LIBERECKỲ
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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Zoo má nový vchod a zázemí
Lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost zoo pro návštěvníky i více pohodlí. To vše
přinesl Zoologické zahradě Liberec projekt „Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“,
který byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 18. září. 

Sněhulák

Příjezd k obchodní zóně
Sever v Růžodole bývá
noční můrou řidičů. Město
nyní pracuje na změně.

Zuzana Minstrová

připravuje se druhé silniční
napojení zóny na komunikaci I/35.
Bude využíváno nejen automobily, ale zajistí dobré podmínky i pro
pěší a cyklistickou dopravu. Zároveň uvolní známého sněhuláka.

více na straně 3

přehrada
Zoo liberec se díky úpravám pyšní
dvěma moderními budovami (A a B),
přičemž v budově A byl mimo jiné
vybudován také bezbariérový vstup
pro návštěvníky. Zároveň byla původní administrativní budova nahrazena zázemím pro vzdělávání, kde se
návštěvníci mohou těšit na ukázku
líhně ptactva, expozice hmyzu, hlodavců nebo přípravu krmiva.
„Projekt posunul libereckou zoo
mezi extraligu zoologických zahrad.
Zoologická zahrada je městskou příspěvkovou organizací, mnoho let zde
město neinvestovalo ani korunu. Centrem aktivního odpočinku jí a jejím

návštěvníkům nyní náš dluh splácíme,“ řekla primátorka města Martina
Rosenbergová. „Považuji za velmi důležité, že jsme v nové budově vstupu do
zoo zřídili služebnu městské policie.
Strážníci budou lidem, kdyby něco
potřebovali, nadosah,“ dodala.

„Projekt posunul libereckou
zoo mezi extraligu
zoologických zahrad“
Centrum aktivního odpočinku
– Lidové sady patří mezi soubor projektů Integrovaného plánu rozvoje
města Liberec – zóna Lidové sady a je

10. a 11. října 2014

spolufinancován z 85 % z evropských
dotací. „Pokud bychom chtěli budovat
moderní zoo v původních podmínkách, nezbylo by nám než například
slučovat expozice nebo i snižovat počet
druhů. Prostor, který nyní získáváme,
nám do budoucna pomůže k modernějšímu rozvoji,“ uvedl ředitel zoo
David Nejedlo.
„Nové Centrum aktivního odpočinku
zkvalitnilo nabídku služeb zoologické
zahrady, což bude mít přínos nejen pro
nás, obyvatele Liberce, ale samozřejmě
také pro návštěvníky města z hlediska
turistického ruchu,“ doplnil náměstek
primátorky Jiří Rutkovský.

volby do zastupiteLstva

Jak bude vypadat okolí
liberecké přehrady?
Rozhodněte!

Na internetových stránkách města
je možné hlasovat pro jednotlivé
varianty řešení dopravy ve Zvolenské ulici vedoucí kolem přehrady.
V plánu města je celou lokalitu zrevitalizovat.  více na straně 5
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editorial
Vážení spoluobčané, milí Liberečané!
Zanedlouho to budou čtyři roky, co jsme převzali správu města ve snaze dělat řadu věcí jinak než
naši předchůdci. Nikdo z nás tehdy nepatřil mezi
osvědčené politické kádry. Dokonce se dá říci, že
většina z nás, kteří jsme se postavili do čela města, byla ve vysoké politice úplnými zelenáči. Ale možná právě toto přinášelo jiný, čerstvý, více
občanský a méně politický pohled na problémy, které bylo nutné řešit.
Málokdo čekal, že se naše menšinová koalice udrží až do konce volebního období. Ti, kteří nám nepřáli nic dobrého, k tomu navíc prorokovali
Liberci tu nejčernější budoucnost, ba dokonce bankrot. Žádný z těchto
katastrofických scénářů se ale nenaplnil. Naopak – městská pokladna
je na tom nyní lépe, než když jsme začínali. A to i díky tomu, že se nám
podařilo odvrátit několik sankcí, které hrozily odčerpat z rozpočtu města
stovky milionů korun.
Dokázali jsme s pomocí evropských dotací dotáhnout do konce nejen
ty největší projekty, jakými byla revitalizace Městských lázní Františka
Josefa I. nebo dostavba Bazénu Liberec. Podařila se nám také řada drobných věcí, ať jsou to revitalizované parky, opravená dětská hřiště, školní
tělocvičny, bezpečnější křižovatky a přechody pro chodce či desítky
kilometrů komunikací. Vyjmenovat všechno nelze. Těžko by se nám ale
toho tolik dobrého podařilo, kdybychom byli na všechno sami.
Dovolte mně jako primátorce města poděkovat všem, o jejichž
pomyslné rámě jsme se mohli na té čtyřleté cestě opírat. Byli to nejen
kvalifikovaní odborníci a úředníci magistrátu. Byli jste to především vy,
naši občané. Kdybychom necítili váš zájem, nemělo by cenu se do nejrůznějších projektů vůbec pouštět. Neděláme je přece pro sebe, ale pro vás.
Vy budete jezdit po spravovaných komunikacích, vaše děti se budou učit
plavat v rozšířeném bazénu nebo sportovat na rekonstruovaném hřišti.
Liberec není městem nás, politiků, ale patří vám – občanům. Sama
jsem šla před několika lety do politiky proto, aby byl můj hlas slyšet.
Děkuji vám, že jste chodili na besedy a veřejná projednávání, že jste hlasovali v anketách a psali nám na radnici své podněty, že tak i váš hlas byl
slyšet. Jak jinak bychom se dozvěděli, co vás trápí, pokud byste mlčeli?
Pro nadcházející volby vám přeji, aby lidé, které si vyberete jako své
zástupce, vám vždy ochotně naslouchali, a aby naše společné místo pro
život bylo za další čtyři roky zase o něco pěknější, než je nyní, a jak se
to, doufám, ostatně podařilo i nám.
Vaše Martina Rosenbergová

V Liberci přibudou další
nádoby na tříděný odpad

Město Liberec ve spolupráci se svozovou společností .A.S.A.
Liberec, s.r.o., začalo po městě rozmisťovat nové kontejnery
na sběr tříděného odpadu.
V různých částech Liberce
se tak objeví nové nádoby na sběr
papíru, PET lahví, skla a tetrapacků.
Cílem projektu Intenzifikace sběru
tříděného odpadu je usnadnění přístupu ke třídění základních komodit
komunálního odpadu z domácnosti
občanů.
Sběrná síť se tedy postupně zahustí
o desítky nových stanovišť. Rozmístěním nových nádob se podaří splnit

Plánem odpadového hospodářství
stanovenou cílovou hodnotu 400 kontejnerových stanovišť na tříděný odpad.
V první etapě budou řešeny okrajové části města, kde je v současnosti
menší počet stanovišť, v dalších dvou
etapách se síť postupně zahustí i ve
středu města.
Celkem bude v průběhu tří let rozmístěno 516 kusů nových nádob na
separovaný odpad.

Ministryně slíbila pracovní místa
Kolečko od krajské pobočky úřadu práce přes Komunitní
práce Liberec až po Centrum zdravotní a sociální péče
zdolala na začátku září za jediný den v Liberci ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová.
Na jedné ze zastávek libereckého
dne, v sídle Komunitních prací Liberec,
ministryně slíbila, že se zasadí o to, aby
město dostalo přes úřad práce finanční
podporu na zřízení dalších dvaceti míst
veřejně prospěšných prací.
Město zaměstnává na uklízení černých skládek, listí a nepořádku na ulicích celkem 65 pracovníků a tři koordi-

nátory. Dotace od úřadu práce na jedno
místo VPP činí 12 tisíc korun. Jde o řádný
pracovní poměr, ovšem sjednávaný jen
na dobu určitou.
Ředitelka Komunitních prací Liberec
Klára Tekelyová si postěžovala ministryni, že městu například chybí institut
Veřejné služby, který před časem zrušil
ústavní soud jako diskriminační.

Pozvánka na besedu s náměstkem primátorky
Ing. Jiří Rutkovský vás zve na poslední besedu s náměstkem v tomto volebním období. Téma: Podpora sportu v Liberci, podpora sportu z rozpočtu města
v období 2010–2014 a v roce 2015. Pondělí 6. října od 18 hodin, místnost č. 11
v přízemí historické budovy radnice (vchod z pravé strany budovy v sousedství
vchodu do Radničního sklípku).

Město navýší kapacity
základních škol o 700 míst
Od 1. září 2015 dojde na devíti adresách libereckých škol
k rozšíření kapacity na celkových 9 591 míst.
Z demografických údajů
jednoznačně vyplývá nárůst počtu
dětí, které budou v následujících šesti
letech zahajovat povinnou školní
docházku. Magistrát proto vytipoval
na základě získaných podkladů a ve
spolupráci s řediteli několik škol,
v jejichž spádových obvodech je
navýšení nutné, kde k němu dojde.
„Školy jsou na navýšení více méně
připraveny a navyšování kapacit není
spojeno s výraznou finanční zátěží
pro rozpočet města,“ dodal náměstek
primátorky Kamil Jan Svoboda.

Týká se to základních škol Na
Výběžku, Husova, U Soudu, Jabloňová,
Česká, Kaplického, Ještědská, Barvířská
a Dobiášova. Poslední jmenovaná škola
bude disponovat více místy díky zřízení odloučeného pracoviště v objektu
bývalé ZŠ Na Žižkově (bývalá škola Hergessel). V objektu magistrát vybuduje
sedm učeben s kapacitou 210 míst.
Celková kapacita základních škol
zřizovaných statutárním městem
Liberec se tak zvýší o 697 míst, tj. na
9 591. Hygienické a prostorové podmínky tomu plně odpovídají.
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VSTUP ZDARMA
Více než 80 škol a vzdělávacích zařízení
Přes 40 rem a institucí nabízejících konkrétní
pracovní pozice
NOVĚ! Součástí veletrhu HR konference a přednášky

16. 10. od 18 hod. Debata se zakladatelem Nadačního fondu proti korupci
Karlem Janečkem, s významným českým kardiochirurgem Janem Pirkem
a se spoluzakladatelem a ředitelem rmy Jablotron Daliborem Dědkem.
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Proklínaný sněhulák se uvolní

Zajímá vás osud Liebiegova paláce,
bývalého sídla Oblastní galerie Liberec?

Jedna z nejhorších dopravních situací v Liberci vzniká
na příjezdech k Obchodní a průmyslové zóně Sever
v Růžodole. Město Liberec připravuje řešení, jak se tisícům
motoristů uleví.
jediný Současný přístup do této
zóny je naprosto nedostačující. Radnice proto připravuje druhé silniční
napojení zóny na komunikaci I/35.
Nové napojení bude využíváno nejen
automobily, ale zajistí dobré podmínky i pro pěší a cyklistickou dopravu.
Zároveň přinese úlevu dnes značně
přetížené trojici okružních křižovatek
(zvané sněhulák), přes které většina
vozidel do zóny směřuje.
Napojení bylo projektantem
navrženo formou mimoúrovňové
okružní křižovatky v těsné blízkosti
dnes budované čerpací stanice ve
směru od Děčína. Z dokončené křižovatky se řidiči dostanou snadno
také na druhou strany silnice I/35,
do Obloukové ulice, kde má podle
návrhu vzniknout další kruhový
objezd pro lepší dopravní obslužnost
z Pavlovic a Stráže nad Nisou.
„Nové napojení by mohlo začít
sloužit v roce 2020. Záleží na tom,
zda bude projekt v územních plánech a pak zajištěn partnerskou
smlouvou s Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic a podpořen dotací. Jsme zatím v rovině

příprav této poměrně složité stavby.
Druhému napojení by mělo již příští
rok předcházet zvýšení kapacity soustavy okružních křižovatek (sněhulák) formou chybějící větve okružní
křižovatky, kterou jsme již dříve ve
spolupráci s libereckým ŘSD připravili jako okamžité řešení nedostatečné
kapacity tohoto dopravního uzlu,“
sdělil Jiří Rutkovský.
Liberečtí radní na své srpnové
schůzi schválili založení projektu
dopravního napojení na silnici I/35.
Současně schválili také memorandum
o společném postupu při přípravě
a realizaci pozemní komunikace
v místě dopravního napojení zóny
Sever na komunikaci I/35 mezi statutárním městem Liberec a společností
EDI, a.s., která v sousedství místa
budoucího napojení staví čerpací
stanici pohonných hmot.
Cílem tohoto memoranda je
dohoda smluvních stran na tom, že
vlastník pozemků bude moci realizovat svůj investiční záměr a zároveň
bude na jeho pozemcích zajištěn prostor pro realizaci nového dopravního
napojení.
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přijďte na veřejnou debatu

s architekty, urbanisty, památkáři a dalšími odborníky

Zasedací místnost č. 11 v přízemí historické budovy radnice
Úterý 30. září 2014 v 16.00 hodin
Na základě dvou debat o budoucnosti Liebiegova paláce, které už před časem
připravilo statutární město Liberec, oslovilo vedení města tři skupiny architektů
s žádostí o návrh dalšího využití tohoto objektu.
První skupinu tvoří zástupci Technické univerzity Liberec, fakulty umění
a architektury, pod vedením děkana Zdeňka Fránka, druhou ČVUT, fakulty
architektury, pod vedením architekta Petra Šikoly a třetí skupina místních
architektů v čele s respektovaným architektem Petrem Stolínem.
Všechny tři skupiny vypracovaly studii o tom, čemu by mohl objekt, který je
historickou památkou, v příštích letech sloužit. Své vize představí architekti všem
zájemcům na veřejné debatě 30. září a budou také připraveni zde odpovídat na
dotazy návštěvníků.

