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MÉNĚ ŠMEJDŮ
V Liberci v loňském roce 
znatelně ubylo organizátorů 
podvodných předváděcích 
akcí, tzv. šmejdů.

MĚSTO ZAČALO s Českou obchodní 
inspekcí a poskytovateli služeb seni-
orům spolupracovat loni v únoru, od 
poloviny roku se pak přidali i libereč-
tí strážníci. Za rok 2015 předváděcích 
akcí v Liberci výrazně ubylo. 
 VÍCE NA STRANĚ 11

Pronájem sjezdovkám pomůže
Zlepšení podmínek pro lyžaře a další sportovce, zatraktivnění Ještědu a Liberce – to vše si 
slibuje liberecký primátor od pronájmu Sportovního areálu Ještěd slovenské společnosti 
Tatry Mountain Resorts. Ta by eventuálně investovala až 400 milionů korun.

PARKOVNÉ 
BUDE ON    ‑LINE

Liberec se zařadí mezi první 
města v Česku, kde bude 
možné parkování zaplatit 
platební kartou.

ŘIDIČI V  LIBERCI zaplatí od 
1.  března za parkování mnohem 
snadněji a  rychleji. Postačí jim 
k  tomu několik poklepání do dis-
pleje chytrého telefonu, případně 
tabletu. ČTĚTE NA STRANĚ 9
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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—

NA PODZIM roku 2014 začala osvěd-
čená značka LVT psát novou historii. 
Otevřel se pavilon G. A v něm Tech-
nické muzeum Liberec. Za rok činnosti 
se může chlubit vysokou návštěv-
ností, 10 000 platících návštěvníků. 
K  tomu ještě rekordních 5 000 lidí 
v rámci muzejní noci. To jsou pěkná 
čísla. Záznamy v knize návštěv svědčí 
o hojné účasti také zahraničních turis-
tů z celé Evropy, ale i z Nového Zélan-
du, USA, Kanady, Číny.

V pondělí 18.  ledna 2016 jsme na 
poradě vedení města schválili pro-
jektový námět rozvoje tohoto tech-

nického parku. Uvažujeme o sloučení 
Technického muzea Liberec, klubu 
historických tramvají Boveraclub 
a dílenské akademie.

Tou je myšlen otevřený dílenský 
komplex, který bude vybudován 
s  cílem, aby se už i  malé děti měly 
možnost naučit držet ruční nářadí.

Dílenská akade-
mie bude určena 
pro veřejnost, 
pro školy a  záro-
veň jako zázemí 
pro rekvalifikační 
kurzy. Ve spolu-
práci se strojíren-
skými podniky na Liberecku se také 
plánuje projekt, který by studentům 
v praxi představil celý proces vytváření 
zakázky a seznámil je s problematikou 
technologických postupů. Zkrátka, aby 
se řemeslům a  učňovským oborům 
navrátila prestiž.  Pokračování na str. 2

LVT – „Liberecký Veřejný Technopark“
Nikdo už do Liberce nepřijede v touze získat nedostatkové džínsy, koženou bundu, bezešvé 
punčocháče či toaletní papír. Ano, to bývaly atributy, které se daly sehnat v periodě 
jednoho roku na jednom místě, a to v době, kdy regály v obchodech zely prázdnotou. 
I takové byly, dnes už legendární, Liberecké výstavní trhy (LVT).
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku města

„Líheň technických profesí 
má v Liberci hlubokou 
tradici a projekt Tech-
noparku toto tvrzení 

stoprocentně doplňuje.“

Tomáš Kysela

ZÁMĚR. Město jedná se společností TMR o dlouhodobém pronájmu sjezdovek na Ještědu. Liberecký sportovní areál by se tak dostal do 
společnosti nejvýznamnějších areálů v Tatrách a Krkonoších.  Viz strana 3. Foto archiv LZ
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>> „Liberecký Veřejný Technopark“

.A.S.A. změní název na FCC Liberec
S platností od 1. února 2016 mění společnost .A.S.A. Liberec, 
s.r.o., která zajišťuje svoz komunálního i tříděného odpadu, 
sběrný dvůr, pronájem kontejnerů i třídicí linku, svůj 
obchodní název na FCC Liberec, s.r.o.
Jan Král

SPOLU SE změnou názvu se společ-
nost bude nově prezentovat značkou 
FCC Environment. Tato značka repre-
zentuje divizi životního prostředí, 
jednu ze tří divizí společnosti FCC.

Společnost FCC je majitelem .A.S.A. 
od roku 2006 a  cílem uvedených 
změn je sjednocení názvu a  loga 
společnosti na celoevropském trhu.

K tomuto kroku se vedení FCC roz-
hodlo z důvodu posílení globálního 
vnímání společnosti v celé Evropě, 
kde zajišťuje služby v oblasti životní-

ho prostředí a služeb pro obyvatele.
Změna obchodního názvu spo-

lečnosti nemá žádný vliv na práva 
a závazky, které má společnost vůči 
svým obchodním partnerům, ani na 
jejich práva a závazky vůči společnosti.

Na již uzavřených smlouvách se 
nic nemění. Pouze od 1. února 2016 
musí být veškeré objednávky, 
obchodní komunikace, smlouvy, 
daňové doklady apod. realizovány 
již s novým obchodním názvem spo-
lečnosti. 

únor 2016 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
jsme právě ve druhém měsíci nového roku 

a hned na úvod bych se chtěl ohlédnout za něko-
lika významnými akcemi. Jednak je to slavnostní 
pieta ke Dni památky obětí holokaustu, kterou 
jsme ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec připravili 27. ledna v pro-
storu Památníku obětem šoa v Ruprechtické ulici. Vzpomínkový akt mě 
osobně velmi zasáhnul. Připomínka tragických událostí historie nemůže 
nikoho nechat bez emocí. Na druhé straně mě však také velmi překvapil. 
Památník jako stavba je architektonicky zdařilý a nepůsobí vůbec studeně 
ani truchlivě. Je to opravdu patřičné pietní místo, ve kterém se odráží 
odkaz minulosti jako poselství budoucím generacím. Děkuji předsedovi 
židovské obce Michalu Hronovi za udržování takových tradic a šíření 
myšlenek odkazů.

Další význačnou společenskou událostí byl Ples primátora. Jsem rád, 
že se podařilo znovuobnovit tradici pořádání primátorského plesu a ještě 
podpořit dobrou věc. A tak chci touto cestou poděkovat všem přítomným, 
ale také sponzorům plesu, kteří svojí účastí přispěli na provoz Dětského 
centra Sluníčko, organizace, která si naši pozornost zaslouží. Mimo to mě 
potěšilo setkání se všemi, kteří přišli.

Při dalším ohlédnutí za únorem je potřeba zmínit schválení projek-
tového námětu Technoparku. V areálu výstaviště bychom rádi sdružili 
technické muzeum, Boveraclub a dílenskou akademii. O co přesně jde? 
Hlavní myšlenkou „Libereckého Veřejného Technoparku“ (LVT) je navrátit 
řemeslným oborům jejich prestiž, a to formou praktických dílen, kde 
se mohou školská zařízení, laická veřejnost nebo podnikoví praktikan-
ti seznámit s výrobním procesem, technickým zázemím a konkrétním 
řemeslným nářadím a vše si vyzkoušet. Prostě, aby už i malé dítě vědělo, 
jak se vyrábí třeba ptačí budka nebo jak vypadá svěrák, pilník, kladivo.

Dílenská akademie by sloužila nejen školám a veřejnosti, ale i firmám 
pro rekvalifikační kurzy. Cílem je vyvolat u mladých lidí zájem o technické 
vzdělávání. Praxe je dnes požadována v každé výrobní firmě a touto 
cestou bude absolventům umožněno potřebnou praxi získat. Kromě 
toho by v prostoru mezi pavilony výstaviště mohl být vybudován park 
s řadou herních prvků, laviček a zeleně. Více se o projektu dočtete v článku 
náměstka Tomáše Kysely.

A rád bych ještě nahlédnul do nastávajícího měsíce. Od března nás 
řidiče čeká zásadní novinka v možnostech placení parkovného. Liberec 
je jedním z prvních měst v České republice, které zavede pohodlný bez-
hotovostní platební systém pomocí univerzálního platebního portálu, 
dostupného na adrese www.parking.liberec.cz. To znamená, že řidiči 
v Liberci zaplatí od 1. března za parkování mnohem snadněji a rychleji. 
Stačí jim k tomu několik poklepání na displej chytrého telefonu, případně 
tabletu. Výhodou nového systému je možnost prodloužit si na dálku dobu 
parkování, pokud se třeba někde zdržíte. Věřím, že novou službu ocení jak 
Liberečané, tak návštěvníci města. 

  Váš Tibor Batthyány

DOKONČENÍ ZE STRANY 1.
Otevřený venkovní prostor by pak 

kromě technických lákadel (například 
letadlo, tank) byl využíván jako veřej-
né dětské hřiště a volnočasová rela-
xační a parková oblast pro návštěv-
níky Technoparku, ale i pro širokou 
veřejnost.

Celý projekt počítá s tím, že vhodná 
kombinace Technoparku s dílenskou 
akademií bude ve veškerých provoz-
ních nákladech soběstačná. I  to je 
jeden z mnoha důležitých momen-
tů, který hovoří jasně ve prospěch 
tohoto projektu. Kladů má tento 
projekt mnohem více. Důležité je, že 
je podporován libereckými patrioty, 
Technickou univerzitou v  Liberci, 
významnými průmyslovými společ-
nostmi a  celou řadou podnikatelů. 
Velkou podporu má napříč politickým 
spektrem města a maximální podporu 
pak členy Rady města Liberce z hnutí 
ANO.

Upřímně věřím, že projekt, za jehož 
myšlenkou a zrodem stojí ředitel tech-
nického muzea Jiří Němeček se svým 
týmem kolegů, má reálnou a velikou 
budoucnost.

Město Liberec je město sportu 
a kultury a zcela jistě také významným 
univerzitním městem. Líheň technic-

kých profesí má v Liberci hlubokou 
tradici a  projekt Technoparku toto 
tvrzení stoprocentně doplňuje.

Věřím, že proslulá značka LVT bude 
opět známa v celé České republice, 
stejně tak i v Evropě a ve „velkém“ 
světě vůbec. Nyní především pro svoji 
vysokou profesionalitu v oblasti tech-
niky a technického myšlení vůbec.

Koneckonců, kde jinde by budou-
cí technicky vyspělá mládež měla 
tento um získávat. Vždyť Liberec byl 
vždycky na špici technického pokro-
ku. Vzpomeňme slavné Liberečany 
Johanna Liebiega a Ferdinanda Por-
scheho. 

VEŘEJNÁ DEBATA O ŠKOLSTVÍ III.
Na besedu zve Ivan Langr, náměstek primátora

PŘIJĎTE SE ZEPTAT NÁMĚSTKA PRO ŠKOLSTVÍ A PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU

TÉMATEM BUDOU ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
A CHYSTANÉ SPÁDOVÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Veřejná debata za účasti náměstka primátora Ivan Langra a pra-
covníků odboru školství, kultury a sociálních věcí se uskuteční ve 

středu 30. března od 16.30 hodin v zasedací místnosti č. 11. 

STŘEDA 30. BŘEZNA OD 16.30 NA RADNICI
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O pronájmu areálu Ještěd se 
rozhodne do konce dubna
V loňském roce začala série jednání o možném 
dlouhodobém pronájmu Sportovního areálu Ještěd 
slovenské společnosti Tatry Mountain Resorts. Ta by měla 
sportoviště provozovat minimálně 20 let. Jasno má být do 
konce dubna.
Redakce

Pro výhodnější cenu 90 %
Teplárna Liberec získala pro výhodnější ceny tepla více než 
90 % svých zákazníků.
Teplárna Liberec, a.s.

I KDYŽ SE město Liberec snaží své 
pozemky průběžně udržovat v čisto-
tě, může člověk při procházce městem 
narazit na rozfoukané odpadky nebo 
dokonce na černé skládky, zejména 
v okrajových částech Liberce.

Brněnský spolek Ekosmák proto 
zorganizoval dobrovolnickou akci 
„Ukliďme Česko“, která vychází 
z mezinárodně osvědčeného modelu 
„Let’s Do It!“. Tento typ úklidů úspěšně 
probíhá ve více než 100 zemích s mili-
ony zapojených lidí.

Pro letošní rok je cílem zapojit až 
100 000 lidí. Organizátoři navázali 
úzkou spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody a  jejich kampaní 
Ukliďme svět.

Statutární město Liberec se rozhod-
lo jako Zdravé město do této úklido-
vé akce v letošním roce opět připojit 
a zorganizovat místní úklid o víkendu 
16. 4. 2016. Minulý ročník totiž ukázal, 
že se najde mnoho Liberečanů, kteří 
jsou ochotni nejen všímat si svého 
okolí, ale přiložit i ruku k dílu.

Registraci účastníků lze provést 
skrze webové rozhraní projektu 
www.uklidmecesko.cz. Případně 
přímo u koordinátora akce na e-mai-
lu vinar.michal@magistrat.liberec.cz 
nebo telefonním čísle 485 243 456. 
Akce Ukliďme Česko 2016 aneb 
Ukliďme Liberec je součástí oslav Dne 
Země (22. 4. 2016), které doprovodí 
ještě další aktivity.

Odvoz a  likvidaci nasbíraného 
odpadu zajistí ve spolupráci se svo-
zovou společností FCC Liberec, s.r.o., 
statutární město Liberec.

Každý obyvatel, který eviduje ve 
svém okolí černou skládku, může 
navíc využít aplikaci www.zmapujto.
cz, kde lze jednoduše a rychle nahlá-
sit a označit v mapě černou skládku. 
Právě takovéto mapy jsou vodítkem 
k udržení pořádku a čistoty v našem 
okolí. 

V LEDNU SE primátor Liberce Tibor 
Batthyány se zástupci společnosti 
Tatry Mountain Resorts (TMR) setkal 
znovu. „Jejich zájem o dlouhodobý 
pronájem Sportovního areálu Ještěd 
trvá. Po prostudování veškeré doku-
mentace zbývá dořešit zhruba pět 
sporných bodů,“ potvrdil primátor.

Ještěd je pro investora zajímavým 
a  atraktivním areálem. TMR patří 
k největším poskytovatelům horských 
turistických služeb ve střední Evropě. 
Do jejího portfolia patří například 
areály v Tatrách a v Krkonoších.

„Věřím, že to dotáhneme do 
konce a Ještěd bude mít skvělého 
provozovatele, který hodlá nainves-
tovat stovky milionů korun do celého 
areálu. Bavíme se o 300–400 milio-
nech a to jsou peníze, na které by 
město nemohlo nikdy dosáhnout,“ 
upřesňuje primátor. Tibor Batthyány 
už také svolal první schůzku pracov-
ní skupiny, která začala intenzivně 
pracovat na přípravě podkladů k dal-
šímu jednání. Pracovní skupinu tvoří 

ředitel Sportovního areálu Ještěd 
Jan Svatoš, Jan Audy z odboru práv-
ního a veřejných zakázek, Jaroslav 
Schejbal z odboru majetkové správy, 
za odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu David Pastva, dále Radka 
Loučková Kotasová a Zuzana Kocu-
mová za představenstvo SAJ a také 
Jan Šuma, nezávislý právní poradce.

Na první schůzce si přítomní 
vyjasnili rámec základních informací, 
postup práce a úkoly nejbližších dnů 
a stanovili si časový harmonogram. 
Optimální termín pro zdárné cílové 
jednání je 30. duben 2016.

„TMR je firma, která umí dělat 
entertainment v této oblasti a byl 
bych rád, kdybychom do několi-
ka málo let měli špičkové lyžařské 
středisko, které do Liberce přitáhne 
tisíce návštěvníků,“ dodává primá-
tor Batthyány a doplňuje: „Investor 
se zaměří nejenom na sjezdovky 
a výstavbu nové sjezdovky, ale také 
na vybudování zázemí, aby lyžaři 
setrvali na kopci déle.“ 

NOVÉ SMLOUVY s  věrnostním 
zvýhodněním podepsala převážná 
většina zákazníků Teplárny Liberec. 
Čtyři pětiny kontraktů se podařilo 
uzavřít na 5 let. Pro roční smlouvy 
se rozhodla zhruba desetina odbě-
ratelů a velká část zbylých zákazníků 
přistoupí do věrnostního programu 
v průběhu letošního roku.

„Výrazná sleva a  jednosložkový 
způsob vyúčtování přesvědčily pře-
vážnou část našich zákazníků. Aktu-
álně nám zbývá smluvně dokončit 
pouze vztahy s  odběrateli, jejichž 
rozhodování podléhá náročnějšímu 

způsobu schvalování. Předpokládá-
me, že do věrnostního programu se 
letos nezapojí zákazníci, kteří z celko-
vých dodávek tepla představují méně 
než 5 %,“ řekla místopředsedkyně 
představenstva Jitka Holčáková.

