
 IV. 2014

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

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

 X. 2016

Liberecký paralympionik přivezl bronz
Ve 34 letech dosáhl stolní tenista SKST Liberec Jiří Suchánek životního úspěchu. Získal 
bronzovou medaili na paralympiádě v Rio de Janeiru.

WEB PROTI 
ŠMEJDŮM

Město Liberec zprovoznilo 
internetové stránky proti 
podvodným prodejcům.

WWW.LIBERECPROTISMEJDUM.CZ 
je součástí stejnojmenného projek-
tu, na němž kromě města spolupra-
cují Česká obchodní inspekce, měst-
ská policie a dvě příspěvkové orga-
nizace města. VÍCE NA STRANĚ 18

RADNICE OPRAVILA také vchodové 
chodníky, rozšířila počet parkova-
cích stání a rekonstrukce se dočka-
lo odvodnění a  veřejné osvětlení. 
Nechybí ani nová zastřešená místa 
pro kontejnery.

„Konečně se podařilo provést 
úpravy, po kterých volali místní oby-
vatelé už několik let. Komunikace 
byly ve velmi špatném stavu, místa 
pro parkování prakticky neexistovala 
a lidé museli auta nechávat částečně 
na trávníku. Rekonstrukcí se nám 
podařilo vytvořit 70 zpevněných par-
kovacích míst,“ řekl primátor Liberce 
Tibor Batthyány.

Parkování v této lokalitě je nově 
vedeno jako rezidentské pro oby-

vatele přilehlých bytových domů. 
„V  rámci úprav zpevněných ploch 
jsme ve vnitrobloku vyřešili také 
dešťovou kanalizaci. Z důvodu rozší-
ření parkovacích stání jsme přistou-
pili i k terénním úpravám a posta-

vili novou opěrnou zídku,“ upřesnil 
náměstek pro technickou správu 
majetku města Tomáš Kysela.

Rekonstrukce vyšla město Liberec 
na 8,2 miliónu korun. Zhotovitelem 
byla společnost EUROVIA CS, a.s.  

Po revitalizaci mají obyvatelé kde parkovat
Město Liberec po necelých čtyřech měsících dokončilo revitalizaci vnitrobloku v ulici 
Rumjancevova. Místní obyvatelé tak mohou díky celkovým úpravám komunikací pohodlně 
zaparkovat před svým domem a bezproblémově projet celým vnitroblokem.
Jan Král

BOREC. Vozíčkář Jiří Suchánek získal bronz ve stolním tenise po porážce Stéphana Molliense z Francie 3:1. Paralympijskou medaili přinesl 
ukázat primátorovi Liberce, který mu poděkoval za skvělou reprezentaci Liberce a České republiky. Foto Jana Kodymová

DEVADESÁTKA
Nový čtvrtletník o svých 
základních školách začalo 
v říjnu vydávat město Liberec.

„CHCEME ŠKOL ÁM pomoci 
v budování pozitivní image, proto-
že cítíme, že prostoru v médiích 
obecně tolik nedostávají. Každá 
škola se přitom má čím chlubit 
a  je škoda, když se o tom veřej-
nost nedozví,“ říká náměstek Ivan 
Langr. VÍCE NA STRANĚ 7
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Osmým držitelem Medaile 
města se stal Josef Janeček
Primátor Tibor Batthyány udělil 29. září v obřadní síni 
liberecké radnice za přítomnosti zastupitelů Medaili města 
Liberec emeritnímu řediteli ZOO Liberec RNDr. Josefu 
Janečkovi, který letos oslavil 80. narozeniny.
Jan Vrabec

HISTORICKY OSMÉHO laureáta 
Medaile města představil v krátkém 
medailonku náměstek primátora Ivan 
Langr, který ocenění Josefa Janečka 
navrhl. „Doktor Janeček vedl 22 let 
Zoologickou zahradu Liberec a za 
tu dobu se musel vyrovnat s řadou 
nelehkých výzev: s  transformací 
na příspěvkovou organizaci města, 
s velkou modernizací chovatelského 
zázemí, která průběžně trvala více 
než 15 let, i s nepopulárním klesá-
ním návštěvnosti po otevření hranic. 
To vše zvládl úspěšně a zanechal za 
sebou odkaz ředitele jedné z  nej-
váženějších zoologických zahrad 
v České republice,“ uvedl mimo jiné 
Ivan Langr.

„Toto významné ocenění je pro 
mne opravdu velikou poctou, moc 
si jej vážím a  velice vám za něj 
děkuji,“ řekl Josef Janeček, který pak 
zavzpomínal na největší úspěchy své 
éry ve funkci ředitele liberecké zoo. 
„Když pominu výstavbu několika 

oceňovaných pavilonů, jako 
pavilon žiraf, hospodářský 
pavilon či pavilon tropů, tak 
v celosvětovém měřítku bylo 
největším úspěchem prestiž-
ní přijetí Zoologické zahrady 
Liberec do Světové asoci-
ace zoologických zahrad 
a akvárií a získání vzácných 
takinů zlatých, které jsme 
začali chovat jako vůbec 
první zoologická zahrada 
mimo Asii. Jejich transport 
do Liberce jsem se zástupci 
čínské vlády domlouval celé 
měsíce a tento úspěch nám 
pak záviděl celý svět,“ kon-
statoval Josef Janeček.

Josef Janeček se narodil 
19. 9. 1936. Po studiu přírod-
ních věd se stal zoologickým 
náměstkem ředitele v ZOO 

Dvůr Králové, kde odstartoval svou 
kariéru jako vedoucí zoologického 
útvaru. Ředitelem Zoologické zahra-
dy Liberec se stal v roce 1982 a ve 
funkci působil až do roku 2004. Jeho 
jméno je spjato především s rozsáh-
lým stavebním boomem.

Pod vedením Josefa Janečka 
vyrostly v areálu zoo stávající pavi-
lony žiraf, hospodářský pavilon, šel-
minec, pavilon opů, pavilon tropů či 
zimoviště plameňáků. Josef Janeček 
stojí také za rozsáhlou modernizací 
zoologické zahrady a za významným 
rozšířením chovatelských sbírek. Byl 
to právě on, kdo obohatil chovatel-
ské sbírky o transporty nosorožců, 
žiraf, gepardů či zmiňovaných takinů, 
a pod jehož vedením se liberecká 
zoo mohla pyšnit řadou úspěšných 
prvoodchovů. Za éry Josefa Janečka 
získala liberecká zoo do chovu také 
svůj dosavadní největší marketingo-
vý tahák – bílé tygry. 

říjen 2016 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
sychravé podzimní období se obvykle nese 

v  duchu dokončování investičních stavebních 
prací a letošní rok nebude výjimkou. Na sklonku 
září jsme dokončili úpravy vnitrobloku v Rum-
jancevově ulici, po kterých místní obyvatelé toužili již několik let. Díky 
sedmdesáti zpevněným parkovacím místům teď lidé mohou pohodlně 
zaparkovat před svým domem a bez problémů projedou celým vnit-
roblokem, v němž jsme zrekonstruovali veškeré komunikace, vchodové 
chodníky, kontejnerová stání a veřejné osvětlení. Na nové silnice, chodníky 
a zrenovované veřejné prostory se občané mohou v dohledné době těšit 
i na dalších místech. Během podzimu dokončíme stavební práce v ulicích 
Dr. Milady Horákové, Oblačná, Šamánkova, Libušina, Šumavská, Domky 
a rovněž na parkovišti ve Frýdlantské ulici.

V uplynulém měsíci mi bylo velkou ctí udělit dvě opravdu významná 
ocenění. Jménem Zastupitelstva města Liberec jsem uvedl mezi čestné 
občany města Liberce profesora Markuse Lüpertze, německého malíře, 
sochaře, básníka a hudebníka, který má své kořeny právě v Liberci. Markus 
Lüpertz je váženým umělcem světového formátu, a o to více jsem ocenil, 
že si pro čestné občanství našeho města přijel osobně. Obdobnou poctu 
jsme vyjádřili doktoru Josefu Janečkovi, emeritnímu řediteli Zoologické 
zahrady Liberec. Pan doktor Janeček v září oslavil 80. narozeniny a při té 
příležitosti jsme mu udělením Medaile města Liberec poděkovali za jeho 
více než dvacetiletou práci, díky které prošla liberecká zoo obrovským 
rozvojem a stala se celosvětově respektovanou zoologickou zahradou.

Dále chci připomenout obrovský sportovní úspěch stolního tenisty 
SKST Liberec Jiřího Suchánka, který na paralympijských hrách v Riu sen-
začně vybojoval bronzovou medaili. Jiří Suchánek je vozíčkář a pracuje 
v liberecké nemocnici, kde pomáhá ochrnutým lidem s návratem k běž-
nému životu. Pro všechny lidi s pohybovým handicapem, a zdaleka nejen 
pro ně, je jeho úspěch úžasně inspirativní, protože dokazuje, že vůle a píle 
dokážou divy.

Na závěr bych rád zmínil jubilejních 15 let spolupráce, které jsme letos 
oslavili s partnerským městem Augsburg. Při této příležitosti jsme v září 
pozvali kolegy z Augsburgu na tři dny do Liberce, kde jsme pro ně připravili 
pestrý program. Partnerská spolupráce Liberce a Augsburgu se za dobu 
svého trvání dostala na mimořádně vysokou úroveň a naší snahou je 
vzájemné vztahy nadále prohlubovat. Nyní již připravujeme program 
kulturních dnů DIALOG 2017, které se v červnu příštího roku uskuteční 
u nás v Liberci, kde přivítáme jak nejvyšší představitele města Augsburg, 
tak zástupce tamní umělecké scény.

Mějte krásné podzimní dny.   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 25. 10. a 22. 11. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

Uzavření magistrátu v sobotu 29. října
V sobotu 29. října 2016 bude z provozních důvodů Magistrát města Libe-
rec pro veřejnost uzavřen.

Uzavření magistrátu v prosinci
Magistrát města Liberec bude v pátek 30. 12. a v sobotu 31. 12. 2016 pro 
veřejnost uzavřen. Naposledy v tomto roce bude tedy možné vyřídit si zá-
ležitosti na magistrátu ve čtvrtek 29. 12. 

OMEZENÍ PROVOZU MAGISTRÁTU

Město Liberec se v poslední době snaží o propagaci města jako skvě-
lé destinace pro filmové štáby. Filmaři si ve městě oblíbili lokace, 
které jsou hojně využívané českými, ale i zahraničními štáby.

Liberec toho ale může nabídnout daleko víc. Proto bychom rádi vyzvali 
všechny Liberečany, kteří vlastní zajímavý objekt nebo zahradu a rádi by 
jej nabídli prostřednictvím webu Film Office Liberec k natáčení. Zájemci 
se mohou obracet na e-mail: kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz. 

FILMOVÁ KANCELÁŘ HLEDÁ EXTERIÉRY PRO ŠTÁBY
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Inzerce

AKTUÁLNĚ říjen 2016

To jsou nejdůležitější vlastnosti, které činí z Hyundai i10 a i20 ideální 
vozy pro každou rodinu. Přidejte skvělý design, komfortní interiér, 
bohatou výbavu či úsporný provoz a zjistíte, že Hyundai i10 a i20 
jsou nejlepší volbou i pro vás a vaše nejbližší.  
Nyní překvapivě dostupné!

Přesvědčte se u nejbližšího prodejce Hyundai!
Více na Hyundai.cz

Špička mezi rodinnými vozy
Hyundai i10 a i20
Ohromný prostor. Maximální bezpečnost. Jedinečná spolehlivost.

Hyundai i10  - kombinovaná spotřeba: 4,6-6,5 l/100 km, CO2: 106-144 g/km
Hyundai i20 - kombinovaná spotřeba: 3,7-6,2 l/100 km, CO2: 92-144 g/km

Auto Koutek s.r.o.    Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice
tel.: +420 482 321 453        •         e-mail: hyundai@autokoutek.cz         •         www.autokoutek.hyundai.cz

V KATEGORII TVŮRČÍ počin sezóny 
v oblasti Loutkového a výtvarného 
divadla byli oceněni tvůrci inscenace 
Čechy leží u moře, konkrétně autor 
literární předlohy Radek Malý a dra-
maturg Vít Peřina s režisérkou Michae- 
lou Homolovou coby autoři scénáře.

Komorní atmosférickou inscenaci 
inspirovanou básněmi Radka Malého 
z  knihy Moře slané vody nastudo-
vala režisérka Michaela Homolová 
v březnu letošního roku. V srpnu ji 
pak Naivní divadlo s velkým ohlasem 
sehrálo na Mezinárodním festivalu 
LUTKE ve Slovinsku a posléze také na 
výběrové přehlídce Divadlo v Plzni.

Vedle zmíněných tvůrců se na 
jejím vzniku podíleli stejnou měrou 
také výtvarnice Barbora Jakůbková, 
hudebník Filip Homola a  čtveřice 
účinkujících herců (Barbora Kubáto-
vá, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola 
a Adam Kubišta).

Ceny Divadelních novin za Tvůrčí 
počiny sezóny byly předány v neděli 
9. října večer v pražském divadle Alfréd 

ve dvoře. V dalších kategoriích zvítězili 
například Dušan David Pařízek (v kate-
gorii Činohra), Jiří Heřman a Marko Iva-
novič (Hudební divadlo) či Ivan Trojan 
(Nejlepší herecký výkon). 

Cena pro Naivní divadlo
Velkého úspěchu dosáhlo Naivní divadlo Liberec v rámci 
letošního udílení prestižních Cen Divadelních novin za 
sezónu 2015–2016.
Vít Peřina

PO OBNOVĚ dvoupatrové dřevě-
né lavice před OC Plaza přistoupilo 
město Liberec letos na jaře k obnově 
lavic i v dalších lokalitách. Například 
návštěvníci liberecké přehrady si 
mohli povšimnout obnovených laviček 
u cesty, které jsou nyní z odolnějšího 
dřeva.

Snahy města o zvelebování veřejné-
ho prostoru ale kazí vandalové. V parku 
v Jablonecké ulici byly 27. září nákladně 
obnoveny tři atypické desetimetrové 
lavice, která jsou nyní obloženy trvan-
livým modřínovým dřevem. Nové 
lavice za 220 tisíc korun však bez úhony 
přečkaly pouhé tři dny! Už ve čtvrtek 
29. září ve večerních hodinách došlo 
k jejich poškození.

Podle patrných stopy po kontaktu 
s  gumou je zřejmé, že lavice zničili 
bikeři, kteří je považují za ideální pře-

kážky pro freestyle. Po tomto večerním 
řádění bylo zjištěno pracovníky odboru 
ekologie a veřejného prostoru, že jsou 
poškozeny také hrany dvou lavic. Nejví-
ce patrné stopy po řádění vandalů jsou 
viditelné na lavici blíže k silnici.

Ihned byla o spolupráci požádána 
městská policie, aby v tomto prostoru 
prováděla namátkové kontroly. Pokud 
se nepodaří zamezit dalšímu poškoze-
ní lavic, byla investice 220 tisíc korun 
na  obnovu mobiliáře vydána zcela 
zbytečně.

Bohužel s problémem vandalismu 
a záměrným poškozováním majetku 
města se odbor nesetkává poprvé. 
Několikrát do roka řeší záměrné poško-
zení například dětských hřišť, košů, 
laviček, stromů, trvalkových záhonů, 
soch, zábradlí, trvalých travnatých 
ploch atd. 

Bikeři poškodili lavice za 220 tisíc
Město Liberec opravilo lavičky kolem přehrady i atypické 
lavice v parku v Jablonecké ulici. Vandalové ale obnovený 
mobiliář v zápětí poničili.
Redakce

Původní stav lavic v parku na Jablonecké.