Statutární město Liberec upozorňuje na
možnost připomínkovat pracovní verzi
Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou

do 15. listopadu 2014
Připomínky zasílejte na e-mailovou adresu: ipru@magistrat.liberec.cz
Pracovní verzi najdete na webových stránkách města: www.liberec.cz/IPRU

Město na své čtvrti nezapomíná – Příklady provedených oprav a budoucích plánů
Čtvrť

Provedené opravy

Plány do budoucna

Machnín

* 2013 – oprava krytů komunikací na ulicích Rytířská a Chotyňská po opravě vodovodu v celkové hodnotě 2 415 000 Kč. Lokální oprava odvodnění – propustků na komunikaci Tolstého
v hodnotě cca 308 tis. Kč

* Oprava Tolstého ulice povrchové odvodnění, oprava krytu cca 7,5 mil. Kč
* Otočka busu + přístřešek u pošty, cca 2 mil. Kč, dopravní řešení, respektive uspořádání plochy
před poštou cca 0,5 mil. Kč odhad

Dobiášova
a okolí

* 2013 – rekonstrukce Dělnické ul. včetně výměny inženýrských sítí, náklady na opravu 5,4 mil Kč
* 2014 – probíhá rekonstrukce komunikace Červeného včetně výměny inženýrských sítí, náklady
na opravu komunikace 3,1 mil Kč
* Revitalizace sídliště Rochlice – (Dobiášova, Pazderkova, Ježkova, Haškova) postupně až do
roku 2013
* Revitalizace sídliště Žitná, dva stavební objekty (lokalita Žitná a Ježkova) jsou realizovány v roce
2014 v hodnotě cca 34 mil Kč

* Revitalizace sídliště Žitná, stavební objekt (lokalita Žitná – U Potůčku) a vybudování cyklostezky Vratislavická se zahájením ještě v roce 2014 a dokončením v roce 2015, předpokládaná
hodnota 25 mil Kč
* Oprava komunikace Dobiášova od ul. Krejčího po okružní křižovatku s Vratislavickou, včetně
vnitrobloku Pazderkova, v plánu k realizaci na rok 2015
* Revitalizace lokality kolem DPS Burianova, v roce 2014 je zpracovávána projektová dokumentace s předpokladem realizace akce v roce 2015

Vesec

* Opravy části ul. Karlovské a Českolipské, zejména odvodnění v letech 2011, 2012 v hodnotě
cca 1 mil. Kč
* Letos zahájena oprava ul. Lomové (cca 3 mil. Kč), ukončení 2015 s vybudováním chodníku
* Letos bude opravená část chodníku na Slovanské ul. (cca 800 tis) směrem od bývalých LVZ
včetně nástupiště autobusové zastávky
* Opraven most v Mařanově ulici

* Na r. 2015 je připravena oprava Vyhlídkové ul. v úseku Česká – po most přes Luční potok,
oprava další části Vyhlídkové je plánovaná v letech 2017 a 2018
* Probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD vnitrobloku Jeřmanická – nová parkovací místa,
oprava komunikací a chodníků včetně bezpečných přechodů na České ul., regenerace zeleně
na těchto sídlištích včetně umístění volnočasových aktivit a krytá stanoviště kontejnerů
* Je nezbytné opravit komunikace Česká od kruhového objezdu k základní škole, a to včetně
autobusových zálivů

Pavlovice

* 2012 zahájena oprava chodníků v ul. Na Pískovně, vč. části chodníku ve Vrchlického ul.,
cca 2,3 mil. Kč
* 2012 byla upravena autobusová zastávka U Jelena v hodnotě 600 tis. Kč
* 2013 celoplošná oprava silnice Legií, cca 800 tis Kč
* 2014 bezpečný přechod u ZŠ Jabloňová, cca 600 tis Kč

* Rekonstrukce ul. Šimáčkova, Půlpánova – silnice, chodníky, přechody, inž. sítě, odhad 6 mil. Kč
* Úprava křiž. Letná a Stračí, oprava silnic, chodníků, bus zálivů, nové přechody, cca 13,5 mil. Kč
* Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci sídliště Nové Pavlovice zahrnující opravy
komunikací, chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst, regeneraci zeleně
* Rozšíření parkovišť, opravy ulic, úpravy zeleně v lokalitě Třešňová, Konopná, Rychtářská,
zahájení rok 2015, dokončení v roce 2016, v hodnotě cca 10 mil. Kč
* Zřízení cyklostezky podél řeky Nisy za ČOV

Růžodol

* 2012 celková rekonstrukce Dožínkové ul., vč. výměny inž. sítí, oprava komunikace cca 3,5 mil. Kč
* 2013 byla provedena rekonstrukce mostu v Ostašovské ul. za cca 12 mil. Kč
* 2013 rekonstrukce ulice Cyrila a Metoděje (od Růžodolské po Norskou), včetně výměny
inženýrských sítí, náklady na opravu komunikace cca 5 mil. Kč
* 2014 bude zřízen bezpečný přechod pro chodce přes silnici I/13 ul. Zhořelecká v blízkosti
s křižovatkou ul. Dožínková a Norská, včetně úpravy zastávek MHD cca 2,2 mil. Kč

* Úprava a rekonstrukce křižovatky Ostašovská a Londýnská, (u Letky), náklady cca 5,5 mil. Kč,
předpoklad 2015–2016, v součinnosti s ŘSD
* Oprava Ostašovské ulice, včetně chodníků a přechodů od křižovatky Letka po Decathlon
* 2014 a 2015 příprava projek. doku. revitalizace ul. Zahradní a U Mlékárny, realizace, cca 8 mil Kč
* Bezpečné přechody – Londýnská, úprava zastávek MHD, opravy silnice a chodníků u areálu DTZ
* Výměny inženýrských sítí, opravy komunikací jako například Včelařská a Jánošíkova, včetně
okolních ulic v závislosti na dohodě s vlastníky inženýrských sítí, a to v letech 2017–2018

Pokračování tabulky v dalším vydání Zpravodaje!
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Město vyhovělo občanům,
škola je samostatná

Renesanci zažívá Základní škola náměstí Míru v Ruprechticích.
Po velmi bouřlivé diskusi v letech 2004 a 2005 se rozhodlo
tehdejší vedení města sloučit dvě školy do jedné a přiřadit ZŠ
nám. Míru ke škole ZŠ Sokolovská.

výročí MŠ Delfínek
MŠ Delfínek slaví 30 let od svého vzniku
K této příležitosti připravujeme den otevřených dveří,
který se bude konat 16. října od 15.30 do 17.00 hod.
Přijďte se k nám podívat!

Redakce
Sloučení škol se ukázalo jako
špatný nápad, byl to nevhodný
krok a ruprechtičtí občané volali po
opětovném osamostatnění školy.
Současné vedení města se po zvážení všech aspektů proto odhodlalo
k administrativně složitému procesu
„znovuotevření“ samostatné školy.
Základní škola náměstí Míru byla
oficiálně zapsána do rejstříku škol
a samostatným subjektem se stala
k 1. 7. 2014. Na základě výběrového
řízení byla vedením školy pověřena
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová.
Vedení města intenzivně spolupracovalo s ředitelkou školy na řešení
zásadních problémů nově otevřené
školy. Po vzájemné dohodě a dobře
fungující spolupráci škola získala od
radnice nejmodernější počítačovou
učebnu na území města, celá škola
je připojená k páteřní optické síti ve
všech učebnách a s prakticky neomezenou kapacitou propustnosti
dat. Vzhledem k těmto investicím
má škola moderní zabezpečovací
systém.
Město počítá ještě v tomto roce
s rekonstrukcí sociálního zařízení
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a s výměnou oken na severní straně
hlavní budovy.
V neposlední řadě jsou vyprojektovány plány na zásadní zvýšení
kapacity školy, žáci i učitelé získají
moderní učebny a nové kabinety.
Na tyto investice si škola ve spolupráci s městem již zažádala o dotaci
na MŠMT.
Nejvýznamnější investicí je zcela
jistě pro školu i Ruprechtické celková
rekonstrukce tělocvičny, která byla
částečně hrazena z fondů EU.
Nová ředitelka ZŠ náměstí Míru
Pavlína Kubrová dlouhou dobu
pracovala v manažerských funkcích,
v posledních letech se věnuje pouze
učitelské profesi. Je vystudovanou
pedagožkou s aprobací chemie
a fyzika.

Prvňáčci si našli nové kamarády
Školní život prvňáčka je plný krásných zážitků. Ani druhý den
ve škole tomu nebylo jinak.
Alena Routová, Základní škola Oblačná
V ZŠ Oblačná tradičně zahájili patronát mezi nejmenšími
a nejstaršími žáky,
který má malým dětem
pomoci překonat obavy
z nového prostředí.
Po opatrném seznamování následovalo kamarádské povídání, předávání dárků a společná procházka školními chodbami po stopách zvířátek

ze školní zoo. Ze všech
pořízených fotografií
doslova sálá přátelská
atmosféra (najdete na
www.oblacna.cz).
Žáci první i deváté
třídy se už těší na další
společné akce, které si starší děti
pro malé prvňáčky připraví: drakiádu, čertovské skotačení, karneval
a další.

MŠ Bertík má nové dveře

Moderní technologie
pomáhá s výukou jazyků
Naučit se cizí jazyk a aktivně jej používat není nijak
jednoduché. Metod k nácviku je řada, některé jsou více,
některé méně efektivní.
Blanka Reindlová, ZŠ Husova
V ýborným řeše ním
pro výuku cizích jazyků jsou
současné moderní jazykové
učebny. Jedna z těch nejnovějších v kraji se stala součástí školního života dětí na ZŠ
s RVJ Liberec Husova. Od prvních zářijových hodin se děti
v rámci výuky jazyků střídají
v digitální jazykové laboratoři
Robotel.
Žáci přijali novinku s nadšením,
práce se jim velmi líbí. Pracují s multimediálními materiály, ve kterých
rodilí mluvčí komunikují v autentických situacích, sami se nahrávají,
poslouchají, jak konverzují v cizím

jazyce, porovnávají svou
výslovnost.
Žáci mohou konverzovat v cizím jazyce se
spolužáky ve dvojicích
nebo skupinách, vzájemně se neruší a učitel
koriguje jejich práci prostřednictvím cílených
vstupů ke každému jednotlivci. Systém dovoluje i práci s textem při doplňování
nebo využívání textových cvičení
s výběrem možností. Činnost každého žáka je plně monitorována učitelem a žák dostává průběžně zpětnou
vazbu o své práci na výsledcích.

Mateřská školka Bertík, sídlící v překrásné předválečné vile v Purkyňově
ulici, získala zrenovované dveře. Tyto dveře byly ve velmi špatném stavu
a na jejich renovaci se podílela řada odborníků.

„Adaptační proces – nepromarněte svou šanci“
Období těsně po nástupu nového zaměstnance je pro firmu spojeno se
spoustou administrativních úkonů. Možná právě proto nebývá tato doba
zaměstnavateli náležitě využita pro vytvoření důležitých předpokladů
k dalšímu rozvoji zaměstnaných. Tím se na druhé koleji bohužel ocitá budoucí
prosperita firmy.
Přijďte v rámci veletrhu EDUCA na workshop Centra Kašpar.
Vstup je bezplatný. Sledujte program veletrhu na www.educaliberec.cz.

rozvoj města
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Jak bude vypadat okolí přehrady? Rozhodněte!
Liberecká přehrada skýtá dosud ne zcela využitý rekreační potenciál pro obyvatele Liberce. Město má proto snahu okolí
přehrady upravit. Na začátku září představilo v krajské knihovně vedení radnice lidem hned několik možných variant
záměru revitalizace.
Hlasujte pro vaší variantu řešení dopravy kolem přehrady na: kuc.cz/ddyr3a

Redakce
různé podoby toho, jak
by mohla přehrada v Harcově
jednou vypadat a k jakému
typu relaxace by mohla lidem
sloužit, představili projektant
dopravních staveb Pavel
Špulák a zahradní architekt
Ivan Marek.
O dalším osudu přehrady
ale mohou rozhodnout také
občané. Na internetových
stránkách města je možné
hlasovat pro jednotlivé varianty řešení
dopravy ve Zvolenské ulici.
Letošní rok věnuje město sbírání
podnětů od občanů a v roce příštím
pak nové vedení města bude všechny
podněty a připomínky vyhodnocovat.
Realizace jedné z variant by mohla
tedy začít v roce 2015 nebo 2016.
Základem revitalizace bude obnova
cesty kolem přehrady a opěrné zdi
u vodní nádrže, dále obnova a rozšíření míst pro opalování, doplnění mobi-

poprvé musela rozjet do
Jablonce, a to jsem liberecký patriot. Vstup do
vody je totiž v tak špatném
stavu, že se bojím toho, že
když tam vlezu, už nikdy
nevylezu ven,“ řekla paní
Hoskovcová.
Při tvoření návrhu
obnovy město spolupracuje s vlastníky nádrže
a přilehlých pozemků,
liáře a oživení odpočinkových
míst podél cesty kolem vodní
nádrže. Pro koupající by zde
měl být vybudován také
pohodlný vstup do vody.
Na to, že u vstupu do přehrady chybí jak schůdky, tak
i zábradlí, si postěžovala na
besedě v knihovně jedna ze
starších občanek. „Na přehradu se chodím koupat od
roku 1952. Letos jsem se ale

s Povodím Labe. Okolí přehrady by
mělo oživit mnoho nových herních
prvků pro všechny věkové kategorie, pro ty starší to budou například
posilovací přístroje, pro mladší horolezecká stěna, prolézačky, houpačky
i malý bazén.
„Ocenila jsem, že přišlo hodně
mladých lidí, a že se nebojí říci nahlas
svůj názor. Projednávání záměrů
města s veřejností nebývalo v Liberci
zvykem. My jsme s tím začali u několika projektů a chceme
v tom pokračovat. Jak
jsem říkala na debatě
s lidmi k rekonstrukci
Sokolovského náměstí,
město je občanů, nikoliv
nás, politiků. A kdo jiný
než právě občané by měl
rozhodovat o tom, jak
bude vypadat?“ zdůraznila primátorka Martina
Rosenbergová.

