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Životní 
prostředí

Jak a kdy kácet stromy, třídit 
odpad, jaké povinnosti mají 
majitelé psů?

Společná témata o  životním 
prostředí a hlavně praktické rady, 
které využijeme každý den, přináší‑
me na několika stranách uvnitř Zpra‑
vodaje. A poradíme například i to, co 
dělat, nejde   ‑li vám naladit televize.  
 více na Str. 10–13 a 17

probouzejí parky k životu
Studenti, děti, ale i ostatní obyvatelé na sídlištích využili babího léta k úklidu a zvelebení 
mnohých prostranství a zpustlých parků.

advent 2015
advent v liberci začíná před 
radnicí v neděli 29. listopadu.

rozSvícením vánočního 
stromu na náměstí Dr. E. Beneše 
začne v  neděli 29.  11. letošní 
Advent v Liberci. V sobotu 5. 12. 
přijede do města Mikuláš a v pon‑
dělí 7. 12. zahájí vánoční trhy. Kom‑
pletní program najdete
 na Straně 5
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RegistR vozidel bude v pátek a v sobotu 25.–26. října uzavřen

vánoce  listopad 2015

Mnoho dalších akcí na

www.visitliberec.eu

více na

www.liberec.cz

Liberecký advent 2015
neděle 29. 11.

13.30 hodin
1. adventní koncert pro seniory s pěveckým 
sborem Matylda a Tylda v obřadní síni radnice.

16.00 hodin
1. adventní koncert na náměstí, vystoupí pěvec-
ké sbory Lesněnky a Ještěd, sváteční slovo arci-
děkana Jurnečky. zapálení 1. adventní svíce.

17.00 hodin
rozsvícení vánočního stroMu

na náMěstí
Následuje pohádkový „Vorloj“ na balkonu radnice.

pondělí 30. 11. – středa 23. 12.
vystavení stromu přání na nádvoří liberec-
ké radnice. Zavěste si své vánoční přání nebo 
vzkaz Ježíškovi. Po 30. 11. od 9.00 až St 23. 12. 
do 17. 00.
Nádvoří bude přístupné: dle úředních hodin 
magistrátu, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin, 
v neděli od 12.00 do 19.00 hodin.

14.00 hodin
Zahájení výstavy „Vánoce očima dětí“,
na náměstí vystoupí MŠ Pod Ještědem.

čtvrtek 3. 12.
11.30 hodin
adventní dýňová polévka pro veřejnost od 
primátora Liberce a ředitele KSK Kontakt na 
nám. Dr. E. Beneše.

pátek 4. 12.
17.30 hodin
0. ročník Mikulášského běhu
Nám. Dr. E. Beneše – stadion FC Slovan a zpět.

sobota 5. 12.
16.00 hodin
slavnostní příjezd Mikuláše do Města
Mikuláš se svým poselstvím na náměstí.

neděle 6. 12.
13.30 hodin
2. adventní koncert pro seniory s pěveckým 
sborem Severáček v obřadní síni radnice.

17.00 hodin
2. adventní koncert před radnicí – Jarret.
zapálení 2. adventní svíce.

pondělí 7. 12. – středa 23. 12.
9.00–19.00 hodin

liberecké vánoční trhy před radnicí

čtvrtek 10. 12.
17.00 hodin
koncert na náměstí – Pěvecký sbor Kvintus.

neděle 13. 12.
13.30 hodin
3. adventní koncert pro seniory s pěveckým 
sborem Izerína v obřadní síni radnice.

17.00 hodin
3. adventní koncert s Komorním orchestrem 
ZUŠ Jabloňová v obřadní síni radnice. zapálení 
3. adventní svíce.

úterý 15. 12.
16.00 hodin
koncert na náměstí – vystoupí MŠ Beruška 
a pěvecký sbor Severáček.

čtvrtek 17. 12.
10.00–15 hodin
betlém s živými zvířátky na náměstí.

10.00–11.00
pásmo vystoupení mateřských škol na náměstí
– MŠ Korálek, MŠ Jeřmanická, MŠ Kytička

pátek 18. 12.
17.00 hodin
vánoční koncert pěveckého sboru carola 
v Novém magistrátu.

15.00 hodin
divadlo Mazec – hvězda padá vzhůru
(náměstí Dr. E. Beneše).

neděle 20. 12.
10.30 hodin
oživlý betlém před radnicí – sdružení V.O.R.E.L.

13.30 hodin
4. adventní koncert pro seniory s Věrou Polá-
chovou (sólistka divadla F. X. Šaldy) v obřadní 
síni radnice.

16.00 hodin
divadlo Mazec – vánoce Gigi – na náměstí

17.15, 18.00, 18.30 a 19.00
světelná show před radnicí

18.00 hodin
4. adventní koncert před radnicí – Panda Diplo-
macy. zapálení 4. adventní svíce.

pondělí 21. 12.
15.00 hodin
koncert rádia blaník – josef vágner
na náměstí Dr. E. Beneše.

čtvrtek 31. 12.
9.30 hodin
tradiční silvestrovská procházka u přehrady 
(pořádá Komunitní středisko Kontakt Liberec).

20.00 hodin
silvestrovský jukebox

23.59 hodin
ohňostroj na náměstí dr. e. beneše.
 Změna programu vyhrazena

Fiala a syn
s. r. o.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

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

miliony korun za teplo uspoří 
i  samo město, které s  teplárnou 
uzavře výhodný pětiletý kontrakt.

„Dohodu o výrazném snížení ceny 
tepla bereme jako velký úspěch. Chtěl 
bych poděkovat především zastu‑
pitelům Filipu Galnorovi a  Ondřeji 
Petrovskému, kteří za podpory celé 
koalice vyvinuli obrovské úsilí a zásad‑
ně pohnuli s léta neřešeným tepláren‑
stvím. Pro rozvoj celého systému bylo 
důležité přijmout koncepční materiál, 
který posune další jednání dopředu. 
Věřím, že jsme udělali správné rozhod‑
nutí a že nás obyvatelé města v naší 

snaze rozvíjet centrální zásobování 
teplem podpoří,“ zhodnotil primátor 
Tibor Batthyány (ANO).

Jan Korytář, náměstek pro ekono‑
miku, strategický rozvoj a  dotace, 
lituje promarněného času v minulos‑
ti. „Teplárna Liberec bez schválené 
koncepce kompenzovala velké ztráty 
v rozvodech a další náklady na úkor 
odběratelů. Odehrávalo se to bohužel 
i s přispěním města, které pomáhalo 
udržovat systém CZT tím, že bránilo 
vybudování mnohdy levnějších lokál‑
ních zdrojů. Nabídnuté slevy chápu 
pouze jako první krok, nikoliv koneč‑

né řešení. Věřím, že prostor pro další 
pokles ceny existuje a to bude téma 
dalších jednání.“

Podle radního Filipa Galnora (ANO), 
který působí v představenstvu Teplárny 
Liberec, je výrazné snížení ceny tepla 
výsledkem téměř roční práce.

„Vyjednaný kompromis mezi akci‑
onáři vymezuje mantinely, ve kterých 
se budeme v následujících měsících 
pohybovat. Pokud chceme město 
rozvíjet, tak musíme mít odvahu přijí‑
mat důležitá rozhodnutí,“ komentoval 
Galnor.

 pokračování na Straně 8.

od ledna bude v Liberci levnější teplo
liberečtí zastupitelé schválili záměr snížení cen tepla, který je prvním klíčovým krokem 
k revitalizaci celého systému centrálního zásobování teplem. všichni zákazníci na 
sekundární síti, kteří s teplárnou liberec podepíší dlouhodobé smlouvy, ušetří oproti 
dosavadním cenám 14,5 %.
Redakce

StaraJí Se. Ať již to byli mladí z Větrníku a technické univerzity, kteří se pustili do úklidu starého hřiště v Komenského ulici (na snímku), 
nebo obyvatelé Rochlic, kteří se rozhodli ve spolupráci s městem zvelebit parčík v ulici Horní Kopečná, či lidé z Americké a Domažlické, 
všechny spojuje společný zájem o  zlepšení svého okolí. Město na základě podnětů občanů volné plochy a  parčíky postupně upravuje. 
 viz strany 6 a 12. Foto Jan Král
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důležité upozornění – 
občanské průkazy, pasy
v závěru roku 2015 nebude funkční informační SyStém
občanSkých průkazů a ceStovních dokladů.
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestov‑
ních dokladech upozorňujeme občany, že zhruba od poloviny prosince 2015 až 
do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského 
průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období 
předávat již vyhotovené doklady. Přesný termín bude zveřejněn poté, co bude 
oficiálně oznámen Ministerstvem vnitra ČR.
Důvodem plánované odstávky informačních systémů MV ČR je přechod na nový 
technický systém, který bude muset reflektovat na legislativní změny, které jsou 
v současné době schvalovány. Doporučujeme proto všem občanům vyřídit si 
záležitosti týkající se občanských průkazů a pasů do konce listopadu 2015. 

oblíbené sousoší koček se 
usadilo jinde a napořád
Sochy tří koček byly před radnici instalovány v září 2010, 
kde kralovaly jeden rok. kočičí rodinka, vytvořená ze 
sklobetonu, se stala miláčkem dětí. od úterý 3. listopadu 
jsou umístěny k vodotryskům u obchodního centra plaza.
Jana Kodymová

liberečany oblíbené Kočky 
prošly renovací. Dostaly nový nátěr 
a opravena byla drobná poškození. 
„Sochy poškodili neznámí vandalové 
také například tím, že do nich zatloukli 
hřebíky,“ dodala Jitka Mrázková, ředi‑
telka společnosti Spacium, které už 
řadu let oživuje plastikami veřejný 
prostor v Liberci. Za renovaci sousoší 

zaplatilo město osm tisíc korun bez 
DPH. Autorkou sousoší je známá česká 
sochařka Martina Niubó ‑Klouzová.

Pro jejich oblibu u veřejnosti se 
město rozhodlo instalovat je na 
dobu neurčitou. „Plácek u vodotrys‑
ků před Plazou byl nakonec vybrán 
jako nejvhodnější místo,“ konstatuje 
Mrázková. 

listopad 2015  aktuálně

editorial
milí liberečané,
pomalu se nám blíží čas adventu, který vyvr‑

cholí bezesporu nejkrásnějšími a nejočekávanější‑
mi svátky roku. To ale neznamená, že na ty ostatní 
bychom měli zapomínat. Právě naopak. 28. října 
jsme si s kolegy z vedení města připomněli 97. výročí vzniku samostatného 
československého státu a poklonili se památce prvního československého 
prezidenta a dodnes inspirujícího státníka v dějinách naší země Tomáše 
Garrigua Masaryka. V Liberci máme otisk jeho památky v podobě Masa‑
rykovy ulice a pomníku s bustou T. G. M. u Severočeského muzea, který 
slouží právě jako pietní místo.

Další významný svátek jsme si připomněli 17. listopadu, a to Den boje 
za svobodu a demokracii. Od Sametové revoluce, která v roce 1989 nastar‑
tovala vytouženou změnu režimu, uplynulo již 26 let. Ty nám ukázaly, že 
ani demokracie není dokonalá a že i ona se potýká s mnoha potížemi 
a slabinami. Jsem ale přesvědčen, že navzdory všem problémům naše 
republika neustále spěje kupředu, i když asi ne tak rychle, jak jsme si před 
26 lety na vlně euforie představovali.

Všem občanům chci vzkázat, aby tyto státní svátky neopomíjeli a nevní‑
mali je pouze jako dny vítaného pracovního volna. Připomeňme si, prosím, 
že bez oněch statečných, odhodlaných a nezlomných lidí, kteří před roky 
1918 a 1989 svými činy měnili dějiny, bychom dnes dost možná nebyli 
svébytným českým národem a nežili ve svobodné zemi. Svoboda a demo‑
kracie zkrátka nejsou samozřejmostí, a proto bychom neměli zapomínat 
na ty, kteří nám náš dnešní život vybojovali.

Letošní výročí 17. listopadu 1989 bylo o to vzácnější, že přilákalo do 
Liberce vzácnou návštěvu. Na tradiční pietní akt u Památníku obětem 
komunismu v Jablonecké ulici jsme totiž navázali slavnostním odhalením 
tramvajové zastávky Rybníček – René Matoušek a další liberečtí signatáři 
Charty 77, kterého se osobně zúčastnil kardinál římskokatolické církve 
v České republice Dominik Duka. Zastávka se speciální pamětní tabulí je 
poctou třiceti statečným Liberečanům, kteří Chartu 77 podepsali.

Na závěr přeji všem Liberečanům co nejpohodovější začátek adventu 
a obzvlášť s dětmi se těším na setkání při slavnostním rozsvícení vánočního 
stromu, který rozzáří náměstí Dr. Edvarda Beneše v neděli 29. listopadu.  
 váš tibor batthyány

Zrušení úředních dnů magistrátu
upozorňujeme návštěvníky magistrátu na změnu úředních 
hodin v období vánočních svátků a na přelomu roku. magistrát 
města liberec bude pro veřejnost mimo obvyklé svátky zcela 
uzavřen ve čtvrtek 31. prosince a v sobotu 2. ledna.
navštívit úřad do konce roku bude možné naposledy ve středu 
30. prosince. poté až v pondělí 4. ledna 2016.
 Děkujeme za pochopení.

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 24. 11. a 8. 12. mezi 14. a 16. hodinou.

otevřené dveře primátorA

pozor, změna úřední doby!
Pondělí 21. 12. 8.00 ‑ 17.00 (běžné úřední hodiny)

Úterý 22. 12. 8.00 ‑ 16.00 (běžné úřední hodiny)

Středa 23. 12. 8.00 ‑ 17.00 (běžné úřední hodiny)

24. 12. – 26. 12. ZAVŘENO ‑ STÁTNÍ SVÁTKY

Pondělí 28. 12. 8.00 ‑ 17.00 (běžné úřední hodiny)

Úterý 29. 12. 8.00 ‑ 16.00 (běžné úřední hodiny)

Středa 30. 12. 8.00 ‑ 17.00 (běžné úřední hodiny)

Čtvrtek 31. 1. ZAVŘENO

Pátek 1. 1. ZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK

Sobota 2. 1. ZAVŘENO
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Kamenná svatba na radnici
vzácná událost se v sobotu 24. října odehrála v obřadní síni 
liberecké radnice. eva a ladislav Slačíkovi si symbolickým 
ohlédnutím za svým svatebním obřadem připomněli 
úctyhodných 65 let manželství, tedy kamennou svatbu, 
kterou radnice dlouho nepamatuje.
Jan Vrabec

další etapa revitalizace rochlice
v rochlici se už zřetelně rýsuje nová podoba dopravního 
řešení dobiášovy ulice a především křižovatky s ulicemi 
krejčího a pazderkova.
Jan Král

manželé Slačíkovi, kteří 
dnes žijí v Domě s pečovatel‑
skou službou v Krejčího ulici, 
se vzali v roce 1950 v Liberci, 
kde pak strávili celý život.

Paní Eva pracovala na stát‑
ním notářství a pan Ladislav 
dlouhých 47 let v  tiskárně. 
Společně pečovali o  rodiče 
paní Slačíkové a sami vycho‑
vali syny Ladislava a Lubomí‑
ra, kteří se jim postarali o čtyři 
vnoučata. A aby toho nebylo 
málo, dnes jim dělá radost již 
pět pravnoučat.

„Na prvním místě našeho 
zájmu byla vždy rodina. Spo‑
lečně jsme také rádi chodili 
do divadla, jezdili na chalupu 
a pěstovali květiny,“ uvedla Eva Sla‑
číková, pro kterou bylo velkou vášní 
i vaření.

