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Ještěd pro 
celou rodinu
Co čeká návštěvníky 
zasněžených ještědských 
plání, až napadne sníh?

letošní zima na Ještědu se 
ponese, stejně tak jako v posledních 
letech, především v duchu zábavy 
pro celé rodiny.  víCe na str. 9

stavební práCe v současné době 
pokračují na všech třech místech – 
v ulicích Dobiášova, Haškova a Paz-
derkova, kde se dočkají obnovy chod-
níků, vozovky a parkovacích míst.

Stavbaři se v  těchto dnech sou-
středí na nová připojení ke kruhové-
mu objezdu, který nahradí původní 
nepřehlednou křižovatku ulic Dobiá-
šova – Krejčího – Pazderkova. K novým 
přechodům pro chodce vznikne další, 
kousek nad křižovatkou u čerpací sta-
nice. Návrh na jeho zřízení dali místní 
obyvatelé. Současně poblíž vznikají 
nové autobusové zálivy. V Dobiášově 

ulici pak finišuje výstavba nového 
chodníku.

„Postupujeme tak, abychom v co 
největší míře zachovali dopravní 
obslužnost a  aby místní obyvatelé 
pocítili dopravní omezení co nejméně. 
O případných uzavírkách konkrétních 
míst budeme občany včas informo-
vat,“ uvedl náměstek pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela.

Těžká technika se zakousla také 
do dolní části Dobiášovy ulice. Tady 
dojde k přemístění odstavných ploch 
pro autobusy MHD. Muselo se proto 
přistoupit k uzavírce u Zeleného údolí.

Revitalizaci zahájilo statutární 
město Liberec na začátku září a potrvá 
do konce listopadu letošního roku. 
Stavební práce vyjdou celkově na 42,7 
milionu korun a z větší části jsou pla-
ceny z fondů Evropské unie.

Detailní informace o stavbě včetně 
časového harmonogramu prací, si- 
tuačních výkresů a kontaktů na zho-
tovitele a objednatele jsou průběžně 
vyvěšovány na informační ceduli na 
parkovišti u prodejny Albert. Případné 
další dotazy lze adresovat na e -mail: 
info@integrastavby.cz nebo telefon: 
485 159 100, Ing. Krois. 

dopravní centrum rochlice se mění
Do další fáze se posunula revitalizace nejlidnatějšího libereckého sídliště rochlice. na jejím 
konci obyvatele a motoristy čeká výrazné zlepšení – kompletní rekonstrukce chodníků, 
silnic, parkovacích stání a nová okružní křižovatka.
Jan Král

kočky 
se vrátí

U obchodního centra plaza 
se na konci října objeví 
populární liberecké sousoší 
Kočky.

soChy tří KočeK v  nadživotní 
velikosti jsou vytvořeny ze sklobe-
tonu. Před radnicí byly instalovány 
v září 2010 a Liberečané si je velmi 
oblíbili. Protože sochy u radnice se 
pravidelně mění, našly kočky nové 
trvalé místo. víCe na str. 2
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Noviny pro občany města Liberce  Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—

Filmová DestinaCe. Liberec je významnou filmovou destinací. O  liberecké exteriéry i  interiéry historických budov mají zájem filmaři 
z  celého světa. Liberec si zahrál již v  řadě filmů. Naposledy v  září, kdy ve městě natáčela čínská společnost Film Makers v  čínsko -české 
koprodukci seriál Poslední vízum. Příběh vypráví o čínském velvyslanci v Rakousku Feng -Šan Ho, který na konci 30. let zachránil před nacisty 
tisíce Židů. Seriál bude mít celkem osm 150 minutových dílů(!), hraje v něm 30 českých herců (významnou roli má například Jan Révai) a je 
celkem možné, že kromě milionů diváků v Číně jej budou sledovat i diváci americké stanice TV FOX. Snímek pochází ze zasedací místnosti 
libereckých radních. Foto Jan Král

 X. 2015

liberec hraje ve výpravném 
seriálu z období nacismu
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nekončí vám občanka?
v roce 2015 končí desetileté období od poslední hromadné 
výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. 
Doporučujeme ověřit si, zda nekončí platnost i vašeho 
občanského průkazu.
Redakce

kočky se vrátí k plaze
na konci října se do centra liberce vrátí lidmi velmi 
oblíbené sousoší Kočky. plastiky se objevily před radnicí 
v roce 2010 a s přestávkami těšily především děti do 
loňského léta.
Pavel Chmelík

pozor na letišti!
při podzimním pouštění draků u libereckého letiště je 
nutné dávat pozor. podle aeroklubu liberec si totiž lidé 
vybírají i přistávací plochu a její bezprostřední okolí. 
neuvědomují si, že riskují život svůj i pilotů větroňů, které 
není při přistávání slyšet.

tři bílá koťata od výtvarnice 
Martiny Klouzové-Niubo se 
zanedlouho objeví nedaleko 
vodotrysků u  Obchodního 
centra Plaza. Sochy budou mít 
stejnou podobu jako při insta-
laci v září 2010. Dostaly nový 
bílý nátěr, nebudou chybět ani 
původní pestrobarevné skvrny.

„Moje prvotní myšlenka vytvořit 
sochu pro děti vznikla již před lety při 
sledování seriálu Teletubbies, který 
byl vytvořen na základě odborných 
studií dětské psychiky a jejich krité-
rií. Výsledkem byla, pro nás dospělé, 
poněkud zvláštní estetika i  dějová 
rovina seriálu, kterou však děti milova-
ly,“ uvedla již dříve sochařka Martina 
Niubo a doplnila, že původní návrh 
sousoší dotvářela ve spolupráci se 
svým pětiletým synem Brunem.

Veřejný prostor v Liberci oživuje 
plastikami společnost Spacium od 

roku 2001. Umělecká díla v  ulicích 
města jsou čas od času přemisťová-
na. Některá mohli lidé vidět nejprve 
před radnicí, podobně jako Kočky, jiná 
našla své místo rovnou v zajímavých 
lokalitách - například černá Koule 
Milana Housera nebo známá Snídaně 
obrů od Davida Černého pod knihov-
nou. Dřevění ptáci, také od Martiny 
Niubo, jsou u zoo, Marťan na Ještědu 
a podobně.

Jednou z nejoblíbenějších instalací 
byla velká dřevěná židle, která byla 
u radnice v letech 2005–2006. 

Kvůli nebezpečným situacím se 
na město Liberec s prosbou o pomoc 
obrátil Aeroklub Liberec.

„Dochází k narušování plynulosti 
a hlavně bezpečnosti letištního pro-
vozu včetně provozu letecké záchran-
né služby. Ta je nejvíce ohrožována 
draky, neoprávněně vypouštěnými 
v  prostorách letiště a  jeho okolí,“ 
uvedl vedoucí letového provozu 
Václav Kmínek. „Stává se, že přistávají-
cí letadlo musí přistání přerušit a opa-
kovat kvůli drakiádě a pohybu osob 

po vzletové dráze. Jako provozovatelé 
letiště se snažíme nebezpečným situ-
acím předcházet rozdáváním letáků, 
osazováním celého letiště informační-
mi a zákazovými cedulemi a osobními 
domluvami. Je to však málo,“ dodal.

Podle Václava Kmínka si Liberečané 
neuvědomují, že areál je především 
letištěm s aktivním vnitrostátním, ale 
i mezinárodním provozem. V centrální 
části plochy platí zákaz nejen pouště-
ní draků a venčení psů, ale i jakéhoko-
liv volného pohybu lidí. 

o  výměnU je možné požádat 
u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností a  v  Praze 
u úřadu městské části Prahy 1 až 22 
(tedy i mimo místo trvalého pobytu).

Doporučená lhůta k podání žádos-
ti je 30 až 60 dnů před koncem plat-
nosti stávajícího dokladu, nejpozději 
však do 15 pracovních dnů po dni, ve 
kterém došlo ke skončení platnosti 
občanského průkazu.

Pro vyřízení žádosti o  vydání 
nového průkazu za doklad, jehož 
platnost končí, je nutné předložit 
stávající občanský průkaz a případně 
další doklady, které osvědčují údaje, 
u kterých došlo oproti stávajícímu 
dokladu ke změně (např. diplom, 

rozsudek o rozvodu, oddací list atp.). 
Fotografie ani žádost nejsou potřeba, 
obojí je vyřízeno přímo na přísluš-
ném pracovišti. Za výměnu občan-
ského průkazu z  důvodu končící 
platnosti se neplatí žádný poplatek.

V  souvislosti s  připravovanou 
novelou zákona o občanských průka-
zech a cestovních dokladech upozor-
ňujeme občany, že zhruba od polo-
viny prosince 2015 až do konce roku 
nebudou přijímány žádosti o vydání 
nového občanského průkazu ani ces-
tovního dokladu. Stejně tak nebude 
možné v uvedeném období předávat 
již vyhotovené doklady. Doporuču-
jeme proto vyměnit si doklady do 
konce listopadu 2015. 

říjen 2015  aktuálně

editorial
milí liberečané,
léto se nám přehouplo do podzimu a v našem 

městě zavládlo typické sychravé počasí, které však 
ne všem připadá ponuré. Mnozí říkají, že k Liberci 
neodmyslitelně patří, někdo se na něj dokonce 
těší, protože v něm nachází inspiraci. My politici musíme být něčím inspi-
rovaní pořád. To se neobejde bez setkávání s lidmi.

V poslední době mám například radost ze spolupráce s místními 
dobrovolnými hasiči a městskou policií. Podařilo se nám rozpohybovat 
několik projektů, nad kterými jsme ještě nedávno teprve uvažovali. Jejich 
společným tématem je bezpečnost. Na tu by měla už brzy dohlédnout 
nová kamera městské policie, která bude střežit Malé náměstí a přilehlé 
Valdštejnské domky. Tuto lokalitu jsme doposud pod dohledem kame-
rového systému neměli. Přitom nejde o žádný zapadlý kout, ale o turisty 
vyhledávané historicky významné místo, které si zvýšenou pozornost 
zaslouží. Mimo posílení kamerového systému bude v nejbližší době 
strážníkům sloužit také nový automobil.

Za úspěšné považuji zapojení sboru dobrovolných hasičů z Krásné 
Studánky do přeshraničního projektu čtyř partnerských měst. Umožní 
nám získat dotace na pořízení speciálního dopravního automobilu vyba-
veného pro zásah při povodních, nového zásahového vozu či přívěsu pro 
práci na vodě. Pokud půjde vše dobře, dočkají se hasiči z Krásné Studánky 
také přestavby stísněné hasičské zbrojnice, kde již nemohou uchovávat 
nově pořizovanou speciální techniku. Kromě technického vybavení má 
projekt v budoucnu přinést efektivnější a lépe koordinovanou spolupráci 
a komunikaci mezi jednotlivými hasičskými sbory, a to zejména při řešení 
následků živelných katastrof.

Na závěr nemůžu opomenout úspěch libereckých fotbalistů, kteří 
mají v Evropské lize za sebou už dva zápasy. Po smolné domácí prohře 
s portugalskou Bragou fotbalisté Slovanu senzačně zabrali a po heroickém 
výkonu a s notnou dávkou štěstí zvítězili na půdě Olympique Marseille, 
čímž se udrželi ve hře o postup do jarní části druhé nejprestižnější evrop-
ské klubové soutěže. Teď čeká naše hráče nizozemský FC Groningen, se 
kterým se střetnou na stadionu U Nisy ve čtvrtek 22. října. Tak jim držme 
palce.  váš tibor batthyány

Pravidelně každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckým 
primátorem Tiborem Batthyánym možnost navštívit jej v kanceláři 

ve druhém patře historické budovy radnice.
Na návštěvu není potřeba si předem rezervovat termín.

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
aktuální termíny jsou 27. 10. , 10. 11. a 24. 11. mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA

Magistrát města Liberec bude pro veřejnost v době vánočních svátků

uzavřen
od čtvrtka 31. prosince 2015 do neděle 3. ledna 2016.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.
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rekonstrukce tramvajové 
tratě v rumunské ulici
modernizaci tramvajové tratě v rumunské ulici mezi 
šaldovým náměstím a terminálem Fügnerova připravuje 
Dopravní podnik měst liberec a jablonec nad nisou.
Jan Král

v zakázce volnočasové plochy 
postupovalo město správně
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úohs) potvrdil, že 
město liberec nepochybilo při zadávání veřejné zakázky na 
rekonstrukci a modernizaci tří školních hřišť, kterou město 
připravilo pod názvem „volnočasové plochy liberec i“.
Jan Král

ÚseK je 22 let od 
poslední rekonstrukce 
ve špatném technickém 
a  místy až havarijním 
stavu. Kvůli nárůstu 
silničního provozu 
a  vlivem chemické 
údržby v zimním období došlo k rych-
lému opotřebování prvků tramvajové 
tratě. Za hranicí životnosti jsou hlavně 
velkoplošné panely, ve kterých jsou 
koleje uloženy.

