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Radnice poprvé s vánoční výzdobou
Liberec měl po roce 1989 jako jedno z prvních měst u nás tehdy moderní vánoční výzdobu. 
Dodala ji �rma z Vídně a sváteční osvětlení sloužilo až do loňského roku. Po 25 letech 
přichází změna.

BILANCE
Polovina funkčního období 
libereckého primátora si žádá 
bilanci.

PRIMÁTOR NA stranách 12 a  13 
hovoří o  úspěšně dokončených 
úkolech, které mají reálný výsledek. 
Třeba takových, které o něco vylep-
šily život v Liberci nebo chod úřadu. 
„Za ty dva roky, co sedím v primátor-
ském křesle, se nám takových věcí 
povedla řada,“ říká.

VÍCE NA STRANÁCH 12 A 13.

MĚSTO OCHRANOV (Herrn-
hut)  leží v  Horní Lužici kousek za 
Žitavou, asi 40 km od Liberce a  je 
proslulé především svou výrobou 
vánočních hvězd. Málokdo ale tuší, 
že založení města souvisí 
úzce s naší historií a Jed-
notou bratrskou.

Ochranov byl zalo-
žen v roce 1722 protes-
tantskými uprchlíky z  Moravy 
(zejména Fulneku), kteří město na 
území hraběte Mikuláše Ludvíka 
Zinzendorfa vystavěli, a  odkud 
později podnikali misijní činnost 
do celého světa.

Adventní neboli Ochranovská 
hvězda zde vznikla před více než 

160 lety a představuje prvopočá-
tek všech adventních hvězd. Již 

na začátku 19. století pak svítily 
první papírové hvězdy v oknech 

internátní školy Jednoty bratrské. 
Jeden z tamních učitelů je původ-

ně vyrobil v hodinách 
matematiky pro lepší 
porozumění geome-

trii.
Od té doby děti vyrábě-

ly takové hvězdy vždy o prvním 
adventním víkendu a  přinesly 

tuto tradici i do svých rodin.
Obchodník Pieter Hendrik 

Verbeek vyvinul první pevnou 
a sestavitelnou hvězdu.

 Pokračování na straně 8.

ZIMNÍ POHÁDKA. Poprvé bude letos ozdobena radnice a  Moskevská ulice, kde tento typ osvětlení nikdy nebyl. Dodavatel osvětlení 
nazvaného Zimní pohádka, Bon Jour Illumination Dobrovíz, vyšel z výběrového řízení, kde bylo posuzováno celkem 12 návrhů. Stejná dílna 
například v loňském roce ozdobila liberecký vánoční strom, který byl vyhodnocen jako druhý nejhezčí v České republice. Viz strana 2.

ADVENT 2016
Advent v Liberci začíná před 
radnicí v neděli 27. listopadu.

ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 
stromu na náměstí Dr. E. Beneše 
začne v  neděli 27.  11. letošní 
Advent v Liberci. Ve čtvrtek 1. 12. 
zahájí vánoční trhy a  v  pondělí 
5. 12. přijede Mikuláš. Kompletní 
program najdete NA STRANĚ 5.

Hvězda z Herrnhutu zazáří na náměstí
Vánoční hvězda z Ochranova, prabába populárních vánočních hvězd, letos poprvé ozdobí 
i libereckou adventní tržnici, která bude otevřena na náměstí Dr. E. Beneše již 1. prosince.
Redakce
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Ulice a radnici vyzdobí �rma, 
která loni oblékla vánoční strom
Letos poprvé bude svátečně ozdobena radnice 
a Moskevská ulice, kde závěsné vánoční osvětlení nikdy 
nebylo. Premiéru uvidí lidé při rozsvícení vánočního 
stromu v neděli 27. listopadu.
Ivan Langr, Pavel Chmelík

NOVÉ OSVĚTLENÍ pokryje Pražskou 
a Moskevskou ulici, nám. E. Beneše, 
Soukenné náměstí a částečně i his-
torickou radnici, což vhodně doplní 
již dva roky nasvětlené Divadlo F. X. 
Šaldy. Hlavním motivem ozdob na 
veřejném osvětlení je stylizovaný 
vánoční stromek, převěsům nad 
oběma hlavními ulicemi pak domi-
nují sněhové vločky. Vše ve stříbrno- 
-zlaté kombinaci.

Dodavatel osvětlení nazvaného 
Zimní pohádka, spol. Bon Jour Illumi-
nation Dobrovíz, vyšel z výběrového 
řízení, kde bylo posuzováno celkem 
12 návrhů. Stejná dílna například 
v  loňském roce ozdobila liberecký 
vánoční strom, který byl vyhodnocen 
jako druhý nejhezčí v České republice.
Město Liberec pořizovalo adventní 

osvětlení naposledy před čtvrt stole-
tím, což bylo také v posledních letech 
patrné. Původní výzdoba už technic-
ky ani esteticky nesplňovala součas-
né trendy a obnova osvětlení byla 
nutností. Technický stav vyžadoval 
neustálé opravy, jejichž provedení 
bylo značně komplikované a náklad-
né. Město za novou výzdobu zaplatí 
890 tisíc Kč + DPH.

„Pro letošní advent se bude 
poprvé zdobit radnice a nově také 
Moskevská ulice, kde výzdoba 
v  takové podobě nikdy nebyla. 
Majitelé soukromých nemovistostí 
v Moskevské nám vyšli při výzdobě 
vstříc. Bez jejich součinnosti by svě-
telné závěsy nebylo možné umístit,“ 
dodává vedoucí odboru cestovního 
ruchu a kultury David Pastva. 

listopad 2016 AKTUÁLNĚ

EDITORIAL
Milí Liberečané,
ve vedení města máme za sebou přesně dva 

roky práce, což mě přimělo ohlédnout se a tak 
trochu zabilancovat. Musím říci, že ani po dvou 
letech v čele města mi primátorování nijak neze-
všednělo a stále mi přináší nové zkušenosti, nové výzvy a spoustu chuti 
do práce. A to i přes to, že ne vždy se všechno povede. Post představitele 
města mi také přinesl a neustále přináší řadu ponaučení. Například v tom, 
že některé věci se nedají změnit tak lehce, jak by si člověk představoval. 
Přesto se nám za první dva roky funkčního období podařilo rozpracovat, 
realizovat a úspěšně dotáhnout spoustu projektů, setřást některé vleklé 
kauzy a v neposlední řadě vylepšit chod úřadu. O tom všem se více dočtete 
na stranách 12 a 13, kde vás provedu podrobnou bilancí uplynulé poloviny 
svého funkčního období.

Přelom října a listopadu se jako obvykle nesl v duchu dvou významných 
státních svátků, které jsme si připomněli také my politici. Při příležitosti 
98. výročí vzniku samostatného československého státu jsme se 28. října 
před památníkem u Severočeského muzea poklonili památce prvního 
československého prezidenta Tomáš Garrigua Masaryka. Pro tento svá-
teční den jsme našim občanům a turistům zpřístupnili budovu historické 
radnice a také prostory, kam se veřejnost běžně nedostane – obřadní síň, 
salónky a některé kanceláře včetně té mojí. Musím říct, že zájem občanů 
mě velice potěšil a s mnohými z nich jsem si mile popovídal.

U Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici jsme si pak 17. lis-
topadu připomněli Den boje za svobodu a demokracii, který nás v roce 
1989 nasměroval vstříc demokratickému režimu.

A co nás nyní čeká? Kvapem se blíží čas adventu, ke kterému neodmy-
slitelně patří adventní program na náměstí před radnicí. Jako obvykle jej 
zahájíme slavnostním rozsvícením vánočního stromu, kterého se ujmu 
27. listopadu, tedy o první adventní neděli. Bude to stát za to, protože 
vánoční strom bude mít letos zbrusu nové ozdoby i osvětlení. Novou 
podobu ostatně dostane celý letošní advent. Na vánoční trhy se můžete 
těšit už od 1. prosince a tradiční tržiště bude oproti předešlým letům 
výrazně atraktivnější, a to jak nabídkou, tak i designem stánků, osvětlením 
a celkovou atmosférou.