Oddávající zastupitelka Libuše 
Vítová popřála manželům Slačíkovým 

mnoho dalších společných let a spo‑
kojených chvil. „Šťastné manželství je 
základem šťastné společnosti, a proto 
je váš svazek vzorem pro všechny 
nadcházející generace,“ řekla oddá‑
vající. 

nový tvar již dostala křižovatka 
ulic Dobiášova – Krejčího – Pazderko‑
va. Původní nepřehlednou křižovat‑
ku nahradil kruhový objezd s polo‑
měrem středního ostrůvku devět 
metrů. Dokončené je vytvarování 
autobusových zálivů, usazení nových 
obrubníků pro stávající i nové chod‑
níky a vozovky a umístění stožárů 
veřejného osvětlení. Dobiášovu ulici 
lemují nově vysázené stromky.

Stavbaři se naplno soustředí také 
na dolní část Dobiášovy ulice. Tady 
vzniká odstavná plocha pro auto‑
busy. Vjezd do Dobiášovy ulice ve 
směru od stávajícího kruhového 
objezdu proto bývá omezený.

O tom, že stavební práce pokra‑
čují podle plánu, se v pátek 30. října 
přesvědčil náměstek primátora pro 

technickou správu majetku města 
Tomáš Kysela. „Společně se zástup‑
cem dopravního podniku jsme upo‑
zornili také na pár drobností, které 
jsme si se zástupcem zhotovitele 
na místě ujasnili. Věříme, že termín 
dokončení bude splněn a že se lidé 
mají na co těšit,“ uvedl Tomáš Kysela.

Akce vyjde celkově na 42,7 milionu 
korun a z větší části je spolufinanco‑
vána z fondů Evropské unie. Detailní 
informace o stavbě včetně časové‑
ho harmonogramu prací, situačních 
výkresů a kontaktů na zhotovitele 
a objednatele jsou průběžně vyvě‑
šovány na informační ceduli na par‑
kovišti u prodejny Albert. Případné 
další dotazy lze adresovat na e ‑mail: 
info@integrastavby.cz nebo telefon: 
485 159 100, Ing. Krois. 

Hyundai i30 Czech Edition s nejbohatší 
výbavou v historii jen za 329 990 Kč 

Hyundai i30 - kombinovaná spotřeba: 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2: 102-169 g/km. 
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Nabídka platí u participujících autorizovaných prodejců Hyundai  do odvolání.

Hyundai i30 vás oslní nejen svým jedinečným designem, jízdními 
vlastnostmi, komfortem a prostorem, ale nově také bohatstvím výbavy 
limitované verze Czech Edition. Posuďte sami! Již v základní výbavě vám 
nabídne motor 1,6i se 6stupňovou převodovkou, kola z lehkých slitin, LED 
denní světla, klimatizaci, tempomat, zadní parkovací asistent, Bluetooth 
handsfree, multifunkční kožený volant a mnoho dalšího. Vše samozřejmě 
v nejvyšší kvalitě s 5letou zárukou bez omezení!      

Využijte také výhodnou nabídku dieselových verzí pro podnikatele.

Komplexní
záruky bez
omezení km

Komplexní
záruky bez
omezení km

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

Inzerce

Inzerce

Od 1. října 2015 zahájila Liberecká dentální s.r.o. provoz zubní pohotovosti.
Je k dispozici vždy v sobotu, neděli a ve svátek od 18.00 do 22.00 hodin 
v ordinaci na adrese Soukenné nám. 1.  
Vchod do budovy Dunaje z Fügnerovy ulice. 4. patro.
Telefonní číslo na libereckou zubní pohotovost je 777 738 625. 

zubní pohotovost
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Již pátým rokem bude v adventním 
čase před libereckou radnicí zdarma 
nabízena dýňová polévka, tentokrát 
ve čtvrtek 3. prosince od 11.30 hodin 
u vánočního stromu. Poprvé se k této 
milé tradici připojí také primátor 
města Tibor Batthyány.

Proč vlastně dýňová polévka? 
Odpověď na otázku je zcela jednodu‑
chá. Prostory Kontaktu každý podzim 
zdobí dýně ze zahrádek seniorů 
a byla by velká škoda je využít pouze 
jako ozdobu, když tak báječně chut‑
nají. Proto Kontakt ve spolupráci se 
Střední školou gastronomií a služeb 
v Liberci uvaří výbornou dýňovou 
polévku, kterou mají Liberečané 
možnost ochutnat.

Proč je zadarmo? Chceme pomoci 
těm, kteří to potřebují, a také potěšit 

všechny, kteří zapomněli na podstatu 
adventu a celý předvánoční čas tráví 
ve shonu a stresu. Tradiční adventní 
dýňová polévka má být zkrátka mož‑
ností, jak se alespoň na chvíli zasta‑
vit a vychutnat si kouzlo blížících se 
Vánoc. 

Vánoční trh
ve stylových prostorách pasáže

v Solnici (Salzhaus) v rámci
Oslavy světla v centru Žitavy

Sobota 5. 12.
9.00–18.00

tradiční adventní 
dýňová polévka
komunitní středisko kontakt liberec zve všechny lidi dobré 
vůle k vánočnímu stromu na tradiční dýňovou polévku.
Redakce

v  rámci tohoto netradičně 
pojatého divadelního večera můžete 
vidět Srnky trochu jinak. V sobotu 
21. listopadu od 19.00 hodin dosta‑
nete totiž možnost sami si zahrát na 
jevišti.

Příběh bude několikrát zastaven 
a vybraní dobrovolníci z řad diváků si 

budou moci vyzkoušet krátký úryvek, 
který před tím viděli v podání našich 
herců. Nikdo vás k ničemu nebude 
nutit, takže se můžete přijít buď jen 
pobavit, nebo fyzicky zakusit trochu 
adrenalinu na divadelních prknech. 
A  navíc, vstup bude mimořádně 
pouze za symbolickou 1 Kč. 

zaJímáte Se o historii míst a názvo‑
sloví? Víte, kde hledat informace? 
Znáte oblast od Lužických hor po 
západní část Krkonoš?

Zapojte se do projektu „Příběhy 
míst“ a  vyhrajte faksimile vybra‑
né turistické mapy od libereckého 
kartografa Josefa Matouscheka 
(1867–1945).

Projekt je zaměřen na sběr vrcholů 
uvedených na Speciální mapě Ještěd‑
ských a Jizerských hor z roku 1927, 
a především příběhů a historických 
souvislostí, které se váží k  jejich 
názvům nebo místům samotným.

Sebrané příběhy a znalosti pomo‑
hou například k  analýze vývoje 
názvosloví, poznání, které vrcholy 
byly v minulosti pojmenovány a dnes 
nejsou, nebo nám umožní dále zpra‑
covat samotnou Matouschekovu 
mapu.

Soutěžit můžete do 31. 12. 2015 
na stránkách mapy.fp.tul.cz/pribe‑
hymist. Zde také najdete podrobná 
pravidla a další informace o projektu.

Vyhlášení výsledků a  předání 
cen proběhne na přelomu ledna 
a února 2016 v prostorách Technické 
univerzity v Liberci. 

21. listopadu
3. proSinCe

noc divadel – srnky 
na vlastní kůži
bohužel nejsme kouzelníci a v srnky vás neproměníme. ale 
pokud vás láká naše komedie Srnky nebo jste se při ní tak 
váleli smíchy, že ji chcete navštívit ještě jednou, máte zcela 
unikátní příležitost.
Divadlo F. X. Šaldy

o vrcholech na Liberecku
pomozte se sběrem dat o vrcholech na liberecku a vyhrajte 
unikátní mapu.
Technická univerzita v Liberci

Inzerce
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regiStr vozidel bude v pátek A v Sobotu 25.–26. říjnA uzAvřen

vánoce  listopad 2015

Více na

www.liberec.cz

17.15, 18.00, 18.30 a 19.00

17.00 hodin
rozsvícení vánočního stromu 

s přeletem andělů

16.00 hodin
1.  adventní koncert před radnicí, vystoupí 
pěvecké sbory Lesněnky a Ještěd, sváteční slovo 
arciděkana Jurnečky. Zapálení 1. adventní svíce.

17.20 hodin
Zapálení 4. adventní svíce a 4. adventní 
koncert před radnicí Panda Diplomacy.

13.30 hodin
4. adventní koncert pro seniory 
s Věrou Poláchovou (sólistka divadla F. X. Šaldy) 
v obřadní síni radnice.

17.00 hodin
3. adventní koncert s Komorním orchestrem 
ZUŠ Jabloňová v obřadní síni radnice. 
Zapálení 3. adventní svíce.

14.00 hodin - PONDĚLÍ 30. 11.

10.00–15.00 hodin

Fiala a syn
s. r. o.

Mnoho dalších akcí na

www.visitliberec.eu
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happening nazvaný Probuď park 
k životu uspořádal Parlament mladých 
Liberec při Domě dětí a mládeže Větr‑
ník. Studenti se rozhodli pozemek 
vlastními silami proměnit na park, 
který by sloužil zejména mladým 
lidem k setkávání a relaxaci.

Každý, kdo na happening dorazil, 
se mohl také seznámit se změnami, 
které studenti spolu s  Technickou 
univerzitou v Liberci pro park připra‑
vili. Návrh projektu VOČA (volný čas 
mládeže) vytvořili pro Parlament mla‑
dých Liberec architekti Vladimír Balda 
s Jiřím Židem. „Park by měl sloužit jako 
odpočinkové místo s  netradičními 
prvky, například místo laviček bude 
ve vzduchu k sezení pověšena síť, na 
parcele bude stát i pódium pro pří‑
ležitostné akce,“ uvedl za Parlament 
mladých Liberec Pavel Dostalík.

Budoucí park prokoukl. Dobrovol‑
níci odvozili spadané listí a odstranili 
torzo konstrukce koše na basketbal. 
Zároveň upravili terén, aby byl park 
připraven na realizaci projektu v příš‑
tím roce.

Na uskutečnění svých plánů 
chtějí autoři nápadu čerpat finanční 
prostředky z dotací. Oslovit hodlají 
i město Liberec. Vedle neobvyklých 
prvků bude park VOČA vybaven také 
například grilem a obnovy se dočká 
původní plot. Na noc se bude místo 
zamykat.

Nápad studentů se líbí náměstkyni 
pro územní plánování, veřejnou zeleň 
a životní prostředí Karolíně Hrbkové. 
„Tuto aktivitu a jí podobné velmi vítám. 
Je důležité do plánování úprav vždy 
zapojit i budoucí uživatele plochy, kteří 
architektovi pomohou vytvořit funkční 
a využívaný veřejný prostor. Nejedná 
se o jediný případ, nyní v Liberci s míst‑
ními občany upravujeme další dvě 
plochy – v Americké ulici a na Horní 
Kopečné,“ řekla Karolína Hrbková.

Prostor vybrali mladí z Větrníku už 
v roce 2013 v anketě mezi Libereča‑
ny. Ptali se jich nejen na to, co jim ve 
městě chybí, ale především, k čemu by 
revitalizovaný parčík využívali. Návrh 
budoucí podoby parku tak vycházel 
přímo z těchto námětů. „Středeční 
happening byl už druhým v pořadí. 
První před časem organizovala Tech‑
nická univerzita Liberec. Představila 
na něm také maketu budoucího 
parku,“ dodala ředitelka DDM Jana 
Pavlíková. 

podzimníčci v MŠ dětská

probouzejí park k životu
čtyři desítky dobrovolníků, zejména středoškoláků, ale i dětí 
a několik dospělých, se ve středu 21. října zapojily do úklidu 
nevyužívaného městského pozemku v komenského ulici.
Jan Král

podle náměStka langra totiž 
povede zřízení spádových obvodů 
k rozkladu současné sítě mateřinek, 
zápisový lístek naopak významně 
usnadní a  urychlí orientaci mateř‑
ských a základních škol o přijatých 
dětech či žácích.

„Předložil jsem 21 členům posla‑
neckého výboru pro vědu a vzdělá‑
vání některé možné úpravy právě 
projednávané novely školského 
zákona, a to v konkrétním paragra‑
fovém znění. Především navrhuji 
zcela vypustit ta ustanovení, která 
nově pojednávají o  zřízení spá‑
dových obvodů mateřských škol, 
protože jejich zavedení by narušilo 
dosavadní systém předškolního 
vzdělávání v mnoha obcích včetně 
Liberce a zkomplikovalo zájem rodičů 
umisťovat děti do školek dle svého 
výběru. Nebudou       ‑li spádové obvody, 
vyhneme se reorganizaci sítě našich 
mateřských škol, která jinak bude 
nezbytná,“ vysvětlil náměstek Langr.

Ministerské plány by na území 
města Liberec znamenaly zavedení 
31 spádových obvodů mateřských 
škol (v případě ZŠ jich Liberec má 20), 
což je ale sotva představitelné. Si‑ 
tuaci navíc komplikuje i to, že většina 
libereckých školek je rodinného typu, 
tedy kapacitně velmi malá, čemuž 
by musely svou rozlohou odpovídat 
i  obvody. A  to by se mj. projevilo 
v jejich nefunkčnosti v praxi. Jedi‑
ným řešením je pak změna celé sítě 
školek. Na návrhu reorganizace před‑
školního vzdělávání v Liberci přitom 
rezort školství pracuje již od červen‑
ce a v listopadu a prosinci s hotovou 
verzí postupně seznámí odbornou 
i politickou veřejnost.

Naopak jako pozitivní krok by 
náměstek Langr přivítal rozšíření 
tzv. zápisového lístku do mateřského 
a základního školství.

„Každý ředitel MŠ a ZŠ ví, jak neleh‑
ká je práce v  době kolem zápisů. 
Mnozí z rodičů – a to zcela přiroze‑

ně – zapisují 
své děti do 
v í c e  n e ž 
jedné školy, 
ale pokud 
se pro jednu 
n a k o n e c 
rozhodnou, 
bohužel už neinformují ty zbylé, že 
s jejich dětmi nemusejí počítat. Tím 
ale blokují místo ostatním. A nezřídka 
se stává, že přesný seznam přijatých 
dětí má škola k dispozici až po mnoha 
měsících, někdo dokonce až v září,“ 
uvedl náměstek Langr. Zápisový 
lístek by přitom jen znamenal povin‑
nost potvrdit výběr školy v předem 
stanovené časové lhůtě – u středních 
škol je tomu do 10 pracovních dnů 
od rozhodnutí ředitelem o  přijetí. 
A snadná by podle náměstka Langra 
byla i aplikace v zákoně – úpravou 
existujícího ustanovení a jeho analo‑
gickým uplatněním u MŠ a ZŠ.

„Šlo by o  velmi elegantní sys‑
témové řešení, kterým bychom 
školám usnadnili orientaci o přijatých 
dětech/žácích, aniž by musely čekat 
do září a reálného nástupu jedinců, 
ředitelkám a ředitelům zjednodušili 
plánování třeba při nákupu učeb‑
ních textů a pomůcek, zřizovatelům 
ulehčili komunikaci s tápajícími rodiči 
a samozřejmě obecně zkrátili období 
nejistoty,“ dodal náměstek Langr.

Navržené změny ve školském 
zákoně zaslal náměstek Langr i mini‑
stryni školství Kateřině Valachové, již 
souběžně pozval do Liberce.