Teplárna Liberec nabídla v listopa-
du loňského roku svým zákazníkům 
na sekundární síti produkt „Levnější 
teplo 2016“ s jednosložkovou cenou 
a  s  každoroční slevou 14,5 % při 
uzavření pětileté smlouvy. Roční 
kontrakt přinese odběratelům cenu 
o 3 % nižší, než je standardní cena 
pro rok 2016. 

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 23. 2. , 8. 3. a 22. 3. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Inzerce

16. DUBNA
www.uklidmecesko.cz

Ukliďme Česko 2016
Každé jarní tání odkryje v libereckých parcích a na 
trávnících množství odpadků, které byly přes zimu 
bezpečně schovány pod sněhem.
Michal Vinař, odbor ekologie a veřejného prostoru

Hledáte rodinný vůz s bohatou výbavou a velkým vnitřním prostorem, který 
svým stylovým designem dokáže zaujmout široké okolí? Poznejte 
nejprostornější automobil ve své třídě, Hyundai i20! Uchvátí vás dynamickým 
vzhledem, prémiovým zpracováním s dokonale odhlučněným interiérem, 
pružným motorem, moderní výbavou a zavazadlovým prostorem o objemu 
od 326 až do 1042 litrů.

Hyundai i20 - větší, kvalitnější - prostě lepší než ostatní

Hyundai i20 - kombinovaná spotřeba: 3,8-6,7 l/100 km, CO2: 99-155 g/km
Porovnejte Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. 
Fotografie je pouze ilustrativní. Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané do 29. 2. 2016 
u participujících autorizovaných prodejců Hyundai nebo do odvolání.

 Hyundai i20
Nejdospělejší rodinný vůz

Limitovaná nabídka i20 1,2i 75 k od 239 990 Kč 

Auto BALVIN spol. s r.o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno
Hyundai auto Koutek s.r.o    Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice
tel.: +420 482 321 453        •         e-mail: hyundai@autokoutek.cz         •        www.hyundai.autokoutek.cz
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4. 3. ŠKWOR 

Lidové sady
Pøedprodej vstupenek dennì od 8 do 18 hodin, vèetnì víkendù. Rezervace www.evstupenka.cz.

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

tel: +420 482 710 649, +420 608 014 005

Prodej vstupenek na pokladnì Lidových sadù, 

od pondìlí do nedìle 8.00 - 18.00 hodin, 

tel: 482 710 649 nebo 608 014 005  nebo na www.evstupenka.cz.

11. 3. PRECEDENS

15. 3. RADU°ZA

16. 3. HOP TROP

17. 3. ZRNÍ 

19. 3. WOHNOUT 

25. 3. TATABOJS

Hledání IDentity tour

host: Poletíme?

Prvních 15 let

PRVNÍ PAMĚTNÍ kameny budou 
do chodníků umístěny až v  druhé 
polovině letošního roku. To se týká 
míst schválených v roce 2014 i těch 
schválených v lednu.

Stolpersteiny jsou pamětní kameny 
připomínající oběti holokaustu. Jedná 
se o betonové kostky cca 12 x 12 x 12 
cm, na jejichž horní ploše, která je 
potažena mosazí, je jméno osoby, 
která žila nebo pracovala v objektu. 
„A právě před tento objekt se Stolper-
stein položí do chodníku a bude na 
něm uvedeno, kde tato osoba zahy-
nula. Pamětní místo má chodcům při-
pomínat osudy těchto lidí,“ popisuje 
liberecký primátor Tibor Batthyány.

Domy, před kterými budou Stol-
persteiny osazeny, jsou například 
v  ulicích Husova, Bendlova, Na 
Okruhu, Zákopnická anebo také na 
chodníku před Divadlem F. X. Šaldy, 
kde pracoval muž, který zahynul 
v koncentračním táboře.

V  současné době jsou Stolper-
steiny v  České republice umístěny 
v Brně, Kolíně, Lomnici, Neratovicích, 
Olomouci, Ostravě, Praze, Teplicích 
a Třeboni. Náklady na uložení Stolper-
steinů v Liberci ponese židovská obec.

Myšlenka umístění Stolpersteinů 
i v Čechách vznikla v prostředí české 
židovské mládeže v roce 2008, inspi-
rována dojmem z kamenů položených 
v Německu. První české Stolpersteiny 
byly položeny v Praze a v Kolíně na 
podzim 2008, od té doby je pak poklá-
dají vždy jednou ročně na různých 
místech. Pokládání zásadně provádí 
Gunter Demnig, který za tím účelem 
přijíždí z Kolína nad Rýnem. Nejvíce 
Stolpersteinů lze nalézt v Praze, kde se 
jim říká Kameny zmizelých, to v návaz-
nosti na projekt Židovského muzea 
Zmizelí sousedé. Náklady na výrobu 
jednoho Stolpersteinu jsou přibližně 
120 EUR a jsou hrazeny týmem Gun-
tera Demniga. 

26. ÚNORA

Alenka v říši divů – 
nová baletní pohádka
Baletní soubor Divadla F. X. Šaldy připravil nový balet: Alenku 
v říši divů v choreografii Sylvy Nečasové. Titul je určen jak 
nejmenším dětem, kteří si užijí spousty kouzelných setkání 
a proměn, tak i dospělým divákům, kteří zase vnímají 
mnohovrstevnost literární předlohy Lewise Carrolla.
Divadlo F. X. Šaldy

Také v Liberci se objeví 
Stolpersteiny
Letos bude v Liberci umístěna dvacítka pamětních kamenů, 
tzv. Stolpersteinů. Radní schválili na žádost Židovské obce 
Liberec devět míst pro jejich umístění v listopadu 2014 a další 
místa letos v lednu.
Jana Kodymová

Inzerce

SVĚTOZNÁMÝ PŘÍBĚH plný postav 
chovajících se tak, jak bychom to od 
nich nejméně očekávali, představí 
mladou slečnu Alenku. Ta propadne 
králičí norou, potká Bílého králíka, Srd-
covou královnu nebo si zahraje kroket 
s plameňákem.

„Pocit Alenky, byť se jedná 
o pohádkovou postavu, je nám vlast-
ně poměrně blízký. Každý z nás čas od 
času zažívá situace, kdy nechápeme 
to, co se děje kolem nás, a připadáme 
si doslova jak Alenka v říši divů. Kéž 
bychom vždy těmto situacím čelili 
jako Alenka – s humorem a vírou ve 
zdravý rozum…,“ říká choreografka 
Sylva Nečasová.

Hudebně Alenka vychází z  děl 
starých barokních mistrů, např. Jana 

Dismase Zelenky či Jeana Baptis-
ty Lullyho v  elektronické úpravě 
významného českého skladatele 
Jakuba Rataje.

V titulní roli se představí Angličanka 
Annabel Pearce: „Alenka v říši divů je 
pro mě národní pohádka. Dokonce 
jsem chodila do školy v městě, kde 
její autor Lewis Carroll žil a  kde je 
pohřben. Jsem nadšená, že ji mohu 
tančit a  děkuji za tuto příležitost. 
Také doufám, že diváci budou spolu 
se mnou to mé nadšení sdílet.“ Bílého 
králíka tančí Australan Rory Fergu-
son. V dalších rolích se představí celý 
soubor baletu Divadla F. X. Šaldy.

Slavnostní premiéra je 26. února, 
2. premiéra 5.  března od 19 hodin 
v Šaldově divadle. 
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VE SNAZE navýšit kapacitu předškol-
ních zařízení v Liberci koupilo město 
objekt v Gagarinově ulici v roce 2010 
od státního podniku DIAMO. V rekord-
ně krátkém čase se podařilo budovu 
zrekonstruovat na moderní zařízení 
s kapacitou 140 dětí, kterým se její 
brány otevřely 15. února 2011.

Mateřská škola plně vyhovuje 
hygienickým i bezpečnostním před-
pisům pro výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. Neuvěřitelnou 
práci týmu pedagogických, nepe-
dagogických pracovníků i  rodičů 
provázelo a provází po celou dobu 
nadšení, jehož cílem jsou spokojení 
rodiče a jejich děti. Děti se vzdělávají 
a připravují na celoživotní vzdělávání 
v zařízení, které plně odpovídá evrop-
ským standardům.

Pět let neuvěřitelně rychle uteklo, 
přesto je stále co dělat a  řešit 
a věříme, že společnými silami všech-
no zvládneme. Děti, které v  roce 
2011 byly jako první u slavnostního 
otevření a  zahájení provozu, jsou 
už v základních školách, ale rády se 
k  nám vrací, třeba jenom pohrát, 
podívat a zavzpomínat. 

 www.skolkahvezdicka.cz

CÍLEM PROJEKTU Obědy pro děti 
je pomoci dětem, které mají nepříz-
nivou životní situaci. Jejich rodiče se 
o ně náležitě starají, komunikují se 
školou, ale jejich finanční situace jim 
nedovoluje zakoupit dětem obědy ve 
školní jídelně.

V tomto školním roce jsme do pro-
jektu vytipovali potřebné děti z prv-
ního i druhého stupně a díky tomuto 
projektu jim byla zajištěna pravidelná, 
vyvážená a teplá strava po celý školní 
rok. V současné době máme do pro-
jektu zahrnuto dvanáct dětí. 

STROM PŘÁNÍ na nádvoří radnice 
zdobili Liberečané lístky s přáníčky 
už desátým rokem. Celkem se na 
strom nakonec vešlo 311 papírových 
přáníček, což je o 59 více než v roce 
předchozím a o pouhých 9 méně, než 
v roce 2013, kdy padl rekord v počtu 
zavěšených přání.

A co si děti přály? Nejčastěji hračky 
jako stavebnice, kočárky, panenky, 
společenské hry, domácí zvířátka 
nebo elektroniku. Ani tentokrát 
nechyběla přání, s jejichž splněním 
by to neměl Ježíšek lehké. Děti si 
napsaly třeba o živého koně, dogu 
nebo létající koště s dodatkem, aby 
bylo opravdu funkční a že i maminka 
má s jeho koupí problém – nedá se 

totiž snadno sehnat. Dospělí si přáli 
nový výfuk k autu, garáž, ledničku, 
relaxační pobyt, svetr se sobem, ale 
třeba také zdravé miminko.

Mezi splněnými dárky bylo letos 
například i tričko věnované libereckou 
skupinou ATMO music, které si přála 
čtrnáctiletá Veronika. Tričko podepsa-
né členy skupiny na radnici osobně 
doručil zpěvák Jakub Děkan. 

NÁVŠTĚVNÍCI DNE otevřených dveří 
mohli nahlédnout do jednotlivých tříd 
a vrátit se o několik let zpět. V druhém 
patře hlavní budovy byla připravena 
expozice „Putování po historii školy“ 
vytvořená z dobových exponátů, foto-
grafií i živých obrazů. Návštěvníci prošli 
minulostí školy od počátků v  době 
rakousko -uherského císařství přes 1. 
republiku, 2. světovou válku, Gottwal-
dovu éru, Husákovu normalizaci až 
k současnosti.

Velké pozornosti se těšil vojenský 
lazaret. Málokdo již dnes ví, že poslední 
rok druhé světové války byl ve škole 
zřízen armádní lazaret pro raněné 
německé vojáky. Den otevřených 
dveří navštívili i pamětníci, kteří školu 
v  tuto neveselou dobu navštěvo-
vali a vzpomínali, jak do školy přišlo 
nařízení ukončit výuku. Děti musely 
opustit školu a třídy se okamžitě měnily 
v nemocniční pokoje. V každé třídě 
bylo 16 lůžek, a ve škole byl dokonce 
zřízen i operační sál.

Zájmu návštěvníků se během dne 
otevřených dveří samozřejmě těšily 
kroniky a staré třídní výkazy, ve kte-
rých bývalí absolventi hledali své školní 
„stopy“. Návštěvníky provázeli žáci 
a žákyně 4. a 5. ročníků. Svou činnost 
prezentovali i partneři výuky a činnosti 
školy – hokejový tým Bílí Tygři Liberec, 
Sokol Horní Růžodol a krasobruslařský 
oddíl BK Variace Liberec.

V nové školní jídelně si návštěvní-
ci mohli odpočinout, občerstvit se, 

popovídat si a zavzpomínat. Na kaž-
dého čekalo malé občerstvení. Den 
otevřených dveří přilákal okolo 400 
návštěvníků a nenechali si jej ujít ani 
bývalí zaměstnanci. Podívat se přišli 
i dva ředitelé, Marie Kavanová (v čele 
školy 1975–1979) a Jiří Nový (ředitelem 
1992–2007).

O  několik dnů později připravila 
škola další neobvyklé setkání součas-
ných žáků a rodičů. Sport Park Libe-
rec vyčlenil pro naši školu sektor ve 
4. patře Home Credit Areny na zápas 
HC Bílí Tygři proti HC Kometa Brno. Ve 
výborné atmosféře společně fandilo 
400 žáků, rodičů a zaměstnanců školy.

Lednové oslavy byly završeny v den 
pololetního vysvědčení. V podvečer 
se sešel učitelský sbor se žáky, rodiči 
a přáteli školy na ledové ploše Svijan-
ské arény ke společnému bruslení.

Oslavy významného výročí školy 
nekončí. Celý školní rok proběhne ve 
znamení vzpomínání, setkávání a zážit-
ků. Jednou z akcí bude i tradiční výstup 
na Ještěd, který se letos koná v sobotu 
23.  dubna. Zveme nejen současné 
žáky a rodiče, ale i bývalé absolventy 
a zaměstnance ke společnému výšlapu 
na dominantu Liberce.

Náš velký dík patří partnerům, 
kteří nám pomohli při uspořádání 
akcí v rámci oslav výročí školy. Děku-
jeme Magistrátu města Liberec, 
vedení ZŠ Husova a ZŠ Jabloňová, 
zaměstnancům Sport Parku Liberec 
a Home Credit Areny. 

MŠ Hvězdička slaví pět let
Přesně pět let uplynulo od zahájení provozu Mateřské školy 
Hvězdička v Gagarinově ulici.
Eva Cvrčková, ředitelka mateřské školy Hvězdička

Obědy pro děti
Již druhým rokem ZŠ Kaplického spolupracuje s obecně 
prospěšnou společností Women for Women, která realizuje 
projekt Obědy pro děti, což je podpora pro sociálně slabší.
Zdeňka Vítová, ZŠ Kaplického

Druhé Vánoce na radnici
Dvěma desítkám dětí se ve středu 20. ledna splnilo na 
liberecké radnici jejich přání. Dostaly od města dárky, o které 
si napsaly na Strom přání. Ten stál na tradičním místě na 
nádvoří historické radnice v prosinci minulého roku.
Jan Král

Oslavy 110. výročí ZŠ U Školy
Základní škola U Školy slaví v tomto školním roce úctyhodné 
výročí – 110 let od svého založení. V rámci oslav jsme 
připravili několik akcí nejen pro současné, ale i bývalé žáky, 
jejich rodiče a zaměstnance školy. V sobotu 16. ledna 2016 se 
otevřely dveře školy a učeben v rámci dne otevřených dveří.
Učitelé a žáci ZŠ Liberec, U Školy.

LIBEREC.CZ
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VOLGOGRADSKÁ ULICE v  délce 
jednoho kilometru v úseku od Hany-
chovské po křižovatku s Kubelíkovou 
ulicí volá po kompletní opravě už 
desítky let. Magistrát zatím vypra-
coval prvotní studii možných řešení.

Podle hrubého odhadu by rekon-
strukce přišla město až na 35 milionů 
korun. Tak nákladnou investiční akci 
by bylo možné realizovat nejdříve 
v roce 2017, proto bude rekonstruk-
ce rozdělena do několika etap, 
které budou problém v lokalitě řešit 
postupně.

V prvním kroku bude řešen hava-
rijní stav vozovky a dopravní značení, 
zároveň bude připravován ve spolu-
práci s  občany komplexní projekt 
revitalizace dané ulice a jejího okolí.

V havarijním stavu je povrch komu-
nikace, ale potřeba je opravit i kana-
lizaci. Obyvatele trápí především 

výtluky na vozovce. Město přislíbilo 
opravu těch nejhorších míst během 
jara v rámci údržby komunikací.

Osadní výbor upozornil na chybějí-
cí značky, které mají v lokalitě omezo-
vat rychlost. Ke zvýšení bezpečnosti 
by přispělo i  zrcadlo u  křižovatky 
s  Letní ulicí. Zástupci osadního 
výboru také požádali město, zda by 
bylo možné dopravním značením 
odklonit nákladní automobily, které 
Volgogradskou ulicí přijíždějí do 
továrny na výrobu obalů.

