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senioři na 
pomoc dětem

Seniorské ranní patroly 
by mohly pomáhat malým 
libereckým školákům 
s bezpečnou cestou do 
jejich škol.

Liberecká radnice se inspiro-
vala v zahraničí, především v ang-
losaském světě, kde podobné 
školní patroly již desítky let exis-
tují a sestávají nejen ze seniorů, 
ale rovněž ze studentů či přímo 
učitelů.
 více na Straně 5

letní sezóna
na Ještědu i ve vesci se 
rozjela letní sezóna.

S příchodem Letní sezóny jak 
v Horním Hanychově, tak i ve vesec-
ké části Sportovního areálu Ještěd 
nabývají na rozmanitosti nejrůzněj-
ší aktivity.  více na Str. 11

v únoru zčiStaJaSna přišel Jan 
Korytář s nápadem, že by to mělo být 
právě statutární město Liberec, kdo 
má zachránit Liberecký zámek. Ten je 
„zakonzervován“ již několik dlouhých 
let bez využití, veřejnosti téměř nepří-
stupný. 

Po zveřejnění myšlenky, která kore-
sponduje s  politickým programem 
Změny, vyvstala živá diskuze o tom, 
zda je to dobrý nápad a proč. 

„Záměr vytvořit spojením několika 
oddechových zelených ploch jeden 
velký centrální park nebyl pro nás 
jen předvolebním tahem. Chceme 
se nápadem vážně zabývat a  rádi 
bychom jej dotáhli do konce. Stejně 
tak je potřeba najít i využití obou dnes 
prázdných budov, Libereckého zámku 
a bývalé galerie,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro ekonomiku, strategický 
rozvoj a dotace Jan Korytář. „Chceme 

řešit tuto lokalitu jako jeden celek, 
včetně nákladů na budoucí provoz 
obou objektů,“ doplnil.

Otevřít pro veřejnost Liberecký 
zámek a vytvořit centrální park spo-
jením parku mezi hotelem Zlatý Lev 
a ulicí Komenského s parkovými plo-
chami u Libereckého zámku a Liebie-
gova paláce (bývalého sídla Oblastní 
galerie) je jedním z cílů současného 
vedení města.  pokrač. na Str. 12

Koupí město liberecký zámek?
město Liberec si pořídí zámek. tedy, možná. ačkoliv by někdejší sídlo redernů ekonomický 
náměstek primátora Jan korytář moc chtěl, tak jednoduché to nebude. nadšení pro 
Liberecký zámek s ním sdílí „jeho“ změna pro Liberec, možná několik dalších zastupitelů, 
ale na to, aby se město vážněji zabývalo koupí ušlechtilé nemovitosti, to zatím nestačí. byť 
nápad to není špatný.
Pavel Chmelík

obří dort pomohl sbírce na hospic
dokonalé aprílové počasí, kdy se sněhové vločky a kroupy střídaly s ostrými slunečními 
paprsky, doprovázelo 2. dubna dobročinnou akci na náměstí před radnicí. k vidění 
i ochutnání byl velikonoční dort skutečně obřích rozměrů, který krájel a nabízel 
kolemjdoucím primátor tibor batthyány. každý, kdo ochutnal, pak mohl ve vedlejším stánku 
přispět do veřejné sbírky, pořádané hospicovou péčí sv. zdislavy. 

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—

v úpravě

v úpravě

„Jsem moc rád, že se tato dobročinná velikonoční akce setkala s tak velkým zájmem veřejnosti. Dort, který vážil přes šedesát kilogramů, 
zmizel během dvou hodin, a to i přes chvílemi hodně nevlídné počasí. Také mne potěšilo, že mnozí návštěvníci skutečně přispěli do veřejné 
sbírky na podporu hospicové péče, což byl ostatně jeden z cílů této akce, která se mimo jiné konala na Světový den porozumění autismu,“ 
komentoval primátor Tibor Batthyány. „Také musím poděkovat majiteli známého libereckého pekařství, panu Bláhovi, který dort věnoval 
městu jako sponzorský dar,“ dodal primátor. Foto Jan Vrabec
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editorial
milí Liberečané,
v březnovém úvodníku jsem vám přál brzký 

příchod jara a prosluněných dnů, což se pak příliš 
nevyplnilo, ale věřím, že nedávná ozvěna zimy 
vám na pozitivní jarní náladě nijak neubrala. V této 
souvislosti bych chtěl poděkovat především statečným stánkařům, kteří 
dorazili na Velikonoční trhy a kteří se nenechali odradit ani ve dnech 
hustého sněžení, nebo když jim poryvy větru pomalu unášely střechu 
nad hlavou.

Vlídně ostatně nebylo ani při ochutnávce speciálního velikonočního 
dortu, který jsme Liberečanům nabízeli před Neptunovou kašnou. Nád-
herně vyvedený šedesátikilogramový dort ve tvaru velikonoční kraslice 
zmizel během dvou hodin a rád bych poděkoval všem, kteří neváhali 
a v rámci této netradiční dobročinné ochutnávky přispěli na podporu 
hospicové péče.

A teď už k tomu, co nás v nadcházejícím období čeká. Všichni jistě víte, 
že letošní rok se nese ve znamení jubilejního 70. výročí ukončení 2. světové 
války, a protože květnový Liberecký zpravodaj vyjde až po začátku dopro-
vodného programu, rád bych vás na tuto významnou akci pozval již nyní.

Ve spolupráci s 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany 
a Československou obcí legionářskou jsme pro veřejnost připravili pro-
gram hned na tři dny a za sebe mohu říct, že bude na co koukat. Lákavý 
bude už čtvrtek 7. května, kdy na náměstí před radnicí zazní skladby 
vítězných armád a pak přistanou parašutisté. V kavárně Kino Varšava se 
návštěvníci mohou těšit na fotodokument o Tobruku a na dokumentární 
film „Československá samostatná obrněná brigáda“. Součástí programu ve 
Varšavě bude i autogramiáda autora knihy „Byl jsem tobruckou krysou“, 
brigádního generála Stanislava Hněličky, válečného veterána od Tobruku 
a Dunkerque a čestného občana Liberce.

Samotný 8. květen se uskuteční v duchu tradiční piety na Vojenském 
hřbitově v Ruprechticích a vzpomínkového shromáždění na Štefánikově 
náměstí. Doprovodný program k 70. výročí ukončení 2. světové války pak 
v pondělí 11. května v základní umělecké škole symbolicky uzavře dětská 
opera Brundibár, jejíž autor Hans Krása v srpnu 1942 odjel s transportem 
do Terezína, kam jej brzy následovali jeho spolupracovníci.

Věřím, že žádná z doprovodných akcí neunikne vaší pozornosti, protože 
nejstrašlivější konflikt v dějinách lidstva by neměl být zapomenut, stejně 
jako připomínka dne, kdy opět nastal dodnes trvající mír. Těším se na 
setkání s vámi. váš tibor batthyány

prezident miLoš Zeman strá-
vil na své druhé oficiální návštěvě 
Libereckého kraje tři dny. Hejtmano-
vi Libereckého kraje Martinu Půtovi 
prozradil, že splnil svůj slib z minulé 
návštěvy a Liberecký kraj bude mít 
do několika měsíců vlastní Krajský 
soud Libereckého kraje.

„Slib o  zřízení krajského soudu 
jsem dodržel, i když nedávné zmatky 
na ministerstvu spravedlnosti jej 
trochu pozdržely. S návrhem souhla-
sil i předseda Krajského soudu v Ústí 
nad Labem,“ řekl mimo jiné prezident 
na setkání s  krajskými zastupiteli, 

mezi nimiž nechyběl ani primátor 
města Liberec Tibor Batthyány. 

Prezident zadal primátorovi „úkol“, 
aby do jeho příští návštěvy opravil 
dvě ruiny, kterých si cestou Libercem 
všiml. „Ani nevím, zda jsou dané 
objekty vůbec v  majetku města,“ 
uvedl primátor.

Po pracovním obědě na Prezi-
dentské chatě v Janově nad Nisou 
prezident navštívil Českou mincovnu 
v Jablonci nad Nisou a místní měst-
skou nemocnici. Druhý den návštěvy, 
středu 25. března, prezident trávil na 
Českolipsku. 

bratrSké Lví duo by mělo být 
v liberecké zahradě následovníkem 
lvího páru, který byl tvořen Sultánem 
a Elzou. Sultán však zemřel z důvodu 
vysokého věku v únoru tohoto roku 
a Elza na prahu roku 2014. Lvi do nej-
starší zoo v bývalém Československu 
však rozhodně patří. Jejich chov zde 
probíhá s přestávkami od roku 1950, 
tedy už 65 let.

Vzrostlá lvíčata Terry a Basty, naro-
zená v ZOO Olomouc 11. srpna 2013 
v  Liberci obývají expozici v  dolní 
části zoo, která se nachází v soused-
ství pavilonu šelem a výběhu bílých 

tygrů. Návštěvníci je tak mohli spatřit 
na vlastní oči již o víkendu. „Lvi jsou 
na rozdíl od tygrů společenská zvířa-
ta žijící ve smečce – to nám umožňuje 
chovat dva samce společně v jedné 
expozici. Do budoucna nevylučuje-
me ani příchod lví samice a pokus 
o odchov mláďat,“ uvádí hlavní libe-
recký zoolog Luboš Melichar.

Na odrostlých lvíčatech jsou zatím 
patrné skvrny na srsti, které věkem 
zmizí a samcům začne bujet na krku 
hříva. Pravidelní návštěvníci liberecké 
zoo tak budou mít jedinečnou mož-
nost tuto proměnu pozorovat. 

na vratiSLavické radnici po 
pětašedesáti letech obnovili svůj 
manželský slib Doubravka a Václav 
Škodovi z  Vratislavic. Společně 
vychovali syna a  dceru, mají čtyři 
vnoučata a šest pravnoučat. 

Poprvé si své „ano“ řekli 4. března 
1950 také na zdejším úřadu, tentokrát 

je však čekala zbrusu nová obřadní 
síň. Nová elegantní síň pojme 60 
hostů, pro 28 z nich je místo k sezení. 
Konají se zde svatby, předávají matu-
ritní vysvědčení a dříve tady probí-
halo také vítání občánků. Svůj novo-
manželský slib zde složí v průměru 
pětatřicet párů ročně. 

prezident vyčinil liberci za ruiny
v sídle Libereckého kraje přivítal prezidenta republiky miloše 
zemana v úterý 24. března s ostatními hosty také primátor 
města tibor batthyány. S prezidentem se včera setkal ještě 
jednou, na večeři v Grandhotelu zlatý Lev.
Zuzana Minstrová

Berberští lvi zamířili pod Ještěd
v pátek 10. dubna vyrazilo z olomoucké zoo auto a přivezlo 
pod Ještěd dva samce lvů berberských (panthera leo leo). 
Jedná se o lví dorostence ve věku 19 měsíců. Jejich jména 
jsou terry a basty.
Jan Kubánek, ZOO Liberec 

Kamenná svatba v nové 
obřadní síni ve Vratislavicích
Kateřina Hladíková

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 28. dubna a 12. května mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA

akTuálNí zPrávy z měsTa

LiBereC.CZ
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neJvětší hudební festival v sever-
ních Čechách se uskuteční od 23. do 
26. července. Jak řekl ředitel festivalu 
Pavel Mikez, na Benátské! se budou 
moci návštěvníci setkat i  s  nejvý-
znamnějšími místními fotbalisty 
nebo hokejisty. 

„Chceme, aby se ve Vesci objevil 
každý, kdo v Liberci něco znamená,“ 
zdůraznil ředitel Mikez. „Festival 
patří do tohoto regionu. Byli bychom 
rádi, kdyby si Liberečané a obyvatelé 
celého kraje vzali Benátskou! ještě 
více za svou. I proto jim chceme vyjít 
vstříc výhodnějším vstupným,“ pro-
zradil Pavel Mikez s tím, že pořada-
telé uvažují např. o několikadenním 
příměstském táboře pro děti, do 
kterého by rodiče mohli umístit své 
potomky po dobu konání festivalu.

Koncerty zahraničních kapel v čele 
s metalovou legendou Helloween 
nebo vystoupení celé české a sloven-
ské špičky včetně Davida Kollera, Chi-
naski, Mekyho Žbirky, Michala Hrůzy, 
Anety Langerové, Václava Neckáře, 
Stromboli a dalších. To vše si budou 
moci užít lidé z  Libereckého kraje 
na festivale Benátská! levněji než 
obyvatelé z ostatních koutů České 

republiky. Pořadatelé totiž nabídnou 
místním výhodnější vstupy na akci.

„Když se festival přestěhoval 
z Malé Skály do Liberce, byl jsem sám 
zvědavý na to, jak se tady ujme. Moc 
jsem tomu nevěřil. Teď si myslím, že 
Benátská je s naším městem spjatá 
tak pevně, jako by zde byl festival 
odjakživa. A  to mě těší,“ zdůraznil 
primátor Liberce Tibor Batthyány.

Každý návštěvník, který je drži-
telem Opuscard, může využít od 
1. dubna slevu na lístek na Benátskou! 
ve výši 15 %, pokud si zakoupí vstu-
penku v předprodejní síti Evstupen-
ka. Po dobu konání festivalu budou 
mít návštěvníci také výrazné slevy na 
lanovku na Ještěd, do Severočeského 
muzea, Oblastní galerie či bazénu. 
Kyvadlová doprava do areálu ve 
Vesci bude opět zdarma. 

Organizátoři by rádi do budouc-
na Benátskou! ještě více propojili 
s regionem. „Rádi bychom na festi-
valu představili i  lokální farmáře či 
výrobce, aby festivaloví návštěvníci, 
kteří se rekrutují z celé země i zahra-
ničí, viděli širokou nabídku celého 
libereckého regionu,“ dodal Pavel 
Mikez. 

první veřeJná debata o součas-
nosti a  budoucnosti libereckých 
základních a mateřských škol se točila 
hlavně kolem naplněnosti základních 
škol, kam se pomalu z  mateřinek 
přesouvá populační exploze z konce 
minulého desetiletí. Debatu, doplně-
nou názornou prezentací s tabulkami 
a grafy, zahájil náměstek primátora 
pro školství, kulturu, sociální věci 
a cestovní ruch Ivan Langr.

Zmapoval současnou situaci ve 
školách a školkách a nastínil vizi, jak 
zvyšovat počty míst v  základních 
školách a jak s nimi naložit, až popu-
lační křivka klesne. Zabýval se také 
problémem, jak vysvětlit rodičům, 
že v Liberci nepůsobí jen dvě špičko-
vé školy. Jedinou cestou, jak omezit 

takzvanou zápisovou turistiku, je 
přesvědčit rodiče o  tom, že všech 
dvacet škol na území města posky-
tuje dětem stejně kvalitní vzdělání.

„Všechny spádové děti, tedy ty, 
které patří na danou školu podle 
svého trvalého bydliště, byly pro 
školní rok 2015/2016 na svou školu 
přijaty. Ředitelé nemuseli přistoupit 
k losování,“ zdůraznil Ivan Langr. 

„Výhodou pozitivní regulace, za 
kterou spádovou vyhlášku považuji, 
je to, že město může spádové oblasti 
měnit. Může jejich hranice přizpůso-
bovat předpokladu, kolik prvňáčků 
v dané lokalitě bude v konkrétním roce 
nastupovat do školy,“ dodal s tím, že 
zápisová turistika je nyní podle něj také 
výhodným byznysem. 

hned dva soubory předškoláků 
z Liberce si z oblastního kola vybrali 
pořadatelé na celostátní přehlídku 
tvořivosti dětí z mateřských školek, 
Mateřinku 2015.

Počátkem května se tak blýsknou 
v Nymburce MŠ Korálek s tanečním 
Street Dance vystoupením Hallo Africa 
a MŠ Beruška s kombinovaným vystou-
pením Sněhánky.

Celostátní přehlídka proběhne ve 
dnech 8.–9. května 2015 v nymburské 
sportovní hale. Obě liberecké mateřin-
ky se předvedou se svými vystoupení-
mi v pátek 8. května.