Inzerce
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Rada města 22. července 2014

Oprava havarijních
chodníků a schodišť
Bezmála 2,6 milionu Kč bez DPH investuje město do chodníků a schodišť, které jsou v havarijním stavu.
Odbor správy veřejného majetku
při pravidelných kontrolách stavu
komunikací odhalil závažné problémy hned v sedmi lokalitách.
Nezbytné opravy budou ukončeny
v listopadu.
Téměř polovinu z uvedené částky
si vyžádá oprava devíti schodišť na
Kunratické. Opravy zajistí Technické
služby města Liberce, a.s.

Revitalizace ulic
v Růžodole I v roce 2016
Odhadem 3 až 4 miliony korun
bude stát revitalizace ulic U Mlékárny a Zahradní v liberecké čtvrti
Růžodol I. O nápravu současného
neutěšeného stavu této lokality požádalo město tamní sdružení vlastníků bytových jednotek, které poukazovalo především na chátrající
infrastrukturu či absenci moderních
a bezpečných dětských hřišť.
K revitalizaci by mohlo dojít
v roce 2016, kdy bude nárokována
do rozpočtu. Obyvatelé by se měli
dočkat oprav komunikací včetně vybudování zpevněných parkovacích
míst podél silnic, celkové opravy
povrchů chodníků, rekonstrukce
venkovních schodišť, vybudování
nových kontejnerových stání a obnovy dětských herních prvků a odpočinkových zón.
Rada města upozornila na potřebu propojení této části se stávající
cyklostezkou.

Tři zastávky tramvají
mění názvy
Tři zastávky MHD na tramvajové
trati linek č. 2 a 3 změnily od 1. září
názvy. Už svým významem neodpovídají aktuálnímu umístění blízkých
návštěvnických cílů. Změny reagují
na otevření galerie Lázně a umístění
nového vstupu do ZOO na konečné
tramvaje v Lidových sadech.
Současná zastávka Muzeum –
výstaviště tak dostala nový název
Muzeum – galerie Lázně. Botanická – ZOO se změnila na Botanická
zahrada a konečná zastávka Lidové
sady nese název Lidové sady – ZOO.
Změna názvů zastávek umožní
lepší orientaci nejen libereckým
občanům, ale hlavně návštěvníkům
města, kteří cíle uvedené v názvech
zastávek v Liberci často hledají.
Dopravní podnik pravidelně aktualizuje názvy zastávek ve svých hlášeních během jízdy.

www.liberec.cz/rada



Kontejnery půjdou pod zem
Do konce roku se schovají kontejnery na tříděný odpad na
Sokolovském náměstí pod zem.
Zuzana Minstrová
Po schválení radou města souhlasili
také liberečtí zastupitelé s přijetím dotace
ve výši 1 021 820 Kč od ministerstva pro
místní rozvoj na pořízení podzemních
kontejnerů na Sokolovském náměstí.
Nádoby na tříděný odpad zde budou
vybudovány do konce roku.
Do kontejnerů, které budou schovány
pod povrchem, budou moci lidé vyhazovat papír, sklo a plasty. Přijatá dotace
představuje 90 % celkových nákladů. Existenci velkoobjemových nádob prozrazují
jen malé sloupky, umístěné nad úrovní
komunikace, které slouží k vhazování
odpadu, a připomínají běžný odpadkový
koš. Podzemní kontejnery tak nenarušují
svým vzhledem charakter okolí a odpovídají i požadavkům památkářů.

Ilustrační foto

„Kontejnery budeme zapouštět pod
zem v Liberci poprvé. Jsou pro nás
pilotním projektem, testem, kterým
vyzkoušíme, jak to bude vypadat i fungovat,“ řekla primátorka města Martina
Rosenbergová. „Jsem zvědavá, jak se
kontejnery osvědčí. Šly by pak třeba
použít na sídlištích, kde bychom umístěním nádob na odpad pod zem mohli přispět k čistějšímu prostředí,“ dodala.

Poslední rozpočtové opatření
Díky dobrému hospodaření míří město Liberec do konce
roku s dostatečnou rezervou, a může tak uvolňovat
prostředky na potřebné opravy škol a školek.
Jan Vrabec
Liberečtí zastupitelé schválili
pravděpodobně poslední změnu rozpočtu v tomto volebním období. Jde
o velmi rozsáhlé rozpočtové opatření
zahrnující nové příjmy a zároveň pokrývající výdajové požadavky z běžného
provozu města.
V položce nové příjmy jde například
o příspěvek na provozní ztrátu, spolupodíl na obnovu komunikací, vratky
z vyúčtování či podíl na zisku a z dividend od firem.A. S. A. a Teplárna Liberec.
Příjmy se navýší i díky poplatku za užívání veřejného prostranství, dani z příjmu
fyzických osob vybíraných srážkou, dani
z přidané hodnoty a ostatním dílčím
specifikovaným příjmům. „Díky dobrému vývoji daňových příjmů můžeme
navýšit příjmovou část rozpočtu na rok
2014 dohromady o patnáct milionů
korun, z nichž pěti miliony posílíme
rezervu města na celkových deset milionů korun,“ shrnul náměstek primátorky
pro ekonomiku Jiří Šolc.
Navýšené výdaje pak podpoří například akce pořádané městem, správu
síťových prvků, studie k navýšení
kapacity u základních škol, opravy oken
u Krajské vědecké knihovny a budovy
Svazu Němců či opravu střešní krytiny

na kostele v Ostašově. „Úspory z energií
ze základních a mateřských škol budou
využity na dílčí akce, jako je rekonstrukce výměníkové stanice, zateplení střechy, vzduchotechnika, rekonstrukce
kotelny a další,“ poznamenal Jiří Šolc.
Rozsáhlé úpravy pak spočívají ve snížení neinvestičního příspěvku městem
zřizovaným příspěvkovým organizacím
(ZŠ a MŠ) v oblasti energií. Tyto úspory
částečně poputují do běžné rezervy na
daném odboru, na akce na oddělení
správy objektů a zařízení a zbytek pak
do ZOO Liberec a ZŠ nám. Míru. Počítá
se také s navýšením výdajů na akci
Bohemia Jazz Fest.
Financování je pak upraveno
o změnu v čerpání finančních prostředků v Equa bank, konkrétně přesun
z plánovaného čerpání revolvingového
úvěru na čerpání úvěru kontokorentního. Protože v období leden až srpen
2014 nebyla městu z Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod
zaslána žádná dotace, a všechny plánované stavební práce na IPRM musí
pokračovat, budou k úhradě několika
nutných faktur použity finanční prostředky kontokorentního úvěru.
www.liberec.cz/zastupitelstvo
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Rada města 26. srpna 2014

Město vylepší dětské
hřiště v Ječné ulici
Nový povrch a nové herní prvky
získá do konce října tohoto roku
dětské hřiště v Ječné ulici na sídlišti Králův Háj. K obnově hřiště přistoupilo město Liberec i na základě požadavků místních obyvatel,
kteří poukazovali na jeho dožívající
stav. Hřiště je tvořeno dvěma částmi – herní plochou pro menší děti
a sportovištěm pro starší děti.
Dřevěná houpadla, koš na streetball, volejbalové tréninkové sítě,
nové lavičky, další mobiliář a povrchové úpravy vyjdou celkem na 1,2
milionu korun.

Z rozšířením kapacity ZŠ
pomůže dotace MŠMT
Dotaci až 30 milionů korun se
pokusí získat město z programu
ministerstva školství na rozšíření výukových kapacit základních
škol. Radnice toho chce dosáhnout
v šesti libereckých základních školách (ZŠ nám. Míru, Ještědská, Husova, 5. května, Na Žižkově, Broumovská). To by si vyžádalo různě
rozsáhlé stavební úpravy. Například ZŠ nám. Míru chce vybudovat
tři nové třídy pro 84 žáků, k tomu
šatny a administrativní zázemí. ZŠ
Husova by mohlo nově navštěvovat až o 120 žáků více, ZŠ 5. května
by rekonstrukcí podkroví navýšila
kapacitu o 180 míst.
Pro podání žádosti jsou zpracovány architektonické studie, a pokud
vše dopadne dobře, tak stavební
úpravy by mohly začít v průběhu
příštího roku, aby byly nové třídy pro
děti připraveny od 1. září 2016.


Rada města 9. září 2014

Domov pro seniory
s Alzheimerovou chorobou
Nový domov pro pacienty s Alzheimerovou chorobou či jinou formou
demence ve vyšším stadiu onemocnění vznikne v Liberci. Zakládá jej organizace Rodina24. Město podpoří
zahájení provozu domova jednorázovým příspěvkem 750 000 Kč.
Tento druh sociální služby v Liberci dosud chybí. Pacienti potřebují
péči 24 hodin denně a nemocnice
je nemohou propustit, protože tito
lidé nejsou schopni žít doma ani
s podporou rodiny a ambulantní
péče. Domovy pro seniory s režimem zvláštní péče ve Františkově
a Vratislavicích jsou plné a na místo
v nich čeká dlouhá řada žadatelů.
Organizace Rodina24 plánuje zahájení poskytování služby již v lednu
roku 2015. Předpokládaná kapacita
domova je 39 lůžek.

komunální volby

10. a 11. října
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Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2014
V říjnu 2014 proběhnou v souladu s platným zákonem č. 491/2001 Sb., volby do zastupitelstev obcí. Dle rozhodnutí
prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí č. 112/2014 Sb., ze dne 20. 6. 2014, se volby uskuteční ve
dnech 10. 10. a 11. 10. 2014.
V první den voleb – v pátek
10. 10. 2014 proběhne hlasování od
14.00 hodin do 22.00 hodin, v druhý den
voleb – v sobotu 11. 10. 2014 se bude
hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování na území města Liberec
proběhne na obvyklých místech v 87
volebních okrscích, včetně Vratislavic
nad Nisou. Voliči obdrží společně s doručeným hlasovacím lístkem údaj o tom,
ve kterém volebním okrsku hlasují (voliči
s trvalým pobytem na území obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou obdrží
hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Liberec a hlasovací lístek
pro volby do Zastupitelstva městského
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou).
Ke změně oproti místnostem využitým při posledních volbách, tj. při
volbách do Evropského parlamentu
v květnu 2014, dochází v okrsku č. 9,
kde je volební místnost přesunuta
z objektu Technická univerzita Liberec – budova P, Komenského 314/2,
do objektu Střední průmyslová škola
textilní, p.o. (Tyršova 82/1, Liberec)
a v okrsku č. 56, kde je volební místnost,
přesunuta z objektu Teplárna Liberec
a. s., vedlejší objekt – Sauna klub, Dr.
Milady Horákové 641/34, zpět do objektu Termizo, a.s. (Spalovna – Dr. Milady
Horákové 571/56, Liberec).
Všechny volební místnosti budou
řádně označeny, jejich seznam je možné
nalézt na oznámení o době a místě
konání voleb nebo na webových stránkách statutárního města Liberec.

Jak křížkovat NA HLASOVACÍM LÍSTKU v komunálních volbách
Voliči mají při komunálních volbách tři základní možnosti – zvolit jednu samotnou
stranu, tzv. křížkováním zvolit jednotlivé kandidáty nebo obojí zkombinovat – tedy
zvolit jednu stranu a k tomu jednotlivé kandidáty z dalších stran. Zastupitelstvo města
Liberce bude mít v příštím volebním období 39 členů, disponuje každý liberecký volič 39 hlasy.
Volba jedné strany – Pokud jste stranicky vyhranění, je nejsmysluplnější volit pouze
samotnou stranu a žádné kandidáty z dalších stran nekřížkovat. V takovém případě od vás
daná strana získá tolik hlasů, kolik má kandidátů, maximálně 39 hlasů a ostatní strany nic.
křížkování kandidátů z různých stran – Pokud jsou pro vás zásadní osobnosti,
pak nemusíte volit žádnou konkrétní stranu. Máte možnost křížkovat, koho chcete napříč
všemi volebními stranami. Jednoduše řečeno si tak můžete poskládat vlastní zastupitelstvo.
Dejte si ale pozor, abyste nezakřížkovali více než 39 jmen, protože v takovém případě by
se vaše volba automaticky stala neplatnou. Při tomto způsobu také mějte na paměti, že
s každým zakřížkovaným kandidátem dáte jeden hlas nejen jemu, ale i jeho straně.
Volba jedné strany + křížkování kandidátů z dalších stran – V případě,
že byste rádi podpořili jednu konkrétní stranu, ale zrovna tak mají vaše sympatie i některé
osobnosti z dalších stran, můžete volit jednu stranu a zároveň křížkovat další kandidáty
napříč všemi ostatními stranami. I v tomto případě každému zakřížkovanému kandidátovi
a tím jeho straně dáte jeden hlas, přičemž všechny zbylé hlasy do počtu 39 pak získá vámi
zvolená strana. Příklad: pokud zakřížkujete např. 10 kandidátů z různých stran, tak každý
z nich (a každá strana) získá po jednom hlase a zbylých 29 hlasů (39 – 10 = 29) pak
dostane vámi zvolená strana. Stále tak nejvíc podpoříte zvolenou stranu, ale už ne tolik, jak
byste mohli, kdybyste zvolili pouze ji a v dalších kandidátkách nekřížkovali.

