZPOČET Z DÍLNY JANA KORYTÁŘE
Jako Starostové pro Liberecký kraj jsme
na jednání zastupitelstva nepodpořili
návrh rozpočtu. Navrhli jsme rozpočet
stáhnout a ještě dopracovat. Přestože
jsme Janem Korytářem prosazované rozpočtové provizorium nikdy nepovažovali
za šťastné a dobré, kvalita předloženého
rozpočtu byla taková, že špatné provizorium je lepší než špatný rozpočet. Proč?
Prvně nám vadila forma a zmatečnost
předkládaného rozpočtu. Zastupitelé měli
během krátkého týdne v mailech hned
čtyři rozdílné rozpočty a v předvečer
jednání zastupitelstva přišel náměstkův
pozměnovací návrh, který čítal 55(!) položek v hodnotě 48 mil. Kč, to mluví samo
za sebe… Takto se bohužel odpovědně
pracovat nedá. Rozpočet vznikal „na
koleně,“ mimo informační systém magistrátu, a tudíž obsahoval mnoho chyb.
V té faktické rozpočtové rovině kritizujeme především nedostatek investic.
V okamžiku, kdy navržený rozpočet je
nejštědřejší za poslední čtyři roky, zároveň rezignuje na investice a velké opravy
infrastruktury. V letech 2011–2014 přes-

tože bylo rozpočtováno o desítky milionů méně, přesto se našly prostředky na
nové Lázně, Nerudovo náměstí, Lesní ulici
a další stavby, které opravují zanedbaný majetek města, tj. brzdí již tak velký
investiční dluh.
Podle nového vedení tyto investice
netřeba a peníze se v rozpočtu rozpouštějí
do platů dalších, nových úředníků a nicneříkajících položek ostatních služeb. Za
největší problém nového rozpočtu považujeme nepokračování v projektech zvyšování kapacit našich škol. Rezignace i na
tyto investice se městu může ve zlém vrátit
a spoléhání se pouze na dotace v okamžiku, kdy data o počtu dětí jsou k dispozici
a projekty jsou připravené, je přinejmenším
diskutabilní. Rok odkladu tento problém
učiní prakticky neřešitelným.
Při projednávání rozpočtu nebylo nové
vedení města schopno řadu výdajů smysluplně obhájit. Zatímco na expertním
finančním výboru rozpočet přijat nebyl,
členům zastupitelstva tento zjevně špatně
připravený rozpočet stačil. Starostové
ovšem pro takovýto rozpočet odpovědně
ruku zdvihnout nemohli.
Jiří Šolc,
Starostové pro Liberecký kraj

HOSPICI JSME DALI,
CO JSME MOHLI
Stavba prvního lůžkového zařízení pro
umírající a nevyléčitelně nemocné byla
pro nás, kteří jsme řídili město v předcházejícím volebním období, jednou z priorit.
Kamenný hospic totiž v Libereckém kraji
jako v jednom z posledních v republice
chyběl a veřejnost po něm už řadu let
volala. Proto jsme se společně s vedením
Libereckého kraje rozhodli pro variantu
vybudovat jej v areálu bývalého sirotčince
v Liberci. Jak rychle jsou schopni se dva
domluvit, když jim jde o společnou věc!
Město Liberec věnovalo pro hospic
budovy a pozemky v hodnotě téměř 23
milionů korun a lůžkový hospic zařadilo
mezi své evropské projekty. Kraj financuje
kromě jiného povinnou spoluúčast.
Právě proto, že má město na stavbě
svůj zásadní podíl, mne zamrzelo, že se
kontrolní den na stavbě na začátku února
uskutečnil bez účasti někoho z nového