Oblastní kolo Mateřinky se letos 
v Liberci uskutečnilo už poosmnácté. 
V  sále liberecké ZUŠ hrálo, zpívalo 
a tančilo na 240 dětí z 18 mateřských 
škol z Liberce a dalších obcí kraje. 

Festival Benátská! představí 
vše, čím se chlubí liberec
nejen spoustu muziky, ale také atrakce, které toho s rockovou 
hudbou nemají příliš společného, přinese letošní 23. ročník 
festivalu benátská! ve vesci se blýskne například balet 
divadla F. X. šaldy nebo iQLandia se svými pokusy.
Zuzana Minstrová

spádové oblasti škol jsou variabilní
o spádové vyhlášce, o demografické křivce nebo o tom, zda 
bude i za několik let dost volných míst pro děti v základních 
školách, přišly diskutovat v březnu na libereckou radnici asi 
dvě desítky učitelů i rodičů malých dětí.
Zuzana Minstrová

dvě liberecké školky v národním finále
na celostátní přehlídce budou Liberec reprezentovat mš 
korálek a mš beruška.
Redakce

Inzerce

Inzerce

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Chatová osada Jachta u Máchova jezera

Reklama, kteRá v libeRci funguje
45 500

výtisků každý měsíc

v úpravě
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Lidé Si mohli vyzkoušet 
zdobení vajec několika netra-
dičními technikami: pomocí 
bavlnek, voňavého koření, roz-
bitých skořápek apod. si mohli 
vyrobit jarní zápichy do květi-
náčů nebo ozdoby do oken.

Pod rukama dětí rozkvétaly 
barevné papírové květiny, místností 
voněly perníčky připravené ke zdobe-
ní. Každý odcházel domů s větvičkou 
vrby, na které létali ptáčci. Všichni si 

mohli zkusit vlastnoruč-
ně vyrobit pomlázku.

Po perné práci přišlo 
vhod sladké občerst-
vení, které připravily 
kuchařky ruprechtické 
školy.

Jaro letos přichází 
pomalu a opatrně, ale u nás zavládla 
jarní a velikonoční nálada, a tak nám 
nevadilo, že venku bylo ještě chladno 
a nevlídno. 

Velikonoce v Ruprechticích
ruprechtická zš nám. míru si na poslední březnovou sobotu 
připravila pro veřejnost velikonoční dílny.
Barbora Melicharová, ZŠ nám. Míru

duben 2015  my všichni školou povinní

Schůzka Se konala ve speciální 
škole pro slabozraké a  nevidomé 
děti ve městě Dabrowa Górnicza 
poblíž Katowic. Pro učitele i  žáky 
z partnerských škol byla tato návště-
va výjimečná, protože v  projektu 
„Apple Tree“ je polská škola jedinou 
speciální školou.

Přivítání bylo dojemné a všichni 
žasli nad šikovností zrakově znevý-
hodněných dětí v pěveckých a taneč-
ních vystoupeních. Cennou zkuše-
ností byly i  ukázky terapie, výuky 
a  relaxačních aktivit a  seznámení 
se s  technickým vybavením školy, 
pomůckami a výukovými materiály. 
V této škole, která je nejmoderněj-
ší školou svého druhu v Polsku, je 
kladen důraz na zapojení absolventů 
do běžného života a terapie, zejmé-
na sluchová, má pro děti zásadní 
význam. Pro české děti bylo přínosné 
i ubytování v internátu školy. Přiroze-

ně tak zjistily, jak důležitá je vzájemná 
pomoc.

Tématem schůzky byly kuchyně 
v partnerských zemích a porovnává-
ní z hlediska zdravé výživy. Národní 
týmy připravily ukázky tradičních 
pokrmů. Účastníci tak měli možnost 
ochutnat losí klobásy, holandské sýry, 
rumunské zelí, maďarské klobásy 
a různé jiné delikatesy. O hlavní jídlo 
se postarala polská strana a nabídla 
golabki a kluski šlaskie.

Naše výprava sklidila úspěch 
s  bramboráky a  ukázkou dezertů. 
Druhým úkolem schůzky byla práce 
na kalendáři z recyklovaných mate- 
riálů. Kalendář každého týmu odrážel 
témata, kterým byla věnována schůz-
ka v jejich zemi. Pro nás to znamenalo 
vyrobit kalendář s tematikou sportu 
a sportovních her. Poslední schůzka 
projektu proběhne v květnu v Turec-
ku. 

vzáJemné Setkávání žáků 
by mělo přispět k odstraňo-
vání předsudků o  cizincích 
a  k  pochopení společné 
integrity v  Evropské unii. 
Seznamování se s prostředím 
partnerských škol v zahraničí 
a realizace společných akcí by mělo 
vést k navázání spolupráce mezi žáky 
ve věku 11 až 12 let.

Učitelé a  žáci třídy 5.B ze ZŠ 
5. května připravili pro své zahraniční 
partnery pestrý program. Společně 
navštívili historickou budovu rad-
nice, prohlédli si Liberec z radniční 
věže, nechali se vyvézt lanovkou 
na Ještěd, prošli se po významných 
památkách v Liberci a prověřili své 
znalosti a dovednosti v IQparku.

Prubířským kamenem setkání byl 
společný večer, který byl zahájen 
prezentacemi jednotlivých účast-
nických měst. Čeští žáci nezklamali 
ani tady. Pod vedením třídní učitelky 
Radky Konečné s přehledem před-
stavili liberecké památky a význam-

né atrakce. Vše v anglickém jazyce 
a s využitím vlastnoručně vytvoře-
ného posteru. Zahraniční partneři 
trochu za libereckými pokulhávali, 
jelikož si pomáhali čteným textem.

Po prezentacích následovala 
sportovní utkání. Chlapci si zahráli 
basketbal a děvčata vybíjenou. Hrálo 
se téměř o život.

Čeští žáci se zhostili své role na 
výbornou. Nejen že byli vzorně při-
praveni na průvodcovství po Liberci, 
na prezentaci o svém městě, ale také 
při sportu hráli fair play a zejména se 
chovali slušně a přátelsky nejen ke 
svým zahraničním partnerům, ale ke 
všem lidem, se kterými se v Liberci 
setkali. Rodiče těchto dětí a  paní 
učitelka Konečná mohou být pyšní. 
Čeští žáci se v Evropě neztratí. 

mise Vii – polsko, 
dabrowa Górnicza
začátkem března se žáci a učitelé zš broumovská zúčastnili
již sedmé projektové schůzky v rámci programu comenius – 
partnerství škol. hostující zemí bylo tentokrát polsko.
Kolektiv ZŠ Broumovská

Jaká je nová generace 
střední evropy?
na tuto otázku hledali odpovědi učitelé tří evropských škol.
Liberecké základní školy v ulici 5. května, německé Waldblick 
oberschule z Freitalu a polské zespol Szkoly podstawowej 
i Gimnazja z bogatynie. pedagogové se společně se svými 
žáky z pátých tříd setkali během března v Liberci na 
dvoudenní návštěvě.
Pavel Kos, ZŠ 5. květen

březen Je měSíc knihy a ZŠ Vrchlického pořádala recitační přehlídku 1. až 3. tříd. 
Recitovalo 18 dětí a  jejich přednes byl hodnocen učitelskou porotou. Vzhledem 
k velmi pěkným textům a přednesům bylo hodnocení obtížné. Žáci si odnesli nejen 
diplom, odměny, ale především obohacení z poezie a nádherný zážitek ze soutěžního 
dne.  Text a foto: Světlana Ryšánková

přehled mateřských škol
http://1url.cz/y0a4

aktuální seznam mateřských škol v liberci
V minulém vydání Zpravodaje byly některé mateřské školy 
neprovozované městem liberec chybně označeny. aktuální přehled 
všech mateřinek najdete na výše uvedené adrese.

Březen – měsíc knihy
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Hledáme aktivní seniory. 
zn.: na pomoc školákům a strážníkům!
významnou inovaci v projektu bezpečné přechody u základních škol chystá ještě v letošním roce liberecká radnice ve 
spolupráci se svým komunitním střediskem kontakt a městskou policií Liberec.
Ivan Langr, náměstek primátora; Michael Dufek, ředitel KS Kontakt; Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec

po britSkém či aus-
tralském vzoru chce 
totiž z aktivních seniorů-
-dobrovolníků sestavit 
ranní patroly, které 
budou pomáhat malým 
libereckým školákům 
s bezpečnou cestou do 
jejich škol. Zatím u pře-
chodů pro chodce hlídají 
liberečtí strážníci, ti ale 
nejsou schopni kapacitně pokrýt 
všechna nebezpečná místa.

„Myšlenka je zdánlivě jednoduchá, 
tedy nahradit postupně strážníky 
skupinou aktivních seniorů, kteří 
nám pomohou s ochranou těch nej-
zranitelnějších – dětí. Nejen v Liberci 
totiž mají rodiče zvyk přivážet pře-
devším začínající školáky automobily 
až do školních bran, aby je co nejví-
ce uchránili. Tím ale z druhé strany 
paradoxně přispívají k významnému 
nárůstu rizika nehod, protože kon-
centrace aut u škol je v ranní špičce 
obrovská,“ vysvětlil záměr náměstek 
primátora pro školství, kulturu, sociál- 
ní věci a  cestovní ruch Ivan Langr 
s tím, že město zatím pracuje s va- 
riantou jakési dobrovolnické služby.

Liberecká radnice se inspirovala 
v zahraničí, především v anglosaském 
světě, kde podobné školní patroly již 
desítky let existují a sestávají nejen 
ze seniorů, ale rovněž ze studentů 
či přímo učitelů. Svou přezdívku – 
lollipop ladies/men – tito lidé získali 
podle velkých dopravních značek 
s nápisem STOP DĚTI!, které třímají 
v rukou a které připomínají mohutné 
lízátko (lollipop = angl. lízátko). Pro-
jekt ale na podobné bázi funguje i ve 
Vsetíně či v Mladé Boleslavi.

„Rozhodli jsme se o  spolupráci 
v  projektu požádat právě seniory, 
protože to podle nás bude mít něko-
likanásobnou přidanou hodnotu. 
Jednak ukážeme dětem, že senioři 
zdaleka nepatří někam na okraj 
společnosti, ale naopak jsou pro nás 
i v penzi velmi potřební, samotným 
seniorům to navíc přinese velmi zají-
mavou aktivitu, s níž se určitě ještě 
nesetkali. Ze společných hlídek stráž-
níků a seniorů, které budou stát na 
počátku projektu, navíc bude patrné, 
že také městská policie nemusí zna-

menat jen represi, ale i rovnocenné 
partnerství a  vzájemně sdílenou 
pomoc,“ doplnil náměstek Langr.

Radnice už získala první jednotli-
vé dobrovolníky v rámci seniorských 
klubů, které se scházejí v Komunit-
ním středisku Kontakt. To ale zatím 
na spuštění projektu nestačí. Chystá 
se tedy oslovit i studenty z Univerzity 
třetího věku při Technické univerzitě 
v Liberci a především další zájemce 
z veřejnosti.

„Se seniory máme tu zkušenost, že 
se jedná o velmi zodpovědné občany, 
kteří, když se k něčemu zavážou, své 
slovo dodrží. Navíc jejich časové mož-
nosti v ranních hodinách jsou určitě 
větší než u pracující veřejnosti. Byli 
bychom rádi, kdyby mohli působit 
u škol v místě svého bydliště, jednak 
nemusí ztrácet čas složitým dojíždě-
ním, navíc tuto lokalitu dobře znají 
a své povědomí mohou i dále roz-
víjet,“ uvedl za Komunitní středisko 
Kontakt Liberec jeho ředitel Michael 
Dufek.

Na projektu radnice 
s  Kontaktem a  strážníky 
pracují už od začátku letoš-
ního roku a rádi by jej v pilot-
ní verzi spustili nejpozději od 
1. září letošního roku. K tomu 
je ale třeba nejprve seniory 
řádně proškolit a vybavit.

„Každý dobrovolník projde 
školením a poté obdrží od sta-
tutárního města Liberec pověření. 
Takovou povinnost přímo stanoví 
zákon o silničním provozu. Samotný 
dohled u  přechodů bude nejprve 
probíhat ve dvoučlenné hlídce stráž-
níka a  pověřené osoby. Po získání 
praxe pak dobrovolník bude vyko-
návat dohled při přecházení samo-
statně. Frekventované přechody se 
semafory nebo s průjezdem tramvají 
nadále zůstanou v kompetenci měst-
ské policie a naopak dozor u přecho-
dů se rozšíří,“ řekl ředitel Městské 
policie Liberec Ladislav Krajčík.

Senioři ale strážníkům nepomo-
hou jen na přechodech pro chodce

v blízkosti škol, ale také na 
dopravním hřišti v rámci dopravní 
výchovy.

„Spolupráci navrhujeme ve dvou 
formách. První bude pomoc při prak-
tických jízdách dětí na kole v rámci 
povinné dopravní výchovy a přípra-
vy na zkoušku Průkaz cyklisty, kdy 
žáci absolvují ve školním roce mini-
málně 5 hodin praktické výuky. Zde 
bychom seniory využili jako pomoc 
při organizaci dětské dopravní 
výchovy. A dále při pořádání větších 
akcí a soutěží na dopravním hřišti, 
jako je otevírání Dětského doprav-
ního hřiště nebo Dopravní soutěž 
mladých cyklistů,“ dodal Krajčík. 

Jste aktiVní senior
a máte zájem pomoci

projektu bezpečné přechody u základních škol?

  hlaste se v komunitním středisku kontakt
  palachova 504/7, liberec
  tel. 485 244 994, e ‑mail: klub@ksk.liberec.cz

od 1. září
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tradiční SLavnoSt navrací do Osta-
šova po mnoha letech členové spolku. 
Její význam je v tom, že se lidé jednou 
za rok vydávají na zvlášť památná místa, 
nejčastěji k místnímu kostelu ve výroční 
den jeho vysvěcení (posvícení) nebo 
v den svátku patrona, jemuž je zasvěcen.

Kostel v Ostašově je zasvěcen sv. Voj-
těchovi, který má svátek 23.  dubna. 
Zdejší poutní slavnosti se proto konají 
vždy v dubnu, v sobotu, která je nejblí-
že tomuto datu, což letos vychází na 
25. dubna.

Připraven je bohatý kulturní program, 
kde si na své přijdou děti i dospělí. Začíná 
v  10 hodin dopoledne slavnostní mší 
v kostele, následovat budou koncerty, 
taneční vystoupení, pohádka, tvořivé 
dílny a také vernisáž výstavy kopií čtr-
nácti obrázků křížové cesty, která byla 
v kostele před lety nalezena.

Dnes je jako vzácnost uložena v archi-
vu libereckého arciděkanství. Byla vytvo-
řena ne zcela běžnou technikou nazýva-
nou „podmalba na skle“, kdy se obrázek 
maluje v obráceném pořadí – nejprve 

detaily a poté ostatní části. Podobných 
exemplářů proto není mnoho.

Ke kostelu se váže příběh, který má 
spojitost s významnou bitvou sedmile-
té války – bitvou u Liberce. Jako každá 

válka i tato způsobila míst-
ním lidem velké útrapy, 
za které byli následně 
odškodněni. Získané 
finanční prostředky pou-
žili na stavbu dřevěné 
kaple, kterou zasvětili 
sv.  Vojtěchovi (později 
přestavěna na zděný 
kostel). Zda byl patron 
stavby vybrán s ohledem 
na datum bitvy, která se 
odehrála 21. dubna roku 
1757 – tj.  téměř na den, 
kdy je Vojtěch slaven, 
nebo tím pravým důvo-
dem byla jiná pohnutka, 
se asi již nedozvíme. Jisté 
ale je, že spolek připomíná 
bitvu u Liberce jako sou-
část Ostašovských pout-

ních slavností již třetím rokem v podobě 
prezentace života v dobovém vojenském 
táboře a přibližně hodinové ukázky histo-
rické bitvy na ostašovských polích, tj. na 
autentickém místě.

Akce se účastní dobrovolné vojenské 
spolky z Čech, Německa i Polska. Vojáky 
v  dobových kostýmech tak můžete 
v  Ostašově potkávat po celý den. 
V parku u kostela bude možné zhlédnout 
vystoupení tanečního souboru Villane-
lla, poslouchat středověké písně, lidov-
ky, irské písně, přednášku o hudebních 
nástrojích, zatančit si rock´n roll.

