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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Liberec má svou Lidickou hrušeň

Pietní akt při příležitosti Dne vítězství, který město Liberec každoročně pořádá ve spolupráci
s libereckými chemiky, byl letos korunován výsadbou dceřiné Lidické hrušně. Město tak
podpořilo myšlenku projektu Posel naděje, za níž stojí Občanský spolek Lidice, a odkázalo
dalším generacím nový symbol.

ZOO POKŘTÍ
TYGŘATA

Křtiny mláďat bílého tygra
se uskuteční v liberecké zoo
v sobotu 21. května 2016.

STEJNĚ JAKO u předchozích
úspěšných odchovů bílých tygrů
v letech 2002 a 2012 se ZOO Liberec rozhodla svěřit výběr jmen pro
malá tygřata do rukou veřejnosti.


PŘEŽIVŠÍ. Na slavnostním sázení dceřiné Lidické hrušně se symbolicky podílel také přímý svědek událostí v Lidicích Václav Hanf, který přijel
Foto Jan Král
do Liberce na pozvání primátora Tibora Batthyányho. V době vpádu nacistů do obce bylo Václavu Hanfovi pouhých 8 let.

Město uvažuje o civilní dopravě na letišti
Liberecké letiště by mohlo v budoucnu sloužit civilní dopravě. Znamenalo by to přínos
místnímu průmyslu, zaměstanosti, turistice a atraktivitě města.

VÍCE NA STRANĚ 4.

TRUBKY Z NISY
ZMIZÍ
V příštím roce začne výměna
parovodního potrubí do
Pavlovic. Obludné potrubí
v korytě Nisy se stane minulostí.

Jan Král
MĚSTO SE rozhodlo spojit síly s ostatními letišti a na radnici uspořádalo
workshop pro vlastníky a provozovatele regionálních letišť se statutem
mezinárodního letiště. Společně řešili
zásadní otázky týkající se financování, bezpečnosti a zajišťování nabídky.
Výsledkem akce je memorandum,
které proklamuje zájem o další pravidelné konzultace na úrovni vlastníků
a provozovatelů letišť.
Vedení Liberce pozvalo k setkání
představitele letišť z Hradce Králové,
Pardubic, Karlových Varů, Ústí nad
Labem, Jihlavy, Českých Budějovic
a Ostravy a samozřejmě zástupce
libereckého Aeroklubu. Pozvání přijal

i Antonín Kazda, významný odborník v oblasti letecké dopravy a člen
představenstva Letiskové spoločnosti
Žilina.

„Pro oblasti, kde jsou
průmyslové zóny, je důležitý
provoz regionálního letiště,
což je případ Liberce.“
„Pro nás byla důležitá účast Antonína Kazdy, který se ztotožnil s naším
názorem, že pro oblasti, kde jsou
průmyslové zóny, je důležitý provoz
regionálního letiště, což je právě případ
krajského Liberce. Profesor Kazda jasně
dokladoval přínos leteckého spojení

v návaznosti na zmíněný průmysl,
zaměstnanost a turistické možnosti,“
řekl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš
Kysela. „Zároveň bych chtěl ubezpečit,
že město bude s místním Aeroklubem
nadále spolupracovat a liberecké letiště bude stále sloužit i pro sportovní
létání a parašutismus,“ dodal.
V rámci koncepce rozvoje letecké
dopravy v ČR se postupně daří obnovovat civilní provoz na větším množství
letišť, rozšiřovat služby pro cestující,
zvyšovat zaměstnanost v oblastech
umístění regionálních letišť, zvyšovat
obchodní, podnikatelskou i rekreační
nabídku. POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

NOVÁ ETAPA teplárenství v Liberci byla zahájena vloni na podzim.
Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že
Teplárna Liberec sníží cenu tepla
a začne s modernizací potrubí.


ČTĚTE NA STRANĚ 12.
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
poslední týdny se v našem městě nesly ve znamení mnoha významných událostí a já bych na
tomto místě rád připomněl především ty, které
byly bez nadsázky historické.
V neděli 8. května jsme si připomněli 71. výročí Dne vítězství, tedy konce
druhé světové války a nejtemnější kapitoly v dějinách lidstva. Tato tradiční
vzpomínková událost, kterou rok co rok zahajujeme kladením věnců na
vojenském hřbitově v Ruprechticích, se letos nesla v trochu jiném duchu
než obvykle. Ve druhé části pietní akce jsme totiž v parku na Štefánikově
náměstí zasadili štěp památné Lidické hrušně – legendárního stromu,
který v roce 1942 jako jediný ovocný strom přežil nacistické vyhlazení
Lidic a který je tak unikátní živou pamětí tehdejších událostí. Tuto paměť
a její poselství v sobě nesou i její potomci a já jsem velice rád, že právě
Štefánikovo náměstí v Liberci je dalším, již čtrnáctým místem, kde dceřiná
Lidická hrušeň poroste. Bude naším odkazem dalším generacím, a proto
jsme k jejím kořenům uložili schránku s poselstvím, aktuálním vydáním
Libereckého zpravodaje, seznamem zastupitelů a současnými mincemi.
Za štěp Lidické hrušně touto cestou děkuji předsedovi Občanského spolku
Lidice a otci celého projektu Posel naděje panu Antonínu Nešporovi.
A velice si vážím toho, že mé pozvání na výsadbu dceřiné Lidické hrušně
přijal přímý svědek lidických událostí pan Václav Hanf, který v roce 1942
jako osmiletý chlapec přežil vyhlazení Lidic.
Další významné události se pak odehrály na poli sportu. Fantastický
historický úspěch oslavili hokejoví Bílí Tygři, kteří svou sezónu snů, korunovanou řadou rekordů, dotáhli až k metě nejvyšší, a poprvé v historii si
tak mohli sáhnout na Pohár T. G. Masaryka pro vítěze extraligy. Jedním
slovem – senzace! A to neříkám jen z pohledu hokejového příznivce, ale
hlavně jako primátor, protože Bílí Tygři tímhle obrovským úspěchem
neudělali reklamu jen sami sobě a hokeji jako takovému, ale i našemu
městu. Často opakuji, že dobrý sport ke kultuře a obrazu moderního
města patří, a to obecné nadšení, které po triumfu Bílých Tygrů v Liberci
zavládlo, to jen dokazuje. Jako primátor sport podporuji, a proto jsem
úspěšné hokejisty a celý realizační tým pozval do obřadní síně radnice,
kde jsem všem oficiálně poděkoval za skvělou reprezentaci našeho města.
A moje slova, že Liberec je městem úspěšného sportu, jako by chtěli
potvrdit i volejbalisté Dukly, kteří těsně před uzávěrkou tohoto vydání
zvítězili v šestém finále play off na palubovce v Brně, a dokázali obhájit
extraligový titul. Po únorovém vítězství Českého poháru tak slaví prestižní
„double“. Takže jim patří další velká gratulace a samozřejmě i úspěšným
volejbalistům se chystám osobně poděkovat.
Pokud bych měl vybrat jednu vzácnou událost, která nás v nejbližší
době čeká, bude to slavnostní udělení Čestného občanství za mimořádné zásluhy o umění a reprezentaci města Liberce. Při příležitosti svých
letošních 75. narozenin jej ve čtvrtek 19. května obdrží výtvarník, sochař,
básník, zkrátka všestranný umělec a uznávaný představitel neoexpresionismu Markus Lüpertz – liberecký rodák, který od roku 1948 žije v Německu.
V této souvislosti bych vás rád pozval na jedinečný jazzový koncert, který
se uskuteční tentýž den od 18.00 hodin v kavárně Oblastní galerie Liberec, a kde vystoupí právě Markus Lüpertz společně se světově známým
vibrafonistou Wolfgangem Lackerschmidem a zpěvačkou Stefanií Schlesingerovou. Určitě si tuto kulturní událost nenechte ujít!
￼
Váš Tibor Batthyány

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 24. 5. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Kořeny ukryly soudobé dokumenty
Město podpořilo myšlenku projektu Posel naděje, za níž stojí
Občanský spolek Lidice, a odkázalo dalším generacím nový
pietní symbol. Štěp Lidické hrušně, který byl zasazen na
Štefánikově náměstí 8. května při příležitosti Dne vítězství.
Jan Vrabec
PIETNÍ SETKÁNÍ začalo v neděli
8. května na vojenském hřbitově
v Ruprechticích. Památku všech,
kteří ve válce položili svůj život za
mír a svobodu, přišlo minutou ticha
a kladením věnců uctít vedení města
i kraje, zástupci Senátu a poslanecké
sněmovny a samozřejmě zástupci
Armády ČR a váleční veteráni.
Účastníci setkání se poté přesunuli
k Památníku bojovníkům a obětem za
svobodu vlasti na Štefánikově náměstí, kde se slova ujal primátor Tibor
Batthyány, který poděkoval za štěp
Lidické hrušně předsedovi Občanského spolku Lidice a otci projektu Posel
naděje Antonínu Nešporovi.
Těsně před samotným sázením
hrušně pak primátor uložil do země
tubus obsahující text poselství, aktuální vydání Libereckého zpravodaje,
seznam zastupitelů a současné mince.
Na slavnostním sázení dceřiné Lidické hrušně se symbolicky podílel také
přímý svědek událostí v Lidicích Václav
Hanf. V době vpádu nacistů do obce
bylo Václavu Hanfovi pouhých 8 let.
Dnes jednaosmdesátiletý pamětník,
žijící ve Velkých Hamrech, má ale teh-

dejší události v živé paměti. „Poté, co
nás nacisté odtrhli od rodičů, nás nakonec odvezli do polské Lodže. Přes osmdesát dětí. Já a moje dvě starší sestry
jsme byli jedněmi z hrstky dětí, které
vybrali na německou převýchovu.
Ostatní děti poslali na smrt do vyhlazovacího tábora. V německé rodině
jsem ale byl jen krátce, protože mě měli
za zlobivého a poslali do výcvikového
tábora Hitlerjugend,“ líčí Václav Hanf.
Po skončení války putoval spolu
s dalšími do shromažďovacího lágru
v Rakousku, kde jej 23. prosince 1945
objevila Josefina Napravilová. Válku
přežily i obě sestry Václava Hanfa,
ale sourozenci už pak pohromadě
nevyrůstali.
Podle Antonína Nešpora je Liberec
již 14. místem, kde dceřiná Lidická
hrušeň poroste. „Lidické hrušně připravujeme pro ty, kteří o ně projeví
zájem. Každý rok to ale záleží na tom,
kolik roubů se ujme. Někteří zájemci
si proto musejí počkat na další rok,“
vysvětlil Antonín Nešpor. Což byl
i případ Liberce. Vedení města totiž
mělo o Lidickou hrušeň zájem již loni,
jenže štěp tehdy nebyl k dispozici.

Mistři extraligy na radnici
Medailemi ověnčené hráče a realizační tým hokejových
Bílých Tygrů, čerstvých Mistrů Tipsport extraligy 2015/16,
přivítal v pondělí 25. dubna v obřadní síni liberecké radnice
primátor Tibor Batthyány. Nechyběl ani mistrovský pohár.
Jan Vrabec
BÍLÍ TYGŘI Liberec probruslili letošní
sezónou Tipsport extraligy ve vskutku
velkolepém stylu a svým příznivcům
nadělili tolik důvodů k radosti jako
ještě nikdy.
Základní část extraligy vyhráli
s rekordním bodovým ziskem a se
slušnou sbírkou dalších rekordů. Jako
válec pak pokračovali i v play off, kde
se s přehledem probojovali do svého
historicky prvního finále, a sezónu snů
korunovali v neděli 24. dubna na ledě
pražské Sparty, kde vybojovali kýžené
čtvrté vítězství a s ním i premiérový
titul.
Úspěšné hokejisty o den později
přijal v obřadní síni liberecké radnice
primátor, kde jim jménem Liberečanů poděkoval za fantastické hokejové
zážitky.
Majitel klubu Petr Syrovátko ocenil
všechny, kteří se na premiérovém

titulu podíleli. „Jsem moc rád, že
po těch dlouhých letech, kdy jsme
měli tenhle mistrovský sen, se to
letos konečně povedlo. Všem, kteří
na tomhle úspěchu nejen letos, ale
i v minulých letech tvrdě makali, patří
velká poklona,“ konstatoval Petr Syrovátko.
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Dopravní omezení u nádraží Uklidili přes 32 tun odpadu
Výměna špatného tramvajového svršku na křižovatce
ulice Žitavská, 1. máje a Nákladní omezí na několik týdnů
dopravu v okolí vlakového nádraží v Liberci. Křižovatka bude
uzavřena do 5. června pro veškerou dopravu.

Bezmála 700 dobrovolníků z různých koutů Liberce se
zapojilo do celoměstské úklidové akce, která byla součástí
republikového úklidu „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“.
Statutární město Liberec se do této akce zapojilo již podruhé.

DPMLJ, a. s.

Michal Vinař, odbor ekologie a veřejného prostoru

TRAMVAJE NAHRAZUJÍ v úseku
Rybníček – Dolní a Horní Hanychov
autobusy, které jezdí v době výluky,
podobně jako dotčené autobusové
linky MHD běžně projíždějící křižovatkou, po objízdné trase. Konkrétně jde
o linky MHD č. X2, X3, 16, 22, 27, 30, 34,
36, 37, 54, 97, 98 a 99.
„Trasa je vedena přes autobusové
nádraží, kde autobusy projíždí technickou branou do Vaňurovy ulice, poté
pokračují po třídě 1. máje. Linky č. X2
a X3 pokračují do zastávky Rybníček,
kde je zřízena přestupní zastávka mezi
náhradní autobusovou dopravou
a tramvajemi jedoucími z Lidových
sadů,“ řekl dopravní ředitel dopravního podniku Oskar Zappe. Tramvaje
jedoucí ve směru z Lidových sadů proto
zastavují v zastávce Rybníček i na nedaleké zastávce Rybníček – René Matoušek, kde nově vznikla přestupní stanice.
Během uzavírky jsou pro všechny
uvedené linky vyloučeny z provozu
zastávky Nádraží a Babylon v obou
směrech. Za zastávku Nádraží je
zavedena nová zastávka na odklonové trase v blízkosti křižovatky ulic

Vaňurova a tř. 1. máje. Za zastávku
Babylon je zřízena náhradní zastávka
Rybníček.
„Cestujícím proto doporučujeme
sledovat výlukové jízdní řády, podle
kterých jezdí nejen náhradní autobusová doprava, ale také tramvaje z Lidových sadů na Rybníček a zpět. Naopak
jedenáct autobusových linek jezdí
podle objížďkových jízdních řádů,“
doplnil Zappe.
Výluka se dotkne také tramvajových
spojů z Vratislavic nad Nisou a Jablonce nad Nisou. Linky městské a meziměstské dopravy číslo 5 a 11 budou
zkráceny do stanice Fügnerova.
Důvodem výluky je oprava „ojetého“ tramvajového svršku v křižovatce
u vlakového nádraží. „Celý oblouk je
starý 22 let a je potřeba ho vyměnit
a zároveň se musí upravit obě nástupiště, která je zapotřebí prodloužit,“
doplnil provozně-technický ředitel
Ludvík Lavička. V okolí zastávky vznikne také nové zábradlí pro usměrnění
chodců a úsek bude lépe nasvětlen.
Cestující po úpravě čeká tedy bezpečnější a komfortnější zastávka.