„Řidiči mají jistě zkušenost, že jízda 
po těchto opotřebených panelech 
není příjemná. Mimo to se zvyšuje 
hluková zátěž pro obyvatele přileh-
lých domů,“ uvedl náměstek primá-
tora pro technickou správu majetku 
města Tomáš Kysela.

Nyní je před zahájením projektové 
a legislativní přípravy rekonstrukce, 
aby vlastní stavba proběhla během 
letních měsíců roku 2017. Předpoklá-

dá se, že celý projekt 
modernizace tramva-
jové tratě bude z větší 
části (85 %) spolufinan-
cován z  prostředků 
Evropské unie. Nezbyt-
nou podmínkou pro 

získání dotace je snížení hlučnosti 
a vibrací tramvajového a silničního 
provozu. Dopravní podnik počítá 
s náklady ve výši 65 milionů korun.

Poslední kompletní rekonstrukce 
tramvajové tratě v úseku Rumunská – 
Šaldovo náměstí proběhla v roce 1993 
(po bývalé kino Adrie) a pokračovala 
v roce 1995 (okolo paláce Syner do 
Fügnerovy ulice). Tehdy se rekonstru-
ovala trať formou splítky, tedy na roz-
chod 1 000 mm i 1435 mm z důvodu 
přípravy na změnu rozchodu. Změna 
rozchodu proběhla roku 1998 v sou-
vislosti s  ukončením rekonstrukce 
úseku Viadukt–Kubelíkova. 

poDle poDnětU, který antimono-
polní úřad šetřil, mělo město postu-
povat chybně, když v únoru letošního 
roku změnilo výsledky výběrového 
řízení, aby vybralo levnějšího doda-
vatele.

Původní hodnoticí komise, složená 
mimo jiné ze členů bývalého vedení 
města, totiž vyřadila nejlevnější 
nabídku společnosti SWIETELSKY 
stavební, s. r. o., kvůli dvěma formu-
lačním chybám ve výkazu výměr. 
Nová komise došla k závěru, že tyto 
chyby jsou vysvětlitelné i odstranitel-
né. V postupu města tehdy neviděl 
problém ani poskytovatel dotace ROP 
Severovýchod.

Nabídka společnosti SWIETELSKY 
byla zhruba o dvě a tři čtvrtě milionu 
korun nižší než nabídka firmy Eurovia, 
jež skončila ve výběrovém řízení na 
druhém místě. „K nejlepší nabídce při-

stupovala původní komise nepřimě-
řeně formalisticky a tvrdě. Pochybení 
firmy SWIETELSKY bylo totiž skutečně 
formální a marginální,“ uvedl tehdy 
náměstek primátora Jan Korytář.

Antimonopolní úřad v září veškerá 
pochybení vyloučil. Postup města 
přitom kritizovala i část opozice, která 
jej označovala za nepřijatelné formál-
ní porušení zákona o veřejných zakáz-
kách a naopak prosazovala formální 
pohled na věc a trvala na vyloučení 
nejlevnější nabídky.

V  rámci projektu „Volnočasové 
plochy Liberec I“ dojde k  obnově 
sportovních hřišť libereckých základ-
ních škol – ZŠ Vrchlického, ZŠ Křížan-
ská a ZŠ Na Výběžku. Harmonogram 
počítá s dokončením nyní v říjnu. Pro-
jekt je spolufinancován z fondů EU. 
Stavba vyjde na 23,7 mil. Kč včetně 
DPH, z toho výše dotace činí 85 %. 

Využijte jedinečnou příležitost: Pořiďte si silného, stoprocentně 
spolehlivého a skvěle vybaveného kombíka Hyundai i30  
s fantasticky výkonným a úsporným dieselovým motorem 
CRDi, jen za neuvěřitelných 359 990* Kč! A udělejte to právě 
teď, protože nejpokrokovější technologie CRDi nikdy nebyla  
a možná už ani nebude dostupnější!

Auto BALVIN spol. s r.o. 
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno

Osedlejte si  
kombýka Hyundai i30

Hyundai i30 - kombinovaná spotřeba: 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2: 102-169 g/km. 
* Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí do odvolání.  
Neplatí pro velkoodběratele.

Inzerce

KarDinál se 17. listopaDU bude 
osobně podílet na slavnostním odha-
lení tramvajové zastávky Rybníček 
– René Matoušek a  další liberečtí 
signatáři Charty 77.

Zastávka je plánována jako pocta 
zhruba třiceti Liberečanům, kteří 
v letech 1977–1989 neváhali a zásad-
ní dokument moderních českoslo-
venských dějin podepsali.

„Myšlenka pozvat pana kardinála 
se zrodila spontánně ve chvíli, kdy 
jsme zjistili, že má s buřičem a jedním 
z nejaktivnějších libereckých char-
tistů, René Matouškem, část společ-
ného osudu. Oba v první polovině 
80. let pobývali z politických důvodů 
ve stejném vězení – na plzeňských 
Borech. Jestli se společně potkali, 
spíš jen trochu tuším, ale pana kardi-
nála se na to určitě zeptám. V tu dobu 
na Borech ostatně dlel i Václav Havel 
či Jiří Dienstbier,“ vysvětlil náměstek 
primátora Ivan Langr.

„Kardinál Duka přijede do Liberce 
již v ranních hodinách a jeho půlden-
ní program bude kombinací církevní 
a občanské části. V 9.30 hod bude pan 
kardinál sloužit v libereckém obnove-
ném kostele sv. Antonína Velikého 
slavnostní mši svatou, kterou zahájí 
návštěvu našeho města,“ potvrdil P. 
Radek Jurnečka, liberecký arciděkan.

v 11 hodin se pak kardinál Duka 
zúčastní odhalení zastávky na 
rybníčku, kde vysloví modlitbu 
za svobodu a demokracii.

Tomu předchází vzpomínkové 
shromáždění při příležitosti Dne boje 
za svobodu a demokracii u památ‑
níku obětem komunismu v jab‑
lonecké ulici (nad liebiegovou 
vilou) od 10.00. Odtud povede trasa 
pietního pochodu proti zapomínání 
právě k tramvajové zastávce Rybní-
ček v Tatranské ulici. Obě akce jsou 
v  režii statutárního města Liberec 
a Technické univerzity v Liberci. 

kardinál duka přijede 
17. listopadu do liberce
letošních oslav listopadové revoluce 
1989 se v liberci zúčastní kardinál římskokatolické 
církve v česku Dominik Duka.
Jana Kodymová

17. LiStopAdU

Kompaktní zvenku. Prostorný uvnitř. 
Hyundai ix20. Víc než jen kombi.

Hyundai ix20

Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,5-6,5 l/100 km, emise CO2: 119-154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.  
Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai.

Pořiďte si nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku - Hyundai ix20 s bohatou výbavou již od 259 990 Kč.
Zvenku upoutá stylovým designem a kompaktními rozměry. Posuvná zadní sedadla poskytnou jedinečnou 
variabilitu vnitřního prostoru a vše umocní obří kufr s velikostí od 570 do 1 486 litrů.
Vyšší posez zajistí pohodlné nastupování i vystupování a skvělý výhled z vozu.
Dopřejte si špičkovou kvalitu podloženou 5letou zárukou bez omezení ujetých kilometrů. 

Hyundai auto Koutek s.r.o  Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel.: +420 482 321 453  •  e-mail: hyundai@autokoutek.cz  •  www.hyundai.autokoutek.cz
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Lidové sady
Pøedprodej vstupenek dennì od 8 do 18 hodin, vèetnì víkendù. Rezervace www.evstupenka.cz.

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

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

21. 10. v 19.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC

23. 10. v 19.30 AG FLEK  KABÁJA

24. 10. v 19.00 TANÈÍRNA

26. 10. v 19.30 TARAFUKI

27. 10. v 19.30 DIVADLO SKLEP: BESÍDKA 2015

28. 10. v 19.30 

Agentura Harlekýn: PØÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

30. 10. v 19.30 JARRET

 &

 & SLÁVEK 

JANOUŠEK

31. 10. v 19.00 Divadlo Palace: A DO PYŽAM!

Boj o křesla již začal…
na rok 2016 jsme pro návštěvníky Divadla F. X. šaldy i malého 
divadla připravili velmi pestrý dramaturgický plán, který 
obsahuje čtrnáct nových inscenací.
Divadlo F. X. Šaldy

DivaDelní sezóna nabídne 
osvědčená díla i naprosté novinky, 
autory české i světové. Zajistěte si 
proto včas abonentku, jejíž výhodou 
je nejen výrazně lepší cena, ale i stálé 
místo v hledišti, divadelní zpravodaj 
Xaver do vaší schránky a pro nové 
předplatitele kniha o historii našeho 
divadla.

Pro mimoliberecké abonenty 
poskytujeme slevu podle vzdálenos-

ti, kterou dojíždějí. Zkrátka chceme 
dát najevo, že si svých nejvěrnějších 
diváků opravdu vážíme.

Obnovit předplatné si můžete do 
20.  listopadu.  2015 (stávající abo-
nenti sezóny 2015). Po tomto termí-
nu budou místa uvolněna pro nové 
zájemce!

Předplatného pro nové zájemce 
o abonmá bude uzavřeno 22. pro-
since 2015. 

www.saldovo ‑divadlo.cz28.

27.

ř í jna

ř í jna

Den otevřených Dveří 
liberecké raDnice

beseDa s kosmonautem 
olDřichem Pelčákem

Návštěvníci mohou ve státní svátek 28. října 2015 nahlédnout do 
reprezentačních prostor historické budovy radnice  a vystoupit na 
věž s průvodcem každých 30 minut v době od 9 do 14 hodin. 
Časové vstupenky na věž budou k dispozici od 8.30 ve vestibulu 
radnice.  Prohlídky se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Statutární město Liberec zve občany u příležitosti 
Dne vzniku samostatného československého státu 
na návštěvu historické budovy radnice.

V předvečer  Dne otevřených dveří na liberecké radnici jste zváni na oje-
dinělou besedu s plk. Ing. Oldřichem Pelčákem na téma kosmonautika.

Uslyšíte poutavé vyprávění o přípravě a výcviku  kosmonautů, kterého 
se přednášející před 37 lety spolu s Vladimírem Remkem zúčastnil. Před-
náška bude doplněna zajímavou doprovodnou prezentací. 

 Věž a balkon
 Obřadní síň
 Kancelář primátora
 Kanceláře náměstků primátora

radnice 9.00 – 14.00

27. 10. od 17 hodin v kavárně kino káva 
(kino varšava, Frýdlantská 285)

Vstup na obě akce je zdarma www.liberec.cz                www.visitliberec.eU
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Bez textilu by 
nebylo oděvu
Druhý ročník soutěže mladých módních návrhářů oděv 
a textil, liberec 2015 aneb bez textilu by nebylo oděvu 
předčil svou loňskou premiéru. Uskutečnil se 24. září 
v prostorách technické univerzity liberec. pod ještědem se 
zrodila akce, která zdařile navázala na svou předchůdkyni ze 
70. a 80. let minulého století „mladý módní tvůrce zenit“.
Zuzana Pechová

oDvaha, se KteroU se před 
dvěma roky pustily učitelky SPŠ 
textilní Liberec Alena Benešová 
a Jana Kočí do organizování soutě-
že pro žáky základních a středních 
škol, se vyplatila. Druhý ročník 
přilákal větší počet účastní-
ků a získal podporu dvou 
desítek významných part-
nerů a sponzorů. Propoje-
ní pořadatelské školy SPŠ 
textilní Liberec a  Fakulty 
textilní TUL se ukázalo jako 
velmi šťastné a funkční.

V  úvodní nesoutěžní pře-
hlídce pořadatelské školy nemoh-
ly chybět úspěšné kolekce loň-
ského školního roku – Snow 
fashion, která si přivezla 
bronz z  Avantgardy v  Lysé 
nad Labem, a kolekce V zajetí 
tisku, jež se stala absolut-
ním vítězem soutěže Módny 
návrhár 2015 ve slovenském 
Ružomberoku.

Soutěžní klání pak hodnotila 
šestičlenná porota v čele se sty-
listkou a módní redaktorkou 
Klárou Klempířovou. Porotci 
neměli jednoduchý úkol. 
Museli vybírat z  63 sou-
těžních kolekcí plných 
kvalitních a invenčních 
návrhů.

Malí návrháři ze 
z ák ladních škol 
Libereckého kraje 
předvedli vše, co 
charakterizuje pře-
hlídky zavedených 
tvůrců: nápa-
ditost, vtipné, 
místy až diva-
delní provedení 
kolekcí (Alenka 
v  říši divů od 
Tima Burto-
na). Cenu pro 
vítěze, pro 
v š e c h n y 
kategorie 
jí navrh-

la a zhotovila Střední škola řemesel 
a služeb z Jablonce n. N., si za kolekci 
I v dešti je krásně odnesla děvčata 
z dívčího klubu liberecké ZŠ U Soudu.