Máte -li rádi tradice, zajímá -li vás his-
torie nebo se prostě jen chcete dobře 
bavit, vydejte se v sobotu 25. dubna do 
Ostašova. Program slavností a informace 
o činnosti Spolku najdete na webových 
stránkách www.ostasov.eu. 

ostašovské poutní slavnosti
Spolek přátel ostašova pořádá v tomto roce již čtvrté poutní slavnosti. prostranství 
zaplněné kolotoči a houpačkami? ne. tato pouť je jiná.
Pavla Haidlová

duben 2015  neseďte doma

Jak Již název napovídá, šikovné 
ruce předvedou svůj um. Návštěvníci 
se mohou těšit na ukázky tradičních 
výtvarných technik, jako jsou paličko-
vaná krajka, vitráž, vizovické pečivo, 
ruční výroba papíru, svíčkárna atd.

Většinu technik si mohou malí 
i  velcí vyzkoušet. Od devíti hodin 
ráno si můžete spolu s hudebníky 
zanotovat.

Více informací najdete na face-
booku. 

oslava jara 
v Kryštofově Údolí
dům řemesel, jeden z nejstarších podstávkových domů 
v kryštofově údolí, opět ožije. 8. května se zde koná oslava 
lidové tvorby, jarní den řemesel.
Tereza Michálková

25. dubna

8. května

www.vratislavice101010.cz

11

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30. 
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.

16   Divadlo: MARATŮV SAD/E
17   Koncert: SUPERHERO KILLERS 

& DEKOLT
19   Sport: MISTROVSTVÍ ČR

CAPOEIRA - DO 14 LET
23   Talkshow: MK SHOW
27   Divadlo: CAVEMAN

11   Divadlo: LHÁŘI

28   Koncert: HRADIŠŤAN
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Literární procházka s lékařskou tematikou, čtení na zajímavých místech

LITERATOUR 2015 – DALŠÍ, PROSÍM!

14. května 2015 od 18.00 do 20.00
(začátek každou půlhodinu)

Jednotlivé zastávky: Krajská hygienická stanice, budova „G“ 
v areálu Technické univerzity, Základní škola Husova, Mateřská 

škola na Husově třídě a kaple v Krajské nemocnici Liberec.

Účinkují Markéta Tallerová, Marek Sýkora, Pavel Novotný, Jiří Bartoš Sturc 
a Martin Polách.

Podrobné informace na stránkách Krajské vědecké knihovny v Liberci www.kvkli.cz. 
Vstup zdarma.

SkLadby vítězných armád 
a hudební produkce z let 1928–
1947 v  podání Bohemia Uni-
versal Dixielandu zahájí oslavy 
k 70. výročí konce války v 16.30. 
V podvečer by se také před radnici 
měli snést parašutisté, hned vedle 
atraktivní výstavy historických 
vojenských vozidel.

V 18.30 pak v kavárně kina Var-
šava proběhne uvedení fotodokumentu 
„Tobruk – Československý pěší prapor 11 – 
Východní“ a dokumentu „Československá 
samostatná obrněná brigáda“. Večerní 
program zakončí autogramiáda knihy 
„Byl jsem tobruckou krysou“ za účasti 
válečných veteránů z 2. světové války.

Památka padlých vojáků bude uctěna 
v pátek 8. května v 10.00 na vojenském 
hřbitově v  Ruprechticích, následovat 

bude od 10.45 vzpomínkové shromáždě-
ní na Štefánikově náměstí, jehož součástí 
bude výstava „Sto let chemické války“ 
a ukázka techniky liberecké chemické 
posádky.

Závěr libereckých oslav bude patřit 
v pondělí 11. května dětské opeře Brun-
dibár v podání Dismanova rozhlasového 
dětského souboru od 15.00 v ZUŠ Libe-
rec. 

FeStivaL SpoJiL původně solitérní 
akce některých muzeí a  galerií, které 
před vznikem Festivalu muzejních nocí 
pořádaly, do jednoho společného, téměř 
měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. 
Úspěch festivalu je mimořádný a každý 
rok se k němu připojuje stále více měst 
a institucí. Festival se tak stal ojedinělou 
akcí – významným kulturním a spole-
čenským fenoménem, který nemá svým 
rozsahem v Evropě obdoby.

Letos se uskuteční XI. ročník Fes-
tivalu muzejních nocí 2015, který 
bude probíhat ve dnech 15.  května 
až 13.  června. V  pátek 15.  května od 
15 hodin se v  Severočeském muzeu 
Liberec koná národní zahájení tohoto 
festivalu. Na akci se budou podílet insti-

tuce liberecké (Severočeské muzeum 
v  Liberci, iQlandia, Oblastní galerie 
v Liberci, Technické muzeum) i  jablo-
necké (Muzeum skla a bižuterie, Dům 
Jany a Josefa V. Scheybalových).

Objekty by měly být otevřené od 17.00 
do půlnoci. Mezi Libercem a Jabloncem 
nad Nisou bude možné cestovat zdarma 
historickými tramvajemi a  autobusy. 
Muzea a galerie si pro své návštěvníky 
připravily bohatý doprovodný program, 
výstavy, výtvarné workshopy, představe-
ní a koncerty.

Bližší informace: www.ogl.cz, www.
muzeumlb.cz, www.technickemuzeum-
liberec.cz, www.iqlandia.cz, www.msb-
-jablonec.cz, www.mestojablonec.cz, 
www.visitliberec.eu, www.liberec.cz. 

oslavy v liberci: velký 
koncert a parašutisté 
na náměstí
oslavy konce druhé světové války vypuknou v Liberci ve 
čtvrtek 7. května před radnicí. vedle odpoledního koncertu 
bude hlavní atrakcí seskok parašutistů přímo na náměstí dr. 
edvarda beneše.
Pavel Chmelík

Festival muzejních 
nocí zahájí v muzeu
Fenomén muzejních nocí patří v evropských metropolích již 
řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště 
atraktivním způsobem. muzea a galerie nabízejí nočním 
návštěvníkům kromě prohlídek také řadu doprovodných 
programů. národní zahájení letošní muzejní noci se 
odehraje 15. května v Liberci.
Redakce

neseďte doma  duben 2015

7. května

15. května

CARY U ARENYCARY U ARENY

sportparkliberec.cz

30. 4. 2015
Co vás čeká:
● zapálení 4m vatry s čarodějnicí, ohňostroj
● lampionový průvod
● soutěže a atrakce pro děti
● občerstvení a možnost opékání na ohni
● a spousta další zábavy po celý večer

Kde? Horní parkoviště u Home Credit Areny
      Začínáme od 17 hodin

 nOvý PROHLÍDKOvý OKRUH

 - Nové Město a okolí -
Každý čtvrtek od května do září bude možné s průvodcem absol‑

vovat nový turistický okruh po Novém Městě a jeho nejbližším okolím. 
V rámci prohlídky bude možné navštívit interiéry kostela sv. Kříže a přileh‑
lou zahradu s křížovou cestou a unikátním barokním morovým sloupem. 
V rámci okruhu se dozvíte zajímavé informace o Valdštejnských domcích, 
kinu Varšava nebo nejužším domě v Liberci.

Rezervace přijímá Městské informační centrum Liberec přes e ‑mail: 
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709. Prohlídka začíná v 16 hodin v MIC 
Liberec.
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pro tým „Lovců dotací“ zřídí magis-
trát nové oddělení na Odboru strate-
gického rozvoje a dotací.

„Vzhledem k  tomu, že si město 
v uplynulých letech nechalo doslo-
va utéct stovky milionů evropských 
dotací, chceme být na příští období 
mnohem lépe připraveni, a  proto 
chceme vybudovat nový tým fun-
draiserů, neboli ‚Lovců dotací‘. Získá-
vání dotací v maximální možné míře 
je jednou z  mých hlavních priorit, 
protože vlastní zdroje města jsou 
vzhledem k  jeho zadlužení velmi 
omezené a je potřeba po letech stag-
nace podpořit jeho rozvoj,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro ekonomiku 
a  strategický rozvoj a  dotace Jan 
Korytář.

S tímto krokem přichází radnice 
v  době, kdy se pracovníci odboru 
rozvoje soustředí také na připravo-
vaný Integrovaný plán rozvoje území 
(IPRÚ). Ve hře budou až dvě miliardy 
evropských dotací. Jak již dříve uvedl 
Jan Korytář, je potřeba, aby tento 

proces mělo město maximálně pod 
kontrolou. „Proto jsme se rozhodli 
nevyužívat služeb externích firem, 
ale raději posílit odbor strategického 
rozvoje,“ poznamenal.

Úkolem nově vznikajícího odděle-
ní získávání dotací bude také evido-
vat náměty na projekty a potřeby od 
jednotlivých odborů města a vyhle-
dávat pro ně možné zdroje financo-
vání a zajišťovat potřebné podklady 
pro získání dotačních zdrojů. „Naší 
snahou je nenechat si uniknout 
zajímavé dotační tituly, které nám 
umožní realizovat strategický plán 
města a další záměry,“ doplnil Jan 
Korytář.

Celkový počet zaměstnanců 
Magistrátu města Liberce tak bude 
po vytvoření nového odboru a dal-
ších úpravách na odborech činit 396. 
Podle návrhu bude magistrát členěn 
na 18 odborů a 43 oddělení. Výbě-
rová řízení na pozice dotačních spe- 
cialistů budou vypsána v nejbližších 
týdnech. 

oproti doSud platné strategii se 
významně rozšíří působnost nového 
textu, který zahrne nejen úředníky, 
ale i další aktéry: politiky, obchodní 
společnosti a příspěvkové organizace 
či soukromý sektor.

„Původní protikorupční strategie 
z roku 2013 byla účelově zúžena jen 
na úředníky města, resp. samosprávy 
a státní správy. Politici sami se z její 
působnosti chytře vyčlenili, a stejně 
tak nechali vně i naše organizace, 
společnosti a své případné vazby na 
soukromý sektor. Když se ale podívá-
me na nedávnou minulost města, je 
naprosto zřejmé, kdo zde byli hlavní 
iniciátoři a  aktéři klientelistického 
systému,“ vysvětlil náměstek primá-
tora pro školství, kulturu, sociální věci 
a cestovní ruch Ivan Langr.

„U každého z těchto okruhů teď 
stanovíme společně s protikorupční-
mi organizacemi žádoucí stavy (cíle), 
jichž chceme ve strategii dosáhnout. 
Některé kroky už ale podnikáme sami. 
Chystáme třeba změny v obchodních 
společnostech, v radničním zpravoda-
ji, otevřeli jsme jednání výborů, zveřej-
ňujeme zápisy z komisí a doporučili 
jsme šedesáti příspěvkovým organi-
zacím zveřejňovat smlouvy.

Připravovaný text chceme také 
nejméně dvakrát projednat s veřej-
ností, protože je pro nás důležité, 
aby jej Liberečané přijali za svůj. Je 
to důležitý signál koalice Změna 
pro Liberec a ANO 2011 navenek, 
že ve městě začínají konečně platit 
nová pravidla,“ uvedl náměstek Ivan 
Langr. 

magistrát začne budovat 
tým „lovců dotací“
Liberecký magistrát posílí o další specialisty, jejichž 
úkolem bude zajistit pro město maximum evropských 
i státních dotací pro financování rozvojových projektů.
Jan Král

liberec chystá novou 
protikorupční strategii
do konce roku 2015 bude mít Liberec novou protikorupční 
strategii. do práce na ní město zapojí i významné 
watchdog organizace, které mu pomohou vytyčit hlavní 
cíle strategie. Slovo dostane také veřejnost.
Redakce

duben 2015  rada a zastupitelstvo města

ZpráVy Z rady

ZpráVy Z rady ZpráVy Z rady
 Rada města 18. března 2015

Janův Důl má svůj 
osadní výbor

liberec bude mít další osadní 
výbor. letos v únoru se na vedení 
města obrátili občané ze čtvrti Ja‑
nův důl s žádostí o zřízení osadní‑
ho výboru Janův důl.

protože osadní výbory dle zá‑
kona zřizuje zastupitelstvo dané 
obce, určuje počet členů osadního 
výboru, určuje členy osadního vý‑
boru a  volí jeho předsedu, museli 
návrh schválit i zastupitelé.

počet členů osadního výboru 
nemůže být menší než tři a  je vždy 
lichý. osadní výbor Janův důl bude 
mít 11 členů, včetně předsedkyně. 
Členem osadního výboru může být 
občan liberce, který je přihlášen 
k trvalému pobytu v dané části obce.

osadní výbory jsou poradní a ini‑
ciační orgány zastupitelstva měs‑
ta. Výbor je oprávněn předkládat 
vedení města návrhy, týkající se 
rozvoje části obce a rozpočtu obce, 
vyjadřovat se k  návrhům předklá‑
daným vedení města a  vyjadřovat 
se k  připomínkám a  podnětům 
předkládaným občany orgánům 
obce. dosud měl liberec šest osad‑
ních výborů: rochlice, horní ha‑
nychov, pilínkov, Vesec, kateřinky 
a rudolfov.

Příspěvek na festival 
dětské knihy a na bitvu

rada města podpořila dvě vý‑
znamné kulturní akce – veřejnou 
ukázku historické bitvy u  liberce 
z  roku 1757 (ostašovské poutní 
slavnosti) a  Festivalové dny dět‑
ské knihy. město přispěje na bit‑ 
vu 52 000 kč a  na knižní festival 
130 000 kč.

„prusko ‑rakouská bitva u  li‑
berce z 21. dubna  1757, která byla 
součástí sedmileté války, je jedi‑
nou událostí svého druhu, kterou 
můžeme dnešní generaci připome‑
nout prostřednictvím živé veřejné 
rekonstrukce,“ vysvětlil náměstek 
pro školství, kulturu, sociální věci 
a cestovní ruch ivan langr.

letošní rekonstrukce je přitom 
poslední přípravou na velkolepou 
akci v roce 2017, kdy liberec oslaví 
kulaté, 260. výročí bitvy.

Festivalové dny dětské knihy na‑
vazují na Veletrh dětské knihy a je‑
jich cílem je upozornit na klesající 
čtenářskou gramotnost a  úpadek 
klasické četby v  porovnání s  vir‑
tuálními médii. Čtení má přitom 
naprosto zásadní vliv na tvorbu 
slovní zásoby, způsoby vyjadřování 
i  mezilidskou komunikaci,“ dodal 
náměstek ivan langr. 

 Rada města 7. dubna 2015

Liberec vybere nové logo
sjednotit prezentaci liberce na‑

venek má grafický manuál, který 
si nechá vypracovat liberecká rad‑
nice. město tak získá nejen nové 
logo, ale hlavně jednotný vizuální 
styl. V  současnosti město využívá 
pro propagaci historický znak nebo 
modré logo v podobě spojené rad‑
nice s  Ještědem. Jednotný vizuální 
styl však dlouhodobě postrádá.

Jednotný grafický styl má tak 
posloužit k  jasné identifikaci a  jed‑
notné prezentaci města, a  tím i  ke 
zvýšení prestiže a zlepšení vnímání 
liberce. odrazí se do vzhledu in‑
formačních materiálů, turistického 
webu, navigačního systému, interié‑
ru informačního centra i prezentace 
města na veletrzích a akcích. cílem 
je originální, přehledná, zajímavá 
a  zapamatovatelná grafika s  dů‑
razem na představení liberce jako 
moderního, živého města s ojedině‑
lou volnočasovou nabídkou.

Město bude urgovat 
reklamaci Soukenného 
náměstí

neutěšený stav dlažby na ne‑
dávno rekonstruovaném souken‑
ném náměstí je stále předmětem 
sporu mezi statutárním městem 
liberec a společností syner, s. r. o. 
přitom první reklamaci dodávky 
a montáže velkoformátové dlažby 
240 x 240 mm uplatnilo město již 
cca 2 měsíce po předání díla v roce 
2012. protože však doposud ne‑
byly závady dlažby odstraněny, 
dohodli se radní města na další re‑
klamaci a požadavku, aby stavební 
firma nedostatky odstranila.