Upozornění:  Pokud budete křížkovat jednotlivé kandidáty v rámci strany a zároveň označíte
tuto stranu křížkem, nebude brán na křížky (hlasy) u jednotlivých kandidátů zřetel. Křížek u
strany znamená, že volič respektuje pořadí kandidátů určené stranou.
				
www.liberec.cz/volby
Hlasovací lístek bude voličům doručen nejpozději tři dny před samotným
dnem voleb, tj. nejpozději v úterý 7. 10.
2014. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístek i ve volební místnosti.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu
11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních
místností. Na zastupitelských úřadech
České republiky v zahraničí se při volbách do zastupitelstev obcí nehlasuje.

Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je
zapsán ve stálém seznamu voličů. Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
Stálý seznam voličů vede obecní
úřad pro voliče, kteří jsou v této obci
přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče,
který není státním občanem České
republiky (občan EU), zapíše na jeho
vlastní žádost obecní úřad do dodatku

stálého seznamu voličů vedeného jen
pro volby do zastupitelstev obcí, jestliže
žádost bude podána ve lhůtě do 8. 10.
2014 do 16.00 hodin a bude prokázáno
státní občanství státu (EU) a trvalý nebo
přechodný pobyt v obci.
Z dodatku stálého seznamu voličů
lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní
žádost nebo z důvodu pozbytí práva
volit.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Stejně tak vyhoví obecní úřad i voliči,
který je hospitalizován v nemocnici nebo
v obdobném zdravotním zařízení a toto
zařízení se nachází ve stejném volebním
okrsku jako trvalý pobyt voliče. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem. Při hlasování
postupují členové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Požadavky na návštěvu s přenosnou hlasovací schránkou je možné hlásit na tel:
485 244 948 nebo 485 244 946.
Další informace k volbám naleznete
na webových stránkách statutárního
města Liberec www.liberec.cz/volby
a dále na stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx.

Inzerce

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.
Zákaznické kontaktní místo

Zastavte se u nás!

Liberec
ARMEX ENERGY, a.s.
Soukenné nám. 613 (v DK Liberec)
460 01 Liberec 4

www.armexenergy.cz

inzerát podval Liberec 190x70 mm.indd 1

ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny
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Primátorka: Telefon nevypínám nikdy, ani v noci
Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec

K

dyž se podíváte zpátky na
ty čtyři roky, které máte ve
vedení města za sebou, čeho si
z věcí, jež se vám, paní primátorko,
podařily, nejvíc vážíte?
Podařily se nám zásadní věci, které
jsme veřejnosti předem slibovali, a to
je transparentnost, otevřenost radnice vůči lidem a stabilizace rozpočtu.
Jedním z nástrojů větší otevřenosti je protikorupční portál. Jde o celý
soubor opatření, který zlepšuje naši
práci. Ovšem tak, jak se vyvíjí sám
systém korupce, musíme i náš protikorupční portál neustále aktualizovat.
Je to nikdy nekončící proces.
Stabilní ekonomickou kondici
města Liberce jsme udrželi mimo
nastavení velmi tvrdých úsporných
opatření také například tím, že jsme
objížděli instituce, které nám hrozily
sankcemi za různá rozhodnutí města
v minulosti. Sankce se pohybovaly ve
stovkách milionů korun. Pokud by se
nám je nepodařilo odvrátit, byla by
to pro město katastrofa. A v té osobní
rovině – hned po volbách jsem řekla,
že chci zůstat slušným člověkem, a to
se mi podařilo. To je jedna z těch věcí,
ze kterých mám opravdovou radost.

P

o vládě vaší koalice zůstane
na tváři Liberce řada nepřehlédnutelných stop. Z mnoha
dokončených projektů jmenujme
ten největší – zachráněné Městské
lázně Františka Josefa I., s nimiž
budete už navždy spojeni. Které
z dalších staveb vám dělají největší
radost?
Jsem paradoxně ráda za ty menší
projekty, například za pavilon leknínů botanické zahrady. To byl projekt,
který se ocitl na černém seznamu,
a nebýt této koalice, tak dnes není.
Radost mám z opravy tělocvičny na
náměstí Míru, což je další projekt,
který by neměl šanci, kdyby se nezměnilo vedení města. Podle mého názoru
by právě ty menší, zdánlivě obyčejné
projekty měly patřit v budoucnu mezi
priority města. Byla bych ráda, kdyby
následující dotační období směřovalo
více do oprav komunikací a do oprav
budov města.

N

echáváte za sebou i nějaké
nedokončené úkoly, nějaká
nesplněná přání?
To, co mne asi jako každého člověka
trápí, je bezpečnost v našem městě.
Mám bohužel pocit, že naši strážníci
často suplují státní policisty. Když se

procházím po městě, tak nepotkám
policistu, ale strážníka. Státní policisty
potkám jen při dopravní kontrole nebo
fotbalovém utkání. Naši strážníci dnes
dělají všechno – sundávají kočky ze
stromů, vozí psy do útulku, řeší sousedské spory, starají se o bezdomovce.
Máme fundované strážníky, ale uměla
bych si představit, že řeší něco jiného, že
se víc věnují ochraně veřejného pořádku, majetku lidí i města. Když se večer
bojíte vyjít z domu, tak je něco špatně.
Každé město má dva pilíře bezpečnosti, jedním je městská policie
a druhým dobrovolní hasiči. To, že
město má vůbec nějaké hasiče, si uvědomíme, až když přijdou povodně,
požáry, jiné pohromy, když odklízejí
spadlé stromy po vichřici. Ale když se
nic neděje, tak nás nezajímá, jakou
mají techniku, výstroj, kolik vlastně
dostávají za to, že když je potřeba,
jdou a pomáhají nám ostatním.

P

okud byste po volbách
pokračovala ve své práci, co
by patřilo mezi vaše priority?
Jak už jsem zmínila, mou hlavní
prioritou je bezpečnost ve městě.
Chtěla bych se mimo jiné zasadit
o navýšení počtu strážníků, neboť
v porovnání s jinými podobně velkými městy je naše policie velmi poddimenzovaná.
Vedle toho bych se ráda zaměřila na vylepšení centra. Například
bychom na náměstí před radnicí
mohli umístit i nějaké mobilní herní
prvky, aby si maminky s dětmi měly
možnost tady sednout a děti někde
pohrát. Je potřeba také v centru
doplnit mobiliář, třeba o chybějící

jsem hodně naslouchala. Nyní vím,
že jenom naslouchat nestačí. Rovněž
jsem si myslela, že když se k někomu
budu chovat slušně, tak se on bude
chovat slušně ke mně. To ale v politice
neplatí. Určitě jsem tvrdší a nebojím
se říci nahlas svůj názor.
Politika mi vzala veškeré soukromí.
Můžu jít do kina, divadla, do restaurace, ale musím počítat s tím, že se na
mne budou lepit takzvaní kamarádi,
kteří něco potřebují, anebo dostanu
vynadáno za cokoliv, protože kdo za
všechno může? Primátorka! Nemůžu
ani jen tak odjet na dovolenou za
hranice, neboť se vždycky může něco
stát. Může vám v noci volat úředník,
že hrozí protržení hráze rybníka nebo
že vyhořela ubytovna a lidi jsou na
ulici, a je potřeba se o ně postarat.
Proto nevypínám telefon ani v noci.
odpadkové koše. Mám ráda historii, Co kdyby se něco stalo?
proto mne stále překvapuje, jak málo
aše koalice se musela vyrovtoho víme o minulosti našeho města.
návat zejména při rekonLíbilo by se mi, kdyby se nám podařilo odsunout auta a parkování z centra strukci Lázní se stížnostmi a trestjinam, a kdybychom tu vybudovali turi- ními oznámeními podávanými
stický okruh, který by ukazoval nejstarší jednou z opozičních stran. Žádné
historii města – od křížové cesty u kos- pochybení se sice nenašlo, přesto
tela Nalezení sv. Kříže přes Sokolovské však pověst města utrpěla.
náměstí, kam by se vrátil morový sloup,
Vždycky platilo, že město spravua Valdštejnské domky ve Větrné uličce je koalice a opozice k tomu přispívá
k radnici a kostelu sv. Antonína. To je to jako určitý kontrolní mechanismus.
nejhodnotnější, co tady máme, a měli Bohužel v Liberci je to jinak. Tady část
bychom se tím víc chlubit.
opozice nekontroluje, nesměřuje
k nějakému výsledku, ona jen boří.
ázně jsou zachráněny. Což škodí samotnému městu a všem
Budoucí zastupitele ale čeká lidem. To je pro mne asi to nejhorší, co
další starost – co s Liebiegovým jsem mohla zažít.
palácem? Bude potřeba najít nejen
Pokud někdo podá na město
jeho další využití, ale i peníze na trestní oznámení, tak se to nedotkne
jeho opravu. Co jeho budoucnost? mne jako primátorky, ale dotkne se
Liebiegův palác by měl podle mého to celého města – například tím, že
názoru zůstat v majetku města a měl jsou zablokovány dotace a město
by sloužit veřejnosti s tím, že zůstane si musí půjčovat, aby mohlo platit
zachován jeho kulturní a duchovní faktury. A na půjčené peníze jsou
rozměr. Umím si zde představit výsta- vázány úroky, které by jinak město
vu o slavném rodě Liebiegů, malé platit nemuselo. Takové jedno trestměstské muzeum, které připomene ní oznámení odčerpá z městského
historii města, mohla by zde být galerie rozpočtu zbytečně desítky až stovky
a místo pro výtvarné workshopy, kon- tisíc korun.
certy a netradiční divadlo. V žádném
Stokrát jsem slyšela o tom, že jsou
případě bych tam nechtěla kasino, jak Lázně předražené. Nikdo ale doteď
navrhuje jeden z libereckých politiků. nevysvětlil, konkrétně v čem. Každé
Nevadí mi, že se tohoto tématu, které trestní oznámení také kazí pověst
jsem kdysi otevřela, chopily i jiné poli- města u bankovních ústavů. Jsem
tické strany. Aspoň se je podaří dotáh- toho názoru, že by měl za tyto způsobené škody nést někdo odpovědnout do zdárného konce.
nost. Není možné, aby nějaká neziso vám ty čtyři roky daly a co ková organizace, založená opozičním
vzaly?
politikem, způsobovala městu škodu
Daly mi obrovské zkušenosti. Když zcela beztrestně.
jsem vstupovala do politiky, spíš

Ptala se: Zuzana Minstrová
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Jiří Šolc: Město je v lepší kondici, než jsme jej přebírali
náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci

1

Co se povedlo… Od ekonoma
města asi nečekáte jinou odpověď než ekonomickou, že? Skutečně
největším úspěchem je celkové ozdravení městských financí, výrazné snížení
dluhu a příprava složitých podmínek
pro refinancování dluhopisu.
Zjednodušeně řečeno, město je
v lepší kondici, než jsme jej přebírali
a katastrofické scénáře škarohlídů
o bankrotu města se nenaplnily. Dále
město transparentně soutěží veřejné
zakázky a zveřejňuje smlouvy na webu.
Když k tomu přičtu neviditelné úspěchy
v informatice, je být na co hrdý.

jektů se dokončuje anebo je v běhu,
například Radniční sklípek, zvyšování
kapacit našich škol či nové využití Liebiegova paláce. V příštím období bych
rád dál snižoval dluh a tlačil městské
společnosti k lepším výsledkům, chtěl
bych přepracovat parkovací systém
a zavést platbu mobilem a bezkontaktní kartou. Rád bych změnil správu
městského krematoria, dokončil projekty v informatice atd., je toho hodně.

3

Kostlivci… Těch bylo… vzpomínám na mnoho bezesných
nocí. Odrazili jsme pokus finančního
úřadu o astronomickou vratku dotací za
Co bych chtěl dokončit… byty pro sociálně slabé a 100% penále
Práce ekonomického náměstka k tomu, vyňali jsme budovu Uranu ze
nikdy nekončí (směje se). Mnoho pro- zástav dluhopisu a stále se soudíme
ohledně nešťastného „ukradeného“
otázky pro náměstky MS 2009. Dluhopis je na samostatné
téma. Je toho dost, některé „rozpracoCo se vám povedlo za období,
vané kostry“ budou potřebovat ještě
kdy jste byl jako náměstek v čele
mnoho péče…

2

1

města, co považujete za svůj největší
úspěch?

2

Existuje nějaký důležitý projekt
nebo záměr, který do voleb už
nestihnete, a který byste rád, pokud
budete na podzim zvolen, dokončil
jako jednu ze svých priorit?

3

Vypadli na vás po vašich předchůdcích nějací kostlivci ze skříní?
A který z nich byl nejhrozivější?