ZASTUPITELÉ ČSSD BUDOU
AKTIVNÍ OPOZICÍ
Klub zastupitelů ČSSD má čtyři členy,
z toho tři lidé nastoupili do služby městu
poprvé v životě. Spolu s bývalou primátorkou Martinou Rosenbergovou chceme
neúnavně pracovat v uskutečňování
našich představ a bodů z programu pro
Liberec, se kterým jsme šli do voleb. Jako
jeden z nových zastupitelů bych se rád
podělil o své první dojmy z libereckého
politického kolbiště.
Z neúměrně dlouhého povolebního
vyjednání o budoucí radniční koalici jsem si
odnesl smutnou zkušenost. Noví, začínající
politici až příliš ukazovali svou nezkušenost, o čem a jak vlastně jednat, řešily se
hlavně posty. Toho využívali někteří zkušení matadoři, u nichž, dle mého názoru
převládá touha po moci ještě více než
sloužit svému městu. V rámci povolebních
rozhovorů (tento stav pokračuje i dnes) se
na městě až příliš projevily některé osobní
války jednotlivců z minulých období. Došel
jsem tak k přesvědčení, že musí dojít
k mnohem hlubší obměně lidí, u kterých je
více než zřejmé, že jsou vzájemnou historií
příliš osobně poznamenáni a nemají proto
nejlepší předpoklady vést město dopředu.
Slušnost se musí vyplácet i v politice.
Klub ČSSD tedy začal pracovat v opozici.
Prvním zásadním rozhodnutím bylo nepodpořit přepracovaný rozpočet Liberce pro
rok 2015, neboť podle našich analýz v sobě
skrývá řadu rizik a budoucnost ukáže, zdali
jeho tvůrci zásadními zásahy do již připraveného rozpočtu neťali vedle. Poslední úpravy
rozpočtu nám došly do mailových schránek
teprve večer před zastupitelstvem. U tak

vedení města. Nebýt sociálních sítí představitelů Libereckého kraje, snad se ani
nedozvíme, jak práce na hospici pokračují. Přitom by mělo být toto zařízení
dokončeno nejpozději do konce června.
Na druhé straně jsem ráda, že v mnoha
oblastech „děravý“ rozpočet města stále
počítá s částkou 10 milionů Kč pro sociální oblast, a to nezávisle na financování příspěvkových organizací sociálního
charakteru. I to je jedna z věcí, kterou se
nám podařilo prosadit v době, když jsme
byli ve vedení města. Téměř půl milionu
by mělo podpořit právě hospicovou péči.
Přitom hrozilo, že tento materiál bude
stažen pro své vady, které na jednání kritizovaly některé kluby. ČSSD však chápe
svou opoziční roli jako konstruktivní,
a proto jsme trvali na úpravě a následném
schválení materiálu ještě na lednovém
zastupitelstvu. Stalo se tak a je to dobře.
Sociální službu může potřebovat kdokoli
Martina Rosenbergová,
z nás.
zastupitelka za ČSSD

zásadního dokumentu jsem tento akt překotné přípravy zhodnotil jako smutný důkaz,
jaká bude politika nového vedení města, ale
také jako výsměch opozici. Koaliční mašinérie
zafungovala, rozpočet byl schválen.
V ČSSD vedeme diskuzi o tom, že opozici dělat moc neumíme, myšleno ve srovnání s tím, co se dělo v Liberci v posledních
letech a nakonec částečně vedlo k úspěchu
politiky populismu, ale také očerňování,
urážení slušných lidí a vyvrcholilo v kampani věšením plakátků na kandelábry. Politika ČSSD má naštěstí pevné a jasné ideové
základy, jde o tradiční velkou stranu s širokou členskou základnou, máme odborníky na většinu témat. Opoziční práci tedy
budeme dělat bez zbytečných dlouhých,
nekonstruktivních, nic neřešících výstupů
za účelem zviditelnění se nebo vyřizování
si osobních účtů.
Standardní opoziční prací je kontrola
a kritika vlády, alespoň tak to chápou
někteří politologové. Chceme podat také
některé nové návrhy ke zlepšení fungování města. Mohu proto jednoznačně
ubezpečit občany a současnou koalici
tvořenou Změnou a ANO, že svou úlohu
bereme velmi vážně. S výsledky práce
sociální demokracie za poslední období
se Liberečané setkávali ve svém denním
životě: hromadná doprava funguje, odpad
je vyvážen, vzniklo mnoho nových, krásných míst v našem městě a mohl bych
pokračovat dál. Navíc je ČSSD součástí
vládní koalice, řídí naši zemi a své sliby
plní. Na konec si dovolím popřát Liberci
lepší budoucnost a všem spoluobčanům
pevné zdraví a úspěšný rok 2015.
Za Klub zastupitelů ČSSD
Jan Mečl
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KAM O VÍKENDU V LIBERCI?
Městské informační centrum Liberec nabízí zdarma zasílání aktuálních
přehledů víkendových akcí a dalších 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.