Nová pravidla 
pro pouliční umělce

k většímu oživení veřejného pro‑
storu by měla přispět nová pravi‑
dla pro pouliční vystupování, která 
schválila rada města. cílem je pře‑
devším nesvazovat byrokratickými 
překážkami ruce umělcům, provo‑
zujícím živou kulturu na ulicích.

dosud totiž každý pořadatel 
podobné akce musel nejprve zís‑
kat povolení silničního správního 
úřadu a v procesu správního řízení 
musel předložit příslušné doklady 
a  zaplatit správní poplatek. akce, 
jež spadají pod pojem busking, bu‑
dou regulovat nová pravidla, jimiž 
budou pouliční umělecká vystou‑
pení uvedena v  soulad s  platnou 
legislativou a  obecně závaznými 
vyhláškami statutárního města li‑
berec.  

 www.liberec.cz/rada
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audity by měly být podkladem 
pro budoucí rozhodnutí, zda se roz-
běhnou v městských společnostech 
výběrová řízení na nový manage-
ment. Liberečtí radní již schválili har-
monogram postupu zadání auditů. 
Výsledky se dají očekávat v létě letoš-
ního roku.

Audity proběhnou v Dopravním 
podniku měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, Technických službách města 

Liberce, Sportovním areálu Ještěd 
a ve společnosti Liberecká IS.

Společně s audity se ve vybraných 
městských  a.  s. případně uskuteční 
výběrová řízení na jejich ředitele. Ta 
budou otevřená, o nominaci kandi-
dátů budou požádány i  personální 
agentury. V  hodnoticí komisi bude 
zastoupena opozice, zástupce zaměst-
nanců, personalista a externí odborník 
v oblasti působnosti firmy. 

SoučaSný atLetický ovál ZŠ Na 
Výběžku zůstane zachován včetně 
povrchu, kterému se dostane spe-
ciální očista a oprava poškozených 
úseků. Obě stávající multifunkční 
hřiště budou mít nový umělý spor-
tovní povrch, oplocení, přibudou 
herních prvky a rozšíří se možnost 
sportovních aktivit pro žáky základní 
školy, ale i pro veřejnost.

Další část projektu bude realizo-
vaná v areálu 1. stupně ZŠ Ostašov. 
Na pozemku školy stojí nevyuží-
vaný dvoupodlažní objekt, který 
bude kompletně rekonstruován na 
budovu s bezbariérovým přístupem 
pro volnočasové aktivity. Povrch 
travnatého hřiště bude zaměněn za 
umělou trávu a vznikne zde vysoké 
oplocení s mantinelem kolem hřiště. 
Celá úprava areálu umožňuje kom-
binovat školní provoz, provoz družin 
pro děti a také přístup veřejnosti. Do 
areálu školy bude vybudován nový 
přístup pro pěší.

ZŠ Vrchlického získá nový sportov-
ní povrch na jednom ze dvou multi-
funkčních hřišť společně s rozšířenou 
tréninkovou plochou s dvěma bas-
ketbalovými koši. Vedle této sportov-
ní plochy budou umístěny tři herní 
posilovací a balanční prvky.

Na druhém hřišti dojde k malým 
terénním úpravám, herní plocha 
bude očištěna a nově nalajnována. 
Z  ulice Borový vrch vznikne nový 
vstup do areálu hřiště. Rekonstruo-
ván bude i přilehlý objekt se sociál-
ním zařízením.

Stavbu bude provádět vítěz veřej-
né zakázky společnost SWIETELSKY 
stavební, s. r. o., za cenu 23,7 mil. Kč 
včetně DPH. Technický dozor inves-
tora bude zajišťovat společnost 
IBR Consulting, s. r. o. Projektovou 
dokumentaci vypracoval Projektový 
ateliér DAVID, s. r. o.

Předpoklad dokončení počítá 
s letošním podzimem.

 Projekt je spolufinancován z fondů 
Evropské unie, konkrétně z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Severovýchod.

hřiště měLa být dražší
Společnost SWIETELSKY byla 

z původního tendru vyloučena pro 
nesplnění formálních požadavků 
přesto, že její nabídka ve výběrovém 
řízení byla nejnižší.

Původní hodnoticí komise, kde 
byli i bývalí náměstci Šolc a Rutkov-
ský, vyřadila nejvýhodnější nabídku 
z důvodu dvou formulačních chyb 
ve výkazu výměr, které však neměly 
vliv na celkovou cenu. Po sestavení 
druhé hodnoticí komise a  vyžá-
dání vysvětlení došla nová komise 
k závěru, že tyto chyby jsou odstra-
nitelné i vysvětlitelné. Zejména ale 
vycházela z  faktu, že tato nabídka 
byla o 2,77 milionů Kč bez DPH lev-
nější než druhá v pořadí a že lpění 
na formalistickém výkladu zákona 
o veřejných zakázkách by ve výsledku 
vedlo k nehospodárnému nakládání 
s veřejnými prostředky.

K  celé „kauze“ došlo částečně 
náhodou. V materiálu, který měla 
dostat nová rada města ke schvá-
lení krátce po nástupu do funkcí, 
totiž nebyla uvedena klíčová infor-
mace, a  to, že vyřazená nabídka 
firmy SWIETELSKY stavební byla 
o 2,77 mil. Kč bez DPH levnější než 
druhá v pořadí. To zjistil až náměs-
tek Korytář, který pak navrhl radě 
města výše uvedený postup a nové 
hodnocení nabídek.

Méně formální přístup a  větší 
zaměření na smysl zákonů, dotací 
a efektivitu výkonu veřejné správy 
chce nová koalice uplatňovat i v dal-
ších oblastech fungování magistrátu 
a správy města. 

probLém nevhodnoSti stavby 
je často zjištěn pozdě a může zna-
menat, že jste své peníze vyhodili 
oknem. Velmi nepříjemné může být 
i navýšení nákladů nebo několikale-
tý odklad zahájení stavebních prací. 
Vhodnost pozemku pro konkrétní 
záměr je nutno posoudit už při roz-
hodování o jeho koupi.

Územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území obce. Jedno-
značně vymezuje území zastavitelná 
a území nezastavitelná a je jedno, že 
určitý pozemek je v současném stavu 
bez staveb. Důležité je, že jde o území 
územním plánem určené k zastavění. 
Proto je vhodné se informovat, zda je 
pozemek k zastavění skutečně určen 
a jaké stavby, případně činnosti, jsou 
v daném území dle platného územ-
ního plánu přípustné, popřípadě 
jaké další investice realizace záměru 
vyvolá. Překážkou mohou být 
např. nekapacitní komunikace, nut-
nost vybudování kanalizace a dalších 
inženýrských sítí, širší vztahy určené 
územní studií apod.

Funkční využití jednotlivých ploch 
v územním plánu lze měnit pouze 
změnou pořízenou postupem dle 

stavebního zákona. Odbor hlavního 
architekta upozorňuje, že podáním 
žádosti o  změnu územního plánu 
nedochází automaticky ke změně ve 
funkčním využití území a na změnu 
územního plánu není právní nárok. 
Informace často podávané prodáva-
jícím, že lze o změnu územního plánu 
požádat, mohou vyvolat zdání pouhé 
formálnosti tohoto kroku.

Pokud chcete mít jistotu, že si 
kupujete pozemek s vhodným funkč-
ním využitím, můžete se informovat 
osobně na odboru hlavního archi-
tekta v budově radnice nebo podat 
žádost o vydání územně plánovací 
informace, žádost lze stáhnout na 
stránkách odboru hlavního architek-
ta na www.liberec.cz (http://1url.cz/
k045). Základní informaci o funkčním 
využití dle územního plánu lze získat 
pomocí mapové aplikace Marushka 
(http://marushkapub.liberec.cz/).

Územní plán stanovením funkč-
ního využití pozemků vytváří pouze 
předpoklady pro výstavbu. Stavební 
pozemek je vymezen a  stavba na 
něm může být umístěna až vydáním 
územního souhlasu nebo rozhodnu-
tí. 

pozemek si před koupí 
raději ověřte
pokud chcete na svém pozemku stavět nebo jej oplotit, 
můžete narazit. pozemek totiž nemusí být pro požadované 
využití vhodný. z hlediska využitelnosti je nutné 
respektovat platný územní plán. pozor je nutné dávat 
hlavně před koupí a všechny informace od prodávajícího si 
raději ověřte.
Redakce dle odboru hlavního architekta

audity v městských 
společnostech
město Liberec nechá v následujících měsících provést 
komplexní audity ve svých akciových společnostech. mají 
prověřit hospodaření firem a efektivitu řízení, jejíž zvýšení 
je jednou z hlavních priorit nového vedení města.
Jan Král

děti ze tří škol budou 
mít nová hřiště
na apríla zahájilo město Liberec stavbu posledního 
projektu integrovaného plánu rozvoje města Liberec 
– atraktivní a kvalitní život v Liberci, pod názvem 
„volnočasové plochy Liberec i“. tento složitý název skrývá 
rekonstrukci sportovních hřišť tří libereckých základních 
škol: zš vrchlického, zš křížanská a zš na výběžku.
Redakce

informace z radnice duben 2015
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náklady na zimní údržbu jsou oproti loňsku vyšší
technické služby města Liberce, a. s., měly v zimním období na starosti údržbu 407 km vozovek, 165 km chodníků a další 
prostranství, která jsou ve vlastnictví města Liberce. náklady na zimní údržbu v Liberci byly letos o 5 000 000 kč vyšší než 
loni a dosáhly částky cca 19 500 000 kč bez dph.
Markéta Šádková, TSML, a. s.  

Letošní zima byla sice celosvěto-
vě nejteplejší za poslední desítky let, 
ale na zimní údržbu náročnější než ta 
loňská. Střídaly se teploty kolem nuly 
a měnilo se počasí, takže se muselo 
použít větší množství posypového 
materiálu. Jenom velké sypače najely 
přes 20 000 km a spotřeba posypového 
materiálu činila 4 215 tun oproti loň-
ským 2 661 tunám.

Zimní období bylo zahájeno 1. listo-
padu 2014 a bylo velmi teplé s malým 
spadem sněhu. Dle našeho měření 
napadlo letos v Liberci celkem 91 cm 
sněhu, což je v porovnání s loňskem, 

kdy napadlo pouze 32 cm, třikrát více. 
Paradoxně nejkritičtější den byl 31. 3. 
2015, což je podle silničního zákona 
č.13/1997 poslední den oficiálního zim-
ního období, během za 3 hodin napadlo 

15 cm sněhu. Tento netradiční průběh 
jara donutil technické služby i nadále 
udržovat zimní režim. Druhý největší 
spad za toto zimní období byl ve dnech 
4. a 5. 1. 2015, kdy napadlo 20 cm sněhu.

Klimatické podmínky umožňovaly 
průběžně uklízet posypový materiál 
z chodníků a komunikací, a tím urych-
lit úklid po zimním období. Vzhledem 
k velmi teplému průběhu zimy prová-
děli pracovníci TSML další práce jako 
např. opravy výtluků studenou bale-
nou směsí nebo prořezy stromů a keřů.

Organizaci zimní údržby zajišťovaly 
dva dispečinky, z nichž jeden fungoval 

24 hodin denně. Naši zkušení dispeče-
ři nepřetržitě sledovali vývoj počasí, 
vysílali do terénu údržbová vozidla 
a  v  případě potřeby komunikovali 
s dispečinky jiných organizací, jako je 
např. záchranná služba nebo DPMLJ 
a řešili aktuální situace.

Poděkování patří nejen pracovní-
kům TSML a externím spolupracovní-
kům, kteří se na zimní údržbě podíleli, 
ale také občanům Liberce, kteří naše 
dispečery upozorňovali na některé 
situace a umožnili technickým službám 
města operativně ošetřit nebezpečné 
úseky. 

Inzerce

nevšední způSob, jak zajistit 
veřejný pořádek v  centru města 
a zejména v rizikovém okolí úřadu 
práce, vyzkouší v  dohledné době 
Městská policie Liberec. Radní totiž 
posvětili záměr zřízení čtyř civilních 
asistentů městské policie, kteří 
budou na problematických místech 
dohlížet na bezpečnost a v přípa-
dě potřeby přivolají k okamžitému 
zásahu strážníky.

„Především v  centru města 
a v okolí úřadu práce je stav veřej-
ného pořádku skutečně na nízké 
úrovni, na čemž se podepisuje 
hlavně vysoká koncentrace osob, 
včetně sociálně nepřizpůsobivých 
občanů. Mezi nimi pak dochází 
k potyčkám, přičemž městská poli-
cie vzhledem k personálním stavům 
není dlouhodobě schopna mít na 
rizikových místech neustále hlídky. 
Strážníci často zasahují v jiných loka-
litách a navíc musí pružně reagovat 
na telefonická oznámení. Proto se 
stává, že na preventivní činnost již 
nezbývají síly a prostředky,“ vysvět-
lil ředitel Městské policie Liberec 
Ladislav Krajčík, v  čem vidí smysl 
tzv. asistentů strážníků.

Civilní asistenti vzejdou z  již 
předvybraných klientů úřadu práce 
a v denní době budou vykonávat 
dohled zejména na zmíněných mís-
tech. „Přítomnost asistenta strážníka 

by měla mít především preventivní 
význam. Pokud zaznamená poru-
šování zákona, přivolá mobilním 
telefonem hlídku městské policie,“ 
poznamenal Ladislav Krajčík.

Podle primátora Tibora Batthyány- 
ho by asistenti strážníků mohli najít 
uplatnění i  v  rámci městské hro-
madné dopravy, konkrétně na lince 
16, kterou dlouhodobě cestují pro-
blematické osoby a kde opakovaně 
dochází k výtržnostem. „Stejně tak 
by asistenti městské policie mohli 
v  ranních hodinách dohlížet na 
přecházení dětí na přechodech pro 
chodce ve vytipovaných lokalitách 
u základních škol. Obecně pak vidím 
přínos v tom, že městská policie by si 
spoluprací s těmito asistenty v pod-
statě sama vychovávala své budoucí 
strážníky,“ doplnil primátor.

Mzdové náklady asistentů stráž-
níků pokryjí převážně finanční pro-
středky z úřadu práce poskytované 
na veřejně prospěšné práce. 

podLe zJištění náměstka Tomáše 
Kysely k žádnému pochybení nedo-
šlo.

„Problémy na některých komuni-
kacích nás mrzí a dobře chápeme, 
že mnoha lidem sníh zkomplikoval 
život. Sám jsem od rána zjišťoval 
příčiny nastalé situace. Ne abychom 
za každou cenu hledali viníka, ale 
abychom příště podobnou situaci 
zvládli lépe. Stalo se to, že ještě 
v pondělí 1. dubna bylo přes deset 
stupňů nad nulou, zatímco v úterý 
dopoledne zčistajasna napadlo 
až dvacet centimetrů sněhu. Byla 
to extrémní situace a upozornění 
meteorologů přišlo na poslední 
chvíli. Problémy se skutečně objevi-
ly, o tom není sporu, ale není pravda, 
že by liberečtí silničáři nevyjeli, pro-
tože měli přezuto na letní gumy, jak 
uvedla některá média,“ líčí náměstek 
primátora pro technickou správu 
majetku města Tomáš Kysela.

„Zhruba polovina techniky byla 
v  době kalamity sice přestrojena 
pro potřeby letní údržby, ale druhá 
polovina strojů ihned vyjela do ulic, 
zatímco ‚letní‘ techniku silničáři ope-
rativně přestrojovali zpět na zimní 
provoz,“ dodal náměstek.

Problém tedy nebyl v  tom, že 
by silničáři nebyli připravení. „Jed-
noduše řečeno, po dvou letech 
napadlo skutečně velké množství 

sněhu naráz. A  to přinese kom-
plikace vždycky, nejen na konci 
března,“ uvedl technický náměstek 
primátora a poukázal na to, že úterní 
odklízení sněhu proběhlo v souladu 
s operačním plánem zimní údržby 
komunikací. „V úterý přestalo sněžit 
cca v poledne, přičemž už před tři-
náctou hodinou byly všechny úseky 
téměř dokonale upravené a bez pro-
blémů sjízdné,“ konstatoval Tomáš 
Kysela.