4
1

Co osobně vám ty čtyři roky ve
vedení města daly a co vzaly?

Co se povedlo… Realizovaných
projektů je celá řada. Z těch,
které jsem buď sám připravoval nebo
výrazně ovlivnil ve prospěch občanů
Liberce, uvedu jen některé telegraficky.
Jde například o bezpečnější přechody – pro děti ze ZŠ a ZUŠ v Pavlovicích
– Jabloňové ulici, místo pro přecházení přes Barvířskou ulici vedle Kavárny
Nisa, nové jsou bezpečné přechody
s dopravními ostrůvky v Sokolovské
ulici a v ulici gen. Svobody. Na základě
mých připomínek byl například výrazně upraven projekt bezbariérové trasy
mezi radnicí a nemocnicí na Husově
ulici. Na většinu těchto staveb město
jako investor ve velmi významné míře
(min. 3/4 nákladů) čerpalo dotace.
Nejen pro občany Františkova
a Jeřábu slouží první etapa cyklostezky Viadukt. Důležitým základem pro
bezpečnou cestu na kole směrem do
Vratislavic a Jablonce nad Nisou bylo prosazení a vytvoření cyklistických pruhů

4

Co přinesl čas… Jednoznačně
mám o mnoho zkušeností více,
dostal jsem možnost uplatňovat svoje
vize a dařilo se mi. Zklamání mi zůstalo
z lidí, kteří nejsou pracovití a nechtějí
posouvat celek kupředu, a rozčarování z těch, kteří jen a jen nadřazují svoji
pravdu, k čemuž neváhají opakovaně
sáhnout po neférových metodách.

Ale optimisticky – jsem rád, že se nám
dařilo pracovat na dobrých vztazích, prospívat městu a připravit vše na další období
tak, abychom s klidem mohli říci: „Udělali
jsme maximum možného v ten správný
čas.“ Jsem také rád, že po mně zůstane
systém hromadného nakupování komodit
elektřiny, plynu a mobilních služeb, který
městu šetří desítky milionů.

Zpověď náměstka primátorky Kamila Jana Svobody najdete na následující straně.

Jiří Rutkovský: Podařila se řada projektů

náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace, sport a cestovní ruch
na třídě Dr. Milady Horákové.
V návaznosti na cyklostezku Nisa
byly doplněny stojany na kola,
cykloturistické mapy, lavičky
u cyklostezky. I v těchto případech město čerpalo významné
dotace.
Ve spolupráci s ŘSD Liberec
jsem vyřešil jeden z nepalčivějších
dopravních problémů, který tíží město.
Je to nedostatečné napojení Obchodně
průmyslové zóny sever na průtah silnice
I/35. Návrhem úpravy okružní křižovatky, změnou územního plánu a mnoha
jednáními se podařilo připravit zvýšení
kapacity napojení. Stavba je plánována
v roce 2015. Náklady budou hrazeny ze
státního rozpočtu bez příspěvku města.
Zajistil jsem systematickou správu
sportovních objektů, což znamená,
že občané mohou využívat tělocvičny
a jiná sportoviště v Liberci ve vlastnictví
města a jeho společností. Odstranili jsme
například letité problémy na fotbalovém
stadionu s nefunkční kanalizací a s vyčištěním zvětralých skalních masivů. Pak je
zde několik projektů IPRM jako například nová školní hřiště v Pavlovicích, na
Františkově, nový vstup do zoo a další.
V areálu městského stadionu jsme
zajistili bruslení na třech ledových plochách obnovou kogeneračních jedno-

tek, které jsou nazývány
srdcem areálu. Pokročili
jsme v opravách Svijanské arény rekonstrukcí
nosných prvků a odvodnění. Po tři roky jsme
postupně opravovali
překážky ve skateparku
a letos jsme doplnili překážku novou.
Podařilo se mi prosadit navýšení
sportovního fondu: z částky 4,2 mil. Kč
v roce 2013 byl navýšen pro léta 2014
a 2015 každoročně o 10 milionů korun.
Podílel jsem se na zajištění zázemí
pro Technické muzeum Liberec v areálu
LVT, na úpravě oficiálních internetových
stránek města www.liberec.cz a s tím
související zpřístupnění on-line přenosů ze zastupitelstva. Mezi další úspěchy
patří turistický portál www.visitliberec.cz
nebo zvýšení atraktivity Dnů evropského
dědictví či zajištění podpory Benátské
noci v Liberci.

2

Co bych chtěl dokončit… Je to
například prostor pro skateboarding s celoročním provozem, oprava
střechy Svijanské arény, rekonstrukce
„staré“ části plaveckého bazénu (bazén
je o hodně mladší než já…) nebo pokračování ve vytváření sítě cyklostezek
(např. za čistírnou spolu s in-line, třída

Dr. Horákové). Liberec potřebuje nový
územní plán, proto bych rád dosáhl
jeho dokončení a vydání. Chtěl bych
pokračovat na zlepšování www.liberec.cz, které potřebují úpravu obsahu.
Pokud budu mít možnost, zajistím také
zobrazování projednávaných materiálů
v rámci on-line přenosu zastupitelstva.

3

Kostlivci… Destruktivní působení jednoho politického subjektu v zastupitelstvu. To je pro mne
kostlivec minulosti vypadlý ze skříně.
Vím, že opozice může být slušná
a konstruktivní, a věřím, že i tady se
blýská na lepší časy.

4

Co přinesl čas… Nejvíce mi
chybí čas strávený s mými blízkými a přáteli, se synem, s partnerkou
a s rodiči. Rozumí důvodům, proč jsem
se do veřejné funkce zapojil, fandí mi,
ale optimální stav pro mé blízké to není.

K

oho si vážím… Vážím si těch,
kteří byli v zastupitelstvu celé
čtyři roky aktivní a spolu se mnou pracovali ve prospěch města a jeho obyvatel. Budu-li moci na svou činnost zde
na radnici navázat, jsou to právě oni,
se kterými chci přednostně spolupracovat.
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Kamil Jan Svoboda: Úspěch?
Pražská 152/36, Liberec

Zachování třísouborového divadla

náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči

1

se slevovou kartou
nižší ceny a doplatky
Bonus platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na recept, hrazeného z veřejného
zdravotního pojištění. Více informací ve Slevokékárně či na www.slevolekarny.cz

velký výběr a nízké ceny
osobní vyzvednutí zdarma
www.slevolekarna.cz

Reklama, která v Liberci funguje

45 500

výtisků každý měsíc

To vám nikdo jiný nenabídne!

Co se povedlo… Vybrat jednu
konkrétní věc je velmi složité.
Podařila se nám celá řada malých, ale
podstatných projektů. Například se
nám, i přes různé tlaky, povedlo udržet
třísouborové divadlo nebo opět přivést
a zopakovat významnou kulturní akci
Bohemia JazzFest.
Podařilo se nám také zavést systém
financování organizací působících
v sociální oblasti a rozšířit spolupráci
s neziskovými organizacemi. Zvýšili jsme
kapacitu mateřských a základních škol,
ve spolupráci s jejich řediteli jsme se také
postarali o jejich dovybavení.
Hrdý jsem na kulturní organizace,
které reprezentují město navenek, a na
spoustu žáků, kteří získali ocenění v různých vědomostních, kulturních nebo
sportovních soutěžích. Mám radost také
z toho, že se nám podařilo zachránit tělocvičnu při ZŠ náměstí Míru, která byla
zchátralá, a hrozilo, že padne projekt
IPRM na její rekonstrukci.

Byl bych rád, kdyby se podařilo zrekonstruovat obě budovy Divadla F. X.
Šaldy.

3

Kostlivci… Jedním z velkých
problémů, který na nás vykoukl,
bylo neplnění povinných energetických
úspor u školních budov, které prošly
zateplením. Hrozilo, že budeme muset
vracet milionové dotace a k tomu platit
pokuty za nedodržení těchto norem.
Tuto hrozbu se nám povedlo na poslední chvíli odvrátit, a ušetřit tak město
Co bych chtěl dokončit… Rád nemalých potíží. Zásluhu na tom má
bych, aby se podařilo zavedení řada úředníků, kteří mi s tímto nelehkým
systému tzv. prostupného bydlení, na „kostlivcem“ výrazně pomohli.
kterém jsme spolupracovali s několika
kolegy v zastupitelstvu i nezávislými
Co přinesl čas… Uplynulé čtyři
odborníky. Pokud bych byl opět zvolen,
roky mi daly možnost poznat
prosadil bych zavedení zdravějšího spoustu skvělých lidí a naopak mi vzaly
stravování do všech škol a zasadil se některé iluze. Chci nadále pomáhat
o zrušení automatů se sladkými nápoji našemu městu, ať už mě osud zavede
a nezdravými sušenkami ve školách.
kamkoli.

2

4

Inzerce

nabízíme komplexní léčebnou a preventivní péči pro vaše dítě
v moderním prostředí s bezbariérovým přístupem
 měříme hladinu CRP přístrojem, což nám umožňuje okamžité zjištění
míry infekce v těle dítěte a nutnost léčby antibiotiky
 ordinační hodiny ve vybraných dnech od 7:30
 navazující péče v podobě ordinací logopeda, ortopeda, kardiologa,
alergologa v rámci budovy
 výborná dostupnost MHD i automobilem
 novorozence navštěvujeme v domácím prostředí
 v objektu budovy najdete také lékárnu


PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY

MUDr. KATARÍNA VASILOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
SESTRA: ZDEŇKA CSEMEZOVÁ
MASARYKOVA 699/9, LIBEREC

Pro informace či objednání volejte na tel.: 485 223 115 nebo 733 679 597,
případně využijte naší emailovou adresu: katarina.vasilova@ordinace.mediclinic.cz.
Více informací naleznete na www.mediclinic.cz.

NAŠÍM KRÉDEM JE VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI..
PŘIJĎTE A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!
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zadáno pro názory libereckých zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

Ring pokračuje na následující straně

Zastupitelský klub Liberec občanům
naše práce nebyla zbytečná
Na konci každého období stojí za to,
zastavit se, ohlédnout se a poctivě si říci, co
se podařilo a co ne. Jako sdružení Liberec
občanům, tedy Starostové pro Liberecký
kraj, KDU-ČSL a nestraníci, jsme měli především na bedrech nelehkou ekonomickou
agendu města, informatiku města a Libereckou informační, a.s. (Jiří Šolc). Starali
jsme se o školství, kulturu a sociální věci
(Kamil Jan Svoboda) – tedy mj. o provoz
a správu základních škol a mateřských
školek, dále o obě divadla, botanickou
a zoologickou zahradu a čtyři
organizace v sociální oblasti.
V ekonomice města se nám
komplexem mnohdy nepopulárních ekonomických opatření
podařilo zlepšit hospodaření
a odvrátit hrozbu bankrotu
města, který nám s takovou
škodolibostí mnozí předpovídali. Snížili jsme městský dluh
o 300 milionů Kč a připravili

jsme podmínky pro refinancování dluhopisu. Zavedli jsme transparentní soutěžení
veřejných zakázek dle semilsko-hrádecké směrnice. Dnes město zveřejňuje své
smlouvy na internetu s vědomím, že
občanská kontrola je nejlepší prevencí
korupce.
Pracovali jsme se skupinou městských
organizací tak, že jsme hromadnými
nákupy elektřiny, plynu a například mobilních volání ušetřili městu desítky milionů
Kč a tuto možnost zprostředkovali také
občanům města. Liberecká informační

společnost se poprvé za dobu své existence dostala do bezpečných kladných čísel.
V oblasti školství jsme přes složitou ekonomickou situaci města zvýšili počet míst
v mateřských školách, dotáhli investice
spolufinancované EU a zahájili projekty
rozšiřování kapacit na základních školách.
V posledním roce jsme konečně mohli
zvýšit prostředky na opravy a investice
do škol a školek. Příspěvkové organizace v naší správě dosahovaly vynikajících
výsledků a přes všeobecné efektivní šetření nijak nesnížily standard služeb.