„Volgogradská ulice je dlouhodo-
bě neřešený problém. Je nutné pro-
vést nejenom celkovou rekonstrukci 
vozovky, ale také vyřešit kanalizaci 
a Zlatý potok, který pod ulicí proté-
ká. Věřím, že se nám podaří připravit 
projekt rekonstrukce silnice a revi-
talizace celého jejího okolí,“ uvedla 
náměstkyně Karolína Hrbková. 

TÉMĚŘ TŘÍ set stránkový strategic-
ký dokument předloží město minis-
terstvu pro místní rozvoj (MMR) na 
základě již vyhlášené výzvy k před-
kládání žádostí o podporu strategií 
nejpozději do 28. února 2016.

Experti MMR se k obsahu strategie 
vyjádřili už na podzim. Konstatovali, 
že kvalita IPRÚ Liberec – Jablonec 
nad Nisou je srovnatelná s ostatními 
již připomínkovanými strategiemi 
jiných měst. Velmi dobře vyhodno-
tili zejména způsob a popis výběru 
území a  oblast dopravy a  sociální 
soudržnosti. Obecně kladli důraz na 
uvádění aktuálnějších dat v doku-
mentu stejně jako i ve všech již dříve 
připomínkovaných strategiích IPRÚ.

K dokumentu se mohla vyjádřit 
i  veřejnost prostřednictvím dvou 
veřejných projednání v  listopa-
du  2015 v  Liberci a  Jablonci nad 
Nisou. Bylo vzneseno celkem 131 při-
pomínek. Nejvíce k socioekonomické 
a  SWOT analýze, přeformulování, 
vysvětlení, doplnění textu v návrho-
vé části či doplnění chybějících dat.

AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM
 Vyhlášení výzev na integrované 

projekty v  příslušných operačních 
programech – nejdříve 2. polovina 
roku 2016.

 Příprava operačního manuálu – 
návrh implementačního zajištění – 
vyhlašování výzev, svolávání pracov-
ních skupin, hodnocení souladu pro-
jektu se strategií, fungování Řídicího 
výboru IPRÚ, schvalování projektu 
v orgánech měst – 02–03/2017.

Statutární město Liberec, nositel 
strategie, bude v rámci Výzvy MMR 
pro vymezenou oblast aglomerace 
IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou 
žádat o dotace z EU v celkové výši 
2,59 mld. Kč.

Náměstek primátora pro ekono-
miku, strategický rozvoj a  dotace 
Jan Korytář k tomu říká: „V součas-
né době se již rozeběhla i potřebná 
příprava prioritních projektů, kterou 
nesmíme podcenit. Je to na příští 
roky jedinečná možnost, jak podpořit 
rozvoj našeho města.“ 

Opravu Volgogradské ulice 
připravuje město s občany
Ještě než se město pustí do celkové rekonstrukce 
Volgogradské ulice, domluvilo se s místním osadním 
výborem na několika úpravách. Týkají se zejména 
dopravního značení a oprav výtluků.
Jan Král

Liberec předloží IPRÚ ministerstvu
Statutární město Liberec po měsících práce dokončilo 
v lednu Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec 
nad Nisou (IPRÚ), který je klíčový pro šanci čerpat 
z evropských fondů až 2,6 miliardy korun.
Jan Král

ZPRÁVY Z RADY
� Rada�města�2.�února�2016

Dotace pro Vápenku 
a jizerskou magistrálu

Radní schválili dotaci z  rozpoč-
tu města provozovateli koupali-
ště Vápenka a  společnosti JIZER-
SKÁ,  v.  o.  s. Koupaliště podporuje 
liberecká radnice každoročně, a tak 
se i letos Vápenka dočká částky 200 
tisíc korun.

Společnost JIZERSKÁ,  v.  o.  s., 
která se stará o úpravu a údržbu bě-
žeckých tratí Jizerské magistrály, má 
získat od města dotaci ve výši 300 
tisíc korun.

Výstava v suterénu 
radnice bude atraktivnější

Výstavu Zapomenuté dějiny měs-
ta Liberce, která se před dvěma lety 
usadila v  suterénu radnice, čekají 
změny. Město Liberec zamýšlí ex-
pozici zatraktivnit, rozšířit a přede-
vším ji nabídnout veřejnosti v něko-
lika jazykových mutacích. Současně 
město našlo nového provozovatele. 
Expozici doposud provozovala na 
bázi dobrovolnické činnosti senio-
rů městská příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Li-
berec. Od 1.  března  2016 výstavu 
převezme obecně prospěšná spo-
lečnost ARCHA 13, která je původ-
ním zhotovitelem expozice a  záro-
veň nositelem tematické náplně.

Na provoz expozice bude město 
přispívat ročně částkou 220 tisíc ko-
run, tedy stejně jako doposud. Vý-
stava bude nově otevřena od úterý 
do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. 
ARCHA 13 plánuje doplnit expozici 
o nové exponáty, propagovat ji v za-
hraničí a více se zaměřit na školy.

Město vymění Sluníčko 
za Větrník

Hejtman Libereckého kraje Mar-
tin Půta a  primátor Liberce Tibor 
Batthyány se na začátku ledna set- 
kali s  ředitelkami příspěvkových 
organizací a  jednali o množnostech 
směny těchto příspěvkových organi-
zací mezi sebou.

Důvody jsou zřejmé. Dům dětí 
a  mládeže Větrník, který spravuje 
Liberecký kraj, je svým charakterem 
určen především pro děti z Liberce. 
Naproti tomu Dětské centrum Slu-
níčko má dopad do celého kraje, ne-
boť nabízí péči opuštěným, týraným 
a  handicapovaným dětem ze všech 
měst a obcí Libereckého kraje.

Materiál s tématem výměny obou 
příspěvkových organizací vzala rada 
města na vědomí. Nyní probíhají dal-
ší jednání s krajem, jehož výsledkem 
by měl být návrh změny zřizovatelů 
DC Sluníčko a DDM Větrník. 
 www.liberec.cz/rada

ZPRÁVY Z RADY
� Rada�města�19.�ledna�2016

Parkovací místa pro ZTP
Rada města schválila bezplatné 

udělení vyhrazeného parkovacího 
místa (VPM) pro držitele průkazů 
ZTP a  ZTP/P, kteří předložili svoje 
žádosti. Oproti minulosti je nyní 
úhrada nákladů na svislé a vodorov-
né dopravní značení ponechána na 
žadateli.

Město Liberec poskytuje bezplat-
ně pouze parkovací místo, náklady 
na vodorovné a svislé dopravní zna-
čení, které činí maximálně 6 000 Kč 
na jedno vyhrazené stání, si hradí 
žadatel sám. Odbor správy veřejné-
ho majetku bude zajišťovat běžnou 
údržbu komunikace v zimě a údržbu 
dopravního značení.

Opravy na dopravním 
hřišti za 2,5 milionu

Správa a údržba dětského doprav-
ního hřiště je zajišťována odborem 
správy veřejného majetku MML. 
Jeho provozování je pak v kompetenci 
Městské policie Liberec.

Koncem roku 2014 bylo nutné 
opravit dvě pultové střechy hlavní 
budovy hřiště za 1 270 891 Kč. „Na 
podzim loňského roku jsme zrekon-
struovali sociální zařízení a zároveň 
zhotovili nové sociální zařízení pro 
imobilní,“ konstatuje Tomáš Kysela, 
náměstek pro technickou správu 
majetku města Liberce. Celkové ná-
klady vyšly na 1 282 372 Kč.

První byt v rámci 
tzv. prostupného bydlení

Prvního klienta umístila v  rámci 
tzv. prostupného bydlení rada měs-
ta. Jde o ženu, která získala byt 2+kk 
na 6 měsíců s možností prodloužení 
smlouvy na max. 24  měsíce. Žena 
byla zařazena do 2. stupně – trénin-
kové bydlení – na základě doporuče-
ní poradní skupiny složené z exper-
tů a pracovníků magistrátu.

Cílem tréninkového bydlení je 
osvojení kompetencí, stabilizace ži-
votní situace, získání a udržení stá-
lého zaměstnání a příprava na pře-
chod do dlouhodobého nájemního 
vztahu.

Prostupné bydlení schválilo měs-
to jako součást bytové politiky loni 
v  srpnu. Jde o  třístupňový systém, 
na němž spolupracují pobytové a te-
rénní sociální služby s městem a vy-
branými klienty v tíživých životních 
situacích. V prvním stupni – krizové 
bydlení  – jde o  pouhé ubytování, 
v  druhém jde o  tréninkové bydlení 
a  ve třetím  – sociální bydlení  – se 
pak už klienti dostávají přímo do 
městských nájemních bytů. Souběž-
ně ale musejí povinně spolupraco-
vat se sociálními službami. 
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Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků, odbor eko-

nomiky magistrátu města Liberec, upozor-
ňuje všechny držitele psů  – fyzické osoby 
s  trvalým pobytem a  právnické osoby se 
sídlem na území města Liberec, že ke dni 
31. března 2016 je splatný místní poplatek 
ze psů za rok 2016.

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 nasta-
ly. Vznikne      -li nebo zanikne poplatková 
povinnost během roku, platí se místní 
poplatek ze psů v  poměrné měsíční 
výši od 1. dne měsíce následujícího po mě-
síci, kdy situace zakládající poplatkovou 
povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve 
kterém nastal stav určující zánik poplatko-
vé povinnosti.

Další informace k poplatku: Obecně zá-
vazná 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 sa-
mospráva – Vyhlášky a nařízení.

Místní poplatek
za komunální odpad

Správce místních poplatků, odbor eko-
nomiky magistrátu města Liberec, upozor-
ňuje všechny občany, kteří mají na území 
města Liberec trvalý pobyt, kteří mají ve 
vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých 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  2016 je splat-
ný místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 

odpadů za rok 2016.
Výše poplatku se ani pro tento rok ne-

mění, zůstává na částce 492 Kč za osobu 
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsí-
ců v případě změn (narození, úmrtí, změna 
pobytu) je rozhodný stav na konci měsíce. 
Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je ob-
čan povinen ohlásit správci místních poplat-
ků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Další informace k  poplatku viz  Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Libe-
rec č. 4/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů na 
webových stránkách měs-
ta www.liberec.cz v  odka-
zu Město a samospráva – 
Vyhlášky a nařízení.

Všeobecné informace
k místním poplatkům

Občané mohou hlásit aktuální regis-
trační údaje a  změny ovlivňující výši po-
platkové povinnosti nebo získat informa-
ce 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 Magi- 
strátu 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 čtvr-

tek 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 poplat-
kům je možno směrovat na telefonní čísla 
485 243 227 (243; 246; 226) nebo e -mail: 
odpady@magistrat.liberec.cz. 

31. březen – termín splatnosti místních poplatků
ze psů a za komunální odpad na rok 2016

KOMPLETNÍ DOKUMENTACI 
k  územnímu plán najdou zájemci 
v přízemí budovy historické radni-
ce v jednací místnosti číslo 10, kde 
budou zároveň k dispozici pracovníci 
odboru hlavního architekta.

Připravovaný nový návrh územ-
ního plánu může veřejnost písemně 
připomínkovat a také o něm disku-
tovat na veřejných besedách. Jejich 
termíny a místa konání najdete na 
webu územního plánu (www.uzem-
niplanliberec.cz) a  na vývěskách 
v dopravních prostředcích městské 
hromadné dopravy.

Veřejných besed s  občany se 
zúčastní zástupci vedení města, 
určená zastupitelka a náměstkyně 
pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a  životní prostředí Karolína 
Hrbková, předsedkyně výboru pro 
rozvoj a  územní plánování Pavla 
Haidlová, dále projektant a zástup-
ci pořizovatele z odboru hlavního 
architekta.

V  rámci chystaných veřejných 
besed budou představeny změny, 
které byly provedeny od poslední 
zveřejněné a  projednané podoby 
nového územního plánu Liberce 
v roce 2013. Potřebu změn v připra-
vovaném územním plánu schválilo 
zastupitelstvo města v červnu 2015. 
Jedná se o koncepční změny týkající 
se například rozsahu zastavitelného 
území města s ohledem na regulaci 
plošného rozvoje. Nový návrh pod-
poruje oživení zástavby zejména 
v centrální části města a zároveň byl 

posílen a závazně vymezen systém 
zeleně ve městě.

Veškeré podklady k novému návrhu 
územního plánu budou k dispozici 
v místnosti č. 10 historické budovy 
radnice, a to v termínu od 1. března 
do 15. dubna 2016, v časech pondělí–
čtvrtek 8.00–16.00 a pátek 8.00–14.00 
hodin. Termín pro podání připomínek 
k územnímu plánu je od úterý 1. března 
do pátku 15. dubna 2016. Připomínky 
v písemné formě zasílejte na adresu 
pořizovatele Magistrát města Liberec, 
odbor hlavního architekta, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec nebo doručte 
osobně na podatelnu MML, případně 
zašlete do datové schránky 7c6by6u. 
Na připomínkování nového návrhu 
územního plánu města je 45 dní.

Po obdržení stanovisek dotčených 
orgánů a připomínek občanů bude 
tento návrh projektantem upraven 
a předložen k veřejnému projedná-
ní na podzim roku 2016. Před vlast-
ním projednáním proběhnou další 
besedy s veřejností. 

Seznamte se s novým návrhem 
územního plánu města Liberce
Všichni občané, vlastníci pozemků či podnikatelské 
subjekty mají možnost seznámit se s novým návrhem 
územního plánu Liberce. Od 1. března do15. dubna 2016 
bude otevřena informační kancelář v budově radnice.
Jana Kodymová

www.fcc-group.cz

Společnost .A.S.A. Liberec 
s novou tváří

Od 1. února 2016 mění společnost .A.S.A. Liberec s.r.o. 
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.
Značka FCC Environment reprezentuje divizi životního prostředí, jednu ze tří divizí společnosti FCC. Důvodem 
této změny je sjednocení názvu a značky na celoevropském trhu. Společnost FCC je majitelem společnosti 
.A.S.A. od roku 2006 a pro sjednocení se vedení FCC rozhodlo z důvodu posílení globálního vnímání značky 
v celé Evropě, kde poskytuje služby v oblasti životního prostředí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny.

FCC Liberec, s.r.o..A.S.A. Liberec s.r.o.

MĚNÍME 

JEN JMÉNO

SOUTĚŽ BYLA zaměřena na všech-
ny, kteří mají na své zahrádce kom-
post, ke kterému se poutá nějaký 
příběh nebo zážitek a  kompost je 
něčím zajímavý.

Naší Miss kompost se stala Jana 
Karpíšková z Liberce. Do soutěže se 
přihlásila s kompostem, který založili 
v komunitní Zahradě Liberec, v centru 
města, v ulici Na Hradbách. „Když jsem 
se o soutěži dozvěděla, bez váhání 
jsem náš komunitní kompost přihlá-
sila, protože v popularizaci kompos-
tování vidím veliký smysl. Možnosti 
kompostování jsou pro obyvatele 
měst bohužel poměrně omezené 

a spoustu z nich ani nenapadne, že 
je to vůbec možné. Když se člověk 
rozhodne poctivě třídit odpad, zjistí, 
že většinu lze recyklovat a jen malá 
část zbyde pro spalovnu. Díky Zahra-
dě máme možnost nejen pěstovat 
v centru města a pořádat společné 
akce, ale také smysluplně nakládat 
s rostlinným odpadem,“ popisuje Jana 
Karpíšková.

K  prvnímu místu patří výhra 
v podobě zahradního nářadí. Krum-
páč, motyky, hrábě, vidle, rýč a lopata, 
to je hlavní výhra a ta také náleží Janě 
Karpíškové. Ta se rozhodla věnovat 
ji právě do komunitní Zahrady. 

Liberecká Miss kompost
V říjnu loňského roku vyzval odbor ekologie a veřejného 
prostoru MML obyvatele Liberce, aby se zapojili do 
regionálního kola republikové soutěže Miss kompost, 
a v lednu byla vyhlášena vítězka.
Jana Kodymová
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„BUDEME JEDNÍM z  prv-
ních měst v  zemi, které 
zavede úhrady vybraných 
služeb prostřednictvím pla-
tebního portálu na www.
parking.liberec.cz,“ podotýká 
Tomáš Kysela, náměstek pro 
technickou správu majetku 
města.

Testování nového systému 
zkušebně startuje v polovi-
ně února. Jednoduchost 
a eleganci přinese webová 
platforma, k níž bude moci každý uži-
vatel přihlásit až tři registrační značky 
a stejně tolik běžných platebních karet. 
„Motoristé, kteří se do systému jednou 
zaregistrují a založí si v něm účet, nebu-
dou muset například už nikdy zadávat 
místo parkování. To za ně provede GPS 
v jejich telefonu automaticky,“ vysvět-
luje náměstek Kysela. Zůstane na nich 
jen volba, ze které karty a za jaký vůz 
chtějí úhradu za parkování z virtuálního 
terminálu uskutečnit. „Účet za platbu 
jim přijde okamžitě do e -mailu nebo 
může zamířit rovnou k jejich účetní,“ 
dodává náměstek.