Obnova z modřínového dřeva.Jedna z mnoha stop poničení
tři dny po obnově.

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

V PÁTEK 28. 10. VE 14 HODIN NOVÝ MAGISTRÁT
Pozvánka na vernisáž a výstavu

V pátek 28. 10. ve 14 hodin 
bude na Novém magistrátu zahá-

jena vernisáží výstava 

XXIII. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ 
PŘEHLÍDKY 

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 
REALIZOVANÝCH STAVEB.

Liberecké stavby získaly řadu 
ocenění. Letos přestavba Centra  
V. Buriana v Široké ulici a rodinný 
dům v Oldřichově v Hájích.

Předsedou komise je Ing arch. Eva 
Jiřičná a záštitu nad výstavou převzal 
primátor Tibor Batthyány.

Výstava bude k vidění v prosto-
rách Nového magistrátu 

a v Centru Vlasty Buriana.
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ZOO
Osvětlené expozice / Setkání s ošetřovateli /
Strašidla v zoo / Tajemné atrakce pro děti i dospělé

Nechte se pohltit večerní atmosférou zoo. Projeďte se strašidelným
vláčkem a ochutnejte čarovné nápoje.

Vstupenky na akci je možné zajistit v předprodeji od 20. 10. 2016 na pokladně 
zoo. Platnost zakoupené vstupenky je 10 dní. Prodej lampiónů přímo v zoo.

Informace o akci na www.zooliberec.cz a na Facebooku ZOO Liberec.

* Změna programu vyhrazena

26.–27.
ř í jna
18.–20.
hodin

říjen 2016  NESEĎTE DOMA

22. 10. v 19.00 hod JARRET a BUTY
Odhalení nového CD skupiny Jarret Soulásky a samolásky, s hosty z nedaleké Ostravy, na velkém sále.

27. 10. v 19.00 hod MINIPÁRTY
s Karlem Šípem a A. J. Náhlovským

Zcela nová talk show na motivy poøadu Všechnopárty.

24. 10. v 18.00 hod HLEDÁNÍ ztraceného èasu
s Markem Øeháèkem a jeho hosty

Povídání o vzniku Liberce a jeho symbolech.

26. 10. v 19.30 hod TØI POKOJE
Krátké a úderné divadlo

Tragikomická moralita s krátkým, ale úderným koncem.

31. 10. v 19.30 hod ALBÁNIE s Lubošem Vránkem
Nádherná pøíroda èasto témìø nedotknutá civilizací.

03. 11. v 19.00 hod ANDA-LOUISE BOGZA
Èeská operní pìvkynì - sopranistka rumunského pùvodu.

07. 11. v 19.30 hod MALAJSIE s Topi Pigulou
Nádherná pøíroda èasto témìø nedotknutá civilizací.

16. 11. v 19.30 hod HUDBA PRAHA Band
V pivu je totiž Bùh...

19. 11. 9.00 - 16.00 hod PØEDVÁNOÈNÍ DÍLNIÈKY
Tvùrèí dílny pro malé i velké, vystoupení dìtských sborù, pohádka pro nejmenší. Vstupné 30 Kè (od 1 roku).

19. 11. 19.00 - 23.00 hod TANÈÍRNA
Pøijïte si zatanèit standardní a latinsko-americké tance doprovázené živou kapelou, pod dozorem taneèního mistra.

SKUPINA SK svým předplatitelům 
přinese koncerty symfonické hudby 
s předními českými dirigenty a inter-
prety. Dále to bude nedělní odpo-
lední předplatitelská skupina ON, 
která připraví divákům čtyři opery 
a jeden koncert.

Již nyní si můžete zajistit své stálé 
místo v hledišti Šaldova divadla. Do 
18. 11. 2016 probíhá obnova před-
platného pro stávající abonenty 

sezóny 2016. Po tomto termínu 
budou místa uvolněna pro nové 
zájemce. Do 22.  12.  2016 probíhá 
příjem předplatného pro nové 
zájemce o abonmá.

Od 6. 12. do 22. 12. 2016 je možné 
objednané předplatné zaplatit 
i v pokladně divadla, ve stejném ter-
mínu si můžete tamtéž nebo v odd. 
předplatného abonentku vyzved-
nout.  www.saldovo-divadlo.cz

Symfonické koncerty 
v Divadle F. X. Šaldy
Od nového kalendářního roku 2017 se pro milovníky 
a posluchače klasické hudby otevírají v Divadle F. X. Šaldy dvě 
nové abonentní skupiny.
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28.
ř í jna

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
LIBERECKÉ RADNICE

ř í jna

ZAPOMENUTÁ SOCHAŘSKÁ 
DÍLA V LIBERCI

Přihlášky zasílejte do 21. 10. 2016 na e-mail:  
kotrmanova.zuzana@magistrat.liberec.cz, tel. 485 243 137.  
Zahájení prohlídek je ve vestibulu radnice.

V 11.00 A VE 13.00 VÁS  
PROVEDOU KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

SOCHAŘSKÝM UMĚNÍM 20. STOLETÍ

WWW.LIBEREC.CZ         WWW.VISITLIBEREC.EU

Návštěvníci mohou ve státní svátek 28. října 2016 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.RADNICE 9.00 – 14.00 VSTUP NA OBĚ AKCE JE ZDARMA

Komentované prohlídky jsou podpořeny Fondem malých projektů Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

MALÍ I VELCÍ si rádi zatvoří, zazpívají 
a zatancují s Řehečským kvartetem. 
První nedočkavci se zde scházejí již 
ráno od 9.00 hodin.

Určitě nebude chybět paličkova-

ná krajka, vizovické pečivo, výroba 
mýdla atd. 17. listopadu je v Kryšto-
fově Údolí vždy krásně. Těšíme se na 
pohodový den s tou nejlepší nála-
dou. 

Den řemesel 
v Kryštofově Údolí
Již tradičně se 17. listopadu sejdou v Domě řemesel 
v Kryštofově Údolí výtvarníci a hudebníci, aby v malebném 
prostředí historického „miniskanzenu“ předvedli, co 
dovedou, a s lásku předají dalším generacím.
Tereza Michálková

17. LISTOPADU
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S  novým školním rokem zavítali na ZŠ Sokolovská lektoři s  ekologickým programem Tonda 
Obal na cestách. Hravou formou si žáci školy připomněli důležitost třídění odpadů a seznámili 
se s webovými stránkami vzdělávacího programu Tonda Obal, který se zaměřuje na zvýšení 
povědomí o  správném třídění a  recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který je 
důležité v dětech pěstovat již od útlého věku. Pavlína Roudná

Tonda Obal na na ZŠ Sokolovská

SMYSLEM PROJEKTU je poskytovat 
cílené kariérové poradenství žákům 
2. st. ZŠ – jde především o dlouhodobé 
sledování zájmů a vedení individuální-
ho portfolia, formování představ o trhu 
práce, o konkrétních profesních pozicích, 
o prostředí v moderní firmě, o výběr 
vhodné střední školy či učiliště aj.

Pilotní projekt by přitom v  prů-
běhu školního roku 2016/2017 měl 
ověřit know-how i metodické postu-
py (AABYSS), analyzovat silné a slabé 
stránky, vytvořit sadu opakovaně 
použitelných podpůrných materiálů 
(pracovní listy, aplikace, databáze aj.) 
či nastavit spolupráci se zapojenými 
firmami (zatím Preciosa, Magna, ABB, 
Fehrer Bohemia a DencoHappel), a to 
především prostřednictvím dobře při-
pravených cílených exkurzí.

Do projektu budou zapojeni i peda-
gogové obou škol a také rodiče dětí. 
Město si tím vytvoří robustní základ 
pro systémovou podporu kariérových 
poradců na všech svých ZŠ a souběžně 
dobré předpoklady pro možné čerpá-
ní prostředků z operačních programů.

Potřeba vytvořit podobný projekt 
vyplynula z analýzy potřeb trhu práce 
a z diskuze se zaměstnavateli z Liberce 
a okolí. Samy základní školy se totiž 
v  rámci výchovného poradenství 
nemohou kariérovému poradenství 
školáků od 4. do 9. tříd věnovat tak 
široce, jak by bylo potřeba. Pečlivé 
sledování zájmů žáků, podpora jejich 
technických a přírodovědných kom-
petencí i správný výběr střední školy či 
učiliště je přitom základem pro bezpro-
blémové uplatnění na trhu práce. 

Projekt kariérového 
poradenství na dvou ZŠ
Pilotní projekt tzv. kariérového poradenství ověřuje od 
září na ZŠ Česká a ZŠ Kaplického město Liberec společně 
se vzdělávací společností AABYSS a pěti výrobními 
podniky z Liberce a Jablonce.
Ivan Langr, náměstek primátora

říjen 2016 MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Na letošní 1. školní den, který letos připadl na obvyklé datum 1. září, určitě nezapomenou děti 
v Mateřské školce Pastelka v Ostašově. Mimo jejich obvyklé kamarády a paní učitelky je letos přivítala 
i skutečná pastelka. Ta pro děti připravila výběr z té nejzdravější zeleniny uspořádané do dlouhého 
vláčku, na kterém si postupně všechny děti velmi pochutnaly.

Školka tím jasně ukázala, jaké je její zaměření. Již druhým rokem se věnuje programu Zdravá 
abeceda, která nejen hezky vypadá, ale také zdravě chutná.

1. ZÁŘÍ V PASTELCE

NAŠI PARTNEŘI z projektu připravili 
deset disciplín pro čtyřčlenná družstva. 
Jednotlivé úkoly se plnily v areálech 
zbrojnic v Berthelsdorfu, Rennensdorfu 
a u bývalé školy. Soutěže měly prověřit 
veškeré dovednosti budoucích hasičů.

Nechybělo pádlování na člunu, 
práce s hydraulickým vyprošťovacím 
nástrojem, ovládání zvedacích vaků. 
Mladí hasiči museli prokázat svoje 
znalosti v uzlování, dovednost při práci 
s hadicemi, a dokonce i souhru celého 
družstva při tažení vozidla.

Nejzajímavějšími úkoly bylo určo-
vání správného hasicího přístroje 

s následným hašením nafty a vyhledá-
vání předmětů i zvířat v zakouřeném 
prostředí. Tam naši nejmladší prokázali 
neobyčejnou pozornost a za záchranu 
plyšového zvířete získali plný počet 
bodů.

Z celkových 11 družstev naši starší 
žáci obsadili 7. a mladší 6. místo. V kon-
kurenci 15letých dětí si naši mladší vedli 
nad očekávání dobře. Jejich družstvo 
Fanda (5), Kája (7), Metoděj (7) a Jiřík (6) 
překvapovalo snad při každé disciplíně. 
Jen vyprošťovací, 35 kg těžký nástroj 
neudrželi dobře v  ruce a  z  přesunu 
vajíček se stala příprava omelety. 

Zachraňují přes hranice
V rámci projektu čtyř měst – Liberce, Hrádku nad Nisou, 
Zittau a Herrnhut – jsme se s dvěma družstvy mladých 
hasičů z Krásné Studánky zúčastnili netradiční soutěže 
v Herrnhutu – Brethelsdorfu.
Josef Hazi, velitel JSDH

INKLUZE? SPOLUPRÁCE!
Neváhejte a nominujte!

KULTURNÍ POČIN ROKU

Zaujalo vás nějaké divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozi-
ce, literární počin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických 
památek, živé veřejné vystoupení či mediální počin v tomto roce v Liberci?

Neváhejte a nominujte jej do soutěže „Kulturní počin roku“.
Podrobnosti pro přihlášení naleznete na www.liberec.cz/oscr.
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PŘI VÝROBĚ draků děti používaly nej-
různější materiály a mnohdy popustily 
uzdu své fantazii. O velké přestávce 
se tak slétli draci z papíru, přírodnin, 
korálků, látek, sena nebo odpadové-
ho materiálu do jídelny naší školy na 
přehlídku. Jejich autoři byli odměněni 
sladkostmi i potleskem.

Draků se sešla velká spousta 
a porota měla opravdu velmi těžkou 
práci vybrat z  každé třídy několik 
nejhezčích draků, které teď krášlí pro-
story školy. Letos se maminky s dětmi 
také činily v kuchyni a upekly spoustu 
sladkých dráčků, na kterých si pak 

pochutnala celá třída. Malé děti také 
kreslily draky na asfalt na náměstí před 
školou.

Den jsme zakončili na stráni 
u ruprechtické kapličky, kam byly zvány 
všechny děti z Ruprechtic a okolí. Zde 
slovo dostali opravdu lítací draci. Slunce 
příjemně hřálo, občas pofukoval i vítr, 
a tak se draci alespoň na chvíli do výšky 
vznesli. Účast byla opravdu veliká: pro-
větrat dráčky přišla téměř stovka dětí! 
S přibývajícím večerem jsme se rádi 
zahřáli u ohně, na kterém jsme si opekli 
i něco dobrého k jídlu. 

Dračí den v Ruprechticích
Na pátek 30. září měly děti z ruprechtické ZŠ náměstí Míru 
netradiční domácí úkol: vyrobit co nejzajímavějšího draka.
Barbora Melicharová

PŘED DUBNOVÝMI zápisy jsme totiž 
dohodli s  řediteli mateřských škol 
přesnou strategii přijímání, která  – 
s výjimkou předškoláků – preferovala 
děti liberecké a ve věku od tří let výše. 
A na začátku září jsme tak měli navíc 
dalších zhruba 40 volných míst v 11 MŠ.

Nemohli jsme totiž dále akceptovat 
praxi, že ve školkách máme něko-
lik desítek dětí z obcí mimo Liberec, 
zatímco ty liberecké – mnohdy i čtyř-
leté a starší – zůstávaly tzv. pod čarou. 
Situace je navíc příznivá i nadále – ještě 
na konci září bylo k mání asi 25 volných 
míst, vč. tzv. výjimek, které povoluje 
rada města. Všechny výjimky jsme při-
praveni postupně rozpustit, nadále ale 
chceme zvýhodňovat Liberec a děti, 
které například dosáhnou tří let věku 
v říjnu či listopadu, nebo takové, které 
již ve škole mají sourozence.

V libereckých MŠ máme v současné 
době k dispozici 3 022 míst, jen 3 008 
je ale z  technických a  hygienických 
důvodů reálně k  obsazení. Od roku 

2006 město navýšilo kapacity o 507 
míst, ale připravujeme ještě dvě rekon-
strukce – jde o MŠ Pastelka v Ostašově 
(předběžně + 20 míst) a také sídlištní 
MŠ Beruška Na Pískovně (předběžně 
+ 16 míst). Přeměnou speciální třídy 
v běžnou vznikne 8 nových míst i na 
MŠ Pramínek Březinova. Do budoucna 
je možné uvažovat i o rozšíření míst pro 
nejmladší děti v našich jeslích, které 
od 1. září provozuje Centrum zdravot-
ní a sociální péče, a kde je kapacitně 
zatím 35 míst. I v jeslích je totiž tradičně 
vysoká poptávka rodičů.

ZÁPISY 2017: SPÁDOVÉ OBVODY
I NOVÝ PORTÁL

Už v příštím školním roce čeká naše 
mateřské školy kvůli změně školské-
ho zákona zcela nový systém zápisů. 
Bude vázán na tzv. povinné předškolní 

vzdělávání v posledním roce docház-
ky a také na zákonný nárok na místo 
v MŠ pro děti ve věku 4 let. Do toho 
všeho navíc vstoupí systém spádových 
obvodů. Pro město tak bude zásadní, 
kolik dětí, které zatím školky vůbec 
nenavštěvují, nakonec přijde povinně 
k zápisu, a jak se MŠ samotné popasují 
se spádovostí.