Některé projekty jsou stále v běhu. Po
složitých jednáních jsme našli investora na
znovuoživení Radničního sklípku, který se
zanedlouho opět otevře ve své původní
kráse. Máme připraven koncept budoucího
využití Liebiegova paláce, bývalé galerie
a mnoho dalšího.
Některé věci se nepodařily a jejich
řešení bude ještě chvilku trvat. Zejména
spolupráce s Libereckým krajem na téma
financování služeb nadměstského významu, palčivý je kojenecký ústav a velké příspěvkové organizace. Dále je nutné znovu
pracovat na získání dotačních prostředků na opravu divadla, zoo a více financí
věnovat na opravy a udržování městského majetku – budovy škol a školek.
Souhrnem si myslíme, že naše práce
v uplynulém období rozhodně nebyla
zbytečná, je na co navazovat a město
odevzdáváme ve výrazně lepším stavu,


než jsme jej přebírali.
Jiří Šolc a Kamil Jan Svoboda,


Liberec občanům

části a z nich např. financují akce menšího
rozsahu. Rozsáhlejší investiční akce pak
řeší ve spolupráci s magistrátem.
Ať už osadní výbor nebo zřízení komise
po vzoru některého z výše uvedených
měst, případně spolupráce vedení města
s místním spolkem, může znamenat, že se
nebudou opakovat situace nepovedené
křižovatky v Ostašově u školy, kde průběžné náklady na opravy poškozeného
(a stále poškozovaného) zábradlí nebo
dopravního značení zbytečně zatěžují
městskou kasu. Kde bylo na základě
nedostatečné komunikace a nezjištění si
skutečného stavu věcí navíc nutno provést stavební úpravy v budově školy, aby
sem mohly být přiváženy obědy pro děti
(původnímu přístupu zabránilo nevhodně
umístěné zábradlí). Bezpečnost dětí před
školou a školkou je přitom zajištěna jen
v úseku cca 30 metrů (chodník).
Mimo tuto část děti a maminky
s kočárky denně klopýtají po nezpevněné, často zablácené či zamrzlé krajnici,
procházejí nepřehlednými úseky a riskují
své zdraví. Jde o nejvíce frekventovaná
místa mezi školou – školkou – MHD
a stanicí ČD a minimálně jednostranný
chodník je tu více potřeba než ostrůvek
bránící průjezdu větších aut křižovatkou.
Podobně jako v Ostašově i v Machníně během opravy Chotyňské ulice nikdo

neřešil skutečný stav věcí a požadavek
navázání povrchu vozovky na vjezdy
k domům včetně odvodnění nebyl nikde
zohledněn. Také zde byly práce provedeny bez ohledu na skutečné potřeby
občanů a do budoucna bude třeba zajistit
další investice k napravení tohoto stavu.
I v této čtvrti chybí základní vybavení
– chodníky, kanalizace, parky, lavičky,
hřiště aj.
Člověk se nejčastěji zajímá o věci,
které jsou pro něho naléhavé. A naléhavé je v první řadě většinou to, co se
bezprostředně a dennodenně dotýká
našeho života. Vytvoření samospráv ve
čtvrtích je dobrým krokem, protože může
obhajovat životní potřeby obyvatel dané
oblasti, vyjadřovat jimi samotnými charakteristiku místa, stát se respektovaným
mezičlánkem pro celoměstské rozhodování a rychlou vzájemnou komunikaci,
mezi konkrétní částí, a vedením města.
Výsledkem takové komunikace může
být v ideálním případě citlivý rozkvět
místa a spokojenost jeho obyvatel. Proto
je podpora vzniku místních samospráv
ve všech čtvrtích města Liberec jednou
z hlavních priorit Změny pro Liberec.

Pavla Haidlová – Ostašov,
Milan Porš – Machnín,

Změna pro Liberec

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
Městu může pomoci
decentralizace
– samospráva čtvrtí
V současné době městu Liberec
chybí koncepce rovnoměrného rozvoje
a plánování. Některé části jsou dlouhodobě opomíjeny a chybí v nich základní
občanská vybavenost, jiné „obětovány“
ve jménu záchrany ekonomické situace
města a na život občanů v nich není brán
zřetel, ani jim nejsou nabízeny přijatelné
kompenzace.
Pro udržitelný rozvoj a spokojený život
obyvatel tohoto města je třeba zaměřit se
více na jejich skutečné potřeby i požadavky a pravidelně zjišťovat skutečný stav
věcí. Toho lze velmi dobře dosáhnout
zlepšením komunikace a jejich zapojením
do procesů plánování a rozhodování.
Je několik možností, jak zvýšit zájem
občanů o dění ve městě – prostřednictvím tematických besed nebo pomocí
anket; zapojit je větší měrou do procesu rozhodování je pak možné formou
osadních výborů nebo komisí městských
částí, které mohou vykonávat samosprávu daného území, tj. přenášet informace
a řešit aktuální problematiku daných částí
přímo se zástupci magistrátu. Změna pro
Liberec proto vnímá zřízení samospráv ve
čtvrtích jako velmi významnou a potřebnou součást řízení města jako celku.

V současné době má v Liberci možnost
samosprávy území jen jeden městský
obvod – Vratislavice nad Nisou, ostatní
části města jsou tak ve velké nevýhodě.
Založení městských obvodů pro další
městské části by bylo nákladnou záležitostí a za současné finanční situace města
není tato cesta pravděpodobná. Naštěstí
to není jediný způsob, jak přiblížit samosprávu občanům. V jiných městech již
existují ověřené modely dokazující, že
stejného efektu lze dosáhnout s podstatně menšími náklady. Jak již bylo zmíněno
výše – funkci městských obvodů lze částečně nahradit zřízením komisí městských
částí nebo osadních výborů.
Cestou osadních výborů se vydala
Jihlava či Frýdek Místek. V Jihlavě město
zřizuje Fond pro podporu aktivit v dané
části, z něhož je možné čerpat prostředky
na údržbu a rozvoj občanské vybavenosti,
na podporu společenského života, udržování a obnovu tradic apod. Komise
místní samosprávy velmi dobře fungují
v Olomouci, Hradci Králové nebo ve Zlíně.
Zde má např. každá část vlastní kancelář,
úřední hodiny a v určených termínech
jsou k dispozici členové městského zastupitelstva. Komise řeší aktuální problematiku daného území, řídí pracovníky
údržby, mají vlastní rozpočty, které se
odvíjejí od počtu obyvatel žijících v dané
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Klub nezávislých zastupitelů
Měli bychom přemýšlet,
jak ulevit občanům Liberce
a snížit daň z nemovitosti
zpět na úroveň roku 2011
Pod tíhou dvoumiliardového dluhu,
hrozících pokut za porušení dotačních
podmínek z nejrůznějších míst, vracení
získaných dotací a poklesu daňových
příjmů zaviněných globální recesí přistoupilo město Liberec v roce 2011 ke
zvýšení daně z nemovitosti. Nyní je
vhodná příležitost tuto situaci změnit.
Za reálné považuji snížit daň ve městě
průměrně zhruba na polovinu a vrátit se
ke stavu před třemi lety.

Zatímco tehdy využíval Liberec
možnosti snížit zákonem stanovený
koeficient 3,5 násobek sazby až o tři
pásma, od roku 2012 platí všichni lidé
v Liberci plnou sazbu, tedy tu, která se
dříve týkala jen centra. Výjimkou zůstaly
pouze Vratislavice, kde tamní zastupitelstvo prosadilo nižší koeficient 2,5. Pro
občany to znamenalo významný průvan
v peněženkách. Doplatili na to zejména
lidé v okrajových čtvrtích města.
Například v Karlově, Machníně, Bedřichovce nebo Kunraticích totiž do té
doby lidé platili základní daň zvýšenou
o koeficient 1,6, platí tedy o zhruba 120

procent více než v roce 2011. V Pilínkově, Ostašově, Kateřinkách, Karlinkách či
Rudolfově byl koeficient určený sazbou
2,0. Místní tam tedy dnes platí o 75
procent vyšší daň než původně. Ostatní
lokality si pohoršily o 40 procent.
Zvýšení sazeb přineslo do rozpočtu
přitom navíc jen 50 milionů korun. Podíl
příjmů z této daně vzrostl z 5,5 procenta na 8,1 procenta všech příjmů města.
Výpadku příjmů města se kvůli vrácení
daně na původní výši není třeba obávat.
Ekonomika se oživuje.
Je to vidět na vývoji jiných daňových
příjmů města, zejména příjmů z DPH,

které představují nejvýznamnější položku daňových příjmů rozpočtu, jak ukazuje jejich vývoj za první pololetí roku
2014. Rostou i další daňové příjmy, a ty
by pokles příjmů z daně z nemovitosti o padesát milionů zcela nahradily.
Magistrát by měl hledat nejprve úspory
u sebe a nikoli nedostatek financí řešit
taháním peněz od občanů.

gramů Evropské unie. Např. nepravdivé
tvrzení o hrozícím bankrotu města, nařknutí DPMLJ ze strany Změny pro Liberec
z porušení zákona o veřejných zakázkách,
kvůli němuž měl DPMLJ vracet 80 milionů,
které se později ukázalo jako neoprávněné, odradilo partnera, jenž městu nabídl
rekordně nízkou úrokovou sazbu.
Získávání revolvingu výrazně zkomplikovaly i další ataky ZpL, jako například údajné
předražení přístavby libereckého bazénu
nebo revitalizace lázní na galerijní objekt.
Všechny tyto ničím nepodložené útoky
oslabují pozici statutárního města Liberec
při jednání s potencionálními partnery.
Nelze účelově pracovat dle představ,
že nejlepší prostředek jak ovládat lidi je
držet je za jejich vášně. Náš klub tyto
destruktivní formy jednání zcela odmítal.
Dalším závažným problémem byly
sankce v souvislosti s pořádáním MS 2009.
Velká zadluženost města se promítá do

snahy rozprodávat i své akciové společnosti. Odmítali jsme snahy koalice o prodej
městského majetku. Technické služby
města Liberec jako akciovou společnost,
vlastněnou stoprocentně městem, považujeme za nosnou firmu pro zajišťování
potřeb města v zimním i letním úklidu,
v péči o zeleň i pro opravy a údržbu silnic za
velmi výhodných termínových i cenových
podmínek pro město. Toto vše je v situaci
nedostatku finančních prostředků obzvlášť
nezbytné. Navíc ze zkušeností z převodu
veřejného osvětlení a odvozu komunálního
odpadu, kdy došlo k navýšení cen, vyplývá,
že snaha o prodej je evidentně nesmyslná.
Nelze přehlížet, že prostým prodejem
pozemků letiště si zabráníme potencionálnímu až desetinásobně vyššímu příjmu
v případě změny územního plánu. Pro
nás má přednost např. jedno z možných
řešení, které může přinést další pracovní
příležitosti. Nepodpořili jsme ani zvýšení

daně z nemovitosti podle návrhu Změny
pro Liberec.
Klub KSČM považuje za úspěch např.
to, že přispěl právě k odložení prodeje
TSML a pozemků letiště, k úpravám při
řešení částí územního plánu i ve výsledcích zjištění Kontrolního výboru zastupitelstva. Pomáhali jsme také při vyřizování
problémů mnoha občanům.
Pro další období zůstává město svým
občanům v mnohém dlužné. Je potřeba
věnovat větší pozornost běžným problémům, které nás každodenně provází.
Jsou to rozbité chodníky, díry na městských ulicích, chybějící oddychová místa
s lavičkami a zelení, problémy s městskou
hromadnou dopravou a parkováním, připomínky jsou i k bezpečnosti ve městě
a snížení počtu okrsků.
Nechť ubyde těchto starostí co nejvíce
a máme co nejvíce důvodů ke spokojenosti.

Dana Lysáková, KSČM

rozšířen rozsah zodpovědnosti Jiřího Rutkovského o odbor strategického rozvoje
a dotací (např. IPRM a IPRÚ).
Zástupci USZ se aktivně podíleli na
činnosti poradních orgánů rady města
a zastupitelstva. Byli předsedy komisí pro
cestovní ruch a partnerskou spolupráci
(Dipl. Soz.-Päd. Robert Schiller), dopravy
(Ing. Jiří Rutkovský), pro veřejné zakázky
(Ing. Tomáš Kuncíř). USZ měla zástupce
v komisi sportovní, kulturní a ve výboru
pro školství a finančním výboru. Též jsme
měli zástupce ve statutárních orgánech
společností DPMLJ, a. s., Sportovní areál
Ještěd, a. s., Sportovní areál Liberec,
s.r.o., a Krajské nemocnice v Liberci.
Ing. Jiří Rutkovský s MUDr. Ladislavem
Dzanem zajistili úvodní fázi pro projekt
modernizace Krajské nemocnice v Liberci.
V roce 2013 bylo čerpání dotací ze
sportovního fondu omezeno zejména
z důvodu snížení příjmů města (snížení
odvodů daní) jako důsledek ekonomické

krize. Vedení města muselo na problém
zareagovat seškrtáním všeho, co nebylo
buď havárií nebo smluvním nevypověditelným vztahem. Situace se zklidnila na
konci léta 2013, což umožnilo alespoň
rozdělení financí pro sportovní organizace, ale jen na pravidelnou sportovní
činnost dětí a mládeže. Na začátku roku
2014 se nám podařilo prosadit navýšení
objemu pro sportovce ze 4,2 mil. Kč na 10
mil. Kč. Z toho 5 mil. Kč bylo schváleno
na podporu dětí a mládeže pro sportovní
organizace (viz www.liberec.cz/sport).
Vedle projektů, které USZ pomohla
prosadit, dokončit nebo jsme se na nich
přímo podíleli, vidím v uplynulém období
obrovský posun ve zlepšení komunikace
radnice s občany. Byť je naší koalici vyčítáno, že tato komunikace vázne, není to
pravdou. Stačí exaktně porovnat kolik
besed, prezentací či veřejných projednávání uskutečnilo vedení města v předcházejícím volebním období a kolik jsme

jich absolvovali my. Uveďme například
besedy k tvorbě nového územního plánu.
Díky nasazení pracovníků magistrátu,
pro něž to by velmi náročný úkol, jsme
hovořili s občany na 26 besedách v různých částech Liberce. Výrazně jsme také
zlepšili komunikaci s poradními orgány
rady a zastupitelstva a osadními výbory.
Dalším zřetelným a objektivně vzato
kvalitativním posunem byla úprava dvou
městských webových portálů www.Liberec.cz a www.VisitLiberec.cz. Zvolili jsme
cestu nízkých nákladů a investovali jsme
s kolegy z magistrátu do modernizace
zejména invencí a vlastní práci.
Děkujeme tímto všem, kteří nám
pomohli zajišťovat podporu sportu.
S panem doktorem Dzanem kandidujeme opět společně ve volbách do zastupitelstva města Liberce za volební stranu
Hnutí PRO Sport a Zdraví.
Ladislav Dzan a Jiří Rutkovský,
zastupitelé za Unii pro sport a zdraví