Novinkou letošního ročníku byla 
kategorie Mileta nás obléká 

(textilní firma Mileta z Hořic 
dodala materiál, z  něhož 
soutěžící vytvořili kolek-
ce). První cenu si odvezla 
za kolekci Léto v  Norsku 
Markéta Myslivcová ze 

Střední školy oděvní 
z  Červeného Kos-

telce. V  druhé 
kategorií určené 

pro střední 
školy se 
sešla velká 
konkuren-
ce a ocenit 

j e n  t ř i 
kolekce bylo 

skoro nemožné. 
Nakonec porota 

rozho dla ,  že 
1. cenu si do 
Kladna odve-
zou Karolína 
Černá a Nikola 
Škorpilová za 
kolekci Káva 

o  páté. Své 
ceny rovněž 
udělil časopis 

Burda Style, který 
umožnil svým 
čtenářům hlaso-
vat o soutěžních 
modelech na 
svých faceboo-
kových strán-
kách.

O   z p e - 
stření soutěžní-
ho dne se posta-

ral mladý popu-
lární zpěvák , 
textař a kytarista, 

absolvent SPŠT 
Liberec, Sebas-
tian. 

druháčci ze sokolovské 
v poslanecké sněmovně
na pozvání poslankyně jany pastuchové se děti ze ii. a 
zš sokolovská podívaly v rámci vernisáže fotografií dětí a lidí 
s Williamsovým syndromem „poznejte Willíky“ do poslanecké 
sněmovny.
Pavlína Roudná, zástupkyně ředitelky ZŠ Sokolovská

výstava vzniKla ve spolupráci 
nadačního fondu MA -MA Foundation 
a spolku pro Williamsův syndrom Willík.

Williamsův syndrom je vzácné 
genetické onemocnění, kterým trpí 
také „Willík“ z této třídy Bartoloměj, 
který je mezi intaktní děti integrován 
od prvního ročníku. Děti mají i novou 
kamarádku Kačenku, která je také 
„Willík“, ale do školy půjde až za rok.

Výlet se vydařil. Děti si prohlédly 
orloj, viděly Prahu z  výšky Staro-
městské radnice, prošly se po Karlově 
mostě, svezly se metrem a odpole-
dne navštívily výstavu Večerníčků. 
Z výletu si vedle zážitků přivezly také 
dárečky, které ve sněmovně od paní 
poslankyně dostaly. Chutnala také 
pizza k obědu a koláčky ke svačině 
ve sněmovně. 

maskot obří pastelky přivítal 1.  září děti v  ostašovské školce 
pastelka. čekala na ně vyzdobená školka, balónky, zdravé mlsání 
ve tvaru pastelek a vláčků, nově zrekonstruovaná třída i usměvavé 
paní učitelky, které pro děti s láskou vše připravily.

 Foto: MŠ Pastelka

Z vítězné kolekce kladenských 
děvčat Káva o páté.
 Foto: funke.cz

vítání předškoLáčků tradice pokračuje!
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jeDnalo se o jazykově vzděláva-
cí pobyt pro žáky základních škol 
a víceletých gymnázií a na jazykové či 
metodologické kurzy pro pedagogy 
cizích jazyků. Zpočátku představo-
val náš projekt boj s časem. Přípravy 
musely být realizovány během léta 
– vybrat místo pobytu, vytipovat 
památky, sestavit doprovodný tým 
učitelů, namotivovat žáky, zrealizovat 
veřejnou zakázku na výběr cestovní 
kanceláře, připravit program zájezdu 
a informace pro žáky i rodiče.

Vše se úspěšně podařilo připravit 
a  v  sobotu 12.  září vyjel z  Liberce 
autobus s  40 žáky a  4 učitelkami 
angličtiny. Anglie přivítala naše ces-
tovatele skutečně romanticky, výhle-
dem z trajektu na křídové útesy zalité 

vycházejícím sluncem. A další výjevy 
známé z hodin angličtiny následovaly.

První a  poslední den v  Anglii se 
školní výprava seznámila s královskou 
metropolí, Londýnem. V Londýně si 
děti vyzkoušely všechny druhy dopra-
vy. Při jízdě lanovkou přes řeku Temži 
obdivovaly srdce Londýna, cestou 
nadzemní dráhou poznaly běžný ruch 
a shon velkoměsta, od kterého si odpo-
činuly při cestě lodí po Temži. Nechy-
běla ani jízda populárním double dec-
kerem a stoupání téměř k oblakům na 
pověstném obřím kole London Eye.

Místem pobytu se pro školní expe-
dici stalo město na jižním pobřeží 
Eastbourne. Cestovatelé zde poznali 
skutečný anglický kolorit. Žáci si mohli 
díky ubytování v anglických rodinách 

vytvořit představu o běžném životě 
Angličanů, navštěvovali eastbourn-
skou školu. Anglie se dětem kromě 
své přívětivosti a pohostinnosti pro-
jevila typicky anglickým humorem 
v  podobě klasického anglického 
počasí. Zatímco jejich rodiče v Liberci 
„trpěli“ při tropických vedrech, naši 
chlapci a děvčata si užívali zimu, déšť 
a studený vítr.

První návštěvu Anglie si cestovatelé 
nenechali zkazit a statečně bojovali 
s nepřízní počasí. Každý den přinesl 

nové zážitky, překvapivé poznat-
ky a dojmy. Na školních webových 
stránkách byla vytvořena online 
reportáž o aktuálním dění. Přinášela 
informace o programu, o dojezdech, 
o počasí a součástí se staly i oblíbené 
fotografie, jež celou atmosféru auten-
ticky dokreslovaly. Úspěšná expedice 
vyvolala nadšení mezi žáky i v řadách 
rodičů. A proto již nyní připravujeme 
na jaro další zájezd. Tentokrát budeme 
objevovat svéráznou krásu severu 
Anglie. 

Žáci Zš u školy poznávali Anglii
základní škola U školy má ráda výzvy. a proto, když se nám 
jedna velice atraktivní ke konci minulého školního roku přímo 
z mšmt nabídla, neváhali jsme. nebyla to totiž výzva ledajaká.
Veronika Nicole Švarcrová, vedoucí zájezdu, a Radek Hanuš, ředitel ZŠ U Školy

připravená novela školského 
zákona (561/2004 Sb.), kterou 23. 9. 
již projednala vláda, totiž sváže od 
1. 1. 2017 zejména velkým městům 
ruce v oblasti předškolního vzdělá-
vání.

Právě ve školství přitom legis-
lativní změny nastávají prakticky 
permanentně: školský zákon od 
svého vzniku dostane již svou 40. 
verzi, takže novelizace kdejakého 
jeho paragrafu připadá v průměru 
na každý započatý kvartál. O jakém-
koli alespoň střednědobém pláno-
vání školství na území města si tak 
můžeme nechat leda zdát. A to zvláš-
tě v situaci, kdy nová znění zákonů 
navíc zpravidla doprovázejí odkazy 
na neexistující prováděcí předpisy 
(vyhlášky, nařízení), na jejichž sepsání 
se pak čeká i několik dalších měsíců.

Mateřské školy, zřizované městem 
Liberec, jsou již léta těžce zkoušeny 
nedostatkem kapacit, a  přestože 
dětí stále ubývá, i  budoucnost se 
paradoxně zdá být chmurná. Jak 
už ve zkratce prolétlo médii, mšmt 
chce novelou mj. zavést deseti‑
letou povinnou školní docházku 
či garanci míst pro všechny děti 
od 4. a později i od 3. roku věku. 
O čem se ale prakticky nemluví, nebo 
takticky mlčí, jsou chystané spádo‑
vé obvody mš (= garance, že každé 
dítě, bydlící v obvodu, najde místo 

v  konkrétní školce), jako je tomu 
u škol základních. Jestliže první dva 
kroky znamenají zvýšení tlaku na 
stále nedostatečné kapacity v MŠ, 
pak ten třetí je naprostou katastrofou 
pro každou síť předškolních zařízení, 
v níž převažují malé rodinné školky se 
dvěma či třemi třídami. A takových je 
z libereckých 31 MŠ hned 16.

V takto postaveném systému je 
prakticky nemožné narýsovat opti-
mální spádové obvody a řídit v nich 
povinnou školní docházku. Jinak 
řečeno, nezbude nám v blízké době 
asi nic jiného než síť výrazně upravit. 
A protože vývoj zákona sledujeme 
kontinuálně od jara, připravili jsme již 
návrh určitých změn, které v součas-
né době připomínkujeme s experty 
i politiky.

Jako inkluzivně a sociálně oriento-
vaný politik některé ministerské ideje 
vítám (povinný poslední ročník před-
školního vzdělávání nepochybně 
povede ke snížení znevýhodnění dětí, 
které dnes MŠ například ze sociál- 
ních důvodů nenavštěvují, garance 
míst pro čtyřleté zase může usnadnit 
slaďování rodičovských a profesních 
rolí), na pováženou však zůstává jak 
neustálé zasahování do pravomocí 
samospráv shora, tak především 
způsob, jakým MŠMT ke konkrétním 
legislativním návrhům přistoupilo. 
K překopání systému předškolního 

vzdělávání totiž dochází na základě 
dat na okresní úrovni (přesněji na 
dostupnosti volných míst v mateř-
ských školách v letech 2015 a 2016 
v 77 českých a moravských okresech), 
což je ale naprosto mimo chápání. 
Každá samospráva má totiž zodpo-
vědnost za školství v hranicích své 
obce/města, takže uvažovat jakkoli 
nad tyto meze je zjevný nesmysl.

Například v rámci okresu Liberec, 
což není nic víc než geografická jed-
notka, je volných míst ve školkách 
dostatek (r. 2015 – 403, r. 2016 – 662), 
naopak v mnoha případech v obcích 
a  městech včetně Liberce desítky 
a stovky míst chybějí. Je to důsledek 
toho, že řada dětí z menších obcí končí 
v libereckých školkách, protože rodiče 
jezdí do krajského města třeba za 
prací, nebo proto, že naše mateřinky 
mají jako vzdělávací zařízení opravdu 
dobrou úroveň (potvrzeno mnohými 
kontrolami České školní inspekce).

Opačná cesta, tedy zájem libe-
reckých rodičů umisťovat své děti 
do školek v  menších obcích, ale 
pochopitelně už nefunguje. Projde            -
-li novela beze změny, budou moci 
obce bez vlastní školky navíc nově 
požádat krajský úřad i o vymezení 
spádu v  sousední obci (podobně 
u základních škol), a to na celé dva 
roky dopředu. Že na to doplatí zase 
jen velká města, je nabíledni.

N i k o h o 
už nezajímá, 
že například 
provoz libe-
reckých školek 
(vč. poměru 
na děti mimo-
městské) či navyšování jejich kapacit 
hradí výhradně daňoví poplatníci libe-
rečtí a že povinnost zabezpečit školní 
docházku svým dětem má ze zákona 
každá obec zvlášť.

Tento problém je nicméně ana-
logický i jinde – v celém Česku jsou 
totiž jen tři okresy, v nichž v letech 
2015 a 2016 nenajdeme volná místa 
v  mateřských školách – Praha-
-východ, Praha -západ a Most.

Trochu se obávám, že právě příklad 
pražských (středočeských) okresů 
může v  budoucnu znamenat úče-
lové směřování dotačních titulů na 
posílení kapacity hlavně do centra. 
Vskutku by mě v tuto chvíli zajímalo, 
jak jsou na tom s kapacitami v mateř-
ských školách právě jednotlivá velká 
města a zda u nich novela školského 
zákona obstojí. Otázkou je, zda se 
tím zjišťováním bude – participaci 
navzdory – někdo na ministerstvu 
vůbec namáhat.

Z  mého pohledu každopádně 
platí: tam, kde je špatná vstupní 
analýza, nemůže být dobrý ani 
výsledek. 

Jak svázat samosprávám ruce? novým školským zákonem!
ministerstvo školství (mšmt) chystá další velký zásah do pravomocí obecních samospráv.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Workshop o zdravém stravování
ve školách II.

4. listopadu 2015 od 9.00 do 12.00
Workshop je určen zaměstnancům školních jídelen i ředitelům 

škol v zasedací místnosti č. 11. historické radnice

Tématem budou prezentace z dobrých příkladů praxe, tj. škol zapojených různých 
procesů certifikace – MŠ Korálek, Aloisina výšina (Zdravá školní jídelna), 
MŠ Malínek, Kaplického (Skutečně zdravá škola) a ZŠ Kaplického (Jídelna snů). 
Chybět nebude ani ochutnávka ze zdravé výživy.

Ivan Langr
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reKtorovi teChniCKé univerzity 
v Liberci, zdeňku Kovářovi, by mělo 
být Čestné občanství města Liberec 
za rok 2015 uděleno in memoriam. 
Pedagog Zdeněk Kovář byl prvním 
rektorem Vysoké školy strojní a textil-
ní, svobodně zvoleným po roce 1989, 
a zasloužil se o její přerod v Technic-
kou univerzitu v Liberci. V letech 1998 
až 2002 byl členem Zastupitelstva 
města Liberec.