Vzhledem k tomu, že chceme vyjít 
vstříc zejména rodičům, počítáme na 
území města jen s jedním spádovým 
obvodem, který je nejpodobnější sou-
časnému modelu. Musíme ale doufat, 
že nám ministerstvo náš plán neshodí. 
Pro zvýšení transparentnosti a zjedno-
dušení procesu přijímání navíc počítá-
me i se speciálním softwarem, který 
bude provozovat nový zápisový portál 
a pomůže s orientací jak ředitelům MŠ, 
tak rodičům. 

MŠ: letos místo pro všechny tříleté z Liberce
Všechny tříleté děti s trvalým bydlištěm v Liberci, jejichž rodiče o to projevili zájem, letos bez problémů našly místo 
v některé z 31 mateřských škol, které zřizuje statutární město Liberec.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Školní časopis Devadesátka
Město Liberec začalo na začátku října vydávat nový 
elektronický čtvrtletník o svých základních školách. Nese 
název Devadesátka, aby tím připomínal počet měsíců, 
které děti stráví od 1. do 9. třídy ve školních lavicích.
Redakce

V ČASOPISE SE svými akti-
vitami či postřehy prezentuje 
každá z 20 zápisových škol.

„Chceme školám pomoci v budo-
vání pozitivní image, protože cítíme, 
že prostoru v médiích obecně tolik 
nedostávají. Každá škola se přitom 
má čím chlubit a je škoda, když se 
o tom veřejnost nedozví. A samozřej-
mě město tím zároveň jasně ukazuje, 
že mu na školách a vzdělávání velmi 

záleží. Nový časo-
pis, respektive zlep-

šování vnějšího obrazu 
navíc souvisí i  s  jedním 

z cílů zvyšování kvality, které 
jsme školám nastavili od 1.  září,“ 
vysvětlil náměstek primátora Ivan 
Langr.

První číslo časopisu Devadesátka 
si můžete přečíst na www.liberec.cz/
devadesatka. 
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„V  RÁMCI PILOTNÍHO projektu 
budou vybraná parkovací místa vyba-
vena čidlem pro komunikaci s Centrem 
sledovanosti, které bude v  grafické 
podobě přístupné veřejnosti na webu 
města. Díky monitoringu parkovišť 
tak řidiči uvidí aktuální obsazenost 
jednotlivých parkovacích míst online. 
Aktuální obsazenost parkovišť se 
bude v budoucnu promítat také na 
dynamickém dopravním značení, 
které chystáme v rámci naváděcího 
systému na parkoviště v  centru,“ 
informoval primátor Tibor Batthyány 
s tím, že údaje z Centra sledovanos-
ti budou řidičům k dispozici i skrze 
mobilní aplikaci.

Po provedené prověrce možností 
zavedení monitoringu parkovacích 
míst město nakonec upustilo od 
původně uvažovaného vybudování 
vlastní sítě pro zajištění přenosu dat.

„Museli bychom si zajistit servis 
dalších společností, což by do procesu 

mohlo přinést komplikace. Proto využije-
me technologii parkovacích čidel podle 
návrhu společnosti ČD-Telematika. Jde 
o technologii přenosu dat pomocí auto-
nomní sítě SIGFOX, která se ukázala jako 
nejvhodnější. Je využívána prakticky 
po celém světě a má výhodu v tom, že 
systém bude otevřený pro případné 
připojení dalších čidel, monitorujících 

například teplotu či srážky,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela.

Dodávka a  montáž technologie 
společnosti ČD-Telematika vyjde na 
969 600 Kč bez DPH. Dalších 960 000 
Kč bez DPH pak bude stát zajištění 
provozu po dobu 5 let, konkrétně od 
1. 10. 2016 do 30. 9. 2021. 

Sledování obsazenosti parkovacích míst
Město Liberec rozjíždí pilotní projekt monitorování obsazenosti parkovacích míst na 
vybraných parkovištích v horním centru. Jde o další dílčí krok k vybudování naváděcího 
systému na parkoviště v centru a ke kompletní modernizaci celého parkovacího systému.
Jan Vrabec
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Kvůli rekonstrukci svodidel musí ři-
diči zpomalit a počítat s dopravním 
omezením na silnici I/35 v  úseku 
Liberec, Doubí  – Hodkovice nad 
Mohelkou.

Částečná uzavírka probíhá ve 
dvou etapách, skončí nejpozději 
27. listopadu. Stavbaři pracují i o so-
botách, aby se termín uzavírky co 
nejvíce zkrátil. Vzhledem k  intenzitě 
provozu na silnici je dopravní značení 
krajským úřadem pravidelně kontro-
lováno.

Důvodem plošné výměny svodidel 
na českých dálnicích není jejich nedo-
statečnost, jako spíše nutnost utra-
cení dotací Evropské unie do konce 
letošního roku. 

JEŠTĚ NĚKOLIK TÝDNŮ
Dvě nejhorší dopravní uzavírky 

v Liberci, uzavřený most v Londýnské 
ulici a omezení na třídě Dr. M. Horá-
kové, by také měly skončit do konce 
listopadu.

Oprava mostu nedaleko Sta-
dionu U  Nisy komplikuje dopravu 
především obyvatelům Růžodolu 
a Pavlovic. 

OMEZENÍ U HODKOVIC 
AŽ DO KONCE LISTOPADU

Inzerce
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RADNÍ ZATÍM schválili dokumenty 
Naivního divadla Liberec, Komu-
nitního střediska Kontakt a Centra 
zdravotní a sociální péče. Zbývající 
tři organizace přijdou na řadu v říjnu.

„Pokud chceme naše organizace 
dál rozvíjet, musíme nejprve vědět, 
jaké příležitosti finanční i investiční 
se jim nabízejí, jaké vnitřní dluhy je 
zatěžují či jakými alternativními ces-
tami rozšíření služeb se mohou dále 
ubírat. Strategie rozvoje tak slouží jako 
komplexní materiál pro potřeby všech 
orgánů města i  Libereckého kraje 
v případě, že se podílí na kofinancová-
ní provozu organizací, managementu 
příspěvkových organizací i veřejnosti, 
tedy samotným uživatelům služeb. 
Bude teď na nás společně, jak se nám 
podaří je do roku 2026 naplňovat; 
některé cíle jsou totiž velmi smělé,“ 
uvedl náměstek Ivan Langr.

Naivní divadlo chce například 
zvyšovat finanční podporu z veřej-
ných zdrojů města a kraje na provoz, 
a to každoročně o jeden milión korun, 
nebo realizovat navržené investice – 
sociální zařízení (2017), rekonstrukce 
podlahy a výměna sedadel (do roku 
2020) a  obnovení fasády (po roce 
2020). „Pro divadlo bude také důle-
žité, pokud poslanecká sněmovna 
schválí zákon o veřejných kulturních 
institucích, který by umožňoval, aby 
je město a kraj zřizovaly společně. 
Osobně ale obrovskou příležitost 
vidím v rozšíření festivalu Mateřinka, 
jehož 25. ročník nás čeká už v roce 
2019. Naivní divadlo je totiž naší nej-

úspěšnější organizací, pokud se týká 
tuzemských i mezinárodních úspě-
chů, každoročně přiváží řadu světo-
vých ocenění za své inscenace a jeho 
renomé za hranicemi je ohromující,“ 
řekl Ivan Langr.

S investicemi počítá také Centrum 
zdravotní a sociální péče. Plánuje 
vybudovat nový jednolůžkový pokoj 
odlehčovací pobytové služby v DPS 
Burianova, rekonstruovat 72 koupe-
len v DPS Burianova a Borový vrch 
na sprchové kouty či upravit budovu 
jeslí kvůli navýšení kapacity. „Největší 
náklady by si vyžádaly rekonstruk-
ce koupelen, které se odhadují na 
zhruba 6 miliónů, a  muselo by je 
investovat samo město. Uvidíme, 
jestli to v letech 2017 a 2018 bude 
možné. V  plánu je i  proškolení 
nových zaměstnanců v bazální sti-
mulaci a zavést tuto metodu do praxe 
v pobytových službách,“ doplnil Ivan 
Langr.

Mezi cíle Komunitního středis-
ka Kontakt patří zejména zachování 
portfolia služeb v současném rozsa-
hu a příprava stěhování organizace 
do zrekonstruovaného Liebiegova 
paláce v letech 2019/2020. „U Kontak-
tu zatím nepočítáme se zavedením 
registrovaných sociálních služeb, ale 
spíše s přirozeným rozšiřováním jeho 
současného záběru, protože jeho pri-
mární cílová skupina se také bude 
rozrůstat. Další možný rozvoj pak 
bude vázán na podmínky v novém 
působišti po roce 2020,“ zmínil Ivan 
Langr. 

Rozvoj příspěvkových organizací
Střednědobou vizi příspěvkových organizací přibližují 
tzv. strategie rozvoje, na nichž od začátku roku pracovaly 
neškolské příspěvkové organizace statutárního města 
Liberec a jejich dozorčí rady.
Jan Král

� Rada�města�4.�října�2016

SPOLUPRÁCE DIVADEL 
V TROJMEZÍ
Podpora rozvoje přeshraniční spolu-
práce divadel v Trojmezí, to je hlav-
ní cíl projektu, do kterého se zapojí 
liberecké Divadlo F. X. Šaldy.

„V  rámci projektu Mezinárodní 
spolupráce divadel J ‑O ‑Ś v Trojme‑
zí Německo–Polsko–Česká repub‑
lika budou zinscenovány dvě hry 
německých autorů a  jedno kopro‑
dukční představení. Budou zpraco‑
vány vícejazyčné marketingové ma‑
teriály a uspořádány tři workshopy 
zaměřené na děti a  mládež s  roz‑
manitou nabídkou divadelní peda‑
gogiky,“ popisuje ředitelka divadla 
Jarmila Levko.

Celkové náklady budou 
4 342 079 Kč. Spoluúčast Divadla 
F. X. Šaldy je 5 %, to je 228 521 
Kč. Předpokládaný termín realiza‑
ce je stanoven od 1.  října 2016 do 
30. září 2019.

„Město jako zřizovatel není 
schopno zafinancovat úplně vše, 
proto je hledání mimorozpočto‑
vých zdrojů pro naše příspěvkové 
organizace faktickou nutností, bez 
níž se v průběhu roku v rámci svého 
hospodaření neobejdou. A je skvělé 
vidět, že se to jim to i daří. Ukazuje 
to mimo jiné na kvalitu i  zdravou 
činorodost managementu organi‑
zací,“ uvedl náměstek pro školství, 
sociální věci, cestovní ruch a kultu‑
ru Ivan Langr. 

 www.liberec.cz/rada

 � Rada�města�20.�září�2016

OD ŘÍJNA ELEKTRONICKY
Liberecká radnice od října zavádí 
elektronizaci podkladů pro jednání 
rady města a zastupitelstva.

Materiály budou radní i  zastupitelé 
nově dostávat v  elektronické podobě 
v  aplikaci Konsiliář. Záměrem vedení 
města je využít možností této aplikace 
a  v  dohledné době zveřejňovat také 
materiály po jednání rady města. Díky 
systému zpracování podkladů pak mo-
hou být materiály z rady města i zastu-
pitelstva zveřejňovány ve velmi krátké 
době po jednání. Systém například 
umožňuje fulltextové vyhledávání.

„Konečně bude na radnici zave-
den systém, který zjednoduší, urychlí 
a  sjednotí práci s  podklady. Lepší pře-
hlednost ocení jak zpracovatelé, tak 
i radní a zastupitelé. Aplikace si poradí 
také s  odstraněním osobních údajů, 
a  umožní tak zveřejnit materiály i  pro 
veřejnost, což je dalším krokem ke 
zvýšení transparentnosti radnice,“ řekl 
primátor Tibor Batthyány. 

200 TISÍC PRO OBLASTNÍ 
CHARITU LIBEREC
Dotaci ve výši 200 000 Kč získá 
z  rozpočtu města Oblastní charita 
Liberec, a to na sociální službu Do-
mov pokojného stáří  – Domov sv. 
Vavřince v  Chrastavě. Poskytnutí 
účelové dotace, vázáné na úhradu 
provozních a  osobních nákladů, již 
schválili liberečtí radní.

„Jde o  službu, která není poskyto-
vána na území Liberce, a proto Domov 
pokojného stáří nemohl být finančně 
podpořen z rozpočtu města v rámci ko-
munitního plánování sociálních služeb. 
Zajišťování přístřeší či bydlení lidem 
v nouzi patří mezi naše nejvyšší priority 
a  toto zařízení využívá i  devět liberec-
kých klientů. Proto chrastavský Domov 
pokojného stáří i  letos podpoříme 
individuální dotací, která bude ve stej-
né výši jako loni,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro školství, sociální věci, 
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

DOTACE BUDOU DŘÍVE
Příjmy Liberce by v  roce 2017 měly 
dosáhnout výše 1,703 miliardy Kč 
a  budou cca o  30 miliónů Kč vyšší 
než letos.

Vyšší příjmy očekává město zejmé-
na ze sdílených daní vzhledem k dobře 
se vyvíjející ekonomické situaci státu. 
Zlepšené příjmy budou pravděpodobně 
využity na rekonstrukci dlouho chátrají-
cí budovy Uranu, kde se město pokusí 
získat i dotaci na zateplení.

„Navíc nově naplníme i dotační fon-
dy pro neziskové organizace a sportovní 
oddíly na příští rok. Jednotlivé výzvy 
pak vyhlásíme již letos na podzim,“ uve-
dl ekonomický náměstek primátora Jan 
Korytář. 

Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách
Terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách posílí v příštím roce dva terénní 
pracovníci s polovičním úvazkem. Projekt Podpora terénní práce Liberec, který je 
úspěšně realizován již od roku 2015, tak bude pokračovat. Celkové náklady projektu ve 
výši 300 000 Kč bude město požadovat z dotace Úřadu vlády ČR.
Redakce

„SMYSLEM PROJEKTU je pokra-
čovat v důsledném monitoringu so- 
ciálně vyloučených lokalit na území 
města a prakticky pomáhat jak jejich 
obyvatelům, tak i jejich okolí. Potřeba 
této činnosti jednoznačně vyplynu-
la z analýz, které si rezort sociálních 
věcí nechal zpracovat na jaře 2015,“ 
informoval náměstek primátora Ivan 
Langr.

Terénní pracovníci realizují terénní 
práci nejen v sociálně vyloučených 

lokalitách, ale i  tam, kde sociální 
vyloučení hrozí. Takových je v Liberci 
podle analýz 16.

„Úkolem pracovníků je být v pra-
videlném kontaktu s  obyvateli 
těchto lokalit, které jsou roztrou-
šeny po celém Liberci, monitorovat 
situaci například v otázce rizikových 
jevů či školní docházky dětí a pře-
nášet nezbytné informace na úřad 
a odtud třeba poskytovatelům so- 
ciálních služeb, kteří pak můžou 

lidem odborně pomoci řešit kon-
krétní nepříznivé životní situace,“ 
konstatoval Ivan Langr s  tím, že 
sociální pracovníci také operativně 
reagují na nenadálé situace či pod-
něty občanů.

Na projektu se podílí také Komu-
nitní středisko Kontakt Liberec, 
které zaznamenalo velký nárůst 
zájmu dětí ze sociálně znevýhodně-
ných rodin o bezplatné volnočasové 
aktivity.  