Petr Černý, člen rady města
a předseda finančního výboru,
lídr Nového směru
a kandidát na primátora

Zastupitelský klub KSČM
Lidé by se neměli obávat toho,
co přijde z radnice,
a radnice s úředníky by se
neměla obávat toho,
s čím přijde občan
Uplynulé volební období bylo velmi
náročné. Dáno to bylo množstvím subjektů
v zastupitelstvu, velkou názorovou různorodostí a absolutní rozdílností přístupů ke
správě města i v konkretizaci společného
řešení a naslouchání i názorům „opozice“.
Po pěti měsících se to na začátku projevilo
i rozpadem původní koalice.
Jednání zastupitelů provázela arogance, vyhrožování soudy za rozhodnutí,
včetně mnohdy nepodložené mediální
dehonestace města. Výsledkem žalob
a ataků pak bylo další faktické poškozování image Liberce. Dopady negativních
mediálních útoků se naplno projevily i při
výběrovém řízení na revolvingový úvěr na
profinancování projektů dotovaných z pro-

Unie pro sport a zdraví
Krátké ohlédnutí zastupitelů
za čtyřmi roky činnosti
v zastupitelstvu města Liberce
Unie pro sport a zdraví (USZ) je zastoupena v libereckém zastupitelstvu již od
roku 1998. Také ve volbách v roce 2010
USZ uspěla a prosazovala zájmy sportovců zpočátku třemi hlasy v 39členném
zastupitelstvu. V květnu roku 2011 jsme
byli oslabeni rozbitím našeho zastupitelského klubu, když jej opustila Z. Kocumová (dnes strana ZpL). Přesto se nám
i po tomto oslabení podařilo úspěšně
hájit zájmy sportovců a obhájit pro náš
zastupitelský klub náměstka primátorky.
Jiří Rutkovský měl odpovědnost za
odbor hlavního architekta (nový územní
plán, Rada architektů) a nově zřízený
odbor sportu a cestovního ruchu (např.
správa sportovních zařízení, sportovní
fond, městské informační centrum,
spolupráce s Žitavou). Po snížení počtu
náměstků primátorky na podzim 2013 byl

dobrovolní hasiči / inzerce
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Do výjezdové jednotky hasičů z Vesce se připravuje i první žena
SDH Vesec patří k nejstarším hasičským sborům v Čechách. V příštím roce oslaví jubilejní výročí 150 let od svého založení.
Sbor je navíc od poválečné historie nositelem řady vyznamenání i čestných uznání.
Jan Vrabec
Úctyhodných 150 let oslaví
v příštím roce SDH Vesec, který patří
v Čechách mezi nejstarší sbory dobrovolných hasičů vůbec.
Jeho výjezdová jednotka má čtrnáct
členů s různými kvalifikacemi. Zajímavostí je, že do výjezdové jednotky
veseckých hasičů se připravuje i první
žena v Liberci – Anna Mikezová, která
je hlavní vedoucí dětského kroužku
mladých hasičů. „Těm pak bude moct
předávat své zkušenosti ze zásahů,
a kdo ví, jednou se z dětí od ‚Áni‘ (jak ji
říkají děti, ale i někteří dospělí) můžou
stát profesionální hasiči,“ komentoval
velitel vesecké výjezdové jednotky
Richard Michna.
Z vybavení na zásahovou činnost,
pořízeného Magistrátem města Liberec, má jednotka k dispozici cisternu
CAS 20 na podvozku LIAZ 101, která
letos prochází větší opravou, dopravní
automobil AVIA s požární stříkačkou PS
12, přetlakové dýchací přístroje Dräger,
zásahové oděvy, kukly, rukavice, obuv,
přilby, radiostanice Motorola, plovoucí
a kalová čerpadla, motorové a rozbrušovací pily a další věcné prostředky požární
ochrany. Zázemí mají Vesečtí v budově
hasičské zbrojnice, kterou si v rámci akce
„Z“ sami postavili. Budova je v majetku
města a hasiči si ji za finančního přispění
magistrátu udržují a neustále vylepšují.

záchrannou službou Liberec, zvláště při výcviku na vodní hladině,“
konstatoval Richard Michna s tím,
že tři stateční z vesecké jednotky
se v zimě v zásahovém obleku vrhli
do vysekané díry v ledu a vyzkoušeli si záchranu tonoucího. „Na
vlastní kůži tak poznali, že v ledové
vodě vydrží maximálně pět minut,“
poznamenal velitel jednotky.
Sbor, který má 81 členů (19 žen,
56 mužů a 12 dětí), se pak stejně
jako ostatní významně podílí na
akcích a společenském životě ve
své lokalitě. „Spolupracujeme

„Všichni členové výjezdové jednotky se pravidelně účastní taktických
a prověřovacích cvičení
a odborné přípravy. Tu
máme jednou týdně ve
středu, kterou úročíme
při náročných zásazích,
jako jsou požáry, záchrana
a odstraňování následků přírodních
katastrof, likvidace ekologických
havárií atd. Jednotka mimo jiné spolupracuje i s Vodní a potápěčskou

i s občanským sdružením D.R.A.K.,
které pomáhá handicapovaným dětem.
Každý rok s nimi pořádáme setkání na
naší zbrojnici. Dále se podílíme na pořá-

dání pálení čarodějnic v centru Kašpar
a novou tradicí je dětský den pořádaný Radou dětí a mládeže Libereckého
kraje, na němž předvádíme naši techniku, materiál a soutěž v sestřelování
plechovek vodním proudem z džberové stříkačky. S kolegy z Pilínkova pak
tradičně zabezpečujeme Liberecký
jarmark a Benátskou noc pořádanou
v areálu ve Vesci,“ uvedl starosta SDH
Vesec Vladimír Maxa s tím, že vesečtí
hasiči mají i bohatý kulturní život. Dříve
pořádali hasičské bály, nyní organizují
v hasičské zbrojnici dvě zábavy do roka
– Josefovskou a Mikulášskou. Jezdí také
na výlety a zájezdy.
SDH Vesec, založený
v roce 1865, je od poválečné historie nositelem
řady vyznamenání i čestných uznání, a to jak od
hasičských, tak i od jiných
institucí. Nejvyšší hasičské
vyznamenání Zasloužilý
hasič mají dva členové,
z toho i jedna žena (první
v kraji, jediná v okrese).
V požárním sportu letos
patřil SDH Vesec k nejlepším v okrese Liberec, a to jak v kategorii
mužů, tak i v kategorii žen. Pět členů má
nejvyšší kvalifikaci rozhodčího v požárním sportu, z toho dvě jsou ženy.

Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí / Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet 

Projekt 100154773

MIMOŘÁDNÝ, OJEDINĚLÝ a DLOUHODOBÝ PROJEKT PRO SENIORY nad 65 let

JAK SE DO PROJEKTU OSOBNĚ ZAPOJIT?
1. Přihlásit se k testování – prezentovat se: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, Centrální klub seniorů, 3. patro,
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Vlasta Dejlová, tel.: 485 244 992

2. Zúčastnit se testů podle výběru dne 30. 9. nebo 1. 10., TIPSPORT ARENA Liberec
Seznam testů:
Osobní anamnéza, demografie, dotazník: index pohybových aktivit, antropometrie – výška, hmotnost, vnitřní prostředí, tlak,
ventilace, odběr kapilární krve (chol., cukr)
Kondice: 2 km chůze (běh) na dráze – walk test, aplikovaný test W 170 s testem pozornosti v zatížení (výběrový test)
Osobnostní testy: EFEKT (aplikovaný test IQ), metodika času, piktogramy (abstraktní myšlení)

Občerstvení pro účastníky bude zajištěno na místě. Každý, kdo absolvuje test, získá originální tričko „Aktivní senior“ a další malý dárek na památku.

DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚČASTI NA PROJEKTU

D ZÚČASTNIT SE SETKÁNÍ SENIORŮ D AKTIVNĚ OVLIVŇOVAT VÝSLEDNÝ MANUÁL A DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU PROSTŘEDNICTVÍM OSOBNÍCH KONZULTACÍ VÝSLEDKŮ.
Termíny konzultací budou zveřejněny prostřednictvím Komunitního střediska KONTAKT Liberec, Centrální klub seniorů a na jejich webových stránkách.
Další informace podá PaedDr. Pavel LANDA, tel.: 602 459 973, e-mail: pavel.landa1@gmail.com

ProWel, o.s., Burianova 920/13, 460 06 Liberec, Czech republic 

www.activsenior.eu
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Senioři nevydrželi čekat
Keramickou hlínu budou
v hrníčky, talířky, misky a další
předměty proměňovat senioři DPS
Burianova. Od středy 17. září jim
k jejich radosti i k procvičování ztuhlých prstů totiž slouží nová keramická
dílna. Na její koupi přispělo statutární
město Liberec i městský obvod Vratislavice nad Nisou.
Nová keramická dílna bude do
konce roku k dispozici jen klientům
DPS Burianova a seniorům z domova
Kopretina. Po Novém roce je v plánu
rozšíření provozu dílny na každý
všední den s workshopy a hodinami
keramiky pro děti i dospělé.
Jak prozradila ředitelka Centra
zdravotní péče Lenka Škodová, někteří

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

klienti DPS Burianova nevydrželi čekat
na oficiální otevření keramické dílny
a už několik dní před zahájením provozu si přišli vymodelovat první hrníčky.
Keramická pec přišla Centrum zdravotní a sociální péče na 54 tisíc korun.
Přibližně polovinou z této sumy přispělo na její pořízení město Liberec,
čtvrtinu daly Vratislavice nad Nisou.
Zbytek zaplatili sponzoři.

Další nádoby na bioodpad
V Liberci budou brzy moci třídit bioodpad další občané
přímo u svých domovů. Odbor správy veřejného majetku
ve spolupráci se svozovou firmou.A.S.A. Liberec, s.r.o.,
připravuje rozmístění nových nádob na bioodpad, které
budou pravidelně sváženy a odpad ukládán do kompostárny.
Odbor správy veřejného majetku
V první řadě je třeba zmapovat
zájem občanů. K tomu slouží lístek
přiložený ke článku, kterým si každý
občan Liberce může požádat o přidělení nádoby. Vyplněný formulář
je možné odevzdat na podatelně
Magistrátu města Liberce nebo
údaje poslat e-mailem na adresu
vinar.michal@magistrat.liberec.cz.
Z došlých formulářů se vytvoří
seznam jednotlivých oblastí dle
intenzity zájmu občanů o svoz bioodpadu. Nádoby je možné přidělovat
k jakémukoliv domu, prozatím mimo
sídlištní zástavby, kde připravujeme
jiný způsob sběru bioodpadů.

Program klubu seniorů

U domů s velkými zahradami je
však z ekologického a ekonomického
hlediska upřednostňována likvidace
bioodpadů přímo v místě formou
kompostování. Každý majitel podobné zahrady by měl svou žádost pečlivě zvážit.
Nádoba je určena pro následující odpad: zbytky ovoce a zeleniny,
zbytky pečiva, skořápky z vajec
a ořechů, lepenka, papírové ubrousky a kapesníky, podestýlky domácích
býložravých zvířat, posekaná tráva,
listí, drobné větvičky, plevel, peří,
chlupy, vlasy, piliny, hobliny, štěpka,
kůra, popel ze dřeva a pod.

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ NÁDOBY NA BIOODPAD
Jméno
Příjmení
Telefon
Adresa
umístění nádoby
Městská část
Magistrát města Liberec (MML), odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních služeb, ekologie
a veřejné zeleně, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, pracoviště Liebiegova vila, Jablonecká 41/27

26. 9. / 10.00

P. I. Čajkovskij – Evžen Oněgin
Povídání o opeře v Divadelní
kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená
klubovna,
5. patro

26. 9. / 13.00

Seniorská míle 2014
VII. ročník závodu v chůzi na 1,6
km pro seniory

Areál Vesec

30. 9. / 13.00

Tradiční posezení s živou
hudbou

1. 10. / 16.00

Slavnostní zahájení Měsíce
seniorů Recitál Jaroslava Uhlíře

8. 10. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Terakotova armáda

9. 10. / 14.00

Povídání s MUDr. Jiřím Chalupou na téma onkologie

Bílá klub.,
5. patro

9. 10. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně

Tipsport
aréna

15. 10. / 13.30

Podzimní turnaj v šipkách
pro seniory

Sál – suterén

16. 10. / 9.00

ZOO bez bariér – Den pro seniory. Komentované prohlídky
v 10.00 a ve 13.00 hodin

ZOO Liberec

Cen. klub sen.
3. patro
Sál
Lidové sady
Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10. 30. Herní odpoledne – stolní hry
každý čtvrtek od 13. 00. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00
a 11.00 hodin v sále KSK. Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!
Sportovní klub stolního tenisu ve spolupráci s Komunitním střediskem Kontakt nabízí
všem seniorům celoroční hraní stolního tenisu v Tipsport aréně každé úterý a pátek
od 9.30 do 12.30 hodin. Paušální pololetní poplatek pro jednotlivce je 500 Kč.
Kontaktní osoba: Milada Heřtová, telefon 720 179 665 nebo 731 966 148.