„O paní ministryni vím, že se vůbec 
nevyhýbá diskuzi na úrovni měst 
a obcí – deklarovala to ostatně i ve 
svém projevu při 1. čtení zákona ve 
sněmovně. Takže bych s ní i se svými 
kolegy rád debatoval cíle novely 
zákona i jednotlivé navržené pasáže, 
protože část z nich považuji naopak 
za správné. Jestli bude mít čas a chuť 
přijet, nevím,“ doplnil náměstek 
Langr. 

Langr: nezmění       ‑li se zákon, 
musíme upravit síť MŠ
konkrétní změny v právě projednávané novele školského 
zákona navrhnul poslancům náměstek primátora liberce 
pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu ivan langr. 
úpravy se týkají zrušení spádových obvodů mateřských 
škol, které ministerstvo školství chystá prosadit po vzoru 
základních škol, a také zavedení tzv. zápisového lístku, jenž 
se dosud užívá v přijímacím řízení na středních školách.
Redakce

Již druhým rokem jsme společně s rodiči a dětmi v mateřské škole v Dětské 
ulici ve Vesci uspořádali soutěžní výstavu s podzimní tematikou. V loňském 
roce pod názvem Drakiáda, letos jsme vyhlásili téma Podzimníček. 
Rodiče i děti se pustili s nadšením do tvoření a výsledkem bylo celkem 45 
jedinečných, nápaditých, soutěžních Podzimníčků. O  nejlepších rozhodli 
sami rodiče hlasováním. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, výstava 
nám bude dělat radost po celý podzim. Jaroslava Vacíková, MŠ Dětská

Ivan Langr

libereC.Cz



 liberecký zpravodaj 7zprávy z rady a radnice  listopad 2015

bezmála čtvrt milionu korun 
požaduje po městu Hospicová péče 
sv. Zdislavy, o.p.s., na nákup vybavení 
pro nový lůžkový hospic, k jehož ote‑
vření dojde nejspíš v lednu příštího 
roku. Peníze poslouží například na 
nákup povlečení na lůžka pacientů, 
lampiček, uniforem pro personál, 
ale i síťového serveru nebo softwa‑
ru nemocničního systému. Hospic 
vznikl přestavbou bývalého sirotčin‑
ce v ulici Pod Perštýnem v Liberci. 
Budovu darovalo město Libereckému 
kraji.

„Už zjara jsme zástupcům 
Libereckého kraje deklarovali, že 
bychom rádi hospici každoročně při‑
spívali částkou 5 Kč na jednoho oby‑
vatele města na financování služeb, 
které nejsou hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Pro letošní rok jsme 
se dohodli na poskytnutí poloviční 
částky na vybavení lůžkového hospi‑
ce, který by měl zahájit provoz prav‑
děpodobně od ledna 2016,“ vysvětlil 
náměstek primátora pro školství, 
sociální věci, cestovní ruch a kultu‑
ru Ivan Langr. „Hospicová péče sv. 

Zdislavy samozřejmě získává a bude 
získávat prostředky i  na sociální 
služby, poskytované v rámci domácí 
hospicové péče i budoucího lůžko‑
vého hospice, a to prostřednictvím 
dotací z Komunitního plánu sociál‑
ních služeb,“ dodal náměstek Langr.

Liberečtí radní dále schválili 
poskytnutí dotace ve výši 10 tisíc 
korun pro Resocializační a psycho‑
terapeutické oddělení K  20 v  Psy‑
chiatrické nemocnici Kosmonosy. 
Peníze poslouží k rozvoji rehabilitace, 
ergoterapie a režimových aktivit hos‑
pitalizovaných libereckých občanů. 
Oddělení poskytuje psychiatricko‑
‑psychologickou péči pro pacienty 
od 15 let věku. Zaměřuje se na re‑ 
socializaci lidí s duševním onemoc‑
něním. Součástí oddělení jsou deto‑
xifikační lůžka určená pro přípravu 
závislých osob na návykových lát‑
kách k následné léčbě závislosti.

„Oddělení se snaží zlepšovat spo‑
lupráci s  pacienty, snižovat počet 
návratů do léčebny a  napomáhat 
začlenění do zaměstnání a do spo‑
lečnosti,“ uvedl náměstek Ivan Langr. 

Nemocnice v loňském roce evidovala 
na oddělení 356 pacientů, přičemž 
třetina z  nich má trvalé bydliště 
v Liberci.

Město Liberec podpoří částkou 
50 tisíc korun také program preven‑
ce závislosti, který spouští nezisková 
organizace ADVAITA, z. ú. Preven‑
tivní program bude prostřednic‑
tvím odborných přednášek, besed 
a letáků varovat seniory před nebez‑
pečím nadužívání léků a alkoholu.

„Jedná se o jedinečný pilotní pro‑
jekt v rámci Libereckého kraje, který 
souběžně cílí na dvě specifické skupi‑
ny – seniory, kteří jsou zároveň ohro‑
ženi závislostí na lécích či alkoholu. 
Advaita projektem osloví přibližně 
250 seniorů a proškolí 40 odborní‑
ků, poskytujících péči seniorům. Do 
programu se zapojí široká veřejnost, 
rodinní příslušníci a  osoby, které 
přicházejí do kontaktu se seniory,“ 
upřesnil Ivan Langr.

první beseda se koná v  úterý 
24.  listopadu  2015 od 14.00 
v centru zdravotní a sociální péče 
liberec (ul. borový vrch – klub). 

dvaadvacet škol, zřizovaných 
městem Liberec, nyní navštěvuje 618 
žáků s trvalým pobytem v 90 jiných 
obcích, souhrnné roční náklady na 
každého ze školáků, očištěné od 
státní dotace z rozpočtového určení 
daní, přitom přesahují 7 tisíc korun. 
Tyto finance hradí město Liberec 
z veřejného rozpočtu na úkor jiných 
výdajů.

„Na jednu stranu je zřejmé, že 
děti z okolních obcí budou z mnoha 
důvodů i v dalších letech dojíždět 
do libereckých základních škol. Na 
druhou stranu provoz škol včetně 
energií, stravování, oprav, také inves‑
tic do navyšování jejich kapacit a sou‑
visející administrativy platí výhradně 
občané města Liberce, a to i za tzv. 
přespolní děti.

A třetí pohled – pokud by tyto děti 
do Liberce za vzděláním nedojíždě‑

ly, neměli bychom navzdory nepří‑
znivým demografickým predikcím 
žádný problém s kapacitami a tedy 
i s vynucenými investicemi, protože 
600 dětí navíc znamená jednu plnou 
velkou školu,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro školství, sociální věci, 
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Počet přespolních dětí v  libe‑
reckých školách neustále roste: ve 
školním roce 2014/2015 jich bylo 592, 
v aktuálním školním roce již 618. Nej‑
více dětí pochází ze Šimonovic (91), 
Stráže nad Nisou (67), Chrastavy (46) 
a Mníšku (38), největší díl jich přitom 
aktuálně pojímá ZŠ 5. května (74), ZŠ 
U Školy (61), ZŠ a ZUŠ Jabloňová (57) 
a ZŠ Česká (56).

Stát v rámci rozpočtového určení 
daní přispěje v roce 2015 na jedno‑
ho žáka přibližně 7 800 Kč, zbývající 
nepokryté náklady ale ročně (školní 

rok 2014/2015) dosahují 7 011 Kč na 
jednoho žáka. Ty musí uhradit město 
Liberec.

„Žádáme všech 90 obcí, aby nám 
dotací přispěly na pokrytí nákladů 
s  jejich žáky. Liberec totiž na ně 
letos doplatí už bezmála 4,5 miliónu 
korun, což není spravedlivé zejména 
k našim vlastním občanům. Bohužel 
z pohledu obcí jde ve vztahu k nám 
pouze o dobrou vůli, přestože jsou 
podle školského zákona povinny pro 
své děti zajistit podmínky pro plnění 
povinné školní docházky,“ dodal 
náměstek Langr.

Starostům okolních obcí se ale 
liberecký nápad příliš nezamlouvá. 
Jakékoliv platby Liberci v souvislosti 
s využíváním městských škol odmítlo 
například vedení Chrastavy. Odvo‑
lávají se na rozpočtové určení daní 
z roku 2013. 

Liberec přispívá na služby v sociální oblasti
tři organizace poskytující sociální a zdravotní služby obdrží od města liberec finanční 
příspěvek. podpoří tak nový hospic, duševně nemocné i prevenci pro seniory.
Jan Král

Liberec žádá okolní obce o spolufinancování škol, 
do Liberce dojíždí přes 600 přespolních dětí
liberec žádá okolní obce, jejichž děti docházejí do městských základních škol, aby se 
podílely na nákladech s jejich provozem i postupným navyšováním kapacit. Starostům 
obcí se ale platit krajskému městu za školáky moc nechce. a to i přesto, že liberec musí 
letos ze svého rozpočtu doplácet 4,5 milionu korun.
Redakce

zprávy z rady
� Rada�města�20.�října�2015

Lenka Kadlecová 
nahradí Jiřího Suchánka

K  další personální změně došlo 
v  zastupitelstvu města Liberce. 
Na post zastupitele rezignoval 
k  poslednímu srpnu Jiří Suchánek 
z  ČSSd. Jeho náhradník Jan Svatoš 
z téže volební strany mandát odmí-
tl, připadl proto další v pořadí, a sice 
jeho stranické kolegyni Lence Kadle-
cové. Slib zastupitele složí na listo-
padovém zasedání zastupitelstva.

Lenka Kadlecová v  současnosti 
zastává post náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje. Na starost má re-
sort sociálních věcí. dříve působila 
například jako učitelka, personalist-
ka, asistentka radního či přísedící 
u soudu. po celou dobu své politic-
ké kariéry pracovala v  odborných 
komisích a  výborech na komunální 
úrovni.

Propad příjmů se zastavil, 
město zvyšuje rezervu

ani nově zařazené či navýše-
né výdaje nesníží celkovou výši 
rozpočtové rezervy města. Ta na-
opak vzroste, a  to o  7 933 985 Kč 
na celkových 27 milionů korun. 
vyplývá to ze tří rozpočtových 
opatření, které schválili liberečtí 
radní. Hlavní navýšení výdajů se 
týká například splacení desetimili-
onového závazku vůči dpMLJ nebo 
první splátky související s výkupem 
areálu fotbalového stadionu TJ So-
kol doubí (4 393 456 Kč).

pro rozpočet města je pozitivní, 
že se v posledních měsících výrazně 
snižuje propad v  oblasti daňových 
příjmů. Ten měl být podle informací 
ministerstva financí původně srov-
nán do konce července 2015, což se 
ale nestalo, a propad v té době činil 
cca 15 milionů Kč. později se ale sku-
tečně začal snižovat a k 30. 9. 2015 
klesl již na cca 3 miliony Kč. „Tento 
trend by měl pokračovat i  nadá-
le, což znamená, že do konce roku 
bychom se mohli dostat zhruba na 
úroveň daňových příjmů, které jsme 
očekávali na začátku roku,“ uvedl 
ekonomický náměstek Jan Korytář.

 www.liberec.cz/rada
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Od nového roku bude statutární 
město Liberec na webových strán-
kách každoročně vyhlašovat sou-
těž s názvem Kulturní počin roku.
Cílem je podnítit veřejnost k  větší-
mu zájmu o kulturní dění v Liberci. 
Zároveň jde také o to ocenit nejlep-
ší příspěvek v  oblasti kultury v  da-
ném kalendářním roce. Vítězové 
soutěže obdrží, kromě jiného, také 
finanční odměnu do 20 000 korun.
„Slovem nejlepší lze rozumět po-
čin umělecky nejhodnotnější, ale 
také zajímavý zapojením nezvyk-
lých aktérů, novátorský, přínosný 
pro veřejný prostor, odvážný, nej-
populárnější, nejvíce navštívený 
a podobně,“ upřesnil náměstek pro 
školství, sociální věci, cestovní ruch 
a kulturu Ivan Langr.
Do soutěže lze přihlásit jakýkoli po-
čin, realizovaný v  Liberci v  daném 
kalendářním roce, který je možné 
zařadit do předem vymezených 
kategorií z  oblasti kultury: diva-
delní představení, výtvarné dílo, 
výstava či jiná expozice, literární 
počin, umělecká performance, re-
konstrukce drobných historických 
památek, živé veřejné vystoupení 
či mediální počin (film, audio, roz-
hlas, nová média, tisk).
Nominace může vzejít od kohokoliv 
vč. organizací. Nominace přijímá 
komise pro kulturu a cestovní ruch 
(dále komise KCR), která je porad-
ním orgánem Rady města Liberec. 
Nominace lze zasílat po celý kalen-
dářní rok.
„Členové komise budou indivi- 
duálně posuzovat každou doruče-
nou nominaci a  přidělovat jí body 
na škále 0–100. Prvních deset kan-
didátů v  celkovém pořadí pak bu-
dou hodnotit znovu bez ohledu na 
počet získaných bodů a původní po-
řadí. Na vítězi se musejí dohodnout 
konsenzuálně,“ říká náměstek.
Vítězové na prvních třech místech 
získají diplom a finanční odměny ve 
výši 20 000 Kč (1. místo), 10 000 Kč 
(2. místo) a 5 000 Kč (3. místo). Vy-
hlášení 1. až 10. místa se uskuteční 
v únoru následujícího kalendářního 
roku v obřadní síni radnice. 

Kulturní počin roKu

listopad 2015  zprávy z radnice

dokončení ze Strany 1.
teplárna liberec začne nabízet 

svým zákazníkům na sekundární síti 
produkt „levnější teplo 2016“ s jed‑
nosložkovou cenou a s každoroční 
slevou 14,5 % při uzavření pětileté 
smlouvy. Roční kontrakt pak přinese 
cenu o 3 % nižší, než bude standardní 
cena pro rok 2016. „Jsme rádi, že zastu‑
pitelstvo schválilo záměr Teplárny Libe‑
rec snížit ceny tepla. Domácnosti tak 
mohou díky novému bonusu za věrnost 

ušetřit zhruba tři tisíce korun ročně,“ 
řekla místopředsedkyně představen‑
stva Teplárny Liberec Jitka Holčáková. 
Díky nově nastaveným cenám výrazně 
ušetří i město. Zastupitelé totiž posvětili 
kroky směřující k uzavření pětiletého 
kontraktu, který nabízí nejvýhodnější 
cenové podmínky.

Oba akcionáři Teplárny Liberec teď 
budou vybírat nejvhodnější způsob, 
jak obnovit stávající systém centrální‑
ho zásobování teplem a  maximálně 

při tom využít dotačních prostředků. 
Zprávy o dalším směřování teplárenství 
v krajském městě budou v následujících 
měsících téměř pravidelným bodem 
programu zastupitelstva. Jedním z cílů 
projektu je spolupráce na dalším postu‑
pu napříč celým politickým spektrem.

„Jsem rád, že nám rozhodnutí 

zastupitelstva dává šanci se systémem 
centrálního zásobování teplem něco 
koncepčního udělat. Podařilo se nám 
dosáhnout transparentní jednosložko‑
vé ceny, čímž by si teplárna opět měla 
získat důvěru zákazníků, a dostat tak 
prostor pro svůj další rozvoj. I když jsme 
teprve na začátku cesty, tak věřím, že 
jsme se vydali správným směrem,“ 
uvedl Ondřej Petrovský, zastupitel za 
Změnu pro Liberec a člen představen‑
stva Teplárny Liberec. 

>> od ledna bude v Liberci levnější teplo

Jedná Se celkem o pět strategických 
projektů, které jsou důležité pro celou 
aglomeraci Liberec – Jablonec nad 
Nisou. V  Integrovaném regionálním 
operačním programu bude na projekty 
v této oblasti připraveno k rozdělení 
přibližně 470 milionů Kč.