Technika TSML byla přestrojená 
na letní údržbu zcela standardně, 
v souladu s interními pravidly. Pokud 
se totiž stane, že již několik týdnů 
nesněží a  teploty se drží nadprů-
měrně vysoko, což byl právě případ 
letošního března, začnou technické 
služby s  jarními pracemi a k tomu 
pochopitelně potřebují přestavět 
stroje. 

městští strážníci dostanou 
na zkoušku asistenty
městská policie vyzkouší civilní asistenty strážníků, kteří 
budou dohlížet na okolí úřadu práce.
Jan Vrabec

technické služby nezaspaly
nepříjemné problémy, které v úterý 2. dubna přinesla 
nečekaná sněhová kalamita, si uvědomovalo i vedení 
města. Situaci v technických službách prověřoval náměstek 
primátora pro technickou správu majetku tomáš kysela.
Jan Vrabec
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s koncem zimy život na Ještědu nekončí
během následující letní sezóny na ještědských svazích pusto rozhodně nebude. pokud to vývoj počasí dovolí, měla by se 
sezóna naplno rozjet již v sobotu 18. dubna 2015.
Vedení SAJ, a. s.

pro návštěvníky budou připra-
veny všechny tři tratě v bikeparku, na 
které byli zvyklí již z  loňského léta. 
První z nich je lehká turistická s množ-
stvím klopených zatáček a hliněných 
překážek vedoucí z hřebenové cesty 
na Pláně. Další, středně těžkou, je trať 
La Spahetta, která kombinuje hliněné 
a dřevěné překážky a lávky. Poslední 
tratí je těžká sjezdová trať s vysokou 
náročností.

„Na této trati přivítáme na konci 
srpna vrcholný závod – Mistrovství 
České republiky ve sjezdu na horských 
kolech. Další novinkou jsou tři značené 
okruhy začínající a končící u LD Skalka, 
vhodné jak k malému cyklo, tak i pěšímu 
výletu pro méně náročné výletníky. 
Okruhy povedou zajímavými místy 
v lyžařském areálu na Ještědu s možností 
zastávek na několika místech s krásným 
výhledem a možností občerstvení. Jejich 
délka bude od 3 do 7 kilometrů,“ láká 
k návštěvě v letním období Jan Svatoš, 
ředitel Sportovního areálu Ještěd.

veSec
Sportovní areál není jen sportoviště 

na Ještědu, ale také rekreační areál ve 
Vesci. Určitě největší akcí letošního léta 
bude již „tradiční“ uspořádání hudeb-
ního festivalu Benátská!

Nicméně oficiální program v areálu 
bude odstartován 2.  května 2015 
závodem v  běhu a  překonání sama 
sebe s názvem Spartan race, přičemž 

do letošního ročníku ve Vesci je při-
hlášeno již 6 500 závodníků, takže pro 
diváky to bude jistě zajímavá podíva-
ná spojená se spoustou dalších akcí 
konaných v  průběhu závodu. Další 
větší akcí bude tradiční květnový den 
plný zábavy s  atraktivním progra-
mem a spoustou aktivit pod názvem, 
S rodinou do vesce. Ten se ve Vesci 
uskuteční 10. května 2015. Mimo to 
se v areálu jako již v předchozích letech 

uskuteční několik cyklistických a in line 
bruslařských závodů a mnoho dalšího.

Návštěvníci by měli pocítit větší 
komfort, neboť pro ně bude otevře-
na budova v areálu tak, aby se mohli 
důstojně ke sportovnímu výkonu 
převléci a po něm i občerstvit. Areál je 
osazen orientační mapou s plánkem 
tras pro in line brusle, včetně jejich 
označení v areálu. Již takřka samozřej-
mostí je otevřená a fungující půjčovna 
všeho potřebného pro in line brusle. 
Rodiče naleznou v  areálu rovněž 
dětské hřiště s několika prvky pro malé 
návštěvníky. Návštěvníci mají rovněž 
od loňského roku možnost využít nové 
devítikošové hřiště pro Discgolf.

„Další možnosti ke strávení volné-
ho času v areálu připravujeme a rádi 
bychom s nimi přišli v průběhu léta. 
Nyní už nezbývá než našim lyžařským 
návštěvníkům poděkovat a  pozvat 
všechny pěší, bruslaře i bikery na naše 
sportoviště,“ uzavírá ředitel pozvánku 
na teplejší období roku. 

S daLším příchodem mrazivého 
počasí na konci loňského roku se 
podařilo vyrobit technický sníh pro 
další tratě, takže mohl být provoz 
zahájen na zhruba polovině všech 
sjezdovek. V  lednu se postupně 
povedlo zasněžit kompletně celý 
areál, takže na jarní prázdniny byly 
všechny sjezdovky již v provozu.

„V průběhu celého února a takřka 
celého března si u  nás mohli 
návštěvníci užívat opravdu kvalitní-
ho lyžování na bezmála deseti kilo-
metrech sjezdových tratí. Nicméně 
dne 24. března jsme brány zimního 
provozu s konečnou platností uza-
vřeli, a dali tak zimě a  lyžování na 
Ještědu pro tuto sezónu symbolické 
vale. Před velikonočním víkendem 
jsme ještě zažili sněhovou nadílku, 
nicméně vzhledem k  technickým 
problémům souvisejícím se znovu-
otevřením sjezdovek jsme již opravdu 
nebyli schopni těchto tří dnů k lyžo-
vání využít,“ říká Jan Svatoš.

V průběhu zimy mohli návštěvníci, 
stejně jako v loňské sezóně, využít 
některé služby zvyšující komfort, a to 
zejména dopravu skibusem zdarma 
na večerní lyžování a zpět od konečné 
tramvaje v Horním Hanychově nebo 
se naučit základům zimních sportů či 
svěřit své ratolesti do některé z lyžař-
ských škol působících v areálu.

Zapůjčení si vybavení v půjčov-
ně přímo v areálu je již samozřej-
mostí po dobu několika let. Samo-

zřejmostí byla rovněž nabídka 
úschovny zavazadel s depozitními 
skříňkami u  dojezdu sjezdovek 
Skalka a F10.

„V  těchto službách hodláme 
v příští zimní sezóně určitě pokra-
čovat a o další služby, zpříjemňující 
pobyt našim návštěvníkům, nabídku 
ještě rozšířit. Vzhledem ke stále ros-
toucí poptávce o možnost nákupu jíz-
denek na zimu v předprodeji bychom 
rádi pro příští zimu připravili zejména 
pro Liberečáky ještě výhodnější mož-
nost předprodeje v městském infor-
mačním centru,“ pokračuje ředitel.

Letos se opět osvědčila také již 
několik let trvající spolupráce s libe-
reckými strážníky, kteří ve dvou-
členných hlídkách brázdí sjezdovky 
a dohlíží na pořádek.

„Hlídky pravidelně dohlížely na 
zabezpečení vozidel na parkovištích 
a na bezpečnost lyžařů na sjezdov-
kách. Nejčastější činností bylo posky-
tování informací návštěvníkům. Ti se 

obvykle ptají, kam nejlépe zaparko-
vat, ke kterému parkovišti dojedou 
na lyžích, kde je bezpečné ježdění, 
kam nejlépe vyrazit s dětmi a podob-
ně. Kromě toho strážníci přivolávali 
horskou službu ke zraněným lyžařům 
nebo asistovali při jejich transportu, 
hledali ztracené děti a jejich rodiče, 
nalezli a  vrátili ztracený telefon 
a podobně,“ upřesňuje Daniela Buš-
ková, tisková mluvčí Městské policie 
Liberec. 

lyžovalo se do 24. března
úvod uplynulé zimní sezóny začal v ještědském skiareálu, 
vzhledem k brzkému nástupu mrazivého počasí, již 
v polovině prosince.
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dokončení ze Strany 1.
Město již vlastní budovu bývalé 

galerie, která s tímto areálem bezpro-
středně souvisí, na její revitalizaci chce 
využít evropské dotace. Cesta k nim je 
však běh na dlouhou trať, proto chce 
město již letos rozhodnout, v jakém 
rozsahu se tento projekt začne připra-
vovat.

 zastupitelé o  záměru odkou-
pení zámku s parkem do majetku 
města rozhodovali na březnovém 
zasedání. Dlouhá diskuze ale směřo-
vala k tomu, že tuto otázku zastupitelé 
spíše řešit nechtějí, a to z nejrůznějších, 
především ekonomických důvodů.
Zastupitelé se nakonec usnesli, že se 
město bude zabývat myšlenkou na 
koupi zámku. Tedy věc není ani ve fázi 
schválení záměru koupě. 

Zakopaný pes není ani v  koupi 
samotné, kdy se cena odhaduje kolem 
100 milionů Kč včetně parku a všech 
souvisejících pozemků, není ani 
v rekonstrukci, která by byla možná za 
masivní pomoci dotací EU, ale v před-
mětu využití a nákladech na náročný 
provoz a v prosazování referenda. Tím 
totiž Jan Korytář investice do zámku 
podmiňuje. Referendum samotné je 
pro opozici jako červený 
hadr pro býka. A takové-
to rozhodnutí, kdy jsou 
v  sázce sta miliony korun 
a  další velký závazek pro 
město, by přece jenom chtělo 
podporu napříč politickým 
spektrem zastupitelstva.

mezi největší oponenty 
náměstka Jana korytáře patří 
jeho předchůdce, bývalý náměs-
tek pro ekonomiku Jiří šolc (Sta-
rostové pro Liberecký kraj).

„Nápad koupit městu zámek není 
nový a v minulosti byl přetřásán něko-
likrát. Nejvážněji se o koupi zámku (za 
cca 50 milionů Kč) uvažovalo v roce 
2005, a přestože tehdy finanční situ-
ace města Liberec byla výrazně lepší, 
vedení města a posléze i kraje nákup 
nerealizovalo. Stojí za to připomenout, 
že v  těch letech bylo hospodaření 
města každoročně vylepšováno vel-
kými (vý)prodeji nemovitého majetku 
a do katastrofy MS 2009 bylo také ještě 
daleko. Jsem možná příliš konzervativ-
ní, ale myslím si, že město by si mělo 
především hledět majetku, který již má 
a pokud jej nemá v perfektním stavu, 
nešilhat po dalších lákadlech.

 Jako zásadní argument pro koupi 
zámku je zmiňován plán na otevření 

zámeckých zahrad veřejnosti. Dohoda 
o tomto byla s vlastníkem zámku učině-
na již za našeho vedení města a naopak 
otevření parku občanům, jeho ostraha 
a úklid městem, to je v zájmu vlastníka. 
Kvůli centrálnímu parku tedy kupovat 
zámek nemusíme. Jako další důvody 
pro koupi zámku pan náměstek uvádí 
potřebu setkávacích, komunitních 
a  reprezentativních prostor. Přesně 

k  tomuto využití by 
mohl sloužit Lie-
biegův palác, který 
již město vlastní 
a o který se posta-
rat musí.

Myslím, že 
není správné uvazovat 

na hrb města další břímě, když ani se 
stávajícími nemovitostmi neumíme 
hnout. Jen lehké počty. Dle předběž-
ných odhadů bude stát rekonstrukce 
Liebiegova paláce minimálně 200 mi- 
lionů korun, zámek je třikrát větší, ale 
budiž pro ten ‚jen‘ 300 milionů. Jsme 
na půl miliardě, pokud by pan náměs-
tek ‚ulovil‘ štědrou dotaci 85 %, přesto 
bychom potřebovali 75 milionů na 
spoluúčastech,“ říká Jiří Šolc ve svém 
prohlášení o záměru koupě zámku.

 karolína hrbková, náměstkyně 
primátora, která má na starosti 
i veřejnou zeleň, namítá: „Ano, park 
u  zámku je nyní částečně otevřený, 
není ale průchozí a veřejnost ho téměř 
nevyužívá. Plochu je potřeba zkultivo-
vat, doplnit tam lavičky a koše a udělat 
z ní příjemné a bezpečné místo.“

Jan korytář upozorňuje, že sice 
je jeho zájmem zámek zachránit 
a zpřístupnit, ale určitě ne za každou 
cenu. Důležité jsou podle něj tři základ-
ní podmínky: dobrá cena s možností 
splátek, ekonomická rozvaha budou-
cího provozu s možností částečného 
komerčního využití a třetí – schválení 
koupě zámku a  celého záměru od 
občanů v referendu.

 primátor Liberce tibor batt- 
hyány se snažil vášně kolem zámku 
na březnovém jednání zastupite-
lů krotit. Ani on proti tomuto námětu 
do diskuze není, ale zůstává přitom 
realistou. „V současnosti koupě zámku 
není naší prioritou, jednalo se spíše 
o námět k diskusi. I když nám samozřej-
mě osud zámku není lhostejný, vidím 
to tak, že v současnosti a ani v nejbližší 
budoucnosti není koupě zámku prav-
děpodobná, obzvláště, když není jasné 
využití zámku, které by svým provozem 
dále nezatěžovalo městský rozpočet,“ 
uvedl primátor.

 podobného názoru jako Jiří šolc 
je zora machartová z top 09. „Vidím 
v Liberci v současné době mnoho pal-
čivějších problémů, například rozvoj 
a  rekonstrukce ZŠ 5. května, kde by 
bylo možné rozšířit kapacitu o  300 
míst, ale je problematické na to sehnat 
prostředky.

Nechci téma zámku zavřít, to určitě ne, 
jen by se tato myšlenka měla rozpraco-
vat a dopilovat. Za současné situace, kdy 
má město poddimenzované personální 
kapacity a není s to zpracovat dotační 

agendu, tak aby vyčerpalo maximum 
různých dotačních titulů, jej ještě zatížit 
takovým projektem, jako je zámek?

Záchrana zámku je záležitost, 
o  kterou by se město mělo starat, 
mělo by jí zahrnout do výhledu rozvoje 
Liberce. Jednou z hlavních podmínek 
by ale měla být maximální samofinan-
covatelnost provozu,“ uzavírá Zora 
Machartová.

  
Srovnatelný názor mají 
také občané, které redakce namát-
kou oslovila. „Koupě, záchrana a vyu-
žití zámku se jeví jako velmi dobrý 
nápad. Kdo jiný než město by měl tako-
vou památku zachránit, leží -li navíc 
v jeho srdci? Ovšem s tím, že je velmi 
důležité zvážit ekonomiku budoucího 
provozu. A  upřímně, nenapadá mě 
takto rychle nic, co by znělo rozumně 
a přitom generovalo potřebný zisk na 
provoz,“ říká Radek Slába, který byl na 
loňské prohlídce mimořádně otevře-
ného zámku.

 „Pro mě je důležité, že jsme se o tom 
začali na zastupitelstvu bavit, nejen 
koalice, ale všechny strany. Stejně tak 
je potřeba, aby do toho mohla mluvit 
i  veřejnost. Jsem zvyklý, že některé 
vize potřebují čas a hodně úsilí, aby 
byly přijaty a mohly se realizovat, takže 
zůstávám optimistou,“ dodal Jan Kory-
tář. 

« Koupí město liberecký zámek?
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Hledáme cestu, jak snížit cenu tepla v liberci
ondřej petrovský je libereckým zastupitelem. zastupuje nejen občany, ale také město v liberecké teplárně, kde je členem 
představenstva.
 Lukáš Jankovský

 v  představenstvu teplárny 
Liberec jste od začátku letošního 
roku. na co jste se v prvních měsících 
jako zástupci města zaměřili?

Už před volbami jsme avizovali, že 
politici nepatří do představenstev, ale 
do dozorčích rad. Společně s dalším 
členem představenstva Filipem Gal-
norem jsme nastartovali procesy 
nutné pro změnu řízení společnosti. 
Dohodli jsme se, že v představenstvu 
zůstane odborně zdatný management 
a zástupci akcionářů, včetně nás politi-
ků, se přesunou do dozorčí rady, která 
bude mít posílené pravomoci. Připra-
vený materiál budeme projednávat 
s kolegy na radnici. Pokud vše půjde 
dobře, tak předpokládáme, že předvo-
lební slib splníme do několika měsíců.