Středobodem tržiště bude vánoční bar, který návštěvníkům zpříjemní 
chladné prosincové dny a sledování bohatého doprovodného programu 
na pódiu před Neptunovou kašnou. Změnili jsme i pojetí oblíbených 
adventních koncertů, které se tentokrát odehrají nejen v obřadní síni 
historické radnice, ale také v libereckých kostelech.

Přeji vám co nejpohodovější začátek adventu, co nejméně předvá-
nočního shonu a s mnohými z vás se těším na viděnou při slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu. Věřím, že si tuto oblíbenou předvánoční 
událost nenecháte ujít a že si před radnicí společně vychutnáme kouzel-
nou atmosféru zaplněného náměstí.   Váš Tibor Batthyány

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

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

Pro každého má primátor přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termíny jsou 22. 11. a 13. 12. mezi 14. a 16. hodinou.

OTEVŘENÉ DVEŘE PRIMÁTORA

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

OMEZENÍ PROVOZU MAGISTRÁTU

Inzerce
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Inzerce

AKTUÁLNĚ listopad 2016

Auto Koutek . .o.                         an a d ká    i e ec  ati a ice

te .     • e ai : hyundai@autokoutek.cz • www.autokoutek.hyundai.cz

Zveme vás na veřejnou prezentaci územní studie Liberec–Perštýn, 
která proběhne 22. 11. od 16 hodin v zasedací místnosti historické radnice. 
Podrobnosti o územní studii jsou uvedeny na internotvé stránce města 
www.liberec.cz/liberec/US-liberec-perstyn/.

ZAJÍMÁ VÁS, CO BY MOHLO STÁT V JÁMĚ NA PERŠTÝNĚ?

HOSTY PLESU samozřejmě přivítá pri-
mátor Liberce Tibor Batthyány, u vstupu 
bude připraven už v 19.30. Hlavní hvěz-
dou večera se stane Ondřej Ruml.

Ples zahájí po 20. hodině primátor 
z pódia. Mezi tanečními melodiemi uvi-
díme kromě Ondřeje Rumla exhibici 
Vem Camará Capoeira Liberec, kolem 
půl jedenácté se pak bude malovat 
na tělo přítomné modelky. O hodinu 
později vystoupí Jakub Děkan, ale to už 
bude mezi hosty nějakou dobu kroužit 
kouzelník s mikromagií.

Vstupenky na primátorský ples, jehož 

výtěžek bude tradičně věnován na chari-
tativní účely, prodává Městské informač-
ní centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 
23 (vedle radnice), telefon: 485 101 709, 
e-mail: info@visitliberec.eu.

„Primátorský ples má nejen spole-
čenský, ale také symbolický význam, 
a obecně je příležitostí k neformálnímu 
setkání v příjemné slavnostní atmosfé-
ře. Jeho comeback se podařil a věřím, 
že jeho pokračování v únoru bude ještě 
lepší. Srdečně vás na něj zvu a mohu 
slíbit, že se máte na co těšit,“ zve pri-
mátor Tibor Batthyány. 

PRO PROSTOR budoucího Technopar-
ku byla v červnu vypracována architek-
tonická studie a celý projekt byl roz-
dělen na několik dílčích částí, přičemž 
některé už dostávají jasné obrysy.

Zatím nejdál je společný přeshranič-
ní podprojekt s názvem Historie prů-
myslu v Sasku a v Čechách v zážitcích. 
„V polovině září jsme projekt předložili 
s žádostí o dotaci do Programu přes–
hraniční spolupráce Česká republika-
-Sasko, do Prioritní osy 2,“ uvedla za 
projektový tým městská zastupitelka 
Radka Loučková Kotasová.

Cílem tohoto projektu, který město 
připravuje společně s Boveraclubem, 
Technickým muzeem Liberec a němec-
kými partnery, je vybudování nového 
moderního pavilonu pro expozici his-
torických tramvají a zázemí Boveraclu-
bu a zároveň modernizace stávajícího 
pavilonu technického muzea.

„Dalším rozpracovaným záměrem 
je projekt na rekonstrukci a přestavbu 
dnešního pavilonu I, kde vznikne dílen-

ská akademie. Sloužit bude školákům 
i dospělým a pomůže průmyslovým 
�rmám, které se potýkají s nedostat-
kem technicky vzdělaných lidí. Takový 
projekt �rmy vítají a chtějí se i samy 
aktivně zapojit,“ uvedl náměstek pri-
mátora Tomáš Kysela.

Vznik muzea tramvají předznamená-
vá již několik vystavených kolejových 
exponátů v prostoru mezi pavilony. 
Ten by se měl dočkat parkové úpravy. 
Kromě parku projektanti připravují 
také kolejové připojení od expozice 
tramvají do Masarykovy ulice.

V  těchto dnech jednají zástupci 
města a  projektový tým s  dalšími 
potenciálními partnery pro LVT, a to 
s polskými kolegy ze Zelené Hory. „Pro-
jednáme s nimi možnosti společného 
česko-polského projektu, týkajícího se 
problematiky cestovního ruchu, kon-
krétně vstupního pavilonu (infocent-
rum, kavárna). Ve hře zůstávají rovněž 
soukromí investoři,“ uvedl náměstek 
Tomáš Kysela. 

Ples primátora bude 4. února
Po letošním úspěšném comebacku primátorského plesu se 
v únoru 2017 tato charitativní společenská akce opět vrací 
do Clarion Grandhotelu Zlatý Lev. V sobotu 4. února bude 
Ples primátora zahájen Orchestrem Ladislava Bareše.
Redakce

Technopark usiluje o dotace
Hned z několika zdrojů chce město Liberec získat 
dotační podporu na realizaci projektu Liberecký veřejný 
technopark (LVT). Ten vznikne rekonstrukcí městského 
areálu bývalých Libereckých výstavních trhů.
Jan Král

Podklady jsou uveřejněny na úřední desce 
a na www.liberec.cz
Podklady jsou uveřejněny na úřední desce 
a na www.liberec.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZVE VEŘEJNOST

NA VEŘEJNOU DEBATU
ROZPOČET MĚSTA 2017

DISKUZE NAD PODOBOU ROZPOČTU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO ROK 2017 S VEDENÍM MĚSTA

Zasedací místnost č. 11 v přízemí historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1,
•  čtvrtek 1. prosince 2016  •  od 17.00  •

Schválení rozpočtu v zastupitelstvu města je plánováno na 15. prosinec 2016

V PONDĚLÍ 21. 11. 2016 OD 16.30
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11  

V PŘÍZEMÍ HISTORICKÉ RADNICE.

Prezentaci povede předseda dozorčí 
rady Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj 

a Čeněk Jílek, projektový manažer  
a ředitel střediska Špindlerův Mlýn.