INFORMACE

Ztráty a nálezy

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen
vydat ji vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byla nalezena. 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/.

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, vchod z pravé strany Nového magistrátu.

PRAKTICKÉ DÁRKY
Městské informační centrum Liberec nabízí svým návštěvníkům kromě
turistických suvenýrů i drobné předměty, které mají praktické využití nejen
v tmavém zimním období. K zakoupení jsou reflexní pásky ve žlutém,
oranžovém a stříbrném provedení a odrazky ve tvaru srdce, sovy, medvídka
nebo vločky.
Užitečný mincovník do nákupních vozíků je v prodeji ve dvou různých
barvách a lze ho zavěsit na klíče. Dětem a studentům poslouží pláštěnky ve
skladném a moderním obalu, frisbee, píšťalky na krk, dřevěné záložky do
knih, barevné propisky či buttony na batoh se znakem města.

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 5. DO 1. LEDNA 2015
27/15

Nálezy DPMLJ: 3x rukavice, hračka, hodinky, kosmetická taška, taška s oblečením

23. 1. 2015

Nálezy z IQ Landie od března do prosince 2014: 19x kšiltovka, 17x mikina, 8x
26/15

čepice, 7x mobilní telefon, 3x pouzdro na mobilní telefon, 3x klíče, 2x rukavice,

21. 1. 2015

2x svetr, 2x rolák, 2x nákrčník, šaty, bolerko, džíny, nátělník
24/15

Svazek klíčů

19. 1. 2015

21/15

Jízdní kolo

20. 1. 2015

19/15

Doklady: Tadeáš Bobko, osvědčení o měření emisí – Mercedes, osvědčení o měření
emisí – Ford Transit, osvědčení o registraci vozidla – Dalibor Vachulka

19. 1. 2015

18/15

Nálezy DPMLJ: rukavice, taška s léky

16. 1. 2015

17/15

Chodítko pro seniory (rolátor)

16. 1. 2015

16/15

Přívěsný vozík za auto

16. 1. 2015

Nálezy DPMLJ: pásek od bundy, 5x rukavice, čepice, igelitová taška MY, peněženka,
14/15

dětský batoh, dětská taštička, bunda, hodinky, dětské kalhoty – Jan Šulc, karta

13. 1. 2015

A - Centrum Styl – Kotašková Ann
13/15

Brýle (z akce vítání občánků)

12. 1. 2015

12/15

Klíče

12. 1. 2015

7/15
4/15
3/15
2/15

Nálezy Českých drah: mobilní telefon, jízdní kolo, taška s adaptérem, anténou
a dálkovým ovládáním
Náramek

8. 1. 2015
6. 1. 2015

Nálezy DPMLJ: rukavice, brýle, 2x deštník, hračka – kytara, videokazeta, inhalátor
+ brýle, klíče od vozidla – Mazda
Mobilní telefon

6. 1. 2015
5. 1. 2015

Inzerce

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC
HLEDÁ PRO EXTERNÍ SPOLUPRÁCI

NOVÉ PRŮVODCE
PRO ZAHRANIČNÍ
SKUPINY TURISTŮ

Požadujeme certifikát o absolvování průvodcovské zkoušky, živnostenský list, aktivní
znalost min. jednoho cizího jazyka (němčina,
angličtina, ruština,italština, holandština,
polština, francouzština, španělština)
a výborná znalost Liberce a jeho okolí.
E-mail: info@visitliberec.eu

Hyundai ix20
Hyundai
ix20

..