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 
Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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ÚVOD SETKÁNÍ bude patřit vyhodno-
cení top desítky problémů, které byly 
definovány v  roce 2012 při přípravě 
Aktualizace strategie rozvoje statutár-
ního města Liberec 2014–2020. Mezi 
nejpalčivější problémy občané zařadili 
např. nepořádek ve městě, slabou cyk-
lo-infrastrukturu, problematické parko-
vání apod. Na základě těchto problémů 
město již realizuje několik projektů 
a změn pro lepší život obyvatel města.

Účastníci fóra se budou moci zapojit 
do diskuzí u kulatých stolů v následu-
jících oblastech: veřejný prostor, život-
ní prostředí, sociální služby, školství 
a volný čas či doprava v Liberci. Kromě 
těchto oblastí se také pobavíme 
o zdraví obyvatel a přivítáme zástupce 
z řad studentů u „stolu mladých“, kteří 
se budou věnovat problémům napříč 
těmito tématy.

„Z každé oblasti účastníci fóra svými 
hlasy vyberou dva největší problé-
my, z nichž bude vybráno celkovým 
hlasováním všech účastníků deset 
největších problémů města Liberec. 
Před samotným předáním problémů 
k řešení vedení města budou ověře-
ny anketou na oficiálních webových 

stránkách města Liberec“, vysvětluje 
koordinátorka Zdravého města Liberec 
a místní Agendy 21 Michaela Putíková.

Kromě samotného fóra je pro účast-
níky připraven doprovodný program 
na téma zdravý životní styl a spoko-
jenost obyvatel města, ochutnáme 
výbornou kávu, vytvoříme společně 
pocitovou mapu Liberce (místa, která 
na vás působí pozitivně – bezpečnost, 
dobrý společenský život, příjemné pro-
středí –, a také místa se zanedbaným 
prostředím nebo špatnou dopravní 
situací), vylosujeme výherce tomboly 
ze všech účastníků veřejného fóra a pro 
neziskové organizace působící v Liber-
ci jsme připravili soutěž o 3 nejlepší 
miniprojekty, jejichž výherci budou 
odměněni finanční částkou 5 000 Kč.

Veřejné fórum je příležitostí pro vás 
sdělit své názory, a vybrat tak spolu 
s ostatními občany nejnaléhavější pro-
blémy k řešení. Pomozte svými podně-
ty a názory ovlivnit cestu budoucího 
rozvoje našeho města.

Veřejné fórum 2016 je financováno 
z projektu podpořeného ze Státního 
fondu životního prostředí ČR „Podpora 
trvale udržitelného rozvoje v Liberci – 
MA 21“. 

PODLE ŘEDITELE Oblastní galerie 
Liberec Jana Randáčka, který byl 
iniciátorem udělení čestného občan-
ství Markusi Lüpertzovi, se liberecký 
rodák právem řadí k předním němec-
kým umělcům: „Markus Lüpertz svým 
dílem zanechal v evropské kultuře 
nesmazatelnou stopu.“

„Je mi velkou ctí, že mohu udělit 
čestné občanství umělci takového 
formátu. Každé město by si svých 
významných rodáků mělo umět 
vážit a Markus Lüpertz patří k  těm, 
na jejichž úspěchy a věhlas jsme hrdí. 
Jeho obrazy jsou k vidění ve světových 
galeriích a jeho sochy zdobí řadu met-
ropolí, což mluví samo za sebe. Těší 
mě, že Markus Lüpertz přijal čestné 
občanství a vážím si toho, že si pro něj 
přijel osobně. Svědčí to i o tom, že vzá-
jemné křivdy mezi oběma národy jsou 
dávno zapomenuty a že česko-němec-
ké vztahy jsou na velmi dobré úrovni,“ 
uvedl primátor Tibor Batthyány.

Markus Lüpertz přijal čestné občan-
ství svého rodného města s  nadše-
ním. „Jsem opravdu velmi pyšný a je 
mi velkou ctí, že jsem se stal čestným 
občanem Liberce. V tom, že jsem se 
narodil zde, ale žil v Německu, pro mě 
vždy bylo cosi mimořádného, až ima-
ginárního. Vždy jsem lidem mohl říct – 
já nejsem odtud, ale z toho dalekého 
Liberce, a v tom byla jakási romantická 
část mého života. Po svém rodném 
městě se mi často stýskalo, což bylo 
i tím, že mi můj otec o Liberci, tehdej-
ším Reichenbergu, bohatě vyprávěl. 
Mimo jiné i o této krásné radnici nebo 
o sousedním divadle. Liberec, který 
jsem poprvé navštívil až před několi-

ka lety, pro mě vždy byl jakýmsi snem 
a ten pocit, který jsem měl, když jsem 
sem konečně přijel, se mi velice zalí-
bil. Děkuji, že mohu být jeho čestným 
občanem,“ řekl Markus Lüpertz.

Slavnostní udělení čestného občan-
ství sledovala celá řada vzácných hostů: 
například velvyslanec SRN v ČR Arndt 
Freiherr Freytag von Loringhoven, 
čestný ředitel Česko-německého fondu 
budoucnosti Joachim Bruss či zástupci 
partnerských měst Žitavy a Augsburgu. 
Po slavnostním aktu se multižánrový 
umělec Markus Lüpertz představil 
jako hudebník na koncertu v kavárně 
Oblastní galerie Liberec. Spolu s ním 
vystoupil světově známý vibrafonista 
Wolfgang Lackerschmid a  zpěvačka 
Stefanie Schlesingerová. V rámci jazzo-
vého podvečera zahráli také liberečtí 
Apple Saxes.

Markus Lüpertz se narodil 
25. dubna 1941 v Liberci, jenže v roce 
1948 musela jeho rodina v  rámci 
odsunu sudetských Němců emigrovat 
do německého Porýní. Markus Lüpertz 
vystudoval Akademii v  Düsseldorfu 
a v  roce 1976 se stal profesorem na 
Akademii v Karlsruhe. V roce 1986 pak 
byl jmenován ředitelem düsseldorfské 
Akademie. V průběhu své profesní ka- 
riéry získal za své dílo četná oceně-
ní, jako prestižní cenu Villa Romana 
či Cenu německého svazu kritiků. 
V sochařském, malířském i kresebném 
díle Markuse Lüpertze se objevují 
typické rysy abstrakce a exprese. Zají-
mavostí je, že Lüpertz pracuje se stejný-
mi prvky, především znaky a symboly, 
jako pracovali klasičtí umělci již od dob 
starého Řecka. 

KROMĚ TRADIČNÍHO dějiště na 
náměstí Dr. Edvarda Beneše se akce 
v rámci Týdne mobility 2016 poprvé 
konaly také na Soukenném náměstí, 
kde bylo Liberečanům k dispozici sta-
noviště věnované ekologické dopravě 
budoucnosti. Návštěvníci zde měli 
19. září příležitost přemýšlet o alterna-
tivních způsobech dopravy po městě 
a mohli si vyzkoušet jízdu na elektro-
kolech.

Právě elektrokola jsou podle 
náměstka primátora Jana Korytáře pro 
kopcovitý Liberec vhodným řešením 
alternativní dopravy. „Město se více 
zaměřilo na  rozvoj cyklodopravy. 
Začaly se projektovat nové úseky pro 
cyklisty a v rozpočtu máme vyčleněny 
peníze na investice do cyklodopravy. 
Pevně doufám, že již v  příštím roce 

Liberečané uvidí, že podmínky pro cyk-
lodopravu se v Liberci začínají měnit 
nejen na papíře, ale i v terénu.“

Elektrokola si lidé mohli vyzkoušet 
na Soukenném náměstí. Na náměstí 
před radnicí pak mohli návštěvníci 
otestovat své schopnosti v jízdě zruč-
nosti, nasadit si „opilé“ brýle, zjistit 
novinky v  oblasti ekologicky šetrné 
dopravy a vidět v akci složky integro-
vaného záchranného systému. Prezen-
toval se dopravní podnik s kampaní 
pro moderní hromadnou přepravu.
Nechyběli ani zástupci Českého červe-
ného kříže a Tým silniční bezpečnosti, 
který připravil bezpečnostně-preven-
tivní program se soutěžemi pro děti 
i dospělé. Celodenní program zpestřila 
návštěvníkům biketrialová show a kon-
cert Jakuba Děkana. 

Deset největších problémů Liberce
Letos opět budou mít občané možnost diskutovat 
s odborníky a určit deset největších problémů města 
Liberec, na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří. 
Veřejné fórum se uskuteční v úterý 22. listopadu od 17.00 
ve velkém sále Oblastní galerie v Liberci (Galerie Lázně).
Lucie Blažková

Lüpertz čestným občanem
Do síně slávy města Liberce přibyla další významná 
osobnost. Z rukou primátora Tibora Batthyányho 
obdržel 15. září čestné občanství za mimořádné zásluhy 
a reprezentaci města profesor Markus Lüpertz. Německý 
malíř, sochař, básník a hudebník, který je světově 
uznávaným představitelem neoexpresionismu, má totiž 
své kořeny v Liberci.
Jan Vrabec

Týden mobility s alternativní dopravou
„Chytrá mobilita, silná ekonomika“ bylo ústřední motto 
Týdne mobility, jehož třetí ročník proběhl v září v Liberci 
v rámci celoevropské kampaně.
Lucie Blažková

říjen 2016 Z RADNICE

„VYHRAJE“ ČISTOTA MĚSTA?22. LISTOPADU
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O  ZVOLENÍ PETRA Šimoníka 
do funkce rozhodovala výběrová 
komise sestavená z členů předsta-
venstva a zástupců rady města na 
základě výběrového řízení, do kte-
rého se přihlásilo sedm uchazečů.

Petr Šimoník má dlouholeté zku-
šenosti s řízením firem jako výkonný 
ředitel i předseda představenstva. 
Posledních 10 let pracoval ve skupi-
ně MVV Energie CZ právě ve funkci 
předsedy představenstva společ-
ností TERMO Děčín, a.s., a ENERGIE 
Holding, a.s., kde byl zodpovědný za 
strategický rozvoj, provoz a technic-
ké řízení těchto společností.

„Ve své práci kladu důraz na 
týmovou spolupráci všech vedou-
cích pracovníků podle společně 

dohodnutých pravidel, která pove-
dou k  uspokojení potřeb občanů 
Liberce v oblasti zimní i letní údržby 
komunikací a  zeleně. Za velice 
důležité považuji úzkou spoluprá-
ci s  vedením města Liberce, ale 
i pokračování spolupráce s význam-
nými regionálními partnery a posilo-
vání důvěryhodnosti TSML,“ doplnil 
výkonný ředitel TSML, a. s. 

Nový ředitel technických služeb
Novým výkonným ředitelem Technických služeb města 
Liberce, a. s., se stal Ing. Petr Šimoník, který byl do 
funkce jmenován 23. září 2016.
Markéta Šádková

VĚZNI PRACOVALI například v parku 
u Zahrady vzpomínek, v Gagarinově 
ulici, v parku ve Svojsíkově ulici, kde 
upravili plochu menšího dětského 
hřiště.

U památného stromu ve Frýdlantské 
ulici celou plochu kompletně vyčisti-
li od náletových dřevin, nepořádku 
a zbytků stavebních prvků. Ve všech 
případech svým nasazením pomohli 
připravit danou plochu pro další plá-
nované práce.

Dětské hřiště v parku ve Svojsíkově 
tak může být opatřeno novým povr-
chem a dvěma novými herními prvky, 
naopak proluka ve Frýdlantské ulici se 
dočká opravy poškozeného zábradlí 
a úpravy celého prostoru.

Vězni se budou v  nadcházejících 
týdnech účastnit dalších akcí, a pomá-
hat tak zvelebovat i jiná místa v našem 
městě. 

ZHRUBA DVACÍTKA lidí se pravidel-
ně několikrát do roka účastní větších 
úklidů napříč městem. Již dříve byly 
nahromaděné odpadky vyklizeny 
například z  oblasti zastávky MHD 
U Lomu nebo v lese za ulicí Franklinova.

Nyní byli dobrovolníci nasměrováni 
do lokality Ruprechtického potoka, 
který má statutární město Liberec 
ve své správě. Část této oblasti vykli-
dili koncem srpna dobrovolníci z řad 
vedení České spořitelny u příležitosti 
celostátního setkání, které se konalo 
právě v Liberci. Bohužel se zjistilo, že 
množství odpadu je daleko vyšší, než 
se předpokládalo. Druhá skupina se 
tedy postarala o  úklid zbylých částí 
celého okolí, čímž dokázala z přírody 
odstranit řadu pneumatik, torza sta-
rých elektrospotřebičů, televize, kusy 

nábytku, kabeláže a  spoustu pytlů 
s drobným odpadem. I když lokalita 
stále není zcela dočištěna, úklid dob-
rovolníků byl velmi prospěšný.

V rámci aktivit Zdravého města Libe-
rec odbor ekologie a veřejného prosto-

ru dlouhodobě podporuje podobné 
akce dobrovolníků prostřednictvím 
dodání pytlů a rukavic a ve spolupráci 
se svozovou společností FCC Liberec, 
s.r.o., zajišťuje odvoz a likvidaci nasbí-
raného odpadu. 

Spolupráce s vazební 
věznicí pokračuje
Odbor ekologie a veřejného 
prostoru navázal před 
časem spolupráci s Vazební 
věznicí Liberec. Její svěřenci 
se dvakrát měsíčně podílejí 
na údržbových pracích ve 
městě.
Lucie Sládková

Dobrovolníci uklidili další část Liberce
Skupina dobrovolníků pod vedením Martina Olšáka, která má zálibu v geocatchingu 
a v přírodě, se v rámci tzv. CITO akce zapojila do dalšího úklidu na území města Liberce.
Lucie Sládková

Z RADNICE A MĚSTA

PŘI KONTROLE rozlehlého parku 
a Zahrady vzpomínek, které se rozklá-
dají mezi ulicemi Budyšínská, Ruská, 
Ruprechtická a Tržním náměstím, byl 
zjištěn neuspokojivý stav čtyř schodiš-
ťových vstupů. U každého schodiště 
byly nalezeny známky poškození, které 
by se časem mohly zhoršit, a návštěv-
níci parku by mohli přijít k  úrazu. 
Vzhledem k vysoké návštěvnosti parku 
včetně malých dětí ze škol a školek bylo 
riziko značné. Realizaci opravy zajistila 
firma Stavby a rekonstrukce Jan Židlic-
ký v ceně 384 679 Kč včetně DPH.

Vyměněny tak byly popraskané 
žulové desky, ukotveny stěny ze žulo-
vých kvádrů u schodiště do Zahrady 
vzpomínek, upraveno schodiště do 
parku z  Budyšínské včetně opravy 
odvodnění, opěrných zídek a opravy 
kovové brány. Dále byly opraveny části 
schodiště u klubu Bunkr a kompletně 
renovovány historické schody z ulice 
Ruské. 

Nová schodiště 
do parku
Návštěvníci parku u Zahrady 
vzpomínek si v uplynulých 
týdnech mohli všimnout 
pohybu dělníků, kteří 
se starali o opravu čtyř 
schodišťových vstupů do 
parku i do zahrady samotné.
Lucie Sládková

Statutární město Liberec
a Technická univerzita v Liberci

si vás dovolují pozvat na
vzpomínkové shromáždění

konané při příležitosti
Dne boje za svobodu

a demokracii.
Akce se uskuteční ve čtvrtek

17. listopadu 2016 v 10 hodin 
u Památníku obětem

komunismu v Jablonecké ulici.