OPROTI MINULÉMU roku se do
úklidu zapojilo o téměř polovinu více
lidí, vzrostl také počet zapojených
organizací a konečně se také vysbíralo
mnohem více odpadků.
V rámci úklidu z ulic města zmizely stovky pytlů směsného odpadu,
desítky starých ledniček, televizorů
a dalších typů elektrozařízení, desítky
pneumatik nebo téměř stovka použitých injekčních stříkaček a značné
množství starého nábytku. Celkem
bylo dobrovolníky nasbíráno 32 678 kg
odpadu, který odvezla k likvidaci firma
FCC Liberec s.r.o.
Pracovníci magistrátu jsou častokrát
kritizováni, že v otázce udržování čistoty a pořádku ve městě nekonají nebo
konají jen velmi málo. Není to však
pravda. Každý den zmizí z ulic města
tuny odpadků. I přesto se černé skládky stále opakují, a proto je konání takovéto velké úklidové akce, a především
značné zapojení dobrovolníků, velice

prospěšné. Nejenže se dostane také na
místa, která jsou občas přehlížená, ale
během několika dní se podaří odstranit řadu černých skládek, a zlepšit tím
životní prostředí kolem nás. Účast dětí
na této akci je také prospěšná v rámci
další osvěty a výchovy ke správnému
nakládání s odpady.
Bohužel jak ukázal i loňský rok,
některé černé skládky se nám začaly
objevovat již za několik málo dní na
těch samých místech.
Tímto chceme apelovat na obyvatele města Liberce, aby odváželi velkoobjemový odpad, pneumatiky, vysloužilé
elektrospotřebiče a podobný odpad
na sběrný dvůr do Ampérovy ulice či
na sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové,
a tím předcházeli vytváření černých
skládek po městě.
Závěrem bychom samozřejmě
chtěli poděkovat za bezproblémovou
spolupráci všem, kteří se dobrovolně
akce zúčastnili.

Inzerce

« Letiště pro civilní dopravu

DOKONČENÍ ZE STRANY 1 ní letiště v Ústí nad Labem. „Setkání



Letecký provoz je dnes standardní
součástí dopravní infrastruktury. Představuje významnou úsporu času pro
soukromé podnikatele a společnosti.
Liberecké letiště potřebuje vybudovat zpevněnou plochu a rozšířit
zázemí. Podobně je na tom regionál-

ukázalo na nutnost spolupráce letišť.
Když se spojíme, tak budeme mít širší
možnosti získání finančních prostředků
pro rozvoj. Společně chceme usilovat
o optimální legislativní dopad na
provoz těchto letišť,“ doplnil Tomáš
Kysela.

Inzerce

--------------------------------------------------------------------------Tradiční český výrobce
zlatých a stříbrných šperků

Tucson 1,7 CRDi Go Czech! již za 579 990 Kč

Skórujte s nabídkou týmu GO Czech!

Podniková prodejna je přemístěna
z Pražské ulice 148/32

na náměstí Dr.E.Beneše 6/14
SLEVOVÝ KUPON na nákup
Platí na nákup zlatých a stříbrných šperků.
Platnost kuponu do 30.6.2016

15%
www.soliter.cz

Poznejte limitovanou edici Tucson Go Czech! a vyrazte vstříc novým zážitkům.
Kromě obdivných pohledů okolí si užijete jeho skvělé jízdní vlastnosti, úsporný
a výkonný motor 1,7 CRDi i bohatou výbavu, ve které nechybí např. navigace,
automatická klimatizace, vyhřívaný volant a sedadla, rozpoznávání dopravních
značek a další. Tucson Go Czech! vždy hraje fér.

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

•

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice
e-mail: hyundai@autokoutek.cz

Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km
Fotografie je pouze ilustrativní.

•

www.hyundai.autokoutek.cz

4

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

NESEĎTE DOMA

květen 2016 

ZOO Liberec pokřtí tygřata DFXŠ dvakrát v Jablonci
Stejně jako u předchozích úspěšných odchovů bílých tygrů
v letech 2002 a 2012 se ZOO Liberec rozhodla svěřit výběr
jmen pro malá tygřata do rukou široké veřejnosti. Křtiny
mláďat proběhnou 21. května 2016.
Jan Kubánek, ZOO Liberec

I LETOS BY zahrada chtěla získat
podobně důstojně znějící jména, která
by měla mít vztah k libereckému chovu
těchto šelem či původem odkazovat na
domovinu tygra indického.
Složení pohlaví dvojice tygřat
nebylo v době vyhlášení soutěže
o jména známé. Od 20. dubna je ale
jisté, že se jedná o páreček samce
a samice. Své návrhy na jedno mužské
a jedno ženské jméno mohli zájemci
posílat do konce dubna. Nyní probíhá
výběr vhodných jmen.
Křtiny mláďat se uskuteční v liberecké zahradě v sobotu 21. května 2016.
Uskuteční se od 13.00 na louce za vstupem do zoo. Na programu je zveřejnění
jejich vybraných jmen, vlastní křtiny
mláďat s kmotry Spejblem, Hurvínkem
a hokejisty týmu HC Bílí Tygři. Nebude
chybět povídání o tygrech, videa,
fotky, soutěže pro děti, autogramiáda
hokejistů, dvě krátká vystoupení Spejbla a Hurvajze, fotokoutek s pohárem
a s obřími plyšovými tygry.
Autoři vítězných návrhů jmen budou
odměněni nejen účastí na křtinách
a upomínkovými předměty, ale obdrží
rovněž poukazy na komentovanou prohlídku a oběd v restauraci Formanka.

Oceňovaný balet Mariky Hanouskové Dům Bernardy Alby
s původní hudbou Petra Čermáka se představí 17. června od
20 hodin na letní scéně jabloneckého Eurocentra.
Divadlo F. X. Šaldy
CO MŮŽE být lepší pozvánkou než
fakt, že tanečníci Divadla F. X. Šaldy
byli při nedávném hostování v Žitavě
oceněni standing ovation?
Jablonečtí diváci se mohou těšit
také na inscenaci Škola žen. Molièrova komedie v jedné z posledních režií

Ivana Rajmonta získala letos ocenění Komedie roku na pardubickém
GRAND FESTIVALU SMÍCHU.
Herecký koncert pro Martina Polácha a Karolínu Baranovou můžete
vidět 7. června od 20 hodin na letní
scéně jabloneckého Eurocentra.

V roce 2012 vzešlo z veřejné soutěže pojmenování mláďat – Liam, Gaia
a Sambur a návrhů se tehdy sešlo přes
dva a půl tisíce!
Mláďata bílých tygrů přišla na svět
25. 2. 2016. Od konce 15. kalendářního
týdne jsou tygřata i s matkou k vidění
ve vnitřní expozici pavilonu šelem. Neměl
by tedy být problém tygřici i s mláďaty
vidět z prostorů pro návštěvníky.
Oba jedinci mají hmotnost cca 7 kg.
Zdravotní stav je uspokojivý. Tygřata se
začala zajímat i o maso, které dostává
jejich matka Surya Bára a věnují se usilovně zkoumání okolí a hrám. Veřejnost
by se v prostorách pavilonu šelem měla
chovat ohleduplně. Hluk a fotografování s bleskem může být pro zvířata
stresující.

Lidové sady

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

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1
tel: +420 482 710 649, +420 608 014 005

20. 5. ASPM
24. 5. TRES BURROS - PERU 2015
26. 5.

Metropolitní divadlo Praha:

BREJLE

29. 5. JABLOÒOVÁ FEST 2016
4. 6. EKOFESTIVAL - Greenfest Liberec 2016
9. 6. SMETANOVO TRIO
12. 6. GODY 2016
16. 6. Divadelní spolek Kašpar: NÌŽNÁ JE NOC
22. 6. AMETYST
23. 9. ŽALMAN & SPOL Turné Žalman 70 jar
45. výroèí Divadla Sklep

20. 10. DIVADLO SKLEP: BESÍDKA 2016
27. 10. MINIPÁRTY s KARLEM ŠÍPEM
a J. A. NÁHLOVSKÝM
Prodej vstupenek na pokladnì Lidových sadù, od pondìlí do nedìle 8.00 - 18.00 hod,
tel: 482 710 649 nebo 608 014 005 nebo na www.evstupenka.cz.

Jak se dělá přímý přenos
Český rozhlas Sever chystá přímé přenosy a vy můžete být u toho.
V KVĚTNU BUDEME na
dvou zajímavých akcích,
21. května vysíláme
z liberecké zoo, chystá
se křest malých bílých
tygřat. O týden později,
29. května, vysíláme ze Staročeských
řemeslných trhů z Turnova. Opět
jsme partnerem této velkolepé akce
v areálu Muzea Českého ráje.
V ČERVNU (12. 6.) se těšte na Den
otevřených dveří libereckého rozhlasu a s tím spojený Gody festival
v Lidových sadech. Dále budeme

v Příchovicích na
akci Po stopách
Járy Cimrmana
nebo na Svatojánské pouti
v Českém Dubu.
Přijďte se za námi podívat a popovídat si s moderátory Českého rozhlasu Sever, s našimi milými hosteskami a něco pěkného si určitě od
nás odnesete. Na viděnou nebo na
slyšenou. Český rozhlas Sever vysílá
na Liberecku na 102,3 FM.
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Liberecký

Jarmark 2016
9.00
9.20
9.45
10.00
10.30
1 1.00
1 1.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

Otevření tržiště, Grál – dobová hudba
Vlček – kejklíř
Slavnostní průvod, přivítání Kateřiny z Redernu
Ambrosia – dobové tance
Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
Pawouk – katovská dílna
Grál – dobová hudba
Vlček – kejklíř
Ambrosia – dobové tance
Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
Pawouk – katovská dílna
ohňová
Grál – dobová hudba
Vlček – kejklíř
Ambrosia – dobové tance
Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
Pawouk – katovská dílna
Grál – dobová hudba
Vlček – kejklíř
Ambrosia – dobové tance
Jízda sv. Jiří – rytířský turnaj
Pawouk – katovská dílna

www.visitliberec.eu

21.15 hod.

Příběh rytíře
Rolanda,
show
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Zlatý štětec v ZŠ nám. Míru
Jubilejní 25. ročník výtvarné soutěže Zlatý štětec se
uskutečnil 27. dubna na ZŠ nám. Míru. Zúčastnily se jej
rekordní čtyři stovky dětí ze 190 školských organizací.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

MŠ Korálek na národní přehlídce

Barbora Melicharová, ZŠ nám. Míru
DĚTI JSOU při soutěži rozděleny do kategorií po jednotlivých ročnících a kreslí
suchými pastely. Na práci
mají 60 minut.
Na na ZŠ nám. Míru již
tradičně organizujeme
školní kolo, neboť z řad
našich dětí je o účast
v soutěži obrovský zájem.
Jako téma jsme zvolili
KAREL IV. – císař, rytíř,
vzdělanec, stavitel a člověk. Karel IV.
se na dětských obrázcích proháněl na
koni, studoval knihy, stavěl hrady i svůj
Karlův most.
V oblastním kole jsme pak oslavili
úspěchy našich sportovců tématem
ŽIJEME SPORTEM. Soutěžící ve svých
dílech ztvárnili širokou škálu sportů
a mnohým z nich se podařilo skvěle
zachytit sportovce v pohybu.
Hned po odevzdání výkresů se do
práce dala porota, která se skládala

Z oblastní liberecké přehlídky Liberecká Mateřinka 2016, které se zúčastnilo celkem 17
mateřských škol z Libereckého kraje, byla na celostátní přehlídku Mateřinka 2016 nominována
liberecká mateřinka BERUŠKA. Reprezentovala naše město s kombinovaným vystoupením
„Žádné dítě neváhá, správné číslo zavolá“.
Všechny mateřské školy, které se v únoru 2016 zúčastnily Liberecké Mateřinky 2016, budou
svá vystoupení opět prezentovat na letní akci, kterou MŠ Korálek připravuje společně se
ZUŠ, JERGYM a SOŠP. Akce má název FESTIVAL TALENTU a proběhne 22. června na nám. Dr. E.
MŠ Korálek
Beneše.

z předních výtvarníků Liberce: Marie
Davidové, Jaroslava Švihly, Karla
Janouška, Josefa Vinkláta (ten vítězům
daroval obrázek) a Jana Luňáčka. Grafik
Václav Plechatý věnoval na diplomy
svůj obrázek.
Atmosféra na naší soutěži je opravdu unikátní. Děti z různých škol kreslí
Šrekův bahňák, šnečí sliz, netopýří nožičky nebo
společně, mohou porovnat své výkresy
lopuchové listy… Takové jídlo na výběr čekalo na žáky
s ostatními soutěžícími a pohybují se
a učitele ZŠ Sokolovská na čarodějnice. A nejen to.
v blízkosti renomovaných výtvarníků,
Ludmila Moravcová, ředitelka ZŠ Sokolovská
kteří jsou pro ně velkou inspirací.
RÁNO VŠECHNY
hemžící se malé
čaroděje a čarodějnice školou povinné
uvítala hlavní čarodějnice akademie
V dubnu měl pěvecký sbor Slunečnice ze ZŠ Švermova
spolu s novým čaronapilno víc než kdy jindy. Dvakrát si totiž vyjel změřit své
dějným zvoněním.
síly s jinými zpěváky na soutěžní přehlídky.
A začalo čarodějnické učení.
ratoře, temných hradů nebo historie
Jarmila Hegrová, ředitelka ZŠ Švermova
Ve všech třídách prvního i druhého honu na čarodějnice.
stupně se přednášelo čarodějnické
Na nejmenší čaroděje a čarodějnice
umění – například cizojazyčná zaří- čekala také spousta čarodějných her
kávadla, počítání ingrediencí do kou- a soutěží v tělocvičně, které pro ně
zelných lektvarů, tajné čarodějnické pomohli uspořádat nejstarší spolužáci
hádanky, zkoumání čarodějné labo- z čarodějnické školy.

Šnečí sliz a netopýří nožičky

Slunečnice si dvakrát vyzpívala
bronzové pásmo

Chleba s Diviznou

POPRVÉ SE jelo 8. dubna na Zahradu
písní do Prahy a o týden později do sousedního Jablonce nad Nisou na krajské
kolo 26. celostátní přehlídky školních
dětských pěveckých sborů.
Sbor se po tvrdé přípravě a soustředěních velmi úspěšně zhostil svého
úkolu a s repertoárem, který tvořily jak
lidové dvouhlasé písně, tak písně například od E. Hradeckého a J. Žižkové, si
vybojoval v obou soutěžích krásné
bronzové pásmo.

Dalším velkým úspěchem sboru
Slunečnice je také to, že dostal
pozvání na 16. ročník Jabloneckého
hudebního festivalu, který se bude
konat ve čtvrtek 26. května 2016
v Městském divadle Jablonec nad
Nisou. Tato akce je součástí Týdne
uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby.
Slunečnici blahopřejeme a držíme
palce, aby její členové svými hlasy dál
rozdávali radost.