Primátor města Liberce Tibor Batthyány zve na

VEŘEJNOU PREZENTACI ZÁMĚRU
VSTUPU INVESTORA DO LYŽAŘSKÉHO AREÁLU JEŠTĚD
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30tunová novinka muzea
Akumulační parní lokomotiva typu FLC je darem 
německého Muzea energetiky v nedalekém Hirschfelde, 
které letos končí svou činnost.
Redakce

Rozjíždí se KultiVAR
Na konci října se v Liberci v ulici Na Rybníčku otevřel 
KultiVAR, centrum věnované řemeslu, designu, kultuře 
a coworkingu. Iniciátorkou a zakladatelkou je Klára Altová, 
mladá výtvarnice a liberecká rodačka.
Lenka Hanušová

21. 11. v 19.30 hod KONGO

s cestovatelem, fotografem a novináøem Tomášem Kubešem

24. 11. v 19.30 hod PACIFIK

Legenda trampské hudby slaví 45 let od svého prvního vystoupení

22. 11. v 19.30 hod MAHALI

O expedici Tomáše Èernohouse

23. 11. v 18.00 hod HLEDÁNÍ ztraceného èasu

s Markem Øeháèkem a jeho hosty, tentokrát o kouzlu dìda Ještìda

25. 11. ve 20.00 hod BÁL SV. HUBERTA

se zvìøinovými hody

Hraje Kaleidoskop

28. 11. v 19.30 hod AMERICKÝ SEVEROZÁPAD

s Martinem Loewem

30. 11. v 19.00 hod JAKUB KOHÁK 

& MATÌJ RUPPERT

1. 12. ve 20.00 hod JELEN -  Vlèí srdce tour 2016

hosté: Kateøina Marie Tichá, David Stypka & Bandjeez

11. 12. v 19.30 hod MARTHA & TENA 

ELEFTERIADU

12. 12. v 19.00 hod RADEK JAROŠ

DENALI & ELBRUS

„PRO SPOLUPRACOVNÍKY muzea 
v  Hirschfelde bylo důležité, aby se 
tento exponát dostal do jiného muzea, 
a byl tak nadále přístupný veřejnosti,“ 
říká Jiří Němeček, předseda spolku 
Technické muzeum Liberec. „Je to 
pro nás zcela mimořádná událost. A to 
nejen proto, že jde o náš absolutně 
nejtěžší exponát, má 30 tun, ale hlavně 
proto, že zatímco většinu exponátů 
máme zapůjčených, tento bude oprav-
du jen a jen náš,” dodává.

Transport třicetitunového kolosu 
si vyžádal mimořádný způsob pře-
pravy. „Určitě to není největší věc, 
kterou jsme vezli,“ říká Pavel Knap, 
majitel liberecké �rmy KNAP INDUS-
TRIETECHNIK. „Parní lokomotivy ale 
opravdu nevozíme každý den, a tak 
i pro nás to byl malý svátek.”

Kde bude lokomotiva v  areálu 
bývalého výstaviště LVT umístěna? 
„Do jara zatím na provizorním místě 
za plotem vedle bývalé liberecké 
restaurace Casino. Na jaře počítáme 

s  úpravami celého nádvoří a  pak 
lokomotivu přemístíme na de�nitivní 
místo, aby se na ni mohli návštěvníci 
muzea i kolemjdoucí podívat,“ dodává 
náměstek primátora pro technickou 
správu majetku města Tomáš Kysela.

Akumulační lokomotiva je stroj bez 
vlastního topeniště a  bez komínu. 
Používala se ve výbušných provozech 
a provozech, kde byl zdroj páry. Loko-
motiva se „natankovala“ parou a jezdi-
la krátké vzdálenosti zpravidla pouze 
v areálech podniků. Tato lokomotiva 
FLC, typ „Meiningen“, sice vypadá jako 
starší veterán, ale vyráběla se až do 80. 
let minulého století. 

V KULTIVARU BUDE zastoupeno sklo, 
dřevo a textil v několika dílnách liberec-
kých designérů.

Ambicí Kláry Altové je propojovat 
lokální uměleckou komunitu. „V Kulti-
VARu chci sdružit studenty i absolventy 
uměleckých škol z celého kraje, kteří 
tvoří ukrytí doma v  garážích a  obý-
vácích, a poskytnout jim prostor pro 
důstojnou prezentaci jejich tvorby 
a  aktivně podpořit jejich prodej,“ 
dodává.

KultiVAR také reaguje na aktuální 
trend tzv. freelancerů, tedy specialistů 
na volné noze, kteří obvykle pracují 
z  domova. Coworking, tedy sdílená 
kancelář, je oblíbené řešení pro domácí 
profesní „samotu“. Zájemci si budou 
moci v  KultiVARu pronajmout svou 
pracovní židli, k dispozici bude kance-
lářská technika, nezbytná zásoba kávy, 
a navíc bude zajištěné také hlídání dětí.

„Vždycky se lépe tvoří se stejně nala-

děnými lidmi, kteří vyznávají podobné 
hodnoty a zájmy. Přece konstruktiv-
nější je se propojovat, ne izolovat. 
Komunita je v Liberci silná, ale naprosto 
roztříštěná, a proto mám za cíl fungu-
jící sdílený pracovní prostor vytvořit,“ 
komentuje záměr Klára Altová.

Prostor KultiVARu bude využívaný 
pro pořádání výtvarných workshopů, 
odborných přednášek, sezónních 
a  tematických společenských a  kul-
turních akcí. Výtvarné kurzy povedou 
zkušení umělci, kteří zde budou zastou-
peni. Budou to workshopy pro začáteč-
níky i pokročilé. Zájemci se mohou těšit 
například na sítotisk, výrobu šperků ze 
skla, kůže, peří i kovu, práci se dřevem, 
výrobu kokedam, kurzy šití nebo ani-
mátorskou dílnu.

Finance na provoz chce KultiVAR 
získat mimo vlastních zdrojů prostřed-
nictvím veřejné sbírky na portálu Hithit, 
jejíž spuštění se právě připravuje. 
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Žáci 4.B ZŠ Vrchlického absolvovali zajímavou exkurzi na Zdravotnické záchranné službě 
Libereckého kraje.
Nejprve navštívili garáže, kde sanitky čekají na výjezd. Tam se jich ujala velmi milá sestřička 
a moc příjemný pan řidič. Zatímco sestřička podávala dětem informace, jak záchranná služba 
funguje, vyprávěla jim zážitky ze zásahů a  odpovídala na všechny všetečné dotazy, bral si 
pan řidič po skupinkách děti do sanitky a ukazoval jim veškeré vybavení, od přístrojů až po 
plyšové hračky, které záchranáři vozí pro malé zraněné pacienty. Každý ze žáků měl možnost 
podívat se, jak mu tepe srdíčko, a změřit si obsah kyslíku v krvi. Když si žáci doprohlédli sanitku 
a dozvěděli se odpovědi na všechny své dotazy, vydali se směrem k nemocnici, kde už je čekali 
na dispečinku.
Tam měli možnost dozvědět se, jak operátoři přijímají hovory, a  co se děje následně poté. 
Zjistili, že liberecký dispečink má na starost nejen sanitky v Liberci a okolí, ale také liberecký 
vrtulník, který má své jméno „Kryštof“. Dokonce byli přítomni opravdovému hovoru, kdy na 
linku dispečinku volal pacient z Jablonce nad Nisou a pak na monitoru sledovali, jak k němu 
vyjíždí jablonečtí záchranáři a  policisté. Celý zásah od zavolání až do příjezdu sanitky trval 
necelých 10 minut.
Práce záchranářů je velmi důležitá, neboť zachraňují lidské životy, ale také velmi náročná, a my 
moc děkujeme, že jsme měli příležitost vidět, co všechno tato práce obnáší.
 Jana Pelinková, ZŠ Vrchlického
 

Jak to chodí na záchrance

S  podzimem se aktivity školek zapojených do programu Ekoškolka přizpůsobují aktuálnímu 
ročnímu období a  s  ním souvisí i  vyhlášený Den stromů, který v  letošním roce připadl na 
20.  října. Za typicky podzimního počasí se teple oblečené děti z  Mateřské školy Pastelka 
vypravily na svoji zahrádku, aby i ony přiložily ruce k dílu a svůj strom si zasadily.
I přes drobné mrholení se děti pustily do kopání jámy se vší vervou a s pomocí svých učitelek 
jim šla práce pěkně od ruky. Během dopoledne tak děti dokázaly vysadit nejen svůj „hlavní“ 
strom, tedy jabloň, ale spolu s ní zvládly i několik dalších ovocných keřů.
 Martina Zimmel, učitelka MŠ Pastelka, Ostašov

Den stromů v Pastelce
listopad 2016 MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

PO ZISKU titulu MČR mezi juniory 
v roce 2015 se nám podařilo získat záslu-
hou Jakuba Bůl�nka opět juniorský titul, 
který potvrdil 3. místem Martin Kozák.