-..

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

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

ʸ e-mail: hyundai@autokoutek.cz ʸ www.hyundai.autokoutek.cz
Porovnejte nový
nový Hyundai
Hyundai ss jinými
jinými vozy
vozy na
na www.porovnejhyundai.cz.
www.porovnejhyundai.cz. Hyundai
Hyundai Infocentrum
Infocentrum 800
800 800
800 900.
900.
Porovnejte
Hyundai ix20
ix20 -Hyundai

4,5-6,5 l/100
l/100 km,
km, emise
emise CO
CO22:: 119-154
119-154 g/km.
g/km. Fotografie
Fotografie je
je pouze
pouze ilustrativní.
ilustrativní.
:: 4,5-6,5
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Ohlídejte si platnost dokladů
Občanský průkaz. Samozřejmost, kterou máme od 15 let,
kterou někteří z nás vyndají z peněženky třeba jen jednou
za rok. Přesto však i tento doklad má omezenou platnost,
a to 5 nebo 10 let v závislosti na typu.
David Fátor, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
KAŽDÝ BY si měl zkontrolovat datum
platnosti svého občanského průkazu,
ať vás pracovníci banky či pošty nezaskočí slovy, že vám nemohou vyhovět, protože máte neplatný doklad.
Z důvodu končící platnosti občanského
průkazu je možné podat žádost o nový
doklad už 60 dní před skončením platnosti stávajícího dokladu. Na výměnu
tak máte dostatek času.
Rok 2015 je sice stále na začátku,
přesto již někteří v tuto chvíli plánují
svou letní dovolenou. Doporučujeme
proto, abyste si již v tomto zimním
období zkontrolovali platnost svých
cestovních pasů.
Na cestu do některých oblíbených
letních destinací je potřeba mít platný
pas ještě například 6 měsíců po návratu, tak ať vás namísto pohodového
balení a plánování výletů nečeká
nepříjemné a dlouhé čekání ve frontě
s nervy napnutými, zda-li se cestovní
pas stihne vůbec do odjezdu vyhotovit. Je potřeba si uvědomit, že v letním
období se může doba odbavení na
jednotlivých přepážkách cestovních
pasů a občanských průkazů až ztrojnásobit.

Pro vyřízení nových dokladů je nejlépe využít online rezervaci (www.liberec.cz), která zaručí rychlejší odbavení,
neboť objednaní klienti mají přednost
před klienty neobjednanými. Pokud se
k nám kvůli novým dokladům vypravíte, mějte prosím na paměti, že zhruba
v době od 12.00 do 14.00 hodin se
jednotliví pracovníci musí vystřídat na
oběd a nemusí tak být obsazeny vždy
všechny přepážky. Vyřídit si tak své
záležitosti v době vaší obědové pauzy
se proto nemusí vždy podařit.
Pro vyhotovení nového občanského
průkazu a cestovního pasu je zákonem
stanovena lhůta 30 dní. Přijďte tedy
včas a neberte tak platnost svých osobních dokladů na lehkou váhu. Ušetříte
si tím spoustu starostí a problémů.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z RADNICE

LIBEREC.CZ

Tajemník Magistrátu města Liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení,
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru
vedoucího úředníka zařazeného do funkce

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
na Odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec.
Jedná se o pracovní pozici vedoucího úředníka, který zajišťuje výkon státní správy ve vodním hospodářství v rozsahu svěřeném obcím, pověřeným
obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle
zák. 254/2001 Sb., o vodách, v pl. znění, a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v pl. znění, včetně projednávání přestupků a jiných správních deliktů dle uvedených zákonů a dle zák.
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění. Bližší informace k jednotlivým
pracovním pozicím lze získat na úřední desce Magistrátu města Liberec
(též na webové adrese www.liberec.cz).
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, personální oddělení,
náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768 - 9