Příběh neobyčejného semínka prožily v dubnu děti 2.B ze ZŠ Vrchlického v ekologickém
středisku Divizna. Program byl úžasný. Děti začaly poznáváním semínek a na konci si dokázaly
upéct chlebové placky. Ovšem bylo nutné si mouku ze semínek namlít. Zjistily také, že semínka
umí dělat muziku, hrály semínkové pexeso a vyráběly ze semínek obrázky. A nakonec všeho si
zazpívaly o semínkách písničky. 
II.B spolu s paní učitelkou Ryšánkovou

MY
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Zápisy do MŠ od r. 2017: více byrokracie i chaosu
Letošní zápisy do mateřských škol byly podle dosavadní praxe posledními v řadě. V dubnu schválená novela školského
zákona přikazuje obcím (i přes jejich velký, ale neúspěšný odpor) od roku 2017 zavést i do předškolního vzdělávání tzv.
spádové obvody, jak je známe ze základních škol, se všemi jejich negativními dopady.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
SOUBĚŽNĚ VSTOUPÍ v platnost
povinný poslední rok v mateřské škole
pro budoucí prvňáky a postupně
i právní nárok na místo pro děti čtyř-,
tří- a dvouleté. Prezident republiky
zákon vetoval, bude se tedy o něm
znovu hlasovat v Poslanecké sněmovně PČR.
I pro Liberec bude nový zákon především znamenat novou spádovou
vyhlášku, vydanou někdy na přelomu
letošního a příštího roku, která určí
počet spádových obvodů mateřských
škol na území města a přiřadí jim konkrétní ulice a domy. V tuto chvíli máme
k diskuzi připravena dvě možná řešení,
přičemž obě zachovávají současný
počet 31 mateřinek.
JEDEN SPÁDOVÝ OBVOD (SO)
PRO VŠECHNY MŠ
Tato varianta stanovuje jeden SO na
celé území města, což by se z pohledu
rodičů nejvíce blížilo dosavadnímu
modelu volného výběru mateřské
školy. Na druhou stranu to vzhledem
k tomu, že v takovém případě budou

mít všechny děti právo na
přednostní přijetí v každé
MŠ, může znamenat velké
komplikace při správním
řízení, jímž každý zápis je,
a tedy třeba i riziko losování dětí v nejatraktivnějších
školkách a lokalitách.
PŘEKRYVNÉ SPÁDOVÉ
OBVODY PRO VÍCE MŠ
Tato alternativa pak
počítá s X spádovými obvody na území
města (nyní pracujeme s počtem 11),
přičemž každý z nich bude společný
pro více škol, v praxi patrně od dvou do
čtyř. To více ctí logiku lokálnosti (děti
mají přednost zápisu ve školkách nejblíže bydlišti), ale zase kvůli napjatým
kapacitám výrazně ukrajuje z možnosti
svobodného výběru MŠ. Správní řízení
by bylo na druhou stranu jednodušší
a riziko losování dětí nižší.
V obou případech bohužel musíme
počítat s tím, že se podobně jako
u základních škol široce rozvine tzv.
spádová turistika dětí (rodičů), v jejichž

duálně doma nebo i v přípravné třídě
ZŠ. Školka mu i přesto musí celý rok
držet jeho místo na úkor ostatních dětí
a nejméně jednou do roka přezkoušet
jeho dispozice k budoucímu nástupu
do 1. třídy.

obcích mateřské školy vůbec nemají.
A pokud k tomu připočteme i právní
nárok pro děti čtyř-, tří- a dvouleté
s účinností v letech 2017, 2018 a 2020,
který je pro rodiče volbou, ale obce
povinností, mohou být spádová turistika z cizích obcí a tlak na liberecké MŠ
v dalších letech skutečně dramatické.
Z hlediska kapacit mateřských škol
je velice problematickým ustanovením zákona i povinný poslední rok
v MŠ – každý předškolák musí být od
roku 2017 pod hrozbou pokuty zapsán,
aniž by ale byl nucen MŠ navštěvovat,
protože může být vzděláván indivi-

Vyberte si příměstský tábor v Liberci
Prázdniny se blíží, dovolená nestačí a je třeba vymyslet nějaký zajímavý program pro děti.

ELEKTRONIZACE ZÁPISŮ DO MŠ
Nesmyslným zákonným paragrafům
chceme do jisté míry čelit elektronizací
zápisů do MŠ, která by nové byrokratické zatížení měla učinit o něco snesitelnějším. Po vzoru Brna, Zlína, Plzně
či Ústí nad Labem (tam jsme sledovali
práci se systémem přímo na místě)
by se rodiče k zápisu předregistrovali
na speciálním portálu, uvedli by svou
preferenci (volbu či volby mateřských
škol), čímž by zjednodušili administrativu například s tzv. vícečetnými zápisy
a měli online zpětnou vazbu o umístění
svého potomka. Systém navíc povede
jednoznačně k transparentnosti zápisů.
Na implementaci do prostředí Liberce již pracujeme a výsledek chceme
předvést ve druhé polovině letošního
roku.

07– 08 | 20
16

Redakce
V LETOŠNÍM ROCE je nabídka libereckých příměstských táborů velmi
pestrá a je zaměřena i na děti předškolního věku, takže si vybere každý.
Děti se mohou těšit na velmi různorodé aktivity – příměstské tábory jsou
zaměřeny na sport, tanec, divadlo,
tvoření, keramiku, ale i hledání pokladů, modelářství a mnoho dalšího.
Cena se podle zaměření tábora
pohybuje od cca 1 000 až po 4 000
Kč a její součástí je odborný dohled,
stravování, pitný režim, materiál, případně i vstupné a jízdné. Příměstské
tábory se o děti postarají od pondělí
do pátku pod dohledem kvalifikovaných vedoucích v době, kdy jsou
rodiče v práci.
Podrobné informace se dozvíte na
uvedených internetových adresách
a kontaktech.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V LIBERCI

a mládeže Větrník. Ten již tradičně
nabízí velký výběr aktivit po celou
dobu letních prázdnin. Některé
turnusy jsou už vyprodané, takže
doporučujeme jednat rychle.
www.ddmliberec.cz
Tematické příměstské tábory,
které se budou konat na ZŠ Lesní
v Liberci nabízí A‑Z Schola – Centrum vzdělávání a volnočasových
aktivit.
www.azschola.cz

Děti školního věku si určitě vybeV průběhu letních prázdnin orgarou v pestré nabídce Domova dětí nizuje ve Vesci Sportkids příměst-

ské cyklo tábory a cyklo školky pro tábor Hravé prázdniny se Sport
děti z Liberce. Denně od 7.15 do parkem Liberec. Na výběr jsou
16.30 je provází zkušení instruktoři během prázdnin čtyři turnusy.
a dětem ukazují krásy i rizika cykliswww.sportparkliberec.cz
tiky.
www.sport‑kids.cz
Příměstský tábor plný pokusů,
Tancechtivé děti se dosyta vydo- zkoumání přírody a legrace pro děti
vádí na táboře pořádaném taneční od 6 do 11 let slibuje Veselá věda.
skupinou A‑ Styl. I letos je pro děti Termíny: 11. 7. –15. 7. , 18. 7. –22. 7. ,
připravena možnost aktivního trá- 8. 8. –12. 8.
vení prázdnin pod vedením zkuwww.veselaveda.cz
šených lektorů A‑Stylu Liberec. Ti
připravili originální program, který
Letní školičku nabízí sdružení
Motyčkovic Klika, a to hned v někomá ambice víc než jen „pohlídat“.
www.astyl.cz lika turnusech. Děti čeká především
zábava a pobyt venku.
Stejnou tradici v Liberci mají také www.motyckovicklika.cz
Týdny pohybu hrou, které každoročně pořádá Technická univerzita,
Jako každý rok i letos horolezecké
a to v sedmi týdenních turnusech. centrum Šutr pořádá outdoorový
www.tphliberec.cz příměstský tábor nejen pro malé
horolezce. K dispozici je celkem šest
Zábavný sportovní program, termínů v průběhu letních prázdnin
poznávací výlety do okolí i nahléd- 2016. Veškeré vybavení a ostatní
nutí do zázemí vrcholových spor- služby jsou zahrnuty v ceně.
tovců má připraven příměstský www.sutr.cz/tabor
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Z autobusového nádraží zmizí
ostudné stavební buňky
Autobusové nádraží se po mnoha letech konečně dočká
změny. Ostuda v podobě stavebních buněk zmizí, vznikne
nová moderní odbavovací hala, ale také parkovací dům
pro 225 automobilů. Myslí se i na cyklisty, kteří získají
bezpečné úložiště pro 30 kol.
Redakce
NOVÉ NÁDR AŽÍ bude
postaveno díky evropským
dotacím z Integrovaného
plánu rozvoje území Liberec –
Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
Předpokládaná celková cena
je 160 miliónů korun.
„Abychom dosáhli co
nejlepšího výsledku, bude
konečná podoba výsledkem
soutěže více architektů. Soutěži ale
musí předcházet podrobné a promyšlené zadání města jako hlavního investora. Cílem určitě není utratit 160 miliónů korun za každou cenu, ale chceme
připravit moderní, provozně úsporné
a architektonicky kvalitní autobusové
nádraží,“ říká náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan
Korytář.
Záměrem Liberce je do budoucna
soutěžit pokud možno všechny nové
stavby. Nejde však jen o soutěž, té
musí předcházet příprava kvalitního
a promyšleného zadání. Ze špatného
zadání totiž dobrý projekt nevznikne.
I když bude příprava delší a náročnější,
výsledek by měl být lepší. Nemělo by
v budoucnu docházet již k tomu, co se
stalo například v zoo, kde sice vznikl

nový vchod, ale není u něj dostatek
parkovacích ploch.
„I na tomto projektu je vidět, že tvrzení o zastavení rozvoje Liberce nejsou
pravdivá. Podobných akcí připravujeme více. Často ale bohužel začínáme
od nuly, jelikož zde připravené projekty
téměř chyběly,“ dodal náměstek primátora Jan Korytář.
Nový autobusový terminál, rekonstrukce bývalé galerie, vybraných škol
a tramvajových tratí či výstavba nových
cyklostezek budou financovány z programu IPRÚ, ve kterém je pro Liberec
alokována více než miliarda korun. Na
rozdíl od předchozích let nyní existuje
jednoznačná shoda na tom, že tyto
dotace budou přednostně využity
v rámci majetku města, nikoliv na soukromé projekty.

Liberečané otevřeli diskuzi
o dopravních problémech
Nový městský portál o dopravě probudil mezi občany
zájem o řešení nebezpečných úseků na silnicích.
Jan Král

NA RISKANTNÍ místa pro
chodce i motoristy začali
liberecký magistrát aktivně
upozorňovat lidé prostřednictvím webu bezpecnadoprava.liberec.cz. Magistrát
ho zpřístupnil v dubnu, aby
seznámil veřejnost s body
častých dopravních kolizí,
které chce do dvou let
s pomocí evropských dotací
odstranit.
„Občané na tomto
webu mohou připomínkovat navržená opatření, a pokud jejich návrhy
budou odpovídat dopravním přepisům
a normám, rádi k nim přihlédneme,“
doplnil Tomáš Kysela, náměstek pro
technickou správu majetku města.
Město také získalo nové podněty od
občanů k dalším rizikovým místům
v Liberci. I těmi se bude v budoucnu
zabývat.
Město o dotaci na bezpečnou dopravu požádá ministerstvo pro místní
rozvoj koncem dubna. Evropská podpora má vyřešit minimálně 13 ožehavých dopravních lokalit v Liberci a také
umožnit vybudování smíšené stezky
pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská, na kterou připravil projekt Městský

obvod Vratislavice nad Nisou. Oblíbená trasa je nyní zanedbaná a zarostlá
náletovou vegetací. Plánované úpravy
přijdou celkem zhruba na 30 miliónů
korun, přibližně polovinu částky by
mohla pokrýt dotace z operačního
programu zaměřeného na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu chodníků.
Na pozitivní proměny se mohou
těšit v Hanychově, na Františkově nebo
na Kunratické. Přechody mají zase snížit
nehodovost ve Zhořelecké a Londýnské ulici.
Pokud by město neuspělo s žádostí
o evropské peníze, zkusí později získat
podporu z národních programů, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

WWW.BEZPECNADOPRAVA.LIBEREC.CZ

Rozhodnutí ministerstva financí ulevilo zaměstnancům
dopravního podniku a dalo zelenou dalším investicím
Liberecký dopravní podnik nebude muset vracet 79 miliónů korun, které dostal jako dotaci na modernizaci tramvajové
trati mezi Libercem a Jabloncem. Tak zní rozhodnutí ministerstva financí. Radost musí ale vedení dopravního podniku
zatím ještě tlumit.
Pavel Šulc, předseda představenstva DPMLJ, a. s.
MINISTERSTVO BUDE rozhodovat
také o druhé vratce dotace 111 miliónů
korun, která se týká další části rekonstruované trati. První rozhodnutí je
v tuto chvíli určitě pozitivním signálem.
DOPRAVNÍ PODNIK NEPOCHYBIL
Vedení dopravního podniku a jeho
zaměstnanci mají po několika letech
čekání na závěr šetření důvod k radosti. Ministerstvo financí rozhodlo, že
dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou nemusí vracet část z evropské dotace, použité na modernizaci
tramvajové tratě mezi oběma městy.
Poskytovatel dotačního programu
vytýkal údajné porušení rozpočtové

kázně, když zakázku týkající se zmíněné
rekonstrukce, která probíhala v letech
2008 až 2010, rozdělil dopravní podnik
na dvě části. To byl důvod, proč poskytovatel dotace žádal vrátit dohromady
zhruba 190 miliónů korun.
O účelovém rozdělení se však nedá
vůbec mluvit. Dopravní podnik si od
samého začátku stál za tím, že nebylo
možné obě zakázky spojit kvůli nejasnostem kolem vedení tratě areálem
bývalé Textilany, kde se trasování několikrát měnilo. Stavbu proto ani nebylo
možné realizovat v jednom roce.
Rozhodnutí, proti kterému není
odvolání, se sice týká pouze jedné ze
dvou částí, a to úseku trati Fügnerova –

Mlýnská – Klicperova, na kterou dostal
podnik dotaci necelých 80 miliónů. I tak
je tento závěr velkou úlevou nejen pro
vedení společnosti, ale také zaměstnance. Ti se po celou dobu, co se kauza objevovala v médiích, setkávali s ukvapenými a pro dopravní podnik poškozujícími
výpady některých zastupitelů.
„Je to klasický případ toho, kdy nebyla
dodržena pravidla pro dělení zakázek,
která jsou zákonem stanovena,“ objevilo
se například v regionálním tisku jako
citace jednoho ze zastupitelů. Na zjišťování, proč se takto vnášela nejistota
i mezi cca 400 zaměstnanců dopravního podniku, kteří ke své práci potřebují
klid a jistotu, zatím nepřišla doba.