„Soustředíme se na klíčové projekty, 
které řeší hlavní problémy a mají nej‑
větší přínos v oblasti dopravy. Osobně 
jsem rád, že je shoda i na vybudování 
nového parkovacího domu v  areálu 
liberecké krajské nemocnice, který 
naváže na nově připravovaný pavilon 
urgentní péče, ale také na tom, že cyk‑
lodoprava již nebude v kraji ‚Popelkou‘, 
ale stane se jednou z hlavních priorit,“ 
řekl náměstek primátora pro ekono‑
miku, strategický rozvoj a dotace Jan 
Korytář.

Největšími investicemi by měly 
být výstavba přestupního terminálu 
veřejné dopravy v Jablonci nad Nisou 
a modernizace autobusového nádra‑
ží v  Liberci spojená s  vybudováním 
zázemí a parkovacího domu. Měly by 
tak konečně zmizet nevzhledné staveb‑
ní buňky, které jsou ostudou krajského 
města. Evropské dotace by měly také 
umožnit Dopravnímu podniku měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou nákup 
až dvaceti nových bezbariérových 
autobusů na alternativní pohon pro 
městskou hromadnou dopravu.

„Za Jablonec jsem s výsledkem spo‑
kojený, chtěl bych ocenit zejména velký 
prostor, který je v rámci přípravy IPRÚ 
věnován společným jednáním a výběru 
skutečných priorit v území. Namísto 
přetlačování je zde snaha o nalezení 
nejlepšího řešení pro celé území a to 

nebývá vždy zvykem,“ uvedl Lukáš Ple‑
ticha, náměstek primátora pro rozvoj 
města Jablonce nad Nisou.

Mezi prioritní projekty patří rovněž 
komplexní zlepšení podmínek pro 
rozvoj cyklistické dopravy. Zejména 
půjde o výstavbu páteřní cyklostezky 
mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou 

a na ni navazující úseky z okol‑
ních obcí. „K cyklostezkám se 
budeme scházet i nadále, aby‑
chom průběžně aktualizovali, 
které konkrétní úseky se budou 
financovat v rámci IPRÚ. Na cyk‑
lostezky je totiž možné získat 
zdroje i v rámci přeshraničních 
projektů či ze SFDI. Průběžná 
koordinace společného postu‑
pu je tudíž nutná,“ doplnil Jan 
Korytář.

Do oblasti dopravy by měly směřo‑
vat také dotace z Operačního programu 
doprava, ve kterém bude připraveno 
v rámci IPRÚ k rozdělení přibližně 870 
milionů Kč na tramvajové tratě.

„Všechny zmíněné projekty jsou 
finančně velmi náročné a nyní máme 
před sebou na dlouhou dobu pravdě‑
podobně jednu z posledních možností, 
jak tyto prioritní projekty realizovat. 
Doufám, že se nám to podaří,“ uvedl 
primátor Tibor Batthyány.

„Na projekty ve společné aglo‑
meraci bude k dispozici 2,6 miliardy 
korun, proto je důležité mít dobře sta‑
novené priority, aby se neopakovala 
situace z minulých let, kdy se z dotací 
podporovaly i  velmi problematické 
projekty. Myslím, že je strategie připra‑
vená dobře, neboť na obou veřejných 
projednáváních žádné zásadní připo‑
mínky k projednávanému dokumentu 
nezazněly. Věřím, že stejný názor bude 
mít i  ministerstvo pro místní rozvoj 
a  že budeme moci v  příštím roce 
odsouhlasit první konkrétní projekty,“ 
konstatoval Jan Korytář po veřejném 
projednávání IPRÚ na liberecké radnici 
na začátku října. 

iprÚ: dopravní projekty i sociální služby
mezi prioritní projekty integrovaného plánu rozvoje území liberec – Jablonec nad nisou 
(iprú) v oblasti veřejné a cyklistické dopravy bude kromě již domluvených investic do 
tramvajových tratí patřit výstavba dopravních terminálů v liberci a Jablonci nad nisou, 
parkovacího domu u krajské nemocnice, nákup nových autobusů pro dpmlJ a rozšíření sítě 
cyklostezek. na těchto prioritách se dohodli zástupci měst liberce a Jablonce nad nisou, 
okolních obcí, libereckého kraje, dopravního podniku a další klíčoví aktéři.
Redakce

pŘíprava iprÚ
 Připomínkování dokumentu

(ukončeno, celkem 126 připomí-
nek, zveřejněny budou do 30 dnů 
vč. vypořádání na www.liberec.cz)

 Schválení IPRÚ
v zastupitelstvech měst (01/2016)

 Výzva ministerstva pro místní 
rozvoj pro předkládání strategií
(dosud není vyhlášena)

 Předpokládané vyhlášení
výzev na dílčí projekty
(nejdříve 2. polovina roku 2016)

 Příprava projektů (v r. 2016)

 Předpokládaní realizace
a proplácení projektů
(od konce roku 2016)

Návrh nové budovy autobusového nádraží v Liberci
z roku 2007 od architekta Ivana Lejčara.

IPRÚ aktuálně: www.liberec.cz/ipru
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základní školy Vrchlického, Kří‑
žanská a Na Výběžku získaly realizací 
projektu nově zrekonstruované spor‑
tovní areály.

Projekt je spolufinancován z fondů 
Evropské unie, konkrétně z Regionální‑
ho operačního programu regionu sou‑
držnosti Severovýchod. „Jsem rád, že 
se nepotvrdily obavy, že město o dotaci 
přijde, když jsme provedli opakované 
hodnocení veřejné zakázky a vybrali 
uchazeče, který byl původně z formál‑
ních důvodů vyřazen, i když nabídl nej‑
lepší cenu. Zakázka je hotová, město 
a EU ušetřily zhruba 2,8 milionu Kč bez 
DPH,“ řekl náměstek primátora pro eko‑
nomiku, strategický rozvoj a dotace Jan 
Korytář.

Stavební práce probíhaly od konce 
letošního dubna a nejvýraznější pro‑
měnou prošel doposud nevyužívaný 
dvoupodlažní objekt 1. stupně na 
zš křížanská v ostašově.

Stávající a rekonstruovaná budova 
školy je propojena proskleným spojo‑
vacím krčkem s plochou zelenou stře‑
chou. Vznikl také vnitřní dvůr, který 

může sloužit třeba pro 
učení pod širým nebem. 
Podobný prostor je 
vytvořen také u východ‑
ní části budovy, které 
dominuje zastřešená 
dřevěná terasa s vazbou 
na zahradu s arboretem.

Dalším lákadlem 
nejen pro žáky je multi‑
funkční hřiště s umělou 
trávou, vhodné pro všechny míčové 
hry. Menším dětem udělají radost nové 
herní prvky na zahradě školy. Úprava 
areálu umožňuje kombinovat školní 
provoz, provoz družin a také bezbarié‑
rový přístup sportovní veřejnosti.

u školy na výběžku prošel lokál‑
ními úpravami povrch atletického 
oválu. Obě zastaralá multifunkční 
hřiště získala umělý sportovní povrch 
včetně dřevěného oplocení a přibyly 
herní balanční prvky. Díky projektu 

došlo v areálu také ke zlepšení proti‑
povodňových opatření.

Jako jediná ze tří škol se základní 
škola vrchlického může pochlubit 
novým umělým povrchem na atletic‑
kém oválu a původní fotbalové hřiště 
uprostřed nahradila umělá tráva. Vedle 
této sportovní plochy je umístěno mul‑
tifunkční hřiště s rozšířenou tréninko‑
vou plochou s dvěma basketbalovými 
koši. Na to navazují tři herní posilovací 
a balanční prvky. Rekonstrukcí prošel 

i přilehlý objekt, který bude sloužit pro 
správce areálu a jako sociální zázemí 
pro sportovce.

Stavbu prováděla českobudějovická 
společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o., 
za cenu 23,6 mil. Kč včetně DPH. Doba 
výstavby dle smlouvy o dílo činila 150 
kalendářních dní. Lhůta však nebyla 
zhotovitelem dodržena, za což firma 
uhradí městu penále. Technický dozor 
investora zajišťovala IBR Consulting, 
s.r.o., a  projektovou dokumentaci 
vypracoval Projektový ateliér DAVID, 
s.r.o. Z fondů EU, konkrétně z Regio‑
nálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severovýchod, bude hra‑
zeno 85 % celkových výdajů projektu, 
které činí 26,5 mil. Kč vč. DPH.

Cílem projektu je kromě podpory 
pohybově vzdělávacích a volnočaso‑
vých aktivit také zvýšení atraktivity 
města, a  především zvýšení kvality 
života místních obyvatel. 

tři základní školy se chlubí novými sportovními areály
otevřením nových sportovních areálů v polovině října ukončilo město liberec realizaci posledního projektu z integrovaného 
plánu rozvoje města liberec – atraktivní a kvalitní život v liberci, kterým byly „volnočasové plochy liberec i“.
Jan Král
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antoniehotel.cz

• Panoramaticky prosklená restaurace 
s vý hledem na Jizerské hory

•Svatby na k l íč

•Zážitkové pobyty

•Pokoje nadstandardní  vel ikosti  a  vybavení

•Wel lness – ráj  pro tělo i  duši

•Široké sportovní  zázemí

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

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

Jsme blíž, než si myslíte: ve Frýdlantu
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Svoz bioodpadu bude probíhat do 
konce listopadu
Pravidelný svoz bioodpadu bude 
probíhat v rámci města Liberce 
nad rámec zákona do konce 
listopadu 2015, poslední svoz bude 
uskutečněn v pondělí 30. 11. 2015. 
V zimním období od začátku 
prosince 2015 do konce břez-
na 2016 nebude svoz realizován. 
Nový cyklus svozů začne znovu až 
1. dubna 2016. Samotné nádoby 
na bioodpad zůstanou přes zimu 
na přidělených adresách, proto 
žádáme uživatele o jejich zabez-
pečení proti poškození či odcizení. 
Nejlépe nádoby uskladněte do ne-
bytových částí domu.
Likvidaci bioodpadu lze řešit také 
vlastním kompostem. Je to levný, 
snadný a efektivní způsob, jak od-
stranit odpad rostlinného původu 
a zároveň získat cenný substrát pro 
záhony na vlastní zahrádce. 

svoz bioodpadu

měSto liberec svá dětská hřiště 
postupně regeneruje, přičemž 
původní herní prvky nahrazuje 
novými, certifikovanými a splňují‑
cími současné bezpečnostní normy.

Některé z  dosloužilých kolo‑
točů a prolézaček proto dočasně 
končí v technických službách, aby 
mohly být následně přestěhovány 
do Moravské galerie. To je případ 
vysloužilé kovové plachetnice 
z dětského hřiště Na Vlčím vrchu, 
kolotoče z  ul. Polní nebo velmi 
známé prolézačky – tzv. zeměkou‑
le. Tyto herní prvky budou Morav‑

skou galerií zrestaurovány a v roce 
2017 budou vystaveny v plánované 
expozici – na popisku bude uvede‑
no, odkud herní prvek pochází.

Nedávno byly odinstalovány 
další dosloužilé herní prvky z dět‑
ského hřiště Jáchymovská, které 
projde v roce 2016 zásadní rekon‑
strukcí. 

Liberecká „zeměkoule“ v Brně
liberec pokračuje ve spolupráci s moravskou galerií brno, 
která shromažďuje exponáty z celé republiky na výstavu 
herních prvků dětských hřišť z éry socialismu. moravská 
galerie brno je správcem uměleckoprůmyslového fondu 
a na léta 2017–2018 připravuje výstavu dokumentující 
historii a vývoj dětských hřišť v čSSr.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

do klaSických 
žlutých kontejnerů 

patřily doposud pouze PET lahve 
a  kdo chtěl, mohl ostatní plasty 
sbírat do žlutých igelitových pytlů, 
které byly zdarma k  vyzvednutí 
v  Liebiegově vile nebo přímo ve 
sběrných dvorech, kam pak lidé 
naplněné pytle odevzdávali.

Dle nového systému je možno 
do  žlutého kontejneru vhazovat 
stlačené PET láhve od  nápojů, 
kelímky, sáčky (i  mikrotenové), 
fólie, výrobky a  obaly z  plastů, 

obaly s  recyklačním 
symbolem a kódem 

PET, HDPE, LDPE, 
PP, PS, číselným 

označením 1, 2, 4, 
5, 6, to vše v čistém 

a vymytém stavu. Do 
kontejnerů na  plasty 
nepatří novodurové 
trubky, guma, molitan, 
výrobky z  PVC, textil 
z   umělých vláken, 
nádobky od  léčiv, více‑
vrstvé obaly, linolea, 
pneumatiky, deskový 

polystyren nebo obaly 
od  nebezpečných látek 
(motorový olej, chemiká‑

lie, barvy apod.).
Veškerý získaný odpad je násled‑

ně odvážen na sběrný dvůr a  na 
tamní třídicí lince je pečlivě tříděn 
na jednotlivé typy plastů, které se 
dále využívají u zpracovatelů.

Město Liberec se snaží počet 
nádob na tříděný odpad stále navy‑
šovat a separaci tak občanům ještě 
více usnadnit. Na území města se 
v současnosti nachází 1 417 nádob 
na tříděný odpad, které jsou roz‑
místěny na  305 kontejnerových 
stáních. 

plasty patří do žlutého
Statutární město liberec rozšiřuje systém separace 
odpadů a tímto krokem chce lidem ještě více usnadnit 
třídění plastů. cílem je rozšíření separace a následná 
recyklace nejrůznějších typů plastů, čímž se sníží objem 
neroztříděného směsného odpadu. liberec se tak 
přibližuje ostatním větším městům.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
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V  České republice se chová při‑
bližně 1,5 milionu psů. Jen v hlavním 
městě vyprodukují psi kolem jedné 
tuny exkrementů. Menší rasy psů 
„zvládnou“ za rok kolem 90 kil tohoto 
odpadu, ty větší pak i přes 360 kilo. 
Na počet obyvatel je psů a koček v ČR 
dokonce nejvíce v Evropě.

Samozřejmě valná většina majite‑
lů věnuje svým psům náležitou péči, 
i  přesto si dovolíme připomenout 
hlavní zásady zacházení se psem, 
které vycházejí z příslušných právních 
předpisů.

 Pes nesmí být týrán. Takové 
jednání může být kvalifikováno podle 
zákona jako trestný čin.

 Pes musí být označen platnou 
evidenční známkou.

 Obecně závazná vyhláška 
města Liberec ukládá za povinnost 
mít na veřejných prostranstvích psa 
na vodítku. Město Liberec však záro‑
veň určuje zóny, kde je volný pohyb 
psů dovolen.

 Držitel psa je povinen zabrá‑
nit tomu, aby pes obtěžoval nebo 
omezoval jiné osoby anebo jiná zví‑
řata.

 Každý držitel psa je povinen 
učinit opatření proti úniku psa. Kdo 
tuto povinnost nerespektuje, porušu‑
je zákon na ochranu zvířat proti týrání.

 Držitel psa je povinen na 
veřejných prostranstvích neprodleně 
po svém psu odstranit výkaly.

Sáčky zadarmo
U posledního bodu se řada majitelů 

psů odvolává na absenci speciálních 
kontejnerů či košů na psí exkre‑
menty, ale to není důvodem, proč 
se plnění této povinnosti vyhýbat. 
Stačí mít igelitový sáček a hodit exkre‑
ment do nejbližší nádoby na odpadky, 
jakmile to bude možné.

