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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Prázdniny patří dětem

Samozřejmě nejen dětem, letní měsíce patří všem, kteří si je dokážou užít. Pro snazší
rozhodování, jak trávit volné a slunečné dny, jsme v tomto vydání Zpravodaje shromáždili
řadu libereckých tipů pro všechny věkové kategorie. Příjemné léto!

120 let
botanické

Botanická zahrada slaví
a vy můžete s ní. Třeba
u největšího leknínu světa.

K oslavě výročí botanická
zahrada nabídne novou atrakci,
několik nočních návštěv v pavilonu
L, kde pokvetou největší leknínovi‑
té rostliny světa – viktorie. 

více na str. 6

NOVÝ EKOPark
DOBA LEDOVÁ. V liberecké zoo mají návštěvníci unikátní možnost navštívit výstavu nazvanou Giganti. Prehistorická zvířata v reálné podobě
Foto Pavel Chmelík
v impozantní životní velikosti je možné spatřit jen dokonce října. 

Sarkasmus, kritika i absurdita:
Nová socha před libereckou radnicí

Nedaleko centra Liberce
roste přírodní EKOPark
o rozloze deset tisíc metrů2.

Lidská figura prolnutá se židlí coby nepostradatelným prvkem našich životů. Tak vypadá
nová umělecká socha s názvem (A)symbiont, která ve středu 24. června stanula na tradičním
místě před libereckou radnicí.
Jan Vrabec
Absurdita je v našich životech na
denním pořádku a určitá podivnost
s ní spojená zase dokládá lidskou
individualitu. Tak o svém díle hovoří
Barbora Krninská. Její plastiku (A)sym‑
biont přivezla liberecká společnost
Spacium před radnici z golfového
hřiště na Slapech.
„Na první pohled nevíme, zda jde
o transformaci člověka do židle, či
naopak. Je ale patrné, že lidská posta‑
va je v jakési podřízené úloze vůči židli
a navíc klečí na kolenou, zatímco židle
je ve své přirozené poloze a prázdná,

Barbora Krninská

jako by čekala, kdo na ni usedne,“ říká
ke svému dílu Barbora Krninská, která
svou sochu označuje za hravou, ale
zároveň i kritickou a sarkastickou.
Prostor před libereckou radnicí,
který je již neodmyslitelně vymezený
sochám, se tak po několika měsících
prázdnoty pyšní novým uměleckým
dílem. „Po dlouhém hledání jsme si jako
materiálově nejvhodnější a výtvarně
nejzajímavější variantu vyhlédli sochu
(A)symbiont. Vznikla v roce 2013,“
uvedla ředitelka Spacia Jitka Mrázko‑
Pokračování na str. 2
vá.

Ekopark nabídne sportovní
a relaxační prvky určené pro ekopo‑
byt v přírodě. Přestože všechny práce
nejsou ještě hotovy a otevřeno zatím
není, už teď se stal velkým magne‑
tem pro veřejnost. Jeho umístění
nad cyklostezkou U Nisy je skvělým
rozšířením této rekreační a sportovní
lokality.
více na str. 7
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« Nová socha…

editorial



Milí Liberečané,
v minulém vydání Zpravodaje jsem se ohlí‑
žel za půlroční prací současného vedení města.
A musím se k tomu ještě jednou vrátit. Opozice
nám vystavila vysvědčení. Jako správná opozice
nás nešetřila.
Chápu, že na kritický pohled mají opoziční zastupitelé právo, nicméně
jakákoliv střízlivost jejich přístupu k věci chybí. Myslím, že i opozice v rámci
svého kritického pohledu by mohla pomáhat posouvat věci kupředu, a ne
vytvářet komentáře a činit závěry na základě dojmologie…
Za sedm měsíců, co jsme ve funkci, jsme zcela prokazatelně dokázali
vyřešit řadu starých sporů, které nám zanechala minulá vedení radnice.
Spory byly často před soudním jednáním, nebo tato jednání dokonce
už probíhala.
Příkladem, o němž se také v tomto Zpravodaji dočtete, je vyřešení váž‑
ného problému po vypovězení smlouvy našimi předchůdci společnosti
Eltodo‑ Citelum, která pro město spravuje veřejné osvětlení a světelné
křižovatky. Z dalších jmenujme odvrácení pokuty 18,6 milionu korun udě‑
lenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za převod
budovy Uranu v roce 2010 a úspěšné jednání o další pokutě od ÚHOS.
Prázdniny nejsou o odpočinkovém čase, jak jsem si naivně myslel.
Potkávám se s kolegy primátory jiných měst včetně zahraničních. Výměna
zkušeností je velmi cenné poznání a řada námětů poslouží i na zlepšení
nejrůznějších oblastí v Liberci. Spolupráce nám také ušetří spoustu času,
problémů i peněz. Již aplikovaná úspěšná řešení lze bez problému použít
i na řadě libereckých příkladů.
Mezi posledními setkáními byla velmi zajímavá dvě, a to s odcházejícím
primátorem Žitavy Arndem Voigtem a jeho nástupcem Thomasem Zen‑
kelem a příjemná byla i návštěva partnerského Augsburgu s reprezentací
města v čele s primátorem Kurtem Griblem. U všech jsem se setkal s vřelým
přátelstvím k Liberci i s velkou chutí v započaté spolupráci pokračovat.
V tomto ohledu děkuji všem předchozím vedením měst, která dostala
naše partnerství na současnou mimořádnou úroveň.
Na závěr ještě k té politice. Prázdninové měsíce využiji také k úsilí ve
snižování svého radikálního postoje k opozici a nacházení cesty k lepší
vzájemné komunikaci.
Vážení spoluobčané, přeji všem krásné léto plné slunce, zábavy a odpo‑
činku.

Váš Tibor Batthyány

FC Slovan shání partnera
O současné éře jednoho z největších zaměstnavatelů
v regionu, ale také o budoucnosti libereckého fotbalu hovořil
primátor Liberce s majitelem Preciosy Ludvíkem Karlem.
Jan Vrabec
Preciosa je většinovým vlastníkem
FC Slovan Liberec, který do dalších
let nutně potřebuje dalšího silného
partnera.
„Sháníme stabilního partnera,
u kterého bude jistota, že bude Slovan
podporovat pravidelně. Neřešíme
totiž jednu sezonu, ale celou budouc‑
nost klubu. V současné době jednáme
s několika silnými hráči v Čechách i za
hranicemi,“ uvedl Ludvík Karl.
„Mluvili jsme o některých letních
posilách Slovanu, ale i o tom, zda si
dokážu představit, že by se jméno
strategického partnera objevilo
v názvu stadionu, který je v majet‑
ku města. V tom žádnou překážku

nevidím,“ konstatoval primátor Tibor
Batthyány s tím, že liberecký fotbal
dělá městu skvělou reklamu i za
hranicemi a jako jedna z výkladních
skříní Liberce si zaslouží co nejsilnější
sponzorskou podporu.
„Samo město samozřejmě fotbal
na takovéto úrovni sponzorovat
nemůže,“ poznamenal primátor.
Řeč ale nebyla jen o Preciose
a o fotbalu. Jedním z témat byl i léta
nevyužitý komplex Preciosy ve Fran‑
tiškovské ulici v Liberci.
„Probírali jsme možné náměty,
co s tímto areálem v centru města
do budoucna,“ komentoval Tibor
Batthyány.

dokončení ze strany 1 komentoval novou sochu primátor

Podle primátora Tibora Batthyá‑
nyho jde o zajímavé umělecké dílo
s výraznou symbolikou. „Jsem rád,
že se Liberečané při svých cestách
kolem radnice mohou zastavit u nové
atrakce, která je o to zajímavější, že
si v ní každý může najít jiný význam.
Zkrátka jde o dílo, o kterém se určitě
bude mluvit, a to je jedině dobře,“

Tibor Batthyány.
Liberec získal na jeden rok, do
konce června 2016, zajímavou atrakci,
která má šanci vydržet i nápor turistů.
„Lidská židle“ (A)symbiont nahradila
vloni nešťastně poškozenou sochu
Josephine Baker. Ta se po opravě na
čas usídlila ve vstupní hale Základní
umělecké školy Liberec a později pro‑
dala v aukci.

Dobrý příklad pro další města
Čtrnáct let oficiálního partnerství, deset let vzájemného
DIALOGU a rok od roku provázanější spolupráce. Tak vypadá
vztah Liberce a německého Augsburgu, který úspěšně boří
hranice mezi oběma zeměmi a napravuje staré křivdy mezi
jejich obyvateli. V Augsburgu totiž po druhé světové válce našla
domov velká část sudetských Němců odsunutých z Liberce.
Jan Vrabec

Vřelý vztah mezi oběma
městy oživí každé dva roky kultur‑
ní dny DIALOG – střídavě v Liberci
a Augsburgu. Letošní ročník vyšel
na německou stranu, kam vyjeli
libereckou kulturu reprezentovat
pěvci ze smíšeného sboru Rosex,
baletní sólistky Divadla F. X. Šaldy,
fotograf Jiří Jiroutek a také téměř
kompletní vedení města.
„Vztah, který se za relativně
krátkou dobu povedl vybudovat
mezi Augsburgem a Libercem, je
velkým úspěchem a do budoucna
nás naplňuje velkou nadějí. To, co
jsme dokázali, a jak jsme se vzá‑
jemně poprali se svou minulostí, PRIMÁTOŘI. Tibor Batthyány se svým protějškem
je dobrým příkladem pro řadu z Augsburgu Kurtem Griblem.  Foto: Jan Vrabec
dalších měst,“ vyzdvihl jedinečnost a v případě zájmu kdykoliv navštívit.
partnerství s Libercem primátor Augs‑ A v neposlední řadě jsme si s panem
burgu Kurt Gribl.
primátorem velmi dobře porozuměli,
„Letošní DIALOG jasně ukázal, že což se jistě pozitivně odrazí v naší nad‑
vzájemně máme na čem stavět a že cházející spolupráci,“ shrnul primátor
vztahy mezi oběma městy vždy byly Tibor Batthyány s tím, že obě strany
a nadále budou pro obě strany přínos‑ spolu jednaly například na téma bližší
né. Liberečtí umělci zanechali v Augs‑ spolupráce vysokých škol či divadel‑
burgu skvělý dojem, což mezi tam‑ ních sborů.
ními obyvateli jistě vzbudí další vlnu
Partnerství měst Liberce a Augs‑
zájmu o návštěvu našeho město. Co burgu oslaví v příštím roce jubilejních
se týká politických vztahů, můžeme patnáct let, a proto se představitelé
spolu bez ostychu mluvit i o citlivých obou měst setkají znovu, tentokrát
tématech a je obrovskou výhodou, v Liberci. A u nás se také odehraje další
že se můžeme vzájemně inspirovat kulturní DIALOG v roce 2017.

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři
ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.
Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 28. 7., 11. 8. a 1. 9. mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA
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Vesec žije hlavně v létě
Spartan Race s 6 500 závodníky, festival Benátská!, závody
ze seriálu Kolo pro život, pravidelné in-line závody, sportovní
aktivity pro děti. To vše si našlo své místo v Rekreačním
a sportovním areálu Vesec (RASAV). Areál byl původně
vybudovaný pro MS v běhu na lyžích 2009, ale své využití
nachází nyní především v letních měsících.
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Vandalům hrozí rok za mřížemi
Neznámí vandalové poničili v noci ze 17. na 18. června ve
Dvořákově ulici patnáct mladých lip, které nechalo vysadit
město vloni na podzim.
Redakce

Tímto nesmyslným činem došlo
k poškození veřejné zeleně města,
kde je celková škoda vyčíslena na
Sportovní areál Ještěd
více než sto tisíc korun.
Poslední roky ukazují, že město muselo doplatit jen 15 %. Bohužel
Věc řeší policisté z obvodního
Liberec příměstský venkovní spor‑ minulé vedení tento projekt vůbec oddělení Liberec-cen‑
tovní areál rozhodně využije.
nepodalo. Stejně tak byl připravený trum a stále pátrají po
neznámých vandalech.
Některé stromy poško‑
dili jen částečně, jiné
zcela zničili.
Museli přitom vyna‑
ložit dost sil, některé
kmeny byly téměř deset
centimetrů silné. Poli‑

cisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání pře‑
činu poškození cizí věci. V případě, že
se policistům podaří vandaly dopad‑
nout, hrozí jim až rok za mřížemi.
Náhrada zničených
stromů proběhne na
podzim tohoto roku,
či na jaře roku 2016.
Občané, kteří mají
informace z dané noci
a místa, mohou podat
o vandalském činu
svědectví Policii České
republiky.

Výzvy pro IPRÚ

V letních měsících probíhají intenzivní práce na dokumentu
pro
Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad
„Vesec měl, a asi i částečně má stále projekt na propojení areálu s oblastí
špatnou nálepku kvůli MS 2009, ale lesů kolem Císařského kamene. Ani Nisou (IPRÚ).
stále více lidí si zvyklo využívat jeho
krásné prostředí a možnosti, které
nabízí,“ uvedla Zuzana Kocumová,
předsedkyně představenstva Spor‑
tovního areálu Ještěd (SAJ), který se
o Vesec stará. „Asi si těžko najde širší
pole uživatelů v zimě, protože 400
m. n. m. je prostě málo a na přírod‑
ním sněhu si zde zalyžujete jen pár
dnů v roce, navíc v sousedství máme
Jizerské hory. Ale myšlenku, že by
bylo vhodné tuto volnou plochu
v dosahu MHD, vhodnou i k pořádá‑
ní větších akcí, zastavět, podle mě
může prosazovat jen ten, kdo ve
Vesci nebyl a nezažil tisíce nadšených
účastníků sportovních akcí i běžných
rekreantů.“
Jan Svatoš, ředitel SAJ, doplnil:
„Vesecký areál se snažíme udělat stále
atraktivnějším. Mezi novinky posled‑
ních let tak patří hřiště pro nejmenší
návštěvníky, pro veřejnost pak bylo
otevřeno hřiště pro discgolf. V letoš‑
ním roce bychom ještě na stadion
rádi umístili fotbalové branky. Další
zamýšlenou aktivitou je fotbalgolf,
jedná se o větší podobu minigolfu
hranou s fotbalovým míčem. Plánů
na rozvoj areálu je ještě spousta.“
Další osud Vesce
Mnoho financí bylo investováno
v rámci budování zázemí pro MS
2009. Bohužel se příliš nepotkaly se
skutečným potenciálem areálu. Proto
byl zpracovaný projekt na rozvoj
areálu, který měl být realizovaný
z evropských dotací, kde by město

na ten se nedostalo.
Současné vedení města proto nyní
hledá možné dotační zdroje na spolu‑
financování připravovaných projektů,
a to především z přeshraniční spo‑
lupráce. Radka Kotasová-Loučková,
místopředsedkyně představenstva
SAJ, k tomu říká: „V zásadě jedinou
možností, jak významně rozvinout
a posunout jednotlivé části Spor‑
tovního areálu Ještěd, je využití
dotačních množností, které nabízejí
programy příhraniční spolupráce, a to
jak česko-saský program, tak program
česko-polský.“ Zároveň upozorňuje,
že příprava projektů do takového pro‑
gramu je velmi náročná jak finančně,
tak časově. Není proto času nazbyt
a je třeba jednat prakticky ihned.
Naprosto zásadní pro předlože‑
ní žádostí o dotace, například pro
modernizaci a revitalizaci lyžařského
areálu, vybudování nové sjezdovky
či posílení celoročních aktivit ve
Veseckém areálu, je projektová pří‑
prava, která však vykazuje časovou
i finanční náročnost. Úkolem pro
vedení společnosti je začít hledat
a jednat s potencionálními zahranič‑
ními partnery.
Základní čísla o možných variantách rozvoje a návratnosti pro‑
jektů by měl přinést i připravovaný
audit. „Audit není jen pohledem
do budoucnosti. Při zadávání jsme
kladli velký důraz na to, aby nám dal
nezávislý pohled zvenčí na možnos‑
ti areálu a doporučení pro budouc‑
nost,“ dodala Zuzana Kocumová.