17. LISTOPAD
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Hazardem nastavila Změna zrcadlo vlastní nemohoucnosti
To bylo řečí, to bylo slibů a ty hodiny výbušných debat na zastupitelstvu, jak je třeba v Liberci ještě razantněji potírat, 
ne    -li zcela vymýtit hazard! Ale jen dokud seděla Změna pro Liberec v opozici. Tam měla dostatek energie, ostrosti, tam 
měla jasno a věděla si rady skoro se vším. Dnes je spolu s ANO už téměř dva roky u vlády a její někdejší nesmlouvavost 
nahradily rozpaky, energii bezradnost a vůli přešlapávání na místě. Nyní má Změna moc. A s problémem, zvaným 
hazard, neudělala vůbec nic.
Martina Rosenbergová, městská zastupitelka za ČSSD

Audity? Bohužel jen zbytečně vyhozené peníze
Když jsem před lety nastoupil do funkce rozpočtového náměstka našeho města, měl jsem myšlenku na společné řízení 
města a jeho organizací. A cítil jsem v tom velkou příležitost. Město má desítky škol a školek, areál na Ještědu, divadlo, 
zoo, obchodní firmy atd. Je toho hodně.
Jiří Šolc, Starostové pro Liberecký kraj

Podívejme� se,� na� co� Změna� lákala�
voliče�před�komunálními�volbami�v�roce�
2014� ve� svém� Desateru� pro� Liberec:�
„Můžeme�vést�diskusi�o�tom,�zda�je�lepší�
nulová�tolerance�hazardu�nebo�je� lepší�
malý�počet�heren�či�kasin�zanechat.�Není�
ale�normální,�aby�v�Liberci�byla�více�než�
stovka�míst,�kde�jsou�herní�automaty.

Počet�heren�a�automatů�zredukujeme�
max.�na�10�%�současného�počtu.“

Pro�upřesnění�–�10�%�ze�současného�
počtu� heren� představuje� pouze� devět�
provozoven� hazardu� na� území� města.�
Za�dva�roky�vlády�Změny�nezmizela�ale�
ještě�ani�jedna.�Jediné,�čeho�jsme�se�my�
zastupitelé�dočkali,�byl�zmatený�návrh�
s�několika�variantami,�předložený�pro‑
střednictvím� primátora�na� červnovém�
zasedání�zastupitelstva.

Jedna�zásadní�varianta�chyběla.�Ta,�po�
které�Změna�léta�volala� jako�po�té�nej‑
lepší,�ta,�kvůli�které�kritizovala�minulé�
vedení,�jež�snížilo�za�dobu�svého�působe‑
ní�počet�heren�z�více�než�150�na�něco�přes�
90.�Chyběla�varianta�plošného�zákazu�
hazardu,�nulové�tolerance.

Pro�Změnu�sedící�na�radnici�již�není�
gambling� tak� škodlivý,� již� nepřekáží�
v�památkové�zóně,�již�nevadí�vedle�škol.�
Peníze�jsou�přece�důležitější.�A�tak�ZpL�
vymyslela,�jak�své�voliče�oklamat.�Místo�
heren�prosazuje�kasina�s� živou�hrou.�
Aby�ubylo�co�nejméně�peněz�z�městské�
pokladny,� živé�hry�musí�být�nejméně�
tři.�Proč?�Protože�na�každou�se�váže�
10� herních� automatů.� Budou� nějak�
omezena�místa,�kde�mohou�být�kasina�
provozována?�Ne.�Pokud�provozovatel�

splní� daná� pravidla,� může� si� otevřít�
nové�kasino.

Na� můj� dotaz,� jak� chce� Změna� do�
budoucna�regulovat�počet�kasin,�zazněla�
lakonická�odpověď.�Bude�to�prý�na�zastu‑
pitelích,�jak�rozhodnou.�Nevzniká�tak�pro‑
stor�pro�korupci?�Když�se�například�objeví�
dva�provozovatelé�a�oba�splní�podmínky,�
kterému�z�nich�zastupitelé�povolí�nové�
kasino?

Už�také�Ministerstvo�vnitra�ČR�(odbor�
veřejné�správy,�dozoru�a�kontroly)�mělo�
to�potěšení�poznat� (ne)schopnost�ZpL�
prosadit�omezení�hazardu�v�Liberci.�Posu‑
zovalo�návrh�vyhlášky�z�dílny�současného�
vedení�města.�Verdikt�byl�nemilosrdný.�
Odbor� kontroly� doporučil� nepředložit�
v� této� podobě� vyhlášku� ke� schválení�
zastupitelům.� Nejprve� ji� musí� Liberec�

podle� připomí‑
nek�ministerstva�
přepracovat.

A� tak� se�
i� nadále� na� poli�
omezování�hazar‑
du� nic� neděje.�
Čas�letí,�polovinu�
vyměřeného�času�už�koalice�promarnila.�
A�to�je�hazard�jen�špičkou�ledovce.

Ani�v�dalších�oblastech�se�toho�totiž�
zatím�mnoho�neudělalo�(stále�ve�hvěz‑
dách� je� například� dokončení� nového�
územního�plánu).�Koalice�tak�vzbuzuje�
dojem,�že� jí� jde�hlavně�o� jedno:�přežít�
druhý�poločas.�Práce�hyzdí,�říká�krásný�
princ�v�oblíbené�filmové�pohádce.�Zdá�
se,�že�budeme�mít�na�radnici�nejkrásnější�
politiky�na�světě.�

Začali� jsme�tím,�že� jsme� jako�první�
začali�nakupovat�společně�energie�na�
burze,�společně� jsme�vypsali� tendr�na�
mobilní�volání,�položili�procesní�základy�
„korporátního�řízení“.�Ušetřily�se�desít‑
ky�miliónů�korun.

Když� po� volbách� 2014� nastupo‑
valo�zcela�nové�vedení�města,� začali�
jako� první� věc� řešit� zadání� auditů�
v�městských�společnostech.�Možná�si�
na� to�vzpomenete,�padala�slova� jako�
„forenzní“,� tzn.� jako�by�bylo� jasné,�že�
někdo� krade.� Potom� to� bylo� mnoho�
slov�o�„nastavení�důvěry“�a�nakonec�
o� „nezbytné“� kontrole� hospodaření�
s�veřejnými�prostředky.

O�auditech� toho�bylo� tehdy�napsá‑
no� mnoho,� vznikla� pracovní� skupina�
zastupitelů,�papír�následoval�papír.� Já�
jsem�k�tomu�ale�od�začátku�přistupoval�
i� s� jistým�optimismem.�Není�přece�nic�
proti�ničemu,�když�někdo�přebírá�odpo‑

vědnost�a�kontroluje�stav�firem.�Říkal�
jsem�si,�že�je�to�příležitost�odhalit�vnitřní�
duplicity�v�městské�skupině�a�pokročit�
ve�společném�řízení.�A�také�se�například�
domluvit�a�dělat�stejné�věci�jen�v�jedné�
firmě�i�pro�ostatní.

Od� počátku� mi� bylo� velmi� divné,�
PROČ� si� vedení� města� neobjednalo�
audit� pro� všechny� společnosti� naráz�
(za� peníze� města)� a� řádným,� velkým�
výběrovým�řízením.�Mohlo�by� těžit�ze�
„srovnání�srovnatelného“�a� jednotné�
metodiky.�Namísto�toho�vyvinulo�vedení�
města�obrovský� tlak�na�městské�firmy�
na�rozdrobené�zadání�auditů,�přičemž�
bylo�slovy�náměstka�Korytáře�slíbeno,�
„že�náklady�zaplatí�město“.

Zároveň�byl�vyvinut�ze�strany�Změny�
více� či� méně� zjevný� tlak� na� vítěz‑
ství� jedné� konkrétní� firmy,� což� třeba�
v�dopravním�podniku�přineslo�obrov‑
ské�pnutí�v�představenstvu.�Samotný�

průběh� auditů� byl� pochopitelně� pro�
městské�firmy�velmi�zatěžující.�Lidé�se�
namísto�své�práce�věnovali�podkladům�
a�nekonečným�rozhovorům�s�auditory,�
nicméně�já�osobně�jsem�pořád�věřil,�„že�
to�k�něčemu�bude“.

Osobně� jsem� jako�bývalý�předseda�
představenstva,� později� řadový� člen�
představenstva� 100%� dcery� města�
LIS,�a.�s.,�raději�ve�výběrové�komisi�na�
auditora�vůbec�nebyl,�aby�si�náhodou�
někdo�nemyslel,� že� to�ovlivňuji.�Práci�
auditorů�jsem�sledoval�zpovzdálí�a�o�to�
zvědavěji�očekával�výsledek.�A�také�jak�
s�ním�vedení�města�naloží.

Ovšem,� co� se� nestalo,� společnost�
obstála�ve�všech�bodech�auditu�na�jed‑
ničku�a…�NIC.

Rada�města�závěry�auditu�projedna‑
la�a�radním�na�zasedání�zastupitelstva�
nestál�audit�kloudně�za� řeč.�Nakonec�
jsem�to�musel�připomenout�já�a�vše�se�

prakticky� mlčky�
přešlo.�O�výsled‑
c í c h � a u d i t ů�
v� ostatních� fir‑
mách�dodnes�na�
zasedání�zastupi‑
telstva�nezaznělo�
seriózní� slovo,�
o�nějakém�vyhodnocení�v�rámci�městské�
skupiny�už�vůbec�nic.

Stručně� řečeno,� zadaly� se� audity�
s�chutí�někoho�nachytat�při�lumpárnách.�
Utratilo�se�za�to�více�než�2,5�mil.�korun�
z�kapes�městské�skupiny,�desítky�dobře�
placených� vedoucích� na� tom� nechali�
stovky� hodin� a� své� nervy.� A� když� se�
podezření� na� lumpárny� nepotvrdilo,�
audity�skončily�v�šuplíku.

Smutná� vizitka,� zabitá� příležitost,�
škoda�peněz…�Tak� takhle�bychom�si�
hospodárné�nakládání�s�penězi�v�zadlu‑
ženém�městě�tedy�nepředstavovali.�

Martina Rosenbergová

Jiří Šolc
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Kontrolní výbor bude 
sledovat také stížnosti
Věřím, že po záplavě předvolebních novin, letáků 
a oznámení, ve kterých nám byly nabízeny „lepší zítřky“ 
(alespoň na jedno volební období), nezapadne Zpravodaj 
liberecké radnice a informace, kterou vám tímto poskytuji, 
bude pro vás užitečná.
Věra Skřivánková, KSČM, předsedkyně kontrolního výboru

Poděkování
Jan Berki, Starostové pro Liberecký kraj

Milí�Liberečané,�moc�děkuji�za�Starosty�vám�všem,�kteří�jste�využili�svého�občan‑
ského�práva�a�šli� jste�volit.�Zvláště�si�vážíme�podpory,�kterou�naše�hnutí�získalo�
i�v�samotném�Liberci.�Vaši�podporu�přijímáme�s�pokorou�a�je�pro�nás�zavazující.�
Chceme�pokračovat�v�otevřené,�zodpovědné�a�konstruktivní�politice�a�budeme�i�nadále�
intenzívně�pokračovat�v�opoziční�práci.�Věříme,�že�nám�budete�poskytovat�průběžně�
zpětnou�vazbu,�o�kterou�stojíme.

Stalo�se� již�pravidlem,�že�na�jednání�
zastupitelstva�města�vystupují,�a�to�i�opa‑
kovaně,�občané,�kteří� jsou�nespokojeni�
s� činností� vedení� radnice,� rady� města�
i�jednotlivých�úředníků.

Jako�reakci�na�tato�vystoupení�a�na�
základě�požadavků�a�dotazů�obyvatel�
města� jsem� předložila� kontrolnímu�
výboru�návrh�na�rozšíření�činnosti�kon‑
trolního�výboru�o�možnost�sledovat�vyři‑
zování�petic,�stížností,�dotazů�a�podnětů�
občanů�a�organizací�jednotlivými�orgány�
města.�Doplnění�statutu�bylo�podpořeno�
všemi�členy�kontrolního�výboru�a�násled‑
ně�i�zastupiteli�města.�Kontrolní�výbor�
tuto�činnost�zahájí�bezodkladně.

Je�správné�kontrolovat�činnost�orgánů�
města� a� úředníků,� vždyť� si� je� všichni�
platíme�z�našich�daní!�Věřím,�že�naše�

činnost� přispěje�
k�tomu,�že�vedení�
radnice� a� úřed‑
níci� začnou� brát�
podněty� občanů�
vážně�a�nebude�se�
stávat,�že�občan�
napíše� podnět�
např.� radě�města�a� tento�orgán,� resp.�
příslušný�náměstek,�podnět�na�jednání�
rady�vůbec�nezařadí�a�občanu�ani�neod‑
poví,�nebo�v�horším�případě�na�něho�podá�
trestní�oznámení.

I�když�jsem�před�schválením�výše�uve‑
dené�změny�činnosti�kontrolního�výboru�
poslouchala�škodolibé�řeči�o�tom,�že�jsme�
si�na�sebe�ušili�pěkný�bič,�věřím,�že�naše�
snaha�o�řešení�problémů�bude�korunová‑
na�úspěchem.�

Jaromír Baxa

FÓRUM říjen 2016

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

Trable s úředníky
V posledních měsících se množí závažné stížnosti na práci 
místního stavebního úřadu. Za pozornost stojí zejména 
čtyři kauzy.
Jaromír Baxa, Změna pro Liberec

Tou� první� je� nepovolená� zavážka�
v�areálu�ve�Vesci.�Stavební�úřad�se�zaváž‑
kou�začal�zabývat�až�po�opakovaných�pod‑
nětech�občanů�a�rozhodl,�že�se�nic�nestalo,�
že�zavážka�nemusela�být�navzdory�svému�
rozsahu�povolována.�Své�rozhodnutí�úřad�
nijak�neodůvodnil,�přestože� to� je� jeho�
povinností.

Druhá,� třetí� a� čtvrtá� kauza� se� týká�
občanů,�kteří�si�stěžovali�na�nečinnost�
města.�V�jednom�případě�šlo�o�stížnost�na�
onu�zavážku�v�areálu�ve�Vesci,�v�druhém�
případě� šlo� o� nevyjasněné� vlastnictví�
opěrné�zdi�a�ve�třetím�o�to,�že�po�rekon‑
strukci�zůstal�rozbitý�chodník�a�nový�profil�
komunikace�neumožňuje�otevřít�vjezdová�
vrata�do�domu.�Všichni�se�ale�místo�vyří‑
zení�stížnosti�dočkali�kontroly�stavebního�
úřadu,�jestli�náhodou�jejich�nemovitosti�
nebyly�postaveny�v�rozporu�se�zákonem.

Nic� proti� kontrolám,� musí� být,� ale�
opakovaný� případ� kontroly� u� někoho,�
kdo�si�stěžuje�na�radnici,�budí�podezření�
z�účelovosti�takové�kontroly.�Zvlášť�pokud�
jsou�za�důvody�kontroly�udávány�podněty�
občanů,�které�„není�možné�ukázat“.�Nebo�
když�v�průběhu�kontrol�úředníci�mění�svá�
rozhodnutí�podle�toho,�zda�po�nich�občané�
chtějí�jejich�rozhodnutí�písemně,�či�nikoliv.�
Jednomu�z�občanů�byl�navíc�odepřen�přístup�
do�spisu,�na�což�by�měl�mít�ze�zákona�právo.�
K�tomu�se�přidávají�stížnosti�na�to,�že�se�
ze�spisu�před�občany�vyndávají�a�vynášejí�
materiály,�nedodržují�se�lhůty�a�podobně.

Tento�postup�zaráží�o�to�více,�že�se�sta‑
vební�úřad�v�případě�zavážky�v�areálu�ve�
Vesci�ani�nenamáhal�zahájit�správní�řízení�
a�s�podnětem�se�vypořádal�velmi�formálně.