Neuklizené psí exkrementy totiž 
představují riziko z hlediska epide‑
miologického a velmi nebezpečné 
mohou být pro děti. Nejčastějším 
psím střevním parazitem je škrkav‑
ka, přičemž pro člověka jsou infekční 
zralá vajíčka škrkavek. Rovněž prach 
suchých výkalů vířený například při 
sekání zelených ploch, znečištěné 
travnaté plochy parků, vody a podob‑
ně mohou být rizikovým faktorem jak 
pro lidi, tak pro samotné psy.

Sáčky na psí exkrementy si maji‑
telé psů mohou zdarma vyzved‑
nout v budově nového magistrátu. 
Na oddělení poplatků a pohledávek 
odboru ekonomiky magistrátu města 
Liberce je nutné za psa zaplatit popla‑
tek; sazba činí 600 Kč za prvního psa, 
za druhého a každého dalšího 1 500 Kč. 
Pokud pobírá držitel psa některý 
z důchodů jako jediný zdroj příjmů, 
činí roční sazba 200 Kč za prvního psa, 
za druhého a každého dalšího 300 Kč. 
Všeobecné dotazy k místním poplat‑
kům je možno směrovat na telefonní 
čísla 485 243 226 (227; 246; 243) nebo 
e ‑mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

pSi a výhlášky
Na problematiku chovu psů se 

vztahují některá ustanovení měst‑
ských vyhlášek. Například vyhláška 
statutárního města Liberec č. 4/2013, 
o veřejném pořádku v čl. V, odst. 1 
uvádí: „Každý je povinen počínat si 
tak, aby nezpůsobil znečištění veřej‑
ných prostranství.“ V čl. V, odst. 3 této 
vyhlášky se dále píše: „Držitel zvířete 
je povinen neprodleně na veřejných 
prostranstvích odstranit výkaly po 
drženém zvířeti.“ A konečně v čl. II, 
odst. 2 je uvedeno: „Veřejným pro‑
stranstvím jsou všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň 
a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru.“

Další povinnosti jsou upraveny 
obecně závaznou vyhláškou statutár‑
ního města Liberec č. 2009/04, kterou 
se upravují pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů. Více 
na www.liberec.cz/vyhlasky, konkrét‑
ně na http://1url.cz/E8Y2.

Dohled nad dodržováním povin‑
ností pro majitele psů je jedním 
z úkolů Městské policie Liberec. 
Porušení povinností uložených 
vyhláškou může být kvalifiková‑

no jako přestupek dle § 46, odst. 
2, zákona č. 200/1990 Sb., o přestup‑
cích ve znění pozdějších právních 
předpisů. Strážník tak může např. při 
zjištění volně pobíhajícího psa nebo 
neuklizeného exkrementu na místě 
uložit držiteli psa blokovou pokutu 
do výše 1 000 Kč nebo může celou 
záležitost předat do správního řízení, 
kde může být uložena pokuta až do 
výše 30 000 Kč.

pSí výběhy
V následujících oblastech najdete 

vymezené zóny pro volný pohyb 
psů: u Harcovské přehrady, ve Fibi‑
chově a  Třešňové ul., na Příkrém 
Vrchu, v Baltské, Strážní, Hlávkově ul., 
v Parku u kostela sv. Kříže, na Terasách 
Lazebnického Vrchu, v Lesoparku pod 
Královým Hájem, na Broumovské, 
Gagarinově, Pod sídlištěm Kunratická, 
v Doubí, v ul. Ještědská – nad školou, 
U Domoviny v lesíku u teplárny, na 
Krejčího, v Ječné, v ul. Polní u kynolo‑
gického cvičiště, u Veseckého rybníka, 
v ul. Ostašovská u útulku, U cyklostez‑
ky, Na Perštýně a ve Vratislavicích. 

Můj (nejen) psí miláček aneb povinnosti majitelů
při návratu domů z práce nebo třeba cestou za nákupy se jistě každý setkal s některými majiteli psů, jak právě venčí svého 
čtyřnohého kamaráda. bohužel, zdaleka ne všichni vlastníci (nejen) psů takovou pochůzku zakončí i úklidem „hromádky“, 
která na veřejném prostranství zůstala.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Fond ASEKOL podpořil opravu
kontejnerového stanoviště
Na kunratickém síd-
lišti ve Starém Har-
cově je vybudováno 
nové kontejnerové 
stanoviště pro tří-
dění odpadů, jehož 
výstavbu podpořil 
fond ASEKOL.
Kontejnerové stanoviště, kde byl 
umístěn velký červený kontejner 
na drobná elektrozařízení, nevy-
hovovalo po estetické ani funkční 
stránce. Podobně jako v minulosti 
u jiných lokalit bylo toto místo 
vytipováno pro letošní opravu. 
Celá plocha byla znovu vydlážděna, 
vyčištěna a upravena. Na místo byl 
dodán zcela nový červený kontej-
ner. 

Fond asEKol pomohl

v mnoha případech se kácené 
dřeviny nacházejí v bezprostřední 
blízkosti komunikací a  parkova‑
cích stání a bude nezbytně nutné, 
aby takovéto plochy byly vyklize‑
ny a  připraveny k  manipulačním 
účelům.

Obecně je ke kácení dřevin třeba 
povolení obecního úřadu vydáva‑
ného formou rozhodnutí. Jsou však 
výjimky, kdy není povolení potřeba.

povolení se nevyžaduje pro 
dřeviny o obvodu kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad 

zemí, pro zapojené porosty dřevin 
o celkové ploše do 40 m², dále pro 
dřeviny pěstované na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřevin 
a  pro ovocné dřeviny rostoucí na 
pozemcích v zastavěném území evi‑
dovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku zeleň 
(Sbírka zákonů ČR, vyhláška 189/2013 
Sb., o  ochraně dřevin a  povolení 
jejich kácení).

Kácení bude probíhat během 
období vegetačního klidu až do 
konce března 2016. Obdobím vege‑
tačního klidu se rozumí období 
útlumu fyziologických a  ekologic‑
kých funkcí dřeviny.

Po celé toto období je možné 
rovněž prořezávat většinu dřevin, 
nesmí však panovat silné mrazy, jež 
by zapříčinily namrzání řezných ran. 
Vegetační klid je vhodnou dobou 
k  provádění zmlazovacích řezů, 
zdravotních řezů i  řezů výchov‑
ných. 

od 1. října začalo kácení stromů
v říjnu začalo kácení nadměrečných dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města liberec. obyvatelé města by měli být obezřetní a dodržovat na místě kácení 
pokyny technických služeb města liberec.
Odbor ekologie a veřejného prostoru
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Recyklace zachrání ročně v ČR téměř dva miliony stromů
Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové fi rmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují 
na druhotnou surovinu pro další zpracování. 

NA TĚCHTO dotřiďovacích linkách 
jsou odpady dále tříděny na různé 
druhy, podle jejich materiálového 
složení nebo podle potřeb a  tech-
nologií konečných zpracovatelů. 
Například dovezený papír z  mod-
rých kontejnerů se dále roztřídí na 
noviny, časopisy, kartony, lepenku 
a další druhy. Plasty ze žlutých kon-
tejnerů se třídí na barevné a  čiré 
PET láhve, fólie podle barev, duté 
obaly od kosmetiky a podobně.

Takto roztříděné odpady, zba-
vené nežádoucích příměsí, se lisují 
do balíků a  jsou odváženy ke ko-
nečným zpracovatelům k recyklaci. 
Z  odpadů se pak pomocí tohoto 
procesu vyrábí buď úplně nové 
výrobky, nebo se přidávají k  dal-
ším surovinám pro výrobu nových 
předmětů.

Využití vytříděných odpadů

Z vytříděných PET lahví se dnes vy-
rábějí nové PET lahve, vlákno pro 
výrobu textilii. Využití např. oděvní, 
automobilový průmysl. Vytříděné 
folie a sáčky jsou zpět regranulová-
ny na primární materiál a jsou vyu-
žity zpět pro výrobu pytlů např. i do 

odpadkových košů. Ze směsných 
plastů se vyrábějí např. obrubníky, 
protihlukové stěny kolem rychlost-
ních silnic a  dálnic, přepravní pale-
ty, plotové plaňky či zatravňovací 
dlažba. Papír se nejčastěji recykluje 
v  papírnách na nový papír. Tímto 
způsobem může být použitý až 
sedmkrát. Další možností jeho re-
cyklace je výroba tepelných izolací 
nebo příměsí do stavebních hmot.

Nápojové kartony tj. krabice od 
mléčných výrobků, džusů, vína 

apod. je možno využít dvojím způso-
bem. V papírnách, kde se využije pa-
pírová část pro výrobu papíru. Mimo 
nového papíru se z něj vyrábí i  liso-
vané a  izolační desky, které se pou-
žívají ve stavebnictví jako alternativa 
sádrokartonových desek nebo při 
výstavbě montovaných rodinných 
domů. Z vytříděného skla se nejčas-
těji vyrábí sklo obalové – lahve na 
minerálky, alkohol a pivo, zavařovací 
sklenice a  různé skleněné výrobky. 
Sklo se také používá jako přísada do 

speciálních druhů betonů, brusných 
hmot, tepelných izolací a podobně.

Jak na tom s tříděním jsme?

Třídění odpadu již v České republice 
patří k  dobrému vychování. Podle 
posledních údajů aktivně třídí 72 % 
populace ČR, což znamená 15% ná-
růst za posledních 10  let. Zároveň 
se neustále zvyšuje počet kontejne-
rů na tříděný odpad. V současnosti 
je v  celé zemi rozmístěno více než 
253 000  barevných kontejrů. Díky 
tomu se zmenšila průměrná vzdá-
lenost k nim na 99 m a třídění odpa-
dů se tak stalo pro obyvatele České 
republiky pohodlnější. Za jeden rok 
se podařilo zrecyklovat a znovu vy-
užít 75 % celkové produkce obalů, 
což řadí Českou republiku mezi ev-
ropskou špičku.

Náměty občanů zapracuje archi‑
tekt Jiří Žid, který ve spolupráci 
s  odborem ekologie a  veřejného 
prostoru připraví návrh nového 
řešení. Parky by měly sloužit jak 
k odpočinku a relaxaci, tak i k případ‑
nému sportovnímu a hernímu vyžití 
při zachování co nejvíce zeleně.

Zatím poslední setkání proběh‑
lo ve středu 4. listopadu v parčíku 
mezi ulicemi Horní Kopečná a  Na 
Žižkově. Osud tohoto zeleného ost‑
růvku uprostřed zástavby rodinných 
a panelových domů není místním 
obyvatelům lhostejný. Mnozí pama‑
tují dřívější využití jako hřiště, které 
v  současnosti již neslouží svému 
účelu.

Architekt Jiří Žid představil svůj 
návrh řešení, kdy by park rozdělil do 
tří zón se čtyřmi vstupy. Střední část 
by sloužila jako park s možností spor‑
tování, jeden okraj jako hřiště pro děti 
s prolézačkami nebo i se skluzavkou 
či houpačkami a v okrajové části na 
druhém konci by byla zachována 

příroda – stromy, keře s posezením, 
kde by mohli obyvatelé této lokality 
relaxovat. Další setkání nad podrobněji 
rozpracovaným návrhem řešení se tady 
uskuteční zhruba za tři týdny.

S lidmi přišla o budoucnosti parku 
diskutovat také náměstkyně pro 

územní plánování, veřejnou zeleň 
a životní prostředí Karolína Hrbková. 
„Do úpravy ploch veřejného prostran‑
ství se snažíme zapojit co nejvíce míst‑
ních obyvatel, protože právě oni budou 
tyto plochy v budoucnu využívat. Na 
základě podnětů občanů nejprve zjiš‑

ťujeme, co v  místě postrádají, 
a s pomocí architekta hledáme 
společné řešení,“ řekla náměst‑
kyně.

„Zároveň se budeme snažit 
zapojit veřejnost nejen do plá‑
nování, ale i do vlastní realiza‑
ce úprav. Velmi si vážím všech 
aktivit občanů, které vedou ke 
zlepšování místa, kde žijeme,“ 
doplnila s tím, že podobné akce 
město plánuje i v příštím roce.

Město Liberec zapojilo obyva‑
tele také do úprav parku u křižo‑
vatky ulic Americká a Domažlic‑
ká. Koncem října tady proběhlo 
už druhé setkání, kde se místní 
shodli na maximálním a efektiv‑
ním využití prostoru a zachování 

relaxační a herní části.
Brigáda místních obyvatel se usku‑

tečnila již ve druhém listopadovém 
víkendu, kdy lidé odstranili přestárlé 
keře. Občané si výslednou podobu par‑
číku vybrali sami ze třech variantních 
návrhů. 

Úpravy parků navrhují sami Liberečané
obnovu zanedbaných parčíků chystá na příští rok liberecká radnice. zatím vytipovala dvě plochy, kde uspořádala 
setkání s místními občany. ti mohou přímo ovlivnit, jak bude park po úpravě vypadat.
Jan Král
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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.

S�trochou�nadsázky�právě�o�to�šlo�na�
říjnovém�zastupitelstvu�v�návrhu�na�vyve‑
dení� městského� majetku� do� Teplárny�
Liberec.�O�co�jde?�V�důsledku�likvidace�
libereckého�bytového�podniku,�ale�také�
investic�před�cca�10�lety,�vlastní�město�
Liberec�řadu�tzv.�sekundárních�teplovod‑
ních�rozvodů,�kterými�Teplárna�dodává�
teplo�z�parovodů�do�mnohých�domác‑
ností.�Naprostá�většina�ostatních�rozvodů�
a�technologií�buď�již�patří�Teplárně,�nebo�
ji�vlastní�majoritní�vlastník�(Energie�Hol‑
ding)�Teplárny.�Účetní�cena�městských�
rozvodů�je�82�mil.�Kč,�přitom�znalec� je�

ocenil�na�aktuálních�37�mil.�Kč.�Zároveň�
z�doby�privatizace� je�město�také�30%�
minoritním�vlastníkem�Teplárny.�Město�
i� Energie� Holding� své� rozvody� a� další�
majetky�Teplárně�pronajímají.�Město�má�
z�titulu�tohoto�pronájmu�cca�9,8�mil.�Kč�
a�druhý�akcionář�39,5�mil.�Kč�ročně.�Krom�
toho,�že�je�město�spoluvlastníkem�30�%�
akcií�Teplárny,�je�také�jedním�z�jejích�nej‑
větších�zákazníků�Teplárny,�tudíž� je�to�
taková�zamotaná�hra�s�penězi.

Tak�a�teď…�Současné�vedení�města�
chce�slevu,�což�je�jistě�chvályhodné�a�sluší�
se�potvrdit,�že�nechce�slevu�jen�pro�sebe,�

O cO v kauze jde?
V�roce�2007�rozhodnutím�23�zastupite‑

lů�prodalo�město�manželům�Volavkovým�
dva�souvislé�pozemky�o�výměře�3�344�m2�
za�cenu�1,5�mil.�Kč.�Tedy�za�průměrnou�
cenu�448,40�Kč�za�metr�čtvereční.�Záměr�
prodeje�pozemku�byl�řádně�vyvěšen�na�
úřední�desce�s�tím,�že�byl�navržen�jako�
přímý�prodej�jednomu�zájemci.

Při�projednávání�zastupitel�Šolc�zpo‑
chybnil�cenu,�za�kterou�má�být�pozemek�
prodáván,�a�skutečnost,�že�je�prodáván�tzv.�
napřímo.�Zastupitelstvo�však�svým�většino‑
vým�rozhodnutím�rozhodlo�o�jeho�prodeji.