Odbor strategického rozvoje a dotací

Čtyři pracovní skupiny (Udr‑
žitelná doprava, Sociální soudržnost,
Vzdělávání a Zaměstnanost) pracují
na prioritních oblastech, do kterých
budou moci zájemci z řad obcí,
neziskových organizaci a ostatních
oprávněných žadatelů v nejbližší
době podávat projektové záměry
s co největšími dopady na území
IPRÚ.
Pracovní skupiny se budou schá‑
zet v průběhu obou letních měsíců.

Předběžná výzva pro předkládání
projektů vhodných pro IPRÚ bude
vyhlášena již tento měsíc, předpo‑
kládaný termín výzvy je 21. 7. 2015
až 4. 8. 2015.
Bližší informace budou vyvěšeny
na stránkách měst – Liberce: www.
liberec.cz/ipru/ i Jablonce nad Nisou:
www.mestojablonec.cz/cs/projekty/
ipru‑ liberec‑ jablonec‑ nad‑ nisou.
html, případně budou k dispozici na
adrese ipru@magistrat.liberec.cz.

další akce
hledejte na
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Taneční drama29
na náměstí . SRPNA

Představení Dům Bernardy Alby v tanečním podání uvede
Divadlo F. X. Šaldy v sobotu 29. srpna na náměstí
Dr. E. Beneše. V rámci letošního Letního setkávání s divadlem
je vstup pro diváky zdarma, začíná se v půl deváté večer.
Pavel Chmelík
Prvním letošním představením
pod širým nebem byla derniéra
jedné z nejslavnějších pohádek
Naivního divadla Liberec Kolíbá se
velryba na začátku července. Divadlo
se na náměstí rozloučí s prázdninami
právě Bernardou Albou 29. srpna.
Slavné drama převedla do taneční
podoby členka baletního souboru
a choreografka Divadla F. X. Šaldy
Marika Hanousková. Federico García
Lorca jej napsal v roce 1936. Zasadil

ho do španělské Andalusie a vypráví
příběh pětice sester spoutaných des‑
potickou matkou.
Dcerám doni Bernardy Alby je
od 20 do 39 let, všechny touží po
lásce, místo ní je ale spíš čeká osud
jeptišek. Neúprosná matka své dcery
hlídá a ze svého domu udělá místo
oázy bezpečí neprostupnou celu.
Do životů žen ale zasáhne tajemný
Pepe Romano a osudům všech dá jiný
směr.

Po historických stopách
(nejen) Redernů 12. září

Leitmotivem letošních Dnů evropského dědictví (EHD)
v Liberci budou Redernové. Všem zájemcům bude v sobotu
12. září mimo jiných památek zpřístupněn liberecký zámek
a připravena je i poutavá přednáška o slavném šlechtickém
rodu a jeho působení v Liberci.
Pavel Chmelík
Otevření zámku a například také
Kavárny Pošta bude patřit k vrcholům
dne otevřených památek. Akce patří
mezi velmi oblíbené také díky dopro‑
vodnému programu, který samozřej‑
mě nebude chybět ani v letošním roce,
a spolupráci se Žitavou.
V předvečer Dnů evropského dědic‑
tví (European Heritage Days – EHD) se
uskuteční přednáška doktora Milana
Svobody o působení Redernů v Liber‑
ci, jejichž rod je neodmyslitelně spjat
s výstavbou libereckého zámku. Pouta‑
vé vyprávění bude doplněno promítá‑
ním. Setkání proběhne v pátek 11. 9. od
18 hodin v historické místnosti budovy
Nového magistrátu.
S Milanem Svobodou se budou moci
zájemci setkat v sobotu 12. 9. přímo
v zámku při komentovaných prohlíd‑
kách. Individuální prohlídky budou
umožněny samozřejmě také. Celkem
bude otevřeno kolem dvacítky histo‑
rických objektů. Velký zájem bude jistě
o Kavárnu Pošta nebo o bývalý kryt CO,
kde bude po loňských zkušenostech
razantně navýšen počet prohlídek.
Doprovodný program se jako už
tradičně bude odehrávat převážně
před radnicí. Letos přijedou majitelé
veteránů na setkání při příležitosti 110
let od založení Autoklubu v Liberci

Bohemia Cantat

Nesoutěžní festival sborového zpěvu Bohemia Cantat
rozezní liberecké Centrum Babylon ve čtvrtek 20. 8. Začne
tak čtyřdenní maraton zpěvu, který zakončí koncert v Domě
kultury Liberec.

a lidé se budou moci setkat s projek‑
tem Živá paměť. V bývalé Oblastní
galerii Liberec (Liebiegův palác) bude
den otevřených dveří Komunitního
střediska Kontakt a ve dvou časech
(11.00 a 14.00) se s dobrovolníky tohoto
střediska můžete vydat na prohlídku
města. Rezervace přijímá městské
informační centrum.
O den později, tedy v neděli 13. září,
se otevřou památky v nedaleké Žitavě.
Historické stavby v Liberci budou
otevřeny většinou od 9 do 17 hodin.
Přesný časový rozvrh a kompletní
seznam památek bude uveden na konci
prázdnin na městských internetových
stránkách www.visitliberec.eu a www.
liberec.cz. Tam také budu uvedeny
informace o časových vstupenkách,
jejichž vyzvednutí je pro návštěvu něko‑
lika objektů nezbytné.

Dva Festivalové koncerty se
budou konat 21. a 22. 8. v kostele sv.
Antonína Velikého na Sokolovském
náměstí (sobota) a v domě kultu‑
ry (pátek, neděle), kde se uskuteční
koncert hostů a závěrečný koncert.
Festival Bohemia Cantat je určený
jednotlivým zpěvákům i celým
sborům. Zpěváci se přihlašují do někte‑
rého z ateliérů různého hudebního
zaměření (stará hudba, česká klasická
a moderní sborová tvorba, jazz a popu‑
lární melodie, spirituály a gospely…),
které pod vedením špičkových sbor‑
mistrů nastudují krátký program.

20.–23. 8.

Festival vrcholí veřejným koncer‑
tem jednotlivých ateliérů a závě‑
rečným společným zpěvem všech
účastníků festivalu.
Čtvrtek, 20. srpna v 18.30
Zahájení festivalu – Babylon
Pátek, 21. srpna v 19.00
1. festivalový koncert – dům kultury
Sobota, 22. srpna ve 20.00
2. festivalový koncert – kostel sv.
Antonína Velikého, Sokolovské nám.
Neděle, 23. srpna v 10.30
Závěrečný festivalový koncert
– dům kultury.

kam za zábavou?
tipy a pozvánky na akce v liberci

neseďte doma

pozvánky
110 let autoklubu Liberec
Veteran car club NISA ve spoluprá‑
ci s Autoklubem Liberec – Pavlovice
a Automuzeem.cz pořádají setkání auto‑
veteránů u příležitosti 110 let založení
autoklubu v Liberci. Akce se uskuteční
v sobotu 12. září 2015.
Sraz účastníků v Liberci před radnicí
je mezi 8.00 a 9.30, start vzpomínkové
jízdy veteránů na trase Liberec – zámek
Sychrov – Liberec je od 10.00 hodin.

Hra Go se vrací do Liberce
Přes 800 hráčů bude od 27. července
do 8. srpna v libereckém Centru Baby‑
lon zápolit o titul mistra Evropy v go.
Vedle samotného mistrovství pro‑
běhne řada dalších akcí, které mají spoji‑
tost s hrou go. Kurzy go se budou konat
29. 7. od 16 do 18 hodin před radnicí.
Liberec je zřejmě prvním městem
v Čechách, v němž se go prokazatelně
hrálo, a to již v roce 1909. Skutečný
klub go v Liberci vznikl zhruba o sedm‑
desát let později a patří mezi nejstarší
u nás.
A ještě jedno nej Liberec drží: Hra go
se dostala do osnov Technické univerzi‑
ty v Liberci jako volitelný předmět na‑
bízený především studentům učitelství.
Go je nejstarší desková strategická
hra na světě. Vznikla před 4 až 5 tisíci
lety v Číně, odkud se rozšířila po vý‑
chodní Asii, kde je dodnes velmi popu‑
lární, populárnější než u nás šachy.
Go má velice jednoduchá pravidla,
přesto v ní zatím počítače nedoká‑
žou porazit člověka. Dva hráči střída‑
vě pokládají hrací kameny na desku
s čtvercovou sítí. Cílem je ohraničit si
co největší území a zároveň obklíčit co
nejvíce soupeřových kamenů. Přestože
pravidla jsou velmi jednoduchá, má hra
obrovský počet variant, zhruba 10800.
To je astronomicky více než například
u šachů (10120) a dalších her.

25 let se švýcarským
kantonem Sankt Gallen
Liberecký kraj slaví v letošním roce
25 let vzájemné spolupráce se švýcar‑
ským kantonem Sankt Gallen. V rámci
partnerství připravil několik akcí.
SWISS FILM – Festival současného
švýcarského filmu 20.–22. 8. 2015/
Kino Varšava, Liberec. Reprezentativní
průřez švýcarskou kinematografií.
MANUEL FISCHER – Vystoupení nadějného DJe a producenta 11. 9. 2015/
Areál Kristýna, Hrádek nad Nisou
Nový objev světové elektronické hu‑
dební scény na pomezí house a techna.
BENI BISCHOF – Výstava předního
multižánrového umělce 8.–29. 10. /Gale‑
rie Die Aktualität des Schönen…, Liberec.
KAFKA BAND + THEATER AM TISCH – Koncert dvou netradičních literárních projektů 15. 10. / Kino Varša‑
va, Liberec. Unikátní literárně‑hudební
projekt.
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Hortus Botanicus centum viginti annorum, laudatio
Botanická zahrada je stodvacetiletá a mně připadl úkol napsat nějaký oslavný článek. Nadepsal jsem jej v latině, nejen
aby to vypadalo nevšedně, ale také proto, že latina je charakteristickou univerzální mluvou pro botaniku, stejně jako
pro medicínu, od níž se kdysi pradávno odštěpila. Latinská jména rostlin jsou srozumitelná všem botanikům i botanicky
orientovaným autodidaktům po celém světě, s latinskými termíny také funguje morfologie a anatomie rostlin.
Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Liberec
Botanická zahrada Liberec se
i díky nejdelší tradici ze všech botanic‑
kých zahrad v České republice vyvinula
na úroveň respektovanou ve světě, ale
nestaví to nijak na odiv. Snažíme se ji mít
v podobě národní botanické zahrady,
nekorunované královny, pozicí ve vše‑
obecné kultuře srovnatelné s Národním
divadlem, Národním muzeem, Národní
galerií apod.). Národní ráz se projevuje
již tím, že kromě zmíněných latinských
jmen jsou skoro u všech rostlin vždy
i jména česká, existují‑li, byla‑li českými
autoritami vytvořena. Přesvědčili jsme
se však i o tom, že zahraniční návštěvníci
i zasvěcení pozorovatelé a znalci vníma‑
jí zvláštní poetický český vkus, jímž je
prodchnuta celá zahradní architektura.
Kdybych měl krátce představit tuto
zahradu, popsal bych ji jako sice velice
malou, pouhé dva hektary, ale nad jiné
tematicky pestřejší a botanicky různo‑
rodější, nápaditější, skvěle vybavenou
nejrozsáhlejším expozičním sklení‑

7. září

120
let
botanické zahrady liberec
DEN SE ZAHRADNÍKY
Jak slavit 120. výročí zprovoznění botanické zahrady pro návštěvníky připadající na
5. září? Raut, ohňostroj nebo nucená „zábava“ s předváděčkou zvanou nečeským, a proto
módním slovem „workshop“, to nikdy nebyl náš styl. Představili jsme a letos návštěvníkům
předali v užívání nejmodernější expozici daného typu, věnovanou květeně tzv. vodních
zahrad a mokřadů. Uspořádali jsme také výstavu unikátních dvojjazyčně komentovaných
fotografií třiceti autorů z celého světa, zaměřenou na extrémní přírodní stanoviště maso‑
žravých rostlin, následovanou tématem bonsají a krásných kamenů čili suiseki. V srpnu
a září bude zase ke zhlédnutí přírodovědecká výstava, také z dílny botanické zahrady,
s názvem „EXOTIKA dosažitelná přes noc: Benátské duny“.
V pondělí 7. září bude uspořádán „Den se zahradníky BZ“, kdy budou návštěv‑
níkům k dispozici kustodové všech expozic, připravení svůj úsek živě komento‑
vat i zodpovídat dotazy. Přítomen bude též ředitel, jenž v případě zájmu poho‑
voří z pozice autora různých témat expozic a jejich zahradně‑architektonického
řešení. K oslavě výročí také návštěvníkům nabídneme novou atrakci, několik
nočních návštěv v pavilonu L, kde pokvetou největší leknínovité rostliny světa
– viktorie. Termíny musejí být přizpůsobeny biorytmu rostlin a budou oznamo‑
vány v aktualitách na internetových stránkách www.botaniliberec.cz.