Třetí místo si přivezl i  starší žák 
Richard Havelka a s prázdnou nepři-
jeli ani dospělí, kteří přivezli pohár za 
3.  místo. Pokud k  tomu ještě přidá-
me titul mezi dospělými, který získal 
LICARD Liberec, tak do Liberce puto-
valo 5 pohárů z 12 možných.

V  posledních třech letech se daří 
zúročit více než 12letou práci s dětmi 
v modelářských kroužcích. Potěšitelné 
je to, že současných sedm modelář-
ských kroužků navštěvují nejen malé 
děti a  děti školního věku, ale také 
středoškoláci, studenti a  dospělí. Je 
dobře, že rodiče dětí již opět chápou, 

že pro život jejich dětí není důležitá jen 
počítačová gramotnost, ale především 
manuální zručnost. Cesta modelář-
stvím může být i návratem ke „zlatým 
českým ručičkám“.

ADVENT S VĚTRNÍKEM
Jako každý rok je na 26. 11. od 9.30 

do 13.00 připraven další ročník tvořivě-
-zábavné rodinné akce Advent s DDM 
Větrník.

Na programu jsou tvořivé dílny 
s vánoční tematikou, vystoupení mažo-
retek, od 10 hodin loutková pohádka 
divadla Spojáček a mnoho dalšího.

K  dispozici bude také autodráha 
DDM a herna pro nejmenší účastní-
ky. Přijďte nasát vánoční atmosféru 
a prožít s námi příjemný den. 

Modeláři přivezli medaile z MČR
Poslední pátek v září a první sobota v říjnu byly úspěšnými 
dny pro modeláře z DDM Větrník. Se svými modely se 
zúčastnili MČR papírových modelářů v Kyjově a přivezli do 
Liberce medaile.
Tomáš Herder, DDM Větrník Liberec

V  LETOŠNÍM ROCE nejmladší žáci 
uklízeli pozemky okolo školy a v blíz-
kosti sídliště Doubí. Šestá třída upravo-
vala záhonky u točky MHD na konečné 
Doubí sídliště. Sedmá a devátá třída 
připravovala školní záhonky na zimu 
a  osmá třída pomáhala upravovat 
zahradu a hrabat listí u mateřské školy 
Malínek.

Každý účastník projektu dostal 
za odměnu náramek s motivem 72 
hodin.

Děkuji všem účastníkům a pedago-
gickým pracovníkům za pomoc.

VÝSADBA OKRASNÝCH KEŘŮ
Základní škola Kaplického letos 

obhájila mezinárodní titul Ekoškola. 
Její Ekotým neusnul na vavřínech a na 
podzim se pustil do rozšíření stáva-
jící zeleně u točky MHD na zastávce 
Doubí sídliště. Na tomto místě pracuje 
již třetím rokem.

Letošním úkolem bylo vysázení 
okrasných keřů. Tento projekt byl pod-
pořen Ekofondem města Liberec. Žáci 
vysadili na místo celkem 14 okrasných 
keřů, které byly pokryty mulčovací 
folií a následně kůrou. 

Pomáháme škole i školce
Každoročně se Základní škola Kaplického zúčastňuje akce 
72 hodin, což jsou dobrovolnické aktivity, které pomohou 
druhým, přírodě či jejich okolí. 
Lucie Bartošová, ZŠ Kaplického
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SOUTĚŽÍ CHCEME ukázat, jak kul-
turně pestré je město Liberec a jak 
široké divácké, čtenářské, posluchač-
ské přízni se kultura těší. Je přitom 
plně na předkladateli nominace, co 
si pod slovem NEJ vlastně předsta-
vuje, charakteristika by ale měla být 
výhradně pozitivní.

Soutěžit lze prakticky v každém 
oboru – od divadelního představení 
přes výtvarné dílo, výstavu či jinou 
expozici, literární počin, uměleckou 
performanci, rekonstrukci drobných 

historických památek, živé veřejné 
vystoupení až k mediálnímu počinu 
(�lm, audio, rozhlas, nová média, tisk).

Podat návrh je velmi jednoduché. 
Stačí vyplnit jednoduchý formulář, 
který je ke stažení na stránkách města 
(rychlý přístup: http://kuc.cz/rrgnxy) 
a  poslat jej e-mailem na adresu 
tajemníka komise pro kulturu a ces-
tovní ruch Jaromíra Kvasničky, e-mail: 

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ / KULTURA listopad 2016

PO NEDÁVNO udělené Ceně Diva-
delních novin se jedná v krátké době 
o  druhý významný úspěch komor-
ní studiové inscenace, vycházející 
z básnické sbírky Moře slané vody od 
Radka Malého. Jeho básně převedli 
do divadelní podoby dramatik Vít 
Peřina s režisérkou Michaelou Homo-
lovou, výtvarnicí Barborou Jakůbko-
vou, hudebníkem Filipem Homolou 
a s hereckým týmem ve složení Barbo-
ra Kubátová, Tomáš Bělohlávek, Filip 
Homola a Adam Kubišta.

O  udělení Ceny Erik každoročně 
rozhoduje v hlasování 33 oslovených 
zástupců odborné veřejnosti. Putovní 
plastiku výtvarníka Jaroslava Doležala 
laureáti tradičně přebírají na závěr obo-
rové přehlídky Přelet nad loutkářským 
hnízdem (6. 11. 2016 v pražském diva-

dle Minor). Je určena pro nejlepší lout-
kářskou inscenaci uvedenou v před-
chozí sezóně (v premiéře či obnovené 
premiéře) bez ohledu na to, zda byla či 
nebyla na zmíněné přehlídce uvedena. 
Naivní divadlo získalo Erika v historii 
již potřetí, když „Mořem“ navázalo na 
stejný úspěch inscenací Pohádka o Raš-
kovi (2009) a Budulínek (2012).

K  této radostné události dodává 
ředitel divadla Stanislav Doubrava: 
„Úspěch je to pro nás bezesporu velmi 
cenný, protože se Ceně Erik v divadel-
ních kruzích s  nadhledem přezdívá 
loutkářský Oscar.“

Na druhém místě se letos umístilo 
Divadlo Drak s  inscenací O bílé lani, 
pomyslnou třetí příčku pak obsadilo 
uskupení MIR.theatre s inscenací Mik-
rosputnik. 

Další ocenění Naivního divadla
Inscenace Naivního divadla Čechy leží u moře získala 
Erika – cenu za nejinspirativnější českou loutkovou 
inscenaci předchozí sezóny.
Jan Kubánek, Naivní divadlo Liberec

CO VŮBEC alternativní vzdělávání 
znamená a proč mu také máme dávat 
prostor? Především je velmi odlišné 
od tradičního konvenčního vzdělává-
ní, protože více hledí na individualitu 
žáka, pracuje s jeho přirozeným vývo-
jem a není založeno na výkonovém 
systému.

Že každé dítě je jedinečné a žádné 
není stejné, je přitom natolik automatic-
ká pravda, že jsme ji bohužel už dávno 
přestali vnímat a řídit se jí. I běžné školy, 
aniž by kopírovaly alternativní, by měly 
prvotně vždy sledovat zájmy a potře-
by dítěte, teprve poté zájmy školy jako 
celku, učitelů, rodičů. To se v běžných ZŠ 
ne vždy děje, v Liberci bych k tomu sám 
našel hned několik příkladů (romské 
děti, děti se SVP aj.).

Druhým zcela zásadním 
rozdílem mezi alternativou 
a běžnou školou je role učite-
le. Většina z nás vnímá kantora 
jako jasného lídra třídy, člově-
ka s  vnucenou autoritou vůči 
žákům.

Zatímco to první je naprosto 
v pořádku, s tím druhým už je 
problém, protože to může být 
na překážku dobré komunika-
ci a  vztahům ve třídě. (Nerad 
v  tomto směru vzpomínám na již 
zemřelého učitele, který nám tloukl 
hlavou o tabuli, pokud jsme při zkou-
šení neznali odpověď, a smál se u toho, 
jestli se nám rozsvítilo. Extrémní pří-
klad vhodný do učebnic pedagogiky.) 
V alternativních třídách je ale učitel 

spíše partnerem žáků a jejich vlídným 
průvodcem vzděláváním.