Za�sebe�mohu�prohlásit,�že� jsem�se�
tehdy�rozhodoval�na�základě�znalosti�cen,�
za�které�město�v�této�lokalitě�prodávalo�
několik�pozemků�ve�veřejných�dražbách.�
Tyto�ceny�se�v�některých�případech�pohy‑
bovaly�dokonce�i�výrazně�níže�než�výše�
uvedená�cena�pozemku.

Posléze� napsal� Jiří� Šolc� článek� do�
novin,�čehož�se�chopil�státní�zástupce�
s�tím,�že�domnělá�cena�pozemku�měla�
být�1�500�Kč�za�m2�a�že�zastupitelé�měli�
způsobit�městu�škodu�přesahující�3,5�mil.�
Kč.�Následně�bylo�všech�23�zastupitelů�

nejdříve�obviněno�a�poté�i�obža‑
lováno�ze�spáchání� trestného�
činu�hrubé�nedbalosti.

Celá�kauza�má�několik�aspek‑
tů,�které�je�vhodné�zmínit.

aspekt principiální:
Bez� ohledu� na� věcnou�

podstatu�celé�kauzy�bylo�rozhodnutím�
soudu�zcela�popřeno�právo�samosprávy�
na�svobodné�rozhodování,�tedy�popřen�
princip�zastupitelské�demokracie.�Zastu‑
pitelé�jsou�zástupci�občanů�města,� jsou�
představiteli�samosprávy,�která� jediná�
má�právo�rozhodnout�za�jakých�podmínek�
bude�někomu�prodán�městský�majetek,�
pokud�postupuje�v�souladu�se�zákonem.�
Zákonný�postup�pro�nakládání�s�měst‑
ským�majetkem�byl�dodržen,�což�nako‑
nec�nezpochybnil� ani� státní� zástupce,�
ani�soud.�Pouze�je�zpochybněno�právo�
samosprávy�rozhodnout�o�podmínkách,�
za�jakých�je�její�majetek�prodáván.�Roz‑
hodnutí�soudu�je�tak�zcela�zásadním�pre‑
cedentem,�a�nabyde�����‑li� toto�rozhodnutí�
právní�moci,�pak�ohrožuje�rozhodování�
zastupitelstev� napříč� celou� ČR.� Tisíce�

dalších� samosprávných�
rozhodnutí�mohou�být�na�
základě�tohoto�rozhodnutí�
soudu�zpochybněny.

aspekt věcný:
Konstrukce�ceny�pozem‑

ku�uvedená�ve�znaleckých�
posudcích�obžaloby�je�minimálně�pochybná.�
První�znalecký�posudek�obžaloby�stanovil�
cenu�pozemku�na�více�než�5�mil.�Kč,�což�v�té�
době�odpovídalo�ceně�pozemku�v�atrak‑
tivních�a�zasíťovaných�lokalitách�města.�
V�našem�případě�se�jednalo�o�pozemek,�
tehdy�bez�přístupu�k�inženýrským�sítím,�přes�
jehož�cca�1/3�vede�vedení�vysokého�napětí�
s�ochranným�pásmem.

Stavební�povolení�bylo�vydáno�až�na�
základě�vybudování�dvou�výhyben�v�ulici,�
která�je�přístupovou�komunikací�(ve�sdru‑
žené�investici�s�dalšími�investory�v�lokalitě).�
Tyto�skutečnosti�první�posudek,�na�základě�
kterého�jsme�byli�obžalováni,�ignoroval.�
Proto�si�naše�obhajoba�zadala�posudek�
vlastní,�který�je�zohlednil�a�také�použil�
další�metody�srovnání,�mj.�porovnání�cen�
pozemků�ve�stejné�lokalitě�realizovaných�

v�rámci�veřejných�dražeb.�Tento�posudek�
stanovil�cenu�pozemku�na�1,9�mil.�Kč.�Soud�
si�ale�nechal�zpracovat�revizní�posudek�
u�znaleckého�ústavu�VŠE�v�Praze,�který�
u�soudu�obhajoval�zpracovatel,�jenž�není�
soudním�znalcem.�Soud�se�nakonec�při‑
klonil�právě�k�tomuto�posudku,�který�cenu�
stanovil�na�4�mil.�Kč.�A�tak�tady�máme�
ocenění�stanovené�v�rozmezí�1,9;�4�a�5�mil.�
Kč.�Dva�týmy�znalců�a�jeden�znalec�navíc�
se�na�ceně�pozemku�neshodnou,�ale�zastu‑
pitelům�je�dáváno�za�vinu,�že�se�rozhodli�
na�základě�podkladů,�svých�zkušeností�
a�srovnání�s�podobnými�prodeji�v�lokalitě.

�
aspekt pOlitický:

Celá�věc�není�o�zvůli�tehdejší�koalice,�
rozhodnutí�v�zastupitelstvu�padlo�napříč�
politickým�spektrem,�hlasy�koalice�i�opo‑
zice.�Rozhodnutí�soudu�je�ale�zcela�zásad‑
ní.�Zastupitelé,�bez�ohledu�na�politickou�
příslušnost,�budou�mít�strach�o�čemkoli�
rozhodovat.�Možná�se�tak�blížíme�dni,�
kdy�o�všem�budou�rozhodovat�státem�
určení�úředníci�a�zastupitelská�demokra‑
cie,�jakož�i�principy�samosprávy,�vezmou�
za�své.�

nechci slevu zadarmo
„nechci slevu zadarmo,“ říká pan učitel v dnes již 
legendární humoresce pánů šimka a grossmanna. 
u každého z nás to vzbudí úsměv a absurdita té legrácky 
možná zlepší i náladu. kdyby se ale podobná taškařice 
týkala našich peněženek, byl by nejspíš ten úsměv 
o poznání menší.
Jiří Šolc, Zastupitelský klub Starostové pro Liberecký kraj

Budou o našich městech a obcích rozhodovat státní zástupci?
v pátek 16. 10. 2015 padlo rozhodnutí okresního soudu v liberci v tzv. kauze 23 zastupitelů města liberce, která se 
táhne již více než 8 let. ani tento rozsudek se ale kvůli odvolání nestane tečkou za touto záležitostí. celý spor přitom 
není sporem jen o jeden konkrétní případ, ale především o to, zda napříště bude upřeno právo samospráv v celé české 
republice svobodně rozhodovat.
Ondřej Červinka, Zastupitelský klub ODS

Ondřej Červinka

ale�pro�všechny�zákazníky,�řekněme�tře‑
tinu�libereckých�domácností.

Jenže�Teplárna�a�její�majoritní�vlastník�
nejsou�hloupí�a�navrhují�městu�báječný�
kšeft:�„Vy�nám�dejte�zadarmo�do�majetku�
vaše�rozvody,�ať�vám�neplatíme�každoroč‑
ní�nájem,�a�my�vám�a�dalším�odběratelům�
dáme�slevu,�když�se�nám�upíšete�na�5�
let�dopředu.�My�samozřejmě�náš�majetek�
také�zadarmo�vložíme,�ale�budeme�za�to�
chtít�vyrovnání�125�mil.�Kč.“

Dlužno�poznamenat,�že�ten�majetek�
Energie�Holding�je�převážně�odepsaný�
a�mnohdy�již�k�výrobě�a�distribuci�tepla�
neslouží.�Typickým�příkladem�jsou�vlečka�
a�nádrže�na�mazut�za�bratru�45�mil.�Kč;�
jsou�40�let�staré�a�mazut�se� již�10� let�
jako�palivo�nepoužívá.�Sporné�jsou�i�ploty�
a�osvětlení�z�roku�1978�za�cca�4�mil.�Kč�
a�řada�dalších�majetků.

Sleva�pro�město�bude�výrazně�nižší�než�
každoroční�nájem,�ale�městu�to�má�stačit.�
Ptáte�se�jako�my,�proč�to�nedělat�jedno‑
duše?�Proč�se�raději�nedomluvit�a�nesnížit�

nájem,�popř.�přestat�pronajímat�zjevně�
nepotřebné�věci?�Vložený�majetek�města�
a�Energie�Holding�bude�muset�Teplárna�
navíc�odepisovat,�čímž�se�celkový�efekt�
úspory�výrazně�sníží.�Nájem�ovšem�prý�
snížit�nejde,�znělo�na�zastupitelstvu�z�úst�
zastánců�problematického�vkladu,�aniž�
by�tu�variantu�vůbec�posoudili.�Raději�
vložit�zadarmo�majetek�města�a�umožnit�
Energii�Holding�získat�125�mil.�Kč�dílem�
i�za�nepotřebný�majetek,�který�již�dávno�
k�výrobě�tepla�neslouží.

No�není�to�báječné?�Koalice�ten�nápad�
z�dílny�majoritního�vlastníka�po�dlouhé�
diskusi� nakonec� nejtěsnější� většinou�
(o� jeden�hlas)�prosadila.� Já� jsem�nyní�
zvědav,� jak� to� dopadne.� Bude� sleva�
dostatečná,�aby�se�lidé�přestali�odpojo‑
vat?�A�co�občané,�kteří�topí�elektřinou?�
Co�pro�ně�udělají?�A�co�ti,�co�topí�dřevem,�
bude�jim�také�dávat�město�ze�svých�lesů�
něco�zadarmo?�Zdá�se�vám�to�jako�hezká�
povídka?�Znám�ještě�jednu.�O�Kocourko‑
vě…�
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Primátor�si�během�zasedání�zastupitelstva�
běžně�dovoluje�opozici�okřikovat�a�urážet,�
a�když�ho�přestanou�bavit�její�názory,�jedno‑
duše�dotyčným�vypne�mikrofon.

Nejprve�označil� jeho�náměstek�Kory‑
tář�odchod�zastupitele�Františka�Gábora�
z�jednání�na�ceremoniál�Pocty�hejtmana�
za�odskočení�si�na�chlebíčky.�Později,�když�
se�F.�Gábor�vrátil�na�zasedání�zastupitel‑
stva,�byl�při�svých�dotazech�primátorem�
umlčen�vypnutím�mikrofonu.

Ze�stejného�ranku�pochází�odpověď�
zoologické� zahrady� seniorům.� Starší�
občanka�se�obrátila�na�zastupitele�s�dota‑
zem,�proč�v�Kulturním�centru�Lidové�sady�
skončila�taneční�odpoledne�pro�senio‑
ry.� Protože� kulturní� centrum� spravuje�
zoologická�zahrada,�odpověď�vypraco‑
vala�zoo.�Ta�osočuje�seniory�ze�zlodějin�

a� chuligánského�
chování.� Jako�
důvody� doslova�
uvádí� „ztráty�
toaletního�papíru�
a�tekutého�mýdla�
na� WC,� časté�
pokusy� o� vstup�
bez�platné�vstupenky,�napadání�pořada‑
telské�služby…“

Tak� vypadají� v� praxi� předvolební�
sliby�koalice,�že�bude�lépe�komunikovat�
s�občany?�Korunu�debatě�kolem�taneč‑
ních�zábav�nasadil�primátor,�když�veřejně�
požádal,�aby�byla�tato�pasáž�ze�zázna‑
mu� jednání� zastupitelstva� vymazána.�
Zřejmě�by�pan�primátor�nejraději�vymazal�
i�všechny�nespokojené�seniory.�A�pak,�že�
bude�líp!�

Nerad�bych�sahal�někomu�do�svědomí,�
ale�velice�často�mám�dojem,�že�hlavní�moti‑
vací�některých�členů�opozice�pro�použití�
tlačítka�„zdržuji�se“�je�snaha�distancovat�
se�od�počinů�koalice,�avšak�neplatit�zároveň�
za�„bořiče“�a�hrobníka�prospěšných�kroků�
zastupitelstva.�Tato�taktika� je�poměrně�
dobře�patrná�při�hlasování�zastupitelského�
klubu�ČSSD.

Udivovalo� mě,� že� se� často� zdržují�
i�u�naprosto�„nezávadných“�a�evidentně�
bezproblémových�bodů,�zřejmě�jen�ve�snaze�
tím�říci:�„Proti�samozřejmě�nebudeme�(už�
mediálně�by�to�nebylo�chytré),�ale�prohlasuj‑
te�si�to�sami.“�Pro�tuto�domněnku�nemám�
samozřejmě�žádné�nezvratné�důkazy,�však�
do�určité�míry�toto�podezření�potvrzuje�sta‑
tistika�používání�tlačítka�„zdržuji�se“�právě�
zastupiteli�tohoto�klubu.

Dal�jsem�si�tu�práci�a�spočítal�počet�„zdr‑
žujících�se“�hlasů�při�zasedáních�zastupi‑
telstva�od�ledna�do�prázdnin�2015.�Při�4.�
zástupcích�by�čistě�statisticky�neměl�podíl�
jejich�„zdržuji�se“�překročit�jednu�desetinu�
z�celkového�počtu�těchto�hlasů.

Jaké� byly� však�
výsledky?

Leden� 36� %;�
únor � 28� %;�
březen� 19� %;�
duben� 25� %;�
květen�29�%;�červen�24�%.�Průměr�má�
hodnotu�26,8�%,�tedy,�jak�vidno,�mnoho�
nechybí�do� trojnásobku�statistického�
průměru,�jenž�by�odpovídal�proporcio‑
nalitě�zastoupení.

Jsem�si�samozřejmě�vědom�skutečnosti,�
že�se�jedná�o�určité�zjednodušení�a�vypoví‑
dající�hodnotu�o�přínosu�(tedy�spíše�naopak)�
činnosti�těchto�použivatelů�tlačítka�„zdržuji�
se“�pro�blaho�města�a�jeho�obyvatel�by�
určila�až�přesná�analýza,�ve�kterých�bodech�
došlo�k�tomuto�typu�hlasování.

V�zájmu�objektivity�bych�chtěl�ještě�zmínit,�
že�klub�ČSSD�obdržel�v�podobě�příchodu�
nového�zastupitele�za�TOP�09�pana�Gábora�
nebezpečnou�konkurenci.�Panu�Gáborovi�
se�totiž�daří�používat�toto�tlačítko�téměř�při�
polovině�všech�svých�hlasování.�(květen�50�%�
červen�40,3�%�září�51,7�%�a�47,2�%).�

Jste zloději a chuligáni, už si 
u nás nezatančíte! vzkázaly 
seniorům Lidové sady
hulvátství se ze špičky liberecké radnice šíří jako nakažlivý 
a obtížně léčitelný virus i do příspěvkových organizací 
města. důkazy o tom přineslo také říjnové jednání 
zastupitelů.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

Zdržuji se…
v jedné diskusi zazněla nedávno tvrdá kritika zastupitelů, 
kteří používají tlačítko „zdržuji se“. argumentem 
bylo tvrzení, že důvodem bývá nedostatečná kvalita 
předkládaného materiálu či nedostatečná příprava 
zastupitele, což podle kritiky nesmí být ani v jednom 
případě důvodem pro „alibistické“ použití možnosti 
nevyjádřit se jasně „ano“ či „ne“.
Jiří Čeček, zastupitel za Změnu pro Liberec

v listopadu nastává opět velké 
oslavování tzv. „sametového pře-
vratu“. ani naše město není výjim-
kou.

Při� této�příležitosti�pokřtila�nejvyšší�
hlava�katolické�církve�v�České�republice�
Dominik�Duka�tramvajovou�zastávku�Na�
Rybníčku,�která�je�přejmenována�na�Ryb‑
níček�–�zastávka�René�Matouška…

Pan�arcibiskup�mohl�být�také�požádán,�
aby�požehnal�i�zastávce�Textilana,�U�Sta‑
rých�pekáren�a�např.�i�ulici�U�Mlékárny.