To není ale jediná výhoda nové tech-
nologie. Lidé si budou moci prostřednic-
tvím nové aplikace na dálku prodloužit 
dobu parkování, pokud se někde zdrží. 
„Řidičům se tím zvýší komfort. Vyhnou 
se stresu z nezaplaceného parkování 
a  hrozbě pokuty,“ podotýká ředitel 
Městské policie Ladislav Krajčík. Podle 
něj stávající parkovací řád respektuje 
v Liberci asi 70 procent motoristů. „Par-
kovné placené z karty bude stejné drahé 
jako v automatech, bude se řídit stejným 
sazebníkem,“ dodává.

Portál www.parking.
liberec.cz bude podobný 
obsluze internetbankingu. 
Komfortní systém, který 
na podmínky krajské 
metropole upravila Libe-
recká informační společnost, navrhla 
olomoucká firma FT Technologies, 
z jejíž vývojové dílny je i řídicí systém 
používaný libereckou Městskou policií. 
Právě díky němu strážníci na ulici už 
druhým rokem snadno lustrují regist-
rační značky, dostávají se do databanky 
hledaných nebo kradených aut a taky 
nahlíží do databáze přestupků. A stejně 

jednoduše rozpoznají 
i  vozy bez zaplaceného 
parkovného. Součástí sys-
tému by měla být i služba 
pro zobrazení zón place-
ného stání v  Liberci na 

webu nebo v autonavigaci a aktuální 
obsazenosti parkovišť.

Řada českých měst nabízí placení 
parkovného prostřednictvím SMS. 
Podle IT specialistů se jedná o zasta-
ralý způsob platby, který přinášel 
zisky hlavně operátorům mobilních 
sítí. Zavedení univerzálního plateb-
ního portálu v  Liberci přitom není 

nijak složité ani finančně 
náročné. Prostřednictvím 
uživatelsky dostupné 
služby bude navíc možné 
do budoucna řešit další 
platby za služby města, 
třeba hradit poplatky za 
odpady nebo psy.

Od změny způsobu 
platby parkování si vedení 
města kromě výhod pro 
řidiče slibuje také úsporu 
výdajů za provoz parkova-

cích automatů, jednoduchou kontrolu 
i zefektivnění výběru peněz za parkov-
né.

Liberec má celkem 52 parkovacích 
ploch s  2 231 parkovacím místem, 
z toho 873 tvoří místa pro rezidenty. 
Tržby z  městských parkovišť za rok 
2014 činily 15,6 milionu korun, to je 
asi o desetinu méně než rok předtím. 
Stání na placených parkovištích přijde 
v Liberci podle typu zóny od pěti do 
30 korun za hodinu. Průměrná obsa-
zenost parkovišť dosahuje necelých 57 
procent.

Parkovací systém doposud provo-
zovaly Technické služby města Liberce. 
Těm ale na konci minulého roku skon-
čila smlouva. Od letoška se do provozu 
nového parkovacího systému zapojili 
hned čtyři provozovatelé.

Město Liberec zajišťuje správu par-
kovacího systému včetně koncepce 
a  rozvoje, Technické služby města 
Liberce se starají o údržbu a opravy, 
Městská policie Liberec na systém 
dohlíží a Liberecká IS garantuje dato-
vou podporu. Ze zisku mají profitovat 
všichni čtyři provozovatelé. 

NA KONCI října loňského roku se 
v  hasičárně v  Krásné Studánce sešli 
zástupci vedení města Liberce s míst-
ními občany. Ve veřejné debatě zazně-
lo několik témat. Jedním z požadavků 
byla také úprava jízdního řádu auto-
busového spoje č. 26, který do Krásné 
Studánky jezdí v dlouhých intervalech 
a nenavazuje na další spoje.

Primátor Tibor Batthyány spolu 
s náměstkem pro technickou správu 
majetku města Tomášem Kyselou 

a vedoucím odboru správy veřejného 
majetku Davidem Novotným přítomné 
ujistili, že udělají v této věci maximum. 
A ta chvíle nastala na začátku roku.

Od 28. února 2016 bude autobusová 
linka spoje č. 26 do Krásné Studánky 
jezdit podle upraveného jízdního řádu. 
„Konkrétně došlo ke zkrácení interva-
lu v pracovní dny z 60 na 30 minut,“ 
upřesňuje Oskar Zappe, dopravní ředi-
tel Dopravního podniku měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a dodává: „Záro-

veň dojde také k prodloužení školního 
spoje č. 55, který bude nově zajíždět do 
zastávky Krásná Studánka – zastávka 
U Medvěda“.

Dojde také k praktickému sjedno-
cení zastávek příměstské autobusové 
dopravy (ve směru od Frýdlantu) s MHD 
v úseku Krásná Studánka – Pavlovice 
křižovatka, ve spolupráci s KORID -LK. 
„To umožňuje občanům využít jednot-
né odbavení v rámci systému IDOL,“ 
vysvětluje Zappe.

Na základě připomínek cestují-
cích spoje č. 17 (Fügnerova – Aréna) 
ohledně navýšení počtu spojů plánuje 
DPMLJ změnu jízdního řádu, rovněž od 
28. února. „Tady bude posílena linka 
o 5 spojů v pracovních dnech v čase 
od 15.00 do 20.00 hodin, a to během 
školního roku,“ dodal ředitel Zappe.

„Provedené změny budou po třech 
měsících provozu vyhodnoceny. Tento 
provoz lze tedy považovat za zkušební,“ 
dodává náměstek Tomáš Kysela. 

Liberec se zařadí mezi první města v Česku, kde bude 
možné parkování zaplatit platební kartou
Už žádné lovení drobných po kapsách, žádné složité datlování SMS ani žádné další karty. Řidiči v Liberci zaplatí od 1. března 
za parkování mnohem snadněji a rychleji. Stačí jim k tomu několik poklepání do displeje chytrého telefonu, případně tabletu.
Redakce

Další úpravy jízdních řádů na podnět cestujících
Od 28. února dojde k úpravě jízdních řádů spojů č. 26, 17 a školního autobusu č. 55. Město tak opět reaguje na podněty občanů.
Jana Kodymová

VÝHODY SYSTÉMU PRO ŘIDIČE:
+ v Liberci půjde platit parkovné bezhotovostně 
(už žádné hledání mincí v peněžence)
+ snadná přístupnost pro každého pomocí rychlé on         ‑line aplikace
+ možnost registrace až tří RZ v jednom zařízení
+ automaticky generovaný platební doklad v e ‑mailové schránce

VÝHODY SYSTÉMU PRO MAGISTRÁT:
+ jednoduché a hotové řešení bez velkých investic
+ levný provoz a bez nutnosti hradit provizi operátorům 
(jako tomu je u SMS platebních bran)
+ připravenost na platby za další městské služby 
(poplatky za odpady, psy, vstupné)

PĚT KLIKNUTÍ A HOTOVO
1. Zadám adresu platebního portálu do telefonu, tabletu nebo PC
 www.parking.liberec.cz.

2. Při prvním vstupu si zaregistruji registrační značky a platební karty 
 (EC/MC, VISA, CCS) příště se už jen přihlásím.

3. Vyberu registrační značku vozidla, se kterým parkuji, a platební kartu.

4. Potvrdím délku parkování a následně už platím

5. Na e ‑mail mi přijde potvrzení.
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PO ZMODERNIZOVANÝCH dvouko-
lejných úsecích od terminálu ve Füg-
nerově ulici v roce 2008, v ulici Mlýnská 
v roce 2009 a úseku přes areál po bývalé 
Textilaně k zastávce U lomu v roce 2012 
(včetně položení druhé koleje na dříve 
zrekonstruovaném úseku do zastávky 
Nová Ruda) tak přibyly další kilometry 
zrekonstruované tratě.

Dopravní podnik měst Liberce a Jab-
lonce nad Nisou po obnovení tramvajo-
vého provozu registruje zvýšený zájem 
cestujících o tento druh dopravy, která 
je rychlá, pravidelná, kapacitní a bez-
pečná.

K  dokončení modernizace již 
jednokolejného uspořádání na celé 
dvanáctikilometrové trati ještě chybí 
zmodernizovat poslední čtyři úseky: 
Nový svět – Měnírna; Proseč nad Nisou, 
škola  – Proseč nad Nisou, výhybna; 
Kyselka  – Proseč nad Nisou, škola 
a U Nisy – křižovatka Budovatelů a Poš-
tovní (Jablonec nad Nisou, lázně).

Příprava dopravních staveb je složi-
tým procesem, časově i finančně nároč-
ným. Pokud chce dopravní podnik 
získat maximum finančních prostředků 
z dotačních zdrojů, musí být neprodle-
ně zahájeny projekční práce.

V  současném představenstvu 
dopravního podniku jsou z devíti členů 
představenstva tři dopravní inženýři za 
hnutí ANO, kteří vedle běžných úkolů 
také profesně pomáhají řešit úkoly ze 
strategie rozvoje společnosti a napo-

máhají k realizaci rozvojo-
vých projektů.

Kromě jiných rozhod-
nutí bylo v  prosinci loň-
ského roku představen-
stvem schváleno zadání 
poptávkového řízení pro 
zpracování projektové 
dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí na 
výše uvedené čtyři zbý-
vající úseky k rekonstrukci 
trati. Předmětem zakázky 

na zpracování projektové dokumen-
tace bude také geodetické zaměření 
terénu, inženýrsko -geologický prů-
zkum, stavebně -technický průzkum, 
akustické studie apod.

Kromě tohoto bude také dokumen-
tace řešit přeložky inženýrských sítí, 
přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, bezpečné křížení 
cyklotras a místních komunikací s tram-
vajovou tratí a v neposlední řadě bude 

součástí i odhad stavebních nákladů, 
a to pro každý úsek zvlášť.

Tyto úseky vedou nejen lesními 
partiemi, ale i starou zástavbou, kde 
v současnosti nevyhovují průjezdné 
průřezy a normové směrové parametry 
tratě. Pro rekonstrukci budou využity 
nejmodernější technologie, jako jsou 
ocelové Y pražce umožňující rychlou 
změnu rozchodu z úzkého 1 000 mm na 
normální rozchod 1 435 mm, sdělovací 
a zabezpečovací technika, vyhřívaná 
nástupiště, obnova odvodnění, infor-
mační systém pro cestující a podobně.

Nezbytnou součástí budou i přelož-
ky dotčených inženýrských sítí. Cílem 
je získat územní rozhodnutí a následně 
i stavební povolení po částech tak, aby 
dopravní podnik mohl provést realizaci 
staveb optimálně opět ve dvou etapách 
a po dvou úsecích. Posledním krokem 
pak bude změna rozchodu na normální 
tak, aby se sjednotil s rozchodem na 
městské trati v Liberci. 

Rekonstrukce tramvajové tratě z Liberce 
do Jablonce nad Nisou bude pokračovat
Ve dvou etapách byla po dlouhé výluce opět zprovozněna meziměstská tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou po 
provedené rekonstrukci na dvou úsecích v celkové délce cca 4 km. Nejprve byl loni v dubnu obnoven provoz do Vratislavic 
nad Nisou a 17. července 2015 na celé trati. Úsek Vratislavice stál celkem 197 mil. Kč, z toho pokryly dotace 150 mil. Kč, úsek 
Brandl stál celkem 85,4 mil. Kč, z toho pokryly dotace 33 mil. Kč.
Martin Čulík, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, člen představenstva DPMLJ, a. s.

Inzerce
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„NADÁLE PLATÍ, že nulová tolerance 
vůči šmejdům je pro nás dlouhodobým 
cílem, k němuž se propracujeme jen 
neustávající prevencí a represí, jimiž 
organizátorům podvodných akcí vez-
meme chuť do Liberce zajíždět. Na řadě 
konkrétních případů bylo loni vidět, že 
pořadatelé nechtěli riskovat problémy 
a raději akci sami zrušili, když viděli, 
že se o ně například strážníci aktivně 
zajímají. V tuto chvíli je to o tom, kdo 
déle vydrží, kdo nastaví lepší taktiku. 
Jednoznačně říkám, že v našem úsilí 
na ochranu seniorů nepolevíme,“ uvedl 
náměstek primátora pro školství, soci-
ální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan 
Langr.

Město začalo s  Českou obchodní 
inspekcí (ČOI) a poskytovateli služeb 
seniorům spolupracovat loni v únoru, 
od poloviny roku se pak přidali i  libe-
rečtí strážníci.

„V  loňském roce nám v  rámci 
Libereckého kraje konání předvádě-
cích akcí nahlásilo 15 subjektů, což je 
o 8 méně než za stejné období roku 
2014. Přímo jsme se v Libereckém kraji 
zúčastnili 27 předváděcích prodejních 
akcí, v jejichž průběhu jsme zjistili v 19 
případech nedostatky a  následně 
zahájili správní řízení. Za nejzávažnější 
zjištění považujeme zejména používá-
ní zakázaných nekalých obchodních 
praktik přibližně v polovině případů, 
neúplné informace pro spotřebitele 
v pozvání, porušení informační povin-
nosti o  cenách, chybné informace 
o spotřebitelských právech, tj. o mož-
nosti odstoupit od smlouvy, vrátit zboží 
nebo jeho vady reklamovat,“ vylíčila 

ředitelka ČOI pro Ústecký a Liberecký 
kraj Renata Linhartová.

ČOI má nově v pravomoci pro získání 
důkazů celé jednání šmejdů nahrávat, 
aniž by to dopředu věděli. Šmejdi už 
zároveň nesmějí vyžadovat žádné 
peníze za prodané zboží nejen při pořá-
dání akce, ale ani do 7 dnů od uzavření 
kupní smlouvy. „Končí tak období, kdy 
prodejci odváželi seniory k bankoma-
tům nebo k přepážkám bank za účelem 
vybrání často životních úspor, které 
jim senioři následně předali za nákup 
předražených hrnců, vysavačů a dalších 
výrobků,“ doplnila Renata Linhartová.

Jako velmi úspěšná taktika se přitom 
ukazuje aktivní přístup strážníků měst-
ské policie, kteří buď hlídkují v místě 
konání akce, nebo poskytují součinnost 
ČOI v jejím průběhu. Podle záznamů MP 
se od 10. září do konce roku uskutečnilo 
v Liberci 11 prodejních předváděcích 
akcí.

„Hned čtyři z nich ale byly ještě na 
místě zrušeny, čtyři pak proběhly bez 
závad. V  jednom dalším případě při 
akci proběhly spory mezi organizátory 

a reportérkou Českého rozhlasu, která 
nebyla na akci vpuštěna. Prodejci se 
k seniorům i redaktorce chovali aro-
gantně, ale nedovolili si žádné proti-
právní jednání.

Ve dvou dalších případech firma 
prodávala předražené zboží  – první 
z těchto akcí navštívilo 14 pozvaných 
lidí, ale nikdo z  nich výrobky kvůli 
vysoké ceně nezakoupil, na druhou 
přišlo 47 pozvaných, uskutečnily se tu 
podivné praktiky při losování a násled-
ném tlaku na převzetí první ceny 
s doplatkem 40 tisíc korun,“ referovala 
mluvčí MP Daniela Bušková.

ČOI i strážníci mají ale negativní zku-
šenosti i ze začátku letošního roku, kdy 
některé obce Libereckého kraje navští-
vila nová firma z Prahy. Se svými nekalý-
mi praktikami přitom předtím například 
uspěla v Českých Budějovicích.

V Liberci tato firma zkusila štěstí dva-
krát, po velkém zájmu ČOI a strážníků 
ale od dalšího pořádání předváděcích 
akcí upustila. „Přestože prodejci měli 
připravenu manipulativní strategii, 
v Liberci prakticky neměli úspěch. Při 

první akci mezi seniory působil okrs-
kář městské policie a  před vstupem 
je nabádal k  obezřetnosti, údajně 
nikdo ze seniorů smlouvu nepodepsal, 
druhou akci již zrušili sami organizátoři 
a příchozím trhali pozvánky – patrně se 
tak zbavovali důkazů. Upozornění na 
tuto firmu putovalo po linii městských 
policií i do Jablonce, do Turnova a do 
Jilemnice,“ popsala Daniela Bušková. 
ČOI s touto firmou zahájí správní řízení.