Zároveň s návrhem na změnu řízení 
byla již od počátku našeho působení 
snížena i odměna za členství v před-
stavenstvu na městem navržených 15 
tisíc korun. Nadstandardní odměna, 
kterou pobírali naši předchůdci ve 
výši 35 tisíc korun, je tedy minulostí. 
Rád bych ještě podotknul, že my jsme 
ji nikdy nepobírali.

 město Liberec má v teplárně 
pouze menšinový podíl. proč klade 
vedení města takový důraz na 
urychlené řešení teplárenství?

Teplárna je úzce spojena s budou-
cím rozvojem celého města, proto patří 
řešení centrálního zásobování teplem 
mezi priority současného vedení 
města. Navržené řešení teplárenství 
navíc ovlivní krom jiného i  energe-
tickou koncepci, která bude součástí 
nového územního plánu. Naše práce 
teď spočívá v  přípravě a  dokončení 
kroků vedoucích k oboustranně pro-
spěšné spolupráci obou akcionářů. 
Výsledkem této spolupráce by mělo 
být řešení, které povede k dlouhodo-
bému snížení ceny tepla.

 teplo z teplárny dnes vytápí 
více než šestnáct tisíc bytů a stovky 
dalších objektů po celém Liber-
ci. upravit takto rozsáhlý systém 
nebude jednoduché. Jaké jsou 
hlavní příčiny současného stavu?

Celou záležitostí se v minulosti na 
městě nikdo z politiků intenzivně neza-
býval, a pokud ano, ne zcela ku pro-

spěchu věci. Promarnila se tak docela 
dlouhá doba a  nyní bude potřebné 
centrální zásobování teplem řešit o to 
rychleji, nikoliv však na úkor kvality 
vybraného řešení. Jako zástupci města 
teď nepracujeme intenzivně pouze 
v teplárně, ale průběžně zapojujeme 
do příprav nového řešení i odborníky 
z magistrátu.

Zásadnější pro celou budoucnost 
systému CZT je však bezesporu jeho 
revitalizace spočívající jak ve výraz-
ných úpravách samotného zdroje 
tepla, tak i jeho rozvodů, kde dochází 
kvůli předimenzovanosti potrubí ke 
značným tepelným ztrátám. Žádné 
řešení nebude jednoduché ani levné. 
I proto jsme se jako zástupci města stali 
garanty oblasti řízení, která spočívá 
v prověření možnosti získání dotací na 
rekonstrukci systému.

 které řešení považujete v sou-
časné době za nejlepší?

V  teplárně nyní pečlivě vybíráme 
takovou variantu, která by přinesla 
občanům města dostatečně stabil-
ní, ekologický a  v  neposlední řadě 

ekonomick y 
p ř i j a t e l n ý 
model dalšího 
f u n g o v á n í . 
Domnívám se, 
že ten je potře-
ba postavit na 
odběru tepla z liberecké spalovny Ter-
mizo, která dokáže produkovat cenově 
konkurenceschopné teplo a zároveň 
městu řeší velkou část odpadového 
hospodářství. Ze strany majoritního 
akcionáře teplárny vnímám ochotu se 
celému projektu intenzivně věnovat. 
Společnost MVV Energie CZ už do něj 
vložila značné množství času a finanč-
ních prostředků.

 vybrané řešení chcete předsta-
vit veřejnosti na podzim letošního 
roku. co přinese obyvatelům města?

Jsem si vědom, že cena tepla je 
v Liberci nad celostátním průměrem 
a to je největší slabinou pro koncové-
ho zákazníka. Pevně věřím, že se nám 
podaří najít řešení, které přinese obča-
nům i městu dlouhodobě stabilní zdroj 
cenově přijatelného tepla. 

Požadavky pro zájemce:
•	 vysokoškolské vzdělání
•	 orientace v oblasti čerpání veřejných finančních zdrojů, v systému a ad-

ministraci dotačních projektů, znalost projektového řízení, dotační po-
litiky ČR a  fondů Evropské unie, uživatelská znalost práce s PC, řidičský 
průkaz skupiny B

•	 vítána je zkušenost se strukturálními fondy, s  operačními programy 
a schopnost komunikovat v anglickém jazyce

•	 připravenost pracovat nadstandardně a  plně pro statutární město 
a jeho organizace v pružném časovém režimu

Náplň práce:
•	 Vytváří a koordinuje integrované strategie rozvoje území schváleného 

Řídicím výborem IPRÚ. Připravuje analýzy vybraných témat souvisejících 
s realizací IPRÚ, podílí se na řízení, koordinaci, monitoringu, hodnocení, 
komunikaci a publicitě IPRÚ, zajišťuje metodické vedení žadatelů a pří-
jemců v rámci konkrétních projektových žádostí

uchazeči o tuto pracovní pozici se mohou hlásit nejpozději do 29. dubna.

statUtární mĚsto liBerec, personální oddělení,
náměstí dr. e. Beneše 1, liberec 1, psČ 460 59
tel. 485 243 761, 485 243 768 ‑ 9

tajemník Magistrátu města Liberec
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

výběrové řízení,
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce

 ManaŽER IntEGROvanÉHO PLÁnu
ROZvOJE ÚZEMÍ (IPRÚ)

Vytváří a koordinuje integrované strategie rozvoje území.

Ondřej Petrovský

StAtUtárnÍ mĚSto LiBereC vYHLAŠUJe

v

prioritní oblast podpory
„Údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě“

pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015
příjem žádostí bude probíhat v termínu 11.–22. 5. 2015 do 12.00 hodin. 
Žádost se všemi povinnými přílohami bude podána v tištěné podobě (1 ks) + bude 
nově zaslána i elektronicky (pouze formulář žádosti, bez příloh, ve formátu.doc) na 
e ‑mail: vasina.leos.@magistrat.liberec.cz, a to též od 11. 5. do 22. 5. 2015 do 12.00 
hodin. Bližší informace získáte na telefonu 485 243 458.
všechny tištěné žádosti odevzdávejte na podatelně magistrátu (přízemí budovy 
historické radnice), případně je zašlete poštou na adresu: statutární město liberec, 
odbor ekologie a veřejného prostoru, leoš Vašina, nám. dr. e. Beneše 1, 460 59, 
liberec a označte je heslem „ekofond – žádost o dotaci 2015“.

upozorŇujeme:

na povinnou finanční spoluúčast žadatele o dotaci ve výši 20 % požadované 
dotace, kterou bude povinen každý příjemce dotace řádně prokázat. realizace 
projektu, na který je žádána dotace, nesmí být v době podání žádosti o dotaci již 
ukončena. musí se tedy jednat o akce probíhající v období od 1. 1. do 31. 12. 2015, 
nelze však žádat o dotaci na akci, která ke dni podání žádosti již byla ukončena.

Účel, na který lze poskytnout dotaci:
‑ údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě
‑ ekologická výchova a osvěta
‑ ochrana přírody a krajiny
‑ péče o vodní toky a vodní zdroje
‑ obnovitelné zdroje energie – neziskové projekty a studie
‑ předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů
‑ péče o zvířata v nouzi

 výZvU nA předkLádánÍ žádoStÍ 
o dotACe Z ekofondU

více Na
www.LiBereC.CZ
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zadáno pro názory opozičních zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

zastupitelský klub čSSd

parkoviště na rybníčku

zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

nOvOU OPOnU, KAnáLy nEbO 
OPRAvIT TěLOcvIčnU?

Únorové zastupitelstvo schválilo záměr 
vzniku Fondu rozvoje statutárního města, 
kam chce náměstek Jan Korytář sesypat 
všechny peníze pro opravy a investice. 
Z této pokladnice se potom budou rozdě‑
lovat finance na veškeré opravy a investice.

Dosud platný postup, kdy si například 
odbor školství rozhodoval o investicích do 
škol a odbor dopravy o opravách ulic, tímto 
má padnout a logicky lze tedy očekávat 
handrkování, lobování, hádky a spory 
o tom, jestli jsou důležitější nové ribstole, 
díra v chodníku či prošoupaná divadelní 
opona. Rada Fondu bude postavena do 
svízelné situace, kdy posouzení potřebnosti 
investic bez jakéhokoliv podpůrného nástro‑
je bude procesem na pomezí loterie, tipo‑
vání, lobbyingu, neřku ‑li něčeho horšího.

Fond rozvoje by se spíše měl nazývat 
Fondem generálních oprav, protože se 
město do žádných velkých investičních 
dobrodružství, ať již s dotačním adrenali‑
nem či bez něj, pouštět nemůže. Obzvlášť 
pokud rozpočet roku 2015 výrazně ponižuje 
investice pod úroveň roku 2014! Liberec by 
se měl spíše jako řádný hospodář snažit 
umenšovat odhadovaný vnitřní investiční 
dluh na městské infrastruktuře ve výši 
2 mld. Kč zejména systematickým a sou‑
stavným opravováním stávajícího majetku.

Ale ať se fond jmenuje jakkoliv, nekrátit 
a sesypat volné peníze na opravy (investi‑
ce) může mít svoji vnitřní logiku a SLK je 

v principu nerozporuje. Avšak obáváme se 
již naznačených těžkostí: Dosud oddělené 
posuzování druhů oprav (investic) podle 
odborů (doprava, škola, kultura…) zajišťo‑
valo posuzování žebřin a škamen školským 
odborem a výtluky a semafory odborem 
dopravy. Jablka se srovnávala s jablky 
a kedlubny s kedlubnami. Od února 2015 
tato praxe končí.

Proto klub SLK navrhuje, aby Rada 
fondu měla k dispozici jasnou metodiku 
posuzování investic podle předem daných 
promyšlených kritérií: bezpečnost, dopad, 
počet uživatelů, náklady do budoucna, 
zamezení škod… Každá oprava a investice 
bude oznámkována a Rada jasněji a prů‑
hledněji bude moci posoudit, která investice 
by měla dostat přednost. Byl by to nástroj, 
který by Radě dával jasné argumenty pro 
zdůvodňování ne/výběru oprav, a zajistila 
by se i stávající koalicí tolik proklamovaná 
průhlednost rozhodování. Metoda posuzo‑
vání potřebnosti oprav by byla samozřejmě 
vodítkem, nikoliv slepě fungujícím auto‑
matem. Existují různé modely teoretické 
i praktické, jak investice poměřovat. Stačí 
se jen nechat inspirovat.

Klub SLK je připraven se jak na tvorbě 
pravidel Rady fondu, tak i na její práci aktiv‑
ně a tvůrčím způsobem podílet, protože 
usilujeme o harmonický rozvoj Liberce, kde 
nemusí gibboni ze ZOO soupeřit například 
se stolními tenisty o přízeň Rady Fondu 
rozvoje statutárního města Liberec.  
 Jan Marek, Jiří Šolc,

 Starostové pro Liberecký kraj

tipy a pozvánky na akce v liBerci
Drahé parkoviště na Rybníčku odpovídá bohužel realitě svého názvu.
     Foto: Dana Lysáková, KSČM

nEMěLO by SE ŠETřIT TAM,
KDE SE nEMá!

Do zastupitelstva města jsem kandidoval 
s předsevzetím, že po celou dobu, kdy budu 
mít mandát, budu pracovat konstruktivně 
nejen pro občany, ale zejména pro skupinu 
lidí, která se stará o naší bezpečnost, a že se 
budu snažit o to, aby naše návrhy byly vní‑
mány jako potřebné a užitečné. Už v době 
předvolební, a ještě o mnoho let dříve, jsem 
upozorňoval na podfinancování jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obce, nemluvě 
o tom, kde se jednotky zřizují.

Zřízení jednotky, popřípadě zajištění 
požární ochrany, nám stanovuje zákon 
133/1985 Sb., o požární ochraně. V něm 
se rozsáhle hovoří o všech skutečnos‑
tech, které se jednotek týkají, o zřízení, 
o vystrojování, o vyzbrojování, o péči, 
a vlastně o všem souvisejícím. Je potřeba 
se ale zamyslet nad tím, jestli současná 
podpora ze strany zřizovatele je dosta‑
čující. Pokud se podíváme do jiných obcí, 
musím konstatovat, že na tom nejsme 
špatně. Pokud se ale porovnáme s jinými 
velkými městy, tak si zase musíme při‑
znat, že na tom nejsme nejlépe, vzhledem 
k tomu, co pro nás už jednotky (a nejen 
ony, ale i MP, ČČK apod.) vykonaly za 
práci, nebo jak nám pomohly v propagaci 
města při pomoci jiným obcím, v době 
mimořádných událostí a samozřejmě 
nejen tehdy. Myslím si, že při sestavování 

rozpočtu by se mělo přihlížet na potřeby 
a nevycházet z toho, kolik zbývá, nebo 
kolik stačilo v minulosti. Doba jde dopře‑
du a bezpečnost už není důležitá? Chyba!

Pokud se v našem krásném velkém 
městě najde spousta peněz pro zajišťování 
chodu různých organizací, tak se tam musí 
najít i pro ně. Vždyť kromě pomoci jednotek 
při živelních pohromách jsou sdružení dob‑
rovolných hasiči tím hlavním motorem pro 
společenský život v lokalitách, kde sídlí. Jsou 
těmi, kdo ještě dnes pouze za své či spon‑
zorské prostředky pracuje s dětmi, s mládeží 
a dává jim do jejich života ty nejlepší pří‑

klady. Právě tito mladí budou jednou zase 
pomáhat nám všem. Hasičům toto vědomí 
za jejich volný čas stojí, stojí naše bezpečná 
budoucnost za podporu i městu?

Na lednovém zastupitelstvu proto klub 
zastupitelů za ČSSD navrhl zřízení fondu 
požární ochrany. Na mysli jsme měli právě 
úsek prevence. Pokud zde máme fond 
sportovní, kulturní, zdraví a jiné, do kterých 
jdou i peníze z provozu výherních automatů, 
proč by nemohl být zřízen tolik důležitý fond 
požární ochrany?

Věříme, že tento náš návrh nebude zapo‑
menut, ba naopak, že se k němu v brzké 
době vrátíme a že se aktivně budou hledat 
finance pro jeho zřízení. Věřte, je to pro 
bezpečnost nás všech a nám na vás opravdu 
záleží. 

 Jan Čmuchálek, zastupitel za ČSSD 
a profesionální hasič u SŽDC
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PřEDvOLEbnÍ KOMEDIE, 
POvOLEbnÍ fRAŠKA 

AnEb ZMěnA v HAZARDU?

Březnové zastupitelstvo na popud 
náměstka J. Korytáře schválilo podnět 
na koupi Libereckého zámku. Na dotazy 
zastupitelů, jaká je představa vládnoucí 
koalice o jeho využití, jsme se dozvěděli, že 
se jedná dle J. Korytáře o tzv. „předčasný 
porod“, kdy následně pod tlakem konkrét‑
ního dotazu, nám byla podána informace, 
že by v zámku mělo být mimo jiné umístěno 
i kasino.

Nevycházíme z údivu nad tím, že priority 
vládnoucí koalice jsou v přímém rozporu 
s jejími předvolebními sliby. Spoléhat na 
amnézii všech Liberečanů, je však patrně 
nereálné. Stačí jen citovat dohledatelné, 
dnes již vyčpělé proklamace aktérů Změny 
či ANO.

Má SML při svých dluzích a proklamo‑
vaných prioritách ve volebních programech 
na podobné zbytečnosti a prostopášnosti, 
jako je koupě Libereckého zámku a zřízení 
kasina, včetně přesunu dalších „ušlechtilých 
her“, jako jsou automaty a rulety do zámku 
finance? V čím zájmu jsou tyto kroky a co 
lze od nich očekávat?

Je skutečně žádoucí, aby město kupovalo 
další zbytný objekt (několik let neprodejný), 
když si nedokáže poradit např. mimo jiné 
s Liebiegovým palácem – bývalým sídlem 
Oblastní galerie a nemá prostředky na 
běžnou údržbu svého majetku? Je žádoucí, 

aby město provozovalo kasino, či jej prona‑
jalo a neslo na svých bedrech náklady na 
koupi a opravu zámku?

Po obsažné diskusi jak k bodům regulace 
hazardu, tak i ke koupi zámku, bylo navr‑
ženo usnesení, v němž se choulil seznam 
nutných oprav chátrajících budov, které jsou 
v majetku města.