„Profesor Kovář svoji odbornou 
a pedagogickou činností vynikajícím 
způsobem reprezentoval univerzitu 
a město Liberec,“ vysvětluje nomi-
naci Technické univerzity v Liberci 
Ivan Langr, náměstek primátora, 
a dodává: „Svým morálním kreditem 
pomáhal aktivně budovat občanskou 
společnost a rozvíjet principy svobo-
dy a demokracie.“ Profesor Zdeněk 
Kovář zemřel 14. prosince 2014 ve 
věku nedožitých 85 let a  čestné 
občanství je mu navrhováno za 
mimořádné zásluhy o rozvoj města.

Čestné občanství města za rok 2016 
by měl u  příležitosti 75. narozenin 
(21. 4. 2016) obdržet také výtvarník 
a sochař markus lüpertz. Narodil 
se v roce 1941 v Liberci, v roce 1948 
rodina uprchla do Německa a usadila 
se ve městě Rheydt v Porýní. Po stu- 

diích na slavné Kunstakademii Düssel-
dorf je od roku 1961 jako malíř, sochař 
i básník řazen ke světově uznávaným 
představitelům neoexpresionismu. 
Jeho díla jsou zastoupena v mnoha 
významných muzeích nebo zdobí 
veřejný prostor několika evropských 
měst (Berlín, Paříž, Mnichov, Salzburg 
aj.). První výstava Lüpertzových děl 
v ČR se uskutečnila za autorovy osobní 
účasti v roce 2011 v Oblastní galerii 
Liberec. Čestné občanství je navrho-
váno za mimořádné zásluhy o umění 
a reprezentaci města Liberce.

Medaili města Liberec za rok 2016 
navrhuje rada města udělit bývalé‑
mu řediteli zoologické zahrady 
liberec josefu janečkovi, jako 
ocenění za občanské zásluhy, u pří-
ležitosti jeho nadcházejících 80. naro-
zenin (19. 9. 2016). Josef Janeček vedl 
libereckou zoo od roku 1982 do roku 
2004. Ivan Langr o působení ředite-
le Janečka upřesňuje: „Za jeho éry 
vstoupila ZOO Liberec do Evropské 
asociace zoologických zahrad a akvá-
rií a následně i do Světové asociace 
zoologických zahrad a akvárií, což je 
vrcholem diplomatického i chovatel-
ského úsilí každé zoo, významně také 
rozšířil chovatelské sbírky a přispěl 
k rozsáhlé modernizaci expozic.“ 

sportovní areál město vykou-
pí za 8,6 milionu Kč, což představuje 
výši dluhu. Stane se tak jeho vlastní-
kem a nadále zachová přístup veřej-
nosti na stadion. Hřiště využívá také 
Základní škola Česká a mnoho dalších 
libereckých sportovních oddílů.

„Nechtěli jsme riskovat, že by sta-
dion v exekuční dražbě koupil někdo 
na spekulaci, proto jsme navrhli toto 
řešení. Příznivé je i  to, že můžeme 
zaplatit ve splátkách. Podle znalecké-
ho posudku dosahuje tržní hodnota 
nemovitostí 28,3 milionu Kč. Z hle-
diska města se tak jedná o výhodnou 
transakci,“ vysvětlil náměstek primá-

tora Jan Korytář. TJ Sokol Doubí zís-
kala fotbalový stadion ve Vesci v roce 
2007 na základě směnné smlouvy se 
statutárním městem Liberec.

Nemovitosti měly být předmětem 
daně z příjmu právnických osob za 
zdaňovací období roku 2007. Daň 
byla doměřena dodatečným plateb-
ním výměrem, ale dosud zůstala neu-
hrazena, a není v silách sportovního 
oddílu ji zaplatit.

Exekuce by podle vedení TJ Sokol 
Doubí způsobila faktický zánik tělo-
výchovné jednoty, která patří mezi 
nejstarší na Liberecku (založena 
v roce 1922). 

liberec udělí dvě nová čestná 
občanství a medaili za zásluhy
na návrh rady města projedná říjnové zastupitelstvo 
udělení čestného občanství města liberec pro léta 2015 
a 2016 a udělení medaile města liberec pro rok 2016 
známým libereckým osobnostem.
Jana Kodymová

Město zachrání stadion ve vesci
město liberec zachrání fotbalový stadion ve vesci, 
který je v majetku tj sokol Doubí a hrozí mu exekuce 
kvůli osmimilionovému dluhu vůči finančnímu úřadu za 
nezaplacenou daň z příjmu.
Jan Král

zprávy z rady zprávy z rady
 Rada města 15. září 2015

Řídicí výbor IPRÚ se rozšíří
O dalších pět členů na celkových 

osmnáct se rozroste Řídicí výbor 
Integrovaného plánu rozvoje území 
(IprÚ) pro území Liberec – Jablonec 
nad Nisou. v  reakci na požadavek 
zapojení menších obcí do činnos‑
ti řídicího výboru zasednou vedle 
současných třinácti členů v  orgánu 
nově dva zástupci obcí z  Liberecka 
a Jablonecka.

Osmnáctým členem (bez hla‑
sovacího práva) a  současně novou 
manažerkou IprÚ se stane Barbara 
Steinzová, kterou ve výběrovém ří‑
zení na tuto pozici vybrali zástupci 
obou statutárních měst. O  jejím 
jmenování, stejně jako o  doplnění 
členů řídicího výboru, musí ještě 
rozhodnout zastupitelstvo města.

Praktické školy budou 
sloučeny do ZŠ Orlí

dvě základní školy určené pro 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tedy zŠ 
praktická Gollova a  zŠ praktická 
a  zŠ speciální Orlí, se od 1.  led‑
na  2016 sloučí. Sloučená příspěv‑
ková organizace ponese název 
základní škola, Liberec, Orlí 140/7 
a přejdou na ni veškerá práva, po‑
vinnosti a  závazky obou součas‑
ných praktických škol.

„administrativním sloučením 
vznikne subjekt s  jedním vedením, 
aniž by muselo dojít k přesunu per‑
sonálních či technických kapacit. 
Jde o systémový krok, který sjedno‑
tí a ucelí oblast speciálního vzdělá‑
vání na území města,“ komentoval 
náměstek primátora Ivan Langr 
s  tím, že sloučení obou škol ještě 
budou muset schválit zastupitelé.

Město tak reaguje na legislativní 
změny v oblasti vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřeba‑
mi a  na trend inkluzivního vzdělá‑
vání. dalším impulzem byla žádost 
ředitelky zŠ Gollova o  uvolnění 
z  funkce. Ředitelkou zŠ Orlí bude 
od 1. ledna 2016 stávající ředitelka 
zŠp a zŠS Orlí dana Studničková.

Nájemné pro gymnázium
radní schválili uzavření dodatku 

č. 3 k nájemní smlouvě s podještěd‑
ským gymnáziem, s. r. o., který upra‑
vuje výši nájemného na další roky. 
Nájemné v jedné z budov zŠ Soko‑
lovská o výměře 2 089 m2 doposud 
činilo 2 089 Kč ročně, tedy 1 korunu 
za m2 na rok. po jednání s vedením 
gymnázia bylo dohodnuto postup‑
né zvyšení nájemného. v roce 2015 
se navýší na 50 000 Kč, v  roce 
2016 na 100 000 Kč, v  roce 2017 
na 150 000 Kč a od roku 2018 bude 
ve výši 200 000 Kč za rok.  

 Rada města 6. října 2015

Liberec chce omezit narůst 
komerčních ubytoven

Město Liberec chce zabránit růstu 
nových komerčních ubytoven, které 
se stávají pastí pro sociálně slabé 
občany závislé na dávkách hmotné 
nouze. proto připravuje vydání no‑
vého územního opatření o stavební 
uzávěře na celý sektor přechodného 
ubytování do vydání nového územ‑
ního plánu. Město tímto krokem 
nechce omezovat rozvoj cestovního 
ruchu a podnikání, proto si současně 
ponechává možnost udělení výjim‑
ky, aby neblokovalo výstavbu hotelů 
či penzionů, jejichž záměry bude po‑
suzovat individuálně.

Stavební uzávěra dočasně za‑
staví přeměnu objektů, sloužících 
dnes jinému účelu, na stavby uby‑
tovacích zařízení. Její vyhlášení 
předpokládá magistrát na počátku 
příštího roku.

Kamera dohlédne na 
Valdštejnské domky

O další kameru rozšíří Městská 
policie Liberec svůj kamerový a do‑
hlížecí systém. Nová otočná kame‑
ra bude dohlížet na lokalitu Malé‑
ho náměstí a  zejména na větrnou 
ulici, kde stojí známé valdštejnské 
domky. pořízení a instalace kamery 
vyjde na 162 tisíc korun vč. dpH.

„Tuto lokalitu jsme doposud pod 
dohledem kamerového systému ne‑
měli. přitom nejde o žádné zapadlé 
místo. větrná ulice, která patří mezi 
nejkratší a nejužší ve městě, přita‑
huje mnoho turistů,“ uvedl primátor 
Tibor Batthyány, který o  umístění 
kamery u  valdštejnských domků 
jednal letos také s vedením soused‑
ní Střední průmyslové školy staveb‑
ní, jež o domky pečuje.

Městský kamerový systém má 
nyní 28 bodů a je celý převeden do 
digitalizované podoby.

Divadelní klub od listopadu 
s novým nájemcem

divadelní klub Jimmy’s v budově 
divadla F. X. Šaldy bude mít od lis‑
topadu nového nájemce a provozo‑
vatele. rada města schválila návrh 
ředitelky dFXŠ Jarmily Levko na 
uzavření pětileté smlouvy se spo‑
lečností Star Clubs Liberec, s. r. o. 
Nový nájemce za dobu kontraktu 
divadlu zaplatí 3 150 000 Kč, tj. 
52 500 Kč za měsíc. „Klub by měl 
splňovat určité nároky na kvalitu 
nabízených služeb a  důstojné pro‑
středí s ohledem na umístění v his‑
torické budově divadla. I  proto, že 
bychom klub rádi využívali napří‑
klad pro oficiální akce jak divadla, 
tak i města,“ dodal primátor Liber‑
ce.   www.liberec.cz/rada



8 liberecký zpravodaj říjen 2015  zprávy z radnice

„i KDyž naše příspěvkové organiza-
ce vydávají pravidelné výroční zprávy, 
mnozí zastupitelé bohužel o  jejich 
činnosti slyší jen jednou za rok při 
projednávání rozpočtu. Jako je ale 
pro město zásadní mít přehled o hos-
podaření, o péči o svěřený majetek, 
veřejných zakázkách či návštěvnic-
kých výsledcích PO, je pro organizace 
klíčové dostat k zastupitelům nejen 
každodenní provozní informace, ale 
i své rozvojové plány a potřeby. Slibuji 
si, že právě dozorčí rady tento obou-
stranný prostor poskytnou,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro školství, 
sociální věci, cestovní ruch a kulturu 
Ivan Langr, do jehož gesce PO spadají.

Dozorčí rady, jejichž zřízení je 
i  jedním z dílčích cílů zpracovávané 
aktualizace protikorupční strategie 
města, by se měly scházet nejméně 
šestkrát za rok a sledovat mj. hospo-
dárné a efektivní nakládání s financemi 
i majetkem města, projednávat návrhy 
rozpočtů, roční uzávěrky i  rozbory 
činnosti, ale také otázky související 
s rozvojem příspěvkových organizací 
a plánovanými investičními záměry.

„Dozorčí rady budou tří až pěti-
členné a budou politickým orgánem. 
O  jednotlivé kandidáty jsem již na 
základě určitých kritérií požádal 
všechny kluby zastoupené v zastupi-
telstvu. Nic nebrání tomu, aby začaly 
pracovat ještě letos na podzim,“ uvedl 
náměstek Langr. Dozorčí rady přitom 
fungují u řady kulturních a sociálních 
příspěvkových organizací města Brna, 
Chomutova, Zlína a dalších.

Náměstek Langr nicméně ustave-
ním rad sleduje ještě jeden aspekt 
– možnou spolupráci s  Libereckým 
krajem na spolufinancování některých 
PO s regionálním dosahem.

„Pokud se s krajem na spolufinanco-
vání PO v budoucnu dohodneme, není 
problém přepustit jeho zástupcům 
v rámci jakési sdílené správy nad orga-
nizace část míst v dozorčích radách. 
Takto – se správní a dozorčí radou – by 
ostatně po roce 2017 měly pracovat 
i  tzv. veřejnoprávní instituce v  kul-
tuře, do nichž se budou moci podle 
připravovaného zákona transformovat 
z příspěvkových organizací například 
divadla,“ dodal náměstek Langr. 

Přeshraniční projekt má v budouc-
nu přinést efektivnější a  lépe koor-
dinovanou spolupráci a komunikaci 
mezi jednotlivými hasičskými sbory, 
a to zejména při řešení následků živel-
ných katastrof.