Obě zakázky už v minulosti prověřoval i úřad na ochranu hospodářské soutěže, žádné pochybení ani
tehdy nenašel. Jeho rozhodnutí teď
potvrdilo také ministerstvo financí
a do jisté míry umlčelo ty, kteří rozdělení zakázky mylně považovali za
účelové.
Díky stanovisku ministerstva financí nejsou ohroženy další velké stavby,
které dopravní podnik plánuje realizovat za pomoci dotačních titulů.
V roce 2017 chceme zmodernizovat
například tramvajovou trať v Rumunské ulici a jakékoliv opačné rozhodnutí
ministerstva financí by dalším investicím nenahrávalo.
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Rada města 19. dubna 2016

Vzájemný převod Sluníčka
a Větrníku započal
Rada města fakticky zahájila
první kroky k vzájemnému převodu příspěvkových organizací
DC Sluníčko a DDM Větrník mezi
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. Poměrně složitá operace, která bude účinná
k 1. 9. 2016, zahrnuje bezúplatnou
výměnu nemovitostí, zrušení původních příspěvkových organizací
i zřízení nových, stejně jako konkurzy na jejich ředitele. Záměry převodů Sluníčka a Větrníku
schválila obě zastupitelstva už
v únoru 2016.
„Na základě znaleckých odhadů daruje město kraji nemovitosti
v hodnotě 30,8 miliónu, kraj městu
v hodnotě 13,5 miliónu. To je ale
vyváženo tím, že kraj přebírá organizaci s mnohem vyšším provozním
příspěvkem – v roce 2015 takřka 25
miliónů pro Sluníčko oproti třem
miliónům pro Větrník – i rozsahem
odborných činností. Souběžně se
město zavazuje i nadále částečně
dotovat provoz jeslí v Holečkově
ulici částkou 2 milióny po dobu 10
let za podmínky, že kraj v nich zachová stávající režim veřejné služby,“ vysvětluje náměstek primátora
Ivan Langr.

Třídění bioodpadu je
v Liberci opět dostupnější
Dalších 1 000 hnědých popelnic
na biologicky rozložitelný odpad
z domácností rozmístí po městě
v letošním roce liberecký magistrát. O přistavení nádoby na třídění
mohou Liberečané žádat od loňského roku, kdy město vyhovělo
celkem 1 200 žádostem. Radnice
letos na jaře rozveze k jednotlivým
domům 600 nádob na bioodpad,
zbylých 400 přidělí na podzim. Za
jejich umístění i pravidelné vysypávání, tedy svoz bioodpadu, nebudou lidé platit nic navíc.

Město přispěje na
Veletrh dětské knihy
Také v letošním roce přispěje
město Liberec na pořádání Veletrhu dětské knihy. Poskytne dotaci ve
výši 200 tisíc korun. Oblíbený veletrh se bude konat opět v plném rozsahu ve dnech 2.–4. června 2016
v prostorách libereckého Kolosea.
Návštěvníci se na veletrhu již tradičně potkají s autory, ilustrátory,
tvořivými dílnami, Listováním, výstavami a velkou produkcí dětských
knih, kterou dovezou do Liberce jejich nakladatelé.
www.liberec.cz/rada
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Liberec bude čistší. Město vyčlení
pracovníky na rychlý úklid
Město Liberec se chce rychleji vypořádat s nepořádkem
v ulicích. Vytvoří skupinu čtyř externích pracovníků, kteří
budou mít za úkol zajistit úklid v krátkém čase.
Redakce
MAGISTRÁT TAK reaguje na zvýšený počet žádostí občanů týkajících se
posílení údržby, zejména ploch veřejných prostranství. Jen za posledních
osm měsíců obdržely odbory správy
veřejného majetku, ekologie a veřejného prostoru 125 písemných podnětů a dalších 47 telefonických podnětů.
Nepůjde přitom jen o úklid pohozených odpadků, ale také o drob-

nou údržbu veřejné zeleně, nátěry
konstrukcí, likvidaci nepovolených
reklam nebo opravy laviček a podobně.
Náročnější a odborné opravy,
například opravy výtluků, dopravního značení, osvětlení, řezy dřevin
nebo herních prvků, budou zajišťovat zhotovitelé na základě stávajících
údržbových smluv.

Z Liebiegova paláce se má stát
Centrum aktivního života
Liberečtí radní schválili projektový záměr, který by měl do
nevyužitého Liebiegova paláce vrátit život, a to za pomoci
peněz z IROP prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje
území (IPRÚ). Do roku 2020 by měl na místě bývalé Oblastní
galerie vzniknout prostor pro setkávání členů místních
komunit napříč generacemi a zázemí pro poskytování řady
sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.
Redakce
V SOUČASNOSTI V LIBERCI
není dostatečně velký veřejný
objekt, ve kterém by byly soustředěny a poskytovány služby
různého charakteru a kde by se
zároveň setkávaly různé komunitní skupiny. Navíc řada sociálních služeb a jiných veřejně prospěšných aktivit je provozována
v prostorech, které již nedostačují či nejsou v dobrém technickém
stavu.
„Obnova bývalé galerie je
jeden z klíčových projektů, v jeho
přípravě nechceme nic podcenit.
Věřím, že se toto místo v budoucnu
stane skutečným Centrem aktivního
života a že si sem najde cestu mnoho
Liberečanů. Osobně stále věřím
tomu, že se v budoucnu podaří
získat do vlastnictví města i liberecký zámek s přilehlým parkem,
a vznikne tak jeden ucelený areál.
Prvotní je ale nyní oprava bývalé
galerie, která již v majetku města je,
a dotace na její rekonstrukci je předjednaná,“ uvedl náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace Jan Korytář.
Očekává se, že by Centrum aktivního života sloužilo denně řádově
stovkám návštěvníků. Využívali by
ho jak senioři a zdravotně a sociálně
znevýhodnění, tak i matky s malými
dětmi, mládež a občané všech věko-

vých kategorií sdružení do zájmových spolků, iniciativ a komunit.
Předpokládané náklady projektu jsou 210 000 000 Kč, z toho
dotace IROP by činila 178 500 000
Kč a dotace ze státního rozpočtu
10 500 000 Kč (85 % IROP, 5 % státní
rozpočet). Spoluúčast města by měla
včetně 5% rezervy činit nejvýše
31 500 000 Kč (15 %).
Památkově chráněný Liebiegův
palác převzalo město Liberec do
svého majetku ve značně zchátralém
stavu po přestěhování galerie do
Lázní počátkem roku 2014. Nechalo
opravit světlíky, kterými zatékalo,
a vyčistit zahrady. Galerie dostala
nové zabezpečení včetně fotopastí
a celý prostor kontrolují protipožární
čidla. Jen udržování budovy znamená pro město roční náklady ve výši
1,3 miliónu korun.

ZPRÁVY Z RADY


Rada města 3. května 2016

Město je pro zkrácení
intervalů tramvaje č. 11
Liberečtí radní vzali na vědomí
návrh krajského úřadu na posílení
meziměstských spojů tramvajové
linky č. 11. Náměstek primátora pro
technickou správu majetku Tomáš
Kysela myšlenku posílení spojů na
nejvytíženější lince příměstské dopravy v Libereckém kraji jednoznačně podporuje.
„S návrhem zkrátit na vybraných
spojích linky č. 11 současné patnáctiminutové jízdní intervaly se dlouhodobě ztotožňujeme. Nutnost
navýšení počtu spojů nám ostatně
potvrdil i dopravní průzkum, realizovaný na konci loňského roku. Před
případným posílením tramvajových
spojů do Jablonce nad Nisou však
ještě musíme nalézt s Libereckým
krajem shodu na celkové výši krajského příspěvku na provoz této linky,“ informoval náměstek Kysela.

Infocentrum u Ještědu
ve stejném režimu
Provoz Turistického informačního
centra (TIC) v Horním Hanychově,
které je dnes již nepostradatelným
turistickým stánkem pro návštěvníky Ještědu a širokého okolí, bude
i letos zajišťovat Milan Turek a Kalendář Liberecka. Rozhodli o tom
liberečtí radní, kteří schválili uzavření Smlouvy o poskytování služeb
provozu TIC.
Fungování Turistického informačního centra je nezbytné v zájmu
rozvoje služeb pro návštěvníky
města. Už jen s ohledem na turisticky frekventovanou lokaci v blízkosti
konečné zastávky tramvaje, lanovky a vstupu do Sportovního areálu
Ještěd.

Opravy ulic a děr
na silnicích za 13 miliónů
Radní schválili zhotovitele oprav
ulic Oblačná a Šamánkova, navazujících na stavební práce vlastníků
technické infrastruktury, a plošných oprav výtluků na komunikacích. Práce provedou společnost
STRABAG, a.s. (4,7 mil.) a EUROVIA CS, a.s. (3,09 mil.), které nabídly v tendru nejnižší ceny.
O opravu výtluků po zimě se postarají technické služby, které také
přišly s nejnižší nabídkovou cenou,
konkrétně 5 506 586 Kč bez DPH.
„Z ulic, na jejichž komunikacích se
letošní zima podepsala nejvýrazněji,
se dá jmenovat například Broumovská, Plátenická, Hrubínova, Ostašovská a další,“ podotkl náměstek
primátora pro technickou správu
majetku Tomáš Kysela.
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Liberečané ničí svoje město! Změny na přehradě začnou letos
Lidé v Liberci ničí zeleň, ploty, dětská hřiště a jejich
vybavení a kradou mobiliář. Případů vandalismu a krádeží
stále přibývá. Náklady města na opravy stoupají do stovek
tisíc korun.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

JEDNÍM Z NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH případů bylo poničení patnácti lip ve Dvořákově ulici v minulém roce. Pachatele
se ale bohužel nepodařilo vypátrat.
Podobným případem z podzimu loňského roku bylo přelomení třech platanů vysazených v ulici 1. máje. Pachatel
bohužel opět nebyl chycen.
Dalším z mnoha případů byl mladík,
který se v opilosti vyřádil na stromu
před kostelem sv. Antonína. K jeho
smůle ho zachytily kamery a náklady spojené s novou výsadbou musel
uhradit. K podobným činům ale patří
například i odcizení topolu v Břetislavově ulici ze stráně mezi panelovými
domy na sídlišti v Pavlovicích či odcizení dokonce třech stromů z parku na
Sukově náměstí.
Důvody, které vedou k odcizení
celých stromů či vandalismu na nově
vysazených, mladých stromcích, jsou
zcela nepochopitelné.
Podobnými případy jsou i projevy
vandalství a pokusy o krádež městského mobiliáře. V loňském roce odbor
ekologie a veřejného prostoru musel
řešit například odcizení řídicí jednotky zavlažovacího systému v Zahradě
vzpomínek. V současné době odbor
řešil i vandalismus na dětském hřišti
v podobě prokopnutých kreslicích
tabulí v parku Prokopa Holého.
Zjevnou přípravou k odcizení se

zabýval prozatím neznámý pachatel
přímo v centru Liberce na Soukenném
náměstí, kde úhlovou bruskou nařízl
podpěrné sloupky odpadkových košů.
Přičemž koše poničil natolik, že se
budou muset oba vyměnit.
Mnoho případů musí pracovníci
odboru EP řešit i na nově revitalizovaném sídlišti v Rochlici. Vandalové se zde
často vyřádí na herních prvcích na dětských hřištích či například na oplocení
sportovních hřišť a podobně. Město
poté musí vynaložit vysoké finanční
částky na zakoupení náhradních dílů
k těmto originálním herním prvkům.
V současné době Rada města Liberce odsouhlasila nákup náhradních dílů
na dětská hřiště v Rochlicích ve výši
273 238 Kč včetně DPH. Po objednání
a dodání budou herní komponenty
ještě na jaře instalovány pracovníky
Technických služeb města Liberce tak,
aby byly opět funkční.
Touto cestou bychom chtěli apelovat
na všechny občany města Liberce, aby
se více rozhlíželi kolem sebe a nebyli
lhostejní k něčemu, co jim bude podezřelé jako poškozování majetku nejen
statutárního města Liberce. Pokud
spatříte poškozování či odcizování
věcí vandalem, prosíme, kontaktujte
Městskou policii Liberec. Budeme rádi,
když se podaří těmto zbytečným činům
předcházet.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ

Liberecká přehrada se během příštích dvou let změní. Na
projektu se bude podílet město a Povodí Labe. Cílem je
nabídnout lepší podmínky pro rekreaci v místě, které mají
Liberečané ve velké oblibě.
Karolína Hrbková, náměstkyně pro úz. plánování, veřejnou zeleň a životní prostř.

TÉMA PŘEMĚNY liberecké přehrady
v atraktivní místo se v minulosti otevíralo bohužel vždy až před volbami.
Politici slibovali téměř nemožné,
ale jakmile usedli do funkcí, na sliby
zapomněli. Stávající stav okolí nádrže
Harcov je však přes předchozí sliby
stále ostudný.
Jde především o rozblácenou promenádu, špatný přístup k vodě a neupravenou zeleň. Potřebné úpravy,
po kterých Liberečané hlasitě volají
dlouhé roky, budou dokončeny do
dvou let. První změny budou viditelné
již letos.
Hlavní překážkou při komplexním
řešení byl a je náhon, který kopíruje
cestu na severním břehu nádrže. Navazuje na pobřežní zeď, která je majetkem Povodí Labe, přičemž vlastníkem
náhonu je město. Dokud nebudou
vyřešeny otázky ohledně náhonu,
plány oprav se nikam neposunou.
Povodí Labe v nejbližší době

rozhodne, zda náhon do budoucna
opraví a využije, nebo ho zasype.
Od toho se pak bude odvíjet další
revitalizace nádrže Harcov. Bez
dohody města a Povodí Labe totiž
jakýkoliv větší investiční záměr
nemá význam.
Ještě v letošním roce nechá radnice
instalovat nová schodiště do vody. Ta
nahradí stávající, již dožilá kamenná
schodiště na pláži.
V další fázi úprav přijdou na řadu
tři nová pevná mola. Budou umístěna u pobřežní zdi směrem od pláže
k Bílému mlýnu, aby se zvětšila celková
plocha pro návštěvníky přehrady.
Vedle lepšího vybavení pro návštěvníky přehrady jsme začali pracovat
ještě na jednom souvisejícím problému, kterým je kvalita vody v přehradě.
Cílem je odstranit zdroje znečištění
v povodí harcovského potoka, aby
voda v přehradě měla v budoucnu lepší
kvalitu.

POČÍTEJTE AUTA S NÁMI!
Statutární město Liberec se zúčastní sčítání dopravy na území
města v rámci Celostátního sčítání dopravy 2016.

SČÍTÁNÍ SE MOHOU ÚČASTNIT OBČANÉ FORMOU PLACENÉ BRIGÁDY
Sčítač by měl být starší 18 let. V případě, že je ve věku 16 až 18 let, je nutné
doložit podpis zákonného zástupce, mladší osoby se sčítání bohužel nemohou
zúčastnit.
Předpokladem pro výběr sčítačů je pečlivost a odpovědnost a dále rozpoznání jednotlivých druhů vozidel (osobní, nákladní, motocykl, cyklista apod.).
Před samotným sčítáním každý sčítač projde základním školením bezpečnosti pohybu na komunikacích a školením metodiky pro správné sčítání
vozidel.