Možná�by�si�při�této�příležitosti�občané�
Liberce,�a�to�nejen�ti�bez�práce,�připome‑
nuli�prosperující�podniky,�které�jsou�dnes�
stejnou�virtuální�realitou,�jako�přínos�René�
Matouška�pro�Liberec.

„Byl jednou jeden spolek, který 
zvítězil nad kvórem, na úkor mate-
matiky, aneb O chlubení se cizím 
peřím a selektivní krátké paměti.“

Opět�jsme�se�přesvědčili,�když�zastupi‑
telka�za�Změnu�pro�Liberec,�paní�Zuzana�
Tachovská,�předložila�čtenářům�minulého�
Zpravodaje�výčet�toho,�o�co�se�při�své�čin‑

nosti�ZPL�zasloužila,�že�tam�
cosi�nesedí.�Ve�výčtu�bylo�
mimo�jiné�uvedeno�„zabrá‑
nili�jsme�prodeji�Technických�
služeb�a�Letiště�Liberec“.

Při�této�příležitosti�opo‑
mněla�ctěnému�čtenářstvu�
sdělit� jen�takovou�drobnost,�že�Změna�
pro� Liberec� měla� ve� volebním� období�
2010–2014�d�e�v�ě�t�zastupitelů�z�devěta‑
třiceti,�tedy�nemohla�bez�podpory�ostat‑
ních�zastupitelů�prosadit�vůbec�nic.�Byli�
jsme�to�my,�zastupitelé�za�KSČM,�kteří�
jsme�připravili�pro�jednání�zastupitelstva�
již�13.�12.�2012�hlasovatelné�návrhy�na�
zrušení�usnesení�o�prodeji�TSML�a�Leti‑
ště�Liberec.�Naše�návrhy�nebyly�tehdy�
přijaty,�dokonce�ani�zařazeny�na�program�
jednání.�Je�třeba�pro�úplnost�říci,�že�i�část�
dalších� zastupitelů� hlasovala� pro� náš�
návrh,� leč�návrh�opět�neprošel.�Teprve�
později�napotřetí�před�volbami�se�našlo�
dostatek�hlasů.

je  možné  napsat  tak  špatnou 
odpověď na interpelaci, že čtenář 

závidí analfabetům aneb 
veselý a tancechtivý senior 
se o sobě dozví věci…

Interpelace�–�podněty�zastu‑
pitelů�–�přednášené�na�konci�
zasedání�zastupitelstva�slouží�
především�k�tomu,�aby�zastu‑

pitelé�přenášeli�na�vedení�města�podněty�
a�požadavky�občanů.�Často�však�je�odpo‑
vídáno�nedostatečně,�či�na�něco�jiného,�
a�občas�i�bez�výsledku�(celkem�3x)�jako�
např.�na�problematiku�navigace�průjezd‑
nosti�ulice�Aloisina�Výšina�(p.�náměstek�
Kysela�–�ANO).

V�dobré�víře�se�prostřednictvím�klubu�
KSČM�obrátili�zástupci�starší�generace�
na�vedení�města�s�tím,�že�byla�zrušena�
taneční�odpoledne�v� Lidových� sadech�
a�požadovali�jejich�obnovení,�neboť�chtějí�
být�i�nadále�aktivní�a�netrávit�dny�pouze�
před�televizní�obrazovkou.

Z� odpovědi� vypracované� ředitelem�
ZOO,�která�má�Lidové�sady�ve�správě,�
jsme�se�však�k�našemu�údivu�dozvěděli,�
že�účastníci�tanečních�odpolední�nechodí�
vlastně�ani�tančit,�ale�především�krást�

toaletní� papír�
a� tekuté� mýdlo,�
urážet� pořada‑
telskou� službu,�
domáhat�se�bez‑
platného� vstupu�
a� půjčovat� si�
nádobí�na�konzumaci�přineseného�jídla�
a�pití.

Považuji�tuto�odpověď�za�urážku�všech�
slušných�lidí�bez�ohledu�na�věk�a� jsem�
ráda,�že�jsem�tuto�interpelaci�přednesla�
a�že�odpověď�na�ni�bude�navždy�zařazena�
v�materiálech�a�zápisu�zastupitelstva.

Rozhodnutí�primátora�T.�Batthyányho�
(ANO),�aby�toto�nebylo�součástí�zápisu,�
je�zcela�v�rozporu�se�Zákonem�o�obcích,�
a�tudíž�předpokládáme,�že�nebude�zápis�
nijak�cenzurován�a�nebude�do�něj�zasaho‑
váno.�Nezastáváme�teorii,�že�lid�má�vědět�
jen�to,�co�se�vedení�města�hodí�mu�sdělit.

Pro�ty,�kteří�se�chtějí�přesvědčit�na�
vlastní�oči,�hledejte�na�www.liberec.cz.�
Zastupitelstvo�–�podklady�pro� jednání�
–�vyřízení�podnětů�a�připomínek�ze�dne�
29.�10.�2015.�

Jak pravda a láska nezvládá vítězit nad lží a nenávistí
Za KSČM Věra Skřivánková a Dana Lysáková 

Dana Lysáková

Martina Rosenbergová

Věra Skřivánková

Jiří Čeček

akTuálNí zPRáVy libereC.Cz
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www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy

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

Ztráty a nálezy
seZnaM věcí naLeZených od 2. říJna do 29. říJna 2015

354/15 průkaz pojištěnce Jůlius Gogolák 27/10/2015

353/15 průkaz – Vladimír Šámal 29/10/2015

352/15 bunda 29/10/2015

351/15
nálezy DPMLJ: mobilní telefon, peněženka – Václav Smrčka, bačkory, opasek, 
2x taška s obsahem, náramek

27/10/2015

350/15 brýle 27/10/2015

349/15 pyrotechnika 27/10/2015

348/15 řetízek 26/10/2015

347/15 doklady – Miroslav Kukla 26/10/2015

346/15 mobilní telefon 26/10/2015

345/15 nálezy DPMLJ: 4x deštník, reproduktory, čepice 23/10/2015

344/15 klíče 23/10/2015

341/15 peněženka 22/10/2015

339/15 nálezy DPMLJ: brýle, plyšová hračka, čip, deštník 20/10/2015

338/15 fotoaparát 20/10/2015

337/15 jízdní kolo 20/10/2015

336/15 klíče 19/10/2015

332/15
nálezy DPMLJ: videokamera, látková taška, deštník, mikina dětská, bunda,
3x batoh, peněženka, mobilní telefon, USB flash disk – Nikola Fišerová

16/10/2015

331/15 mobilní telefon, klíče 14/10/2015

330/15 hodinky 14/10/2015

329/15 jízdní kolo 14/10/2015

328/15 finanční hotovost 13/10/2015

327/15 klíče 08/10/2015

326/15 nálezy DPMLJ: prstýnek, 2x mobilní telefon, 2x dětská peněženka 08/10/2015

325/15 doklady – Quang Truong Cong, Stanislav Pabiška 07/10/2015

323/15 pouzdro – Adam Jurčík 05/10/2015

322/15 mobilní telefon 05/10/2015

321/15 jízdní kolo 05/10/2015

319/15
nálezy DPMLJ dětská kabelka, igelitová taška s obsahem, deštník,
pouzdro na brýle, bunda

02/10/2015

318/15 hodinky 02/10/2015

listopad 2015 ztráty a nálezy / dopisy

přišlo do redakce

ad: nový školSký zákon
K  napsání níže uvedených řádků 

mě inspiroval článek náměstka Ivana 
Langra „Jak svázat samosprávám ruce? 
Novým školským zákonem“ v říjnovém 
Libereckém zpravodaji.

Pane náměstku, v článku žehráte 
nad novým školským zákonem. Ano, 
souhlasím s  Vámi, že nový školský 
zákon přinese určitá nepříjemná ome‑
zení (např. spádové obvody u MŠ).

Ale jako občan města Liberce 
a  rodič, který zažil se svými dětmi 
v  nedávno uplynulých letech přijí‑
mání dětí do mateřské školy v Liberci, 
tomuto zákonu tleskám. Konečně 
rodiče v Liberci dostanou jistotu, že 
jejich děti budou do mateřské školy 
přijímány. Nevím, jak letos proběhlo 
přijímání dětí do MŠ. V minulých letech 
to byla však věc, se kterou se město 
Liberec nemohlo vůbec chlubit.

Musím přiznat, že Váš článek mě 
opravdu nadzvedl. Vím, že jste na své 
pozici náměstka zhruba rok. A že za 
stav, který panuje v oblasti nedosta‑
tečných kapacit v  MŠ, mohou Vaši 
předchůdci. Ale je paradoxní, když 
představitel města, které přistupovalo 
k zajištění dostatečných kapacit v MŠ 
více než nezodpovědně, sténá, že ho 
někdo nutí, aby v této oblasti učinil 
nápravu.

Dále jste si posteskl, že liberecké 
mateřské školy budou muset přijímat 
děti z blízkých obcí, kde taková zařízení 
nemají. Moje zkušenost je taková, že 
se to dělo i v době minulé. Ředitelky 
mateřských škol odmítaly pro nedo‑
statek kapacit někdy i několik desítek 
dětí bydlících v Liberci, přitom v libe‑
reckých MŠ bylo umístěno nemálo dětí 
s bydlištěm mimo Liberec.

I z obcí, kde svou MŠ mají. A jak jsem 
z vašeho článku pochopil, díky spádo‑
vosti MŠ, kterou přinese nový školský 
zákon, se už nestane, aby děti bydlící 
v obci s vlastní MŠ, obsazovaly místa 
v libereckých MŠ. To je podle mého 
také dobrá zpráva pro Liberečany.

Za dobu, kdy jsem byl jako rodič 
zapojen do přijímání dětí do MŠ, jsem 
došel k názoru, že stav, který určitě 
ještě před rokem v Liberci fungoval 
(nejsem přesvědčen, že by se během 
jednoho roku změnil), určité skupi‑
ně lidí vyhovoval. A kdo má alespoň 
takové zkušenosti jako já, ví, o kom 
mluvím. A věřím, že právě tato skupina 
lidí má s novým školským zákonem 

problém. Nechci Vás v žádném přípa‑
dě z ničeho obviňovat. A i přes článek, 
který jste napsal, chci věřit, že přede‑
vším chcete zastupovat zájmy občanů 
města Liberec.

 Aleš Přistoupil, Liberec

Omlouvám se, ale budu upřímný – 
mýlíte se a vyložil jste si můj komentář 
jinak. Nejsem a priori proti spádovým 
obvodům mateřských škol, pokud bych 
měl pocit, že budou něco řešit. Nebudou. 
V letošním školním roce jsme dokázali 
umístit prakticky všechny liberecké děti 
s výjimkou těch, které neprošly zápisem, 
aniž bychom spády měli. Stalo se tak 
přičiněním klesající demografické křivky 
v  dané věkové skupině 3-6 let a  také 
jednoduchým opatřením u zápisových 
kritérií, kdy jsme zcela jednoznačně 
upřednostnili děti z Liberce na úkor těch 
ostatních. Pokud ředitelky námi dopo-
ručená kritéria striktně dodržely (a  já 
se domnívám, že v podstatě ano), pak 
nenastal problém. Co vyčítám MŠMT 
a potažmo navrženým spádovým obvo-
dům, jsou mj. dvě jiné záležitosti:

1. zlikvidují malé rodinné mateřské 
školy o  dvou třech třídách, protože 
kolem nich nelze efektivně obvod 
vymezit (budeme tedy patrně muset jít 
cestou slučování škol do větších celků) – 
v komentáři jasně zaznělo, že takových 
malých MŠ máme 16 z 31.

2. zvýší riziko přílivu mimolibereckých 
dětí, pokud kraj vyhoví žádosti těch obcí, 
které školky nemají, nebo je mají nedo-
statečné, a vymezí jim spádový obvod 
přímo v Liberci. Pak budeme muset cizí 
děti v našich MŠ zapsat a žádná další 
kritéria na tom nic nezmění. Neboli 
se může stát, že některé liberecké děti 
zůstanou opět pod čarou (třeba loso-
váním apod.), a to k radosti například 
Šimonovic, Stráže nad Nisou, Dlouhého 
Mostu apod. Navíc náklady za tyto cizí 
děti zaplatí jen Liberečané, tedy i  Vy. 
Protože, jak sám správně píšete, bych 
měl zastupovat zájmy občanů Liberce, 
činím v  tomto směru, co umím. Píši 
komentáře, píši poslancům a vysvětluji 
jim, že na spádové obvody MŠ doplatí 
především velká města, která mají malé 
rodinné školky jako my a v nich tak tak 
dostačující kapacitu (ještě větší hrůzu 
mají například v  Olomouci, kde mají 
školek – tuším – 47). Pokud máte i Vy 
zájem pomoci Liberci a jeho občanům, 
podpořte mě v mém úsilí. Děkuji. 

 S pozdravem Ivan Langr

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. 
Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory 
magistrátu.

Inzerce
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Inzerce

rušení televizního příjmu 
vám mohou opravit zadarmo
v souvislosti s budováním nových mobilních sítí lte v české 
republice se objevují stížnosti občanů na rušení příjmu 
pozemního televizního vysílání (dvb ‑t). v některých 
lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního 
signálu nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti.
Redakce

občané maJí nárok na opravu 
zdarma v případě prokázání rušení 
ze strany základnové stanice (BTS) 
LTE, kterou hradí mobilní operátor 
způsobující rušení. Podmínkou pro 
bezplatnou opravu je bezzávadová 
instalace přijímacího zařízení (tj. 
antény, svodu a přijímače) a dosta‑
tečná intenzita televizního signálu.

Mnozí lidé bohužel řeší ztrátu TV 
signálu vlastními silami a zbytečně 
platí za instalaci odrušovacích filtrů 
a práci servisním firmám z vlastních 
prostředků.

V prvním pololetí 2014 byla zahá‑
jena výstavba sítí LTE a začal zkušební 
provoz v nově přidělených pásmech, 
a to i v původním TV pásmu 800 MHz. 
Důvodem zkušebního provozu je 
ověřování, zda nedochází k rušení 
příjmu zemského digitálního TV 
vysílání v okolí základnových stanic 
mobilních sítí. Všechny stávající tele‑
vizní přijímače, set ‑top ‑boxy a přijí‑
mací antény jsou totiž konstruovány 
i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 
MHz, kde však nyní vysílají právě LTE 
základnové stanice, což může způ‑
sobovat rušení televizního příjmu.

Jak Se rušení tv proJevuJe
 Kostičkováním nebo zastave‑

ním (zamrznutím) obrazu,
 krátkodobým výpadkem nebo 

zkreslením zvuku,
 ztrátou obrazu a zvuku,

 selháním nebo nenaskočením 
programu (kanálu) při přepnutí na 
jinou programovou pozici.

co dělat, když…
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší 

obci byla právě spuštěna síť LTE a obra‑
zovka vám začala „kostičkovat“?

1. Přesvědčte se, že váš televizor 
je stále stejně připojen k anténě a že 
vaši sousedé mají stejné problémy 
(vhodnost anténního systému).