Za Liberec se projektu zúčastní 
dobrovolní hasiči z Krásné Studánky, 
kteří by se v následujících letech měli 
dočkat obnovy technického vyba-
vení (rychlý technický zásahový vůz, 
dopravní automobil pro devět osob 
a přívěs pro práci na vodě) a přestavby 
hasičské zbrojnice.

„Je to jedna z  prvních žádostí 
o dotace, kterou naše nové oddělení 
získávání dotací připravilo. Věřím, že 

bude úspěšná,“ doplnila Lucie Nos- 
witz, vedoucí oddělení získávání 
dotací libereckého magistrátu. Eko-
nomický náměstek Jan Korytář k tomu 
říká: „Touto žádostí začíná naše úsilí 
o maximální využití dotací v dalších 
letech. Cílem je pro město získat něko-
lik miliard na jeho další rozvoj.“

Liberec podal žádost o dotaci do 
operačního programu přeshraniční 
spolupráce Svobodný stát Sasko – 
Česká republika 2014–2020, což bude 
hlavní zdroj financování. Liberec může 
získat 16,9 milionu korun, což předsta-
vuje 85 % z celkových výdajů projektu. 
Pěti procenty navíc přispěje státní roz-
počet. 

příspěvkové organizace 
města s dozorčími radami
velké příspěvkové organizace města (dále po) – zoologická 
zahrada liberec, botanická zahrada, Divadlo F. X. šaldy, 
naivní divadlo liberec, Dětské centrum sluníčko, Centrum 
zdravotní a sociální péče a Komunitní středisko Kontakt mají 
nově dozorčí rady. Cílem je vnést do systému správy po další 
kontrolní prvek, ale také zvýšit prostupnost informací mezi 
organizacemi a jejich zřizovatelem, tedy městem.
Redakce

Kromě aKtUálníCh informací 
o stavu přípravy Integrovaného plánu 
rozvoje území se rozvinula intenzivní 
diskuse, kde došlo k vyjasnění mnoha 
otázek. Ukázalo se i  to, že některé 
problémy vycházejí spíše z nedorozu-
mění, než z toho, že by město nechtělo 
s dalšími obcemi spolupracovat.

Jan Korytář nabídl starostům ještě 
jedno kolo jednání o projektech, které 
by bylo možné do procesu přípravy 
IPRÚ zařadit.

„Jsem rád, že se setkání uskutečnilo. 
Bude          -li to pokračovat v tomto duchu, 
tak to bude jedině dobře. Spousta 
z nás se dozvěděla nové věci,“ uvedl 
starosta Janova nad Nisou, Daniel 
David.

Obcí ve strategickém územním plá-
nování je celkem 24. Přípravou IPRÚ se 
statutární město Liberec zabývá od roku 
2014. Oblasti, ve kterých lze o dotaci 
prostřednictvím IPRÚ žádat, jsou čtyři: 
zaměstnanost, sociální soudržnost, 
vzdělávání a udržitelná mobilita. Další 
oblasti (např. životní prostředí, zdravot-
nictví) jsou podporovatelné z Operač-
ních programů pouze prostřednictvím 
individuálních projektů. V únoru 2016 
je naplánováno předložení strategic-
kého dokumentu IPRÚ ke schválení do 
zastupitelstev měst Liberec a Jablonec 
nad Nisou, který na zařijovém jednání 
zastupoval Lukáš Pleticha, náměstek 
primátora pro rozvoj statutárního města 
Jablonec nad Nisou. 

liberec jednal se starosty 
okolních obcí o iprÚ
v září se setkali zástupci liberce se zástupci obcí, které jsou 
začleněny do integrovaného plánu rozvoje území liberec – 
jablonec nad nisou (iprÚ). schůzku zorganizoval náměstek 
primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace jan 
Korytář s kolegy z odboru strategického rozvoje.
Jana Kodymová

Kino lípa měl od roku 2000 na zákla-
dě smlouvy mezi městem Liberec 
a Michalisem Dzikosem v nájmu Filmo-
vý klub Liberec. Zlom nastal na konci 
roku 2011, kdy Filmový klub ukončil čin-
nost a město následně neurčilo dalšího 
provozovatele kina, přestože jej k tomu 
smlouva s M. Dzikosem zavazovala.

Město prostory bývalého kina 
využívalo jen k uskladnění mobiliáře 
a k příležitostnému promítání. V únoru 

2014 proto majitel budovy poslal první 
výzvu k úhradě částky 161 756 Kč, která 
měla pokrýt období do roku 2014. 
Kvůli neexistující smlouvě ale peníze 
nakonec nebylo možné zaplatit.

Problematiku kina Lípa začalo 
intenzivně řešit až nové vedení města 
a  liberečtí radní nyní odsouhlasili 
finanční narovnání vztahu ve výši 
556 064 Kč, které město uhradí ve dvou 
splátkách. 

Město se dohodlo s majitelem 
bývalého kina lípa
město liberec přistoupí na mimosoudní dohodu a uhradí 
za bývalé kino lípa dluh z let 2013 až 2015, který vznikl po 
odchodu Filmové klubu z kina na konci roku 2011.
Redakce

Zachraňují přes hranice
novou hasičkou techniku a lépe koordinovanou spolupráci 
přinese sborům dobrovolných hasičů z liberce, hrádku nad 
nisou a německých měst herrnhutu a žitavy přeshraniční 
projekt s názvem „4 města zachraňují přes hranice“.
Jan Král

miSS kompoSt
ZaPojTe se do RegioNálNího kola souTěže

Odbor ekologie a veřejného prostoru si pro všech‑
ny obyvatele města Liberce připravil regionální 
kolo celorepublikové soutěže Miss kompost. 
Soutěž je zaměřena pro všechny, kteří mají na své 
zahrádce kompost, který je něčím zajímavý, poutá 
se k němu nějaký příběh nebo zážitek.

100 000 kč

přihlásit se můžete na webových stránkách www.misskompost.cz. 
v rámci regionálního kola mohou soutěžící vyhrát zahradní nářadí v hodnotě 
5 000 Kč. Obyvatelé města Liberce budou svou účastí v regionálním kole au‑
tomaticky zařazeni také do celorepublikové soutěže, kde se hraje o zahradní 
techniku v hodnotě 100 000 Kč.
Stačí vyplnit formulář na webu, nahrát fotky a pak už jen čekat na štěstí, 
zda          ‑li se stanete výhercem. soutěž potrvá do 30. 11. 2015.
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Co čeKá návštěvníKy zasněže-
ných ještědských plání až napadne 
sníh? Přípravy ve Sportovním areálu 
Ještěd jsou již v plném proudu a probí-
hají podle nastaveného plánu. Investic 
se dočkaly zasněžovací systém a jeho 
koncová zařízení. Ovšem letošní zima 
na Ještědu se ponese, stejně tak 
jako v posledních letech, především 
v duchu zábavy pro celé rodiny.

„Chystáme hned několik již tra-
dičních a veřejností oblíbených akcí, 
z nichž první bude v lednu S rodinnou 
na Ještěd, kde nabídneme ukázky 
lyžařských stylů, soutěže pro děti, 
skialpový závod, lyžařský závod, pre-
zentaci lyžařského materiálu, ukázky 
roleb a zasněžovací techniky, ohňo-
stroj, nebo i večerní lyžování zdarma. 
V únoru nás pak čeká lyžařská reality 
show S ČT Sport na vrchol, v průběhu 
celé zimy testovací dny výrobců lyží 
a  lyžařského materiálu, prezentace 
firem spojených s  lyžováním,“ nasti-
ňuje Jan Svatoš, ředitel SAJ.

Samozřejmostí jsou služby pro děti, 
které se mohou svým prvním lyžař-
ským počinům věnovat v  dětském 
parku nebo na Bucharce pod vedením 
zkušených instruktorů.

Do příprav na sezónu neplánovaně 
zasáhla nutná oprava tunelu – tubusu, 
kterým vede tzv. Televizní cesta. Trasa 
cesty vede pod sjezdovkou F10 od 
roku 2008, kdy proběhly úpravy areálu 
pro MS 2009. Do té doby jezdila auta 
přes sjezdovku. Letos se ukázalo, že 
navážka zeminy na tubusu je nerov-
noměrná a ocelová konstrukce se na 
jedné straně prohýbá.

„Televizní cesta je důležitou spojnicí 
pro přístup zásobování i  lyžařů, její 
průjezdnost je tedy důležitá. Zároveň 
chceme zachovat plný rozsah nabíd-
ky ski areálu, proto bude ještě před 
zahájením sezóny sjezdovka upravena 
tak, aby tubus jednostranně nezatěžo-
vala a zůstal zachován příjezd ke sko-
kanským můstkům. Práce na opravě 
tubusu budou pak pokračovat v příš-
tím roce,“ ujišťuje náměstek primátora 
pro technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela.

Informaci o včasné opravě potvrdil 
také ředitel SAJ Jan Svatoš: „Zemní 
práce na tunelu na Televizní cestě, 
které si vyžádaly sesuvy půdy, nebu-
dou mít vliv na lyžování v nadcházejí-
cí sezóně, protože budou dokončeny 
do začátku zimy. Stejně tak bude od 
počátku sezóny připraveno veškeré 
zázemí, jakými jsou servis a půjčovna 
lyží, kvalitní stravování či bezplatné 
parkování.“

sportovní KlUb ještěD
Rozvoj sportů provozovaných na 

Ještědském hřebenu historicky orga-
nizuje Sportovní klub Ještěd (SKJ), 
a  to počínaje výukou začátečníků 

přes rekreační sport 
až k  vrcholovému 
soutěžení. Vedle 
oddílů, jež vycho-
vávají mladé spor-
tovce, provozuje ve 
spolupráci se SAJ 
například i  lyžař-
skou školu.

Spolek je od roku 
1996 pokračovate-
lem bývalé TJ Ještěd 
a  sdružuje oddíly 
lyžařských sportů, 
jako je sjezdové 
lyžování, akrobatic-
ké lyžování, lyžařská 
škola, skiboby, skok 
a  severská kombi-
nace nebo horole-
zectví.

„V současné době sdružujeme 656 
členů, z  toho 175 dětí a mládeže do 
18 let. Hlavní náplní našich oddílu 
je péče o  sportovně talentovanou 
mládež a řadíme se mezi nejúspěšnější 
v republice. Členové dosahují úspěchů 
na republikové i mezinárodní úrovni,“ 
říká prezident klubu Zdeněk Pešek.

Pokud byste chtěli, aby vaše ratoles-
ti počet členů oddílů rozšířily, nebo je 
chcete k zimním sportům teprve při-
vést, případně sami chcete vplout do 
tajů lyžování či snowboardingu, nastává 
ten správný okamžik. Zápis do víkendo-
vé Lyžařské školy začal říjnu a přihlásit se 
je možné na webu lyžařské školy, e -mai-
lu, telefonu či osobně na sekretariátu SK 
Ještěd v pracovních dnech.

„Oddíl Alpských disciplín bude v pro-
sinci pořádat náborový měřený trénink 
na sjezdovce F10 v areálu Ještěd, nic-
méně své nové členy oslovuje celý rok, 
kdy připravuje spoustu celoročních 
sportovních aktivit nejen spojených 
s lyžováním,“ dodává předseda oddílu 
Zdeněk Štefek. 

Ještěd slibuje zimní zábavu pro celou rodinu
lyžaři brázdící ještědské svahy s napětím očekávají, jaké počasí přinese blížící se zimní sezóna. na sněhovou nadílku již 
čekají i členové sportovního klubu ještěd.
Redakce

Oddíl Alpských disciplín SK Ještěd 
hledá nOvé závOdníKy

Chceš se naučit závodně lyžovat?
Chceš mít celoroční všestrannou sportovní přípravu?