kovým komplexem v naší zemi (10
pavilonů!). Jejich architektura je stále
avantgardní a nejnovější pavilon byl
stavěn teprve loni.
Technické vybavení je vtipně jed‑
noduché, přitom vyspělé, energeticky
velmi úsporné (automatická plynová
kotelna, skelná komunikační vlákna,
tyristory, perfektní software atd.). Fun‑
guje i jako instituce „v proudu vědy“,
publikuje, pomáhá botanickým mate‑
riálem vědeckým institucím i jiným
botanickým zahradám ve světě, pořádá

naučné výstavy, účastní se záchranných
programů pro kriticky ohrožené druhy.
Je teoreticky i prakticky disponová‑
na pro vysoce kvalifikované pěstování
i těch nejnáročnějších druhů světové
flóry a mnohé z nich také návštěvníci
skutečně vidí v expozicích. Informační,
naučný systém je nejrozsáhlejší a nej‑
modernější mezi českými botanickými
zahradami. Každý den zde musejí být
zajištěny podmínky a splněny požadav‑
ky pro více než 11 000 druhů a kultivarů.
Každý den musí být zahrada ve všech
odděleních úpravná, protože je otevře‑
na po celý rok denně bez výjimky.
Oslavný článek by měl zmínit i důležité
body a zasloužilé postavy z historie, neboť
žádná botanická zahrada nevzniká rázem
na základě nápadu osvíceného autora, ale
vytrvalým úsilím několika, popřípadě řady
generací svých tvůrců, za lepších i horších
podmínek. Popis dlouhé historie by však
byl obsáhlý, jenom moje shromážděné
poznámky by vydaly na knihu, a tak ales‑
poň odkazuji na glosy k historii a komen‑
tované fotografie na internetových strán‑
kách www.botaniliberec.cz.
Jsou‑ li někde přátelé a častější
návštěvníci botanické zahrady, kteří
doma mají z návštěv starší fotografie,
mohli by také k radosti z dlouhého
života botanické zahrady přispět
a podělit se o ně prostřednictvím webu:
http://1url.cz/tbYf.
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Nový EKOPark u Nisy je před otevřením

Nedaleko centra Liberce, mezi Sokolskou ulicí a stadionem U Nisy, roste přírodní EKOPark o rozloze 10 tisíc metrů
čtverečních zaměřený na ekologii, sport a aktivní odpočinek. Jeho tvůrce už dokázal nadchnout veřejnost, primátora
i ministra životního prostředí. A to ještě není otevřeno.

www.ekoparkliberec.cz

Pavel Chmelík
Ekopark návštěvníkům nabídne
sportovní a relaxační prvky určené pro
ekopobyt v přírodě. Přestože všechny
práce nejsou ještě hotovy a otevřeno
zatím není, už teď se stal velkým mag‑
netem pro veřejnost.
Jeho umístění nad cyklostezkou
U Nisy, za čerpací stanicí Benzina, je
skvělým rozšířením této rekreační
a sportovní lokality Liberce. Proměna
původně zarostlého, špatně přístupné‑
ho místa je neuvěřitelná.
Liberečané tam pamatují
černé skládky i útočiště
lidí bez domova.
„U nás v ekoparku si
každý najde své místo.
Máme v plánu piknikové
paloučky, zóny pro gri‑
lování a aktivní relaxaci,“
říká Stanislav Šťastný, pro
kterého je EKOPark splně‑
ným klukovským snem.
„Hodláme vytáhnout
rodiny s dětmi z nákup‑
ních center, kde tráví
víkendy, do přírody, k nám do EKOPar‑
ku,“ dodal Šťastný, jehož firma SunGar‑
den se již šestnáct let zabývá zahradní
architekturou.
V parku bychom měli nalézt i místa
pro pozorování a naslouchání zvukům
přírody, naučné přírodovědné stezky

pro děti. „Chceme
dětem ukáz at,
jak vypadá hmyzí
život, proto pro
ně připravujeme
interaktivní hmyzí
hotely a čmelíny,“
doplňuje Šťastný.
Pro spor tov‑
ní účely budou
v parku k dispozici crossfitové aktivity
jako např. venkovní posilovna pro pro‑
cvičení celého těla, malý lanový pře‑
kážkový park pro děti ve výšce 0,5 m.
EKOPark nabídne možnost pořádat
přednášky, workshopy, letní promítání,
víkendové akce, příměstské tábory, vol‑

nočasové aktivity,
tvůrčí, výtvarné,
sportovní a vzdě‑
lávací kurzy v pří‑
rodě.
Pro podporu
finanční nezávis‑
losti všech ekolo‑
gických projektů
najdeme v parku
tzv. „Treehouses“ (domy na stromech),
které, až na pár malých výjimek, nemají
v České republice obdoby. Treehouses
jsou vyhlídkovou rozhlednou určenou
pro pozorování života v parku, pro
dobrodruhy i s možností přespaní ve
volné přírodě.

Objevujte krásy
česko‑polsko‑německého
Trojzemí

Městské informační centrum Liberec nabízí všem zájemcům o po‑
znávání zajímavých turistických míst v příhraničí informační materiály
v českém jazyce, vč. plánků některých sousedních měst zdarma.
Rádi vám s tipem na výlet také poradíme. Organizujeme např. komen‑
tované prohlídky německé Žitavy s českým průvodcem (1. 8. a 5. 9.), na
které je nutné se předem přihlásit přes e‑mail: info@visitliberec.eu nebo
tel. 485 101 709.
Zahraničí doporučujeme poznávat především vlakem s výhodnou
jízdenkou, která se nově jmenuje ENT. V Libereckém kraji si tuto jíz‑
denku mohou zájemci koupit za 160 Kč, skupiny ji mají ještě výhodněj‑
ší. Více informací najdete na www.zvon.de.

Vyhlídkové rozhledny jsou ekolo‑
gické a konstrukce jsou navrženy tak,
aby stromům neškodily. Jedním z cílů
tohoto projektu je ukázat návštěvní‑
kům, jak funguje ekosystém v korunách
stromů, kam by se jinak nedostali.
Vyhlídkové rozhledny nepotřebují
elektrickou nebo vodovodní přípojku.
Sociální zařízení (je‑li součástí) je zcela
ekologické. Toalety jsou suché a zásy‑
povým materiálem jsou piliny.
Projekt nadchl primátora
Liberce Tibora Batthyány‑
ho. „Měl jsem to potěšení se
s projektem blíže seznámit
a doufám, že mu nebude
překážkou zbytečná byro‑
kracie, jak se někdy bohužel
i u dobrých projektů stává.
Pokud bude třeba, tak
tomuto skvělému projektu
velmi rád pomohu. Už se
těším na otevření,“ řekl.
Svou podporu vyjádřil
také ministr životního pro‑
středí ČR. „Prima projekt!
Držím palce a až pojedu kolem, určitě
se stavím a probereme třeba i možnost
spolupráce,“ napsal vzkaz Stanislavu
Šťastnému ministr Richard Brabec.
Termín otevření ekoparku bude
oznámen na internetových stránkách www.ekoparkliberec.cz.
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Vítej, zlatý hattricku!
ZŠ Oblačná se už potřetí za sebou podařilo rozšířit svou
sbírku titulů v programování a ovládání MS Office.
V. Jindra, ZŠ Oblačná
V kategorii Office soutěžilo 17
nejlepších žáků ze všech krajských
kol, mezi nimi byl i Jirka Opočenský.
Zadání se skládalo ze tří úloh (Word,
a 2x Excel) a bylo velmi náročné.
Po kontrole všech výsledků bylo
jasno… Jiří Opočenský je novým
mistrem republiky v kategorii Office!

Úspěch je o to cennější, že ZŠ Oblačná
dokázala jako jediná v historii třikrát
za sebou (Pavel Šafář 2013 a Vojta
Melichar 2014) získat mistrovský titul.
Obhájení titulu jasně prokazu‑
je dominanci školy nejen v rámci
Libereckého kraje, ale i v rámci celé
České republiky.

Rodiče dětem v MŠ Stromovka

LANOVÝ PARK. V červnu čekalo na děti v MŠ Stromovka v Liberci krásné překvapení
– na zahradě se pro ně otevřel malý lanový park s akrobatickou sítí, houpačkami
a rovnovážnými věšáky. Tento krásný dárek v hodnotě 40 000 Kč obdržely od rodičů,
kteří celý rok podle svých možností střádali peníze do společného „prasátka“.
Hřiště je hodně variabilní, umožňuje lezení, rovnovážná cvičení, houpání a jiné tvořivé
vyžití pro nejmenší a současně i pro velké předškoláky. Děti jej využívají nejenom
společně s učitelkami během pobytu venku, ale velmi často i s rodiči a sourozenci než
odejdou domů.
Moc děkujeme rodičům za úžasné obohacení naší školní zahrady. Určitě přinese
radost, zábavu, zdravé sportování a odvážné experimentování mnoha dětem.

Jana Kubíčková, ředitelka MŠ Stromovka

Ekoškola oslavila deset let
Ekoškola v Liberci oslavila v červnu své první kulaté
narozeniny, bylo jí deset let. Liberecká ZŠ Švermova je do
programu zapojená skoro od samého počátku jeho fungování
v České republice.
Michaela Dočekalová, sdružení Tereza
Malí tanečníci ekotance,
školní sbor, děti ve sportovních
dresech na utkání ve florbale,
třídy, ve kterých probíhají různé
rukodělné dílny a hry, naroze‑
ninový dort Ekoškoly a nad tím
vším horké slunce a Ještěd –
tak probíhaly oslavy 10. výročí
Ekoškoly ZŠ Švermova v Liberci pod
vedením koordinátorky, učitelky Hany
Gdulové.
Byl to velký den a oslava hlavně pro
děti a rodiče. Po vystoupení školního
sboru následoval ekotanec (který se
tančil několikrát – než se totiž někteří

návštěvníci rozkou‑
C
kali a stihli vytáhnout
kamery, byl konec aM při
opakování si to všich‑
Y
ni stihli vychutnat).
CM
Zelený pistáciový dort
MY
byl výbornou sladkou
tečkou na závěr, která
CY
mě jakožto mlsného návštěvníka CMY
nav‑
nadila na další akce Ekoškoly.
K
Kdo ví, třeba takový dort upečou
i k jedenáctým narozeninám, v tom
případě už si dopředu zamlouvám
místenku z Prahy do Liberce na
4. června 2016.

Oskar za popularizaci vědy putuje
do liberecké mateřské školy
Liberecká věda sklízí mezinárodní úspěchy. Ředitelka
liberecké Mateřské školy U Potůčku Renata Rydvalová se
zařadila mezi elitní skupinu nositelů evropského ocenění
European Science Teacher Award, když na patnáctém ročníku
mezinárodní soutěže Science on Stage vyhrála první místo
v kategorii Věda a její aplikace.
Mateřská škola U Potůčku
Hlavní cenu se Renatě Rydvalové
podařilo získat s environmentálně
orientovaným projektem Medové
království v konkurenci více než čtyř
seti vítězů národních kol, kterými byli
učitelé všech vzdělávacích stupňů
z 24 evropských zemí včetně Kanady.
„Byla to neuvěřitelná atmosféra,“
podělila se s námi o dojmy Renata
Rydvalová po svém vítězném návratu
do Liberce. „Čtyři dny plné radosti
z poznávání, tvůrčího přístupu ve
výuce a kolegové z celého světa. Byla
jsem neskutečně překvapená, když
jsem při vyhlašování vítězů při tak
velké konkurenci slyšela své jméno.“
Liberec se tím stává významným
centrem také v oblasti populariza‑
ce a výuky vědy. Loňský národní
ročník soutěže stejně jako účast
skupinky devíti nejlepších českých
reprezentantů v Londýně organizo‑
vala Matematicko‑fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy v Praze za finanční
podpory společnosti Jablotron.
Renata Rydvalová se ve své mateř‑
ské škole už od jejího vzniku orien‑
tuje na environmentální vzdělávání
a postupně si i díky podpoře liberec‑
ké Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor vytvořila řadu envi‑
ronmentálně orientovaných vzdělá‑
vacích programů, díky kterým se děti
učí poznávat a rozumět světu kolem
sebe. „Díky finanční podpoře Nadace
Inzerce

Renata Rydvalová

jsme si mohli zakoupit tři první včel‑
stva, která se nám mezitím už roz‑
rostla na šest,“ říká Rydvalová o svém
projektu. „Děti se tak učí prakticky
poznávat život včel, díky nim si roz‑
víjejí své předmatematické a sociální
dovednosti, stejně jako dovednosti
v ostatních přírodovědně technických
oblastech a především získají respekt
k přírodě kolem sebe.“
Akční učitelk a získ áním
„pedagogicko ‑vědeckého Oskara“
ale neusíná na vavřínech, v příštích
týdnech bude za finanční podpory
Odboru životního prostředí a země‑
dělství Krajského úřadu Libereckého
kraje vydávat dětskou publikaci o jež‑
kovi.


my
všichni školou povinní
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Máme se školám plést do stravování a sortimentu automatů? Rozhodně!

Byť poměrně nenápadné, přesto je téma zdravého školního stravování jednou z důležitých priorit rezortu ve volebním
období 2014–2018. Ačkoli se část liberecké veřejnosti i kolegů – pedagogů táže a jistě bude zajímat i dál, proč se vlastně
samospráva (město Liberec = zřizovatel mateřských a základních škol) školám do stravování plete, odpověď je velmi
jednoduchá: jde tu nejen o zdraví nynějších dětí, ale souběžně i budoucích dospělých a generace jejich dětí. A jde také
o otevření komunikace mezi jídelnami, rodiči i dětmi samotnými.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch
Čísla o obezitě i jejích přímých
a nepřímých následcích na zdraví jsou
dostatečně známa, takže jen stručně –
v ČR jí trpí dvě třetiny mužů a polovina
žen; cukrovka, kardiovaskulární choroby,
nádory aj. Stejně tak je jednoznačné, že
žádoucí a správné základy stravovacích
návyků získávají lidé zejména v dětském
věku a že stejně jako v jiných aspektech
lidského života i zde platí pravidla o sociální reprodukci chování. Totiž že to,
co děti vidí u svých rodičů a vrstevníků,
praktikují pak také u sebe a dále i u svých
dětí. Vzor je zkrátka vzor, a to i ten špatný.
Zákonodárci letos do novel školského
zákona a zákona o ochraně veřejného
zdraví vpravili s účinností od 1. 9. 2015
obecná ustanovení o zákazu prodeje
nezdravých a škodlivých potravin ve
školních prostorách (automaty, bufety,
kantýny). Přestože diskuze v parlamentu
byla místy sveřepá, až hloupá, nakonec
z mého pohledu progresivní paragra‑
fy prošly. Je ale třeba jasně říci, že část
potravinářské lobby bude chtít své sou‑
kromé zištné zájmy uplatnit i dál a pro‑
pašovat je například do vyhlášky mini‑
sterstev zdravotnictví a školství, která
v dohledné době obě zákonná opatření
doprovodí a dále rozvede. Teprve tam
se uvidí, nakolik to všichni se zdravím
školáků myslíme vážně.