Podle� toho,� co� víme,� stavební� úřad�
v�těchto�konkrétních�případech�rozhoduje�
se�zcela�odlišnou�mírou�horlivosti,�snad�
podle�toho,�jestli�je�případným�účastníkem�

řízení�město�nebo�
řadový�občan.�Ze�
zákona�by�se�však�
měl�chovat�v�obou�
případech�stejně.�
Občané�pak�mají�
dost�důvodů�stě‑
žovat�si�dokonce�
až�na�šikanu�ze�strany�úřadu,�který�neměří�
stejným�metrem.

V�této�věci�jsem�proto�na�minulých�jed‑
náních�zastupitelstva�opakovaně�interpe‑
loval�tajemníka�úřadu,�který�je�vedoucímu�
stavebního�úřadu�nadřízený.�Jeho�odpo‑
věď�mě�překvapila.�Podle�jeho�vyjádření�
stavební�úřad�rozhoduje�dobře�a�postup�
úřadu�je�v�souladu�se�zákonem.

Tajemník�úřadu�se�tímto�vysvětlením�
ukazuje�jako�neuvěřitelný�alibista.�Tam,�
kde�očekáváme�vysvětlení� konkrétních�
pochybení�úřadu,�přijde�sdělení�„vše�bylo�
v� souladu� se� zákonem,� nemluvte� nám�
do�toho“.�Pro�mě�je�tento�přístup�snad�
ještě�horší�než�postup�stavebního�úřadu,�
protože�jediné,�o�co�se�tajemník�opírá,�je�
pozice�moci.�Na�to,�že�je�placen�občany�
města�a�měl�by�pracovat�pro�ně,�evidentně�
zapomíná.�Samotné�dodržování�zákonů�je�
přeci�velmi�nízko�položená�laťka,�podle�
které�bychom�měli�práci�úřadu�posuzovat,�
dodržování�zákonů�by�měla�být�napros‑
tá�samozřejmost.�Měli�bychom�usilovat�
o�úřad,�který�je�přívětivý,�nepodjatý,�a�kde�
si� je�každý�vědom,�že�pracuje�v�mezích�
zákona�pro�občany,�ne�však�proti�nim.

Pokud�si�tohle�hlavní�představitel�úřadu�
neuvědomuje� a� argumentuje� pouhou�
zákonností,�měli�bychom�velmi�zvažovat,�
jestli� je�na�svém�místě�správně.�Stejnou�
otázku�by�si�měl�položit�i�pan�primátor,�
který�je�za�práci�pana�tajemníka�odpověd‑
ný�občanům.�

Věra Skřivánková

Týden s TULIPANEM

21. 10. 2016 / 19.30
 LÁZNĚ, Oblastní galerie Liberec

POPRVÉ 
V LIBERCI!

Týden 
s TULIPANEM
17. – 22. 10. 2016
www.sdruzenitulipan.cz

17. 10. /PO/ OC FORUM, 14–18 h
Podej ruku TULIPANU 

18. 10. /ÚT/ Nám. Dr. E. Beneše, 10 h
Poznej svoje město 

19. 10. /ST/ Sdružení TULIPAN, děti 9–11 h,  
dospělí 16–18 h, WORKSHOP
Klub BEDNA, 17 h, VERNISÁŽ 

21. 10. /PÁ/ LÁZNĚ Liberec, 19.30 
THE TAP TAP

22. 10. /SO/ JIMMY´S KLUB, 17 h
SEZNAMOVACÍ VEČÍREK

20. 10. /ČT/ Nám. Dr. E. Beneše, 12–20 h
GUINNESSŮV REKORD

THE TAP TAP

KONCERT V RÁMCI 
9. ROČNÍKU TRADIČNÍ AKCE
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CHARITNÍ ŠATNÍK
Věci z Charitního šatníku jsou určeny 

občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi, 
sociálně slabým rodinám, bezdomov-
cům a ostatním sociálně handicapova-
ným osobám. Ti mohou dostat darova-
né věci zdarma za podmínky dodržení 
otevírací doby a přinesení poukázky 
na výdej ošacení (vydává soc. odbor 
MÚ, úřad práce, obecní úřad, pracovníci 
charity, případně další neziskové orga-
nizace, které pomáhají lidem v tíživé 
situaci), zahrnující seznam věcí, které 
člověk potřebuje.

Oblečení lze také za symbolickou 
cenu zakoupit. Získané finanční pro-
středky jsou použity na provoz šatníku 
a  sociálních služeb, které poskytuje 
Oblastní charita Liberec.

Charitní šatník se nachází ve Šver-
mově 32, 460 10 Liberec-Františ-
kov (v budově občanského sdružení 
„D“). Provozní doba Charitního šatníku 
je v pondělí a ve středu 12.00–17.00, 
v úterý a ve čtvrtek 10.00–15. 00.

OŠACOVACÍ STŘEDISKO 
ČERVENÉHO KŘÍŽE

Ošacovacího středisko přijímá oša-
cení, které je čisté a dále využitelné. 
Oblečení se následně prodává za 
symbolickou cenu nebo se bezplatně 
vydává jako humanitární pomoc pro-
střednictvím evakuačních center či ve 
spolupráci se sociálními službami.

Ošacovací středisko OS ČČK Liberec 
se nachází v suterénu budovy Liduška, 
Palachova třída 504/7, Liberec (naproti 
zastávce MHD Šaldovo náměstí). Pro-
vozní doba Ošacovacího střediska: 
pondělí až čtvrtek 9.00–13.00, pátek 
9.00–12. 00.

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC
Potravinová banka se svou činnos-

tí snaží snížit plýtvání potravinami 
a současně přispět k boji proti hladu. 
Od obchodních řetězců a prvovýrobců 
získává potraviny, které by jinak skonči-
ly jako odpad, přestože jsou zdravotně 
nezávadné. Tyto potraviny jsou ale 
z  pohledu kultury obchodování již 
neprodejné.

Distribuce potravinové pomoci 
probíhá výhradně prostřednictvím 

sociálních služeb, charitativních 
organizací a  sociálních pracovníků 
města. Potraviny, které potravinová 
banka získá, okamžitě zdarma roz-
děluje organizacím, které z potravin 
přímo vaří nebo je formou balíčků 
předávají svým klientům. Příjemci 
této pomoci jsou v Liberci například 
NADĚJE, Oblastní charita Liberec a její 
Domovy pro matky s dětmi, azylový 
dům SPERAMUS, Most k naději a další.

V  roce 2015 získala Potravinová 
banka Liberec celkem 59 tun potravin 
v  hodnotě čtyři milióny korun. Tyto 
potraviny byly distribuovány mezi 13 
organizací či služeb pracujících s lidmi 
v nouzi. Celkově tak bylo prostřednic-
tvím spolupracujících organizací pod-
pořeno 1578 potřebných osob.

ZAPOJTE SE DO NÁRODNÍ 
POTRAVINOVÉ SBÍRKY V LIBERCI

V sobotu 12. listopadu 2016 pro-
běhne čtvrtý ročník Národní potra-
vinové sbírky. V rámci sbírky může 
pomoci každý, a to svým nákupem 
nebo i jako dobrovolník.

V  rámci Národní potravinové 
sbírky bude možné darovat potraviny 
z charitativního nákupního seznamu 
trvanlivých potravin. Potraviny budou 
v  obchodech Tesco, Albert, Globus, 
Lidl, Kaufland a Makro vybírat dobro-
volníci v modrých zástěrách s logem 
projektu „Potraviny pomáhají“. Vybra-
né potraviny poputují prostřednictvím 
Potravinové banky v Liberci organiza-
cím, které se v Libereckém kraji starají 
o  potřebné matky s  dětmi, sociálně 
slabé, lidi bez domova, děti či seniory.

Dobrovolníci se mohou registro-
vat a vybrat ochod, ve kterém chtějí 
se sbírkou pomoci, na odkazu http://
sbirka.jvv-systems.cz, případně na níže 
uvedeném kontaktu do 28. 10. 2016.

V minulém roce se v Libereckém kraji 
zapojilo do sbírky přes sto dobrovolní-
ků a lidé darovali 9,6 tun potravin.

Sbírku v  České republice pořádá 
organizace Byznys pro společnost ve 
spolupráci s Českou federací potravi-
nových bank.

Více informací: Potravinová banka 
Liberec, z. s., Pavel Matějka, tel: 
778 403 727, e-mail: matejka@pblibe-
rec.cz. 

Pro lidi v nouzi
Tak jako všude jinde i v Liberci žijí lidé, kteří se ocitli 
v nouzi a nemají peníze na základní věci, jako jsou 
potraviny a oblečení. Jedná se o jednotlivce, ale mnohdy 
i o celé rodiny nebo matky samoživitelky. Jejich sociální 
situaci jim pomáhají řešit organizace, které jsou pro tyto 
účely na území města zřízeny a městem podporovány.
Olga Merglová

POSTUPEM ČASU si bohužel někteří 
lidé uvědomí, že se svými brýlemi 
nevidí tak ostře, jak byli zvyklí. Jenže 
oční lékař jim odmítne předepsat 
silnější. Věřte, není to z jeho strany 
nic osobního. On zkrátka ví, že vyšší 
dioptrie nastalé onemocnění sítnice 
tak jednoduše nevyřeší. Stalo se vám 
to také? Pokud ano, můžete navští-
vit liberecký Tyfloservis v Palachově 
ulici. Pokusíme se vám pomoci.

Můžete si u nás vyzkoušet speciál-
ní optické pomůcky, včetně televiz-
ních kamerových zvětšovacích lup. 
Existuje také mnoho neoptických 
kompenzačních pomůcek, z nichž 
jsou některé opatřeny českým hla-
sovým výstupem.

Ale slabozrací nebo nevidomí 
lidé se potřebují především naučit, 
jak bez zrakové kontroly zvládat 
činnosti běžného dne. To vše s cílem 

dosažení co nejmenší závislosti na 
pomoci druhých lidí. Proč byste si 
sami nemohli přečíst článek v novi-
nách, připravit své oblíbené jídlo, 
zalít čaj a dojít, kam potřebujete?

Obecně prospěšná společnost 
Tyfloservis si letos připomíná 25 let 
své existence. Rozhodli jsme se 
významné narozeniny Tyfloservi-
su oslavit benefičním koncertem 
zpěvačky Olgy Lounové a liberec-
ké kapely Aura, který se uskuteční 
12. listopadu od 20 h v libereckém 
klubu Bedna. Koncert se koná pod 
záštitou náměstka primátora města 
Liberec Ivana Langra.

Takže pokud vám už silnější brýle 
nepomáhají… nezlobte se na svého 
očního lékaře. Vždyť už víte, kdo vám 
může alespoň trošku pomoci. 

CENTRUM AMELIE v Liberci funguje 
od roku 2015. Je první profesionální 
organizací, která v regionu poskytuje 
psychosociální služby onkologicky 
nemocným a jejich blízkým.

Rodiny, jejichž člen je zasažen 
rakovinou, se dostávají do soukolí 
problémů, se kterými se kromě léčby 
musí vyrovnat (vztahové, psychické 
či finanční). Proto by měla být psy-
chosociální podpora nedílnou sou-
částí péče o onkologicky nemocné. 
„Klienti se na Amelii mohou obrátit 
například s poradenstvím k sociál-
ním dávkám, zmapování nároku na 
ně, případně i  jejich sepsání, a tak 
pomoci například řešit finanční situ-
aci a razantní snížení příjmu, kterému 
musí najednou díky onemocnění 
čelit. Nemocní mohou rovněž využít 
pracovního poradenství a kontakto-
vat Amelii i v případě problémů se 
zajištěním zaměstnání po ukončené 

onkologické léčbě. Při potřebě řešení 
psychických a vztahových problémů 
je k dispozici psycholožka Amelie,“ 
uvedla koordinátorka Centra Amelie 
Liberec Petra Kuntošová.

Od října je rozšířena nabídka 
služeb o  zdravotní cvičení. S  pra-
covníky Amelie se lze setkat i každé 
úterý od 9 do 11 hodin na ambulanci 
Komplexního onkologického centra 
v Liberci, kde je k dispozici informační 
a konzultační servis, možnost poskyt-
nutí nápoje či nabídka jednorázo-
vých akcí organizace na daný měsíc.

Amelie v  Liberci je onkologicky 
nemocným a  jejich blízkým k  dis-
pozici dvakrát v týdnu, vždy v úterý 
a čtvrtek od 9 do 12 hodin: Krajská 
nemocnice v  Liberci (budova U, 
1. patro), telefon 608 458 277, e-mail: 
liberec@amelie-zs.cz). Veškeré služby 
Amelie jsou klientům poskytovány 
bezplatně. 

Když už silnější brýle 
nepomáhají…
Brýle na čtení potřebuje s postupujícím věkem téměř 
každý člověk. Náramně pomáhají, a tak se stále 
v domácnostech hledají, v partě obdobně „vetchozrakých“ 
lidí i půjčují, aby mohl alespoň jeden obrýlený čtenář pro 
ostatní rozklíčovat rej rozmazaných písmenek.
Jitka Fajmonová

Proti rakovině s Amelií
Již 10 let poskytuje Amelie psychosociální služby 
onkologicky nemocným a jejich blízkým. Svojí činností 
doplňuje zdravotnickou péči o onkologicky nemocné tak, 
aby přispěla k řešení navazujících problémů onkologické 
diagnózy v sociální a psychické rovině.
Petra Kuntošová

KONCERT

POMOZTE
12. LISTOPADU

12. LISTOPADU
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PRIMÁTOR TIBOR Batthyány tak splnil 
slib, který vyřkl při loňských kulturních 
dnech DIALOG v Augsburgu, kdy avi-
zoval, že v rámci jubilejních 15 let part-
nerské spolupráce pozve představitele 
Augsburgu do Liberce.

První den návštěvy proběhla recepce 
v sídle Svazu Němců na Ruprechtické 
ulici. Tady se poprvé viděli primá-
tor města Liberce Tibor Batthyány 
s náměstkem augsburského primátora 
Hermanna Köhlera. První dojmy byly 
víc než dobré. „Děkuji za vřelé pozvání 
do Liberce. Vyřizuji srdečné pozdravy 
primátora Dr. Kurta Gribla. Těší nás, že 
se naše vztahy nadmírně a kreativně 
rozvinuly, a  to nejen v  dialogu mezi 
komunálními politiky, ale především 
také mezi občanskou veřejností,“ uvedl 
Hermann Köhler.

NĚMČINA V ZŠ HUSOVA
Následující den náměstek Köhler 

spolu s Ivanem Langrem, náměstkem 
primátora pro školství, sociální věci, ces-

tovní ruch a kulturu, navštívili Základní 
školu v Husově ulici. Tady jim ředitelka 
Blanka Reindlová umožnila interakci do 
výuky. Augsburský náměstek Köhler 
ocenil způsob, jakým je vedena výuka 
cizího jazyka u dětí nižšího věku. „Forma 
hry a zábavného učení je ten nejlepší 
způsob, jak děti vzdělávat a přitom je 
nenudit,“ komentoval Köhler.

Dopolední program pokračoval 
v Jablonci nad Nisou ve vzorkové síni 
Preciosy. Přátelé z Německa byli doslo-
va unešeni umem českých sklářských 
mistrů a nadšeni kouzlem broušeného 
křišťálu.

Po obědě v Zámecké konírně pak 
přejeli do Krajské vědecké knihovny, 
kde jim ředitelka Blanka Konvalinková 
představila jednotlivá oddělení.