13

31. březen – termín splatnosti místních poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2015
Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby
s trvalým pobytem a právnické osoby se
sídlem na území města Liberec, že ke dni
31. března 2015 je splatný místní poplatek
ze psů za rok 2015.
Roční sazba poplatku činí 600 Kč za
prvního psa, za druhého a každého dalšího
1 500 Kč. Pokud pobírá držitel psa některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí
roční sazba 200 Kč za prvního psa, za
druhého a každého dalšího 300 Kč.
V případě, že již psa nemáte ve svém
držení nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je nutné tyto skutečnosti ohlásit správci místních poplatků
do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Vznikne-li nebo zanikne poplatková povinnost během roku, platí se místní poplatek ze psů v poměrné měsíční výši od 1. dne
měsíce následujícího po měsíci, kdy situace
zakládající poplatkovou povinnost vznikla,
až do konce měsíce, ve kterém nastal stav
určující zánik poplatkové povinnosti.
Další informace k poplatku: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec
č. 6/2010, o místním poplatku ze psů, ve
znění OZV č. 4/2011 na webových stránkách
města www.liberec.cz v odkazu Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

Místní poplatek
za komunální odpad

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny občany, kteří mají na území
města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve
vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a cizince, kteří mají na území města
Liberec povolený pobyt na dobu delší 90
dnů, že ke dni 31. března 2015 je splatný místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů za rok 2015.

Výše poplatku se ani pro tento rok nemění, zůstává na částce 492 Kč za osobu
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.
Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě změn (narození, úmrtí, změna
pobytu) je rozhodný stav na konci měsíce.
Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška statutárního města
Liberec č. 4/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na webových stránkách města www.
liberec.cz v odkazu Město
a samospráva – Vyhlášky
a nařízení.

Všeobecné informace
k místním poplatkům

Občané mohou hlásit aktuální registrační údaje a změny ovlivňující výši poplatkové povinnosti nebo získat informace o stavu svého osobního účtu v přízemí
budovy Nového magistrátu u přepážek
číslo 22 a 23.
Platby místních poplatků provádějte
na účet č. 19–7963850237/0100 pod
přiděleným variabilním symbolem těmito
způsoby: prostřednictvím České pošty,
bezhotovostním převodem z účtu, hotově
nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Úřední a pokladní hodiny:
pondělí a středa 8–17 hod., úterý
a čtvrtek 8–16 hod., pátek 8–14 hod.,
sobota 8–12 hod. (Každý poslední pátek
v měsíci je budova uzavřena – sanitární
den.)
Všeobecné dotazy k místním poplatkům je možno směrovat na telefonní čísla
485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail:
odpady@magistrat.liberec.cz.

I. Požadavky pro zájemce:
İ obecné předpoklady – jsou stanoveny v příslušných ustanoveních zákona
č. 312/2002 Sb., v pl. znění;
İ vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
se zaměřením na životní prostředí, případně právo, vodní hospodářství
nebo stavebnictví;
İ schopnosti – komunikační dovednosti pro jednání s právnickými i fyzickými osobami, organizační a řídící schopnosti, časová flexibilita;
İ znalosti – dobrá znalost právních předpisů v oblasti životního prostředí
(uvítáme zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na úseku správních činností), řidičský průkaz skupiny B, uživatelská znalost práce s PC (Microsoft
Office);
İ předložení písemně zpracované stručné představy o fungování a řízení
oddělení Vodoprávní úřad (počet úředníků, spolupráce s ostatními odbory magistrátu města atd.) v rozsahu cca 1 strany formátu A4.
II. Nabízené podmínky:
Moderní vybavení pracoviště a kvalitní odborné zázemí, platové podmínky
odpovídající dané pozici a odváděné práci v rámci stanovených pravidel pro rozpočtové organizace (11. platová třída) + zaměstnanecké výhody + zajištění dalšího
odborného i osobnostního rozvoje.
III. Způsob podání přihlášky:
Uchazeči o tuto pracovní pozici mohou nejpozději do 5. března 2015 kontaktovat personální oddělení Magistrátu města Liberec, které jim poskytne bližší informace o formě a způsobu podání přihlášky do výběrového řízení podle pravidel
určených zákonem o úřednících územních samosprávných celků.
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Program klubu seniorů