Obezita dětí i dospělých je zcela
jasně veřejněpolitickým problémem,
nikoli soukromou záležitostí každého
z nás. Jde mj. o stamiliony korun, které
naše zdravotnictví ročně utratí za léčení
jejích následků; které jsou vypláceny
ze sociálního pojištění jako náhrada za
mzdu nemocným; které jsou určeny na
předčasné invalidní důchody; o které
přijdou zaměstnavatelé při dočasné
absenci svých nemocných pracovníků
atd. Každé proaktivní opatření tak může
v budoucnu přinést značnou úsporu
nám všem a zdaleka nejde jen o peníze.
Nedovedu si proto představit, že právě
ve školách, které jsou ryze veřejnými
institucemi, bychom my sami na toto
téma rezignovali. Jde o jasný signál

dovnitř města, že na zdraví našich dětí
nám záleží.
Společně se svou kolegyní – zastu‑
pitelkou Zuzanou Tachovskou –, která
se věcí aktivně zabývala již v minulém
volebním období, se stravování v libe‑
reckých školách chceme věnovat sys‑
témově.
Máme za sebou první praktický
workshop pro pracovníky jídelen
a čerstvě i stručný manuál (doporučení
zřizovatele) pro ředitelky a ředitele škol,
jak zdravému stravování i žádoucímu
sortimentu v automatech mohou vyjít
vstříc. Text přímo oponovali pracovní‑
ci Krajské hygienické stanice, Státního
zdravotního ústavu i krajského úřadu,
takže o jeho relevantnosti není třeba

pochybovat. A už se objevují i první
pozitivní reakce (www.zdravaskolniji‑
delna.cz/clanky/v‑liberci‑jsou‑ o ‑krok
‑dale), které naše město dávají za pří‑
klad, což je velmi potěšující.
Co dál? Už teď s paní Tachovskou plá‑
nujeme další praktický workshop, kde
bychom rádi prezentovali konkrétní
příklady těch našich školek a škol, které
už stravování řeší i bez našeho přičině‑
ní. Máme ZŠ Kaplického, která se hlásí
k principům hnutí Slow Food (Jídelna
snů), máme MŠ Korálek, která se zapo‑
jila do certifikace Zdravá školní jídelna
a chce se ujmout metodického vedení
projektu Zdravá abeceda i v jiných škol‑
kách. Máme ale i ředitelku školy, které
se vzepřela dodavateli prodejních auto‑
matů – když nebyl schopen vyhovět
přání na zdravý pitný sortiment, tak mu
školní prostor nepronajala. A takových
příkladů je jistě více. Chceme je proto
vzájemně sdílet a ukázat ostatním, že
to jde a možná bez velkého úsilí.
Zdravé stravování ve školách není
tématem jednoho dvou politických
kroků a opatření. Je to problém, který
budou řešit i naši následovníci v dal‑
ších volebních obdobích. Někdy se ale
začít musí, byť se boj může na počátku
zdát předem prohraným či podceňo‑
vaným.

Rozloučení s Comeniem v Turecku

Osmá a zároveň poslední projektová schůzka „Apple Tree“ projektu Comenius Základní školy
Broumovská se uskutečnila v květnu v tureckém městě Muratli v provincii Marmara.
Zuzana Jedličková, koordinátorka projektu
Hostitelskou školou byla
základní škola Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu v Muratli. Náplní schůzky
koordinátorů bylo zhodnocení dvou‑
letého projektu, koordinace tvorby
společného produktu, projednání
závěrečné zprávy, finanční zprávy
a vkládání společných a školních
výstupů do evropské databáze EST,
která shromažďuje výstupy z evrop‑
ských projektů a zpřístupňuje je
veřejnosti.
V rámci ekologické linie projektu
učitelé porovnávali výstupy z pro‑
jektového Dne Země, realizovaného
v jednotlivých partnerských ško‑
lách. Žáci měli možnost zúčastnit
se vyučování ve třídách svých hos‑
titelů a společně s dětmi z ostatních
partnerských škol hrát fotbal a jiné
hry, jejichž prostřednictvím se sblí‑

žili a spřátelili. V rámci kulturně
‑historické linie projektu zhlédli
turecké lidové tance v krojích předve‑
dené žáky partnerské školy, vystou‑

pení dervišů a seznámili se s tureckou
kuchyní a s tradičními řemesly na
výstavě rukodělných výrobků.
Muratli je malé město v evropské
části Turecka a cizinci jsou zde stále
poměrně vzácným úkazem. Návštěva
učitelů a žáků ze sedmi evropských
zemí se proto stala velkou a ostře
sledovanou událostí.
Zmíněnou výstavu jsme proto
zahajovali přestřižením pásky za
asistence místní televize a zástupců
města a regionu. Turečtí přátelé byli
velice srdeční a vstřícní. Nejen žáci
místní školy, ale i jejich rodiče, pra‑
rodiče a sourozenci se účastnili slav‑
nostního zahájení a připravili pro nás
večeři a program s tradičními tanci
a jejich výukou.
Navštívili jsme muzeum Mustafy
Kemala Atatürka v Muratli, místní

trh a město Tekirdag. Třešničkou na
dortu pak byla exkurze do Istanbu‑
lu, kde jsme navštívili nejznámější
památky byzantské a osmanské kul‑
tury. Nezapomenutelná byla projížď‑
ka lodí po Bosporu a návštěva bazaru.
Projekt Comenius, podporovaný
DZS a MŠMT končí, ale navázaná
přátelství zůstanou. Zjistili jsme, že
lidé a děti z různých kulturních, sociálních a náboženských prostředí
jsou v mnohém stejní.
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zadáno pro názory opozičních 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.

Vysvědčení pro vládnoucí koalici
Zastupitelské kluby SLK, ČSSD, ODS, TOP 09 a KSČM
Chování
Hodnotí: TOP 09, známka: 4
Vládní koalice se v našem městě schovává za populistická prohlášení. Ale jaká
je skutečnost?
Důležité dokumenty jsou zastupitelům předkládány v nesouladu s jednacím
řádem a na poslední chvíli, tzv. na stůl.
I při nejlepší vůli nejsou opoziční zastupitelé schopni nastudovat více než 400
stran odborného textu za 48 hodin. Oni
na rozdíl od vládnoucí koalice dostudovávají materiály po práci. A pokud je
nenastudují, nemohou být konstruktivní,
nemohou konkurovat svými námitkami
připraveným koaličním partnerům. Vlastně
není čas ani na prosté zamyšlení se nad
důležitými věcmi, které mohou ovlivnit
život nás všech. Nelze mínit jinak, než že
jde ze strany vládnoucí koalice o záměr.
O záměr protlačit skutky, které by jinak
byly velmi ostře připomínkovány. Opozice
by měla čas diskutovat, připravit si potřebné podklady pro další vyjednávání. Jde o to
vyřadit opozici ze hry.
A průběh samotného zastupitelstva?
Pohádka, ta O pyšné princezně. Pokud
výsledek hlasování nevyhovuje vládnoucí koalici, hlasuje se stále znovu, dokud
„neposlušným“ koaličním partnerům
nedojde, že pokud „neodmávnou“ to, co
je třeba, domů se nepůjde. Body jednání
zastupitelstva se stahují z pořadu jednání, aby se znovu zařadily. A když ani to
nestačí, body, které nebyly prohlasované,
se znovu zařadí na program jednání probíhajícího zastupitelstva jako nové. Navzdory jednacímu řádu, navzdory předvolebním
slibům! Vždyť v souladu i nesouladu s jednacím řádem „cokoli a kdykoli projednáme
a prohlasujeme“. Koalice přece naslouchá,
maká a prostě vše, co chce, udělá.
Malá domů
Hodnotí: ČSSD, známka: 1
To se to rozhazuje, to se to platí věrným
za jejich přízeň, když nemusí Změna pro
Liberec od okamžiku, co je u moci, sáhnout
do vlastních kapes! ZpL má 12 zastupitelů, 5 radních, 3 náměstky, cca 13 členů
v komisích (2 předsedové), cca 15 členů
výborů. Ti všichni si měsíčně dohromady
přijdou na 249 141 Kč. Pěkným vylepšením
příjmu jsou k tomu pro členy a sympatizan-

ty ZpL teplá místečka v představenstvech
a dozorčích radách společností s majetkovou účastí města. Do těchto orgánů
nominovala ZpL celkem 13 věrných, jsou
to například p. Haidlová, Haidl, Pavlová,
Čeček, Kocumová, Římánek, Baxa, Šedlbauer atd. Ti všichni měsíčně dostávají
za členství v těchto orgánech dohromady 131 000 Kč. Celková suma veřejných
prostředků, která měsíc co měsíc odtéká
z rozpočtu města na účty členů a podporovatelů ZpL, je ovšem ještě vyšší o desítky
až stovky tisíc korun, které v součtu představují odměny příznivcům Změny nově
pracovně umístěných na magistrátu (např.
pan Kroutil).
To ale není všechno. Plnými hrstmi
Změna přihrává veřejné prostředky organizacím svých členů. Například Spolek
přátel Ostašova (vede zastupitelka za
ZpL p. Haidlová) získal rozhodnutím
zastupitelstva z 28. března dotaci ve výši
52 000 Kč a organizaci NELI (opět p. Haidlová) bylo 28. května přiděleno 50 000 Kč.
Totéž zasedání zastupitelstva pak přihrálo organizaci ANNOLK (p. Morávková ze
ZpL) příspěvek ve výši 17 000 Kč a dále
Armillarii (opět p. Morávková) z několika
fondů 17 000 Kč. Dohromady tedy posílilo vedení města rozpočet spřízněných
organizací o 136 000 Kč. Přidělení navrhovaných dalších 37 000 Kč pro ANNOLK
a Armillarii zastupitelé zabránili.
Další dojení města pro spřízněné organizace Změny připravilo vedení města
v návrhu přidělování dotací z Ekofondu
SML. Z celkové sumy 764 252 Kč, kterou
město nyní rozděluje, plných 265 000 Kč má
putovat organizacím, spojeným s politiky
ze ZpL. ZO ČSOP Armillaria a ANNOLK,
v nichž figuruje někdejší zastupitelka za
Změnu Květa Morávková, by podle návrhu
správní rady fondu mohly v součtu získat
140 000 Kč. Nejštědřejší ovšem byla správní
rada fondu ke Čmelákovi, organizaci přímo
spojené s ekonomickým náměstkem Janem
Korytářem. Té navrhla přidělit celkem
125 000 Kč. Stranou neměl zůstat ani spolek
Lidi pro Liberec, spojený se zastupitelkou
za ZpL Zuzanou Tachovskou. Tomu navrhli
hodnotitelé přidělit neuvěřitelných 198 000
Kč. Čmelák a Lidi pro Liberec jsou jedinými
spolky ze všech obdarovaných, které by si
měly přijít k šestimístným sumám.

Územní plán
Hodnotí: SLK, známka: 4
Bez představení téměř hotového
územního plánu a bez diskuse o potřebnosti, časové náročnosti a dodatečných
nákladech bylo koalicí rozhodnuto, že se
město neobejde bez ještě jednoho nového
územního plánu. Koalice deklaruje, že její
územní plán bude „lepší“, ale již nedefinuje, co je v tomto případě „lepší“.
Koalici je jedno, že příprava územního
plánu již sedm let blokuje rozvoj města.
Proto neváhá prodloužit jeho přípravu nejméně o rok, ale dle názoru opozice spíše
o dva roky.
Další protahování procesu je ztrátou na
všech frontách: Územní plán města Liberce
bude stát město další statisíce až milióny
Kč za studie, posudky a přímé náklady
magistrátu. Řada pracně domluvených
kompromisů o využití území se opětovně
otevře, a to i s rizikem, že nová dohoda se
neuzavře či bude pro město méně výhodná. Pozemky města, které bylo možné
výhodně prodat jako stavební parcely,
budou dál ležet ladem.
Aniž by koalice jasně (a odvážně) řekla,
že podle jiných rozumnou decentralizaci
centrálního vytápění nechce, dozvídá
se veřejnost v pokynech pro zpracování
územního plánu, že se asi zachová monopol teplárny, která si nehorázné ceny tepla
vždy zdůvodní.
Územní plán koalice ZPL a ANO podváže
rozvoj města do budoucna zredukováním
ploch pro nové firmy – zaměstnavatele –
a zásadně omezí výstavbu rodinných domů
mimo centrum. Takový územní plán je jistě
vhodný pro modrásky (i ty neexistující),
chřástaly a žabky. Ale pro rozvoj města
Liberec je chystaný územní plán silným
konzervačním činidlem.
Hospodaření a rozvoj města
Hodnotí: ODS, známka: 5
Programové prohlášení vládnoucí koalice ZpL a ANO je v tomto ohledu plné velmi
ambiciózních prohlášení, na kterých ovšem
zatím koalice ještě neudělala příliš mnoho
práce, a poslední týdny a měsíce ukazují,
že jde spíše opačným směrem, než je kontinuální zlepšování hospodaření města.
Rozpočet města se potýká s propadem
daňových příjmů a přes některá prohlášení