Město se svými partnery plánuje letos 
šmejdům ještě více znepříjemnit život. 
„Obrátil jsem se na kolegy v Jablonci 
a Turnově, protože myslím, že stojí za to 
naše aktivity koordinovat, sdílet infor-
mace o podvodných firmách, protože 
pak tuto část trhu zasáhneme mnohem 
citelněji. Rádi bychom také začali více 
komunikovat možnosti prevence po 
internetu a třeba i zveřejňovali jména 
firem, které již byly trestány pokutou. 
Hlavním cílem je samozřejmě nadále 
apelovat na seniory, aby na podobné 
akce vůbec nechodili. Ubyde      -li poten-
ciálních kupců předraženého zboží, 
ubyde i šmejdů,“ dodal Ivan Langr. 

Šmejdů v Liberci ubylo, ale mají nové praktiky
V Liberci v loňském roce znatelně ubylo organizátorů podvodných předváděcích akcí, tzv. šmejdů. Jde o zjevný pozitivní 
důsledek aktivního přístupu radnice, České obchodní inspekce, Městské policie Liberec a organizací pečujících o seniory, 
jako je třeba Komunitní středisko Kontakt či neziskový sektor. Nekalé obchodní praktiky ale na druhou stranu stále dominují 
zhruba polovině kontrolovaných akcí.
Redakce

 cílený sběr osobních dat

 lákání seniorů po telefonu či SMS

 zasílání osobních pozvánek

 pronikání přímo do bytů seniorů

 sliby výher, slev a výhod při 

otevření nového obchodu

 Zdroj: ČOI

POZOR NA NOVÉ TAKTIKY 
ŠMEJDŮ!

UŽ V  LOŇSKÉM roce jsme oslovili 
všechny aktivní seniory s  nabídkou 
pomáhat libereckým strážníkům jako 
součást ranních hlídek u  přechodů 
pro chodce v blízkosti základních škol. 
V tuto chvíli se do projektu Bezpečné 
přechody u základních škol zapojilo již 
sedm seniorů, k pokrytí většiny přecho-
dů ale potřebujeme získat až dvojnáso-
bek spolupracovníků.

Zájemce motivujeme pravidelnou 
finanční odměnou. Projekt je přitom 

zaměřen i na spolupráci obou generací – 
školáků a lidí s životními zkušenostmi. 
Senior nejprve projde odborným ško-
lením a zaučením a následně si v rámci 
smíšených hlídek se strážníky vyzkouší 
své stanoviště. Přítomnost strážníků je 
přitom zárukou, že vše proběhne bez 
problémů. Všichni zájemci z řad aktiv-
ních seniorů se mohou hlásit přímo na 
odboru školství (485 243 384, e -mail: 
kalous.pavel@magistrat.liberec.cz. 
Děkujeme! 

Hledáme aktivní seniory
Redakce

Inzerce
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

V�uplynulém�volebním�období�bylo�ze�
strany�ZpL�prosazováno�např.�využívá‑
ní�nepotřebných�nemovitostí�–�budova�
bývalé�MŠ�v�ulici�Věkova,�úprava�Lesního�
koupaliště,�revitalizace�liberecké�přehra‑
dy,�využití�budovy�bývalé�galerie�apod.�
Je�jasné,�že�z�opozičních�lavic�se�tyto�vize�
prosazují�jen�těžko.

Jaké�bylo�ale�naše�překvapení,�když�
po�„převzetí�otěží�do�vlastních�rukou“�
na� dotaz� ohledně� Lesního� koupaliště�
nám�bylo�sděleno�ústy�paní�náměstkyně�
Hrbkové,�že�toto�již�není�prioritou�města�
a� že�projekt�bude� zařazen�do�nového�
dotačního�rozvojového�fondu.�Takto�je�
možno�pokračovat�v�dalším�výčtu…

Místo�toho�se�dozvídáme�najednou�
o�jiných�prioritách�města.�Nejprve�o�uva‑
žovaném�záměru�koupit�liberecký�zámek,�

naposledy� o� využití�
areálu�LVT.�Vše�bude�pro�
občany�Liberce�přínosné,�
ale� nevíme� zatím,� kde�
na� to� vezmeme.� Chaos�
a�nesystémovost�vládne�
koalicí.

Kapitola� sama� pro�
sebe� jsou� nově� zřízené� dotační� fondy�
města.�Zejména�pilotní�projekt�Ekofond.�
Zajímavý� je� zejména� program� Údržba�
zeleně.�V�popisu�programu�je�uvedeno,�
že� se� bude� jednat� zejména� o� údržbu�
pozemků�v�majetku�města.�Jestli�již�byly�
vytipovány�nějaké�konkrétní�pozemky,�
jsme�se�nedozvěděli.�Není�ani�jasné,�proč�
tento�program�vůbec�vznikl.

O�pozemky�města�se�přece�starají�Tech‑
nické�služby,�a.�s.�a�další�městská�spo‑

lečnost�Komunitní�práce,�v.�o.�s.,�
které� dostávají� dotace� na� tuto�
činnost.�Patrně�dotace�potřebují�
i� jiní,�vždyť�neziskových�organi‑
zací�je�mnoho…

Poprvé� v� novodobé� historii�
města�bylo�koalicí�Změny�a�ANO�
odhlasováno�na�lednovém�zastu‑

pitelstvu�ukončení�diskuse�k�tzv.�„inter‑
pelacím“.�Bylo�tedy�silou�hlasů�koalice�
ukončeno� veřejné� podání� připomínek�
a�žádostí�občanů�prostřednictvím�jejich�
zastupitelů.�Ano,�ANO�a�Změnu�přestávají�
zajímat�názory�a�žádosti�občanů,�přestože�
tvrdí�neustále�opak.

Tímto�se�omlouváme�všem�občanům�
a�pacientům,�kteří�si�stěžují�na�nedodě‑
lanou�část�komunikace�v�ulici�Ječná,�kde�
se�nachází�obvodní�lékařka�–�viz�příslib�na�

interpelaci� ze�
dne�24.�4.�2015�
n á m ě s t k e m�
Kyselou�(ANO),�
že�jim�nemůže‑
me� z� důvodu�
hlasování�koa‑
lice,�tedy�jejich�
nezájmu�o�podněty�občanů,�odpovědět�
na�bližší�termín�slíbené�opravy.

Dále�se�omlouváme�těm�řidičům,�kteří�
požadovali� odpověď� a� úpravu� špatně�
seřízeného�semaforu�při�sjezdu�z�Jablo‑
necké�ulice�ve�směru�napojení�Na�Bídě.�
Nedostali�jsme�na�jednání�zastupitelstva�
prostor�k�tomu,�abychom�jako�zastupitelé�
mohli�otázku�položit.�A�tak�si�můžeme�
i�v�tomto�případě�zazpívat�„Hop�sem,�hop�
tam…“�

„Podobně�jako�dr.�Janeček�si�zaslouží�
uznání�Liberečanů�i�dr.�Studnička.�Ředi‑
telem�se�stal�v�roce�1990�a�za�uplynulých�
25�let�se�zasloužil�o�rozsáhlou�moderniza‑
ci�expozic,�výstavních�pavilonů�a�rozšíření�
botanické� sbírky,“� zdůvodňuje�Michal�
Hron�(SLK).

V�letech�1995–2000�byly�v�botanické�
zahradě�za�vedení�dr.�Studničky�postup‑
ně�demontovány�nevyhovující�zastaralé�
skleníky�a�nahrazeny�zcela�novými�a�jedi‑
nečnými�pavilony.�Ve�spolupráci�s�arch.�
Vaněčkem�vzniklo� tehdy�devět�nových�
výstavních�pavilonů,�které�na�sebe�těsně�
přiléhají�a�jejich�vzhled�symbolizuje�tvar�
buňky.�Desátý�pavilon�leknínů�přibyl�v�roce�
2014�za�přispění�prostředků�Evropské�unie.

„Ředitel� Studnička� dokázal� udržet�
vysokou�kvalitu�expozic�botanické�zahra‑
dy�i�přes�to,�že�se�příspěvek�zřizovatele�
již�na�několik�let�zastavil�na�částce�mezi�
10�až�11�mil.�Kč.�Na�rozdíl�od�botanické�
zahrady�se�například�zoologické�zahradě�
zvýšil�příspěvek�od�roku�2010�z�původ‑
ní� částky�24�mil.�Kč�o� téměř�30�%�na�
31,3�mil.�Kč,“�uvedl�Jaroslav�Zámečník,�
zastupitel�za�Starosty�a�předseda�dozorčí�
rady�Botanické�zahrady�Liberec.

Svůj� nápad� budou� chtít� Starostové�
dotáhnout�do�konce,�přestože�náměstek�
Ivan�Langr�poslal�počátkem�ledna�2016�na�
ředitele�Botanické�zahrady�Liberec�kont‑
rolu�z�České�inspekce�životního�prostředí.

RNDR. MILOSLAV STUDNIČKA, CSC.

Absolvoval�studium�odborné�botaniky�
se�zaměřením�na�geobotaniku�a�taxono‑
mii�na�Přírodovědecké�fakultě�UK�v�Praze.�
V� současnosti� je� ředitelem� Botanické�
zahrady�v�Liberci.

Svoji� vědeckou� i�publikační� činnost�
soustřeďuje� především� na� xerotermní�
vegetaci�Českého�středohoří,�slatinnou�
vegetaci�na�Českolipsku,�některé�rezerva‑
ce�Broumovska�a�Jizerských�hor,�dále�pak�
na�masožravé�rostliny�a�orchideje�(včetně�
exotických�druhů)�a�na�kapradiny.

Během�působení�v� liberecké�botanic‑
ké�zahradě�popsal�několik�nových�druhů�
pro�Mexiko�a�několik�nových�kultivarů�
masožravých�rostlin.�Věnoval�se�botanice�
na�expedicích�do�Makaronésie,�Brazílie,�
Nikaraguy,�Venezuely,�Mexika�a�Indie.

Věnuje�se�populárně�‑vědecké�činnos‑
ti�a� je�spoluautorem�architektonických�
projektů�současných�expozic�Botanické�
zahrady�v�Liberci.�

Hop sem, hop tam aneb jak na dotace
Ještě, že máme noviny a internetové servery, jak jinak bychom se my, zastupitelé a široká veřejnost, dozvěděli, co 
radnice, respektive její ekonomický a strategický náměstek chystá. Kdybychom měli uvěřit všem jeho námětům 
a spekulacím, museli bychom si říci, že si v Liberci budeme dobře žít. Není snad měsíce, abychom nebyli informováni 
o nových záměrech. Otázkou ale je, co s těmi předchozími.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky za KSČM

Místo medaile za zásluhy kontrola inspekce
Starostové pro Liberecký kraj zvažují navrhnout ředitele Botanické zahrady Liberec na udělení medaile města za 
celoživotní zásluhy pro město Liberec. Doktor přírodních věd a botanik Miloslav Studnička by tak měl podle Starostů 
následovat dr. Josefa Janečka, bývalého ředitele Zoologické zahrady Liberec, kterému udělení medaile schválilo 
Zastupitelstvo města Liberec v říjnu minulého roku.
Zastupitelský klub SLK

Dana LysákováVěra Skřivánková

REKLAMA, KTERÁ
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45 500
výtisků každý měsíc

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 13FÓRUM únor 2016

Koalice�tento�vklad�městského�majetku�
v�pořizovací�hodnotě�přes�80�mil.�Kč�zdů‑
vodnila� tím,�že�Teplárna�Liberec�„udělá�
cenu“�svým�zákazníkům�na�dobu�5� let,�
a�to�formou�slevy�na�odebraném�teple�ve�
výši�cca�15�%.�Proklamovaná�cena�tepla�na�
hranici�700�Kč�vč.�DPH�za�GJ�zůstává�přesto�
pro�mnohé�odběratele�stále�vysoká�a�neza‑
ručená.�Navíc�jim�nikdo�není�schopen�říci,�
co�bude�za�5�let,�až�závazek�slevy�skončí.

Současně�s�odevzdáním�majetku�tep‑
lárně�dala�radniční�koalice�těsnými�20�
hlasy�zelenou�projektu�GreenNet,�který�
pochází�z�dílny�MVV�Energie�CZ,�většino‑
vého�vlastníka�Teplárny�Liberec.�Záměr�
realizovat�projekt�GreenNet�byl�kupodivu�
schválen�i�přes�nevyjasněné�pochybnosti�
o�jeho�proveditelnosti�a�financování.

Opoziční�Starostové�kritizovali�koalici�
zejména�za�to,�že�ještě�před�rokem�slibo‑
vala�v�programovém�prohlášení�zpracování�
variantní�studie,�podle�které�budou�moci�
zastupitelé�o�osudu�soustavy�centrálního�
zásobování� teplem�pečlivě� rozhodnout.�

Nakonec� se� žádná� studie� nezpracovala�
a�rozhodování�proběhlo�bez�možnosti�zvážit�
i�jiné�možnosti�pro�město�Liberec.�Stávající�
radniční�koalice�nicméně�svoje�rozhodnutí�
považuje�za�koncepční�krok�a�projev�odvahy�
přijímat�důležitá�rozhodnutí�(Liberecký�zpra‑
vodaj,�listopad�2015,�strana�1).

Toto�rozhodnutí�liberecké�koalice�ale�
zkomplikovalo�možnost�uplatnit�některé�
dobré�zkušenosti�jiných�měst�s�provozem�
centrálního�zásobování�teplem.�Zatímco�ve�
větších�městech�je�trend�udržet�tepláren‑
skou�infrastrukturu�ve�veřejném�vlastnic‑
tví,�město�Liberec�se�chce�vydat�opačným�
směrem.�Budeme�dále�sledovat,�jaké�kroky�
mají�zástupci�koalice�v�představenstvu�Tep‑
lárny�Liberec�připraveny,�jak�je�většinový�
vlastník�Teplárny�Liberec�připraven�svoje�
sliby�naplňovat,�a�zda��������‑li�slibovaná�moderni‑
zace�dožilých�parovodů�(projekt�GreenNet)�
nebyla�jen�slibem�a�výměnou�zajíce�v�pytli�
za�majetek�města.�A�v�neposlední�řadě,�
zda��������‑li�slova�v�programovém�prohlášení�byla�
koalicí�míněna�vážně�a�závazně.�

Na�návrh�náměstka�Korytáře�(ZpL)�bylo�
zasedání�ukončeno�uprostřed�jediného�
bodu,�kdy�se�mohou�zastupitelé�ptát�na�
jiná�témata,�než� jaká�jsou�v�programu.�
Bod�Informace,�dotazy�a�podněty�zastu‑
pitelů�poskytuje�jedinou�šanci,�kdy�mohou�
zastupitelé�za�své�voliče�řešit�jejich�pro‑
blémy,�přinášet�podněty,�klást�otázky.�
Pro�současnou�koalici�prostě�těch�42�%�
voličů,�kteří�opozici�volili,�neexistuje.

Změna�pro�Liberec�za�přispění�svého�
partnera� ANO� znovu� předvedla� svou�
skutečnou�tvář.�Když�byla�ještě�v�opozi‑
ci,�protahovala�svými�rétorickými�exhi‑
bicemi� zasedání� zastupitelstva� klidně�
i�přes�půlnoc.�A�tehdejší�vedení� jí� trpě‑
livě�naslouchalo.�Teď�vládne,�a�proto�ji�
interpelace�opozice�obtěžují.�Nechce�jimi�
ztrácet�čas.�Když� je�však�přestávka�na�
občerstvení,�nějaká�akademická�čtvrtho‑
dinka�nehraje�roli.

Podobná�zdržení�mívají�začátky�jed‑
nání�zastupitelstva,�které�primátor�ještě�
nikdy�nezahájil�přesně.�Kdyby�právě�na�
posledním� zasedání� zastupitelů� tolik�

časem� nemrhal,�
vešly� by� se� jistě�
i� interpelace� do�
naplánovaného�
harmonogramu.

Už�jsme�si�jako�
opozice� zvykli�
na� omezování�
našich�vystoupení�a�neustálé�vypínání�
mikrofonů.�Už� jsme� si� také� zvykli,� že�
mnohé�materiály�bývají�vládnoucí�koalicí�
připraveny�chaoticky�a� jiné�utajovány.�
Už� jsme�si�zvykli�na�neustálé�porušo‑
vání�a�ohýbání�zákonů,� jednacího�řádu�
a�směrnic.�Už�jsme�se�zvykli�na�arogant‑
nost,�urážky�a�pomluvy.�Umlčovat�se�ale�
nenecháme.

Proto,�jak�jsem�již�avizovala�na�ledno‑
vém�zasedání,�navrhnu�na�příštím�jednání�
zastupitelstva,�aby�byly�interpelace�před‑
řazeny�ze�závěru�programu�dopředu,�a�to�
na�19.�hodinu,�aby�mohly�být� všechny�
předneseny.