BEZPLATNÁ NABÍDKA AKTIVIT
PRO MŠ Z LIBERECKÉHO KRAJE

Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk-liberec.cz/seniori

Nabízíme vám a vašim zaměstnancům bezplatnou možnost zvyšování
kompetencí a profesní rozvoj v oblasti osobnostního a polytechnického
vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků MŠ v rámci projektu

18. 2. / 15.00

Památky UNESCO v ČR
III. část s O. Preclíkovou

Cen. klub sen.
3. patro

25. 2. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Úžasné vynálezy – Starověká
věda a technika

Cen. klub sen.
3. patro

26. 2. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně

Aréna

27. 2. / 10.00

Gaetano Donizetti – Poprask
v opeře. Povídání o opeře v Divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá klub.,
5. patro

Přírodovědně-technické semináře:
5 různých tematických školení z oblasti přírodních věd

3. 3. / 14.00

Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje učitele:
7 druhů kurzů posilujících zejména komunikační a organizační
schopnosti učitelů (příp. vedoucích pracovníků MŠ)

VIII. Seniorské šibřinky
Vstupenky (á 60,– ) v prodeji v CKS
od 18. 2. 2015

Sál
Lidové sady

4. 3. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Delfská věštírna – Starověké Řecko

Cen. klub sen.
3. patro

10. 3. / 10.00

Týden uvědomění si mozku –
světový týden
Ukázková hodina trénování paměti
s Dagmar Hajflerovou

Cen. klub sen.
3. patro

11. 3. / 15.00

Cestománie, aneb prstem
po mapě – Španělsko
s Danielou Luňáčkovou

Cen. klub sen.
3. patro

KOUZELNÁ VĚDA
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068.

V projektu budou realizovány celkem tři druhy aktivity
v období září 2014 – červen 2015, do kterých se budou moci
pedagogičtí (příp. vedoucí) pracovníci zapojit. Tyto aktivity
jsou následující:

Stáže v tuzemských MŠ, které přislíbily spolupráci při
sdílení svých zkušeností a pedagogických postupů při práci
s dětmi předškolního věku
Každý účastník obdrží ZDARMA výukové materiály, osvědčení a ke
každému absolvovanému semináři i potřebnou sadu pomůcek.

Více informací o projektu naleznete na stránkách
www.iqlandia.cz a www.educaquality.cz.
Na aktivity je možné se přihlásit na e-mail sklenarova@educaquality.cz
nebo telefonicky na +420 774 831 451. Počet míst je omezen!
Žadatelem projektu je iQLANDIA, o.p.s., a partnerem projektu je EDUCA QUALIvTY, o.s.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO
FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

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.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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

0#)
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Balet slaví úspěchy

BALETNÍ SOUBOR Divadla F. X.
Šaldy získal dvě ocenění v rámci
osmého ročníku taneční přehlídky Balet 2014. Taneční sdružení ČR
ji uskutečňuje ve tříletém cyklu,
desítka českých baletních souborů
tak představí to nejlepší ze svého
repertoáru.
Prestižní cenu Za nejlepší sólistický výkon získala Valerija Radionová
za interpretaci titulní role Doni Bernardy Alby v tanečním dramatu Dům
Bernardy Alby (choreografie Marika
Hanousková).
Šéfce baletu Aleně Peškové porota
udělila Čestná uznání za autorskou
tvorbu a objevnou dramaturgii
akcentující regionální náměty. Porota
Slavnostní vyhlášení výsledků
ocenila naše premiéry z posledních a předání cen se uskutečnilo 4. února
let – Harald, hvězda se vrací!; Gustav 2015 v Národním divadle v Praze před
představením Čarodějův učeň.
Klimt; Ota–Pavel–Raška.