2. Obraťte se na Český telekomu‑
nikační úřad (ČTÚ), který je opráv‑
něn stížnost řešit – tel. 475 309 302, 
e ‑mail: semenecp@ctu.cz.

kdo problém vyřeší?
ČTÚ provede měření na místě 

a následně rozhodne o oprávněnosti 
stížnosti na rušení. Pokud je stížnost 
oprávněná, dojde k úhradě nákladů 
na odstranění rušení ze strany mobil‑
ního operátora.

formulář oznámení rušení sig‑
nálu najdete na internetových 
stránkách http://1url.cz/p88J.  

 www.ctu.cz

Inzerce

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

vyhlašuje
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u  příležitoSti kulatého 
výročí uspořádal klub v říjnu 
slavnostní členskou schůzi. 
Z  celkových osmi desítek 
členů jich přišlo do dolních 
kasáren slavit a  zavzpomí‑
nat na společně prožité akce 
kolem padesáti.

Zdraví a  optimismus jim 
za město Liberec popřála 
náměstkyně primátora Karo‑
lína Hrbková.

Nově příchozím členům popřála 
chuť zapojit se a pokračovat v čin‑
nosti klubu a ujistila, že vedení města 
chce s vojenskými důchodci i nadále 
spolupracovat, například při konání 
různých akcí.

Pozvání na schůzi přijali také veli‑
tel 31. pluku radiační, chemické a bio‑
logické ochrany, plukovník gšt. Radek 
Černý a ředitel Krajského vojenského 
velitelství Liberec, plukovník Josef 
Kulovaný a další hosté. 

Setkání podporované kraj‑
ským úřadem i  libereckou radnicí 
se uskutečnilo za účelem ocenění 
dlouholeté obětavé činnosti seniorů 
a seniorek z celého libereckého kraje.

Předsedkyně krajské rady Bed‑
řiška Klíchová seznámila přítomné 
s historií a činností SDČR v našem 
kraji a vyzdvihla význam dobrovol‑
né činnosti jednotlivých organizací.
Také zdůraznila význam dobré spo‑
lupráce s místní, městskou a krajskou 
samosprávou.

Následně 11 nominovaným 
seniorkám poděkovala a  předala 
jim Pamětní list SDČR za to, jak se 

obětavě věnují vedení a organizo‑
vání zájmových činností pro seniory 
libereckého kraje.

Ocenění bylo uděleno za dlou‑
hodobé rozvíjení aktivit seniorské 
populace Ludmile Caránkové, Aleně 
Hollerové, Marii Chlumské, Milosla‑
vě Kubíkové, Jaroslavě Honzejkové, 
Haně Musilové, Nině Vaňkové, Anně 
Sadílkové, Aleně Šursové, Evě Zlesá‑
kové a Ireně Tiché.

Program připravila a slovem pro‑
vázela Bedřiška Klíchová, na přípravě 
akce se podíleli MCÚ Koloseum, Iva 
Plechatá, Irena Tichá a Pavla Medví‑
dová. 

Klub vojenských důchodců 
oslavil 20 let od založení
už dvacet let působí v liberci klub vojenských důchodců. 
vznikl 11. dubna 1995 jako dobrovolný klub pro bývalé 
vojáky z povolání i občanské zaměstnance, kteří odešli do 
důchodu z armády. Jsou mezi nimi i účastníci zahraničních 
misí (kosovo, afghánistán) a veteráni 2. světové války.
Jan Král

den aktivního seniora
v libereckém koloseu se 13. října konalo slavnostní setkání 
aktivních seniorů libereckého kraje. tuto akci připravila 
krajská rada Svazu důchodců čr v rámci oslav 25.výročí 
vzniku Sdčr.
Svaz důchodců ČR – Krajská rada Liberec

Pražská 152/36, Liberec

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

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

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

SLEVA

NA DOPLATEK

Inzerce

program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt liberec
kompletní program na www.ksk                       ‑liberec.cz/seniori

23. 11. / 15.00 Jindřich mošna – i. část
Beseda s Alenou Šukovou

Cen. klub sen.
3. patro

24. 11. / 15.00 hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

26. 11. / 10.00 tréninkové dopoledne 
v kuželně Arena

27. 11. / 10.00 giacommo puccini – tosca
Povídání o opeře s N. Vaňkovou

Bílá a zelená 
klub. v 5. patře

29. 11. / 13.30 1. adventní neděle
se sborem Matylda & Tylda

Obřadní síň
radnice

2. 12. / 15.00 Starověk od „a do z“
Afroditino město

Cen. klub sen.
3. patro

4. 12. / 13.30 2. adventní neděle
s dětským sborem Severáček

Obřadní síň
radnice

9. 12. / 14.00 zimní turnaj v šipkách 
a vyhlášení „Šipkaře roku“ Sál suterén

10. 12. / 9.00 vánoční turnaj seniorů 
v kuželkách Arena

13. 12. / 13.30 3. adventní neděle
s pěveckým sborem IZERÍNA

Obřadní síň
radnice

14. 12. / 15.00 audrey hepburnová
Beseda s Annou Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

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

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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pokud můžete, přispějte na konto veřejné sbírky „hospic 
sobě“ na vybavení, pomůcky, zařízení a zdravotnický 
materiál hospice. provoz bude zahájen v lednu 2016.

Hospic je místo, kde se žije až do konce… 
Na kvalitě této poslední etapy života se můžete podílet také vy. 
Pro něj, pro ni, pro sebe.

Do transparentního účtu č. 7173784001/5500, zřízeného pro 
veřejnou sbírku, můžete nahlížet na www.hospiczdislavy.cz.  
Zde můžete také sledovat, jak se postupně přibližujeme otevření 
hospice.

Podpořit lůžkový hospic v Libereckém kraji můžete rovněž 
zasláním SMS ve tvaru: DMS HOSPICZDISLAVY.  
Číslo pro všechny operátory: 87 777.  
Cena DMS je 30 Kč, hospic obdrží 27 Kč.

Díky všem našim dárcům tady jsme a můžeme poskytovat 
hospicovou péči těm, kteří ji potřebují.

Za nás i za ně děkujeme všem, kdo tuto péči podporují.

 Tým hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

pomozte nám otevřít
informace / pozvánky listopad 2015

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

Kulturní a spoleèenské centrum Lidové sady,
støedisko Zoologické zahrady Liberec

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

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

18. 11. v 19.30 40 DNÍ PÌŠKY DO JERUZALÉMA

19. 11. v 19.30 TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS 

                    LETÍCÍ KOMETY dokument o Filipovi Topolovi

319. 11. v 19.30 CITRON - RADEGAST TOUR 2015

20. 11. v 19.00 TANÈÍRNA

20. 11. a 21. 11. v 19.30 LITERÁRNÍ POZDRAVY 2015

21. 11. ve 20.00 IRSKÝ BÁL

23. 11. v 19.30 JAPONSKEM NA LYŽÍCH I PÌŠKY

24. 11. v 19.30 ROBERT KØES�AN a DRUHÁ TRÁVA

25. 11. v 19.30 DIVADLO PALACE: P.R.S.A.

28. 11. od 9 do 16 VÁNOÈNÍ DÍLNY

28. 11. v 16.00 MINIDISKOTÉKA MÍŠI RÙŽIÈKOVÉ

4. 12.  v 19.30 JAROSLAV SAMSON LENK

6. 12. od 14 do 18h MIKULÁŠSKÉ TANEÈNÍ ODPOLEDNE

9. 12.  v 19.00 CESTOU NECESTOU s M. Donutilem

9. 12. v 19.30 NEZMAØI

10. 12. v 19.30 TRABAND

14. 12. v 19.30 ISLAND s Martinem Loewem

17. 12.  v 19.00  ÈECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2015
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Středa 9. 12. 2015
v 19.00 hod

v lidových sadech

předprodej vstupenek:
městské informační 
centrum liberec
tel. 485 101 709,
lidové Sady
tel. 482 710 649

www.evstupenka.cz

one mAn Show CeStou neCeStou
S miroSlAvem donutilem

hospic sv. zdislavy v liberci

CeNTruM zdravoTNí a SoCiáLNí péČe LibereC váS zve Na

Zájemcům o naše služby poradíme. Na okrsku Krejčího můžete zhlédnout 
formou videoprojekce krátkou prezentaci všech prostor organizace.

oficiální zahájení od 9. 00 hodin 
na okrsku burianova v 1. patŘe

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v poNděLí 30. LiSTopadu 2015 od 9.00 do 17.00 HodiN

Provedeme vás budovami, ukážeme 
vám společné prostory, které naši 
klienti běžně využívají. Seznámíme 
vás s provozem a chodem sociální 
služby, zdravotní péče a odpovíme 
na všechny vaše dotazy.

Centrum zdravotní a sociální péče liberec, příspěvková organizace
krejčího 1172/3, 460 06 liberec 6, telefon: 482 323 324 e ‑mail: czasp@czasp.cz

okrsek krejčího 
krejčího 1172/3, 

460 06 liberec 6, budova „f“

okrsek burianova 
burianova 969, 

460 06 liberec 6, dispečink

okrsek borový vrch 
borový vrch 1031, 

460 14 liberec 14, dispečink
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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 30. listopadu

na Světovém šampionátu v Kali‑
fornii potvrdila Zuzana Kocumová 
své předchozí prvenství z mistrovství 
Evropy a na trati dlouhé 23 kilometrů 
s převýšením 1 500 metrů předběhla 
všechny své soupeřky.

Úspěšná juniorská reprezentantka 
a mistryně světa v klasickém lyžování, 
Jizerská královna Jizerské 50, olympi‑
onička z Nagana a všestranná spor‑
tovkyně v rozhovorech uvádí, že se 
k extrémnímu Spartan Race dostala 
náhodou jako náhradnice. Jenže ji 

závod, kde nechybí překáž‑
ky, strmá klesání a  stoupání, 
horolezecké stěny, přenášení 
kamení nebo plazení se pod 
ostnatým drátem, začal bavit. 
Letos v létě se v Tatrách stala 
nejlepší ženou v Evropě.

Do USA odlétala s  tím, že 
si závod především užije, že 
bude nejlepší na světě ve 
svých šestatřiceti letech Libe‑
rečanku Zuzanu Kocumovou 
ani nenapadlo. 

tJ rochlice je sportovní spolek 
zaměřený na cvičení všech věkových 
kategorií a pohlaví.

Na cvičení rodičů a dětí, které se 
koná vždy úterý od 16 do 17 hodin, se 
rodiče se svými batolátky seznamují 
s různým nářadím a náčiním v tělo‑
cvičně. Hrají si s říkadly a písnička‑
mi, vše je formou hraní. Cvičení je 
vhodné pro děti od 1,5 roku do 3 let.

Cvičení pro předškolní děti je 
každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 
hodin. Je zaměřeno na cvičení 

a  posilování formou her, říkanek, 
první cvičení s náčiním i na nářadí.

Na cvičení pro mladší školní 
žactvo se děti seznamují s pravidly 
a hraním her, základy posilování, cvi‑
čením na nářadí i s náčiním. Hlavní 
náplní je trénink na účast na soutě‑
žích v rámci ASPV v medvědí stezce, 
atletice, gymnastice, vybíjené, flor‑
balu, ringu, přehazované a dalších. 
Přijímáme nové děti ve věku od 6 
do 10 let. Vždy v úterý od 17 do 18 
hodin.

Aerobní a posilovací cvičení pro 
ženy se koná ve čtvrtek od 17.30 do 
18.30 hodin. Zde si ženy při hudbě 
protáhnou, posílí a zformují posta‑
vu.

Na cvičení jógy se zájemci naučí 
správně dýchat, protahovat i posi‑
lovat celé tělo. Koná se v úterý od 
19 do 20.30 hodin.

Kontakt: Tělocvična TJ Rochlice, 
Gymnastů 162, Liberec 6. Více infor‑
mací u V. Veselé na tel. 602 709 574 
nebo na www.tjrochlice.cz 

nejdrsnější žena světa je z Liberce
Spartan race je jeden z nejpopulárnějších a nejtěžších terénních závodů na světě. založil jej 
Joe de Sena ve Spojených státech amerických v roce 2010 a brzy poté se rozšířil do celého 
světa. právě do uSa se na začátku října vydala liberecká zastupitelka zuzana kocumová na 
mistrovství světa ve Spartan race. a vyhrála.
Redakce

ve vracově na jižní Moravě se 
v říjnu běželo MČR oblastních výběrů 
žactva. Ještědská oblast postavila 
na start pět osmičlenných štafet. 
V každé štafetě byly děti ve věku 10 
až 14 let.

Obrovským úspěchem pro tým je 
stříbrná medaile družstva A. Sestava: 
Ondra Budský, Adéla Rýdlová, Matěj 
Tkáč, Bětka Podrábská, Eliška Viteb‑
ská, Lukáš Vitebský, Kačka Dolejší 
a Martin Adamec.

Šest členů družstva je z  oddílu 

Tatran Jablonec nad Nisou, Bětka 
běhá za Slavii Liberec orienteering 
a Kačka závodí za Stadion Nový Bor. 
Výborné výsledky ze sobotního 
závodu štafet nasvědčovaly, že se 
děti z Ještědské oblasti v neděli pope‑
rou o medaili. V sobotu v D14 obsa‑
dila 1. místo štafeta: Adéla Rýdlová, 
Anička Mašínová (obě Tatran) a Kačka 
Dolejší, 2. místo: Majda Rýdlová, Míša 
Šklíbová (obě Tatran Jablonec nad 
Nisou) a Nina Jeřábková (Nový Bor). 
Obě štafety od sebe dělilo 10 vteřin. 

V H14 doběhli třetí: Ondra Budský 
(Tatran), David Šmol (Doksy) a Martin 
Adamec (Tatran).

V  HD12 Lukáš Vitebský, Vojta 
Dejnožka a Matěj Tkáč (všichni Tatran 
Jablonec nad Nisou) doběhli čtvrtí 
jen 29 vteřin od medaile.

Rovinatý terén plný písečných 
dun s hustou sítí průseků se podařilo 
našim žákům pokořit velmi dobře. 
Letošní mistrovství ČR bylo pro 
výpravu z kraje pod Ještědem nej‑
úspěšnější v historii naší oblasti. 

stříbro pro žáky Ještědské oblasti na MČr
Marie Podrábská, trenérka výběru žáků Ještědské oblasti
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nábor dětí i dospělých na cvičení v tJ rochlice
tělovýchovná jednota rochlice hledá zájemce o zdravý pohyb při sportu různého zaměření.
Redakce

zuzana kocumová

Úspěšní 
tanečníci
taneční klub Koškovi se i v letoš‑
ním roce stal organizátorem 46. roč‑
níku soutěže ve sportovním tanci 
„Podještědský pohár“.

Na zcela nově zrekonstruovaném 
parketu Domu kultury Liberec tan‑
čilo a bojovalo o co nejlepší umístě‑
ní na 150 tanečních párů z celé ČR 
a Polska. Bylo možno vidět úplné 
nováčky v kategorii Děti 2 E, dále 
několik juniorských i  dospělých 
kategorií a pozdě odpoledne vše 
zakončila soutěž výkonnostně nej‑
vyšší dospělí A.

Liberecký Taneční klub Koš‑
kovi zde měl samozřejmě hojné 
zastoupení skoro ve všech katego‑
riích. Někteří tanečníci zažili svou 
soutěžní premiéru a rozhodně se 
nenechali zastínit svými zkušeněj‑
šími kolegy. Doma tak zůstala řada 
zlatých, stříbrných a bronzových 
medailí. 

distribuce zpravodaje

čtvrtek 26. listopadu a 10. prosince od 15 hodin
zaSedaCí míSTNoST č. 11 V hISToRICké BudoVě RadNICe

VáŽeNí oBčaNé, zVeme VáS Na

zASedání zAStupitelStvA mĚStA libereC

www.lIBeReC.Cz/zaSTuPITelSTVo