Práce bude odměňována na základě podepsané dohody o provedení práce mezi statutárním
městem Liberec a sčítačem. Odměna bude činit 60 Kč/hodinu. V případě podepsání daňového
prohlášení na statutárním městě Liberec nebudou studenti platit daň, a to za podmínky, že
student může mít podepsané daňové prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele v kalendářním měsíci. Pokud takové prohlášení již tedy podepsal (podepíše) u jiného zaměstnavatele,
odměna se bude zdaňovat podle zákona (15% srážková daň).
Sčítání bude probíhat v těchto termínech:
· 19. května
(čtvrtek)
7–11 hodin
· 19. června
(neděle)
16–20 hodin
· 20. července (středa)
13–17 hodin
· 16. září
(pátek)
14–18 hodin
· 21. září
(středa)
7–11 hodin
· 20. října
(čtvrtek)
13–17 hodin
Pokud máte o brigádu zájem, zašlete prosím informace na e-mail: lenertova.lenka@magistrat.liberec.cz,
popř. tel. 485 243 516. (Uveďte jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště a tel. kontakt osob, které by se
této akce chtěly zúčastnit a v jakých termínech.)

CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2016

Z
 RADNICE A MĚSTA
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Náklady na zimní údržbu silnic byly
vyšší než v loňském roce
Zima v Liberci byla podprůměrná, ale podobná té minulé. Náklady na údržbu komunikací ve městě dosáhly částky
necelých 23 mil. Kč bez DPH.
Markéta Šádková, Technické služby města Liberce, a. s.
ZIMNÍ OBDOBÍ bylo oficiálně zahájeno 1. 11. 2015, ale mělo velmi pomalý
nástup. V první polovině listopadu
bylo nezvykle teplo a díky tomu mohly
Technické služby města Liberce (TSML)
začít se zimní údržbou až 20. 11. 2015.
Největší výkony sypačů a ostatní zimní
techniky si vyžádal leden, kdy byl spad
sněhu v Liberci 41 cm.
„Celkem v letošní zimě napadlo
80 cm sněhu, což je méně než loni.
Na druhou stranu padal sníh častěji
s menší intenzitou a bylo více dnů
s teplotami pod bodem mrazu, a proto
byla údržba silnic nákladnější než loni,“
uvedl Ing. Malaník, vedoucí zimní
údržby TSML.
Za celé zimní období najely sypače

přes 23 000 km, bylo spotřebováno 3 761 tun posypového materiálu
a 280 000 litrů solanky.
Vzhledem k teplému počasí mohli
zaměstnanci TSML provádět jiné práce,

např.: kácení stromů, řezy keřů, opravy
výtluků studenou balenou nebo strojní
a ruční úklid.
„Průběžně jsme uklízeli vozovky
a chodníky od soli a inertního mate-

riálu, a tím urychlili každoroční úklid
nečistot po zimě,“ dodal Ing. Malaník.
Technické služby udržovaly 407 km
vozovek, 165 km chodníků a další prostranství ve vlastnictví města Liberce.
Organizace zimní údržby byla zajišťována dvěma spolupracujícími dispečinky,
z nichž jeden fungoval 24 hodin denně.
Dispečeři byli nepřetržitě na telefonu,
sledovali vývoj počasí a řídili zásahy
zimní údržby podle aktuální situace.
Zimní údržbu zajišťovalo 108
zaměstnanců TSML, kteří využívali
64 ks mechanizace a pro další výpomoc byli připraveni externí dodavatelé. Všem patří velké poděkování za
dobře odvedenou práci během zimní
údržby.

Teplárna zmodernizuje parovod
do Pavlovic, trubky zmizí i z Nisy

Nová etapa teplárenství v Liberci byla zahájena vloni na podzim, kdy oba akcionáři podepsali dohodu o společném
postupu. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že Teplárna Liberec sníží cenu tepla a začne s modernizací parovodního
potrubí. U obou akcionářů zároveň dojde ke snížení nájemného, které v minulosti výrazně ovlivňovalo cenu tepla pro
liberecké domácnosti.
Ondřej Petrovský a Filip Galnor, zastupitelé a členové představenstva Teplárna Liberec, a.s.
ZÁSADNÍ ŘEŠENÍ si vyžádaly předimenzované parovody, které dávno
neodpovídají dnešním spotřebám
tepla. Již déle než rok se připravuje projekt GreenNet, který by měl nahradit
parovody efektivnějším horkovodním
potrubím. Zároveň s touto výměnou
se obnoví i zařízení v samotné teplárně
tak, aby odpovídala dnešním moderním standardům výroby tepla.
Projekt GreenNet za 351 miliónů
korun by mohly podpořit dotace
z OPPIK, rozhodnutí o přidělení
bychom měli znát už na konci letošního roku.
Teplárenství, cena tepla a ostatně
i celková koncepce centrálního vytápění bylo téma, kterému se po minulá
období žádná z městských vlád nevěnovala. A nebylo divu. Není zde jednoduché, rychlé ani levné řešení, které
by dokázalo přinést hlasy v příštích
volbách.
Radnice rozhoduje o směřová-

ní města na dlouhé roky dopředu.
Budoucnost dodávek tepla pro patnáct
tisíc libereckých domácností už dále
nemohla zůstat viset ve vzduchoprázdnu.
Chybějící shoda akcionářů nad
dalším rozvojem teplárenství ve městě
přispěla k tomu, že část zákazníků
znervózněla a přišla se svým řešením v podobě vlastního vytápění.
Ale co ti ostatní? Vedení města nese
odpovědnost za všechny obyvatele.
A to se týká i těch, kteří nemají jinou
možnost, jak si doma zatopit a ohřát
teplou vodu.
Nesmíme také zapomínat, že investice do případného odpojení městských
budov, škol a školek vychází hrubým
odhadem na 170 miliónů korun.
V našem případě navíc výroba tepla
úzce souvisí s likvidací odpadů, což je
další oblast, za kterou nese odpovědnost město Liberec. Nevyužít zbytkové
teplo z odpadů, které už brzy nebudou

smět na skládku, si žádné zodpovědné
vedení města nemůže dovolit. Myslíme
si, že kroky, které činíme, dávají smysl
a z dlouhodobého hlediska se našemu
městu jednoznačně vyplatí.
Modernizace teplárenských sítí
bude investicí v řádu stovek miliónů
korun a akcionáři teplárny potřebují
alespoň nějakou záruku, že to nebudou peníze vyhozené oknem. Soustava
zásobování teplem funguje jako celek
a každý odpojený dům poškozuje
všechny ostatní, protože na ně přenáší
stálé a nezbytné náklady. Centrální
zásobování teplem, které je podporováno jak státem, tak krajem i městem
si zaslouží jistou formu ochrany před
neřízeným rozpadem.
Jednou z možností, jak zachovat
současné dodávky tepla, je právě
územní plán. V místech, kde je CZT
zavedeno, připustí další odpojování
jen v případě, že alternativní výroba
tepla pro ně bude opravdu ekonomic-

ky výhodnější, ale také že nebudou
poškozovat životní prostředí spalinami
ve svém okolí.
Ne každý si dnes dokáže představit,
v jakém prostředí by žili lidé na sídlištích, kde by vyrostly stovky na první
pohled „nevinných“ komínů z plynových kotelen. Spalováním zemního
plynu vznikají oxidy dusíku, které by se
rozptylovaly přímo mezi panelovými
domy. Dnes je teplárna svým více než
stometrovým komínem rozptyluje do
atmosféry a vliv na životní prostředí ve
městě je minimální.
Nemalým bonusem první části
obměny potrubí do Pavlovic, které se
začne již v příštím roce rekonstruovat,
je i to, že nevzhledné trubky zmizí
z koryta Nisy, a otevře se tak prostor
pro její lepší využití a vhodnější zapojení do prostoru centra města. Liberec tak bude mít otevřené dveře pro
úpravu břehů a případně i přístupu
občanů k řece, která jím protéká.
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Hrbková je gentleman aneb
Moc jako hlavní chod Změny?
Takovou jitrnici svět ještě neviděl! Příměr ze známé
pohádky jako by seděl přesně na situaci posledních
zastupitelstev a chování některých politiků vůči
obyvatelům města i opozici.
Antonín Ferdan, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj
Bohužel, jako by bylo zastupitelstvo
obrazem stavu dnešní společnosti, kdy
si jedna skupina přeje ovládat druhou,
zamlčovat, krýt problémy a manipulovat
s veřejností, nebo dokonce i s dalšími poli‑
tickými kolegy či pracovníky městských
organizací. Pojďme si ukázat alespoň dva
příklady z posledního zastupitelstva.
HRBKOVÁ JE GENTLEMAN
Jedním z bodů, který se projednával na
ZSML, bylo i zapojení se do projektu, který
měl pomoci několika stromům na Vítězné
ulici vývojem speciálního substrátu. Paní
náměstkyně Hrbková po nás zastupitelích
zcela správně chtěla schválení k zapojení
se do projektu. Problém byl však v tom,
že projekt již byl podaný, takže vlastně
nebylo o čem hlasovat. Když jsme se ptali,
zda se o daném problému jednalo alespoň
na komisích či výborech města v rámci
transparentnosti, bylo nám řečeno, že
to proběhlo Komisí životního prostředí.
Nic takového jsme však v zápise zatím
nenašli. Paní náměstkyně slíbila, že to
dohledá. Snad na to nebudeme čekat
stejně dlouho, jako na údajný Peroutkův
článek Hitler je gentleman.
DNEŠNÍ MENU: MOC
Ještě horší průběh mělo projednává‑
ní možnosti vyplatit investici do jedné

školk y. Nešlo
přitom o nic pro
město zásadního.
Někteří koaliční
i opoziční zastu‑
pitelé se snažili
problém nepříliš
dobře formulo‑ Antonín Ferdan
vaného usnesení
změnit tak, aby to nezpůsobilo problé‑
my, a najít vzácnou shodu, avšak pan
náměstek Korytář předvedl přesně to,
proč je mnohdy považován za arogant‑
ního machiavelistu.
Sám stáhl bod z programu jednání,
ukončil diskusi a nehodlal pokračovat.
Kdyby nebylo snahy vyjednat kompro‑
mis ze strany Jana Berkiho (SLK), bod
by zcela zbytečně neprošel, což by způ‑
sobilo nemalé problémy dané mateřské
školce.
Na těchto příkladech chci poukázat
na skomírající demokracii a manipulaci,
která jednání zastupitelstva provází. Jen
mi nejde na rozum, proč tomu někteří
zastupitelé ze Změny přihlíží, aniž by na
to reagovali. Vždyť jsme všichni chtěli
zapojovat veřejnost, bavit se s opozicí,
plánovat strategicky a zodpovědně. Kam
se to vypařilo? Zatím nevím o ničem, co
by bylo projednáno s veřejností, aniž by to
bylo předepsané zákonem.

PARK „U JEZU“
II. veřejné setkání – připomínkování koncepce
8. 6. od 18.00
v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje,
Multimediální sál, vchod C

Zeleň mezi budovou CHKO
a budovou krajského úřadu.

Kontakty: mikesova.klara@magistrat.liberec.cz, tel. 485 243 455
marie.filipova@kraj‑lbc.cz, tel. 485 226 588

Tak trochu jiný pohled
na regulaci hazardu
Ve svém příspěvku bych rád zareagoval na článek paní
Tachovské v minulém Zpravodaji. Paní Tachovská ze
Změny nám předkládá názor Změny a snaží se poukázat
na to, jak je Změna akční a jak naplňuje svůj volební
program v oblasti boje proti hazardu.
Zastupitelský klub ODS, Petr Žídek
Snad by mi to ani nestálo za to komen‑
tovat, pokud by se přímo nezabývala mojí
maličkostí. Na pracovní skupině, která
se touto problematikou zabývá, jsme se
shodli na tom, že jsme všichni, a to slovo
všichni bych rád zdůraznil, pro regulaci
hazardu. Rozdíl v našich pohledech na
danou problematiku je ale v tom, jak se
kdo díváme na ostatní aspekty, které s tím
přímo souvisí.
To hlavní, na co se celou dobu a na
všech schůzkách této pracovní skupiny
snažím upozornit, je to, že každým rokem
do pokladny města na poplatcích z hracích
automatů přiteče 60–80 miliónů Kč. Do
dnešního dne nebyl nikdo z ekonomic‑
kého úseku radnice schopen přesně říci,
jak bude tento výpadek nahrazen. Jestli
se nepletu, je pan Korytář, ekonomický
náměstek na liberecké radnici, shodou
okolností také ze Změny, stejně jako paní
Tachovská.
Myslím, že by Změnaři měli přestat
dělat rádoby líbivé kroky proti čemukoli
a měli by se při nich zaměřit i na to, co to
způsobí. Na jednu stranu ústy pana Kory‑
táře říkají, že nemáme peníze na opravy
v ZOO Liberec v řádech jednotek miliónů,
a trapně vyzývají kraj, ať něco přisype,
a na druhou stranu s klidem desítky milió‑
nů oželí. To fakt nechápu.
Je třeba říci, že rozhodně nejsem
zastáncem hazardu, ale když už se mám
jako město nechat připravit o nějaký
legální příjem, tak musím také vědět,
že si to mohu dovolit, a jak ten výpadek
v rozpočtu nahradím, to za prvé. Za druhé,
co se týká mé připomínky, že by bylo lépe
počkat s úpravou vyhlášky až na nový
zákon o loteriích. V tom se paní Tachov‑
ská neplete. Opravdu si myslím, že je lepší
počkat na nový zákon, to jsem říkal, ačkoli
ona sama to nikdy nemohla slyšet, jelikož
na žádné schůzce této pracovní skupiny
nebyla.
To, v čem se ale plete, je to, že bude
schválení zákona trvat dlouho. Kdyby

se totiž o tuto problematiku zajímala
podrobněji, tak by věděla, že návrh zákona
o hazardních hrách prošel třetím čtením
v poslanecké sněmovně a v tuto chvíli ho
bude schvalovat senát, kde se neočekává,
že by při jeho schvalování nastaly větší
komplikace, následně bude podepsán pre‑
zidentem a upřímně, ani ten ho asi nemá
důvod zdržovat. V navrženém zákoně je
termín účinnosti 1. 1. 2017 a předpoklá‑
dám, že bude i dodržen.
Toto jsem říkal na všech schůzkách
oné pracovní skupiny i přesto, že to bylo
zavrhováno jako nesmysl kolegy paní
Tachovské ze Změny, panem Šedlbauerem
a Felgrem. Důvod, proč jsem přesvědčen,
že je lépe počkat, je jednoduchý. Od roku
2014 byly ve vyhlášce provedeny změny
čtyřikrát. Nová úprava opět znamená čas
magistrátních úředníků strávený nad její
přípravou a potažmo peníze nás všech,
které to bude stát. Navíc několik desítek
tisíc tento navrhovaný koncept vyhlášky
už stál. Jde o peníze, které už v tuto chvíli
byly zaplaceny advokátní kanceláři, která
posuzovala její právní správnost.
Podle mého soudu jsou i toto vyhozené
peníze. Město nechává posoudit něco,
co možná po novém roce nebude moci
v plné míře platit a opět to bude třeba
měnit. Proto jsem říkal, počkejme na
nový zákon a pak dělejme vyhlášku. Vaše
nedočkavost bude zbytečně stát peníze
nás všechny.
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Město bude mít vlastní „hnůj“