Chceš zažít atmosféru vrcholových závodů?
Chceš mít bezva partu kamarádů?
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Email: info@ad.skjested.cz, Tel. : 604 443 724
ad.skjested.cz, facebook.com/skjestedad

Přijď mezi nás. Těšíme se na Tebe!

vícedenní JíZdenkA přenosná
platí v libovolný den seZóny

typ jízdenky Dospělí sen a jun Děti

10 dnů v sezóně nákup do 31. 10. 2015 2 950 Kč 2 500 Kč 1 600 Kč

10 dnů v sezóně nákup do 30. 11. 2015 3 310 Kč 2 820 Kč 1 830 Kč

10 dnů v sezóně nákup do zahájení zimní sezóny 3 720 Kč 3 170 Kč 2 050 Kč

14 dnů v sezóně nákup do 31. 10. 2015 3 750 Kč 3 200 Kč 2 050 Kč

14 dnů v sezóně nákup do 30. 11. 2015 4 200 Kč 3 570 Kč 2 310 Kč

14 dnů v sezóně nákup do zahájení zimní sezóny 4 840 Kč 4 120 Kč 2 670 Kč

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z RODIČŮ za 1 000 Kč na všechny vícedenní jízdenky.

seZÓnní JíZdenkA nepřenosná
na jméno s FotograFií

typ jízdenky Dospělí sen a jun Děti

Nákup do 31. 10. 2015 5 900 Kč 4 900 Kč 2 900 Kč

Nákup do 30. 11. 2015 6 900 Kč 5 900 Kč 3 800 Kč

Nákup do zahájení zimní sezóny 7 600 Kč 6 500 Kč 4 200 Kč

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z RODIČŮ za 1 500 Kč na sezónní jízdenku.

seZÓnní JíZdenkA všední dny nepřenosná
na jméno s FotograFií

typ jízdenky Dospělí sen a jun Děti

Nákup do 31. 10. 2015 4 500 Kč 4 000 Kč 2 400 Kč

Nákup do 30. 11. 2015 4 900 Kč 4 500 Kč 2 900 Kč

Nákup do zahájení zimní sezóny 5 500 Kč 5 000 Kč 3 400 Kč

Děti do 150 cm v doprovodu jednoho z RODIČŮ za 1 200 Kč na sezónní jízdenku.

Milovníci zasněžených svahů, kteří zvažují nákup vícedenní nebo sezónní 
permanentky na Ještěd, by neměli váhat. Čím dříve využijí předprodeje, tím 
levněji je lyžování či snowboarding vyjde. Permanentní jízdenka může být 
i vhodným dárkem pod vánoční stromeček.

v proDeji v městsKém inFormačním CentrU libereC WWW.visitlibereC.eU
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Zadáno pro náZory opoZičních Zastupitelů
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

pár vět z mého deníčku aneb výzva pro dlužníky…
zastupitelé města liberec odsouhlasili (ne jednohlasně) odkup fotbalového stadionu ve vesci od sportovního klubu 
tj sokol Doubí za údajně konečnou cenu 8,66 milionu korun. tato částka, předložená vedením města, má svůj původ 
v nezaplacené dani z příjmu v roce 2007 tělovýchovnou jednotou.
Zastupitelský klub ČSSD

Jan Čmuchálek

Vedení města se rozhodlo odkoupit 
hřiště proto, že hrozil v případě exekuč‑
ní dražby zánik stadionu, který by tak 
už nemohly využívat děti z nedaleké 
Základní školy Česká.

Z výpisu z katastru nemovitostí je ale 
zřejmé, že na stadion a ostatní pozemky 
je zástavní právo ze dne 21. 11. 2013 ve 
výši 7,79 milionu korun. K čemu tedy 
vede tento krok vedení města? Dále 
z výpisu vyplývá, že je zde i předkupní 
právo pro Statutární město Liberec dle čl. 
VI smlouvy o zřízení věcného předkup‑
ního práva ze dne 8. 1. 2007 s právními 
účinky vkladu 15. 1. 2007.

Poslední věcí, kterou lze z dostupných 
zdrojů zjistit, je i zřízení věcného břemene 
využívání pro ZŠ Česká.

Přístup je nestandardní také v tom, 
že se město zavazuje v předloženém 
znění smlouvy v článku VI. odst. 4. 6. 
za prodávajícího zaplatit daň, což jsou 
další výdaje, které nejsou zahrnuté již 
v uvedené, údajně konečné částce.

Další z možných výdajů by mohlo být 
vypořádání smluv uzavřených ještě s TJ 
Sokol Doubí, ač v předloženém materiálu 
je psáno vše jinak, ale skutečnost taková 
bohužel není.

Nač tedy, dle veřejně dostupných 
informací tento nestandardní postup, 
s újmou z veřejných financí, v částce 
minimálně 1,2 milionu korun, plus další 
urgentní výdaje na okamžitě nutné 
opravy v částce 250 tisíc korun? Podle 
primátora sice dluh vznikl z neznalosti, 

což není nic divného, přestože všichni 
víme, že neznalost neomlouvá. Dluh 
ale činil v roce 2008 částku 4,4 milionu 
korun a TJ Sokol Doubí ho nechala narůst 
do částky téměř dvojnásobné. To byla 
také neznalost? Nebo snad nečinnost 
finančního úřadu či laxní přístup? To už 
se asi nedozvíme, to není podstata věci.

Důležité je, že hřiště máme před spe‑
kulanty zachráněno a že společně s ním 
bude žít i jeden z nejstarších klubů ve 
městě, prostě ať to stojí, co to stojí, přes‑
tože pak nemáme peníze na jiné, daleko 
potřebnější věci, kterých je v našem 
městě daleko více. Třeba na zajištění péče 
pro občany. Dovolil bych si také trochu 
spekulativních myšlenek a hlavně jedno 
doporučení pro dlužníky.

Zřejmě stačí 
mít někoho zná‑
mého a vše se 
smázne a nějak 
vyřeší, takže se 
nechme překva‑
pit, kdo bude do 
budoucna novým 
provozovatelem fotbalového stadionu 
ve Vesci. Předpokládám, že to bude 
muset být organizace, která nebude mít 
závazky vůči SML, finančnímu úřadu 
apod.

No a doporučení pro dlužníky? Buďte 
šikovní, mějte dobré známé a nezapo‑
meňte včas zažádat. Pro blaho občanů 
jsme tu přece my, tak k tomu budeme  
i přistupovat. 

Inzerce
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Uvědomujeme si, že se jedná o neza‑
nedbatelné peníze, a protože nám je 
zájem města přednější než koupání 
vládnoucí koalice, nabízíme své znalosti 
a zkušenosti.

Nejprve věcně. Ještě za předbývalého 
vedení města (2006–2010) byl zpraco‑
ván projekt na dostavbu Bazénu Liberec. 
V přístavbě se snoubí zázemí pro děti, 
skluzavka, dětská sauna, malý bazén 
a část pro profesionální výcvik záchra‑
nářů, tj. ona předmětná výuková věž 
potápěčů.

Dobře si na debatu okolo tvaru věže 
pamatuji, mimochodem k nalezení je 
transparentně zveřejněný zápis z rady 
města dne 15. 11. 2011, konkrétně Usne‑
sení 797/2011. Projektant přístavby věž 
navrhl válcovitou, odborní uživatelé ji 
později označili za nevhodnou a provo‑
zovatel bazénu dokonce městu v dopise 
napsal, že „než válcovou věž, tak raději 
žádnou“.

Po konzultaci s poskytovatelem dotace 
a projektantem ji město změnilo na kvá‑
drovou a nestálo to ani o korunu navíc.

O neblahé praxi, kdy poskytovatel 
dotace něco nerozporuje, zaplatí a vezme 
na vědomí monitorovací zprávy projektů 
a po letech se najde jiný úředník, ten‑
tokrát v roli kontrolora, a s úplně jiným 
názorem vypálí městu sankci, má město 
zkušeností habaděj.

Namátkově, naše vedení města (2010–
2014) se s podobnými potížemi dokázalo 
vypořádat například v případě nařízené 
astronomické vratky v „kauze Byty Zelené 
údolí“. Dopravní podnik s naší pomocí 
bojuje s tímtéž v rámci „kauzy rekon‑
strukce Mlýnská“ a příběhy prakticky 
neustálého boje v rámci MS 2009 jsou 
také podobné. Pokaždé je potřeba usta‑
vit odborný tým, vyhledat a shromáždit 
fakta, odvolat se a nebát se jít až k správ‑
nímu soudu. Většinu vratek se nám i proto 
v období 2010–2014 podařilo odrazit…

Náš zastupi‑
tel Michal Hron, 
který byl profes‑
ně u všech výše 
popsaných úspě‑
chů, navrhl nyní 
v roli zastupitele 
(bez nároku honoráře) postup, jímž by 
se město mělo pokusit vzniklou situaci 
zachránit a jenž by mohl vést aspoň k čás‑
tečnému úspěchu.

Ona vratka části dotace byla v rozpo‑
ru se zákonem, a proto ji zastupitelstvo 
v rozpočtovém opatření ani neposvětilo. 
Tím se pro vedení města vytváří prostor 
uznat chybu v postupu, domoci se omylem 
poslaných peněz zpět a začít se vratce 
dotace bránit všemi legálními postupy.

SLK je připraveno současnému vedení 
města v tomhle pomoci, neboť je to 
zkrátka v zájmu města. Náměstek Korytář 
by se ke své chybě měl postavit čelem 
a vyvodit osobní důsledky. 

nabízíme pomocnou ruku
zastupitelský klub slK nesouhlasil na jednání libereckého zastupitelstva (25. 9. 2015) 
s postupem náměstka Korytáře, jenž zbrklým, nezákonným a amatérským vrácením části 
dotace v „kauze bazén, věž pro výcvik potápěčů“ mohl městu způsobit rozsáhlou škodu 
takřka 5 milionů Kč.
Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Jiří Šolc

Zastupitelé města 
Liberce mají infor‑
maci, že v polovině 
října 2015 se usku‑
teční valná hromada 
Teplárny Liberec, 
která pravděpo‑
dobně pošle celou 
teplárnu v roce 2016 do hluboké provozní 
ztráty 26 milionů Kč.

„Akcionářům teplárny jsou předloženy 
dvě varianty finančního plánu na rok 2016, 
z toho jedna z nich je hluboce ztrátová 
z důvodu blíže nespecifikovaného snížení 
ceny. Tato varianta generuje ztrátu pro‑
vozního hospodářského výsledku cca 26 
mil. Kč s tím, že ztráta bude do 30. 9. 2016 
kryta výhradně z peněžních prostředků 
teplárny, nikoliv, a to ani částečně, sníže‑
ním nákladů, např. na nájmy nebo nákup 
tepla od Termiza. Pro další období tak 
krytí této ztráty není jasné, neboť peněžní 
prostředky již stačit nebudou,“ říká Michal 
Hron zastupitel města Liberce za SLK.

Podle libereckých zastupitelů za SLK by 
koalice Změna+ANO, která má v předsta‑
venstvu teplárny zástupce, měla nekom‑
promisně dohlédnout na to, aby snížení 
ceny tepla bylo dosaženo snížením nákladů 
teplárny, nikoliv navrhovanou ztrátou.

„Považuji to za zoufalý pokus teplárny, 
jak si udržet odběratele, neboť bez dalších 
koncepčních opatření jí takové kroky dove‑
dou brzy do zadlužení. Dosud nám nebyly 
vysvětleny otázky, proč teplárna platí 
ročně desítky milionů korun za pronájem 
parovodů, které jsou technicky zastaralé 
a jsou hlavní příčinou vysokých tepelných 
ztrát a vysoké ceny tepla,“ konstatuje 
zastupitel Jaroslav Zámečník.

V červnu 2015 koalice Změna+ANO 
předložila libereckému zastupitelstvu 
záměr, podle něhož by město převzalo do 
svého majetku dožilé parovody a na svoje 
náklady vybudovalo horkovody. Následně 
ale vedení města svůj materiál z jednání 
zastupitelstva stáhlo.

Starostové (SLK) o měsíc později před‑
ložili k projednání vlastní záměr, který plá‑
nuje v okrajových částech města odpojení 
od stávajícího CZT, vybudování několika 
samostatných plynových kogeneračních 
kotelen a vytápění teplárnou, potažmo 
spalovnou by tak zůstalo jen v centrální 
části města. 

teplárna plánuje 
hlubokou ztrátu
topná sezóna v liberci 
pomyslně klepe na dveře 
a 16 tisíc libereckých 
domácností vytápěných 
z teplárny liberec marně 
čeká na modernizaci 
parovodních rozvodů 
a snížení ceny tepla.
 ZK Starostové pro Liberecký kraj

Jaroslav Zámečník

sportparkliberec.cz

slavNosTNí oTevřeNí
studijního centra 

basic v liberci
Zveme rodiče a jejich děti na 
slavnostní otevření Studijního 

centra BASIC v Liberci.

Můžete se těšit na zábavný 
program, malé občerstvení 
a přednášku „Jak na učení bez 
mučení“.

KDY?
Ve středu 
21. října 

od 17.00

KDE?
V Oblačné 
ulici 450/1 

v Liberci (v budově OS D.R.A.K.)

Studijní centrum BASIC 
pomáhá dětem, které mají 
potíže s učením pomocí 
specializovaného individuálního 
doučování. Přispívá 
k lepší kvalitě vzdělávání 
dětí a zlepšuje tak jejich 
budoucnost.

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

Obce dostaly v posledních letech 
možnost regulovat sázkové hry na svém 
území a řada z nich se o to pokusila. 
Mnohdy neúspěšně. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže loni vydal k regu‑
lačním vyhláškám obcí nález, ve kterém 
požaduje stanovit ve vyhlášce dosta‑
tečně určitá a nediskriminační pravidla 
regulace.