S BÍLÝMI TYGRY PROTI TŘINCI
Večer pak představitelé města Augs-

burg a spolku Heimatkreis Reichenberg 
zavítali na pozvání primátora Tibora 
Batthyányho na hokej do Home Credit 

Areny, kde liberečtí obhájci extraligové-
ho titulu vyzvali Oceláře z Třince. Více 
než 5 tisíc diváků včetně německých 
hostů bohužel branku v síti Třince nevi-
dělo. Oceláři, kteří jsou zatím suverén-
ním lídrem nového ročníku Tipsport 
extraligy, si z Liberce odvezli výhru 3:0.

Na závěr třídenního pobytu navštívili 
němečtí přátelé Galerii Lázně a nechy-
běl ani výlet na Ještěd.

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
V  období po druhé světové válce 

došlo k  odsunu většiny německého 

obyvatelstva z území tehdejšího Čes-
koslovenska a velká část libereckých 
Němců se postupně usídlila právě 
v oblasti Augsburgu. Vzhledem k těmto 
událostem bylo vytvoření užší spolu-
práce s  tímto 530 kilometrů vzdále-
ným městem přirozeným a logickým 
vývojem. Z iniciativy libereckého Svazu 
Němců a  augsburského Heimatkreis 
Reichenberg se v 90. letech minulého 
století nejprve začaly organizovat akce 
pod názvem Česko-německé či Němec-
ko-české kulturní dny a 1. května 2001 
pak tehdejší primátoři obou měst pode-
psali na Ještědu smlouvu o partnerské 
spolupráci, která se stále úspěšně rozvíjí.

PŘÍŠTÍ ROK DIALOG V LIBERCI
Tradičním výstupem vzájemného 

partnerství Liberce a Augsburgu jsou 
oblíbené česko-německé kulturní dny 
DIALOG, které se konají každý druhý rok, 
a to střídavě v Liberci a Augsburgu. Loni 
se DIALOG uskutečnil na německé půdě, 
v červnu 2017 se vrací do Liberce.�  

Liberec a Augsburg slaví 15 let partnerské spolupráce
Představitelé německého města Augsburg přijeli v minulých dnech do Liberce, kde si spolu se zástupci města 
připomněli 15 let vzájemných partnerských vztahů. Augsburská delegace v čele s tamějším náměstkem primátora 
Hermannem Köhlerem absolvovala v Liberci řadu jednání a exkurzí a došlo i na hokejový zápas Bílých Tygrů.
Jana Kodymová, Jan Vrabec

Chci
být připraven  
na cokoliv.

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 160 000 Kč. Celková výše úvěru 161 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 60 měsíců. Úroková sazba 6,2 % p. a. Výše měsíční splátky 3 138 Kč. Roční 
procentní sazba nákladů (RPSN) 6,8 % p. a. Celková splatná částka 188 691 Kč.
Smartphone HUAWEI P9 lite Dual SIM bude poskytnut zdarma v případě sjednání úvěru PRESTO Půjčka s dobou trvání min. 72 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a s aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše úvěru 
(včetně ceny pojištění) musí být minimálně 200 000 Kč. Nabídka platí do odvolání.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO Půjčka

Třeba 100 000 Kč jen za 1 493 Kč měsíčně.
A teď navíc s možností získat smartphone zdarma.

Vyřešte všechno hned s PRESTO Půjčkou, která vám dává víc.
0,- Kč

OC NISA LIBEREC
České Mládeže 456
Tel.: +420 955 959 899, E-mail:liberec.nisa@unicreditgroup.cz
unicreditbank.cz

01845_UCB_LiberecNisa_PRESTO_NAKUP_P9_inz_190x135_V02.indd   1 29.09.16   17:59

Inzerce
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SKUPINA JABLOTRON zahrnuje dnes již několik 
významných firem. Vlajkovou lodí je Jablotron 
Alarms, který se zabývá výrobou zabezpečovacích 
systémů. Mezi další a neméně významné členy 
flotily patří výrobce komunikační techniky Jablo-
com, poskytovatel služeb bezpečnostního centra 
Jablotron Security, výrobce elektronických systé-
mů JabloPCB, poskytovatel služeb pro monitoro-
vací centra JabloNET, distributor pro Slovensko 
Jablotron Slovakia a další společnosti.

Skupina Jablotron, která v  České republice 
zaměstnává přibližně 600 lidí, a  to převážně 
v Libereckém kraji, navíc vloni otevřela i centrum 
s  vlastním zastoupením ve španělském Vigu. 
„Jsme spokojeni, že můžeme našim partnerům 
ve Španělsku i v Portugalsku poskytnout zvýše-
nou podporu,“ říká Dalibor Dědek. Po zhodno-
cení tohoto projektu firma rozhodne o otevření 
dalších poboček v zemích, které do budoucna 
skýtají nejvyšší obchodní potenciál. „Tahounem 
naší prosperity je i nadále prodej alarmů v zahra-
ničí,“ uvádí Dědek. Ačkoliv klíčovým odbytištěm 
skupiny zůstávají země Evropské unie, posiluje se 
souběžně i obchod s Ruskem a zeměmi bývalého 
Sovětského svazu.

VZDĚLÁNÍ A DOBRÝ NÁPAD
Desítky miliónů korun firma ročně investuje 

do vlastního výzkumu a vývoje. „Naše alarmy 
a kamery již přes deset let komunikují s koncovým 
uživatelem po internetu. Investujeme především 
do IoT (propojení vestavěných zařízení s inter-
netem), nicméně tuto oblast chceme realizovat 
po svém. Zaměřujeme se především na užitnou 
hodnotu vazeb mezi samotnými výrobky a na až 
primitivní aplikace pro koncové uživatele. Nechce-
me, aby se ovládání reálného výrobku na zdi lišilo 
od ovládání prostřednictvím aplikace v telefonu,“ 
vysvětluje Dědek.

K vývoji podobných systémů je třeba poměrně 
široká základna odborníků s kvalitním technickým 
vzděláním, kterých je však na českém trhu poměr-
ně málo. Jablotron již několik let spolupracuje 
s vysokými, středními i základními školami, a navíc 
se rozhodl v Libereckém kraji založit vlastní tech-
nickou školu, která bude vychovávat experty dle 
aktuálních požadavků průmyslu.

DOMOVSKÝ REGION
Dalibor Dědek se vždy řídil zásadou, že pro-

středky vygenerované firmou by měly sloužit 
zejména jejímu dalšímu ekonomickému rozvoji. 
Díky úspěšnému podnikání si pak firma může 
dovolit financovat i veřejně prospěšné projek-
ty. V lednu tohoto roku začala aktivně působit 

Nadace Jablotron navazující na více než dvace-
tileté dárcovské aktivity firem Jablotron, s.r.o., 
a  Jablotron Alarms, a.s., které investovaly do 
prospěšných aktivit více než 200 miliónů korun.

Prostředky, které jsou nadaci svěřeny, jsou 
výsledkem práce konkrétních lidí a firem, proto 
se je Jablotron snaží transparentně a smysluplně 
využívat a volit takové projekty, které přinesou 
řadu pozitivních změn celé společnosti. Ačkoli 
Jablotron rozšířil své aktivity do mnoha dalších 
měst a zemí, stále cítí velkou odpovědnost za 
svůj domovský region a věnuje mu velkou 
pozornost. Například pravi-
delnou podporou jablo-
necké nemocnice nebo 
služeb pro zdravotně či 
sociálně znevýhodněné.

Protože si je Jablotron 
vědom, že kvalitní vzdělá-
vání, věda a výzkum přímo 
ovlivňují budoucí prosperitu, 
společenskou odpovědnost 
a morálku, věnuje se podpoře 
konkrétních vzdělávacích a vol-
nočasových aktivit pro „malé 
i velké“ v Libereckém kraji. 
Za důležité také považuje 
spolufinancování nadač-
ního fondu Neuron, který 
se cíleně zaměřuje na pod-
poru a  rozvoj základního 
vědeckého výzkumu a  na 
popularizaci vědy.

Zvláštní úlohu má Nadace Jablotron ve správě 
a ochraně cenných horských luk v oblasti mezi 
Bedřichovem a Hraběticemi v Jizerských horách. 
Jejím záměrem je dlouhodobě zachovat přírod-
ní hodnoty tohoto území bez rušivých zásahů 
člověka.

Mezi aktivity nadace s celorepublikovým dosa-
hem patří zejména podpora protikorupčních 
organizací, jako je Nadační fond proti korupci, 
dále pak financování zimní noclehárny pro bezdo-
movce v Praze nebo vybavování českých porodnic 
monitory dechu Nanny.

V minulém roce Dalibor Dědek otevřel nový 
domov pro seniory, který vznikl rekonstrukcí 

jedné z budov bývalé bižuterní firmy. Jedná se 
o nejmodernější objekt svého typu v regi-

onu a ze strany Jablotronu o historicky 
největší investici v oblasti společenské 

odpovědnosti. 

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
říjen 2016  BYZNYS A PODNIKÁNÍ

Od technologií po společenskou odpovědnost
Minulý rok uplynulo 25 let, kdy v půdních prostorách rodinného domu v Jablonci nad Nisou začaly pod rukama Dalibora Dědka, 
Petra Heinla, Zdeňka Holka a Jiřího Eršila vznikat první výrobky nové společnosti Jablotron. Pod následným vedením Dalibora 
Dědka se firma postupně vypracovala na úspěšného, mezinárodně uznávaného a ryze českého výrobce elektronických zařízení, 
který staví především na vývoji vlastních produktů, softwaru, aplikací a výzkumu nových technologií.
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NA SAMÉM vršku Sládkovy ulice (dříve 
Keilův vrch; něm. Keilsberg), na místě 
známém mezi místními obyvateli 
jako „Na Paloučku“, stávalo opevněné 
postavení rakouského dělostřelectva.

Zde se nacházelo pravé křídlo 
rakouské armády pod velením gene-
rálmajora Frantze Moritze, hraběte 
de Lacyho. Temeno kopce na pravém 
břehu řeky Nisy s maximální nadmoř-
skou výškou 387 metrů nad mořem 
bylo vybráno tak, aby mohlo ostřelovat 
postupující pruskou armádu směrem 
od Růžodolu.

Dvanáctiliberní polní děla během 
bitvy ostřelovala levé křídlo pruské 
armády v prostoru před lehce opevně-
nými pozicemi na Františkově. Dělové 
koule létaly až za dnešní lesík „Opičák“ 
k Ostašovskému potoku.

Dalším opevněným místem s arti-
lerií byl 368 metrů vysoký kopec na 
pravém břehu Nisy s vrcholovou plo-
šinou v místech dnešní Slunečné ulice. 
Od Keilova vrchu jej oddělovalo údolí 
s dnešní Sokolskou ulicí (dříve Zittauer 
Gasse).

Pravé křídlo rakouské armády pod 

velením generálmajora Franze Mori-
tze, hraběte de Lacyho, tvořili kromě 
dělostřeleckých baterií vojáci z pluku 
Sprecher (od roku 1769 označovaného 
jako 22. německý pěší pluk), Starhem-
berg (24. německý pěší pluk) a z pluku 
Varaždinských -Creutzer hraničářů (64. 
hraniční pěší pluk).

Pro  období sedmileté války bylo 

velmi rozšířené také budování zemních 
postavení. Zákopy a ochranné valy se 
uplatňovaly při obléhání pevností, kdy 
stejně jako ve třicetileté válce o sto-
letí dříve sloužily pro kryté přiblížení 
pěchoty a dělostřelectva obléhatelů 
k hradbám pevnosti a také pro posílení 
obranných postavení armády v terénu 
jako zde u Liberce. Byly používány jako 

postavení dělostřelectva nebo pěcho-
ty, kterým poskytovaly ochranu před 
nepřátelskou palbou v průběhu bitvy 
nebo před přepadem husary nebo 
jiným přepadovým oddílem v  čase 
mimo bitvu. Někdy vznikaly také velké 
opevněné tábory, kam se mohla uchýlit 
celá armáda, například v opevněném 
táboře saské armády u Pirny bylo v roce 
1756 přes 20 000 vojáků.

Základem těchto postavení byl 
vykopaný příkop, z vytěžené zeminy 
byl navršen ochranný val. Celý objekt 
mohl být zesílen výdřevou nebo 
i kamennou podezdívkou podle míst-
ních možností a času, který byl k dis-
pozici na vybudování postavení. Polní 
opevnění můžeme rozdělit na uzavře-
né, otevřené a valového typu.

Uzavřené objekty polního opevnění 
jsou reduta a polygonální reduta. Reduta 
má tvar čtverce nebo obdélníku a je celá 
obehnána příkopem a valem. Polygo-
nální reduta je variantou reduty s mno-
hoúhelníkovým půdorysem. Otevřené 
objekty polního opevnění jsou redan 
a z něj odvozené fléche, luneta, barkan, 
biret a koruna. Pokračování příště.

Budování zemních opevnění
Bitva u Liberce v roce 1757 je jednou z největších historických událostí, které v dějinách prošly Libercem a okolím. 
V následujících několika číslech Libereckého zpravodaje si připomeneme památná místa bitvy.
Archa 13

BITVA U LIBERCE – II

Co jste nevěděli o legendární Jizerské 50
Slavný běžkařský závod ČEZ Jizerská 50 oslaví v únoru své 50. výročí. Věděli jste, jak vznikla laufařská legenda, kdo 
se může pyšnit dosud všemi starty na Jizerské 50 nebo kolika vítězství dosáhl legendární československý běžkař Jiří 
Beran?

PREMIÉROVÝ ROČNÍK Jizerské 50 se jel pod ná-
zvem „50 km Jizerskými horami“ 20.  ledna 1968. 
Na startu bylo 52 závodníků. Jejím duchovním ot-
cem a zakladatelem byl Karel Trousílek.

JEDINÝM BĚŽKAŘEM, který za celou historii Jizerské 50 absolvoval 
všechny ročníky, je Ladislav Míka.

JAKO MEMORIÁL EXPEDICE PERU se uskutečnil závod poprvé při 
čtvrtém ročníku 25. ledna 1972. Závod se proměnil v každoroční vzpo-
mínku na 15 československých horolezců, kteří zahynuli 31.  květ-
na 1970 při zemětřesení v Peru pod kamennou lavinou. Někteří z nich 
závod spoluzakládali.

PRVNÍ ZÁŘEZ ŘEZÁČŮ pamatuje 8. ročník. Otec jednoho z nejlepších 
vytrvalců a pozdějšího trojnásobného vítěze Jizerské 50, Stanislav Ře-
záč starší, vyhrál závod v roce 1975 o pouhých 14 sekund nad jablonec-
kým Josefem Langmajerem.

OBČERSTVOVACÍ STANICE v sedmdesátých letech nabízely například 
vejce, párky, piva nebo plechovky džusů.

NEJVÍCE ZÁVODNÍKŮ V HISTORII Jizerské 50 se přihlásilo na kulatý 
10. ročník v roce 1977, a to kolem 7 800 běžkařů. Závodníky potrápila 
silná vichřice a přívaly sněhu a chvílemi to vypadalo, že se závod zruší. 
Přes 500 běžkařů dokonce závod vzdalo.

NEJVĚTŠÍM POČTEM VÝHER Jizerské 50 se může pochlubit legendár-
ní československý reprezentant v běhu na lyžích Jiří Beran. Do cíle jako 
první dojel cekem pětkrát, což je stále platný rekord závodu.

V ROCE 1983 ZAPOMNĚLI pořadatelé nastavit časový limit, a tak jako 
poslední do cíle dojel až za tmy Jaroslav Slavík z Československé tele-
vize Praha v čase 8 hodin 18 minut a 27 vteřin.