Je ale třeba říci, že stejně jako není 
běžná škola vhodná pro každé dítě, 
není ani alternativa cestou pro všech-
ny. Každý rodič musí v tomto směru 
totiž výrazně přemýšlet nad tím, nako-

lik bude jeho potomek, absolvent 
alternativní základní školy, schopen 
uspět na běžných (silně výkonových) 
středních školách. V tom je totiž česká 
školská soustava nedokonalá a nena-
bízí dětem automatickou návaznost 
a prostupnost.

Waldorfské vzdělávání si však 
v Liberci určitě své příznivce najde. To 
ostatně potvrzuje i dosavadní zájem 
o  montessori vzdělávání. A  pokud 
rodiče chtějí své dítě alternativě svěřit, 

jsme povinni – jako zodpovědný zřizo-
vatel škol – jim to umožnit. Máte zájem 
o  waldorfské vzdělávání v  Liberci? 
Kontaktuje Terezu Hrůzovou ze spolku 
Wrabec (terezahruzova@seznam.cz) 
nebo ředitele ZŠ Kaplického Pavla Zero-
nika. 

Alternativy ve školství – proč jim dát prostor?
Liberec otevře v příštím školním roce vůbec poprvé v historii 1. třídu základní školy s waldorfskou pedagogikou. 
Budoucí prvňáci budou docházet do budovy v Gollově ulici, kde by časem měla získat své plné odloučené pracoviště ZŠ 
Kaplického. Tento alternativní způsob vzdělávání tak doplní už existující tři třídy s montessori pedagogikou, které jsou 
umístěny v ZŠ 5. května.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Neváhejte a nominujte 
Kulturní počin roku 2016!
S koncem kalendářního roku vyvrcholí i úvodní ročník 
nové soutěže Kulturní počin roku 2016. Vítěz klání se 
bude pyšnit titulem NEJ kulturní akce roku a získá od 
statutárního města Liberec při slavnostním dekorování 
v obřadní síni �nanční příspěvek ve výši 20 tisíc korun. 
Za druhé a třetí místo v pořadí město vyplatí 10 tisíc, 
resp. 5 tisíc korun.
Ivan Langr, náměstek primátora

DIVADELNÍ SILVESTR
Divadlo F. X. Šaldy připravilo pro liberecké publikum bohatý program k oslavám konce 

roku 2016. Diváci mohou zvolit mezi operetou MAM’ZELLE NITOUCHE v Šaldově divadle 

a činoherním představením SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH 

v Malém divadle, vždy ve dvou časech. BAR V MALÉM naváže a zůstane otevřen.

Po dlouhých šesti letech se mohou diváci v Liberci těšit na Silvestr i v podání operního 

souboru.

Prodej vstupenek na 31. prosince 2016, na velký divadelní Silvestr, byl již zahájen.

 www.saldovo-divadlo.cz
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KAŽDOU ADVENTNÍ neděli jsou 
v programu České televize rok co rok 
představovány různé organizace, 
které pomáhají. Bez těchto organizací 
by například řada hendikepovaných 
osob nenašla smysl života. V Liberci jim 
v tom už dvanáctým rokem usilovně 
pomáhá Sdružení Tulipan.

„V Chráněné dílně Tulipan zaměst-
náváme lidi se zdravotním postižením, 
kteří by neměli šanci uplatnit se na 
běžném pracovním trhu s  ohledem 
na rozsah a stupeň jejich hendikepu. 
V současné době je zde zaměstnáno 
šedesát osob se zdravotním postiže-
ním. Ale to je pouze jedna z mnoha 
činností, kterými se při pomoci osobám 
se zdravotním znevýhodněním věnu-
jeme,“ říká ředitelka Tulipanu Zora 
Machartová.

O činnosti liberecké organizace se 
diváci ČT1 dozví v pro�lu, který bude 
odvysílán během 2. adventního kon-
certu z Pražské Lorety 4. prosince 2016. 

Tulipan představí známý zahraniční 
zpravodaj ČT v USA, nyní moderátor 
Událostí, Michal Kubal.

Diváci se mohou těšit mimo jiné 
na unikátní zvonohru Radka Rejška 
nebo na naši přední operní pěvkyni, 
mezzosopranistku Dagmar Peckovou. 
A neměli by zapomenout pomáhat. Ne 
Tulipanu a dalším třem organizacím, 
pro něž je výtěžek Adventních koncer-
tů České televize určen, ale především 
těm, po něž jsou služby těchto organi-
zací často jedinou šancí v jejich životě.

Komisí Adventních koncertů bylo 
v  letošním roce vybráno liberecké 

sdružení Tulipan jako jedna ze čtyř 
organizací z celkem sto čtyř žádostí.

„Jsme velmi rádi, že Tulipan byl zařa-
zen do série prestižních adventních kon-
certů. Tato tradiční předvánoční sbírka 
České televize patří k nejstarším projek-
tům tohoto typu nás a neustále získává 
na popularitě. Věříme, že se nám podaří 
získat prostředky na nákup zařízení pro 
rozvoj chráněného zaměstnávání. Potře-
bujeme například dodávku pro stěho-
vací práce nebo nářadí pro zahradnické 
služby,“ vysvětluje Zora Machartová.

V rámci letošních Adventních kon-
certů České televize vystoupí například 
Václav Hudeček, Dagmar Pecková, 
Michael Kocáb, Ivan Ženatý nebo Ewa 
Farna.

1. adventní koncert se uskuteč-
ní 27.  11.  2016 (Břevnovský klášter), 
2. adventní koncert 4. 12. 2016 (Loreta), 
3. adventní koncert 11. 12. 2016 (Vyše-
hrad), 4. adventní koncert 18. 12. 2016 
(sv. Mikuláš). 

Liberecký Tulipan se představí na ČT2
Precizní tóny mistrovských houslí Václava Hudečka v důstojném prostředí Břevnovského 
kláštera zahájí 27. listopadu sérii letošních Adventních koncertů České televize. Veřejná 
sbírka podkreslená tím nejlepším od tvůrců a interpretů klasické i populární hudby 
pomohla za více než čtvrtstoletí stovce neziskových organizací, mezi něž rozdělila téměř 
170 miliónů korun. V letošním roce se mezi ně zařadí také liberecké Sdružení Tulipan.
Redakce

V NÁSTĚNNÉM KALENDÁŘI najde-
te šest krásných fotek psích svěřenců 
a  šest roztomilých fotek svěřenců 
kočičích. Za tímto kalendářem stojí 
spolupráce fotoateliéru BarkaPhoto 
a designérky Anny Čurlejové. Díky 
této spolupráci vznikl originální 
bene�ční kalendář, jehož výtěžek 
pomůže psům i  kočkám s  těžkým 
osudem.

A kde přesně peníze pomohou? 
Liberecký spolek Šance zvířatům se 
stará o  nemocná, nechtěná nebo 
týraná zvířata – hlavně o psy a kočky. 
Spolek vedou členové a dobrovolníci, 
kteří se o zvířata starají v domácích 
depozitech, kde jim je poskytována 
individuální péče. Po léčbě a sociali-
zaci v tzv. dočasné péči spolek hledá 
nové milující rodiny pro tyto zvířecí 
mazlíčky. Zvířata tak od nás odchá-
zejí zdravá a zvyklá na společnost lidí 
a často i jiných zvířat.

Spolek také pomáhá divočejším 
zvířatům přímo na ulici. Na Liberecku 
vede kastrační program, díky němuž 
brání hlavně volně žijícím kočkám 

v  nekontrolovatelném množení, 
a tak i dalšímu utrpení v ulicích. Více 
o spolku najdete na jejich webových 
stránkách www.sancezviratum.cz.