Přestože zaznělo opakovaně z úst pri‑
mátora T. Batthyányho (ANO), že koupě 
zámku a zřízení kasina „nejsou prioritou 
nikoho“, koalice Změny a ANO nepodpořila 
širší návrh na náměty k řešení, jako je nejen 
odkoupení a revitalizace zámku a parku, 
ale i revitalizace Liebiegova paláce, posu‑
nutí projektu Lesního koupaliště, renovaci 
městských divadel, opravu budovy Uranu 
a areálu sanatoria v Machníně, budoucí 
využití střední zdravotnické školy a škol‑
ských budov v Zeyerově ulici, centrální záso‑
bování teplem, obchodní domy na sídlištích 
či kino Varšava. Koalice na rozdíl od opozice 
hlasovala pouze pro svoji předloženou prio‑
ritu, a to koupi zámku a kasina…

Zda se priority Změny a ANO shodují 
např. s problémy lidí, kteří se potýkají 
s cenami za teplo, či hrůzou, která čeká 
řidiče i chodce na městských komunikacích 
či chodnících, martyriem při shánění míst 
v mateřských či základních školách a dalších 
nejen nočních můrách řadových Liberečanů, 
je otázkou.

A nyní pár připomenutí formou citací 
bojovníků s hazardem, kteří již dnes neřeší 
hazard ani u škol, natož ve středu města…

Např. na webu Náš Liberec je uvedeno, 
že bývalá „Vládnoucí koalice v Liberci je 
vládnoucí koalicí hazardu“.

Cituji: „Změna pro Liberec předložila na 
prosincovém jednání zastupitelstva (2011) 
vyhlášku, která měla za cíl zakázat na celém 
území Liberce provoz hazardních přístrojů. 
Ukončení jejich provozu bylo stanoveno na 
31. 12. roku 2012, provozovatelé by tedy měli 
komfortní jednoletou lhůtu na zakončení 
svého ‚byznysu‘. Návrh vyhlášky neprošel.“

V obecně závazné vyhlášce konkrétně 
navrhovala:

Čl. I Základní ustanovení
1. Činností, jež by mohla narušit veřejný 

pořádek, je provozování loterie nebo jiné 
podobné hry pomocí technických zařízení…

2. Provozování sázkových her… a lote‑
rií a jiných podobných her… se na celém 
území města Liberce ode dne 1. ledna 2013 
zakazuje.

Čl. II Účel vyhlášky
Účelem vyhlášky je zajištění veřejného 

pořádku a ochrana bezpečnosti, zdraví 
a majetku v zájmu obce a občanů.

V článku „Jak šel čas s hazardem v Liber‑
ci… aneb několik faktů o regulaci hazardu“ 
se hlásí MUDr. K. Absolonová, P. Felgr a tým 
Změny pro Liberec k nulové toleranci hazar‑
du… „Ideálním řešením by podle našeho 
názoru byl zákaz hazardu na celém území 
Liberce…“.

Dále např. „Proč říci hazardu ve městě 
jasné ne“ (Ing. Chvála), ale to bylo v době, 
kdy byla Změna v opozici.

Podobná prohlášení k tomuto tématu lze 
nalézt i na webu SML. V letech 2010 až 2014 
bylo přijato celkem 13 vyhlášek omezujících 
hazard. Při jejich projednávání docházelo 
pravidelně k hojné diskusi, zejména ze 
strany tehdy opozičních zastupitelů Změny.

Některé názory stojí za to připomenout, 
neboť z dnešního pohledu byly revoluční. 
Namátkou: prof. Šedlbauer 29. 9. 2011 – 
maximální omezení hracích automatů ve 
městě a jejich zatlačení do okrajových částí 
Liberce. Mgr. Tachovská 27. 2. 2014 – čtyři 
pětiny občanů si nepřejí herny v centru 
města… (doslovná znění je možno dohle‑
dat v příslušném zápisu).

Otázka zní – nachází se Liberecký zámek 
v centru města? Bude svítící označení 
CASINO tím pravým zatlačením hazardu 
z centra města, nebo je všechno zase jinak?

KSČM je toho názoru, že nás zde pálí 
více daleko jiné problémy, než jsou starosti 
o zřízení kasina či další zadlužování města 
koupí zbytného nákladného zámku, a proto 
rozhodně nebude podobná nesmyslná roz‑
hodnutí podporovat.

Bude se koalice Změny a ANO též 
věnovat docela obyčejným, ale o to více 
bolestným problémům všedního života 
s takovou zarputilostí jako koupi zámku 
a zřízení kasina? Dejme se překvapit, na 
co jí pak zbyde v prázdné pokladně. 

Dana Lysáková,
Věra Skřivánková, KSČM

výJIMEčnÍ A Méně výJIMEčnÍ

Březnové jednání zastupitelstva našeho 
města tentokrát nekončilo v ranních hodi‑
nách dalšího dne, což je velký posun, který 
ale neznačí, že by 39 zastupitelům byly 
k projednání předloženy body, jež by nevy‑
volaly, mnohdy opodstatněné, hlasitější 
reakce a diskuzi.

Za takové pokládám, vyjma jiných (např. 
námět odkupu zámku s cílem vybudovat 
v jeho prostorách kasino), body, které 
se nacházely téměř na konci programu, 
předložené náměstkem primátora Ivanem 
Langrem. Obsahem zmíněných bodů bylo 
schvalování finančních dotací pro bohuli‑
bé akce. Konkrétně šlo o 130 000 Kč pro 
Sdružení pro Veletrh dětské knihy v Liberci 
(konkrétně na realizaci akce Festivalové dny 
dětské knihy v Liberci 2015) a o 52 000 Kč 
pro Spolek přátel Ostašova na realizaci akce 
Ostašovské poutní slavnosti 2015.

O co jde? Zcela jistě nejsem proti 
podpoře města pro výše zmíněné akce. 
Naopak. V případě Veletrhu dětské knihy 
je smutné, že z tohoto rozsáhlého projektu 
majícího nadregionální přesah až za hranice 

Libereckého kraje a výrazně podporujícího 
rozvoj dětí a mládeže, zbylo pouhé torzo. 
Co mi však vadí, je selektivní výběr akcí 
tzv. „lepších“, které se město rozhodne 
podpořit 100% částkou, kterou od města 
žádají bez dokládání finanční spoluúčasti 
žadatele při následném vyúčtování. Tuto 
povinnost přitom mají všichni další žada‑
telé, kteří žádají o podporu z městských 
fondů, ale je obvyklou praktikou i u jiných 
dotačních titulů, např. u Libereckého kraje.

Výběr takto bohatě dotovaných akcí 
přitom nepodléhá jasným a jednotným 
pravidlům, která by platila stejným dílem 
pro všechny žadatele o obdobné dotace. 
A to je alarmující! Nevíme, na základě 
jakých podkladů a kdo rozhoduje o tom, že 
ta či ona akce toho či onoho organizátora 
je oproti jiné lepší, či hodnotnější. Nevíme, 
na základě čeho je hodnocen žadatel, či 
jak je posuzován. Tím, že je někomu sym‑
patičtější?

V Liberci je mnoho organizací pořádají‑
cích akce kulturní, sportovní, akce věnované 
různým sociálním skupinám, akce pořádané 
pro obyvatele města i jeho návštěvníky. 
Tyto organizace žádají o nepoměrně menší 

částky, které mají pokrýt alespoň malou 
část skutečných nákladů na danou akci, 
a ani tak není mnohdy těmto žádostem 
vyhověno nebo jsou tyto minimální poža‑
dované částky ještě kráceny. Navíc všichni 
žadatelé musí dokládat při následném vyúč‑
tování 20 % z původně požadované částky, 
což je samo o sobě nesmysl. Když si naplá‑
nuji např. rozpočet na akci ve výši 100 000 
Kč, město ji podpoří částkou 1 000 Kč 
a nepodaří se mi sehnat další finanční pro‑
středky, budu městu muset stejně dokládat 
20 000 Kč jeho spoluúčasti na akci.

Nikdy ale rozhodně neuspořádáte akci 
v takovém rozsahu, jako jste si naplánovali. 
Nikdo z pořadatelů nemá křišťálovou kouli, 
aby v březnu věděl, jaký objem finančních 

prostředků sežene na akci, kterou bude 
pořádat v červenci. Jedná se o finanční 
plán, který se mění v návaznosti na aktivity 
projektu, bohužel město má danou fixní 
částku, kterou je výše zmíněných 20 %, přes 
které nejede vlak.

Co když se však žadateli nepodaří sehnat 
plánované finanční prostředky? Poruší tím 
smlouvu, kterou s městem podepsal a může 
se mu tak stát, že nejenom že dotaci vrátí, 
ale dva roky nebude moci žádat z fondů 
města na další projekty.

Ptám se, jak vedení města vysvětlí 
zástupcům těchto organizací, že jejich akce 
bude podpořena doslova minimální částkou 
nebo dokonce vůbec ne a akce několika 
mála „vyvolených“ organizací (a připomí‑
nám, že může jít o akce jistě kvalitní) jsou 
podpořeny částkou absolutní?

Pokud chceme, aby město požívalo 
důvěry u žadatelů o dotace, musí každá 
organizace vědět, že pro ni platí stejná 
striktně daná pravidla jako pro všechny 
ostatní. Nebo jsou snad někde na magistrá‑
tě seznamy organizací výjimečných a méně 
výjimečných? 

Zora Machartová, TOP 09

fórum duben 2015
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SoUtĚž o domáCÍ kompoStér
domáCÍ kompoStovánÍ je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své 
zahrady. patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. město liberec domácí kompostování 
podporuje a v minulých letech přidělilo občanům 1 050 kompostérů. V tradiční soutěži se bude pokračovat i letos.

kompoStérY LZe ZÍSkAt při splnění těchto podmínek: trvalé bydliště v liberci (mimo obvod Vratislavice 
nad nisou), oplocená zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn, a vyluštěná tajenka křížovky.

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 1) Svozová společnost,
 jejíž služby využívá město Liberec

 2) Významný liberecký továrník

 3) Biologická rozmanitost

 4) Schopnost půdy zadržovat vodu

 5) Opětovné zhodnocování odpadu

 6) Co se v Liberci třídí v bílých kontejnerech?

 7) Staré průmyslové a zemědělské plochy,
 které se již nevyužívají

 8) Invazivní rostlina

 9) Opatření k nápravě znečištěného území

10) Nápojový karton

11) Soubor odumřelých organických látek v půdě

12) Souhrnný název organismů žijících v půdě

13) Rozrušování a odnos částic půdy

14) Dominanta Liberce

15) Menší odpad, který je možné vhazovat
 do velkých červených kontejnerů

16) Čtyři kusy odpadu z auta,
 který lze odevzdat zdarma na sběrném dvoře

17) Chemický prvek značky N

vYLUŠtĚnoU tAJenkU 
zasílejte do 8. května na adresu: 
statutární město liberec, 
nám. dr. e. Beneše 1, 460 59 liberec
nebo ji odevzdejte v podatelně radnice.

oBáLkU oZnAčte HeSLem 
„kompostÉr“ a nezapomeňte uvést své 
jméno, adresu a telefonní kontakt (pokud 
nebude uveden telefonní kontakt, obálka bude 
automaticky vyřazena).

kAždý Se může ZúčAStnit 
poUZe JednoU! Ze správných odpovědí bude 
vylosováno 150 luštitelů, kteří budou o přidě‑
lení kompostérů vyrozuměni. V případě dalších 
dotazů volejte telefonní číslo: 485 243 456.

Moskevská 658/41, Liberec
www.doktorklain.cz

ZUBNÍ
POHOTOVOST
777 765 175

ZUBNÍ ORDINACE
Přijímáme nové pacienty:

   777 765 110
     778 003 303

Inzerce
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v SoučaSné době slaví Den Země 
víc než miliarda lidí ve 175 státech 
světa. Den Země se tak stal největším 
svátkem, který slaví lidé společně na 
celé planetě bez ohledu na původ, 
víru či národnost.

V  rámci oslav Dne Země jsou 
připraveny akce od 18. dubna, kdy 
budou zahájeny kampaní ukliďme 
česko – ukliďme Liberec. Ke kam-
pani se připojí neziskové organiza-
ce, osadní výbory i školy po celém 
Liberci. Odvoz a likvidaci nasbírané-
ho odpadu zajistí ve spolupráci se 
svozovou společností.A.S.A. Liberec, 
s. r. o., statutární město Liberec. Více 
informací o akci je možno získat na 
www.uklidmecesko.cz/event/10698.

tradiční velká jarní cyklojízda 
v předvečer Dne Země zahájí soutěž 
Do práce na kole 2015, organizáto-
rem jsou Cyklisté Liberecka, o.s. Start 
je v 16:45 na náměstí Dr. E. Beneše. 

Trasa vede po méně rušných komuni-
kacích do Vratislavic a přírodní cestou 
kolem rybníků zpět do centra. Více 
naleznete na stránkách www.cyklis-
te.cz. Registrace do 30. 4. 2015 na 
 www.dopracenakole.net.

22. dubna 2015 – na Den Země 
budou probíhat oslavy v  zoo 
Liberec, letos s podtitulem „Zdravá 
Země, zdraví lidé“. Pro návštěvníky 
jsou připraveny různé dílničky, info-
stánky a prezentace přírodních léků 
a léčivých prostředků.

Společnost.A.S.A. Liberec, která se 
stará o svoz komunálního odpadu na 
území města, se ke Dni Země připojí 
prostřednictvím dne otevřených 
dveří od 9.00 do 15.00 ve svém 
sběrném dvoře v  Ampérově ulici. 
Veřejnost si bude moci prohlédnout 
celé zázemí areálu, kde je komunální 
odpad tříděn a je s ním dále naklá-
dáno.

Od 17 do 20 hodin je připraveno 
neformální setkání v kavárně Kina 
Varšava s besedami nad filmy pod 
názvem ozvěny ekofilmu v  kině 
varšava. Filmy, jejichž projekce je 
plánována od 17.00 do 19.45, se 
zabývají ekologickými tématy.

ZO ČSOP Armillaria a další přizvané 
organizace připravují na 26. dubna 
pro veřejnost tradiční setkání na 
ruprechtickém cvičáku od 10.00–
19.00 hod. Na programu je úklid 
okolí, osvěta o odpadech, soutěže pro 
děti, živá hudba a posezení u ohně.

Čmelák – Společnost přátel přírody 
pořádá 26. 4. ke Dni Země exkurzi 
do mokřadů v Jablonném v pod-
ještědí. Na programu je procházka 
po mokřadech s odborným výkladem 
a ornitologickým populárně nauč-
ným programem. Sraz je v 10 hodin 
u vstupu do mokřadů vedle zámku 
Nový Falkenburk v Jablonném. Na 
akci se přihlaste předem na www.
cmelak.cz/akce. Na stejném místě 
bude 25. dubna probíhat úklid.

Podrobnější informace k jednotli-
vým akcím budou na stránkách www.
liberec.cz či jednotlivých pořádajících 
organizací. 

dřeviny a  zeJména Stromy 
jsou důležitou součástí města, které 
významně ovlivňují např. tím, že sni-
žují prašnost, tlumí hluk či zlepšují 
mikroklima.

Pravidelná péče o  dřeviny je ze 
zákona o ochraně přírody a krajiny 
povinností jejich vlastníků. Jedním 
ze základů ošetřování je ořez, pro-
tože ořezem stromu se prodlužuje 
jeho životnost, zlepšuje jeho zdraví 
a zvyšuje jeho provozní bezpečnost. 
Správně provedený ořez zejména 
mohutných stromů je složitou pro-
blematikou.

Ne každý, kdo provádí výškové 
práce a  vlastní plošinu a  motoro-
vou pilu, je odborníkem na stromy. 
Nevhodně provedený ořez může 
strom poškodit či dokonce způsobit 
jeho odumření a hrozí za něj sankce.