Už�teď�se�těším,�jak�se�postaví�k�mému�
návrhu�„demokrati“�ve�vedení�města.�

GreenNet – zajíc v pytli za 
majetek města?
Koncem října 2015 liberecká radniční koalice oznámila 
Liberečanům svoje rozhodnutí zbavit se našeho 
městského teplárenského majetku a bez náhrady jej vložit 
do Teplárny Liberec.
Jaroslav Zámečník, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj

Nerušit, neptat se, mlčet! 
Vládneme!
Demokracie v pojetí současné vlády Liberce dostala na 
prvním letošním zasedání zastupitelstva opět na frak.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

Tato�skutečnost�byla�projednávána�na�
radě�města�1.�12.�2015�usnesením�rady�
č.�996/2015,�o�„Závadách�ve�fungování�
odboru� Stavební� úřad� MML,“� kde� byl�
pověřen�tajemník�úřadu�prověřením�údajů�
z�důvodové�zprávy�a�připravením�řešení.�
Tímto�řešením�mělo�být�okamžité�odvolání�
a�ukončení�pracovního�poměru�s�vedoucím�
stavebního�úřadu.

K�reakci�a�napsání�tohoto�článku�mne�
vedly�události�posledních�dnů�a�útoky�na�
úředníky�osobou�pana�Baxy�a�konečně�
i�odvolání�vedoucí�odboru�ekologie�a�veřej‑
ného�prostoru�Petry�Farářové�Veselé.

Z�výše�popsaných�důvodů�jsem�se�tedy�
začal�podrobněji�zajímat,�jaké�důvody�jsou�
za�zmíněným�usnesením�a�vyžádal�jsem�
si�důvodovou�zprávu�k�tomuto�materiálu.�
A�světe�div�se,�za�celou�záležitostí�stojí�
opět,�jako�u�paní�Petry�Farářové�Veselé,�
náměstkyně�primátora�Karolína�Hrbková.

Ale�vraťme�se�trochu�zpátky,�do�doby�
primátorování�Jana�Korytáře,�abychom�
pochopili�souvislosti�a�konsekvence�snah�
o�odvolání�dalšího�úředníka.�Protože�již�
při� nástupu� do� funkce� se� pan� Korytář�

netajil�tím,�že�se�bude�muset�s�některými�
úředníky�rozejít,�a�to�zejména�s�vedou‑
cím�stavebního�úřadu.�Důvody�neznám,�
nevím�ani,� jsou��������‑li�osobní,�nebo�jen�sta‑
vební�úřad�nevyhověl�požadavkům�Změny�
nebo�samotnému�panu�Korytáři,�nechce�
se�mi�po�tom�pátrat�a�je�to�v�této�kauze�
již�bezpředmětné.�Jisté�však�je,�že�před‑
stavitelům�Změny,�zejména�panu�Korytáři�
leží�tato�osoba�v�žaludku�a�snahy�o�jeho�
odvolání�trvají.

Dokazuje�to� i�skutečnost,�že�v�době�
působení�Změny�v�koalici�na�krajském�
úřadě�byla�iniciována�hloubková�kontrola�
stavebního�úřadu�MML.�Předpokládám,�
že�měla�sloužit�jako�nástroj�a�podnět�pro�
odvolání� vedoucího� stavebního�úřadu.�
Kontrola�probíhala�téměř�půl�roku�a�výsle‑
dek�jejího�vyhodnocení�přišel�na�přelomu�
října�a�listopadu�roku�2015.

Bohužel,�co�se�nestalo,�kontrola�nepro‑
kázala�žádná�pochybení,�ani�chyby�ve�fun‑
gování�stavebního�úřadu�MML�a�nebyla�
tedy�pro�daný�úkol�vhodná.�Zřejmě�proto�
dostala�paní�náměstkyně�primátora�Karo‑
lína�Hrbková�úkol�najít�něco,�cokoli,�co�by�

mohlo�pomoci�k�naplnění�dlouhodobého�
cíle,�a�to�odvolání�vedoucího�stavebního�
úřadu.

Paní�náměstkyně,�ač�se�snažila,�seč�
mohla,� tak� podklady,� které� připravila�
v�důvodové�zprávě,�jsou�chabé,�některé�
i� významově� překroucené.� Nemohu� je�
bohužel� zde�představit� v�plném�znění,�
případně�uvést�odkazy�na�jejich�spisovou�
složku,�jelikož�jsem�byl�poučen,�že�jsou�
to�materiály�důvěrné,�a�nemohu�je�proto�
poskytnout�třetí�straně,�natož�pak�veřej‑
nosti.

Jako� hlavní� důvod� v� důvodové�
zprávě�paní�náměstkyně�je�uvedeno,�že�
„z�důvodu�nedostatků�v�práci�stavebního�
úřadu�budou�zpožděny�práce�na�Novém�
územním�plánu�města“�a� jako�podklad�
předkládá�dopis,�stížnost�zpracovatele�
územního�plánu�architekta�Jiřího�Plašila,�
kterou�zaslal�vedoucímu�odboru�hlavního�
architekta�Petru�Kolomazníkovi.�V�dopise�
si�stěžuje,�že�analytické�podklady�zpraco‑
vané�a�předané�stavebním�úřadem�nejsou�
doplněny�o�grafickou�část�a�záměr�města�
v�předmětných�územích.�Paní�náměstkyně�

si�dopis�účelově�
v y h o d n o t i l a�
jako�stížnost�na�
práci�stavebního�
úřadu� a� účelo‑
vě� jej� použila�
do� důvodové�
zprávy,�i�když�jak�
z� adresáta,� tak�
z�obsahu�je�jasné,�že�stížnost�je�vedena�
na�nedostatky�v�práci�odboru�hlavního�
architekta,� který� je� gesčně� podřízen�
přímo�paní�náměstkyni,�a�tedy�že�práci�
nezvládá�vlastně�ona�sama.

Jsem� zvědav,� jak� celou� záležitost�
vyhodnotí�tajemník�úřadu,�jelikož�zřejmě�
představitelé�vedení�města�nepochopili,�že�
odbor�stavební�úřad�MML�je�přenesenou�
státní�správou,�že�by�ve�své�podstatě�měl�
být�od�samosprávy�oddělen,�být�nezávislý�
a�rozhodovat�čistě�podle�zákona,�což�se�
sice�snaží�současný�úřad�činit,�jak�dokládá�
kontrola�nadřízeného�orgánu�–�krajského�
úřadu.�To�se�ovšem�současnému�vedení�
města,�které�chce�mít�vliv�na�všechno�a�na�
všechny,�nehodí.�

Pokračují 50. léta aneb jak zatočit s úředníky
Již dva měsíce uvažuji o tom, mám        ‑li reagovat na snahy koalice, zejména však Změny pro Liberec, v čele se statutárním 
náměstkem Mgr. Janem Korytářem, vedoucí k personálním změnám na stavebním úřadě města Liberec.
Jan Čmuchálek, zastupitel za ČSSD

Martina Rosenbergová

Jan Čmuchálek
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Hlavní závěry kontroly:
1) Schválená� směrnice� o� zadávání�

veřejných�zakázek�není�zárukou�dobré�
kvality�realizovaných�veřejných�zakázek�
za�přiměřenou�cenu.

2) Důvodem�nepříliš�uspokojivé�pří‑
pravy�a� realizace�některých�veřejných�
zakázek�je�neexistence� jednoho�speci‑
alizovaného�odboru�veřejných�zakázek,�
který� by� zaštiťoval� agendu� veřejných�
zakázek�pro�SML�a�který�by�disponoval�
dostatkem�odborně�zdatných�pracovníků.

3)� Časté� bylo� využívání� externích�
administrátorů� veřejných� zakázek,�
v�takovém�případě�odbor�právní�a�veřej‑
ných�zakázek�nekontroloval� správnost�
zadávacích�dokumentací�s�ohledem�na�
zájmy�města.�Možností�faktické�přípravy�
zakázky�přímo�na�jednotlivých�odborech�
je�město�vystaveno�riziku�chyb�a�rozho‑
dování�ve�střetu�zájmů.

4)� Chybí� dlouhodobější� plán� oprav�
a� potřebných� investic� a� o� přípravě�
zakázky�často�rozhoduje�až�zařazení�či�
nezařazení�dané�akce�do�rozpočtu�města.�
Pouze�odbor�majetkové�správy�uvedl,�že�
disponuje�plánem�oprav,�ke�kterému�však�
spíše� jen� přihlíží.� Důsledkem� je� riziko�
nadužívání�přímého�zadávání�na�řešení�
havárií�a�omezený�čas�na�kvalitní�přípravu�
a�realizaci�veřejné�zakázky.

5)�Neexistuje�systém�interní�kontroly�
v� oblasti� veřejných� zakázek.� Kontrolu�
veřejných�zakázek�v�uvedeném�období�
neprováděl�ani�odbor�kontroly�a�interního�
auditu.�Je�selháním�odpovědných�pracov‑
níků�SML,�že� jedinou�kontrolní�činnost�
u�VZ�tvoří�nahodilé�kontroly�členů�kon‑
trolního�výboru�zastupitelstva�a�spoléhá�
se�jen�na�kontrolu�radních�při�schvalování�
veřejných�zakázek.

Kontrolní skupina dále prově-
řovala zakázku na rekonstrukci 
Kostelní ulice, kterou prováděla 
společnost TSML, a. s., na základě 
přímého zadání.

1)�Zakázka�nebyla�kvalitně�připravena�
(potřebná�povolení�měnící�způsob�prová‑
dění�díla�získávána�až�v�průběhu�realiza‑

ce�zakázky)�a�v�průběhu�stavby�doslova�
selhal�stavební�dozor.�Výsledek�rekon‑
strukce,�především�provedení�zádlažby,�
neodpovídá�představám�občanů�a�nejspí‑
še�ani�SML,�protože�samo�město�zakázku�
krátce�po�převzetí�reklamovalo.�Přitom�
převážná�část�závad�musela�být�zjevná�
již�v�době�výstavby.

2)�Stavební�dozor�investora�nebyl�pro‑
váděn�pracovníky�města,� jak�bylo�uvá‑
děno,�ale�firmou�Investing�CZ,�a�to�bez�
smluvního�zajištění�a�za�finanční�odměnu�
ve�výši�108�tis.�bez�DPH�zcela�nepocho‑
pitelně�vyplacenou�z�prostředků�TSML,�
tedy�zhotovitele�stavby.�Z�dalších�dokla‑
dů�vyplynulo,�že�tímto�způsobem�firma�
Investing�CZ�získala�od�TSML�v�průběhu�
roku�2013�celkem�1140000�bez�DPH,�a�to�
formálně�za�služby�související�s�pracemi�
přímo�zadanými�SML.�Tím�došlo�k�poru‑
šení�zákona�o�veřejných�zakázkách,�a�to�
dělením�zakázky�podlimitní�na�zakázky�
malého�rozsahu,�které�nebyly�soutěženy.

3) Dle� znaleckého� posudku,� který�
porovnával�provedení�stavby�se�zadáním�
byly�zjištěny�pouze�lokální�závady,�které�
byly�průběžně�odstraňovány.� I�když� je�
výsledný� estetický� dojem� důsledkem�
nevhodně�zvoleného�způsobu�zádlažby�
(řádková),�vadou�zůstává�i� její�nejspíše�
neodborné� provedení� s� velkou� šířkou�
spár�a�nedokonalým�uložením,�které�by�
při�větší�péči�věnované�realizaci�stavby�
mohlo�dopadnout�lépe.

Na�základě�závěrů�kontroly�bylo�identi‑
fikováno�28�doporučení�na�úpravu�proce‑
su�přípravy,�realizace�a�kontroly�veřejných�
zakázek,�které�zastupitelstvo�města�dalo�
na�vědomí�a�podle�vyjádření�radních�se�
jimi�rada�města�bude�dále�zabývat.�

V� největším� z� fondů,� sportovním,� je�
připraveno� 10� milionů� korun.� Ve� všech�
ostatních�–�vzdělávání,�kultura,�zdraví�a�pre‑
vence,�životní�prostředí,�rozvojová�spoluprá‑
ce�–�necelých�7�milionů.�Podle�některých�
zastupitelů�by�město�mělo�tyto�peníze�raději�
použít�na�vlastní�záměry�v�těchto�oblastech.

Tohle� město� samozřejmě� dělá.� Platí�
školy,�divadla,�objednává�si�správu�veřej‑
né�zeleně,�dohromady�za�stovky�milionů.�
Právě�proto�je�správné�vyčlenit�malou�část�
peněz�na�projekty,�se�kterými�přijde�někdo�
jiný,�občané�nebo�spolky�působící�v�Liberci.�
Na�projekty,�které�základní�služby�doplňují�
něčím�zajímavým,�pestrým,�odlišným.

Nejde�o�nic� jiného�než�o�přiznání,�že�
jsme�jako�politici�nespolkli�všechnu�chytrost�
a�nabízíme�občanům,�aby�svými�projek‑
ty�projevili�svá�přání,�nápady�a�iniciativu�
vedoucí�ke�zlepšení�života�ve�městě.�Výběr�
projektů�musí�samozřejmě�probíhat�v�man‑
tinelech�pravidel�a�ta�byla�letos�poprvé�při‑
pravena�podle�dobrých�standardů�v�této�
oblasti.�To�je�velký�posun,�dosud�pravidla�
hodnocení�projektů�prakticky�neexistova‑
la,�výběr�prováděly�správní�rady�fondů,�jak�
uznaly�za�vhodné.

Překvapilo�mě,�že�tento�základní�smysl�
dotačních�fondů�napadali�i�někteří�zastupi‑

telé�Starostů�pro�Liberecký�kraj.�Řada�z�nich�
má�přitom�vazby�na�spolky�a�sdružení,�které�
městské�nebo�jiné�dotační�fondy�pro�své�
projekty�využívají�a�dělají�přitom�dobrou�
práci.

Kromě� programových� fondů� město�
poskytuje�dotace�i�na�více�či�méně�sou‑
kromé�projekty,�které�vznikly�bez� jeho�
přičinění.� I� to� je� správně.� V� poslední�
době� jsou� příklady� takových� projektů�
třeba� revitalizace� kina� Varšava� nebo�
plány�technického�muzea�na�výstavišti.�
Neznamená�to�samozřejmě,�že�každý,�kdo�
přijde�s�nějakým�záměrem,�na�něj�získá�
podporu.�Pokud�jde�ale�o�záměr�podlo‑
žený�léty�práce�a�výsledků,�jako�je�tomu�
ve�Varšavě�nebo�v�technickém�muzeu,�je�
to�silný�argument.