Právě zakoupením kalendáře 
pro rok 2017 pomůžete i vy změnit 
osudy týraných nebo nemocných 
zvířat. Kalendář můžete zakoupit na 
stránkách eshop.sancezviratum.cz 
nebo na prodejních místech v Liberci, 
která jsou uvedena na internetových 
stránkách obchodu. Cena kalendáře 
je 260 Kč. 

Kupte si kalendář, pomozte zvířatům
I letos můžete pomoci zvířatům v nouzi nákupem 
kalendáře, který vydal liberecký spolek na ochranu zvířat 
Šance zvířatům.
Zuzana Pětníková

osob nenašla smysl života. V Liberci jim 
v tom už dvanáctým rokem usilovně 

„V Chráněné dílně Tulipan zaměst-

4. PROSINCE

Hvězda 
z Herrnhutu…

Dokončení ze strany 1.
Novotou této hvězdy byla její 

kostra z plechových pro�lů, do kte-
rých se zasunuly jednotlivé hroty 
pomocí rámečků umístěných na 
jejích základnách. Teprve tato ino-
vace umožnila, že hvězdy mohly 
být od r. 1987 distribuovány v roz-
ložené podobě přes Ochranovské 
misijní knihkupectví.

Dílna je dnes součástí manu-
faktury, jež je stále ve vlastnictví 
Jednoty bratrské. 
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MĚSTO NEMÁ ve společnosti Auto-
busové nádraží Liberec, s.r.o., (ANL)
žádnou majetkovou účast, takže naše 
možnost podílet se na rozvoji tohoto 
důležitého dopravního uzlu je pro 
radnici omezená.

Liberci přitom stav autobusového 
nádraží dlouhodobě nevyhovuje, 
protože neposkytuje adekvátní 
služby cestujícím ani dopravcům. 
Město proto na přilehlých městských 
pozemcích plánuje vybudovat odba-
vovací terminál s parkovacím domem, 
který by měl cestujícím i dopravcům 

poskytnout důstojné zázemí a odpo-
vídající infrastrukturu.

„Celkový rozpočet projektu Ter-
minál Liberec dosahuje přibližně 160 
miliónů korun a předpokládáme u něj 
�nanční podporu z evropských fondů 
a případně i od státu. Nový odbavovací 
terminál by byl s nástupní částí auto-
busového nádraží úzce provázaný, 
a  z  toho důvodu zvažujeme možný 
odkup společnosti ANL. Šlo by o smy-
sluplný krok, který by umožnil nejen 
logické propojení budovy terminálu 
a  samotného nádraží, ale také další 

rozvoj celé plochy včetně případné 
bytové výstavby. Vše je ale nejprve 
nutné právně i ekonomicky detailně 
posoudit,“ informoval náměstek pri-
mátora Jan Korytář.

Liberečtí radní již schválili zahájení 
jednání s  vlastníkem o  případném 
odkupu. Pokud by majetkoprávní 
vztahy zůstaly tak, jak jsou, muselo by 
město z pohledu vlastníka terminálu 
v budoucnu úzce spolupracovat se spo-
lečností ANL, která by nadále zůstala 
majitelem a provozovatelem nástupní 
části autobusového nádraží. 

DOKONČENÍ PRACÍ závisí na počasí, 
ale posun termínu způsobily původ-
ně neplánované opravy vodovodních 
a kanalizačních přípojek. Pokud by však 
k těmto opravám nedošlo, hrozily by 
na nově opravené ulici další výkopové 
práce.

„Podle harmonogramu prací 
budou podkladní vrstvy komunikace 
dokončeny do 26.  listopadu,“ uvádí 
náměstek primátora pro technic-
kou správu majetku města Liberce 
Tomáš Kysela a doplňuje: „Podkladní 
asfalt bude položen do 30. listopadu 

a k pokládce obrusné asfaltové vrstvy 
dojde do 9. prosince 2016.“

Po 9. prosinci budou prováděny 
dokončovací práce na dopravním zna-
čení a veřejném osvětlení. Podle aktuál-
ní předpovědi počasí je pak možné ote-
vřít opravené komunikace na tř. Dr. M. 
Horákové před plánovaným termínem 
dokončení, kterým je 16. prosinec 2016. 
Změna jízdních řádů autobusů MHD se 
změní v pevně stanoveném termínu, 
tedy 16. 12.

„Zhotovitel stavby zahájil práce 
proti plánovanému harmonogramu 

později. Důvodem je fakt, že provo-
zovatel vodohospodářských staveb, 
tedy vodovodu a kanalizace, se roz-
hodl opravit vodovodní i kanalizační 
přípojky v průběhu stavby, přestože 
tyto přípojky má udržovat a opravo-
vat vlastník připojené nemovitosti. 
Je nutno podotknout, že dodava-
tel stavby, společnost Eurovia CS, 
dokončí své práce přibližně o čtyři 
týdny dříve oproti plánovanému 
harmonogramu,“ popisuje důvod 
zdržení prací náměstek Tomáš 
Kysela.

Město zvažuje odkoupení autobusového nádraží
S ohledem na přípravu projektu Terminál Liberec, který by měl vyřešit neutěšený stav 
autobusového nádraží pro meziměstské a dálkové spoje, zvažuje město odkoupení 
plochy autobusového nádraží. Jeho provoz zajišťuje soukromá společnost Autobusové 
nádraží Liberec, s.r.o., která zároveň vlastní všechny pozemky.
Jan Vrabec

Oprava tř. Horákové se pozdrží, ale bude kompletní
Kompletně opravená třída Dr. Milady Horákové v úseku Melantrichovy a Čechovy ulice 
bude otevřena nejpozději 16. prosince, kdy se tam také vrátí autobusy MHD. Složitá 
oprava zahrnovala výměnu všech inženýrských sítí, nový asfalt, chodníky a parkoviště.
Redakce

!
Nové Město p. Smrkem
Lázně Libverda
Hejnice
Frýdlant
Liberec
Mladá Boleslav
Praha 

Nové Město pod Smrkem – Praha 

Sedmnáct nových bezbariérových 
autobusů chce do dvou let pořídit 
Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou.

Na nákup vozidel v  celkové hod-
notě 93,5 miliónu Kč bude dopravní 
podnik žádat dotační prostředky 
z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu (IROP) v  souladu 
s  Integrovaným plánem rozvoje úze-
mí (IPRÚ) na pořízení nízkoemisních 
vozidel pro veřejnou dopravu.

„Projekt nákupu autobusů bude 
rozvržen do více etap. Dodávka devíti 
bezbariérových vozů je v plánu v roce 
2017 a  dodávka dalších osmi pak 
o rok později. Půjde o dvounápravo-
vé třídveřové autobusy na CNG pali-
vo. Každý z nich má předpokládanou 
hodnotu pět a  půl miliónu korun,“ 
informoval náměstek primátora pro 
technickou správu majetku Tomáš 
Kysela.

Projekt je nyní ve fázi přípravy pod-
kladů pro podání žádosti o  dotaci, 
které musí schválit Řídicí výbor IPRÚ 
v  souladu s  integrovanou strategií. 
Dále dopravní podnik připravuje zadá-
vací dokumentaci pro výběrové řízení 
na dodavatele autobusů.  

NOVÉ AUTOBUSY 
PRO LIBERECKOU MHD

„Způsobené komplikace, které 
řidičům a obyvatelům Liberce tato 
nutná uzavírka přinesla, vynahra-
dí nově opravená komunikace, na 
níž vzniknou další parkovací místa, 
bude provedeno pokračování cyk-
lostezky a zřídí se nová světelná 
signalizace,“ uzavírá primátor 
města Liberce Tibor Batthyány. 

Inzerce
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„NEJSEM TYP ČLOVĚKA, který dává 
na odiv své velkolepé plány a nápady 
na papíře. To svede kdekdo a ani nemusí 
být politik. Raději mluvím o  věcech 
úspěšně dokončených, které mají reálný 
výsledek. Třeba takových, které o něco 
vylepšily život v  našem městě nebo 
chod úřadu. Za ty dva roky, co sedím 
v primátorském křesle, se nám takových 
věcí povedla řada. Připomenu alespoň 
ty nejzásadnější. Je ale nutné zdůraz-
nit, že za nimi stojí kvalitní a zodpověd-
ná práce úředníků a spolupracovníků, 
kterým touto cestou velmi děkuji,“ říká 
primátor Liberce Tibor Batthyány.