se nejspíš na lepší časy neblýská. Zároveň
ale koalice krok za krokem projídá peníze
na rozvoj. Navyšuje především personální
výdaje, a pokud bude pokračovat tímto
tempem, vzrostou personální výdaje
v letošním roce až o 10 mil. Kč. Jak by se
tyto peníze hodily třeba na rozvoj a investice v našich školách. V programovém prohlášení koalice slibuje hledání rezerv v hospodaření města. Výsledkem je rozpouštění
nebezpečně nízkých rezerv v rozpočtu za
situace, kdy se nedaří naplňovat příjmy.
Stejným způsobem postupuje koalice
i v oblasti rozvoje. Deklarované vytvoření mozkového trustu na odboru rozvoje
skončilo fiaskem a všichni kariérní úředníci,
kteří měli zkušenosti a něco pro město
dělali, raději odchází a místo nich nastupují
kamarádi z neziskových organizací, lidé,
kteří mají zkušenosti pouze s měkkými
projekty a projekty, které jenom vysávají
peníze ze státu a EU na nesmysly. Se skutečným rozvojem města pak nemají vůbec
žádné zkušenosti. Programové prohlášení
koalice hovoří o vytvoření akčních plánů ke
strategickému plánu. Zatím se tak nestalo
a diskuse zatím ani nebyla zahájena.
Stejný přístup lze sledovat i ve zpracování IPRÚ, který je klíčovým pro čerpání
evropských peněz v tomto plánovacím
období. Za 8 měsíců se IPRÚ pouze zmítá
v personálních disputacích, kde svoji
roli sehrává ignorace a arogance vedení
města, ale reálně na něm nelze sledovat
vůbec žádný posun. V nejbližších měsících
se určitě můžeme těšit na spoustu veřejných debat a projednání, ale konkrétních
výsledků se nejspíš nedočkáme. Nakonec
i postup vedení města v oblasti územního
plánu znamená zastavení nejen hospodářského rozvoje města minimálně na
další čtyři roky a bohužel možná i více.
Koalice ANO a ZpL také ve svém programovém prohlášení slibuje, že bude systematicky vyhledávat zdroje financování
z evropských a dalších dotačních zdrojů
pro rozvoj města. Tuto aktivitu zatím také
příliš zaznamenat nelze, ale oproti tomu lze
jednoznačně zaznamenat aktivitu, kterou
lze nazvat systematickým vyhledáváním
zdrojů financování některých neziskovek
ve městě z rozpočtu města a jeho systematické vysávání. V tomto ohledu lze aktivity
koalice hodnotiti na výbornou.
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Politická kultura
a dodržování vlastního
jednacího řádu a zákonů
Hodnotí: KSČM, známka: 4
Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán
samosprávy ve městě vykonává povinnosti
zejména zákonem o obcích. Pro zjednodušení a přehlednost si stanoví, jakým způsobem bude probíhat jeho jednání, jaké
procedury se budou při jednání dodržovat,
kdy obdrží zastupitelé podkladové materiály a další podrobnosti. Tento dokument
je schválen usnesením zastupitelstva
a zpravidla se s novým volebním obdobím
mění a doplňuje. Jednací řád spolu s volebním řádem jsou zásadními dokumenty pro
zdárný průběh jednání zastupitelstva.
Základem politické kultury je, že zastupitelé, a to zejména ti uvolnění (tedy ti, kteří
jsou placeni od daňových poplatníků), ctí
pravidla a dodržují je. K tomu jim na rozdíl
od nás – neuvolněných – slouží celý aparát
úředníků. Děje se tak skutečně? Koalice
Změny a ANO se dle vlastního subjektivního hodnocení nedopouští chyb, to jen
vývoj jim nedá za pravdu.
Od jednoho jednání zastupitelstva ke
druhému se zvyšuje počet materiálů, předávaných po lhůtě stanovené v jednacím
řádu. Jestli to takto půjde dál, dozvíme se
snad úplně všechno až na poslední chvíli?
Pokud se proti tomu ohradíme, dostaneme
v mnoha případech arogantní odpověď, že
se máme zeptat svých zástupců ve výborech a komisích. Je tento postup nedostatkem tzv. politické kultury nebo svědčí
o tom, že koalice, vědoma si převahy svých
hlasů, toto provádí záměrně? Patrně obé
je pravdou a není to tak těžké pochopit
jako uznat!
Sliby o transparentnosti se stávají tlacháním, koalice není schopna zavěsit na
web ani takový základ, jako jsou zápisy
z jednání v termínu tak, aby se mohli
zájemci seznámit s tím, co město řeší. To,
že má opozice co říci, ještě neznamená, že
se dostane ke slovu. I ukončování diskuse,
když se to nehodí, či má toho již koalice tzv.
dost, jsou v naprostém rozporu s předvolebním lapáním na neplněné sliby… Slovy
Pierra Bérangera „vladaři potřebovali by
poddané němé jako ryby“.
Pokud se stane, že hlasy koalice nestačí
na schválení nějakého bodu, je opozice
osočována, že nebude to či ono, poškodili
jsme toho i onoho apod. Takto si koalice
zcela arogantně vynucuje podporu i těch
materiálů, které jsou mnohdy nedopracované, či dokonce odporují zákonům…
Samozřejmě se může stát a stává se,
že něco se skutečně musí projednat ihned
a nesnese to odkladu. Po řádném vysvětlení a odůvodnění k tomu přistupujeme,
nejsme demagogové, ale rozumná komunikace rozhodně není předností stávající
koalice.
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Statutární město Liberec

VYSVĚDČENÍ
za I. pololetí

Jméno a pŘíjmení:

ANO a ZMĚNA PRO LIBEREC

Datum narození:

Říjen 2O14

Místo narození:

Liberec

Hodnotili:

SLK, ČSSD, ODS, Top 09, KSČM

Chování

I. pololetí

Slovní hodnocení

4

Vládnoucí koalice vopojení mocŝ͕vždy
překvapí stále se stupňující arogancí ke všemu a
ke všem

Prospěch v povinných předmětech:
Ukázkové přihrávání veřejných prostředků
členům ZpL a dalším spřízněným duším a jejich
organizacím dle hesla Ͳhodně slimáků, málo
kapustičky

1

Malá domů

Územní plán

4

Politická kultura a dodržování
vlastního jednacího řádu a
zákonů

4

územního plánu se stává plán konzervační.
Projednávání probíhá dle románu Aloise Jiráska
„Proti všem“. Není brán vpotaz názor opozice,
firem ani občanů –stavebníků
WŽŬůĞslost politické kultury, nerespektování
jednacího řádu a ohýbání zákonů ve jménu
subjektivní účelové pravdy skupinových zájmů
ŬŽĂůŝĐĞ
Koalice projídá peníze na rozvoj, navyšuje
především personální výdaje, a tak zatím jde
Žpačným směrem, než se zavázala v
programovém prohlášení

5

Hospodaření a rozvoj města

Nepovinné předměty:

Dokumenty zastupitelstva nejsou
cárem papíru a jednání nejvyššího orgánu
města, který rozhoduje o směřování města
a jeho rozvoji, není bleší cirkus. Způsob
uchopení moci stylem vítěz bere vše svědčí
o tom, že s demokracií, politickou a vůbec
obyčejnou slušností, nemá vládnoucí koalice nic společného.
Jen obtížně si lze představit, že nastolené metody a formy jednání koalice nejen
vůči opozici, ale tím následně i k občanům,
přinesou více pozitiv. A tak snad jen prosba
ke koalici, která žije v bludu, že radnice je
tu jen a jen pro ni a kvůli ní: „Neuvažujete
‑li alespoň tak často, jak jednáte, jednejte
alespoň tak často, jak uvažujete.“

Záměrné nerespektování názorů opozice Ͳ
kádrování zástupců, navržených opozicí

5

Výběr členů do komisí rady
města

Inzerce

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Reklama, která



v Liberci funguje

45 500

výtisků každý měsíc

12
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zastupitelské glosy
Texty uvedené v této rubrice jsou stanoviskem podepsaných politiků nebo politických klubů.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Starosti Starostů aneb zákon
platí pro všechny stejně

Kozel zahradníkem

… aneb když ČSSD kritizuje trafiky, ODS hospodaření
a KSČM káže o politické kultuře…

V červnovém Zpravodaji byla věnována mé osobě
Jan Korytář, náměstek primátora, Změna pro Liberec
a vlastně celé současné radniční koalici úvaha Michala
Hrona, ve které jsme v souvislosti se změnou statutu mého
Koalice Změny a ANO dostala od R o s e n b e r g o v á
pobytu v Liberci byli obviněni ze selektivního přístupu
opozice
„vysvědčení“. Zde je moje (ČSSD) nebo pan
k volebnímu zákonu.
Jiří Čeček, zastupitel, Změna pro Liberec
Pro neinformované tedy alespoň ve
zkratce zrekapituluji jeho tvrzení, na
která chci v tomto příspěvku reagovat.
„Těsně po volbách jsem se v hlubokém
utajení vzdal svého trvalého pobytu,
celou věc jsem tutlal, a když se to provalilo, tak se Změna za asistence ANO
zákon nezákon za mě postavila.“
Jak celá pseudokauza proběhla ve
světle exaktních dat a faktů, bez použití
přívlastků a formulací, které mají asociovat domnělé nekalosti?
Podle rozhodnutí Krajského soudu
v Brně ze dne 19. září 2014, č.j. 64
A 6/2014-20 mně jako cizinci z EU přísluší aktivní i pasivní volební právo již
na základě statutu přechodného pobytu.
Změna statutu pobytu je technicky proveditelná pouze učiněním dvou po sobě
jdoucích kroků. Prvním je podání žádosti
o ukončení pobytu trvalého a druhým
následné podání žádosti o přiznání
statutu přechodného pobytu. Oba tyto
kroky jsem 16. 12. učinil a skutečnost,
že datum vystavení průkazu o pobytu
přechodném nese až datum 18. 12., byla
zaviněna nefunkčností registru Rejstříku
trestů, kam byl úřednicí zaslán dotaz.
Po zhruba dvacetiminutovém čekání na
odpověď jsem byl s omluvou požádán,
abych se kvůli vydání průkazu dostavil
znovu zítra nebo pozítří, kdy bude již
odpověď jistě k dispozici.
Za ty, kdo se uchylují ke zcela specifickému a čistě účelovému výkladu zákona,
lze myslím označit opět spíše Starosty
v čele s Michalem Hronem, což ovšem
znalce průběhu jednání zastupitelstva
v novém volebním období nepřekvapí.
Zákon, na který se M. Hron odvolává,
řeší totiž situaci občana České republiky, kterému – pokud zruší trvalý pobyt
v obci – samozřejmě volební práva v této

aktuální zprávy

obci automaticky zaniknout
musejí, neboť
statut pobytu
přechodného
pro české občany
neexistuje. Na Jiří Čeček
obvinění vyslovené M. Hronem, že pokud
by se obdobný případ týkal kohokoliv
z opozice, reagovali by koaliční zastupitelé nepochybně okamžitým zrušením
mandátu, odpověděl myslím trefně sám
primátor, když mu sdělil, že se mýlí,
a protože zánik mandátu je velmi závažná věc, on sám by se v takovém případě
bil dokonce i za něho…
Jednal jsem přesně v intencích platných zákonů. Za nefunkčnost státní
správy (rejstřík trestů) 16. 12. v odpoledních hodinách nenesu žádnou odpovědnost, a není proto možné na základě
této skutečnosti dovozovat, že jsem ztratil volitelnost. Jsem pevně přesvědčen,
že ke stejnému závěru dojde i soud, na
který se budu muset se svojí stížností případně obrátit, pokud bude můj mandát
zrušen rozhodnutím ředitele krajského
úřadu. Část opozice staví svůj výklad
evidentně účelově na nesmyslném formalismu, stejně jako v případě svolání
mimořádného zastupitelstva poté, co věc
řádně projednalo a návrh svým hlasováním zamítlo již dubnové zastupitelstvo.
Na základě uvedeného by možná
leckdo byl v pokušení vyslovit směrem
ke Starostům ono pověstné „Vaše starosti na mou hlavu“, jak se tak říká, má‑li
člověk pocit, že se někdo zabývá margináliemi. Přesto bych v kontextu současné
situace v tomto politickém uskupení zde
na Liberecku před podobným komentářem spíše varoval. Co kdyby se přání
vyplnilo…

LIBEREC.CZ

reakce jako služebně nejstaršího
koaličního zastupitele, který je
v zastupitelstvu již téměř deset
let.
Odborníci z ČSSD
k problematice odměn
ČSSD píše o tom, že zástupci Změny,
která vyhrála volby, berou za své funkce
na městě velké peníze. Skutečnost? Naše
odměny jsou stejné – tabulkové – jako
pro ostatní. To že jsme dostali nejvíce
hlasů, máme nejvíce zastupitelů a díky
tomu získáváme v součtu nejvíce, je snad
pochopitelné a normální. Platit politiky
ve veřejných funkcích není žádný přepych ani přestupek. Ale s podmínkou, že
pracují pro veřejný zájem a že na výkon
svých funkcí mají dostatečné schopnosti.
Co normální není, byla praxe minulých let, kdy byli do veřejných funkcí, i do
pozic uvnitř městských firem, instalováni
různí funkcionáři, jejichž jedinou kvalifikací byla příslušnost k vybrané straně.
Zejména ČSSD proslula svými „odborníky“, které vyslala do krajské nemocnice,
technických služeb či teplárny.

Dojení města nebo zvelebení
městských pozemků?
K „dojení města“, které má Změna
dělat přes neziskové organizace. Ano,
někteří naši členové aktivně pracují
v neziskových organizacích, tím jsme se
nikdy netajili.
Když nás opozice kritizuje, že přihráváme peníze vlastním lidem, zapomíná
ale dodat jednu důležitou věc. Dotace
pro ČSOP Armillaria nejsou dotací pro
paní Morávkovou, ale příspěvkem na
provoz recyklačního dvora.
A dotace pro Čmeláka nebo Lidi pro
Liberec? Oba projekty jsou zaměřeny
na úpravu dlouhodobě zanedbaných
pozemků ve vlastnictví města. Jedná se
o roky zpustlý parčík okolo památného
buku nad kinem Varšava a o zanedbaný
a zarostlý lesík plný odpadků za domem
kultury. Vše majetek města.
Současná opozice nás za tento postup
kritizuje, ovšem stačilo málo. Paní

Šolc (SLK) mohli
za uplynulé čtyři
roky tato místa
zvelebit z pozice
vedení města.
Neudělali ale nic. Jan Korytář
Starostové – chceme stavět,
pokud možno všude
Pro SLK: Ano, chceme jinou podobu
územního plánu. To, jak se v minulých
letech Liberec rozvíjel, se nám mnohde
nelíbilo a chceme to změnit. A nejde jen
o „žabky a modrásky“, jak se snaží podsouvat Starostové. Aby se v našem městě
dobře žilo, tak není možné všechno
bezmyšlenkovitě zastavět. Koneckonců
na to přišli i v jiných městech než jen
v Liberci.
ODS a KSČM – ruku v ruce
proti současné koalici
To, že hospodaření hodnotí ODS,
která město zadlužila na roky dopředu,
a že politickou kulturu hodnotí KSČM,
považuji osobně za mírně nevkusné.
K nářku ODS ke změnám na odboru
strategického rozvoje. Ano, odešli dva
vedoucí úředníci, ale ODS zapomněla
dodat, že jsme v minulém období nevyčerpali a vrátili cca 200 mil. Kč evropských dotací určených přímo pro Liberec.
Změna na odboru byla z mého pohledu
nutná.

Opozice má samozřejmě právo nás
kritizovat a chápu, že je to způsob,
jak na sebe mohou upozornit. Navíc
musím uznat, že co se týče trafik či
„dojení města“, jedná se o odborníky
na slovo vzaté. A k tomu vysvědčení?
Sám doma říkám dětem, že známky
a vysvědčení nejsou důležité, do
školy se nechodí pro známky, ale
proto, aby se něco naučily a mohly
v životě dělat co, co je bude bavit
a v čem budou vidět smysl. A přesně
tak se dívám i na vysvědčení, které
dostalo od opozice současné vedení
města. Není to důležité.

RadA

a zastupitelstvo

zprávy z rady


Rada města 16. června 2015

Soutěž o logo a grafický
manuál byla zrušena
Liberečtí radní zrušili soutěž
o nové logo a grafický manuál měs‑
ta. Do dvoukolové soutěže se sice
sešlo celkem 23 výtvarných návrhů
od 10 subjektů, hodnoticí komise se
však nakonec rozhodla do druhého
kola neposunout k dalšímu rozpra‑
cování žádný návrh. Nabídky se po‑
hybovaly ve výši 114,5 tisíc korun až
242 tisíc korun (včetně DPH), což
byla maximální možná cena zakázky.
Hodnotitelé sice předvybrali pět
nabídek pro případné druhé kolo,
nakonec se ale po diskuzi rozhodli
zakázku zrušit. „Nemělo žádný smy‑
sl se rozhodovat třeba jen většinou
jednoho hlasu, na to je logo měs‑
ta příliš zásadní věcí. Chceme teď
trochu upravit zadávací podmínky
a vypsat soutěž znovu. Pak bychom
mohli s novým logem začít pracovat
od začátku roku 2016,“ vysvětlil ná‑
městek primátora pro školství, kul‑
turu, sociální věci a cestovní ruch
Ivan Langr.