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

přišlo do redakce
PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII
Letní období přináší nejen věci příjemné, ale i nepříjemnosti, které někdy ani
nejsme schopni svými silami řešit.
Na budově našeho společenství
vlastníků se objevilo na fasádě domu ve
výšce 4. poschodí vosí hnízdo se všemi
nepříjemnými důsledky – riziko vnikání
vos do větraných bytů v teplých dnech,
napadání osob a dětí.
Řešení je mimo běžné možnosti
občana. Proto jsme se obrátili na městskou policii o radu. K našemu milému
překvapení jsme našli pochopení, ale
i kvalifikovanou přímou pomoc. Během
dne náš problém vyřešil Miloslav Štípek,
z městské policie, a vosí hnízdo v pro nás
nepřístupné poloze zlikvidoval a přinesl
opět klid a bezpečí všem našim sousedům i jejich dětem.
Mnohokrát děkujeme Městské policii
Liberec za účinný zásah a zejména rychlost a způsob jednání od naší prosby až
po vyřešení problému.
Emil Veselý, SV Ostravská 672, Liberec

V NEDĚLI SE SEKAT NEMÁ
Reaguji na článek pana Chmelíka
v červnovém Zpravodaji o sekačkách
v neděli.
Od dětství žiji ve čtvrti Harcov-Střelnice. Sousedi se navzájem respektovali a měli společný zájem o nesekání
v neděli. Ten se dodržoval, a pokud někdo
začal sekat, tak byl mile upozorněn, že
toto se tady nedělá. V nynější době, kdy
je tu stále více nových obyvatel, je tento
zvyk těžko pochopitelný.
Jsem přesvědčen o tom, že v neděli
a o svátcích se sekat nemá a zákaz do
15 hod. je svým způsobem k ničemu.
Proto sdílím stejný názor s obyvateli
Vratislavic nad Nisou, kteří chtějí zákaz
prodloužit na celý den a prosím zástupce města Liberec, aby tato vyhláška byla
změněna.
V sousedních státech od nás na západ
je tento zvyk automatický a nikdo si ho
nedovolí porušit, o vyhazování odpadků
z oken automobilů nemluvě.

Ondřej Havlín

informace / pozvánky
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Dobročinný obchůdek Dobromysli ZAJISTĚTE SI SVÉ MÍSTO
Krajská nemocnice Liberec otevřela dobročinný obchůdek, v němž je
možné si zakoupit nebo jen prohlédnout různé dárkové předměty.
Tomáš Hendrych, Dobromysl – Dobrovolnické centrum KNL, a. s.
Téměř veškerý sortiment tvoří
výrobky pacientů, které vznikly
během aktivit na oddělení. V policích
nalezneme např. keramiku, pletené
ošatky z pedigu, netradiční šperky,
ozdobná přáníčka či voňavé sáčky.
Zákazník svým nákupem přispívá na tuto rukodělnou nemocniční
tvorbu a stává se tak naší dobrodincem. K dobročinnému charakteru
obchůdku přispívá i skutečnost, že
náš prodavač prodělal těžký úraz na

motorce a obchůdek mu je pomocníkem při návratu do běžného života.
Motto obchůdku zní: „Dobro je
v našich rukách.“
Vedle prodeje nabízíme též
informace pro bloudící návštěvníky
nemocnice a pro zájemce o dobrovolnictví v nemocnici. Obchůdek najdete
hned vedle vchodu do pavilonu interních oborů (budova B) v suterénu S2
a nakupovat můžete ve všední dny od
9.00 do 13.00.

V HLEDIŠTI DIVADLA F. X. ŠALDY VČAS!

Prodej předplatného na rok 2015 do Šaldova i Malého divadla již začal!
Jaké jsou výhody předplatného?
Předplatné umožňuje pravidelnou návštěvu divadla po celý rok s výjimkou prázdnin.
Můžete si zvolit den v týdnu, který vám vyhovuje a máte zaručené místo v hledišti.
Předplatitele se netýká případná úprava cen během roku.
Sleva oproti jednotlivě zakoupené vstupence 15–50 %.
Sleva 15 % pro seniory nad 65 let, ZTP a studenty ze základní ceny předplatného.
Sleva 50 % pro seniory nad 70 let ze základní ceny předplatného
(tato abonentní průkazka je nepřenosná).
Abonentka je přenosná (můžete ji darovat nebo půjčit).
Bezplatný rozesílací servis dvouměsíčního divadelního zpravodaje „XAVER“.
Při ztrátě abonentek vystavení duplikátu.
Sleva 10 % na nápoje v divadelním klubu Šaldova divadla.

Poslední příležitost
Všichni abonenti získají při koupi abonmá brožuru ke 130. výročí DFXŠ.

PODÍLEJTE SE NA PROPAGACI LIBERCE
Městské informační centrum Liberec připravuje vydání informačního
letáku o historii Liberce ve formátu 21 x 49,5 cm.
Materiál bude vytištěn v nákladu 20 000 kusů v různých jazykových
mutacích (5 000 kusů ČJ, NJ, AJ, 2 000 kusů PL, RJ, 1 000 kusů NL) a bude
zdarma distribuován za účelem propagace našeho města v České republice
i v zahraničí.
Vyzýváme subjekty cestovního ruchu, působící na území města Liberce,
ke spolupráci na financování tisku tohoto letáku. Za 500 Kč vč. DPH nabízíme 1/12 formátu v 1 000 kusech letáku ve vámi vybrané jazykové mutaci.
Více informací zájemcům sdělí vedoucí městského informačního centra Bc.
Pavlína Kuchtová (kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz, 485 243 583).

NABÍDNĚTE SVÉ SLUŽBY TURISTŮM

Slevolékárna je už i v Liberci!
V Liberci je od srpna otevřena v Pražské ulici nová SLEVOLÉKÁRNA.
Co to znamená?
Představme si rodinu, kde paní
bere léky na štítnou žlázu a vysoký
tlak, manžel je srdcař a dceru trápí
alergie. Dohromady je to hned pět
receptů s doplatky. Ve Slevolékárně
jsou recepty nejen bez třicetikorunového poplatku a doplatky nižší, než
bychom čekali, ale ještě máme za
těchto pět receptů nárok na věrnostní
bonus 100 Kč.
Zeptali jsme se proto paní PharmDr.
Kateřiny Roubínkové ze Slevolékárny, aby nám vše vysvětlila: „Zkuste
si představit, že fungujeme trochu
jako velkoobchod. Prostě
máme nízké ceny, a když
máte hodně receptů,
dostanete více bonusů.
Když například vyzvednete recepty z celé vaší
rodiny, o to více bonusů
dostanete. Máme připravené slevové kartičky,
které jsou přenosné, takže je jedno,
který člen rodiny s recepty přijde.“
Ještě se vrátím k 50korunovému
bonusu na recept. Jak to funguje?

„Pokud přinesete do Slevolékárny
recept hrazený ze zdravotního pojištění, získáte se slevovou kartou bonus
30 Kč a k tomu věrnostní bonus 20 Kč,“
říká PharmDr. Kateřina Roubínková.

Natáčej s námi i ty!
Dětská televize Liberec přijímá nové členy.
„Rozvíjím tady svou
tvořivost. Natáčím vlastní pořady o tom, co mě
zajímá a baví. A to jsem
vždycky chtěla,“ říká Viktorie (14 let), členka DTV
Liberec.
Dětská televize Liberec
je tu pro každého, kdo chce režírovat,
natáčet, stříhat nebo moderovat vlastní televizní pořady a je mu mezi 11
a 21 lety. Zájemci mohou přijít každou
středu od 16 hodin do redakce.
„Děti a mladí lidé se s námi pouštějí
i do náročnějších akcí. V DTV vznikla celá řada dokumentů a hraných
filmů. Poslední film Vobrázky z vajglů
se věnuje mediální manipulaci,“ říká
vedoucí redakce Ivana Sulovská.
Kromě autorské tvorby se Dětská
televize Liberec zaměřuje na vzdělávání v oblasti mediální výchovy.
Pořádá besedy a workshopy s lidmi
ze světa médií a filmu. „Hodně mi tady

pomohli s přípravou na přijímačky
a teď studuji dokumentární režii na
FAMU,“ vzpomíná Zdeněk (21 let) na
éru svého působení v DTV Liberec.
Mladí televizáci se účastní nejrůznějších akcí. „V říjnu už po desáté
pojedou tři naše štáby do Ostrova
u Karlových Varů na Mezinárodní
festival filmové a televizní tvorby Oty
Hofmana. Zde každým rokem připravujeme festivalové zpravodajství,“
prozradil z nejbližších plánů Václav
Chábera z Dětské televize.
Více na www.DTV-liberec.cz. Kontakt: Ivana Sulovská, ivana@dtv-liberec.cz, 736 611 281.

Kroužky DDM Větrník
A dále vysvětluje: „Uvědomte si, že některé léky, i když
jsou na recept, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
Typickým příkladem je antikoncepce. Pro tyto klienty máme speciální ceny, aby
nepřišli o výhodu.“
Pokud znáte e-shop www.slevolekarna.cz, pak vás potěší, že ve Slevolékárně v Pražské si můžete zdarma
vyzvednout svoje objednávky.  PR

Dům dětí a mládeže Větrník letos
zve do 113 zájmových útvarů. Jsou to
například technické, výtvarné, keramika, sportovní, hudební a taneční.
Mezi nejoblíbenější patří chovatelské kroužky, turistické, lezectví,
všechny rukodělné kurzy (pro dospělé), mažoretky, minimateřinka a další.
Připravujeme i nové kroužky, jsou to
francouzština všemi smysly, tvorba
animovaných filmů.
V naší nabídce najdete i trendové
aktivity, o které je zájem především
mezi mladými, náctiletými, např.

nabízíme Parkour freerun, Geocaching… Nové členy přijímá i Parlament mladých Liberec, skupina mladých aktivistů, studentů středních
škol.
Ceny kroužků se pohybují od 1 000
Kč do 3 200 Kč. Je to závislé na nákladovosti kroužku a také pro koho je.
Rozhodně více platí dospělí než děti.
Kompletní nabídku si můžete vzít
v Informačním centru Liberec, přímo
v DDM nebo koupit v Kalendáři Liberecka a taktéž prohlédnout na webu
www.ddmliberec.cz.
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Kristýna Bernátová přivezla z Las Vegas bronz

Uprostřed prázdnin se v Las Vegas uskutečnil Světový pohár v gymnastickém aerobiku a liberecký oddíl Sport Aerobic
Liberec z Aerobic Centra na sídlišti Kunratická zde v naprosto skvělé formě reprezentovala Kristýna Bernátová.
Pro Českou republiku vybojovala bronzovou medaili.
Kristýna absolvovala celkem tři starty
a svou formu potvrdila již v kvalifikaci, ve které se
známkou 20.000 b zvítězila a postoupila do semifinále z 1. místa. V semifinále se se stejnou známkou
20.300 b umístily na 2.–5. místě čtyři závodnice,
mezi kterými o pořadí rozhodla známka za technické provedení, a tak Kristýna nakonec do velkého finále postupovala jako pátá.
Ve finále se jí ovšem povedl ještě lepší sportovní
výkon a její soutěžní sestavu ohodnotili rozhodčí
známkou 20.350 b. Toto hodnocení ji dostalo na
bednu a získala bronz. Na prvním místě skončila
Daiana Nanzer z Argentiny se známkou 21.800 b
a na 2. místě byla Charlotte Bass z Nového Zélandu
se známkou 20.400 b.
Kristýna Bernátová je v kategorii dospělých již
třetím rokem a pod vedením trenérek Barbory

Svatošové a Heleny Niklové má za tu dobu na
svém kontě mnoho úspěchů v národních i mezinárodních soutěžích jak v jednotlivkyních, tak
v kategorii trojic. Je mnohonásobnou mistryní
ČR. V letošním roce ovšem prožívá naprosto
skvělou závodní kariéru, kdy se stala mimo jiné
absolutní vítězkou dvou prestižních mezinárodních soutěží – Czech Open 2014 ve Zlíně
a Slovak Open 2014 v Nových Zámcích.
V příštím roce se bude Kristýna snažit o nominaci na ME, a tak se po návratu a krátkém odpočinku bude i nadále pilně věnovat sportovnímu
tréninku.
„Jsme moc rády, že se nám podařilo pro naše
špičkové závodnice vytvořit naprosto profesionální podmínky, srovnatelné se zahraničními středisky. Od začátku září se totiž Kristýna
a další připravují
v nově vybudovaném Sport Centru
Pavlovice se speciální
gymnastickou závodní podlahou, které
vzniklo díky programu IPRM a spolupráci
s městem Liberec,“
říká trenérka Barbora
Svatošová.

Bruslení
S příchodem září naplno odstartovala nová zimní sezóna ve Sport Parku
Liberec vč. veřejného bruslení ve Svijanské aréně. Návštěvníci měli již na konci
minulé sezóny možnost využít nových
prostor pro převlékání a nyní je čeká
další novinka v podobě zrekonstruovaného bufetu umístěného přímo ve
Svijanské aréně.
Beze změn zůstávají pravidelné termíny a ceny veřejného bruslení. Do Svijanské arény si tak můžete přijít zabruslit třikrát týdně. Všem návštěvníkům
je k dispozici půjčovna a servis bruslí.
Podrobnosti, ceny vstupného a termíny včetně rozšířených během svátků
a prázdnin najdete na internetových
stránkách www.sportparkliberec.cz.
Info telefon: 488 048 112.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 25. září od 15 hodin
zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice
www.liberec.cz/zastupitelstvo

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 30. září
LIBERECKỲ
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distribuce zpravodaje
Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v Městském informačním centru.