VSTŘÍCNÝ ÚŘAD
Před několika měsíci liberecký magis-

trát zvítězil v dotazníkové anketě mini-
sterstva vnitra Přívětivý úřad. Respon-
dentům se líbí nadstandardní úřední 
hodiny i o sobotách, nový web města, 
internetová novinka Dashboard – město 
v číslech, úroveň Libereckého zpravoda-
je a celkově otevřenost a komunikace 
úřadu s občany. Prestižnímu ocenění, 
na němž mají samozřejmě svůj podíl 
i předešlá vedení města, se snaží rad-
nice dostát a neustále pracuje na tom, 
aby byl úřad a jeho služby vstřícnější 
a přístupnější. Například už téměř rok je 
možné hradit poplatky platební kartou 
a  nyní pracujeme na systému, který 
zlepší komfort čekání, ale především 
zkrátí čekací doby na přepážkách.

 
UKONČENÉ KAUZY

V  posledních dvou letech byly 
úspěšně ukončeny některé vleklé kauzy 
a soudní spory. Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže ukončil ve prospěch 
města správní řízení spojené s MS 2009 
a skončil i soud se společností ELTODO 
CITELUM, která nyní opět zajišťuje servis 
a opravy veřejného osvětlení a dopravní 
signalizace. Po několikaletém složitém 
řešení nedobytné pohledávky také 
město získalo zpět přes 6,5 miliónu Kč 
za nemovitosti prodané společnosti 
Euroregionální gymnázium a Střední 
pedagogická škola, s.r.o., protože spo-
lečnost nesplnila podmínky uzavřené 
smlouvy. Téměř celá částka se vrátí zpět 
do rozpočtu města.

INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Realizovali jsme přes 200 veřejných 

zakázek, týkajících se zejména oprav 

ulic, komunikací a základních a mateř-
ských škol. Investiční projekty jsou vždy 
během na delší trať. Zejména u nároč-
ných oprav komunikací trvají přípravy 
a všechny potřebné úkony mnohem 
déle než samotné stavební práce.

Mezi největší akce patřila celková 
rekonstrukce ulic Dobiášova, Haškova 
a Pazderkova a výstavba kruhového 
objezdu na největším libereckém síd-
lišti Rochlice. Stavbu se vloni podařilo 
dokončit za pouhých deset týdnů, 
přestože stavební práce probíhaly za 
plného provozu. Podstatné je, že kromě 
zvýšení bezpečnosti došlo i k navýšení 
počtu parkovacích míst.

V loňském roce byla otevřena také 
Zeyerova ulice, kde se opět řešilo 

parkování, inženýrské sítě, nový asfalt 
a chodníky. Po dvou letech stavebního 
ruchu se nového povrchu silnice, chod-
níků a většího počtu parkovacích stání 
dočkala ulice Aloisina výšina.

Zatím poslední dokončenou opra-
vou je vnitroblok v Rumjancevově ulici, 
po níž volali místní obyvatelé několik 
let. Komunikace byly ve velmi špatném 
stavu, místa pro parkování prakticky 
neexistovala. Rekonstrukcí vzniklo 70 
parkovacích míst. Do konce měsíce 
ještě dokončíme opravu ulic Oblačná 
a  Šamánkova a  v  polovině prosince 
otevřeme po náročné opravě třídu 
Dr. Milady Horákové.

Opravovala se také náměstí. Zaslou-
ženou proměnou prošlo v závěru loňské-
ho roku náměstí Pod Branou v Liebiego-
vě městečku. V celém prostoru náměstí 
a části ulic Svatoplukova a Broumovská 
jsme jednotně položili kamennou 
dlažbu, která do této části Liberce patří.

Je potřeba zmínit také úspěšné 
dokončení letitého sporu ohledně 
poškozené dlažby na Soukenném 
náměstí. Po sérii jednání se zhotovi-
telem se podařilo dosáhnout dohody 
a �rma náměstí na své náklady pře- 
dláždila. Nová dlažba tak navrátila Sou-
kennému náměstí důstojnou podobu, 
po které občané dlouhodobě volali.

BEZPEČNÁ DOPRAVA A PARKOVNÉ
Pro lepší přehled o  probíhajících 

a  chystaných opravách ulic město 
spustilo nový web Bezpečná doprava 
v  Liberci. Dozvíte se, kde všude na 

Bilance aneb V poločase nemůžeme polevit
Přemluvit libereckého primátora k tomu, aby se nám pochlubil, co se liberecké radnici podařilo posunout tím správným 
směrem od počátku jeho nástupu do úřadu, nebylo až tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Polovina funkčního 
období primátora si však takovou bilanci žádá, i když sám Tibor Batthyány tvrdí, že za každého mluví práce dodělaná, 
nikoliv rozdělaná.
Redakce

„JE TO POPRVÉ ZA 25 LET, 
CO SE S NÁMI NĚKDO BAVÍ,“ 
zaznělo na adresu primátora 
poté, co se v létě setkal s libe-
reckými podnikateli, kteří mají 
provozovny v centru města.

„Naší velkou prioritou 
a cílem je výrazně oživit cen-
trum Liberce tak, abychom se 
v tomto ohledu alespoň přiblížili 
ostatním metropolím. Životem 
pulzující centrum je atraktivní 
pro obyvatele, turisty i obchod-
níky,“ říká Tibor Batthyány.



 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 13

území města probíhají stavební práce 
v režii města. Zajímavé je také to, že 
na tomto webu (www.bezpecnado-
prava.liberec.cz) najdete seznam 
dopravních projektů, které magistrát 
připravuje. U všech akcí je zažádá-
no o dotaci a žádosti byly ze strany 
poskytovatele přijaty a dobře bodově 
ohodnoceny. Je tedy velká naděje, že 
je město získá.

Letošní rok je ve znamení zásad-
ních změn v možnostech placení par-
kovného. V březnu se Liberec zařadil 
k prvním městům v Česku, kde lze 
za parkování platit platební kartou. 
Drobné nemusejí řidiči shánět ani 
díky další novince, kterou je placení 
parkování pomocí SMS. V tuto chvíli 
se pracuje na zavedení naváděcího 
systému na parkoviště v centru města, 
který má řidičům zjednodušit hledá-
ní volného místa a zároveň zamezit 
nárůstu dopravy.

ŠKOLKY, ŠKOLY A HŘIŠTĚ
Investice do oprav v mateřských 

školách šly převážně do dlouho 
odkládaných havárií, nových sociál-
ních zázemí, nových chodníků nebo 
do oprav střech a  zmodernizování 

hřišť. Celkově v mateřinkách v roce 
2015 přesáhly investice do vybavení 
a oprav dva milióny korun.

Na základních školách byly přestav-
by a rekonstrukce především ve zna-
mení navyšování kapacit a odstraňo-
vání havarijních stavů. Největší investi-
cí do vzdělávacích zařízení v roce 2015 
bylo 5,5 mil. korun za rekonstrukci 
kuchyně a jídelny na ZŠ U školy.

V letošním roce bylo za opravy škol 
a školek vydáno 28 miliónů korun. Šlo 
vesměs opět o běžné opravy. Největší 
investicí byla rekonstrukce kuchyně 
ZŠ Jabloňová za 4,7 miliónu korun.

Město bylo objednatelem projektu 
Volnočasové plochy Liberec I z Regi-
onálního operačního programu 
NUTSII Severovýchod, díky čemuž 
jsou rekonstruovány sportoviště při 
základních školách Vrchlického, Na 
výběžku a v Ostašově za 23,7 miliónu 
korun. Celkově byly v průběhu škol-
ních prázdnin 2015 realizovány akce 
za 46 miliónů korun.