Přidejte se k nám na Facebooku
Statutární město Liberec spustilo svou oficiální stránku na
Facebooku. Staňte se jejím fanouškem a nepřijdete o aktuální
zprávy ze svého města a magistrátu.
OD LEDNA letošního roku naleznete
na Facebooku také oficiální stránku
statutárního města Liberec. Základna
fanoušků se teprve rozrůstá, a pokud
mezi nimi dosud chybíte, neváhejte
a přidejte se k nám! Budete mít vždy
aktuální přehled o tom, co důležitého
se děje.
Facebookovou stránku najdete
na adrese
www.facebook.com/cityliberec
Co stránka města Liberce na Facebooku přináší?
výběr aktuálních zpráv z města
a aktualit z úřadu publikovaných
na www.liberec.cz
fotogalerie z akcí města
důležitá upozornění magistrátu

18. 2. Kamil Støihavka & Leaders
19. 2. Monty/ písnièkáø z vinic pod Pálavou
21. 2. 6. Pejskaøský ples
22. 2. Taneèní odpoledne
27. 2. Léèivé divadlo G. Filippi
28. 2. Tanèírna
1. 3. Karneval Míši Rùžièkové
5. 3. Eva Schäferová / housle
6. 3. Dan Bárta & Illustratosphere
9. 3. Himaláje / s Pavlou Bièíkovou
18. 3. Jarret & Kieslowski
19. 3. Iva Bittová & Èikori
21. 3. Velikonoèní dílny
Kulturní a spoleèenské centrum LIDOVÉ SADY
pokladna otevøena dennì 8.00 - 18.00 h, tel 482 710 649

možnost komentovat a sdílet
zveřejněné články a fotografie
články a zajímavosti z Liberce,
městských organizací a společností
připravujeme on-line rozhovory,
ankety, …
Při psaní komentářů prosíme
respektujte jak pravidla užívání sítě
Facebook, tak uvedená pravidla pro
diskuzi a nepsané etické zásady.
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Pražská 152/36, Liberec

SLEVA
SLEVA 50 % NA DOPLATEK na léky
pro všechny bez omezení věku
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě NIŽŠÍMI doplatky
*Akce platí do 31. 3. 2015 pro držitele Slevové karty Slevolékárna
bez omezení věku. Více informací v lékárně či na www.slevolekarny.cz

REKLAMA, KTERÁ V LIBERCI FUNGUJE

45 500

výtisků každý měsíc

WWW.LIBEREC.CZ/ZPRAVODAJ
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Eva Samková ovládla anketu o nejlepšího sportovce
Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla anketu
Nejúspěšnější sportovec Liberecka za rok 2014.
TENTOKRÁT BEZ namalovaného
knírku převzala cenu na slavnostním
vyhlášení ankety v úterý 10. ledna
v Centru Babylon v Liberci. Hlavní
cenu předával primátor Liberce Tibor
Batthyány.
Zimní sporty kralovaly v kategorii jednotlivců. Na druhé příčce se
umístil sjezdový lyžař Ondřej Bank,
který se ještě zotavuje z těžkého
pádu na mistrovství světa v Beaver
Creeku. Třetí místo patří běžci na
lyžích Lukáši Bauerovi, hned za ním
se umístily další olympioničky, snowboardistky Šárka Pančochová a Ester
Ledecká. Všichni z Dukly Liberec.

KRÁLOVNA. Cenu pro nejúspěšnější sportovkyni roku předal Evě Samkové liberecký primátor Tibor Batthyány.

Nejlepší mezi mladými sportovci byla
Aneta Chlumská.