V případě fyzických osob ukládá 
orgán ochrany přírody za poškození 
stromu pokutu až do výše 20 000 Kč, 
v případě poškození skupiny stromů 
je horní hranice 100 000 Kč. U práv-
nických osob se jedná o částky až do 
výše 1 000 000 Kč. Ošetřování stromů 

je proto vhodné přenechat odborní-
kovi – arboristovi. Základní informace 
o principech ořezů stromů je možné 
získat na http://standardy.nature.cz/. 
Těmito standardy se řídí jak arboris-
té, tak orgány ochrany přírody při 
posuzování míry škodlivého zásahu 
do dřeviny.

Stromy jsou z  pohledu člověka 
dlouhověké organismy, které si 
zaslouží naši péči. 

liberec se zapojí do kampaně zdravých měst den země
v týdnu 18.–26. dubna 2015 budou v Liberci probíhat akce související se dnem země. kampaň připravuje statutární město 
Liberec ve spolupráci s libereckými neziskovými organizacemi. touto akcí se město zapojuje do kampaně národní sítě zdravých 
měst čr a projektu Statutární město Liberec – zdravé město.
Redakce

ořez dřevin rostoucích mimo les
Stromy v městském prostředí jsou zatěžovány řadou 
negativních vlivů a naopak i stromy mohou na některé prvky 
působit negativně. Je důležité najít ten správný kompromis 
mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí.
Lenka Parmová

Pražská 152/36, Liberec

Více informací získáte v lékárně či na www.slevolekarny.cz

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

SLEVA

NA DOPLATEK

Inzerce

Příklad nevhodného ořezu.
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Jaké sociální služby chybí?
zpracování komplexní analýzy sociálních služeb a sociálně 
vyloučených lokalit si ve druhé polovině března zadala 
liberecká radnice.
Zuzana Minstrová

dva nově vznikající dokumenty 
by měly sloužit jako hlavní podkla-
dy pro tvorbu vlastní základní sítě 
sociálních služeb ve městě, efektiv-
nější komunitní plánování i účelnější 
financování z veřejných prostředků. 
Až dosud totiž nebylo zřejmé, jaké so- 
ciální služby obyvatelé Liberce vlast-
ně potřebují, a zda a nakolik je sou-
časní poskytovatelé služeb pokrývají.

„Ve městě působí velké množství 
poskytovatelů sociálních služeb, 
ale nemáme jasnou představu, jak 
rozsáhlý okruh potřebných vlastně 
pokrývají. Netušíme, jestli třeba 

nabídka jejich služeb už nepřevyšu-
je poptávku a nejde vzájemně proti 
sobě. Od analýzy si tedy slibujeme 
jasná data, s jejichž pomocí začneme 
stavět základní síť sociálních služeb, 
které budeme i nadále finančně pod-
porovat,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra pro školství, kulturu, sociální věci 
a cestovní ruch, Ivan Langr. 

„A nejen to. Budeme rovněž moci 
v rámci  programů či pomocí indi-
viduálních dotací finančně upřed-
nostnit služby pro ty skupiny, které 
to podle analýzy potřebují nejvíce,“ 
dodal. 

automobil pro Hospicovou 
péči sv. zdislavy
díky štědroSti našich milých 
dárců jsme mohli zakoupit pátý 
automobil Toyota Aygo, který dopra-
vuje náš zdravotní tým k pacientům 
domů. Jen oni sami by vám mohli 
vyprávět, jak pomalu na hodinách 
ubíhá čas, než sestřička s  lékařem 
zazvoní.

Za finanční přispění děkujeme 
Nadaci České spořitelny, Nadaci Euronisa, Nadačnímu fondu Lasvit ve spo-
lupráci se spol. Denso a Pivovarem Svijany a Biskupství litoměřickému.

Děkujeme za to, že vám situace nevyléčitelně nemocných lidí není lho-
stejná.   Tým Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

duben 2015  informace / sociální služby

Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na www.liberec.cz/cz/prakticke ‑informace/ztraty ‑nalezy/. 

ztráty a nálezy
seznam Věcí nalezenýcH od 3. do 31. Března 2015

96/15 Finanční hotovost 31. 3. 2015

95/15
Nálezy DPMLJ: sluneční brýle, klíče s čipem a hnědou klíčenkou, rukavice, průkaz 
cyklisty – Jan Husák

31. 3. 2015

94/15 Mobilní telefon 31. 3. 2015

93/15 Klíče 30. 3. 2015

92/15 Pouzdro; ponecháno na přepážce MML 31. 3. 2015

90/15 Nálezy DPMLJ: peněženka, mobil, peněženka – Miroslava Drozdová, náhubek 24. 3. 2015

89/15 Peněženka – Jan Krupička 27. 3. 2015

87/15 Autorádio 23. 3. 2015

86/15 Nálezy DPMLJ: čepice, igelitová taška s plyšáky 17. 3. 2015

85/15
Nálezy DPMLJ - sluneční brýle, 2x čepice, 2x rukavice, růžový pytel s oblečením 

– Míša Urbanová
13. 3. 2015

78/15 Peněženka – Michal Manhart 9. 3. 2015

77/15 Klíče od vozidla Škoda 9. 3. 2015

74/15 Batoh 9. 3. 2015

71/15 Nálezy DPMLJ: kabelka, 2x rukavice, mobilní telefon, klíč s čipem, beranice 3. 3. 2015

70/15 Doklady - Martin Čuřík 3. 3. 2015

program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt Liberec
kompletní program na www.ksk    -liberec.cz/seniori

20. 4. / 15.00
miloš kopecký
Český divadelní a filmový herec
Beseda s Alenou Šukovou

Cen. klub sen.
3. patro

23. 4.
9.00–18.00

zoo bez bariér – den pro se-
niory. Komentované prohlídky 
od 10.00 a 13.00 hodin

ZOO Liberec

23. 4. / 10.00 tréninkové dopoledne 
v kuželně

Kuželna
Arena

28. 4. / 8.15 Jarní výšlap na hrad Frýdštejn
Směr Rychnov u Jablonce; 6,5 km

Na schodech
nádraží ČD

29. 4. / 15.00 Starověk od „a do z“
Tajemné mexické pyramidy

Cen. klub sen.
3. patro

5. 5. / 14.00 cestománie aneb prstem po 
mapě – Turecko

Cen. klub sen.
3. patro

13. 5. / 15.00 Starověk od „a do z“
Kultura australských domorodců

Tipsport 
aréna

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

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

v úpravě
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maškaráda aneb Fantom opery
Divadlo F. X. Šaldy

když JSme vkládali do 
dramaturgického plánu 
Pratchettovu Maškarádu, 
netušili jsme, že budeme 
smutně aktuální. Její autor 
počátkem března zemřel 
po dlouhém boji s Alzhei-
merovou chorobou. A  tak 
nemůžeme napsat, že Terry 
Pratchett je jedním z nejpo-
pulárnějších autorů fantasy 
literatury na světě. Musíme 
napsat, že byl, jeho dílo se 
definitivně uzavřelo. 

V  Malém divadle jsme 
v roce 2004 uvedli inscena-
ci Pratchettových Soudných 
sester. Hrála se dlouho a s velkým úspěchem. Její 
hlavní hrdinky, čarodějky Magráta Česneková, 
Bábi Zlopočasná a Stařenka Oggová, si získaly 
srdce nejen čtenářů, ale také divadelního pub-
lika, a tak je autor vložil do pokračování, které 
se jmenuje Maškaráda. Tedy nikoliv všechny tři. 

Magrátu Česnekovou odstranil tím, že ji v jiné 
knize provdal, a tak zbylé dvě čarodějky jsou 
nuceny hledat třetí, protože čarodějky musí být 
tři. To je přece úplně každému jasné. A během 
hledání, tápání i vyhmátnutí a jmenování své 
nové neznámé kolegyně, o níž však dopředu 
vědí, co se s ní stane, protože jsou to zkrátka 

čarodějky, doputují do Ankh-
-Morporkské Opery, obrovské 
divadelní budovy, v jejíchž pro-
storách se pohybují maskované 
postavy a provozují své nekalé 
rejdy, kde umírání na jevišti 
občas bývá víc než pouhá meta-
fora, kde jsou nevinné mladé 
sopranistky lákány do osudo-
vých tenat padouchy v děsivě 
odporných večerních róbách 
a kde řádí Duch, fantom, krátce 
řečeno Fantom Opery. 

Celý ten podivný, přiroze-
nou nepřirozeností obdařený 
svět se skvěle hodí k budově 

Šaldova divadla, kde se opera 
hraje již 132 let. Bude vás bavit svou hravostí, 
hororovou atmosférou plnou divadelních pře-
tvářek, kouzel, kejklů, triků, řečí, strašlivých vtipů 
(chtěných i nechtěných), vražd a jejich odhalení, 
operním bubláním i činoherním třeštěním. Není 
zábavnějšího prostoru, než je Ankh -Morporkská 
Opera v Šaldově divadle. 

Takže vás uvítáme od 24.  dubna a  v  této 
hrůzyplné komedii se vám představí až na malé 
výjimky celý soubor a mnoho dalších v režii Petra 
Palouše a na scéně a v kostýmech Jitky Moravco-
vé. Hudbu možná složil Milan Svoboda. Ničeho 
se nebojte a s lehkou myslí se dostavte. 

pozvánky / kultura duben 2015

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

21. 4. ASPM koncert v 19.30h

23. 4. KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO  
                       Kdeže loòské nìhy jsou - zaèátek v 19.30h

26. 4. 

29. 4. KREYSON pøedkapela BIG DOG - ve 20.00h

  6. 5. ABBA STARS  koncert v 19.00h

13. 5. ROBERT KØES�AN A DRUHÁ TRÁVA

 koncert v 19.30hh

22. 4. VLTAVA 

24. 4. PSYCHOPATovo velmi pozdní odpoledne 

    Divadelní spolek ÚNOS - zaèátek v 19.30h

28. 4. KAREL PLÍHAL koncert v 19.30h

30. 4. ÈARODÌJNICE v Dìtském koutku 

Lampiónový prùvod pùjde z nám. Dr. E. Beneše do Dìtského koutku, kde upálíme 
èarodìjnici. Noèní projížïka vláèkem, možnost obèerstvení, opékání špekáèkù.

12. 5. EVA CENDROS koncert v 19.30h

koncert ve 20.00h

TANEÈNÍ ODPOLEDNE se Svijankou

Inzerce

Palouš Petr – režisér inscenace.

24. dubna

nejaktuálnější zprávy z města a radnice

Liberec na 

www.facebook.com/cityliberec

v úpravě

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

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Hyundai i20 - kombinovaná spotřeba: 3,8-6,7 l/100 km, emise CO2: 99-155 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Nejdospělejší rodinný vůz
Nová generace i20 již od 239 990 Kč

Nový Hyundai i20

Objevte skutečnou revoluci na českém trhu s rodinnými vozy! Připravte se 
na nejprostornější vůz ve své třídě, který vás uchvátí dynamickým vzhledem, 
prémiovým zpracováním s dokonale odhlučněným interiérem, nejmodernější 
výbavou a špičkovými technologiemi doposud známými z vozů vyšších tříd.
Nový Hyundai i20 - větší, kvalitnější - prostě lepší než ostatní.
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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.

vydává magistrát města Liberec, nám. 
Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. 
IČO 262978.
povoleno: MK ČR E 11813.

šéfredaktor:
Pavel Chmelík (t. 731 681 090,
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
tisk: Geoprint Liberec.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
vychází: 17. 4. 2015.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 30. dubna

stolní tenisté 
z liberce bodovali
možná neJvětší 
úspěch mladých 
stolních tenistů 
Liberce v novodo-
bé historii klubu. Tak popsal trenér 
SKST Liberec Martin Protiva druhé 
místo na mistrovství republiky 
družstev starších žáků. Čtveřice 
Michal Blinka, Martin Pařízek, Jan 
Mečl a Martin Huk dokázala, že 
i v konkurenci mužstev z vrcholo-
vých středisek mohou být úspěšní. 
V Ostravě nestačili jen na domácí 
družstvo.

Na MČR startuje nejlepších 16 
týmů republiky, liberečtí chlapci 
byli nasazeni jako osmí.

„Před turnajem jsme doufali 
v postup do semifinále. Medaile to 
byl jen takový sen. Ale kluci před-
vedli, že mají velké srdce a chvíle-
mi se překonávali. Navíc jsou to 
všechno kamarádi a ten týmový 
duch se pak promítl i do výsledku. 
Jsme za stříbro moc šťastní,“ chválil 
své svěřence Martin Protiva.

O  den později stejná sesta-
va bojovala v  kategorii dorostu 
a vystoupala na pěknou sedmou 
pozici. 

dětský mtB cup
SeriáL závodů s názvem Spin-
Fit Dětský MTB cup Libereckého 
kraje 2015, který po osmé bude 
pořádat cyklistický oddíl SpinFit 
Liberec odstartuje již 25. dubna.

 V  roce 2015 se uskuteční 
sedm závodů. Seriál se rozjede 
25. 4. závodem v Turnově, druhý 
závod a zároveň třetí ročník bude 
v Beckově 24. 5. Třetí 14. 6. v Dok-
sech, již tradiční čtvrtý 20. 6. na 
Malevilu, pátý na konci prázdnin 
29. 8. v bikovém areálu v Mladé 
Boleslavi, šestý a zároveň největ-
ší závod dětí na horských kolech 
v ČR v Bakově a sedmý finálový 
závod proběhne 26. 9. v Liberci – 
Lidových sadech, kde proběhne 
slavnostní dekorování nejlepších 
a vyhlášení tomboly.

Každoročně zaznamenává cyk-
listický seriál pro děti nárůst účasti. 
V  loňském roce závodilo v  osmi 
závodech 1 500 dětí ve věku od 2 
do 14 let. Děti na tento seriál pravi-
delně trénují a velmi se zlepšují jak 
v technice, tak i ve fyzické zdatnosti.

Zveme všechny děti a  jejich 
rodiče, kteří mají rádi pohyb a zvláš-
tě jízdu na horském kole, aby si přišli 
vyzkoušet naše závody. 

na armádním střeleckém stadio-
nu Dukly Plzeň se v sobotu 4. dubna 
uskutečnila vrcholná soutěž „vzdu-
chovkové“ sezóny – Mistrovství ČR 
mládeže pro rok 2015 ve sportovní 
střelbě ze vzduchové pušky 30 ran 
vleže. Nominace do této soutěže je 
sama o sobě velkým úspěchem pro 
každého mladého střelce.

Soutěžilo se ve čtyřech kate- 
goriích – chlapci do 12 let, dívky do 12 
let, chlapci do 14 let a dívky do 14 let. 
Jako každý rok soutěžila družstva do 
12 let a do 14 let.

Za  SSK Liberec byli nominováni 
Jana Bublová, Jan Reisiegel, Klára 

Boháčková, Jana Burdová, Kateři-
na Mikulčíková, Nikola Regnerová 
a  Ondřej Zerzán. S  nástřelem 299 

bodů z  možných 300 s  rozdílem 
pouhým dvou centrů se na krásném 
druhém místě umístila Kateřina Mikul-
číková. Družstvo ve složení Boháčko-
vá, Burdová, Mikulčíková se umístilo 
na čtvrtém místě. Ani ostatní střelci 
nezklamali, v  početné konkurenci 
potvrdili svou současnou výkonnost, 
odstříleli standardní výsledky, a potvr-
dili tak oprávněnost své nominace na 
této vrcholné soutěži.

Nyní střelcům začíná malorážková 
sezóna. Za podpory vedení statutár-
ního města Liberec mají možnost při-
pravovat se na malorážkové střelnici 
v Ruprechticích. 

mladí z liberce vystříleli stříbro na mČR
Skvělým umístěním na mistrovství republiky potvrdili sportovní střelci z libereckého klubu 
svou současnou formu. ve velké konkurenci vybojovali druhé a čtvrté místo.
Romana Mikulčíková

odstartujte
sezónu ve 
SPORT PARKU LIBEREC

tenIs ■ noHejBaL ■ voLejBaL

100Kč
hod.od

sportparkliberec.cz

Inzerce

distribuce zpravodaje

čtvrtek 30. dubna od 15 hodin
zasedací mísTNosT č. 11 v hisTorické Budově radNice

váŽeNí oBčaNé, zveme vás Na

ZASedánÍ ZAStUpiteLStvA mĚStA LiBereC

www.liBerec.cz/zasTuPiTelsTvo