Rozhodují�nakonec�politici�a�jejich�úroveň�
a�veřejná�kontrola�jsou�zásadní.�V�této�sou‑
vislosti�je�dobré�připomenout,�že�jsme�tu�
v�minulosti�měli�ještě�jeden�typ�projektů.�
Třeba�ten,�kdy�město�propojené�podnika‑
telské�skupině�prodalo�spalovnu�a�nechalo�
si�od�ní�postavit�arénu.�Tahle�„dotace“�nás�
stála�několik�miliard�i�téměř�neřešitelný�
problém�zajištění�rozumné�ceny�tepla�pro�
občany�Liberce.�Podobných�příkladů�je�řada�
i�z�celkem�nedávné�doby.�

Co zjistila kontrola 
veřejných zakázek na SML?
V průběhu roku 2015 provedla kontrolní skupina ve 
složení Jaromír Baxa (ZpL), Eva Kočárková (SLK), Jan 
Puhal (ANO) a Václav Smrkovský (ZpL) kontrolu zadávání 
veřejných zakázek na statutárním městě Liberci (SML) 
v letech 2010–2014. Cílem kontroly byla identifikace 
problematických míst v zadávání veřejných zakázek 
v uvedeném období.
Jaromír Baxa, Eva Kočárková, Václav Smrkovský

Dotace a „dotace“
Město vypsalo výzvy na podávání projektů do několika 
dotačních fondů. Podobně jako každý rok. Přesto se 
kolem jejich schvalování v zastupitelstvu vedla vyhrocená 
debata.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ
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v nabídce
také další příchutě

soft-medium zubní kartáčky
s konkávním zástřihem čistících vláken

Swissdent Profi 2+1 zdarma

zubní kartáčky

135 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
179 Kč

výhodné

balení

čistý krystalický kolagen
bez barviv a přídatných látek

Colafit 30 kostek

doplněk stravy

339 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
389Kč

působí proti bolesti a zánětu v krku

Tantum Verde®

Lemon 
20 pastilek

léčivý přípravek k místnímu užití v ústech a krku, obsahuje benzydamin-hydrochlorid

119 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
139 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 15. 2. do 17. 4. 2016 pro držitele Slevové 
karty do vyprodání zásob. Sleva až 75 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše 
povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena. Více informací v lékárně nebo na www.slevolekarny.cz

Pražská 152/36, Liberec

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

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

www.slevolekarna.cz  internetový obchod

SLEVA

NA DOPLATEK

homeopatický léčivý přípravek,
preventivně a od prvních příznaků

Oscillococcinum® 30 dávek
/perorální

granule

homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití

549 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
645 Kč

v nabídce také
Panadol Extra

30 tablet 69 Kč

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

Panadol® Novum
500 mg 

24 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje paracetamol

27 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
35 Kč

šumivé tablety určené k užití
při nedostatku vitamínu C v organizmu

Additiva Vitamin C  
Blutorange, Zitrone 20 šumivých tablet

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

75 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
89 Kč
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www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy

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

Ztráty a nálezy
SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. LEDNA DO 31. LEDNA 2016

31/16 peněženka – Kateřina Škublová 29. 1. 2016

30/16 Nález IQ Park: fotoaparát 27. 1. 2016

28/16 peněženka – Jan Marijczuk 26. 1. 2016

27/16 brýle 25. 1. 2016

26/16 pěněženka 25. 1. 2016

25/16

Nálezy IQ Landia: 37x peněženka, 25x čepice, 2x klobouk, 27x kšiltovka, 9x šátek, 

2x nákrčník, 21x brýle, 2x pouzdro na brýle, 2x čelenka do vlasů, deštník, 5x šála, 

32x mikina, 3x bunda, taška, 3x tričko, 3x kniha, 9x rukavice, košile, legíny, 5x 

svetr, vodítko, kabelka, pláštěnka, miska, 4x pouzdro na fotoaparát, plážová obuv, 

dětská hra, taštička, odrážedlo, bolerko, penál, batoh, klíče, přebalovací dečka, 

6x pouzdro na mobil, autíčko, 4x náramek, klíčenka, přívěsek, mobilní telefon, 

hodinky, 2x čelenka látková, řetízek, přívěsek na řetízek

22. 1. 2016

24/16
Nálezy IQ park: pouzdro na láhev, kojenecká láhev, láhev na pití, dětský daleko-

hled, 4x čelenka, 5x čepice, svetřík, ušanka, mikina, bunda, klíčenka, náušnice
22. 1. 2016

23/16
Nálezy DPMLJ: deštník, peněženka – Anastázie Zemanová, časopis + obálka, 2x 

rukavice, taška, čepice, čepice + rukavice
22. 1. 2016

22/16 tabatěrka – František Knobloch 21. 1. 2016

21/16 klíče a sluchátka 21. 1. 2016

18/16 hodinky 19. 1. 2016

14/16 platební karta – Jan Zeman 15. 1. 2016

13/16
Nálezy DPMLJ: peněženka – Matěj Šálek, čepice, taška, 2x brýle, 1 ks rukavice, 

1 pár rukavic, finanční hotovost
15. 1. 2016

12/16 klíč 13. 1. 2016

10/16 pouzdro s doklady – Michaela Vávrová 11. 1. 2016

8/16 průkaz pojištěnce – Stanislav Knot a karta výhod 8. 1. 2016

7/16 nález DPMLJ: taška, peněženka, rukavice 8. 1. 2016

5/16 kabelka 6. 1. 2016

4/16 klíč od vozidla 5. 1. 2016

3/16 mobilní telefon 4. 1. 2016

2/16 peněženka 4. 1. 2016

1/16 klíče 4. 1. 2016

únor 2016 ZTRÁTY A NÁLEZY / DOPISY

PŘIŠLO DO REDAKCE

ŠOK NA ZAČÁTKU ROKU
Spolu s  obyvateli Konopné ul. č. 

641/17 v Liberci Ruprechticích jsem 
zažila šok! Zmizel nám takřka během 
půl hodiny před očima krásný, zdravý 
stříbrný smrk, který rostl přes čtyřicet 
let na kraji domu. Komu vadil, jaká moc 
zasáhla?

Ráno v úterý 5.  ledna 2016 v půl 
osmé pracovníci TSML pobíhali kolem 
tohoto stříbrného smrku a  ejhle! 
Během pár minut byl poražen. Podí-
vala jsem se z balkonu a smrk ležel na 
parkovišti. To byl fofr, rychle rozřezán, 
odvětven, krásné špalky naloženy 
i s větvemi na auto TSML.

Ptala jsem se zaměstnanců, proč 
zdravý, krásný strom porazili, na čí 
příkaz, jenom pokrčili rameny, že to 
bylo rozhodnutí Magistrátu města 
Liberec, odboru životního prostředí. 
Volala jsem v pátek 8. ledna na kýžený 
odbor a paní úřednice mi sdělila, že 
to bylo rozhodnutí z června minulé-
ho roku bývalou úřednicí, která již na 
tomto odboru nepracuje.

Smrk byl údajně nemocný a pře-
kážel! Ani náhodou, zůstal po něm 
naprosto čistý, zdravý pařez bez 
známek nemoci. Ptala jsem se v našem 
vchodu nájemníků, ovšem ti byli ráno 
také překvapeni poražením.

Co vedlo odbor životního prostře-
dí MML k tomuto mylnému rozhod-
nutí? Domnívám se, že by měl i  tak 
skromnou zeleň a stromy ve městě 
ochraňovat! Jaký byl skutečný důvod 
k odstranění stříbrného smrku?

Proč si úředníci nevšímají náletů, 
neposekaných travnatých ploch, 
zanedbaných pískovišť, rozláma-
ných a zpuchřelých laviček, děravých 
a nebezpečných chodníků jak v našem 
okolí, ovšem i jinde ve městě?

Domnívám se, že by bylo slušností 
MML, úředníků odboru veřejné zeleně, 
aby alespoň pověsili leták či něco 
podobného, že smrk bude z nějakého 
důvodu poražen, zeptali se obyvatel 
na jejich názor.

Mám dojem, že mnohá rozhodnutí 
vznikají tzv. od stolu, bez přezkoumá-
ní aktuálního stavu, potřeb občanů, 
bez přítomnosti selského rozumu, bez 
jakéhokoli smysluplného cíle.

Vycházím ze skutečnosti, že na 
jediné volné louce pod Třešňovou ulicí 
v Ruprechticích mezi hustou zástav-
bou paneláků, kde přes čtyřicet let 
děti sáňkují či pouští draky, se najed-

nou před třemi lety objevily díry pro 
stromy, ovšem na nevhodném místě, 
kde by děti snadno přišly k  úrazu. 
Upozornili jsme pracovníky TSML a oni 
stromy zasadili v ten den jinam, aby 
měli úkol splněn.

Proto logicky nabývám dojmu, že 
neexistuje žádný městský architekt, 
někdo, kdo skutečně zná prostředí, 
kdo ve městě žije, naslouchá lidem, 
ne pouze potřebám trhu a politickým 
tlakům. Liberec už dávno není zele-
ným městem. Proč si nevezme příklad 
z  německého partnerského města 
Augsburg, kde zeleň, stromy, ekologie 
jsou na prvním místě. Městská urba-
nistika se nedá přeci tvořit od počítače 
a na zasedáních městských zastupitelů.

Zdenka Kašparová, Konopná 641, 
Liberec (redakčně kráceno)

V červnu 2015 proběhlo na základě 
podnětu od obyvatel místní šetření 
v Konopné ulici. Dne 23. 6. 2015 pra‑
covnice odboru ekologie a  veřejného 
prostoru, která prováděla místní šetření 
a která v současné době již na městě 
nepracuje, podala na odbor životního 
prostředí MML žádost o povolení kácení 
smrku pichlavého v ulici Konopná u č. 
p. 641/17. Jako důvod ke kácení před‑
mětné dřeviny uvedla v žádosti: „Smrk 
o obvodu 155 cm (měřeno ve výšce 130 
cm nad zemí) má výrazně vychýlený růst, 
kořenový systém je jednostranný, na 
jedné straně je mohutný kotvicí kořen, 
na straně druhé jsou kořeny omezeny 
silničními obrubami. Vzhledem k měl‑
kému kořenovému systému a náklonu 
kmene je provozní bezpečnost dřeviny 
výrazně snížena, cílem pádu je přilehlá 
komunikace a budova mateřské školy.“ 
Dále bylo zjištěno, že dřevina roste 
v trase telekomunikační sítě a přímo na 
kanalizačním potrubím, které narušuje.

Dne 21. 7. 2015 vydal odbor životní‑
ho prostředí MML rozhodnutí, ve kterém 

povoluje kácení předmětného smrku. 
V odůvodnění rozhodnutí orgán ochra‑
ny přírody uvedl: „Smrk má patrné koře‑
nové náběhy. Jeden z kotvicích kořenů je 
nad povrchem terénu a další zaškrcuje 
ostatní kořeny. Dřevina roste přímo na 
kanalizačním potrubí. Kmen smrku je 
mírně vykloněn ze své osy růstu směrem 
nad komunikaci a  budovu školky. 
Náklon dřeviny se zvětšuje a na kmeni 
vytváří reakční dřevo pro stabilizaci. 
Dalším růstem dřeviny by docházelo 
k jejímu většímu náklonu.“

Doba kácení byla stanovena na 
období vegetačního klidu, tedy v období 
mezi 1. 11. 2015 a 31. 3. 2016. Na zákla‑
dě zadání města TSML předmětný 
smrk dne 5.  1.  2016 pokácely. Odbor 
životního prostředí MML rovněž statu‑
tárnímu městu Liberci uložil povinnost 
náhradní výsadby za pokácený smrk 
jako tzv. kompenzaci ekologické újmy. 
Na pozemek SML budou místo stromu 
vysazeny tři okrasné keře, které byly 
zvoleny z důvodu malého kořenového 

systému, který nebude zasahovat do 
trasy kanalizace.

Odbor ekologie a veřejného prostoru 
SML, který je správcem veřejně přístupné 
zeleně v Liberci, je garantem bezpečné‑
ho provozu v okolí dřevin vysazených na 
pozemcích ve vlastnictví města. Pokud 
na základě svých odborných znalostí 
a zkušeností dospějí k závěru, že dřevi‑
nu je nutné pokácet, žádají o povolení 
kácení orgán státní správy, v tomto pří‑
padě odbor životního prostředí MML. 
Tento orgán znovu posoudí zdravotní 
stav a kondici dřeviny s přihlédnutím ke 
všem okolnostem, které mohou být pro 
vydání rozhodnutí rozhodující.

Chápeme, že lidé mohou mít citový 
vztah k dřevinám, které před několika 
desetiletími vysazovali na pozemky 
města, ale výše popsaná dřevina byla 
shledána jako riziková pro své okolí, 
a  proto bude nahrazena dřevinami 
vhodnějšími do tohoto prostoru. 

  Lucie Sládková,
odbor ekologie a veřejného prostoru

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.
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Liberecké veletrhy v meziválečném období – díl III.
Liberecké veletrhy, jež dosud stojí na periferii odborného zájmu, zanechaly v historii města nesmazatelnou stopu. Díky 
nim zažíval Liberec mezi světovými válkami lesk a slávu v celé vyspělé Evropě. V druhém díle jsme nahlédli do zábavního 
parku Prátr s unikátním Hornickým divadlem, který stál na dnešním Tržním náměstí.
Zuzana Kotrmanová (Košková), (redakčně upraveno)

NEJVÍCE DOPROVODNÝCH kul-
turních akcí bylo pořádáno v  kul-
turním centru Lidové sady, jehož 
historie sahá až do roku 1897, kde 
se po dobu trhů konaly především 
varieté a  koncerty. Veletržní plesy 
v  Lidových sadech se odehrály 
i několikrát během trhů. Dalším ple-
sovým místem byla budova tělocvič-
ny v dnešní Jablonecké ulici. V roce 
1921 se tam konal tzv. Reklamní bál, 
na němž se prezentovali především 
vystavovatelé.

DOPROVODNÉ AKCE
Dalším významným kulturním 

zařízením bylo městské divadlo, 
v němž se pravidelně po celých 19 
ročníků Libereckých trhů konala 
různá představení, většinou kome-
die. Nehrálo se jen na půdě měst-
ského divadla na dnešním náměstí 
Dr. E. Beneše, ale také v přírodním 
amfiteátru nedaleko Lidových sadů.

Oblíbeným místem setkávání byla 
tehdy moderní kina. Populární byla 
především Adria v dnešní Rumunské 
ulici nebo již neexistující Reformní 
kino v  dnešní Pražské ulici, kde 
se promítalo během Libereckých 
veletrhů i několikrát denně. Taneč-
ní večery, plesy a kabaret pořádaly 
pro své hosty také některé liberecké 
kavárny a hotely.

Zpestření pro návštěvníky trhů 
znamenaly sportovní dny plné 
závodů v  různých disciplínách; 
například v lehké atletice, cyklisti-
ce, plavání, turnaje ve fotbale, boxu 
či tenisu.

Výjimečnou záležitostí Liberec-
kých veletrhů byly vyhlídkové lety, 
což se stalo charakteristické zejména 
pro jedenáctý ročník. Masarykova 
letecká liga provozovala šesti- až 
osmiminutové lety po všechny dny 

trhů. Letadlo vzlétalo ze závodní 
dráhy ve Starých Pavlovicích. Do 
tohoto místa také jezdila pravidelná 
kyvadlová doprava. V roce 1934 pak 
byl uspořádán Masarykovou letec-
kou ligou velký letecký den na letišti 
v Růžodole. Konala se zde aviatická 
přehlídka, na kterou bylo přihlášeno 
téměř 30 letadel.

Liberecké veletrhy byly doplněny 
také Libereckou veletržní stavební 
loterií. Například v roce 1922 si hlavní 
výherce mohl odvézt automobil Fiat. 
Tento automobil a jiné výhry (šperky, 
zařízení bytu, motocykl, klavír nebo 

oblečení) si mohli zájemci prohléd-
nout ve veletržní hale na výstavišti.

PŘIJEL PREZIDENT
Liberecké veletrhy navštívil 

19. srpna 1936 na pozvání tehdej-
šího starosty Liberce Carla Kostky 
prezident Edvard Beneš. Ač při 
této návštěvě došlo ke zhlédnutí 

expozic, pravým důvodem jeho 
návštěvy bylo přednést ve městě 
stanovisko k vnitropolitické situaci, 
neboť česko -německé vztahy se tou 
dobou v pohraničí stále zhoršova-
ly. Svůj projev zahájil větou: „Jsem 

prezident všech lidí v tomto státě,“ 
a dále hovořil o projevení dobré vůle 
na české i německé straně při řešení 
národnostních a hospodářských pro-
blémů. Prezident nenavštívil pouze 
Liberec, ale také Jablonec nad Nisou 
a Železný Brod.

REKORD 125 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
Počet návštěvníků i  vystavova-

telů se během devatenácti ročníků 
měnil téměř každý rok. Podle Kroniky 
města Liberec v roce 1920 trhy navští-
vilo 35 000 občanů žijících v Česko-
slovensku a 5 000 lidí ze zahraničí. 
Výstavní prostory byly pro první 
ročník omezené. I přesto ale vysta-
vovalo 2 000 vystavovatelů. V roce 
1921 trhy zaznamenaly markantní 
nárůst až na 100 000 návštěvníků. 
Vystavovatelů bylo téměř 3 000. Od 
roku 1923 se ustálila návštěvnost 
na 40 000. Jubilejní desátý veletrh 
navštívilo kolem 125 000 lidí.

Světová hospodářská krize ve třicá-
tých letech zapříčinila úbytek zahra-
ničních návštěvníků na Libereckých 
trzích kvůli různým devizovým opat-
řením. V Československu krize kulmi-
novala v létě 1933. Toto období bylo 
však významné pro nárůst domá-

cích návštěvníků, kteří tak podpořili 
československý průmysl. Opětovný 
nárůst zahraničních návštěvníků se 
objevuje až po roce 1937.

Vlivem dějinných událostí byla 
v  roce 1938 tržní historie Liberce 
pozastavena až do roku 1947, kdy se 
konal první ročník poválečných Libe-
reckých výstavních trhů. 

 Kompletní odborná studie 
k nahlédnutí na liberec ‑reichenberg.net
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TENTO SKVĚLÝ nápad dostala Nina 
Vaňková ve snu a to, co se z počátku 
zdálo opravdu jen jako pouhý sen, 
se stalo skutečností. Sbor funguje již 
více než tři roky a za tu dobu prošel 
řadou změn, musel překonat řadu 
překážet, ale pěvecký sbor Matylda 
a  Tylda koncertuje dál a  rozdává 
radost všude tam, kam zavítá.

Soubor se stal populárním v Liber-
ci i okolí, vždyť kdo by neznal dámy 
s  pestrobarevnými klobouky, které 
zpívají hity 60. let. Koncertují pravidel-
ně v domech s pečovatelskou službou, 
v domech pro seniory, na nejrůznějších 
kulturních akcích ve městě a všude 
tam, kde mohou vykouzlit úsměv na 
tváři svých posluchačů.