Pomáhají školám
Základní škola Křížanská v Osta‑
šově byla jako první v Libereckém
kraji vybrána do projektu „Pomá‑
háme školám k úspěchu“, který si
klade za cíl zlepšovat kvalitu výuky
a rozvíjet schopnosti žáků. Pro‑
jekt financuje The Kellner Family
Foundation, rodinná nadace Rená‑
ty a Petra Kellnerových, a probíhá
pod záštitou Ministerstva školství
ČR. Se zapojením do projektu sou‑
hlasili liberečtí radní.
Nadace bude libereckou školu
finančně podporovat po dobu pěti
let, a to formou účelově určených
darů.

Další podpora stravování
žáků soukromých ZŠ
Až do konce volebního období,
tj. na léta 2016–2018, chce měs‑
to nově garantovat podporu na
stravování žákům soukromých zá‑
kladních škol v Liberci. Radní záro‑
veň odsouhlasili příspěvek ve výši
10 Kč na oběd na jednoho žáka.
Město Liberec dotačním titulem
poskytuje příspěvky na stravování
od roku 2009, až dosud bylo vy‑
placeno přes 4,2 miliónu korun,
a to ZŠ Doctrina a Křesťanské ZŠ
a MŠ. „Platby se vždy poskyto‑
valy zálohově, přičemž školy část
příspěvku vracely v případě neo‑
debraných obědů. Nově bychom
jim rádi posílali příspěvky až na
základě reálně odebraných obědů,
a to vždy za předcházející čtvrt‑
letí,“ uvedl náměstek Langr.

www.liberec.cz/rada
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Vyjednávání bylo úspěšné,
město ušetří přes 100 mil. Kč
Probíhající soudní spor mezi městem Liberec se společností
Eltodo‑Citelum, která se stará o veřejné osvětlení
a semafory, byl ukončen po dohodě o oboustranně
akceptovatelném kompromisním řešení. Vyjednávací tým
pod vedením primátora Tibora Batthyányho předložil
v červnu radě města a posléze zastupitelům dohodu, která
městu ušetří výrazně přes 100 milionů korun.
Pavel Chmelík
Smlouva mezi městem a Eltodem
byla uzavřena v roce 2006 na patnáct
let administrativou Jiřího Kittnera.
V roce 2012 tehdejší vedení města
vyhodnotilo smluvní vztah jako
nevýhodný pro město a přesto, že
měl trvat až do roku 2021, smlouvu
ukončilo. Společnost Eltodo‑ Citelum
následně napadla odstoupení města
od smlouvy u soudu.
Zásadní rozhodnutí soudu
o neplatnosti výpovědi, které by
potencionálně mohly doprovázet
finanční sankce pro město, mělo
padnout nyní v červenci. Současné
vedení města se proto na jaře se
správcem osvětlení sešlo u jednací‑
ho stolu.
Vyjednávacímu týmu ve složení
Tibor Batthyány, náměstkové Jan
Korytář a Tomáš Kysela a vedoucí
odboru správy veřejného majetku
David Novotný se nakonec podařilo
domluvit nové podmínky pokračo‑
vání smlouvy tak, že oproti původní
smlouvě město Liberec ušetří do
roku 2021 106 milionů korun. Soudní
spor mezi městem a firmou Eltodo
‑Citelum tím skončil.
Úprava smlouvy řeší několik
důležitých momentů. V čem spočívá největší úspora? Ptáme se
primátora Liberce Tibora Batthyányho.
Podle původní smlouvy měly
náklady na správu celého systému
veřejného osvětlení a světelného
signalizačního zařízení v letech
2006–2021 činit 839 milionů Kč. Nová
dohoda, která počítá s pokračová‑
ním smluvního vztahu, hovoří o 734
milionech. Nejviditelnější úspora je
tedy oněch necelých 106 milionů.
Velmi důležité také pro nás je, že
město získá lepší dohled nad správou
celého systému.
Město tedy nemělo kontrolu
nad systémem veřejného osvětlení a semafory?
Ne že by nemělo, ale muselo se
spoléhat na pasportizaci provede‑
nou Eltodem. Takto získáme úplnou
kontrolu.

N o v á
dohoda také
jinak definuje
odběr elektrické energie, což
je významná
Tibor Batthyány
položka.
Ano, od ledna si město bude moci
samo vybrat dodavatele elektrické
energie. To nám umožní nakoupit
levnější elektřinu na burze. Aukce
na nákup elektřiny se uskuteční na
podzim, očekáváme další úspory
v řádech milionů korun.
Jednání se společností Eltodo
‑Citelum bylo náročné. Co spatřujete jako nejdůležitější moment?
Velmi náročné bylo udržet naše
strategické informace v tajnosti. To byl
hlavní důvod, proč se materiály pro radu
města a pro zastupitele předkládaly na
poslední chvíli. Jakmile by se totiž něco
z toho objevilo v zápisech, přišli bychom
o munici a nové podmínky bychom
v takové míře pravděpodobně nedo‑
hodli. Těsně před červnovým zastupi‑
telstvem jsem dojednal další slevu pro
město, zhruba 4,5 milionu korun. Měl
jsem připraveny argumenty a informa‑
ce, které nebyly obecně známy.
Musím říci, že k dobru celé věci při‑
spěla vstřícnost Eltoda při vyjednávání
a přístup mých kolegů a hlavně úřed‑
níků kolem šéfa odboru správy veřej‑
ného majetku Davida Novotného.
Jaké další výhody nová dohoda
zahrnuje?
Nyní máme výhodněji nastavenou
tzv. splátku obnovy zařízení, a to na
7,5 milionu korun. Tu musí každý rok
odsouhlasit rada a zastupitelstvo na
základě podložených plánů doda‑
ných Eltodem. Tím jsme získali další
kontrolu nad jejich činností. Podle
původní smlouvy totiž šly do obnovy
prostředky jen podle uvážení firmy,
což nemuselo být výhodné pro město.
Od roku 2006, kdy byla smlouva
uzavřena, má město navíc cca 700
světelných míst, což by cenu za
služby Eltoda zvedlo o dalších asi 10
milionů – pokud by platila původní
smlouva.

zprávy z rady
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Zastávky MHD mění názvy
Šest zastávek městské hromad‑
né dopravy změní od 1. září 2015
své názvy. O změnu žádají dopravní
podnik samotní občané města, ale
například i Technická univerzita
v Liberci. Ta navrhla přejmenovat
autobusovou zastávku Stodolní na
Univerzitní koleje a pro zastávku
Svobody doporučuje nový název
Technická univerzita. „Zajímavý
přesun názvů nastane u zastávky
Pivovar na tramvajových linkách 5
a 11, ta se totiž změní na zastávku
Pivovarská, zatímco nynější Pivo‑
varská na autobusové lince 59 do‑
stane nový název Vinařská,“ uvedl
náměstek primátora pro technic‑
kou správu majetku Tomáš Kysela.
Přejmenování se dotkne i dalších
zastávek na tramvajových linkách:
nynější Ústav sociální péče nově
ponese aktuálnější název Sídliště
Nové Vratislavice a zastávka Pro‑
seč škola, kde dnes poblíž už žád‑
ná škola nesídlí, dostane název Za
tratí.

Městské dotace jednodušeji
Město Liberec hodlá zřídit jed‑
notný Dotační fond, který má sjed‑
notit, zpřehlednit a zjednodušit
současný systém více samostat‑
ných fondů a pravidel pro přidě‑
lování peněz. Záměr zřízení fondu,
který pod sebe začlení všech osm
stávajících fondů, schválili měst‑
ští radní. Smyslem tohoto kroku
je, aby finanční podpora ze strany
města směřovala do prioritních ob‑
lastí, zmenšily se nepoměry mezi
velikostí jednotlivých fondů, a také
aby se co nejvíce zjednodušil pro‑
ces pro žadatele.
„Jedním ze záměrů je posílení
Kulturního fondu, který byl dlou‑
hodobě na okraji zájmu, a vznik‑
nout by měly i některé nové fondy,
například pro podporu volnoča‑
sových aktivit. Cílem je také celý
proces hodnocení zjednodušit
a zejména vyhlašovat výzvy již na
podzim, aby neziskové organiza‑
ce již na začátku roku věděly, zda
byl projekt podpořen, a aby peníze
získaly nejpozději v únoru a nikoliv
až v polovině roku, jak tomu bylo
doposud,“ informoval náměstek
primátora pro ekonomiku, strate‑
gický rozvoj a dotace Jan Korytář.
Dotační fond by měl mít nové
členění na více oblastí. Vedle dosa‑
vadních fondů by měly vzniknout
nové dílčí fondy (sociální, volnoča‑
sových aktivit, požární, zahraniční,
rezervní). Dílčí fondy budou mít
i nadále své správní rady. Správní
radou celého fondu pak bude rada
města. Statut a jednací řád by byl
pro všechny fondy stejný.
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pozvánka

Nové prohlídkové okruhy
každý čtvrtek od 16.00 h

vždy první sobotu v měsíci od 11.00 h

květen – září

květen – září
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Radnice

Radnice

Liberecký zámek

Solnice

Clarion Grandhotel zlatý Lev

květinové hodiny

vila karla Herziga

kostel sv. Jakuba

Oblastní galerie v lázních

malé postní plátno

a další

a další

www.vISItLIbeReC.eu

www.zIttau.de

iNteriéry radNice s výkladem

uvidíte malé postNí plátNo

<

Trasa cca 2,5 km (90 minut).

Nutná rezervace předem do středy 14.00.

Sraz účastníků: Městské informační
centrum Liberec. Průvodci z Komunitního
střediska KONTAKT Liberec / AMIKUS.
Cena: 50 Kč dospělí, 25 Kč studenti, děti,
senioři, 100 Kč rodiny.

Informace a rezervace pro obě prohlídky:
Městské informační centrum Liberec,
mic@infolb.cz, tel.: 485 101 709.

začínáme 1. května

Trasa cca 2,5 km (90 minut). Prohlídky

Sraz účastníků:

s českým průvodcem. Nutná rezervace

Turistické informační centrum Žitava,

předem do čtvrtka 14.00 před prohlídkou

Tourist-Information, Markt 1 (radnice), Zittau.

v Městském informačním centru Liberec.

Termíny prohlídek:

Cena: 5 Eur dospělí, 4 Eura - studenti, žáci,

3. května, 7. června, 5. července,

TP a při předložení platné jízdenky Libnet+.

2. srpna a 6. září 2014.

začínáme 3. května

inzerce

Sberbank_Liberecky zpravodaj_190x135_Liberec.indd 1
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Dobré ráno
ze Severu

91.3 FM, už od pěti!
dobre rano_204x142_91Sev.indd 1

27.9.2013 11:20:09
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Papírák a okolí – ostuda nebo šance?

O prostoru pod Sokolovským náměstím a za Kavárnou Nisa bylo již mnoho napsáno, celá lokalita ale nadále chátrá. Na druhou
stranu je otázkou, zda není lepší chátrání než nezvládnutý stavební rozvoj, který by území dotvořil podobně „citlivě“ jako Plaza
horní centrum města. Jedno je jisté – celá lokalita čeká na svou novou šanci.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Jedno je jisté – celá lokalita čeká
na svou novou šanci. Jak dosáhnout
toho, aby lokalita organicky naváza‑
la na okolní město, poskytla kvalitní
bydlení či prostory pro podnikání
a stala se vyhledávanou, nikoliv
odpuzující částí města?
Ze současného stavu je jasné, že
bez aktivního zapojení města se toho
asi moc nezmění. Po letech, kdy se
tvrdilo, že vše vyřeší trh, je snad již
zřejmé, že do městského prostoru
patří i slova jako plánování, regulace,
společně či podpora rozvoje.
Není to, že bych objevil Ameri‑
ku, podobně postupovaly mnohé
radnice, které se potřebovaly vypo‑
řádat s chátrajícími částmi svých
měst. U těch nejpovedenějších šlo
o dobrou investici, která se městu
začala vyplácet v podobě získání
esteticky hodnotné a prosperující
části města.
Co s Papírovým náměstím a jeho
okolím? Po dvaceti promarněných
letech to bude muset být město,
které připraví celkový koncept revita‑

STÍNADLA. Část libereckého centra známá jako „Papírák“ čeká na svojí šanci.

lizace této městské části, začne inves‑
tovat do rekonstrukcí svých pozem‑
ků a pokusí se domluvit s jednotli‑
vými vlastníky soukromých objektů
o jejich postupné rekonstrukci či
s majiteli pozemků o možnostech
jejich zástavby.
Bude to náročná práce, ale do
deseti let by se tato část Liberce
mohla v dobrém smyslu slova změnit
k nepoznání. V této souvislosti bude

Foto: P. Chmelík

potřeba urychlit přípravu zřízení místa
hlavního architekta. Jeho pozice bude
klíčová nejen v tomto projektu.
Papírové náměstí a jeho okolí je
dnes již torzem, ale stále ne zcela
zničeným, vzpomínka na starý Libe‑
rec. Naše město má tak trochu smůlu
(nebo štěstí), že se díky bouřlivému
a neustálému rozvoji neustále pře‑
stavuje, což ale také vede k tomu, že
historické centrum není příliš roz‑

Stručný scénář boje proti korupci

Osm oblastí správy, více než 40 dílčích cílů a na 75 konkrétních nástrojů. Tak vypadá vstupní
scénář aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec.

sáhlé, přesněji řečeno, je spíše malé
a navíc narušené necitlivými zásahy
z poslední doby. O to důležitější je
chránit to málo, co zbylo.
Pro někoho je toto území možná
prostorem plným starých barabi‑
zen, které by bylo nejlepší zbourat,
ale věřím, že je i dost těch, kteří si
na jejich místě dokážou představit
i citlivě zrekonstruované domy, byť
by jejich stav moc nadějí na změnu
k lepšímu nedával.
Pár nadšenců, kteří o tomto území
přemýšlejí a snaží se ho zachránit,
již v Liberci je. Pokud byste se do
obnovy této části Liberce chtěli také
zapojit, budu rád, pokud mne budete
kontaktovat na tel. 485 243 132 nebo
korytar.jan@magistrat.liberec.cz.

Signatáři Charty 77
z Liberce, přihlaste se!

Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch
Zjednodušeně řečeno, máme
nyní k dispozici mety, k nimž chceme
v dalších letech směřovat, a také
více či méně detailně rozpracované
nástroje (konkrétní kroky), jak toho
můžeme dosáhnout.
S vymezením jednotlivých cílů
nám vypomohly známé protikorupč‑
ní organizace Oživení, Frank Bold
a KPKP (služba placená jako konzulta‑
ce), samotný text aktualizace či spíše
katalog jednotlivých opatření, který
bude významně rozšiřovat původní
strategii z roku 2012, pak vznikne
přímo na úřadu města (bez přímých
finančních nákladů).
Hotový text znovu kriticky posou‑
dí zástupci zmíněných protikorupč‑
ních organizací (služba placená jako
konzultace). Kromě vlastních prací na
textu nás o prázdninách a na podzim
čeká ještě jeden důležitý úkol –
postupně scénář cílů představíme ve
velkých příspěvkových organizacích,
obchodních společnostech města

a také kolegům přímo na úřadu. Lidé
ze skupiny Město Liberec tedy budou
mít dostatek prostoru, aby se sezná‑
mili se záměrem, dostali odpovědi
na svoje dotazy a případnými dalšími
náměty text spoluvytvářeli.
Protikorupční nástroje se dotknou
osmi oblastí správy: samosprávy,
státní správy v přenesené působ‑
nosti, politického vedení města,
obchodních společností, neškol‑
ských příspěvkových organizací, při‑
dělování dotací, veřejných zakázek
a radničního zpravodaje.
Pro tyto oblasti jsme vybrali v praxi
mnohdy již realizované nástroje
(např. Plzeň, Hradec Králové, České
Budějovice, Berlín), ale také některé
novinky, s nimiž se ještě nelze setkat.
Ještě letos na podzim chceme začít
zveřejňovat podklady, které pro své
jednání dostává rada města, chceme
také umisťovat smlouvy, uzavřené
městem, v centrálním registru smluv
ministerstva vnitra, odkud už je nikdo

nikdy nebude
moci smazat,
chceme rovněž
diskutovat
o z ave dení
pozice tzv. pro‑
tikorupční ho
Ivan Langr
ombudsmana,
který by pro úřad byl garantem
nezávislého posouzení možných
anonymních i adresných stížností na
(pro)korupční chování (Berlín).
Ještě více průhledné by mělo být
veřejné zadávání, a to prostřednic‑
tvím každoročního kalendáře plá‑
novaných zakázek (Plzeň), zmizet
by mělo i dosud ryze subjektivní
hodnocení žádostí o dotace z fondů
města aj. Veškeré informace o připra‑
vovaném textu, přehledu finančních
nákladů i cílů a nástrojů aktualizace
najdete na webu města v sekci Pro‑
tikorupční portál (www.liberec.cz/
cz/protikorupcni‑portal/aktualizace
‑protikorupcni‑strategie-2015/).

V rámci mapování slepých
míst moderní historie statu‑
tárního města sháníme osobní
údaje a aktuální kontakty všech
signatářů Charty 77 (žijících i již
zemřelých), kteří měli v době
podpisu dokumentu trvalý pobyt
v Liberci.
Podle knihovny Libri prohibiti,
která spravuje dokumenty Char‑
ty 77, by signatářů s libereckým
původem mělo být jen kolem
dvaceti. Celkový počet Čechoslo‑
váků, kteří Chartu 77 v době od
6. 1. 1977 do 17. 11. 1989 pode‑
psali, byl přitom pouhých 1 883
lidí. Informace o signatářích z Li‑
berce lze posílat přímo na e‑mail
langr.ivan@magistrat.liberec.cz.

Děkujeme. (il)

z
 magistrátu
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Sekání trávy na neudržovaných pozemcích
Koncem školního roku a začátkem léta se množí stížnosti občanů na neposekané pozemky
právnických i fyzických osob v rámci města Liberce.

S platební
kartou v MHD

Dvě linky MHD v Liberci
umožňují platit jízdné
Neudržované plochy v blízkos‑ veřejných prostor města a jeho cel‑ stanoveny také termíny pro prove‑
bezkontaktní bankovní
ti sídlišť, tramvajových tratí, zastávek kový obraz. Takovým prvním krokem dení posekání, a to nejpozději do
platební kartou.

Odbor ekologie a veřejného prostoru

či v centrální části města vyvolávají
v mnohých obyvatelích Liberce
emoce. Nesekané plochy zvyšují
riziko šíření plevelů do okolí, zvyšují
alergie a zejména se stávají nepře‑
hlednými a potencionálně i nebez‑
pečnými.
„Stav města je obrazem spolu‑
práce obyvatel se samosprávou,“
říká Petra Farářová Veselá, vedoucí
Odboru ekologie a veřejného pro‑
storu SML, a pokračuje: „Byla bych
ráda, kdybychom v blízké budouc‑
nosti dokázali nastartovat spolupráci
občanů s radnicí a tím začali poma‑
lými kroky celkově zlepšovat stav

by mohla například být pravidelná
údržba soukromých ploch – sekání
trávy a úklid odpadků i v jejich bez‑
prostředním okolí. Domnívám se, že
až krajním řešením nápravy je vyvo‑
lávání správních řízení proti subjek‑
tům, kteří se nechovají zodpovědně
ke stavu majetku svému i města.“
Vlastníci veřejně přístupné zeleně
mají povinnost tyto plochy nejmé‑
ně dvakrát za rok posekat a poseka‑
nou hmotu z pozemku neprodleně
odstranit. Tato povinnost vyplývá
z Obecně závazné vyhlášky statutár‑
ního města Liberec č. 3/2009, o veřej‑
ném pořádku, kde jsou v článku VI.

Závěrečná konference k IPRM
Liberec – zóna „Lidové sady“
Poslední výroční konference k integrovanému plánu rozvoje
města – zóna „Lidové sady“ se uskutečnila v červnu, a byla
tak formální tečkou za řadou nových projektů v Liberci, mezi
něž patří např. revitalizace Lázní, rozšíření Bazénu Liberec či
výstavba nového vstupu do zoo.
Odbor strategického rozvoje a dotací
Konference v Kulturním
a společenském centru Lidové sady
byla členěna do dvou bloků. První
blok byl zaměřen na popis realiza‑
ce deseti projektů a řízení projektů,
v druhém se pak účastníci seznámili
s realizacemi v terénu.
Úvodní slovo pronesl náměstek
primátora Jan Korytář, souhrnnou
informaci o realizaci deseti projektů
IPRM – zóna „Lidové sady“ přednesla
manažerka IPRM Michaela Maturová.
Jednalo se o projekty: Centrum aktiv‑
ního odpočinku Lidové sady, Parky
Lidové sady I a II, Pavilon leknínů
Botanické zahrady Liberec, Rekon‑
strukce obchodní akademie a jazy‑
kové školy, Revitalizace městských
lázní na galerijní objekt, Výstavba
bazénu Liberec, ZŠ Lesní – škola pro
Evropu či ZŠ Lesní – úprava parteru
a Administrativní řízení IPRM – zóna
„Lidové sady“.
O problémech, které se vyskytují
při administraci, a obvyklých chybách
při realizaci projektů hovořila vedoucí
Územního odboru realizace progra‑
mu – Liberec Regionální rady regionu

soudržnosti Severovýchod Simona
Malá. Náročnou cestu od nápadu
k realizaci projektu pak popsal na
příkladu rozvoje Zoologické zahrady
Liberec její ředitel David Nejedlo.
Paní Michaela Janyska z německé
Žitavy přítomné seznámila s řadou
projektů, které žitavská radnice orga‑
nizuje, v řadě případů i s partnerský‑
mi organizacemi z Čech.
V odpoledním bloku konference
byly organizovány komentované
prohlídky. Centrum aktivního odpo‑
činku představil ředitel ZOO Liberec,
v Pavilonu leknínů Botanické zahra‑
dy byl průvodcem ředitel botanické
zahrady Miloslav Studnička.
Čím byla tato konference výjimeč‑
ná? Kromě toho, že to byla poslední
poslední výroční konference k inte‑
grovanému plánu rozvoje města
financovaného z Regionálního ope‑
račního programu NUTS II Severový‑
chod s účastí partnerů ze zahraničí,
se jí také zúčastnili budoucí realizá‑
toři libereckých projektů – studenti
Střední průmyslové školy stavební
v Liberci.

31. května a podruhé nejpozději do
31. srpna.
Na neudržované pozemky se
taktéž vztahuje zákon o rostlino‑
lékařské péči, podle kterého jsou
vlastníci pozemků povinni zajišťo‑
vat a omezovat výskyt a šíření škod‑
livých organizmů včetně plevelů tak,
aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životní‑
ho prostředí, k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat. Dle tohoto zákona i uve‑
dené vyhlášky může být vlastníkovi
pozemku, který se nestará o jeho
údržbu, udělena nemalá pokuta.
V případě zákona o rostlinolékař‑
ské péči může být fyzické osobě ulo‑
žena pokuta až 30 000 Kč, v případě
právnické osoby až do výše 500 000
Kč. Správní řízení v tomto případě
vede orgán státní správy, v Liberci
to je konkrétně odbor životního pro‑
středí.

Cestující mohou novinku využít
ve všech vozidlech linek č. 2 a č. 3
(Lidové sady, ZOO – Dolní Hanychov
– Horní Hanychov).
Ve spolupráci s ČSOB a MasterCard
jsou v libereckém dopravním podniku
od července 2014 postupně instalo‑
vány validátory umožňující akceptaci
bezkontaktních bankovních karet.
Cestující pouze přiloží svoji bankovní
kartu, během několika sekund zaplatí
za jízdenku a nemusí řešit hotovost.
V roce 2014 byl instalován první
automat na terminálu MHD a krátce
poté se rozjela s validátory také první
tramvaj EVO 2.
Linky číslo 2 a 3 (Lidové sady, ZOO
– Dolní Hanychov – Horní Hanychov)
byly v projektu vybrány, neboť na
těchto tramvajových tratích se pře‑
praví dle dopravních průzkumů více
než 22 tisíc cestujících denně.

Hledáme „Vánoční strom Liberce“
Statutární město Liberec již nyní připravuje vše nezbytné pro navození vánoční
atmosféry v době adventu. Jedním z nejdůležitějších symbolů Vánoc je vánoční
strom, bez kterého se v prosincových dnech neobejde snad žádné náměstí.
A právě z důvodu hledání „Vánočního stromu Liberce“ se obracíme na občany.
Pokud máte na svém pozemku v Liberci (či v blízkosti Liberce) vzrostlý
osamocený jehličnan, se kterým se chcete rozloučit důstojným způsobem
a který splňuje níže uvedené předpoklady, kontaktujte vedoucí odboru ekologie
a veřejného prostoru SML – Ing. arch. Petru Farářovou Veselou (Liebiegova
vila, Jablonecká 41/27), e‑mail: fararova.petra@magistrat.liberec.cz. K nabídce,
prosíme, přiložte pokud možno fotografii stromu a informaci o parcele.
Co by měl kandidát na „Vánoční strom Liberce“ splňovat?
Strom by měl mít pravidelný a stejnoměrný vzhled koruny ze všech stran,
měl by být hustě zavětvený, bez poškozených, prasklých, suchých či prosychají‑
cích částí, ideálně rostoucí jako solitérní dřevina.
Výška stromu by měla dosahovat minimálně 15 m a více, kmen by měl být
rovný.
Dobrá dostupnost pozemku pro těžkou mechanizaci a taktéž dostatečný
prostor pro manipulaci se dřevinou – ke kácení je nezbytný jeřáb a nákladní
auto s návěsem. Výhodou je blízkost zpevněné komunikace, aby nedošlo k po‑
škození zahrady vlivem popojíždění a zatížením od mechanizace.
Majitel stromu by poskytoval strom městu Liberci zdarma, výměnou za
pokácení jehličnanu. Dřevo lze vrátit zpět majiteli na určené místo.
Strom by měl mít povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody dle vyhláš‑
ky č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. S vyřízením této žádosti vám velmi rádi pomůžeme.
Kácení stromu probíhá zpravidla v posledním listopadovém týdnu. Strom je
posléze transportován před budovu historické radnice na náměstí Dr. E. Beneše.

Hledáme „Vánoční strom Liberce“
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Hledáme aktivní seniory II.
V dubnovém čísle Zpravodaje jsme oslovili všechny aktivní
seniory s nabídkou pomáhat libereckým strážníkům jako
součást ranních hlídek u přechodů pro chodce v blízkosti
základních škol. V červnu již strážníci se třemi prvními
seniory zahájili pilotní část projektu na sídlišti Dobiášova.
Abychom ale pokryli přechody
u většiny škol, potřebujeme získat
daleko více spolupracujících lidí,
nejméně deset až patnáct.
„Původní myšlenka této partner‑
ské spolupráce byla založena na
dobrovolnosti, nicméně v zájmu
efektivity a rozšíření projektu jsme
se rozhodli aktivní seniory, kteří
budou strážníkům v hlídání přecho‑
dů pomáhat, motivovat i finanční
odměnou. U podobných projektů
v zahraniční i v Česku je to ostatně
běžné,“ vysvětlil náměstek primáto‑
ra pro školství, kulturu, sociální věci
a cestovní ruch Ivan Langr.
Placená podoba projektu Bezpečné přechody u základních škol
přitom bude mít stejnou formu jako
ta původní dobrovolnická: senior –
zájemce nejprve projde odborným
školením a zaučením a následně si

v rámci smíšených hlídek se strážníky
vyzkouší své stanoviště. Přítomnost
strážníků je přitom zárukou, že vše
proběhne bez problémů.
Všichni zájemci z řad aktivních
seniorů se mohou hlásit přímo na
odboru školství (485 243 384, e-mail:
kalous.pavel@magistrat.liberec.cz),
nebo v Komunitním středisku Kon‑
takt (485 244 994, e-mail: klub@ksk.
liberec.cz). Děkujeme!

Ztráty a nálezy
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty-nalezy/

Seznam věcí nalezených od 2. června do 3. července 2015
207/15

Nálezy DPMLJ: hnědá klíčenka s klíči, peněženka Luboš Hušla,
igelitová taška s tepláky

3. 7. 2015

206/15

Jízdní kolo

3. 7. 2015

205/15

Jízdní kolo

204/15

Prstýnek

30. 6. 2015

202/15

Kšiltovka

2. 7. 2015

201/15

Klíč

199/15

Vysvědčení Roman Bistiak

30. 6. 2015

198/15

Nálezy DPMLJ: pantofle, dětská bunda, tričko, čepice, stan

30. 6. 2015

197/15

Klíč od vozidla Hyundai s přívěskem Ford a svazkem klíčů

29. 6. 2015

195/15

Dětská láhev na pití

23. 6. 2015

193/15

Nálezy DPMLJ: svazek klíčů s klíči od vozidla Škoda, ciferník, mobilní telefon,
3x sluneční brýle, deštník

23. 6. 2015

3. 7. 2015

2. 7. 2015

192/15

Klíče s poutkem zn. Milani cycles factory

23. 6. 2015

191/15

Peněženka Martin Černý

17. 6. 2015

189/15

Nálezy DPMLJ: deštník, pouzdro na mobil, fotoaparát, batůžek

16. 6. 2015

186/15

Klíče od vozidla Škoda

16. 6. 2015

185/15

Nálezy Česká pošta: peněženka Milan Mádle, peněženka, mobilní telefon,
obálka s písemnostmi Renata Kopecká, obálka

15. 6. 2015

184/15

Náramek

15. 6. 2015

183/15

Nálezy DPMLJ: průkaz Petr Doležal, pouzdro na brýle, vesta, 2x taška s obsahem,
mobilní telefon

12. 6. 2015

182/15

Jízdní kolo

11. 6. 2015

179/15

Peněženka: Jindřich Mikulič

9. 6. 2015

178/15

Peněženka: Miloslav Vlček

9. 6. 2015

177/15

Nálezy DPMLJ: mikina, kšiltovka

9. 6. 2015

176/15

Jízdní kolo

8. 6. 2015

175/15

Hodinky

8. 6. 2015

174/15

Nálezy DPMLJ: peněženka, igelitová taška s oblečením, mobilní telefon, sluneční
brýle, pouzdro na doklady, kšiltovka, igelitová taška

5. 6. 2015

170/15

Nálezy DPMLJ: dětská čepice, kšiltovka

2. 6. 2015

Program klubu seniorů

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

1. 9. / 14.00

Hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

9. 9. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Svatý grál – Tajemství templářů

Cen. klub sen.
3. patro

10. 9. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně

15. 9. / 14.00

Hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

16. 9. / 14.00

Cestománie aneb prstem
po mapě – Izrael

Cen. klub sen.
3. patro

Arena

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Na měsíc červenec a srpen 2015 nebude připravován pravidelný program pro
Centrální klub seniorů, program na září 2015 bude k dispozici koncem srpna.
Po dobu prázdninových měsíců červenec a srpen 2015 bude Centrální klub seniorů ve 3. patře otevřen: pondělí–čtvrtek od 10.00–16.00 hodin, pátek 10.00–14.00
hodin. Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin.
Pohybem pro radost se o prázdninách nekoná a bude probíhat až od pátku 4. září
2015 od 13.00 hodin.