Regulační vyhlášky „na těchto adre‑
sách ano, jinde ne“ bez určení pravidel, 
jak se právě k těmto adresám dospělo, 
jsou rušeny. Stanovení pravidel je oše‑
metné, protože z logiky věci plyne, že 
pokud zájemce o provozování kritéria 
splní, má na umožnění provozu nárok. 
Vyhláška typu „herny nesmí být v okruhu 
100 metrů od škol“ je tedy málo platná, 
protože se postižené herny jen posunou 
o kousek dál.

Nejjednodušší a nezpochybnitelnou 
metodou regulace je plošný zákaz. Pro‑
vozovatelé hazardu sice argumentují 
ilegálními hernami a kriminalitou, zku‑

šenosti z měst, 
kde se touto 
cestou vydali, 
ale zdaleka 
tak dramatické 
nejsou. Faktic‑
kou ztrátou je finanční dopad na rozpo‑
čet města. Výnos z hracích automatů je 
v Liberci 76 milionů korun za rok, to je 
v celkovém rozpočtu 1,5 miliardy citelná 
částka. Pro představu, téměř 200 milio‑
nů Liberec letos vydá na splátky dluhů.

Efektivní regulace sázkových her 
v Liberci má tedy svoje limity. Na jedné 
straně je cílem zásadní snížení počtu 
heren a kasin na území města, snížení 
dostupnosti hazardu pro ohrožené sku‑
piny obyvatel a kultivace podmínek, za 
kterých jsou sázkové hry provozovány, 
na druhé straně nechceme jít cestou úpl‑

ného zákazu a dopady na rozpočet musí 
být únosné, aby nemohlo dojít k zhoršení 
nebo zdražení služeb pro občany.

Jak na to? Systém, který navrhujeme, 
lze s jistým zjednodušení popsat ve dvou 
krocích. Prvním je úplné zrušení heren 
a kasin na území města, následované 
povolením několika provozoven, která 
splní stanovená striktní pravidla. Několik 
málo provozoven, na rozdíl od součas‑
ných desítek, bude také možné efektivně 
kontrolovat městskou policií.

Cestu, jak dosáhnout tohoto cíle 
v rámci platných zákonů, v současné 
době ověřujeme. Věříme, že finální 
návrh získá v zastupitelstvu podporu 
bez ohledu na politické strany, proto‑
že účinná regulace hazardu na území 
města je v zájmu a přáním většiny jeho 
obyvatel. 

Ano, Změna v minulém volebním 
období proti spoustě věcí bojovala, 
několikrát se právě díky argumentacím 
zastupitelů za Změnu zastupitelstvo také 
protáhlo až do pozdních nočních hodin. 
Ale jsou tu podle mne dva podstatné 
rozdíly.

změna blokovala:
» prodej technických služeb (za 106 
milionů Kč)
» prodej rozsáhlých pozemků 
v areálu letiště
» plošné zvýšení daně z nemovitosti
» stavbu centra historie tramvajo-
vé dopravy za 90 milionů, protože by 
nezbylo na mnohem potřebnější menší 
projekty
» narovnání nevýhodné smlouvy 
s Českou spořitelnou, které město přijde 
na 400 mil. Kč

starostové hlasovalI protI:
« zařazení nových dotací do rozpoč‑
tu, mimo jiné např. dvanáctimilionové 
dotace na sociálně ‑právní ochranu dětí 
od státu
« změně územního plánu, která by 
umožnila získat zadarmo pozemky od 
státu
« členství v nevládní neziskové 
organizaci civinet (Liberec by tak 
získával informace o novinkách a zku‑
šenostech z oblasti udržitelné dopravy 
a měl by přístup k finančním fondům 
z programu Civitas)
« přepracování části územního 
plánu (návrh předchozího vedení 
města nevypořádal námitky veřejnosti 
ani státní správy, mj. i Krajské hygie‑
nické stanice, a v podstatě nemohl být 
schválen)

« dotaci pro 
e ko l o g i c ko u 
o r g a n i z a c i 
Čmelák, která 
chtěla revitalizo‑
vat zanedbané 
městské pozemky 
podobně, jako se o ně stará v Jablonném 
v Podještědí i jinde
« snažili se poškodit zakázku Vol-
nočasové plochy i. (hřiště u tří základ‑
ních škol), napadali postup vedení města 
v této zakázce, protože nové vedení 
zrušilo rozhodnutí předchozího vedení 
města o vyřazení nejvýhodnější nabíd‑
ky a ušetřilo Liberci téměř tři miliony, 
dokonce byl podán podnět na UHOS 
s rizikem, že se celá dotace bude muset 
vrátit a dětská hřiště budou muset být 
opravena z městských peněz či vůbec
« navrhovali připravit o mandát 
zastupitele Jiřího Čečka, soud násled‑
ně potvrdil, že neoprávněně a že jeho 
mandát je platný.

Opozice má plnit důležitou úlohu kon‑
troly a kritiky vedení města, nikdy by ale 
nemělo jít o obstrukci za každou cenu  
o „unavovací válku“ a především o blo‑
kování věcí jednoznačně přínosných. 
Představitelé SLK patřili mezi ty, kteří 
právě obstrukce vyčítali Změně pro Libe‑
rec v době, když byli sami v koalici. Nyní 
jako by na to sami zapomněli, nešetří 
osobními agresivními útoky. Ty dva pod‑
statné rozdíly jsou, podle mne, v tom, že 
Změna pro Liberec, když byla v opozici, 
tak se zabývala důležitými tématy, která 
by zásadně ovlivnila budoucnost města 
a, hlavně na rozdíl od Starostů, nikdy 
nikdy neblokovala věci pro Liberec pro‑
spěšné. Ale to už posuďte sami. 

co s hazardem v liberci
množství hracích automatů na počet obyvatel je v liberci 
zhruba pětinásobné ve srovnání s evropským průměrem. 
výnosy z hazardu do městské kasy jsou převáženy 
negativy, spojenými s vysokou koncentrací heren a kasin. 
obrátit tento poměr je cílem návrhu, který jsme připravili 
a chceme předložit zastupitelstvu města.
Josef Šedlbauer, radní, Změna pro Liberec

Jaký je rozdíl mezi opoziční 
Změnou a opozičními starosty?
liberecká zastupitelstva se pravidelně protahují k půlnoci 
a k mnoha bodům probíhá často úmorná nesmyslná 
diskuse.
Zuzana Tachovská, zastupitelka, Změna pro Liberec

Josef Šedlbauer Zuzana Tachovská

číM plAtíMe ZA hAZArd?
peníze, prohrané v  automatech, 

mohly být využity jinak a  projevit 
se v  místní ekonomice. odhad pro-
her v  liberci činí 300-400 milionů 
korun za rok. u  části hráčů se vyvíjí 
závislost, je třeba započítat náklady 
na ušlou pracovní produktivitu, zvý-
šenou kriminalitu, emoční i  finanční 
náklady jejich rodin, někdy i  léčbu. 
a  v  neposlední řadě ulice plné heren 
většinu lidí prostě odpuzují. pro každý 
obchod, snad kromě bazaru, je herna 
v sousedství špatná zpráva.

co Z toho Má Město?
sázkové hry znamenají pro měs-

to náklady a  rizika, ale také příjem 
do rozpočtu. 16 procent z  proher jde 
obcím. čísla se průměrují za celou 
českou republiku a  zjednodušeně lze 
říct, že každý automat na území obce 
v  současné době znamená příjem 
68 tisíc korun ročně.

součAsnÝ stAv
aktuálně je v liberci 86 heren a ka-

sin s přibližně 1100 herními automaty. 
v posledních letech tento počet klesal, 
většinou ale jen „na papíře“ – vyřazo-
vány byly adresy, na kterých hazard 
ve skutečnosti nebyl provozován, 
a pokud byla skutečně některá herna 
uzavřena, automaty se přesunuly do 
jiné provozovny.

tipy a pozvánky na akce v liberci

kam za zábavou?
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Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy/ 

Ztráty a nálezy
seZnAM věcí nAleZenÝch od 2. Září do 29. Září 2015

315/15 Peněženka Jan Balog 29/09/2015

314/15 Dokumenty na jméno Aureliu Grigore 29/09/2015

313/15 Peněženka Marek Štrba 29/09/2015

312/15 Svazek klíčů 29/09/2015

311/15 Nálezy DPMLJ: multifunkční zařízení 29/09/2015

310/15 Vak na golfové hole 24/09/2015

308/15 Svazek klíčů 23/09/2015

307/15 Peněženka Jiří Buschta 23/09/2015

306/15 Svazek klíčů 22/09/2015

303/15 Nálezy DPMLJ: látková taška, batoh, kšiltovka 22/09/2015

302/15 Karta pojištěnce Milan Novák 21/09/2015

301/15 Jízdní kolo 21/09/2015

300/15
Nálezy DPMLJ: 2x bunda, pouzdro na brýle, penál, mobil, peněženka Petr Dlouhý, 
1 ks boty, deštník, peněženka

18/09/2015

299/15 Klíče 17/09/2015

296/15 Klíče 17/09/2015

295/15 Pouzdro na mobil, karty – Taras Bogdashkin, Šárka Hromádková, Miroslav Paulus 17/09/2015

294/15 Nálezy Českých drah: batoh s obsahem na jméno Kateřina Dunová 16/09/2015

292/15 Nálezy Českých drah: stan, bunda, spací pytel, 2x lišta 16/09/2015

291/15 Klíče 15/09/2015

290/15 Mobilní telefon 14/09/2015

289/15
Nálezy DPLMJ: školní desky, pouzdro s brýlemi, svetr, taška s oblečením, deštník, 
2x brýle

11/09/2015

287/15 Mobilní telefon 11/09/2015

285/15 Pouzdro Dana Kalašová 09/09/2015

282/15 Hodinky 08/09/2015

281/15 Průkazy Zdeňka Váňová 08/09/2015

280/15 Peněženka Josef Šebelík 07/09/2015

279/15
Nálezy DPMLJ: peněženka, mobilní telefon, sluchátka, karta Fortuna,

igelitová taška se šálou
04/09/2015

276/15 Klíče od motocyklu Suzuki, peněženka 02/09/2015

275/15 Doklady Patrik Kos 02/09/2015

po zKUšenosteCh s čin-
ností v jiných občanských 
sdruženích bylo jasné, že je 
třeba utvořit organizaci lidí 
se stejnou vizí na menším 
území. Na Liberecku, potaž-
mo v  severních Čechách 
podobné aktivní sdružení 
nebylo, a tak jsme se do toho pustili 
s  nadšením přímo v  místě našeho 
bydliště.

Fungujeme na bázi dočasných 
domácích depozit. Zde je psům, 
kočkám, i jiným společenským zvířa-
tům poskytována individuální péče, 
žijí v domovech našich členů a dob-
rovolníků, pro které se vžil termín 
„dočaskáři“. Systém dočasných péčí 
nám vyhovuje z důvodu maximální 
individualizace přístupu ke zvířeti. 
Psi nebo kočky, pokud jsou odebíráni 
z rodiny, nejsou stresováni prostře-
dím útulku, ale najde se jim vhodná 
domácí péče.

Tento postup je citlivý především 
v případech týraných či zanedbáva-
ných zvířat z  množíren, která jsou 
nesocializovaná a potřebují trpělivý, 
laskavý přístup. Mají především mož-
nost zvyknout si na chod domácnosti, 

ruch města atd. Do adopce 
tedy zvířata od nás odcházejí 
plně socializovaná a s hygie-
nickými návyky.

Nejsme tedy útulek ani jiné 
zařízení zajišťující odchyty 
zvířat. Fungujeme na dob-
rovolnické bázi, naši členové 

nejsou za činnosti finančně ohodno-
ceni. Zvířata odcházejí socializovaná, 
očkovaná, čipovaná (psi), kastrova-
ná (mláďata na smlouvu o kastraci 
v dospělosti) a na adopční smlouvu.

Máte chuť také pomáhat zvířatům, 
stát se členem naší sítě „dočaská-
řů“ nebo jinak přiložit ruku k  dílu? 
Napište na náš kontaktní e -mail 
kontakt@sancezviratum.cz.

Poskytovatelům dočasné péče 
vybíráme svěřence dle jejich mož-
ností. Hradíme krmivo a veterinární 
výlohy. Podpořit nás můžete pravidel-
ným či nepravidelným darem na náš 
transparentní účet 2500383983/2010. 
Naše sdružení je podporováno hlavně 
veřejností, nejsme finančně podporo-
vání městem, krajem ani státem.

Děkujeme všem lidem, kterým není 
lhostejný osud zvířat. 

 www.sancezviratum.cz

Ztratil se nám dlouholetý kamarád, 
je to dobrák „skaždýmkámoš“;‑), tak je 
možné, že si jej někdo vzal domů, maje jej 
za opuštěného. Vyvěšení v okolí našeho 
bydliště nepřineslo žádný výsledek. Proto 
zkoušíme pátrat touto formou… Budeme 
rádi za každou informaci, i když může být 
pro nás smutná.