Jednotlivci dospělí: Eva Samková (Dukla Liberec), snowboarding
Družstva dospělých: VK Dukla Liberec, volejbal – muži
Jednotlivci mládež: Aneta Chlumská (Sport Aerobic Liberec), aerobik
Družstva mládeže: HC Bílí Tygři Liberec, hokej, starší dorost
Trenér: Michal Nekola, VK Dukla Liberec
Veteráni: František Bém (AC Slovan Liberec), atletika
Mimořádný výkon: David Pabiška, Liberec, SP Moto
Handicapovaní: SKST LIBEREC (stolní tenis); Jiří Suchánek (SKST Liberec)
Síň slávy: Ivo Blaževič, dlouholetý úspěšný kuželkář, mistr republiky, trenér
reprezentace; Rudolf Jäger, pilíř oddílu kolové Lokomotivy Liberec ve veteránech
Čtenářská anketa: Kristýna Bernátová (Sport Aerobic Liberec)

vali starší hokejoví dorostenci HC Bílí
Tygři Liberec. Tým dosáhl největšího
úspěchu libereckého mládežnického
Do síně slávy vstoupili Ivo Blaževič,
dlouholetý úspěšný kuželkář, mistr
hokeje, když získal titul v RAKO extrarepubliky, trenér reprezentace, a Rudolf
lize staršího dorostu.
Jäger, pilíř oddílu kolové Lokomotivy
Liberec ve veteránské kategorii.
Mládeži vévodila Aneta Chlumská
V kategorii družstev dospělých ze Sport Aerobic Liberec. Nadějná
suverénně zvítězili volejbalisté Dukly juniorka se vloni stala vicemistryní
Liberec, kteří vedou českou extraligu. ČR, ale skvěle se umístila i v dalších
V loňské sezoně to dotáhli v extrali- soutěžích. Za rok 2014 absolvovala
ze až do finále, nakonec na ně zbylo celkem 27 startů, z nichž se jí podadruhé místo. Radovat se ovšem řilo dvacetkrát vybojovat medailové
mohli ze zisku Českého poháru. umístění.
Cenu za mimořádný sportovní
Trenér volejbalistů Michal Nekola
pak po zásluze ovládl kategorii tre- výkon roku si z Babylonu odnesl libenérů. Liberecko zná také nejlepší recký motocyklový závodník David
družstvo mládeže. V něm domino- Pabiška, účastník Rally Dakar, kterou

v roce 2015 jel podeváté a vždy ji
dokončil. Mezi veterány uspěl ve
sportovní anketě sedmaosmdesátiletý běžec František Bém. Mezi handicapovanými byli nejlepšími sportovci
uplynulého roku stolní tenisté z SKST
Liberec, za které převzal ocenění
trojnásobný mistr ČR Jiří Suchánek.
Zaplněný sál tleskal také vítězi čtenářské ankety. Nejvyšší počet hlasů
získala loňská vicemistryně republiky v aerobiku Kristýna Bernátová
ze Sport Aerobic Liberec. Do Síně
slávy byli uvedeni hned dva sportovci – dlouholetý úspěšný kuželkář
a mistr republiky Ivo Blaževič a pilíř
oddílu kolové Lokomotivy Liberec

Foto Jan Král

ve veteránské kategorii Rudolf Jäger.
Slavnostní vyhlášení krajského finále
ankety Nejúspěšnější sportovec roku
2014 Libereckého kraje se uskuteční
25. března od 19.00 hodin v Divadle
F. X. Šaldy v Liberci. V loňském roce
titul obhájila biatlonistka Gabriela
Soukalová.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 27. února
LIBERECKỲ

ZPRAVODAJ

Vydává Magistrát města Liberec, nám.
Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec.
IČO 262978.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Šéfredaktor:
Pavel Chmelík (t. 731 681 090,
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
Tisk: Geoprint Liberec.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
Vychází: 16. 2. 2015.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. února od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO
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