Autoři absurdních her by si měli zajet do Liberce. Inspirace by v plánech vedení města našli víc než dost. Teď čerstvě
v projektovém záměru „Městské stromy v extrémním prostředí“, který silou většiny prosadila koalice ZpL a ANO na
dubnovém zasedání zastupitelstva.
Martina Rosenbergová, ČSSD
Cílem projektu za dva milióny korun je
obnova aleje v ulici Vítězná. Po vykácení
osmi starých javorů tu má být vysazeno
patnáct nových stromů. Má to ale háček.
Mladé stromky budou zasazeny do zcela
nového, na světových trzích doposud
nevídaného substrátu. Jeho vynálezcem
a s partnery i výrobcem má být město
Liberec. Zajímavý způsob, jak utrácet
veřejné prostředky: samospráva dělá
vědu.
Ale co když experiment nevyjde
a mladé stromky se neujmou? Budou
pokáceny? A bude město žádat o další
dotace pro vývoj jiného substrátu? Možná
tak bude nakonec výsledkem projektu
ulice bez stromů. Nebo ji budou krášlit
usychající pahýly, než výzkumníci na rad‑
nici konečně trefí ten správný hnůj.
Projekt přináší zajímavé zjištění.
V Liberci stojí extrémní ulice (pro stromy).
Jedna. Vítězná. Zřejmě na Jablonecké
nebo na ulici Milady Horákové nebo na
Sokolovském náměstí nejezdí auta, v zimě

se tu nesolí a stromy se tady s asfaltem už
sžily. Pravda, v okolí Vítězné bydlí několik
členek Změny pro Liberec. Takže možná
proto je Vítězná extrémní lokalitou.
A možná byla vybrána jen proto, aby se
členkám ZpL zde lépe žilo.
Výsadba 15 stromků za dva milióny
korun ve Vítězné je součástí většího
česko‑německého projektu, podle něhož
má být dohromady za 40 miliónů korun
ve čtyřech městech vynalezen speciální
substrát a následně v něm vysázeno na

60 nových stromů. Těžko si představit
absurdnější plýtvání veřejnými prostředky.
Vedení radnice se mělo předem poze‑
ptat v jiných tuzemských městech, jak
tam pečují o své stromy, mohlo se také
na vhodný „hnůj“ zeptat na výzkumných
pracovištích v republice, tedy skutečných
odborníků.
Zdá se, že celý projekt je jen další
malou domů Změny pro Liberec, neboť
nový substrát má pomoci vyvíjet ústecká
univerzita, na které náhodou učí zrovna

zastupitel za
Zm ě nu Josef
Šedlbauer.
Součástí pro‑
jektu bude i vzdě‑
lávání úředníků
v oblasti ekologie. Martina Rosenbergová
Obávám se, že
bude snahou vládnoucí koalice přihrát
školení neziskovým organizacím, spoje‑
ným s vedením radnice. Což by potvrdilo,
že v projektu nejde ani tolik o stromy,
jako spíš o to vysát co nejvíc peněz daňo‑
vých poplatníků pro spřátelené instituce
a organizace.
Dobrý hospodář v čele města by měl
prostředky občanů vynakládat především
pro občany. Jsou to jejich peníze. Za dva
milióny korun tak mohl být například
opraven nejeden chodník nebo výtluky
v některé silnici.
Město Liberec by mělo být spojováno
s jinými hodnotami, než je notně předra‑
žený nový hnůj, pardon – substrát.

Starostové: O co v územním plánu jde?
Ekonomický náměstek za Změnu pro Liberec Jan Korytář nedávno v souvislosti s územním plánem Liberce zmínil město
Vídeň. Podle Starostů pro Liberecký kraj je právě Vídeň v mnoha ohledech dobrou inspirací a vzorem pro Liberec. Vídeň
patří do společnosti tzv. chytrých měst (Smart Cities) a je pravidelně vyhodnocována jako nejlepší evropské město, co
se týče kvality života jeho obyvatel.
Jaroslav Zámečník, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj
Desetiletý přírůstek obyvatel
Vídně se pohybuje kolem 10 %,
rychleji v Evropě roste už jen
Brusel, Stockholm a Madrid
(Praha 6,4 %). Kdyby totiž město
Liberec mělo aktivní přístup
k růstu co do počtu obyvatel
jako ve Vídni, mohl by Liberec
mít v roce 2030 téměř 120 tisíc
obyvatel. Co by to znamenalo?
Třeba postupné zvyšování
příjmů do městské pokladny,
které by do roku 2030 přineslo navíc
oproti stávajícím příjmům cca 1,5 miliar‑
dy korun. Městský dluh by tak byl rázem
splacen a z Liberce by se postupně stávala
skutečná metropole. Bohužel v případě
našeho města však radniční koalice při‑
chází s tím, aby Liberec měl v roce 2030
výhledový počet obyvatel jen kolem 103

100% vlastněna městem. Tato spo‑
lečnost srovnala v roce 1998 odběra‑
telům cenu tepla z CZT s cenou tepla
vyráběného v plynových kotelnách,
a nechává tak zcela na majitelích
domů, jaký druh vytápění si svobod‑
ně zvolí. V případě našeho města koa‑
lice ZpL+ANO ale přichází s tím, že
Teplárna Liberec bude mít na území
města vytyčeno svoje zájmové území
a nepřipustí zde žádné odpojování či
výstavbu plynové přípojky.
tisíc. Přitom v současnosti má Liberec
podle aktuálních údajů něco málo přes
102 tisíc obyvatel.

LIBEREC JE ZELENÝ,
DOKONCE ZELENĚJŠÍ NEŽ VÍDEŇ
Město Liberec o rozloze 11 tisíc hektarů
VE VÍDNI MAJÍ OBYVATELÉ PŘI
má celkem 48,2 % zelených ploch a je v ČR na
2. místě např. před Prahou (18,8 %), Brnem
VOLBĚ VYTÁPĚNÍ SVOBODU
O dodávku tepla se ve Vídni stará (30,6 %) nebo Hradcem Králové (22,9 %).
společnost Wien Energie GmbH, která je Dokonce svojí zelenou plochou překonává

Vídeň, která se roz‑
léhá na 41 tisících
hektarů, z toho je
48 % zastavěno,
46 % tvoří zelené
a 4 % vodní plochy.
Náhled na územní
Jaroslav Zámečník
plán Liberce ve
smyslu, že další navyšování zelených ploch
na území města zajistí kvalitu života obyva‑
tel, není opodstatněný a je sporný.
Věřím, že většina obyvatel Liberce
rozumí tomu, že cílem Starostů pro Libe‑
recký kraj je dynamický rozvoj našeho
města s atraktivní nabídkou vzdělávání,
pracovních míst a podmínkami pro žití.
Asi takového města, jaké chtěli naši
předci v uplynulých dvou stoletích, kdy
se Liberec stal druhým ekonomicky nej‑
vyspělejším městem po Praze.

Vážení čtenáři, od května najdete texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum také na internetových stránkách www.liberec.cz/zastupitelstvo.
Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po vydání Zpravodaje zobrazí.
Každý zastupitel má také možnost komentovat názory svých kolegů přímo pod konkrétním článkem.

www.liberec.cz
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Není územní plán ten, aby se líbil všem Kdo bude řídit krajskou nemocnici
V posledních týdnech se ze strany opozice ozývá kritika
nového územního plánu především kvůli redukci ploch
pro výstavbu rodinných domů. Je určitě pravdou, že tato
redukce bude mít negativní dopad na vlastníky pozemků,
které nebudou zařazeny mezi plochy zastavitelné. Ve
městě však nežijí jen oni. Zkusme se tedy na celou věc
podívat i z jiné strany.
Pavla Haidlová, Změna pro Liberec
Od roku 2000 se v Liberci staví kolem kteří žijí ve městě a jejichž zájmem je, aby
100 rodinných domů ročně. V okolních zde bylo příjemné žití, je drtivá většina
obcích (Šimonovice, Dlouhý Most, Jeřma‑ (z celkového počtu 46,7 tis. bytů je přes 34
nice, Stráž nad Nisou) ročně postaví cca tis. v bytových domech). Nemají zahrady,
30 domů. Pokud by polovina z nich byla zato si rádi vyjdou na procházku a rodin‑
postavena v Liberci, máme po dobu 20 let né domky obalující město jim to zrovna
(kterou ve své koncepci ÚP zohledňuje) nezpříjemňují. Třeba i tím, že jejich oby‑
poptávku na vybudování 2 300–2 500 vatelé město zahlcují automobily, kterými
rodinných domů, ve kterých bude bydlet dojíždějí z periferie do práce, škol, divadla
cca 6 000–8 000 obyvatel.
apod. Městské kase se také prodražuje
Nový územní plán vymezuje plochy údržba stále delších silnic a sítí, které navíc
„pouze“ pro 2 000 nových domů a je tedy zasahují čím dál více do volné krajiny.
zřejmé, že většina lidí tou‑
Daňové příjmy
žících po rodinném domě
Město
Podíl bytů v RD*
na 1 obyv.**
v Liberci si svůj sen splnit
25
%
13 784 Kč
Liberec
může. V plánu sice není
příliš velká rezerva pro
České Budějovice
23 %
13 631 Kč
větší výstavbu, vede však
Olomouc
21 %
14 727 Kč
k důslednějšímu využití
Hradec Králové
26 %
14 917 Kč
ploch k zastavění již navr‑
Pardubice
24 %
14 201 Kč
žených nebo zastavěných.
Vedle těchto lidí
Ústí nad Labem
16 %
14 154 Kč
ovšem žije v Liberci dal‑
* Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidí domů a bytů v roce 2011.
ších 90–95 tis. obyvatel.
** Zdroj: MONITOR – informační portál ministerstva financí, rok 2014
Mnoho z nich možná touží
po bydlení v rodinném domě se zahradou
Častým argumentem zastánců rozptýle‑
blízko města, ke splnění tohoto přání ale né zástavby také je, že nedostatek rozvojo‑
většině chybí peníze. Neměli je před 10 vých ploch způsobuje odliv bohatších oby‑
lety, kdy se pořizovaly změny územního vatel města, kterému se tím snižují daňové
plánu jako na běžícím pásu a nebudou je příjmy. Z přiložené tabulky ale podobný
mít zřejmě ani v budoucnu. Najít cca 5 závěr nevyčteme (podíl bytů v rodinných
mil. Kč po kapsách, to se nepodaří kaž‑ domech je v Liberci druhý nejvyšší, daňové
dému. A další velká část obyvatel nebydlí příjmy druhé nejnižší).
v rodinných domech na periferii prostě
Kdo prosazuje větší plochy pro rodin‑
proto, že jim bydlení ve městě vyhovuje. né domky, stojí prokazatelně na straně
Oceňují blízkost vybavenosti, skutečnost, přibližně 1/10 obyvatel Liberce. Při plá‑
že nemusí svému dítěti dělat každoden‑ nování rozvoje města je ale třeba vnímat
ního šoféra při docházce do školy nebo širší rámce jeho rozvoje i možné dopady
na kroužky, vystačí si i s menší obytnou na většinu jeho obyvatel.
plochou. Z uvedeného vyplývá, že lidí,

(Čerpáno z článku J. Felcmana)

INKLUZE? SPOLUPRÁCE!
Seminář aliance Rodiče za inkluzi
STŘEDA 15. 6. OD 10.00
Přízemí liberecké radnice,
jednací místnost č. 11

- Jak zjistit a naplňovat potřeby
začleněného dítěte?
- Jak a čím může přispět rodič?
- Co potřebuje učitel od rodiče?
- Jak vytvořit tým, který si bude pomáhat
při začlenění?

ÚVODNÍ SLOVO: IVAN LANGR, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO ŠKOLSTVÍ
Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům,
pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům inkluze.

Zuzana Kocumová, Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec
V roce 2013 se podařilo odstavit z čela
Krajské nemocnice Liberec (KNL) vysloužilé
politiky Jiřího Veselku a Jiřího Kittnera,
dosazené bez výběrových řízení. Prosadili
jsme také, aby představenstvo bylo slože‑
no z členů výkonného vedení a z dalších
osob zevnitř nemocnice, bez politických
zástupců. Těm tradičně patří zastoupení
ve 2/3 dozorčí rady.
S touto zásadou jsme přišli jako tehdej‑
ší krajská náměstkyně pro zdravotnictví
a předseda dozorčí rady KNL. Vadí nám
proto, že do představenstva nemocnice
se v současnosti opět dostávají zástupci
politických stran.
Při nedávných změnách v předsta‑
venstvu byl na návrh hejtmana dosazen
Pavel Marek. Byl představen jako nezávislý
odborník, který bude mít na starost vyhle‑
dávání oblastí, ve kterých mohou nemocni‑
ce v kraji spolupracovat. Jde o dlouholeté‑
ho manažera z oblasti sklářského průmyslu

a ke zdravotnictví dosud neměl žádnou
vazbu. Pozice koordinátora krajských
nemocnic by dávala smysl, pokud by ales‑
poň měl ve všech nemocnicích obdobnou
funkci. To se ale nestane, v představenstvu
bude pouze v KNL. O opaku jeho politické
nezávislosti svědčí sociální sítě, kde se
dlouhodobě prezentuje jako osobní přítel
Martina Půty a podporovatel Starostů pro
Liberecký kraj.
Za město Liberec byli na uvolněná místa
do představenstva navrženi odborní ředi‑
telé, kteří dosud v představenstvu scházeli
(technický ředitel a ekonomická ředitelka).
Bohužel se dostalo jen na jednoho z nich.
Se zastoupením externisty v předsta‑
venstvu KNL v principu nemáme problém.
Musel by ale být vybrán na základě výbě‑
rového řízení s konkrétními požadavky
a zadáním budoucí požadované činnosti
i jejího rozsahu. K tomu, bohužel, nedo‑
šlo.

Kdo nás bude vozit a za kolik?