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

Lidé se zdravotním postižením
získali pracovní uplatnění
Projekt Sdružení TULIPAN „Zaměstnání není samozřejmost“,
realizovaný s finanční podporou ESF, vstoupil úspěšně do
své druhé poloviny. Z třiceti účastníků – osob se zdravotním
postižením – získalo dvacet nejúspěšnějších od května
zaměstnání u zaměstnavatelů z Liberce a okolí.
Radka Kotoučková
Zaměstnanci se zdravotním
postižením našli pracovní uplatnění
např. jako administrativní pracovníci,
zahradníci nebo uklízeči.
Každý pracovník má k dispozici
svého mentora, který je mu nápo‑
mocen nejen při zapracování se,
ale i v celém průběhu zaměstnání.
Mentor pochází přímo z prostředí
zaměstnavatele, prostředí výkonu
zaměstnání tedy důvěrně zná
a pomáhá účastníkovi jak při odbor‑
né pracovní stránce, tak i jako psy‑
chologická podpora.
Do svých nových zaměstnání
byli účastníci vybíráni dle zaměření
absolvovaných rekvalifikačních pro‑
gramů, do nichž byli zařazeni i dle
odborných výstupů z pracovních
diagnostik a pohovorů s psycholo‑
gem tak, abychom je mohli co nejlé‑
pe umístit na trhu práce a aby nově
nabyté znalosti a dovednosti mohli
využít ve své profesní budoucnosti.
I proto získal každý úspěšný absol‑
vent platné osvědčení.
Se všemi třiceti účastníky, tedy
i s deseti účastníky, kteří zaměstnáni

nebyli, pokračují individuální kon‑
zultace. Pro tyto účastníky je aktivně
vyhledávána možnost jejich pracov‑
ního zařazení.
Pozitivem je, že zaměstnavatelé si
prozatím své nové pracovníky chválí
a noví zaměstnanci si získaných pra‑
covních možností váží. Tento projekt
je jasným důkazem toho, že když je
chuť a odhodlání, tak ani zdravotní
handicap nemusí být překážkou
k pracovnímu uplatnění. Proto
přejme všem nadále elán a nadšení,
s nimiž nejen do svých zaměstnání,
ale i do celého projektu Sdružení
TULIPAN vstupovali.
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Spisovatel Příhoda vydal knihu Nová soutěž zaujme nejen mladé
den zhlédneme na internetu nebo v televizi desítky
o pohnutých letech 1968 a 1969 Každý
reklam, spotů, videoklipů nebo filmů. A u mnohých si
Liberecký básník, novinář a překladatel německé literatury
Luboš Příhoda vydal před sedmi lety knihu s názvem
A potom přijely tanky, která pojednávala o nadějích
roku 1968, které ukončil příjezd tzv. spřátelených armád
21. srpna. K tématu se vrátil, původní knihu rozšířil o nové,
dosud neznámé skutečnosti.
Jan Šebelka
Autor tak přidal druhý díl s názvem
… potom svištěly pendreky, v němž
se věnuje libereckým událostem
v roce 1969.
Ty začínají reakcí studentů tehdejší
VŠST v Liberci na hrdinské sebeobě‑
tování Jana Palacha, pokračuje osla‑
vou slavného vítězství hokejistů nad
sbornou komandou na mistrovství
světa ve Stockholmu, odvoláním
Dubčeka a instalací Gustáva Husáka
na nejvyšší post ve státě. Text vrcholí
spontánním vystoupením proti oku‑
paci v Liberci u příležitosti prvního
výročí srpnových událostí a jeho
potlačením státní mocí.
Oba díly nyní vyšly v jedné
knize pod společným názvem
Nejdřív tanky, potom pendreky.
„Po dlouhé úvaze jsem se k původ‑
nímu rukopisu vrátil. Myslím, že
události těch dvou bouřlivých roků
k sobě neodmyslitelně patří, přes‑
tože poprvé stříleli do Liberečanů
Rusové a podruhé je mlátili čeští

říkáme, jestli jsme je vlastně vidět potřebovali. Věčná
otázka je, kdy konečně někdo natočí něco zajímavého. Nyní
je šance vzít produkci do vlastních rukou.
Centrum Kašpar

Liberecké Centrum Kašpar
pořádá soutěž „Natoč vlastní film
a dej (si) příležitost“. Je určena pro
mladé lidi ve věku 9–26 let a jejich
školy.
„Smyslem je dát dohromady
zajímavý námět na některé z aktuálních společenských témat a zpra‑
covaný ho poslat k nám do Centra
Kašpar. Může jít o kyberšikanu, násilí
v rodině, postavení kluků a holek na
školách nebo třeba rovné šance při
hledání práce. Vybráni budou autoři/
autorky tří nejlepších námětů. Jejich
filmy pomůže zfilmovat profesionál‑
ní štáb,“ vysvětlila za organizátorky
Jana Benešová.
Tím ale soutěž nekončí. Všechny
snímky budou slavnostně uvedeny
milicionáři, policajti a vojáci,“ vysvět‑ na festivalu s mezinárodní účastí
lil Luboš Příhoda důvod, proč knihu v dubnu 2016. Divácky nejúspěšněj‑
Nejdřív tanky, potom pendreky ší dílo bude oceněno také finančně.
napsal a vydal.
„Zajímavé přitom je, že výši odměny
Knihu vydal Kruh autorů Liberec‑
ka, její grafickou podobu s mnoha Inzerce
dosud nepublikovanými fotogra‑
fiemi a dokumenty vytvořil Petr
Bíma.

nikdo z nás předem nezná. Přestože
je projekt financovaný z Norských
fondů prostřednictvím OSF, odměnu
pro vítěze chceme získat od dob‑
rovolných dárců,“ řekla Jana Matyášová z Centra Kašpar.
Námět by měl být tvořivou týmo‑
vou prací žáků/žákyň a jejich vyuču‑
jících. Výhra v soutěži se proto týká
nejen autorů, ale i škol. „Pokud jsou
vám témata soutěže vzdálená, přijď‑
te k nám do Centra Kašpar v září nebo
v říjnu na besedu, či na individuální
konzultaci o prázdninách,“ vzkazuje
zájemcům Benešová.
Podrobné informace včetně úpl‑
ných pravidel soutěže naleznete na
www.natocfilm.cz.

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

ZAHRADA LIDOVÝCH SADÙ
PROMÍTÁNÍ FILMÙ pod širým nebem

3. 7. - 18. 7. start ve 21.30h
19. 7. - 8. 8. start ve 21.15h
14. 8., 15. 8., 21. 8., 22. 8., 28. 8. start ve 20.45h

i10 s bohatou výbavou jen za 199 990 Kč!
Hyundai i10

18.7. DOTEKY AFRIKY
Africký festival start v 9.30h

TÝDEN S POHÁDKOU
10. 8. - 14. 8.

29. 8. FROZENFEST

legendární divadelnì-hudební festival

Splňte si své plány
s rodinnými vozy HYUNDAI
Nepropásněte letní omezenou nabídku rodinných vozů HYUNDAI za mimořádné ceny.

Hyundai auto Koutek s.r.o
Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice
Porovnejte Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz.
Hyundai Infocentrum 800 800 900. Hyundai i10 －kombinovaná spotřeba a emise CO 2: 4,6-6,5l/100km a 106-144 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.
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Z Barvířské do kempu Realu Madrid Čtyři medaile
Fotbalové naděje ze Základní školy Barvířská dosáhly v letošní sezoně obrovského úspěchu.
Redakce
Po bronzu na republikovém finále
futsalu se svěřenci učitele Radima
Václava a trenéra Tomáše Noska rado‑
vali z vítězství v prestižní fotbalové
soutěži Coca Cola Cup, kterou hrají
školní kolektivy z Čech a Slovenska.
Vybojovali tak exkluzivní výhru – účast
na fotbalovém kempu v tréninkovém
centru slavného Realu Madrid.
Celoroční postupový turnaj vyvr‑
cholil 16. června ve Vyškově, kde
se konalo Superfinále – Mistrovství
České a Slovenské republiky Coca
Cola Cupu. Společně s kolektivem
Barvířské se do tohoto turnaje probo‑
jovaly celky Vyškova, Trnavy a Košic.
O titul mistra ČR se Barvířská utkala
s domácí ZŠ Vyškov, nad kterou po
penaltách zvítězila, a titul mistra ČR
a postup do Superfinále byl na světě.
V česko-slovenském Superfinále se
rozhodovalo mezi „Barvírnou“ a ZŠ
Kornela Mahra Trnava. Utkání dospě‑
lo k remízovému konci a musely roz‑

hodnout opět penalty. Za Liberecké
proměnil Krpata, Daněk, Gembický
a Mečíř. Rozhodnout mohl gólman
Plechatý. Vysoko však přestřelil,
a dal tak opět šanci soupeři – ten
však selhal. Plechatý penaltu bra‑
vurně kryl a stal se hrdinou tohoto
finále, který si užil i svůj první tele‑
vizní rozhovor.

Sestava: Plechatý, Žižka, Prokopec,
Gembický, Kleiner, Stibor, Halgaš,
Ráček, Krpata, Daněk, Bína, Chmátal
a Mečíř.
Mladé fotbalisty, jejich trenéra
a ředitele školy Miloslava Kuželku
přivítal 24. června na radnici primátor
Tibor Batthyány, aby jim k letošním
úspěchům pogratuloval.

Vydařený rok stolních tenistů
Stolní tenisté z SKST Liberec mají za sebou nejrušnější sezonu v historii klubu. A už v letních
měsících vyhlíží další, rovněž extraligový, ročník.

Letošní červnová Letní olym‑
piáda dětí a mládeže v Plzni byla
pro orientační běžce z Libereckého
kraje velmi úspěšná. Především
výkony Terezy Chrástové (SK Stu‑
denec) byly po zásluze odměněny
třemi medailemi (1x zlato a 2x
bronz).
Te r e z a
získala pro
orientačního
běžce na ODM
první medaili
hned v prvním
závodě. Na
krátké trati zaostala 55 vteřin za
vítězkou a obsadila 3. místo. Smíše‑
né sprintové štafety sedly nejvíce
mladší dvojici DHM Tereze Chrás‑
tové a Petru Synkovi (OK Doksy). Od
prvních metrů po startu se dvojice
pohybovala na předních místech.
Po výborném finiši Petra si z Plzně
odvezli zlato.
Starší dvojice Markéta Pavlíko‑
vá (OK Chrastava) a Dan Pavlovec
(TJ Jiskra Nový Bor) DHS obsadila
4. místo. V závěrečném závodě ve
sprintu v Borském parku jsme se
radovali dvakrát. Terka si doběhla
pro další bronzovou medaili a Dan
skončil druhý.

SKST Liberec
Hala v Nových Pavlovicích
letos praskala ve švech. Největší klub
v republice totiž neustále expandu‑
je a cílí na nejvyšší mety. Obnovená
účast v Extralize proto byla pro seve‑
ročeskou baštu vítanou vzpruhou.
Do nejvyšší české soutěže vplul
Liberec i s nečekanou posilou, troj‑
násobným mistrem ČR Radkem Koš‑
ťálem. V bodování soutěže skončil
druhý a drží šňůru 25 zápasů v řadě
bez porážky. I tak ale s Medkem
a Jahodou bojovali o udržení v soutěži
neúspěšně. Po administrativních změ‑
nách je však potvrzené, že se v Liberci
bude Extraliga hrát i nadále.

sportu co nejvíce dětí. A ty nejlepší
z nich pokud možno přiblížit k abso‑
lutní špičce,“ říká Protiva. V Pavlovicích
se dařilo obojí. Největším úspěchem
bylo druhé místo na MČR družstev star‑
ších žáků. Michal Blinka ze stříbrného
týmu pak vybojoval úžasné 3. místo na
mezinárodním Prague Open. Skvěle si
vedou i nejmenší – Štěpán Waldhauser
s Monikou Pařízkovou posbírali mezi
nejmladšími žáky spoustu medailí.

Veteránský bronz
Věk není ve stolním tenisu pře‑
kážkou. Legendární Oldřich Mikula
by mohl vyprávět. I letos si z mist‑
rovství Evropy veteránů v Tampere
přivezl cenný kov, v kategorii nad 80
Talentovaná mládež
Další libereckou pýchou je práce let s kolegou Ježkem vydřeli bronz.
s mládeží. „Snažíme se přivést ke Na republikové úrovni si báječně

vede i šedesátník Miroslav Svědík.
Uzávěrka příštího čísla
„Je skvělé vidět za jedním stolem
Libereckého zpravodaje
bojovat skoro osmdesátiletého Oldu
je 28. srpna.
Mikulu s desetiletým Štěpánem Wald‑
Vychází 15. září
hauserem. „V tom je kouzlo pinčesu,“
tvrdí liberecké manažer, kterého těší
i spolupráce s Komunitním střediskem LIBERECKỲ
Kontakt, díky kterému chodí hrát více
než dvacítka seniorů ping-pong.

ZPRAVODAJ

Handicapovaní
a paralympiáda
Liberec krásně reprezentují i pohy‑
bově omezení sportovci. Nejvýrazně‑
ji se vede Jiřímu Suchánkovi, nejlep‑
šímu handicapovanému sportovci
Liberecka pro rok 2014. Ten ovládl
mezinárodní turnaj vozíčkářů v Lašku
a výrazně se přiblížil paralympijským
hrám v Rio de Janeiru 2016.
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VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 3. září od 15 hodin
zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice

Distribuci Libereckého zpravoda‑
je do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v městském informačním centru.