Jedno velké přání se sboru Matyl-
da a Tylda splnilo, mohou koncer-
tovat, zpívat z  plna hrdla, což jim 
i  posluchačům samozřejmě dělá 
velkou radost. A tak vznikl nápad na 

natočení vlastního alba, kterým by 
sbor mohl rozdávat radost a dobrou 
náladu v podstatě nonstop.

Komunitní středisko Kontakt tak 
přihlásilo své svěřence do soutěže 
„Plníme přání seniorům“, kterou 
zaštiťuje společnost Sodexo. Přání 
natočit vlastní album bylo vybráno 
a díky štědrým dárcům i společnosti 
Sodexo se podařilo toto netradiční 
přání splnit. Jsme velmi poctěni, 
že jsme mohli společně s partnery 
a rodinnými příslušníky členů sboru 
10. prosince 2015 v prostorách libe-
recké radnice slavnostně pokřtít 
„Vlastní album“ seniorského pěvec-
kého sboru Matylda a Tylda.

Pro všechny zúčastněné to byl 
vskutku nevšední zážitek a věříme, 
že CD poputuje dál a dál a bude dělat 
radost všude tam, kde se budou 
linout milé tóny a z obalu se budou 
dívat usměvavé tváře seniorů. 

ÚSPĚŠNOST PROJEKTU 
souvisí s  dotazníkovým 
šetřením „Průzkum potřeb 
osob hledajících zaměstnání 
v Libereckém kraji“. Sdružení 
chce tímto navázat na úspěš-
ný projekt „Zaměstnání není 
samozřejmost“, který umož-
nil osobám se zdravotním znevý-
hodněním najít optimální pracovní 
uplatnění.

V rámci projektu chceme směřo-
vat pozornost na osoby:
- ve věku 50–64 let nebo
- se základním vzděláním nebo
- zdravotně znevýhodněné a
- s kombinací těchto znevýhodnění.

Dotazníkové šetření je určeno pro 
výše zmíněné osoby, které v součas-

né době nemají pracovní 
uplatnění a mají zájem tuto 
situaci aktivně řešit. Rádi 
bychom poskytli těmto 
osobám vhodné vzdělá-
vání, poradenský servis 
a pracovní uplatnění.

Máte      -li zájem se do 
dotazníkového šetření zapo-
jit nebo nám zanechat kon-
takt, dotazník můžete vyplnit 
na webu Sdružení TULIPAN 
www.sdruzenitulipan.cz/aktua-
lity nebo přímo na jeho adrese: 
http://1url.cz/OtLgZ, případně pak 
přímo v  sídle Sdružení TULIPAN, 
Sokolská ulice 113/8 (budova „S“ 
Technické univerzity v Liberci), Libe-
rec. 

VE MĚSTĚ poskytují služby přede-
vším azylový dům Speramus, denní 
centrum Naděje a také městská noc-
lehárna v Kateřinkách, kterou Naděje 
provozuje. Tato zařízení mají stan-
dardně k dispozici nejméně 49 lůžek, 
denní centrum poskytuje služby 
nelůžkového typu. Nicméně i zde lze 
v případě nepříznivých klimatických 
podmínek získat provizorní přístře-
ší na noc. Všechna zařízení přitom 
v rámci financování sociálních služeb 
město pravidelně podporuje, roční 
částky přesahují 2 milióny korun.

I přes mrazivé noci třetího ledno-
vého týdne ale nebyla zařízení zcela 
naplněna. Řada lidí totiž opouští své 
příbytky až v případě opravdu tuhých 
mrazů, které trvají delší dobu. V azy-
lovém domě bylo v době největšího 
mrazu volných až 7 lůžek, v noclehár-
ně bylo možno umístit až 10 lidí na 
provizorní přistýlky, které však použít 
nemuseli.

Měli jsme také dohodu s denním 
centrem Naděje, které na mrazivý 
víkend 22.–24. 1. otevřelo prostory na 
celou noc, přičemž vzniklé náklady 

uhradí město zvlášť. Tuto zkušenost 
přitom chceme zapracovat do systé-
mu jako další stupeň péče o lidi bez 
přístřeší.

K využití kapacit azylových zaříze-
ní vyzývají bezdomovce pravidelně 
i strážníci městské policie, v lednu 
jim nově rozdávali i papírové letáky 
s  nabídkou přečkání noci v  teple. 
Doufali jsme, že letáková forma 
možná ty váhající přiměje, aby se 
přece jenom za teplem vydali – takto 
se nově podařilo pro sociální práci 
motivovat dva lidi bez přístřeší. Pro 
případ humanitární krize, tedy dlou-
hých arktických mrazů, pak má rad-
nice v záloze připraveno mimořádné 
řešení, a to vyhřívaný stan.

V nejbližší době se ještě chceme 
zaměřit na otevření azylového zaří-
zení pro ženy, které v Liberci zatím 
chybí. Děkuji zdvořile náměstkyni 
hejtmana Lence Kadlecové za vstříc-
ný příslib, že takové zařízení kraj 
zařadí do své sítě služeb, aby bylo 
optimálně financované. Teď už nás 
čeká jen to nejtěžší – najít vhodné 
prostory. 

O jednom splněném snu
Měla jsem sen… Tak přesně takto začalo splněné přání 
„Natočit vlastní album“. Seniorka Nina Vaňková přišla 
s nápadem založit vlastní seniorský pěvecký sbor, který by 
v Liberci působil při Komunitním středisku Kontakt.
Michael Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec, p. o.

Pomohou najít práci
Sdružení TULIPAN aktuálně připravuje projekt, jehož 
smyslem je podpořit zaměstnanost osob znevýhodněných 
na trhu práce.
Sdružení TULIPAN

V Liberci nemusejí 
bezdomovci mrznout
Lidé bez přístřeší nemusejí v Liberci v zimě mrznout. Na 
území města máme dostatečné kapacity několika zařízení, 
která mohou v chladných nocích přivítat větší množství 
klientů. Pro případ kritičtějších období přitom tato 
zařízení prostor pro bezdomovce ještě krátkodobě zvyšují.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk                                 ‑liberec.cz/seniori

23. 2. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

23. 2. / 14.00 IX. Seniorské šibřinky 
Cesta kolem světa, vstup 60 Kč

Velký sál
Lidové sady

25. 2. / 10.00 Tréninkové dopoledne 
v kuželně Arena

26. 2. / 10.00 Jules Massenet – Thais
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klub. v 5. patře

2. 3. / 14.00 Cestománie, aneb prstem po 
mapě – Krakov s V. Štajnerem

Cen. klub sen.
3. patro

8. 3. / 15.00 Hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

10. 3. / 10.00 Tréninkové dopoledne 
v kuželně Arena

15. 3. / 14.00
Týden uvědomění si mozku
Ukázková hodina trénování pa-
měti s lektorkou D. Hajflerovou

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou: každé liché pondělí od 10.30 v Centrálním klubu seniorů.
Herní odpoledne: zápolení ve stolních hrách každý čtvrtek od 13.00 hodin v CKS.
Lehké relaxační cvičení: každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost v rytmu hudby: pátek od 13.00 hodin v sále KSK.
Trénování paměti: každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin.
Počítačové kurzy pro seniory: pondělí a úterý od 16.00 nebo od 18.00 hodin.
Aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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TENTO SKVĚLÝ nápad rozdává 
radost všude tam, kam zavítá.

Při filmování si studenti rozvíjejí 
řemeslné dovednosti – práci s kamerou, 
zvukem či střihem. „Originální nápad, 
neotřelý přístup ke společenským otáz-
kám typu diskriminace, sexuální orien-
tace, nerovností, byl hlavním kritériem 
úspěchu v naší soutěži. Tři finalisté svoje 
snímky právě natáčí v terénu na různých 
místech Liberecka a Jablonecka,“ řekl 
Jan Myšák z pořadatelské organizace 
Centrum Kašpar.

Soutěž má dále tu zvláštnost, že 
finanční odměna pro autora nejlepšího 
filmu je pohyblivá! Závisí na podpo-
ře dárců. Zajímají vás dobré nápady 
talentovaných mladých lidí z našeho 
regionu? Povzbuďte je a dejte jim svou 
podporu najevo. Aktuálně máte mož-
nost pořídit si momentky z natáčení 
ve formě velkoformátové fotografie. 
Fotky budou ke zhlédnutí a k zakou-

pení po dobu výstavy spojené s tichou 
aukcí v jablonecké La Kavárně. „Výstava 
v těchto úžasných prostorách probíhá 
v termínu od 25. 2. 2016 do 10. 3. 2016. 
Poslední den výstavy se od 18.00 do 
21.00 uskuteční vlastní tichá aukce 
s hudebním programem,“ zve zájemce 
Jana Matyášová. Jedná se o ideální pří-
ležitost, jak podpořit svého spolužáka, 
kamaráda či přímo člena rodiny.

Nemáte -li chuť si vyzdobit inte-
riér momentkou z  natáčení, přijďte 
v každém případě 1. 4. 2016 na festival 
s přehlídkou soutěžních filmů. Vstu-
penky do jabloneckého Kina Junior 
jsou již nyní v  předprodeji v  sídle 
Centra Kašpar. Více na www.natocfilm.
cz. Jménem soutěžících děkujeme za 
laskavou podporu nadaci Open Socie-
ty Fund Praha, která z programu Dejme 
(že)nám šanci prostřednictvím Nor-
ských fondů dává příležitost talento-
vaným lidem s vlastním názorem. 

Za dobrými nápady
Své dobré nápady v těchto dnech realizují úspěšní 
amatérští filmaři, studenti regionálních škol, kteří byli 
vybráni jako tři nejlepší v soutěži „Natoč vlastní film a dej 
(si) příležitost“.
Jana Benešová

1. – 20. 3.
Interaktivní výstava 

o lese a jeho 
obyvatelích

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

www.forumliberec.cz
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Ricochet  již od     85 Kč / hod.

Stolní tenis  již od    85 Kč / hod.

Badminton již od    130 Kč / hod.

Tenis indoor  již od    170 Kč / hod.
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je 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.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 1. března

PREMIÉRU SI nemohl vysnít sty-
lovější, poprvé nastoupí v extralize 
a  hned ho čeká někdo z  kvarteta 
Korbel, Morizono, Širuček nebo Tre-
gler.

Kmenový hráč TSM Kladno má 
téměř dokonalý ping -pongový 
rodokmen. Jeho dědeček je uzná-
vaný trenér Josef Plachý starší, strýc 
Josef Plachý mladší má ve sbírce 
několik titulů republikového šam-
piona a  v  minulosti vedl i  českou 
reprezentaci mužů a maminka Hana 
Valentová -Plachá posbírala na MČR 
neuvěřitelných 10 titulů. Pod dohle-
dem takových es snad z Honzy ani 
nemohl vyrůst špatný stolní tenista.

Vysoká očekávání navíc zvládá 
naplňovat. Je českým kadetským 
reprezentantem, mistrem ČR v kat. 
mladších žáků z roku 2014 a vloni si 

z MČR starších žáků z Liberce přivezl 
tituly z dvouhry i čtyřhry. A trofejí 
bude přibývat. Letos odehrál dva 
celostátní turnaje a na obou předvedl 
špičkovou formu – starší žáky vyhrál, 
mezi dorostenci bral stříbro.

Do kategorie dospělých ale zatím 
nakukuje pozvolna. I kvůli zranění 
zvládl odehrát jen šest dvouher ve 
druhé lize, všechny úspěšně. V první 
lize ani extralize dosud nenastoupil, 

určitě tedy nejdou čekat zázračné 
výsledky.

„Že by Honza bodoval, navíc 
proti Brodu, to určitě čekat 
nemůžeme. V  jeho kadetském 
věku extraligu moc hráčů nezku-
silo, jestli vůbec někdo. Je to ale 
výjimečný talent a my jsme rádi, 
že mu můžeme dát příležitost 
a pomoct mu v jeho kariéře. Navíc 
hraje pohledný pinčes, takže i pro 
diváky bude atraktivní vidět, jak se 
dá v takhle nízkém věku hrát,“ říká 
trenér SKST Liberec Martin Protiva.

Mimochodem, v pořadu Lvíčata 
v České televizi (http://1url.cz/LtLgX)
se před dvěma lety potkal Honza 
s  legendárním Petrem Korbelem 
a na otázku, jestli ho někdy porazí, 
odpověděl: „Tak do pěti let.“ Dva roky 
už uplynuly… 

V NEDĚLI 17. LEDNA 2016 skončil 
25. ročník tradiční Liberecké vzdu-
chovkové ligy, které s  podporou 
Statutárního města Liberec, pořádá 
SSK Liberec č. 0905.

Letošní akce přinesla rekordy jak 
v účasti střelců, tak v absolutních 
nástřelech v disciplíně vzduchová 
puška vleže. Třetího i čtvrtého kola 
se zúčastnilo 154 střelců v jednom 
dni. To jsou počty, které mají pouze 
pořadatelé nejv ýznamnějších 
republikových a  mezinárodních 
závodů v ČR, konajících se na pod-
statně větších střelnicích. Byly zde 
dosaženy absolutní nástřely v disci-
plíně vzduchová puška vleže.

Mezi střelce, kteří nastříleli 
absolutní nástřely, patří i tři mladí 
střelci SSK Liberec č. 0905. Akce se 
zúčastnilo mnoho reprezentantů 
ČR v juniorských i dospělých kate-

goriích v  disciplínách vzduchová 
puška vstoje 40 a 60 ran. Totéž platí 
i o disciplíně vzduchová pistole, kde 
se počet soutěžících stále zvyšuje.

Na stupních vítězů se po celé sou-
těži, kde se započítávají 3 nejlepší 
výsledky, umístilo celkem 6 našich 
střelců. V kategorii VzPu do 12 let vleže 
se umístila na 1. místě Kateřina Mikul-
číková a na 3. místě Klára Boháčková. 
V téže kategorii do 14 let vybojovala 
zlatou medaili Jana Bublová. V kate-
gorii VzPu 60 ran muži + junioři se na 
druhém místě umístil Radek Mikulčík 
s  rozdílem 0,9 bodu za současným 
reprezentantem Jaroslavem Špitál-
ským. V pistolových disciplínách se 
Jiří Blaška umístil na 2. místě a Alena 
Burdová obsadila 3. místo.

Tři kola této soutěže byla podpo-
řena Sportovním fondem Statutár-
ního města Liberec. 

Čtrnáctiletého Jana Valentu čeká 
extraligová premiéra v libereckém dresu
V mládežnických kategoriích není v současnosti v Česku talentovanější stolní tenista. Janu 
Valentovi je 14 let a po vleklých zdravotních problémech se konečně mohl vrátit k ostrému 
zápasovému tempu a také může začít nastupovat za Liberec.
SKST Liberec
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Skončila vzduchovková liga
Romana Mikulčíková

Na MČR 
v latině
NA PRVNÍ letošní Mistrovství 
ČR v latinskoamerických tancích 
se poslední lednovou sobotu 
do olomoucké Flory sjelo 184 
tanečních párů v 7 kategoriích, 
od nejmladších juniorů až po 
profesionály.

TK Koškovi měl zastoupení ve 
dvou nejsilněji obsazených kate-
goriích – starší junioři a kategorie 
hlavní.

Párům Lukáš Fr ydr ych 
a  Zuzana Růžičková (junior 2) 
a  Jiří Kejzar a  Barbora Košková 
(hlavní kat.) se podařilo skvěle 
zatančit a  vybojovat účast ve 
čtvrtfinále ve svých kategoriích.

Další MČR, tentokrát ve stan-
dardních tancích přivítá taneč-
ní páry v  sále pražské Lucerny 
5.  3.  2016. I  zde budeme mít 
želízka v  ohni v  ještě větším 
zastoupení. 

Jan Valenta

Chůze je pohyb, který je člověku 
nejpřirozenější. Je každému 
dostupný, dá se provozovat 
všude, není k němu zapotřebí ani 
vhodných prostor, ani speciálního 
náčiní. Stačí dobré boty, ale přede-
vším c h u ť. Snad také proto vznikl 
právě turistický oddíl při TJ Kardio 
Liberec jako první.
Od března do listopadu se každý 
měsíc pořádá celodenní výlet. 
Vedoucí výletů se střídají a každý 
z nich se snaží připravit výlet co 
nejlépe. Bývá zvykem, že si trasu 
předem projde, zjistí spoje, časo-
vou náročnost výletu a možnosti 
společného posezení. Délka celo-
denních výletů bývá pro výkonnější 
skupinu do 15 km, avšak jsou tací, 
kteří to vždy trochu „natáhnou“.
Vrcholem turistické sezóny jsou 
dvě týdenní akce konané mimo 
Liberec: Letní kondiční tábor a Pod-
zimní turistický sraz. O obě akce je 
mezi členy velký zájem a to i přes 
to, že tam každý „dostane do těla“. 
 Více na: tjkardio.webnode.cz

TURISTICKÝ ODDÍL TJ KARDIO

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
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