Patřím k menšině politiků, kteří denně využívají veřejnou
dopravu. V Liberci to není problém, k dispozici je hustá síť,
páteřní tramvaj i moderní autobusy. Nejsem ale spokojený
s cenami jízdného, které patří k nejvyšším v celé České
republice. Jednou z hlavních příčin drahého jízdného je,
že značnou část dopravy nezajišťuje městský dopravní
podnik (DPMLJ), ale společnost BusLine.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ
DPMLJ přeprodává firmě BusLine
Zpráva z auditu v DPMLJ je volně
dopravní zakázky za cca 150 miliónů Kč
k dispozici mezi materiály pro zastupiročně. Podle auditu, který jsme v dopravním
telstvo města v březnu 2016 prostředpodniku prosadili, jsou tyto smlouvy pro
nictvím webu www.liberec.cz.
DPMLJ nevýhodné a v této podobě vůbec
neměly být podepsány. Mezi hlavní problé‑
Jak dál? Ano, DPMLJ může i nadále
my patří to, že cenu za dopravu si fakticky
určuje dodavatel a dopravnímu podniku využívat služeb společnosti BusLine, ale
hrozí riziko platby několika stovek miliónů za zcela jiných podmínek. Ty se musejí
za nepochopitelné smluvní závazky, ze kte‑ změnit bez zbytečných odkladů!
Základní smlouva s BusLine má platnost
rých DPMLJ ani cestující nemají vůbec nic.
do konce roku 2019. Je potřeba včas roz‑
Město Jablonec nad Nisou vlasthodnout, zda bude dopravní podnik zajiš‑
ní kolem 0,3 % akcií DPMLJ, má ale
ťovat po tomto datu dopravu samostatně
nárok na dvě místa v představenstvu
nebo ji bude nadále přeprodávat. Názor
a další dvě místa v dozorčí radě firmy.
můj i kolegů ze Změny pro Liberec je jed‑
Spolu se zastoupením liberecké opozinoznačný: chceme, aby DPMLJ zajišťoval
ce jde o značný vliv. Předsedou dozorčí
veřejnou dopravu převážně vlastními silami.
rady DPMLJ je tak již druhé období
Žádný dopravní podnik v ČR v takové míře
Miroslav Pelta (ODS), ve statutárních
orgánech figurují mj. Jiří Kittner
subdodávky nevyužívá a dobře víme proč.
a David Václavík (ODS, Starostové)
Smlouvy nevýhodné pro DPMLJ vznikaly
a další zástupci ČSSD, ODS a Starostů.
od roku 2009 až do roku 2014. Podepsali se
na nich lidé, z nichž mnozí v podniku stále
Za tyto smlouvy platíme všichni. Vyso‑ působí. Dosáhnout nápravy je proto složité
kou cenou jízdného nebo tím, že město a výsledek nejistý. Spolu s kolegy ze Změny
musí poslat do dopravního podniku peníze, budeme i nadále prosazovat řešení, které
které potom chybí jinde. Dvojnásobně dlouhodobě posílí dopravní podnik a vytvoří
doplácejí zaměstnanci dopravního pod‑ dobré podmínky i pro všechny jeho zaměst‑
niku, protože úspory v DPMLJ jdou jen na nance. Přiznávám, že to nebude lehké, pro‑
jejich úkor, BusLine se na nich nepodílí.
tože se jedná o spoustu peněz.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
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Jarní ošetření stromů

V dubnu proběhly větší arboristické práce v ulicích Na
Bojišti a na Masarykově třídě.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Obnova aleje ve Vítězné ulici
Dlouhodobě opomíjená městská zeleň je jednou z priorit
současného vedení Liberce. Kvůli nedostatku vlastních
prostředků se město snaží maximálně využívat dotace. Ve
spolupráci s německými partnery byl připraven projekt
„Futree – Městské stromy na extrémních stanovištích“,
který se nyní uchází o dotaci z programu česko-německé
spolupráce. Podíl města by měl činit 210 tisíc korun
z celkových zhruba dvou miliónů.
Redakce

PO OBDOBÍ vegetačního klidu, kdy
bylo v aleji na Masarykově třídě pokáceno šest stromů, které vykazovaly
nízkou míru biomechanické stability,
přistoupil odbor ekologie a veřejného
prostoru k zajištění stability a provozní bezpečnosti u dalších deseti dřevin,
u kterých byla zjištěna nižší míra stability, vitality a zhoršený zdravotní stav.
K těmto krokům město Liberec
přistoupilo na základě zpracovaného
posudku od odborné arboristické
firmy. Na uvedených deseti stromech
byla provedena stabilizační opatření,
která spočívala v odstranění suchých
a poškozených větví, které ohrožují
provozní bezpečnost v blízkém okolí
stromu.
Dále byla u vytipovaných lip s převažujícím vidlicovitým větvením instalována tzv. dynamická vazba v korunách
tak, aby zabránila případnému rozlomení dřeviny. V několika případech
došlo k redukci větví.
V ulici Na Bojišti naproti tomu byl na
stávající aleji proveden opakovaný tzv.
sesazovací řez. Jedná se z pohledového hlediska o radikální zásah do korun
stromů, který některými obyvateli není

vždy vnímán pozitivně a město k němu
přistupuje v krajním případě a pouze
u stromů, které byly takto ošetřeny
v minulých letech. Bohužel se jednalo
o jediný možný typ řezu, který mohl být
v současné době použit.
Jde o zásadní redukci koruny na kosterní větvení, kdy tímto řezem rezignujeme na přirozený habitus jedince. Po
takovémto zásahu se následně vytvoří
tzv. sekundární koruna, která vyžaduje
pravidelnou následnou péči a obnovu
řezu po cca 6–8 letech, a to především
z důvodu možného vylamování sekundárních výhonů.
Přínosem ovšem zůstává, že se tímto
zásahem prodlouží možnost setrvání
stromů na daném stanovišti, protože
pro takto úzkou komunikaci se v současné době používají k výsadbě již
jiné, např. malokorunní kultivary nebo
kultivary s užší korunou.
Dalším přínosem pro obyvatele
dané lokality je i to, že provedeným
zásahem se odstranily přehoustlé
sekundární koruny, které zastiňovaly
okna přilehlých domů a obyvatelé se
opět dočkali většího oslunění svých
bytů.

CÍLEM PROJEKTU je nejen výsadba
nových stromů, konkrétně ve Vítězné
ulici vedoucí od Husovy ulice k Severočeskému muzeu, ale také výroba
substrátu k vlastnímu využití.
„Jde o extrémní místo, kde všechny
vysazené stromy umíraly kvůli zasolení, nedostatku vody, prudkému svahu
a silně znečištěnému prostředí. Když
se tedy objevila šance získat dotaci,
zkusili jsme to. Levněji alej ve Vítězné
ulici, která je součástí historické lokality města, nepořídíme. Plánujeme
vysadit 15 až 20 stromů, o konkrétním
druhu dřevin se rozhodne po nezbytných průzkumech,“ říká náměstkyně
pro územní plánování, veřejnou zeleň
a životní prostředí Karolína Hrbková
a dodává, že projekt zabývající se změnami podmínek pro výsadbu dřevin
na extrémních stanovištích vznikl díky
spolupráci města s odborníky.
Půda ve Vítězné ulici projde analýzou, na jejímž základě bude vyvinut
substrát pro výsadbu. Aby ho město
v budoucnu mohlo používat i při dalších výsadbách, bude vyroben z místních surovin. V celkových nákladech
bude zahrnuto i kácení, následná
výsadba nových dřevin inovativním
technologickým postupem a také
průběžné vzdělávání pracovníků
odboru ekologie a veřejného prostoru
prostřednictvím workshopů a seminářů, realizovaných v rámci výměny
zkušeností s partnery projektu. Těmi
jsou města Drážďany, Freital a Litoměřice. Dále Liberec spolupracuje s Technickou univerzitou Drážďany, Univerzitou
Jana Evangelisty Purkyně, společností
HK Strasse und Grün a Výzkumným

ústavem Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví. Odbor ekologie
a veřejného prostoru jedná o možnostech spolupráce v rámci projektu také
s Botanickou zahradou Liberec.
„Oceňuji, že se kolegyni Hrbkové
podařilo tento projekt s Drážďanami
domluvit. Získáme dlouhodobého
německého partnera pro další evropské projekty, což může být pro všechny
obyvatele Liberce jedině přínosem,“
konstatoval náměstek pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Podle primátora Tibora Batthyányho jde o smysluplný projekt, protože
alej k Vítězné ulici historicky patří.
„Nejsem zastáncem dotačních projektů
za každou cenu, ale v tomto případě
nevidím problém. Nová alej zde bude
sto let a i z tohoto pohledu je investice
města ve výši 210 tisíc korun přijatelná. Kolegyně Karolína Hrbková je navíc
v tomto oboru odborníkem a věřím, že
vybrala pro obnovu aleje ve Vítězné
ulici ideální projekt, z něhož bude moci
město těžit i v budoucnu,“ komentoval
primátor.

Oslavy Dne Země přilákaly na náměstí před radnici stovky lidí
Den Země slaví milióny lidí z více než 140 zemí světa. Ne jinak tomu bylo i tento rok v Liberci.
Jana Kodymová
V RÁMCI OSLAV ve čtvrtek 21. dubna
se na nám. Dr. E. Beneše prezentovaly
organizace, které se věnují ochraně přírody, třídění odpadů nebo ekologii. Akce
určená dětem i dospělým měla nebývalý úspěch. Na náměstí se přišlo podívat
přes čtyři sta návštěvníků a každý si něco
odnesl – sazenici rostliny, zajímavou
informaci či výrobek z tvořivé dílny.

Na Lazebnickém vrchu, pár kroků
od náměstí se nachází první městská
komunitní zahrada, která ke Dni Země
pořádala prohlídky spolu s workshopem „Vyrob si svůj vermikompostér“.
Zahradu navštívily desítky lidí a kompostér osázený žížalami, které z bioodpadu
„vyrobí“ vynikající hnojivo, si spokojení
návštěvníci odnesli domů.

V pátek pak v Krajské knihovně
v Liberci proběhl seminář na téma „Palmový olej a my“. Po projekci dokumentárního filmu Zelená poušť o kácení
deštných pralesů a hrozbě palmového
oleje prodiskutovaly desítky účastníků
toto aktuální téma hrozby palmového
oleje a možností jeho náhrady s pracovníky organizace Lestari.

„Jsem rád, že téma ochrana přírody,
ekologie, odpadů a komunitního pěstování zajímá u nás v Liberci stále více
občanů. Víme však, že v tomto ohledu
máme co zlepšovat a rozvíjet,“ řekl
garant liberecké kampaně Den Země,
ekonomický náměstek primátora Jan
Korytář.￼
￼
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VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
Zachránili nejdříve pivovar a pak i zámek

První zmínku o tom, že je ve vesnici na Liberecku pivovar, lze dohledat už v roce 1564. Pivovar založil Jaroslav z Vartenberka,
který chtěl vařením piva zvýšit výnos svého panství. Původní zámek přestavěli později Valdštejnové a spolu s pivovarem jej dále
zvelebovali. Přítrž rozmachu udělal rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, následně znárodněn a až do roku 1990 patřil pod
Severočeské pivovary n. p. Později se stal součástí Pivovarů Vratislavice nad Nisou, které prodaly přilehlý zámek do soukromých
rukou. Od té doby chátral. Svijanský pivovar se stal součástí Pražských pivovarů spadajících pod anglickou skupinu BAAS, kvůli
jejíž obchodní politice mu hrozilo úplné uzavření.
KONEC PIVOVARU ve Svijanech ale nechtěl
dopustit tehdejší ředitel František Horák. V pivovaru pracoval s roční přestávkou od roku 1957 a hýčkal
jej jako své dítě. „Začal jsem jednat o koupi pivovaru, přesvědčoval jsem Angličany, že nemůžou
zavřít pivovar, který funguje od roku 1564 a piva
vaří tak málo, že jim nemůže konkurovat. Nakonec
jsem je umluvil, slíbili, že mi pivovar prodají, ale dali
tak šibeniční termín pro zaplacení, že se jednotlivci
nemohl podařit splnit,“ vzpomíná Horák.
Tehdy zafungovaly kontakty a přátelské vztahy.
„Na poslední chvíli se mi podařilo přesvědčit Miroslava Kučeru, aby se svou společností LIF do Svijan
kapitálově vstoupil. Peníze jsme vezli v hotovosti
do Prahy, abychom je Angličanům včas předali.“
Situace jak z kovbojky měla šťastný konec a pivovar je od roku 1998 samostatnou firmou, která
se dodnes zodpovídá pouze českým vlastníkům.
O Svijanech se často hovoří jako malém zázraku.
Pivovar, který měl v roce 1998 výstav necelých 43
tisíc hektolitrů, a o kvalitě jeho piv se dalo pochybovat, dokázal během novodobé historie, že je
silným soupeřem i pro velké hráče. V loňském roce
uvařil bezmála 624 tisíc hektolitrů. Je neochvějným zastáncem tradičního vaření piva, kdy zlatavý
mok vzniká na varně, kvasí na spilce a pomalu
dozrává v ležáckých tancích v chladných sklepích.

„Sledovali jsme, co se na zámku děje a jak
chátrá. Nechtěli jsme dopustit, aby tato historická památka, díky níž vznikl kdysi pivovar, úplně
spadla, navíc jsme její záchranu považovali za svou
morální povinnost k lidem i obci. Proto jsme ji

INVESTICE DO SEBE I OKOLÍ
„Před 18 lety nám dalo velkou práci, abychom
všechny přesvědčili, že pivo ze Svijan je kvalitní
a že stojí za to si na něj do hospody zajít. A naše
příznivce nechceme zklamat. Proto do provozu
investujeme každoročně téměř celý zisk,“ říká
Roman Havlík, ředitel pivovaru. Velkou investici
si vyžádal i Zámek Svijany, který v rukou státu
zchátral. Pivovar se proto v roce 2013 rozhodl, že
jej koupí a opraví.

v roce 2013 koupili a v posledních dvou letech za
V plánu je i otevření zážitkové únikové místpřispění EHP a Norských fondů rekonstruovali,“ nosti, v níž se návštěvníci ponoří do tajuplné
říká Havlík.
historie 16. století. V průběhu rekonstrukce byla
pod vedením archeologa Petra Brestovanského
ze Severočeského muzea v Liberci odhalena řada
PŘIJĎTE NA ZÁMEK SVIJANY
Zámek Svijany se otevře veřejnosti v sobotu zámeckých tajemství, třeba unikátní bronzová
25. června v 9 hodin a první návštěvníci si budou jehlice stará 3 000 let nebo středověká pec na
moci prohlédnout celou zrekonstruovanou část chleba. Všechny objevené poklady si budou moci
včetně stálých expozic. Jedná se o archeologic- návštěvníci prohlédnout na vlastní oči v expozici,
kou výstavu s exponáty ze Svijan a blízkého okolí, na které se z velké části podílí ARCHA 13, o.p.s.

interaktivní pivovarnickou expozici, expozici
o podzemí Libereckého kraje, část věnovanou
bývalým pánům zámku – Valdštejnům a Vartenberkům, dále pak Islandu, romské menšině
a Montessori vzdělávání.