PŘI 20. ROČNÍKU V  LEDNU 1987 zaznamenala třetí start držitelka 
stříbrné medaile ze štafety na ZOH v  Sarajevu 1984, matka úspěšné 
biatlonistky, Gabriela Soukalová starší. A  potřetí závod mezi ženami 
vyhrála.

JIZERSKÁ 50 se jela poprvé jako součást elitní ligy dálkových běhů 
Worldloppet 20. února 2000.
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FRANTIŠEK ČERVENKA nedávno 
oslavil s manželkou 71 let společného 
života. Bývalý ředitel Čedoku v Liber-
ci má co vyprávět a na co vzpomínat. 
Do Liberce se přestěhovali z Prahy. 
Tam měl díky svým jazykovým zna-
lostem dělat tlumočníka pro ruské 
turistické skupiny. To ale odmítnul.

„Jsme oba Pražáci, ale chtěli jsme 
z Prahy ven, vybrali jsme si Liberec 
kvůli lyžím, tady jsou hory,“ vysvět-
luje paní Červenková.

Společně mají dvě dcery, které 
se v Liberci plně věnovaly zimním 
sportům, a syna. Červenkovi pořádali 
vlakové zájezdy po Evropě, zajišťovali 
ubytovávání turistů a cizinců při LVT. 
Jejich pracovní i soukromý život je 
pestrý. Největším koníčkem pana 
Červenky je vyřezávání figurek. Je 
autorem dohromady 80 betlémů. 
Také výborně maloval. A před osmi 
lety ještě řídil milovaného trabanta.

„Jsem čtyřicet let v důchodu, to 
je delší doba, než jsem pracoval. 
A moje děti už jsou také v důchodo-

vém věku,“ s úsměvem konstatuje 
František Červenka.

 Sto let letos v Liberci slaví čtyři 
lidé a šest už se dožívá více než sta. 
Všem pak patří přání pevného zdraví 
a dobré mysli. 

AČ SE TENTO NÁPAD zdál zpočátku 
bláznivý, ihned si získal své přízniv-
ce a v letošním roce se uskuteční již  
2. ročník. Každá žena touží být 
krásná, na věku nezáleží, a  proto 
se vytvořila desetičlenná skupinka 
seniorek, která se pilně připravuje na 
módní přehlídku.

Ta se uskuteční 25. října 2016 
v  prostorách Galerie Lázně a  je 
určena pro širokou veřejnost. 
Jak vlastně takové přípravy pro-
bíhají? Nejprve seniorky získávají 
teoretické znalosti z oblasti módy, 
typologie postav a typologie barev, 
protože každý model z konfekce je 
třeba přizpůsobit konkrétní osobě. 

Navíc seniorky darují studentkám 
ze Střední průmyslové školy textilní 
starý kousek oblečení ze svého šatní-
ku a ty jej přešijí na sebe a následně 
předvedou na přehlídkovém mole. 
Aby ztratily ostych a stud, v rámci 
příprav si také vyzkouší chůzi na 
přehlídkovém mole.

Co bylo moderní před čtyřiceti 
lety, se opět vrací do módy, a proto 
může být i móda zajímavým téma-
tem, které spojuje generace. To je 
také hlavním důvodem, proč se pořa-
datelé pustili do realizace přehlídky. 
Co se třeba společně s  babičkou 
pokochat jejím šatníkem ve stylu 
šedesátých let? 

Děti už mám v důchodu
Ve středu 21. září pomyslně sfouknul sto svíček na 
narozeninovém dortu František Červenka z Ruprechtic.
Jana Kodymová

Móda nejen pro seniory
Komunitní středisko Kontakt Liberec pořádá ve spolupráci 
se Střední průmyslovou školou textilní unikátní projekt. 
Liberecké seniorky se pod vedením Lucie Holé, pedagožky 
SPŠT, připravují na módní přehlídku.
Michael Dufek

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

17. 10. / 15.00 Franz Werfel
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

19. 10. / 15.00
Významné ženy naší historie – 
Božena Němcová
Přednáška Olgy Preclíkové

Cen. klub sen.
3. patro

21. 10. / 10.00
Gioacchino Rossini – Lazebník 
Sevillský. Povídání o opeře 
v Divadelní kavárně

Bílá a zelená 
klubovna 
v 5. patře

25. 10. / 17.00 Slavnostní ukončení Měsíce 
seniorů – módní přehlídka

Galerie
Lázně

26. 10. / 14.00
Cestománie aneb Prstem po 
mapě – Rakousko
s Danielou Luňáčkovou

Cen. klub sen.
3. patro

2. 11. / 14.00 Kalendárium – Zajímavá výročí 
listopadových událostí

Cen. klub sen.
3. patro

8. 11. / 9.00 Liberecká šipka – Turnaj tří 
měst v šipkách pro seniory Lidové sady

9. 11. / 15.00 Letem světem – Aljaška
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13.00.
Relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici. Pro-
bíhá každý pátek od 8.00 hodin, 9.00 hodin a 10.00 hodin v sále KSK. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích probíhá každý pátek od 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost – cvičení pro seniory v rytmu hudby – každý pátek od 13.00.
Trénování paměti – každé pondělí od 10.00, od 13.00 hodin nebo od 14.00 hodin 
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Počítačové kurzy pro seniory – každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16.00 nebo od 
18.00 hodin (nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Kurzy obsluhy tabletu pro seniory – každou středu od 16.00 nebo od 18.00 hodin 
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
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.

říjen 2016  SENIORŮM / SOCIÁLNÍ PÉČE

WWW.LIBERECPROTISMEJDUM.CZ, 
je součástí stejnojmenného projektu, 
na němž kromě města spolupracují 
Česká obchodní inspekce, městská 
policie a dvě naše příspěvkové orga-
nizace – Komunitní středisko Kontakt 
a Centrum zdravotní a sociální péče. 
Naším dlouhodobým cílem je vymý-
tit prostřednictvím nulové tolerance 
praktiky podvodných prodejců (tzv. 
šmejdů) z území města.

Nové webové stránky by pak měly 
být dalším z řady preventivních nástro-
jů, jak ochránit především naše seniory, 
kteří jsou nečastější cílovou skupinou 
šmejdů. Stránky tak představují nej-
používanější taktiky šmejdů, zároveň 
ale poskytují i důležité rady, co mají 
poškození občané v konkrétních situa- 
cích vlastně dělat.

Snažili jsme se vsadit na kombina-
ci informací, rad i na formu určitého 
odstrašení, takže na webu čtenáři 
najdou třeba skutečné příběhy pod-
vedených Liberečanů. Ke zhlédnutí je 
ale i kompletní soupis firem, které ČOI 
v letech 2014 a 2015 za nekalé prak-
tiky pokutovala, stejně jako návody, 

jak odstoupit od již uzavřené smlou-
vy apod. K mání jsou i spotřebitelské 
publikace, které jsme mohli otisknout 
se svolením organizací dTest a Člověk 
v tísni.

Ještě do konce letošního roku pak 
chystáme vlastní tisk speciálních 
letáků, které chceme distribuovat 
do lékařských ordinací, lékáren či 
seniorských klubů. Leták ale čtenáři 
objeví i ve Zpravodaji. Smyslem všeho 
je dostat co nejvíce informací co nej-
většímu počtu seniorů, protože jen 
tak je můžeme ochránit před ožeb-
račením. 

Web proti šmejdům byl spuštěn
Město Liberec má nově speciální webovou stránku proti 
podvodným prodejcům. Spuštěna byla 21. září.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY ‑NALEZY
Informace�k�agendě�ztrát�a�nálezů�vám�poskytne�Veronika�Hiršalová�(tel.:�485�244�948).�
Seznam�naleznete�také�na�internetových�stránkách:�www.liberec.cz/ztraty�‑nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 30. ZÁŘÍ 2016
318/16 peněženka Vitaliy Makhachek 29/09/2016

316/16
nálezy DPMLJ: léky, dětská peněženka, peněženka, průkaz Michal Ryšánek, 

pouzdro – Petr Mencl
27/09/2016

315/16
nálezy DPMLJ: spací pytel, 2x mikina, bunda, lano, kniha, průkaz Filip Pešula, 

průkaz Jaroslav Javůrek, mobilní telefon
23/09/2016

314/16 klíče 26/09/2016

313/16 klíče od vozidla 26/09/2016

311/16 karta Matěj Oklásek, průkaz Lucie Churá 16/09/2016

309/16 batoh 16/09/2016

308/16 peněženka Zuzana Flejberková 16/09/2016

307/16 klíče 15/09/2016

306/16 klíče 14/09/2016

305/16
nálezy iQlandia: 7x kšiltovka, 1x šátek, 1x elektronická cigareta, 1x plyšová hračka, 

1x víčko od fotoaparátu, 6x mikina, 2x svetr, 3x bunda, 2x deštník
13/09/2016

304/16 brýle (sluneční) 13/09/2016

303/16 mobilní telefon 13/09/2016

302/16 nálezy DPMLJ: mikina, svetr, batoh 13/09/2016

301/16 cestovní taška s obsahem 13/09/2016

300/16 mobilní telefon 09/09/2016

299/16 nálezy DPMLJ: vak s obsahem, 2x deštník 09/09/2016

296/16 peněženka Vladimír Hnídek 07/09/2016

295/16 klíče 07/09/2016

294/16 peněženka 07/09/2016

292/16 peněženka 06/09/2016

291/16
nálezy DPMLJ: čepice, peněženka Lukáš Nezbeda, legitimace Kopečková Jana, 

blesk, 3x mobilní telefon, pouzdro na brýle, brýle, hůl
06/09/2016

290/16 mobilní telefon 06/09/2016

289/16 klíče 05/09/2016

287/16 pouzdro Oleksandr Didenko 01/09/2016

Pražská 152/36, Liberec

www.slevolekarna.cz
internetový obchod

osobní vyzvednutí 
v Liberci zdarma

*Sleva až 75% na doplatek platí pro držitele Slevové karty u léků hra- 
zených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskyt-
nout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Akce 
platí do odvolání, více informací v lékárně či na www.slevolekarny.cz

Víte, že u nás 
stále platí 
SLEVA až 75 % 
na doplatek
Pro VšEchny 
bez ohledu
na věk?*

SLEVA

NA DOPLATEK

otevírací doba po–pá  7:30–18:00
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.

WWW.FORUMLIBEREC.CZ

 BAREVNÝ SVĚT
Dáváme prostor dětem! Přijďte i Vy podpořit jejich kreativitu. 
Hlasujte o nejhezčí návrh na odpadkový koš. Výstavu najdete 

na pasáži ve 2. patře od 15. do 30. října. 

 3. ročník výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol

93x135_zr.indd   1 23.9.16   14:09
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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 28. října.

SPINFIT DĚTSKÝ MTB CUP 2016 
je již minulostí. Od sobotního rána 
17. září se do Lidových sadů sjíždě-
li zblízka i zdaleka mladí cyklisté 
v doprovodu svých rodičů. Tentokrát 
se jelo o hodně. Finálový závod při-
náší dvojnásobné body do celkového 
hodnocení, a tak jen málokdo měl 
jisté pořadí v celkovém hodnocení 
seriálu.

Tratě v Lidových sadech nabízejí 
opravdu technicky náročné úseky. 
Všechny děti si svoje tratě projely 
a závody mohly začít. Bojovalo se 
opravdu od nejmladších po ty nej-
starší. Mnohdy se závodníkům nevy-
hnuly pády ani technické problémy, 
ale většina byla v cíli spokojena.

Po návratu do zázemí letošního 
finálového závodu a po krátkém 
vystoupení kouzelníka Slávka mohlo 
začít vyhlašování nejlepších. Toho 
se ujala patronka finálového dne, 
cyklokrosařka Pavla Havlíková, která 
vyhlásila také pět nejlepších závodní-

ku celého letošního seriálu. Na závěr 
byla vylosovaná tombola, které se 
účastnily všechny děti, které absol-
vovaly aspoň šest závodů ze sedmi. 
Tuto podmínku pro letošní rok splnilo 
70 závodníků. Celkem se letošního 
ročníku zúčastnila tisícovka mladých 
cyklistů.

V roce 2017 oslaví SpinFit dětský 
MTB cup desáté výročí. Tento cykli-
stický seriál pro děti od 2 do 14 let si 

vydobyl na české bikové scéně své 
pevné místo. I přes velkou konkuren-
ci, která v pořádání dětských závodů 
v posledních letech vzniká, náš seriál 
stále patří k nejvíce navštěvovaným 
a velmi dobře hodnoceným. Za devět 
let působení se odjelo ve 20 různých 
závodních destinacích 65 závodů. 
Dohromady ve všech 13 kategoriích 
si zazávodilo okolo 10 000 mladých 
závodníků. 

WORLD DANCE Championship 
2016 je otevřené taneční mist-
rovství světa v různých tanečních 
disciplínách, formách i věkových 
kategoriích, které se bude v Liberci 
konat již po osmé.

Denně bude na akci až 2 000 
soutěžících. Jejich výkony bude 
hodnotit početná mezinárodní 
porota. Součástí bude též Play-
back show inspirovaná pořadem 
„Tvoje tvář má známý hlas“.

Ještě stále je možné se přihlásit 
do soutěže. Stačí se zaregistrovat 
u České asociace tance, přihlásit 
se na www.latinofestival.cz. 

TK KOŠKOVI Libe-
rec vyslal v  září 
družstvo juniorů na 
brněnské Mistrov-
ství České republiky 
družstev ve sportov-
ním tanci. Pro větši-
nu párů byla účast 
na MČR premiérou, 
takže postup do 
finále mezi nejlep-
ších 6 družstev byl 
pro celý tým obrov-
skou radostí.

Svou kvalitou a výborným nasaze-
ním páry potvrdily nakonec skvělé 
5. místo ve standardních tancích ze 
silné konkurence 14 družstev z celé 
České republiky.

Družstvo bylo ve složení: Lukáš 

Frydrych – Zuzana Růžičková, Jaro-
mír Stejskal – Nicole Folcová, Filip 
Tomín – Lucie Vlčková, Jan Vlček – 
Petra Příplatová, Ondřej Gajdoš – 
Tereza Pleskotová, kapitáni – Šárka 
a Miroslav Burešovi. 

Příprava na jubilejní ročník dětského MTB cupu
V září se odjel v libereckých Lidových sadech poslední sedmý závod z letošního SpinFit 
dětského MTB cupu.  
Luďka Bílková

Roztančí 
Babylon
Centrum Babylon naplní 
od 22. do 27. listopadu 
tanec, hudba a tisíce 
tanečníků. 

Liberečtí tanečníci opět fináloví
Taneční klub Koškovi se znovu propracoval do finále na 
mistrovství ČR ve sportovním tanci. 
Šárka Burešová
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čtvrtek 27. 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

Ať vás zima 
nezaskočí…
VYZNAVAČI SJEZDOVÉHO 
lyžování a snowboardingu, kteří 
již netrpělivě vyhlížejí první sníh, 
a především zasněžené a uprave-
né svahy na ještědském hřebeni, 
se mohou na zimní sezónu připra-
vit s předstihem a výhodněji.

Již nyní jsou totiž v předprode-
ji permanentky. A čím dříve si je 
pořídíte, tím více ušetříte. Navíc 
může být pořízení permanent-
ky někomu z blízkých vhodným 
a určitě vítaným vánočním dárkem. 
K výběru jsou jak celosezónní, tak 
i vícedenní permanentní jízden-
ky, které jsou navíc přenosné. 
Zakoupit si je můžete v Městském 
informačním centru Liberec, nám. 
E. Beneše 23.

Zvýhodněný ceník najdete 
na www.skijested.cz a  www.
visitliberec.eu. 