Ztratil se Ríša, tmavý mourek, 10 let, 
ZTP, na levé oko (po střetu a autem) nevidí, 
potřebuje občas návštěvu lékaře (záněty 
močových cest).Nesnáší stříhání drápků. 
V pohodě nosí ocásek vztyčený jako 
anténu. O prázdninách se nevrátil z jed‑
noho útěku do přírody a doma (roh SNP 
a Školní – Králův Háj) nám chybí.

Pokud máte o Ríšovi nějaké povědomí, 
prosíme volejte na telefon 773 917 334. Děkujeme.  Jan Votruba, Liberec

podruhé „na šikmé ploše“
Druhý ročník benefičního večera pro kino varšava „na 
šikmé ploše“ pořádá spolek zachraňme kino varšava 
21. října 2015 od 17.30 hodin.

výtěžeK prvního benefičního 
večera přinesl prostředky na pořízení 
nových vstupních dveří. Ten letošní 
bude využit na opravu promítaček 
a  nákup další promítací techniky 
a v případě, že se podaří získat větší 
sumu, bude investována do dalších 
oprav malého sálu Barrandoff.

Od loňského roku prošel rekon-
strukcí vstupní prostor kina, který 
se přeměnil na příjemnou kavárnu 
„Kino Káva“ a práce probíhají také 
v prostoru malého sálu. Program je 
i nyní, kdy ještě není zrekonstruovaný 
hlavní sál, nabitý. Filmové festivaly, 
hudební produkce, besedy se zají-

mavými hosty. A to vše zvládá parta 
nadšenců, dobrovolníků. Lidí, kteří 
ve svém volnu pracují na zvelebení 
městského majetku.

Pokud přijdete večer 21.  října, 
můžete se za benefiční příspěvek 
200 Kč zúčastnit komentované pro-
hlídky kina, podíváte se na němý film, 
kouzelník vám předvede své kousky, 
ochutnáte dobrá vína a v druhé polo-
vině večera můžete vydražit některé 
z  výtvarných děl našich předních 
výtvarníků. V letošním roce se poda-
řilo získat do aukce skutečné lahůdky. 
Přijďte, budete vítáni!

www.kinovarsava.cz

šance zvířatům
občanské sdružení šance zvířatům bylo v liberci 
založeno lidmi, kterým není lhostejný osud týraných nebo 
odložených a nechtěných zvířat v útulcích.
Zuzana Pětníková, místopředsedkyně O. S. Šance zvířatům

Hledáme kamaráda

akTuálNí ZPRávy Z měsTa

LiBereC.CZ
Nadace eURONISa pOřádá 19. beNefIčNí aUkcI Uměleckých předmětů
V sobotu 28. listopadu 2015 ve 14 hodin již podevatenácté Nadace EURONI-
SA zahájí benefiční aukci výtvarných děl. Na 180 uměleckých předmětů od 

112 předních českých výtvarníků si můžete prohlédnout v zrekonstruovaných 
prostorách liberecké Galerie v Lázních od 20. listopadu.

přišlo do redAkce
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dlaskovi oslavili 200 let
pokud vás v některé z libereckých školek upoutaly krásné 
a jinde nevídané dřevěné hračky, mohou být z rukou 
rudolfa Dlaska. jeho rodina letos oslavila 200 let. jak 
k takovým letům přišli?
Pavel Chmelík

rUDolF a vlasta Dlaskovi pochá-
zí z Hrádku nad Nisou. Tam se také 
seznámili a od svých 15 let jsou spolu 
dodnes. V roce 1975 se vzali a hned 
také přišla na svět dcera Lucie, která 
tedy letos oslavila čtyřicáté narozeniny.

„Když to všechno sečtete, jsem 
s manželkou čtyřicet let, oba slavíme 
šedesáté narozeniny a dcera čtyři-
cáté. To je dohromady dvě stě let!“ 
směje se Rudolf Dlask, který s rodi-
nou žije mnoho let v Rochlici.

Bývalý člen modré armády, 
zaměstnanec ČSD, později ČD, 
Rudolf Dlask, se v posledních letech 

angažoval ve prospěch dětí. Jeho 
parádní dřevěné hračky zdobí herny 
i  prostranství třeba mateřských 
školek Gagarinova a Kamarád.

„Byl jsem bez práce a napadlo mě, 
že bych mohl pro děti něco vyrobit. 
Ač to nevypadá, všechno je odpadní 
dřevo a zbytky,“ říká Rudolf Dlask nad 
fotografiemi svých výtvorů. „Pozdě-
ji jsem pracoval na Gagarince jako 
školník, ale pak školce došly peníze,“ 
vzpomíná trochu smutně oslavenec, 
který dnes pracuje ve stavebnic-
tví a za prací jezdí do sousedního 
Německa. 

říjen 2015  seniorům

v ambulanci

neinvazivně, bezpečně, bezbolestně, efektivně
specifi cky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně 
(kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

okamžitý návrat k práci

poprvé neinvazivně vše najednou
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LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ 
N AV I G O VA N É  U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER  CERALASTM E15, 980/1470

Husova 76, 460 01 Liberec 1
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Inzerce

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

21. 10. / 15.00 starověk od „a do z“
Kleopatra – poslední faraon

Cen. klub sen.
3. patro

22. 10.
9.00–18.00

zoo bez bariér – Den pro 
seniory, komentované pro-
hlídky v 10.00 a ve 13.00

ZOO Liberec

22. 10. / 10.00 tréninkové dopol. v kuželně Arena

26. 10. / 15.00 Karel Klostermann
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

27. 10. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

27. 10. / 17.00 seniorská módní přehlídka
Vstupné 50,– Galerie Lázně

30. 10. / 10.00 stanislaw moniuszko – halka
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna v 5. p.

30. 10. / 16.00 Slavnostní ukončení měsíce 
seniorů – recitál pepy Fouska

Sál Lidové 
sady

4. 11. / 9.00 liberecká šipka – turnaj tří 
měst v šipkách pro seniory Lidové sady

4. 11. / 15.00 starověk od „a do z“
Pohani

Cen. klub sen.
3. patro

10. 11. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

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

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

Pražská 152/36, Liberec

Sleva až 75 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 
Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky 

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

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

SLEVA

NA DOPLATEK

Jak odstranit nebo zlepšit chronické a opakované nemoci 
a potíže tím nejjemnějším způsobem, homeopaticky upra-
venou vlastní tělesnou informací. 

www.autopatie.cz

Jak svépomocí získat novou životní energii. 
Jak vyléčit sama sebe a lidi ve svém okolí.

tel.: 257 922 591

14. LISTOPADU V LIBERCI 

antoniehotel.cz

• Panoramaticky prosklená restaurace 
s vý hledem na Jizerské hory

•Svatby na k l íč

•Zážitkové pobyty

•Pokoje nadstandardní  vel ikosti  a  vybavení

•Wel lness – ráj  pro tělo i  duši

•Široké sportovní  zázemí

Hotel  Antonie****
Zelená ul ice 905, Frýdlant

+420 725 836 003
inf o@antoniehotel .cz
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Komfort, který vám 
jinde jen slibují

Jsme blíž, než si myslíte: ve Frýdlantu

� � � �
s u p e r i o r

HOSP15023-INZERAT-190x90-ANTONIE_TISK.indd   1 10/6/15   2:07 PM
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. pokud 
zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na českou 
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 2. listopadu.

Mattoni Freerun
s  létem běžeCKá sezóna 
nekončí. Prožijte podzim 
v pohybu, s fajn lidmi a objevte 
v sobě vášeň pro běhání. Road-
show startuje 21. září v Praze a do 
Liberce dorazí 5. listopadu.

Pro nezkušené běžce je Mattoni 
FreeRun skvělou příležitostí, jak 
s během začít. Jednotlivé výběhy 
povedou kouči, kteří se běhu 
dlouhodobě věnují a umí druhé 
motivovat.

Účast na otevřených trénincích 
v rámci roadshow je zdarma. Stačí 
najít událost na Facebooku, vzít 
telefon, stáhnout RunCzech aplikaci 
a dorazit na start. Běžce čeká pitný 
režim, tematický dárek a v nepo-
slední řadě příjemná atmosféra 
a zážitky.  www.freeruns.cz

v silné mezinároDní konku-
renci vybojovalo zlato trio starších 
žákyň Simona Vykoukalová, Sabina 
Drapáková a Markéta Kosejková, 
které porazily týmy z  RUS, GBR, 
EST a FIN.

V kategorii dospělých měl Liberec 
zkušenou závodnici Kristýnu Berná-
tovou, která se stala vicemistryní ČR 
2015 a ve finále se společně se závod-
nicí Deli Shi z CHN podělila o bronz. 
Vítězství patřilo Renjie Zhou z CHN 
a stříbro pak získala Monika Geržová 
z ASC Zlín. V národní úrovni se jako 4. 

na MČR umístila Markéta Pilnáčková, 
která v mezinárodním finále obsadila 
9. místo.

Mezi juniorkami se na 3. místě 
umístila liberecká Aneta Chlumská, 
které se bohužel nevydařil jeden 
z prvků obtížnosti, a tak jako třetí 
z ČR neměla možnost postoupit 
do finále. Do finále mohli z každé 
země postoupit jen dva závodníci. 
Aneta Chlumská ale závodila také 
v kategorii juniorských trojic, kde 
společně s Barborou Dvořákovou 
a  Andreou Rychnovou obsadily 

liberec má šest nových mistryň čr
první říjnový víkend se v liberci za účasti více než 500 závodníků z devíti zemí konalo 
mezinárodní mistrovství čr v gymnastickém, step, dance a team aerobiku. pořadatelský klub 
sport aerobic liberec vybojoval celkem osmnáct medailových umístění, a získal tak šest 
mistrovských titulů pro rok 2015 – osm zlatých, tři stříbrné a sedm bronzových medailí.
Barbora Svatošová, Sport Aerobic Liberec

vydává magistrát města liberec, nám. 
Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec. 
IČO 262978.
povoleno: MK ČR E 11813.
redakční rada: Tibor Batthyá-
ny, Tomáš Kysela, Jiří Čeček, Květa 
Vinklátová, Dana  Lysáková, Zora 
Machartová, Ondřej Červinka, Petr 
Neuhäuser, Pavel Chmelík. šéfre‑
daktor: Pavel Chmelík (t. 731 681 090, 
chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz).
tisk: Geoprint Liberec.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upra-
vovat příspěvky po stylistické stránce.
Náklad 45 500 kusů.
vychází: 16. 10. 2015.

Ricochet  již od     85 Kč / hod.

Stolní tenis  již od    85 Kč / hod.

Badminton již od    130 Kč / hod.

Tenis indoor  již od    170 Kč / hod.

v MČR 2. místo, a staly se tak vicemistryně-
mi ČR pro rok 2015. V mezinárodním finále 
pak obsadily 5. místo. Mistryněmi ČR se 
v kategorii dance aerobiku stal juniorský 
tým ze Sport Aerobic Liberec ve složení 
Markéta Fléglová, Barbora Dvořáková, 
Andrea Rychnová, Barbora Mazánková, 
Tereza Kočová, Šárka Dousková a Tereza 
Krejčová. Na 3. místě byly a  bronz si 
odvezly další liberecké závodnice Nicole 
Anna Weinlichová, Anna Čejková, Tereza 
Kněbortová, Martina Holubová a Andrea 
Andělová. Poslední dvě závodnice spolu 
s  Natálií Tůmovou získaly stříbro také 
v kategorii team aerobiku, a staly se tak 
vicemistryněmi ČR.

Pro Sport Aerobic Liberec byla kategorie 
starších žákyň absolutně nejúspěšnější – 
zisk pěti titulů mistryň ČR. Mezi 41 jednot-
livkyněmi si postup do finále a zisk titulu 
mistryně ČR pro rok 2015 vybojovaly se 
stejnou známkou hned dvě liberecké závod-
nice Simona Vykoukalová a Sabina Drapá-
ková. Další titul a také celkové mezinárodní 
vítězství získala tato dvě děvčata společně 
s Markétou Kosejkovou, která na MČR získa-
la bronz. Další titul vybojovala tato trojice 
v kategorii skupin, kde je doplnily Veronika 
Smetaníková a Karolína Rozkovcová. Tato 
skupina se neztratila ani v mezinárodní kon-
kurenci, kde vybojovala bronz.

Poslední pátý titul bylo vítězství v kate-
gorii dance aerobiku a tento titul získaly 
Simona Vykoukalová, Sabina Drapáková, 
Markéta Kosejková, Veronika Smetaníková, 
Karolína Rozkovcová a Sabina Vykoukalo-
vá. V kategorii team aerobiku trojic si zlatou 
medaili zasloužily Andrea Kopicová, Vero-
nika Chlumská a Lucie Hlaváčková. 

distribuce zpravodaje

čtvrtek 29. října od 15 hodin
Zasedací mísTNosT č. 11 v hisToRické Budově RadNice

vážeNí oBčaNé, Zveme vás Na

ZASedání ZAStUpiteLStvA mĚStA LiBereC

www.liBeRec.cZ/ZasTuPiTelsTvo