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. BŘEZNA DO 30. DUBNA 2016
141/16

hodinky

29. 4. 2016

140/16

peněženka – Jiří Srb

29. 4. 2016

138/16
137/16

Nálezy iQPark: dětská kabelka, přívěsek na klíče, klíče, 2x čepice, šála,
2x dětské tričko, rukavice dětské, dětský svetr, brýle, nosní kapky
Nálezy iQLandia: autíčko, víčko od fotoap., 2x čelenka, čepice, plyšová hračka,
dětská mikina, klíčenka + klíč, dětské punčocháče, kšiltovka, dětský svetr, šátek

27. 4. 2016
27. 4. 2016

136/16

plášť, boty, halenka, noční košile

25. 4. 2016

135/16

bunda

25. 4. 2016

134/16

klíče

25. 4. 2016

132/16

peněženka

22. 4. 2016

131/16

Nálezy DPMLJ: 3x taška, čepice dětská, 2x deštník

22. 4. 2016

129/16

deštník

21. 4. 2016

128/16

Nálezy z úřadu práce: průkaz pojištěnce, kartička s číslem účtu

21. 4. 2016

126/16

cestovní kufr – Urszula Forst

20. 4. 2016

125/16

peněženka – Filip Glanc

20. 4. 2016

124/16

sportovní taštička

20. 4. 2016

123/16

peněženka s platebními kartami na jména Filip Pašek a Martin Černý

19. 4. 2016

122/16

dokumenty – Quan Do Minh

18. 4. 2016

121/16

klíč od vozidla

18. 4. 2016

120/16

mobilní telefon

18. 4. 2016

119/16

Nálezy DPMLJ: 2x peněženka, vak s obsahem, nákrčník, košík

15. 4. 2016

117/16

hodinky

14. 4. 2016

115/16

jízdní kolo

13. 4. 2016

114/16

klíč

12. 4. 2016

113/16

Nálezy DPMLJ: batoh Lukáš Zeman, karta Radka Hrušková, rukavice, 3x deštník,
mikina, balíček, taška

11. 4. 2016

Nálezy Kaufland: průkaz pojištěnce VoZP na jména Malík Gabriel Alex, Malík
109/16

Marcel, Malík Sebastián, průkaz pojištěnce VZP Monika Bujárková, platební karta
Marie Sluková, kartička s číslem účtu, 2x svazek klíčů, 1x klíč s přívěskem, 1x klíč

4. 4. 2016

od vozidla, 2x náušnice bižuterie, finanční hotovost
106/16

2x svazek klíčů

4. 4. 2016

105/16

Nálezy DPMLJ: mobilní telefon, deštník, brýle, rukavice, taška, hračka

1. 4. 2016

www.liberec.cz/ztraty‑nalezy
Inzerce

Liberec – město kolům zaslíbené?
V současné době se to říci nedá. Cyklodoprava dlouhá léta
doplácela na to, že byla jen Popelkou, na kterou nebyly
peníze. Liberečtí cyklisté mohou ve městě využít jen
několik málo úseků cyklostezek, které nejsou propojeny
v jednotný systém, a tak je cyklistika stále víceméně
záležitostí sportovní než alternativou k automobilové
a hromadné dopravě. A navíc Liberec je přece samý kopec,
tak kdo by zde jezdil na kole.
Redakce
ČASY SE ale mění. V rozpočtu jsou
nově vyčleněny každoročně minimálně
2 milióny korun na drobnější stavební
úpravy, značení a potřebné doplňky
pro cyklisty jako stojany apod. Vedle
toho chce město získat i několik desítek miliónů z evropských dotací na
rychlejší budování uceleného systému
cyklotras.
„V letech 2016 a 2017 budou vybudovány dva nové úseky, na které máme
stavební povolení. Jde o cyklostezky
za čistírnou odpadních vod a z Machnína do Chrastavy. Zhotovení vyjde asi
na 30 miliónů korun. Oba úseky jsou
součástí projektu Kolem kolem Jizerek
a doplňují stále oblíbenější mezinárodní cyklotrasu Odra–Nisa,“ řekl manažer
a koordinátor dotací Magistrátu města
Liberec Marek Řehořek a dodal: „Do
roku 2020 město vybuduje dalších
sedm úseků. Mělo by dojít například
k propojení centra se sídlištěm Rochlice. Na některých dalších úsecích
ale narážíme na nesouhlas vlastníků
pozemků.“
„Argument s kopcovitým terénem
v době nástupu elektrokol ztrácí opodstatnění. Na to přišli již i mnozí senioři,
kteří díky elektrokolům zvládají skuteč-

ně náročné terény. Ve městě je bohužel
kolo jako každodenní dopravní prostředek vnímáno spíše jako rarita a něco
výjimečného, co vyžaduje hodně
osobního nasazení a nebojácnosti.
Do budoucna by zde měly vzniknout
takové podmínky, aby cesta na kole
do práce nebo do školy byla běžná
věc,“ uvedl náměstek pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Na příkladu mnoha jiných měst je
vidět, že pokud se vedení města rozhodne cyklodopravu systematicky
a dlouhodobě podporovat, tak se
postupně může stát významnou složkou dopravy. I když se to může zpočátku mnoha lidem, a možná i nejednomu
čtenáři tohoto článku, jevit jako nereálná vize.
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Proti násilí na seniorech
Komunitní středisko Kontakt Liberec se každým rokem
připojuje k informační kampani věnované Světovému dni
proti násilí na seniorech.

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

Komunitní středisko Kontakt Liberec
NEMĚL BY být přehlížen fakt, že
oběťmi násilí a zanedbávání se
v České republice stává až 20 % lidí
starších 60 let, což znamená, že se
s ním setká zhruba každý pátý senior.
Ovšem odhalit tento trestný čin se
povede pouze v 16 % případů.
Násilí na seniorech má mnoho
podob. Jedná se o nadávky, výsměch,
omezování svobody či ekonomické
vydírání, které jsou nejčastějšími projevy, ovšem často může vést až k fyzickému násilí, které má charakter soustavného působení, a mnohdy se jej dopouští
nejbližší nebo personál ústavu.

Program klubu seniorů

U příležitosti Světového dne proti
násilí na seniorech pořádá organizace Slavnostní koncert „Z pera českých velikánů“, který se uskuteční
ve středu 15. 6. 2016 od 18.00 hodin
v Divadle F. X. Šaldy.
Představení je určeno pouze pro
seniory a vstupenky v hodnotě 60 Kč,
120 Kč a 200 Kč jsou k dispozici v Centrálním klubu seniorů (Palachova
504/7).
Přidejte se k nám a společně informujme a předcházejme násilí na seniorech, protože nikdo není povinen
snášet týrání, vydírání a násilí.

18. 5. / 14.00

Cestománie aneb Prstem po
mapě – Krakov, II. část s V. Štajnerem

Cen. klub sen.
3. patro

25. 5. / 15.00

Letem světem – Kaňon Zion
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

27. 5. / 10.00

Giuseppe Verdi – Trubadúr
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená
klub. 5. patro

1. 6. / 14.00

Kalendárium
Zajímavá červnová výročí

Cen. klub sen.
3. patro

3. 6. / 10.00

Turnaj ve stolním tenise pro
seniory o pohár ředitele DPMLJ

8. 6. / 13.30

Letní turnaj v šipkách

15. 6. / 18.00

Slavnostní koncert ke Světovému dni proti násilí na seniorech
„Z pera českých velikánů“

Arena
Sál – suterén
Divadlo
F. X. Šaldy

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

„CO KDYBYCHOM SE STALI PĚSTOUNY?“
Srdečně Vás zveme na besedu o pěstounské péči v Centru Generace,
Palachova 504/7, Liberec 1, kde se můžete ptát na to, co Vás zajímá.

ve čtvrtek 26. 5. v 10.30
Pro děti, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, je šancí na
spokojené dětství pěstounská péče jako jedna z forem náhradní rodinné péče.

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

Svou účasti potvrďte na tel. 775 776 166, zemanova@centrumgenerace.cz
Inzerce

STARÉ TURISTICKÉ MAPY

Pražská 152/36, Liberec

Máte doma staré turistické mapy
Jizerských hor? Pak se zapojte
do projektu studentů Technické
univerzity v Liberci a pomozte
s výzkumem turistických map vydaných do roku 1945.

SLEVA

Pokud máte takovou mapu doma,
přineste nám ji ukázat. Vytvoříme katalogový záznam, pokud
svolíte, tak si ji také naskenujeme
a mapu zase vrátíme. Pokud se
chcete zapojit, prosíme kontaktujte Daniela Vrbíka na adrese
LB_Zpravodaj_93x135_kveten_cerven.pdf 1 5/6/2016 3:42:09 PM
daniel.vrbik@tul.cz,
tel. 485 352 812.

NA DOPLATEK
SLEVA až 75 % NA DOPLATEK
na léky pro držitele Slevové karty
BEZ OHLEDU NA VĚK*
NOVĚ
prodloužena
pracovní doba

po–pá 7:30–18:00

PEČUJEME
O VÁS!

Proto jsme přidali
další výdejní místo
pro Vaši pohodlnou
obsluhu.
*Sleva až 75% na doplatek platí pro držitele Slevové karty u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Akce
platí do odvolání, více informací v lékárně či na www.slevolekarny.cz

16.6.

přijďte se ostříhat a pomáhejte s námi

+420 774 989 680
více informací na www.redken-liberec.cz
a na
Redken-liberec

DOGFRISBEE
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Po roce je tu opět závodní víkend ve sportovní
disciplíně Dogfrisbee. 4.
a 5. června proběhne ve
Svijanském Újezdu další
část mezinárodních závodů Dog shop ligy a Purina
Dog Chow cupu. Doprovodným programem je
v neděli 5. června od 9.00
hodin Voříškiáda open
2016, které se mohou
zúčastnit všichni psi bez
průkazu původu a psovodi libovolného věku. Je připraveno také vystoupení
v Dogdancingu od našich
předních závodníků.
 Více na www.turnoff-df.cz.

POZVÁNKY / INZERCE

květen 2016 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

Studenti a pedagogové
Vás srdečně zvou
na 3. ročník soutěže pro základní a střední školy

,
který se koná
v prostorách Technické univerzity v Liberci budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1
s podtitulem Bez oděvu by nebylo textilu je pořádána ve spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci. Soutěž je určena pro žáky základních škol a žáky středních škol celé
republiky i ze zahraničí.
soutěže je propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a oděvů a
seznámení žáků základních a středních škol s činností textilních firem – technické vzdělávání.
dne bude prezentace tvorby žáků dle daných kategorií. Pro
základní školy je vyhlášena kategorie Tvoříme z textilu, pro střední školy jsou připraveny 4
kategorie – Kouzlo technické textilie (ve spolupráci s firmou Juta a.s. Dvůr Králové nad
Labem), Příroda nás obléká (velmi aktuální téma přírodních materiálů), V zrcadle doby a
Horečka sobotní noci.

p o řadatel akce SPŠ textilní zajistí pro žáky a pedagogický doprovod textilní
workshopy – textilní techniky v praxi. Ve spolupráci se Střední školou řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o., bude připravena ukázka výroby jablonecké
bižuterie. Po dohodě s Fakultou textilní TUL bude v rámci programu uskutečněna pro žáky a
jejich pedagogický doprovod prohlídka Textilní fakulty.
proběhne ocenění nejlepších kolekcí.
Soutěže v roce 2014 a 2015 se zúčastnili žáci základních škol z Libereckého kraje a žáci středních škol z
celé České republiky i ze Slovenska.
V roce 2016 chceme oslovit žáky ze základních škol i středních škol z celé České republiky a pozvat
partnerské školy z Ružomberoku a z Košic ze Slovenska.

GF_inzerce_45x85mm.ai
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07/03/

21. 5. 2016 14:00
Machnín
Kabát Revival Varnsdorf
20 deka duše
Veselá dudácká kapela Heřmánek
Prodej vstupenek zahájen!
Vstupné 200,- Kč na místě, v předprodeji 170,- Kč
Objednávky vstupenek
na emailu hasicimachnin@seznam.cz
na tel. 607 752 643 a 731 796 678

více informací na www.sdhmachnin.cz

KDO SI Výstava
stavebnic
HRAJE,
NEZLOBÍ
od 6. do
19. června

Občerstvení zajištěno
Pořádá SDH Machnín

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách se sociálním zařízením.
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU

www.forumliberec.cz
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Nejlepší běžkaři TJ Dukla

Liberecká medailová smršť

Na dubnový Pohár federací v gymnastickém, dance a team
V kavárně Pošta se dubnu uskutečnilo vyhlášení nejlepších
aerobiku v Pavlovicích vyslal pořádající Sport Aerobic Liberec
závodníků oddílu běžeckého lyžování TJ Dukla Liberec za
sezónu 2015/2016.
Tomáš Valoušek, TJ Dukla Liberec celkem 51 závodnic, kterým se podařilo vybojovat celkem 16
medailí – 8x zlato, 2x stříbro a 6x bronz.

SVĚŘENCI ARNOŠTA Hlaváčka
z kategorie mladších žáků se v celostátním srovnání vůbec neztratili.
Nela Půbalová si odvezla z Olympiády
mládeže tři zlaté medaile. Jonáš Hellmich a Matyáš Pávek získali titul Lyžař
Libereckého kraje, pravidelně vozily
umístění na stupních vítězů také
Matilda Ježková a Karolína Dvorská.
Družstvo mladších žáků bylo navíc
vyhlášeno jako nejlepší v celostátní
soutěži Hledáme nové talenty.
Úspěšnou sezónu mají za sebou
starší žáci, svěřenci trenéra Romana
Šibravy. Družstvo přivezlo z republikových závodů celkem osm cenných
kovů, o které se zasloužila dívčí část:
Tereza Prokešová vybojovala titul
mistryně republiky a Eliška Šibravová
se stala vicemistryní republiky. Obě
pak doplnily sbírku medailí z MČR
bronzem ze štafety a v hodnocení
Českého poháru každá získala pohár
za třetí místo.
Za úspěchy dorostenců a juniorů
stojí trenéři Petr Rieger a Pavel Hynčica. Nejlepšími reprezentanty tohoto
družstva byli vyhlášeni Kateřina Hynčicová, Marek Gebouský, Matyáš Tecl
a Eliška Krčková.
Na MS do 23 let v rumunském
Rasnově nás reprezentovala Petra
Hynčicová. K jejím největším úspěchům v letošní sezóně patří 2. místo
v závodě na 5 km volnou technikou na
NCAA Skiing Championships v USA.
V národním týmu budou Českou
republiku reprezentovat Petra Hynčicová a Jakub Gräf.
V této sezóně se Dukla musela
potýkat s novou situací, kdy vedení
Svazu lyžařů ČR v rámci nové koncepce zrušilo podporu libereckého
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

oddílu, dlouhodobě jednoho
z nejúspěšnějších v ČR.
„V loňském
roce se nám
povedlo vykrýt
čtvrtmilionovou díru
v rozp oč tu
díky novým sponzorům a podpoře
Libereckého kraje, města Liberec
a MŠMT. Nyní máme zajištěnu i většinu prostředků pro sezónu 2016/2017,“
konstatovala Romana Kerelová, která
se o hospodaření oddílu stará.

Inzerce

Barbora Svatošová a Helena Niklová, Sport Aerobic Liberec
ABSOLUTNÍ VÍTĚZKOU se v kategorii dospělých jednotlivkyň stala mnohonásobná mistryně a vicemistryně
ČR Kristýna Bernátová, pro kterou
byl tento závod dalším úspěšným
krokem v přípravě na červnové mistrovství světa v Jižní Koreji. Na 3. místě
se umístila její týmová kolegyně
Šárka Dousková.
Mezi juniorskými jednotlivkyněmi
se nejlépe umístila liberecká Aneta
Chlumská, která získala zlato. Těsně za
ní skončila Barbora Karlíková a na 3. Hořáková. V kategorii trojic zlatou
místě byla letošní mistryně ČR Johana medaili vybojovalo trio ve složení Aneta
Chlumská, Markéta Fléglová a Veronika
Smetaníková, které potvrdily nominaci
na letošní MS. A do třetice se v juniorské
kategorii podařilo získat zlato skupině
gymnastického aerobiku ve stejném
složení.
V kategorii starších žákyň gymnastického a dance aerobiku nemá Liberec
letos v ČR v zatím soupeře, když získal
zlato ve všech čtyřech možných kategoriích.
V kategorii mladších žákyň se podařilo vybojovat dvě bronzové medaile
a jeden bronz se podařil i dětem.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 27. května.
LIBERECKỲ

ZPRAVODAJ

Tenis
Nohejbal
Beach volejbal

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. května od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