RÁJ FILMAŘŮ A LIBERECKÁ PLÁŽ
Mezi nejvýznamnější novinky 

v  propagaci města patří založení 
Filmové kanceláře. V poslední době 
točilo v  Liberci několik filmových 
štábů, které za jeden natáčecí den 
utratí až milión korun. A  nejde 
o peníze pro město, které díky Filmo-
vé kanceláři získalo už nyní 1,2 miliónu 
korun, ale především o tržby poskyto-
vatelů služeb v Liberci. Za svou práci 
kancelář získala mimořádné ocenění 
od Czech Film Commission.

K  významnému posunu došlo 
v rozvoji turistického ruchu. Zmiňme 
několik nových prohlídkových okruhů 
po Liberci nebo vánoční trhy, které 
letos dostanou nové stylové stánky 
i dramaturgii adventního programu. 
Nedílnou součástí bude premiéra 
moderního vánočního osvětlení 
centra včetně Moskevské ulice, která 
až dosud zůstávala bez výzdoby. 
Vraťme se ale ještě na chvilku do léta: 
Dva měsíce plné programu a zábavy 

a městská pláž jsou další novinkou, 
která pro změnu zpříjemňovala prázd-
niny místním i návštěvníkům a byla 
přijata s povděkem.

OBNOVENÝ PLES PRIMÁTORA
„Rád bych na závěr připomněl, že 

se nám podařilo úspěšně navázat na 
tradici primátorského plesu. Ten první 
se po několikaleté odmlce uskutečnil 
letos v únoru v Clarion Grandhote-
lu Zlatý Lev a  obnovená premiéra 
jasně ukázala, že jde o  žádanou 
společensko -dobročinnou akci. Proto 
v  této tradici hodláme pokračovat. 
Nyní intenzivně probíhají přípravy 
Plesu primátora 2017, kam jste všich-
ni srdečně zváni,“ říká primátor Tibor 
Batthyány.

A  jedním dechem dodává: „To 
všechno ale rozhodně neznamená, že 
všechno šlape jako hodinky a že teď 
můžeme polevit. Naopak mě osobně 
tento výčet velmi motivuje k tomu, aby 
příští bilance byla ještě bohatší. Máme 
spoustu nápadů, spoustu záměrů 
a spoustu rozpracovaných projektů, 
ale to bych předbíhal. Jak už jsem řekl, 
za každého z nás mluví práce doděla-
ná, nikoliv rozdělaná.“ 

Inzerce
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„VEŘEJNÉ FÓRUM by mělo probíhat 
každoročně, je součástí snahy o co nej-
větší zapojení Liberečanů do rozhodo-
vání o našem městě, zejména do jeho 
rozvoje,“ zve na akci náměstek primá-
tora pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace Jan Korytář. „Nepůjde o žádnou 
přednášku, ale spíše neformální a pra-
covní setkání, u jednotlivých stolů budou 
s  občany diskutovat politici z  vedení 
města i pozvaní odborníci,“ dodal.

Účastníci fóra se budou moci zapojit 
do diskuzí u kulatých stolů v následují-
cích oblastech: veřejný prostor, životní 
prostředí, sociální služby, zdraví, školství 

a volný čas či doprava v Liberci. Kromě 
těchto oblastí zde bude speciální stůl 
pro mladé Liberečany. Celkovým hla-
sováním všech účastníků bude poté 

vybráno deset největších problémů 
města. Před samotným předáním pro-
blémů k řešení vedení města budou 
ještě ověřeny anketou na webových 
stránkách města. Kromě samotného 
fóra je pro účastníky připraven dopro-

vodný program na téma zdravý životní 
styl a spokojenost obyvatel města.

„Účastníci budou tvořit takzvanou 
pocitovou mapu Liberce. Ta bude 
zahrnovat místa, která působí pozitiv-
ně – bezpečnost, dobrý společenský 
život, příjemné prostředí –, ale také 
negativně, třeba zanedbaná zákoutí. 
Pro neziskové organizace působící 
v  Liberci jsme připravili soutěž o  tři 
nejlepší mini projekty, které získají na 
svou realizaci dar 3 x 5 000 Kč,“ doplnil 
Jan Korytář.

Pro účastníky bude zajištěno ob- 
čerstvení z regionálních produktů. 

DŮVODEM PŘESUNU, který schválila 
rada města, je skutečnost, že náměstek 
Jan Korytář v roce 2016 tuto problema-
tiku postupně převzal a aktuálně vede 
s teplárnou za město Liberec příslušná 
jednání. Řídí také odbor ekonomiky, 
který bude příslušnou agendu zajišťovat.

Jan Korytář k tomu dodává: „Jedná-
ní s teplárnou vstupují nyní do klíčové 
fáze. Druhý akcionář, �rma MVV, se 
bohužel ale stále dostatečně nezorien-
tovala v nové situaci. Doba, kdy zástup-
ci města v představenstvu schvalovali 
vše, co jim vedení teplárny předložilo, 
totiž skončila. A s  tím i doba, kdy si 
druhý akcionář, �rma MVV, v Liberci 
realizoval nadstandardní zisky z pro-
vozu teplárny a spalovny.“

Město je nadále připraveno spolu-
pracovat na projektu Green Net, ale jen 
pokud to bude pro Liberec a jeho oby-
vatele výhodné, tedy ne za jakýchkoliv 

podmínek. Hlavním přínosem Green 
Netu má být výměna starých parovo-
dů za nové horkovody, a tím i snížení 
enormních ztrát tepla na jeho přenosu 
z teplárny ke spotřebitelům.

Město na valné hromadě 14. 11. o�-
ciálně požádalo o detailní informace 
o smlouvách mezi teplárnou a spo-
lečnostmi ze skupiny MVV, neboť zde 
existuje podezření, že ceny, které jsou 
teplárně za různé služby účtované, 
nejsou adekvátní.

Jan Korytář k tomu říká: „Nechci se 
příliš vracet do minulosti, ale kritika 
za to, jak jednáme s teplárnou, není 
vůbec na místě. Díky našemu postupu 
poprvé za dlouhou dobu klesla cena za 

teplo a ještě klesat bude. Za předcho-
zích zástupců Liberce, do roku 2014, 
byl teplárenský byznys plně v rukou 
MVV a bez potřebné kontroly města, 
včetně cenové politiky, na kterou 
město nemělo žádný vliv.“

Teplárna aktuálně hrozí městu žalo-
bou za nevložení majetku města do 
této společnosti na základě předchozí 
dohody.

K  tomu Jan Korytář dodává: „Na 
soudní spor jsme připraveni, pokud ho 
teplárna vyvolá. Obavu z něj nemáme. 
Bude to ale nevratný krok, který zásad-
ně poškodí důvěru města v budoucnost 
projektu Green Net, a proto musíme 
být připraveni i na jiná řešení. Osobně 
se domnívám, že řešení sporů mezi 
akcionáři soudní cestou by zároveň 
znamenalo i konec tohoto společného 
projektu a město by nadále za účelem 
snížení ceny tepla v Liberci postupovalo 

Hledáme deset největších problémů města
Co v Liberci funguje na jedničku a co si naopak zaslouží větší pozornost? Liberečané 
budou mít opět příležitost diskutovat o tom s odborníky a politiky a určit deset 
největších problémů města Liberec, na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří. 
Veřejné fórum se uskuteční v úterý 22. listopadu od 17.00 hodin ve velkém sále Oblastní 
galerie Lázně v Liberci.
Jan Král

Jednání s teplárnou povede náměstek Korytář
Řešení problematiky vztahu města se společností Teplárna Liberec bude mít podle 
nového organizačního řádu magistrátu na starost náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Doposud byla tato společnost v gesci náměstka 
Tomáše Kysely.
Redakce

Rád bych vás 
pozval závě-
rem roku na 
dvě akce. První 
z  nich je veřej-
né fórum nad 
aktuálními pro-
blémy Liberce, 
kde s  vámi bu-
dou politici a  odborníci diskutovat 
o tom, čemu by měla být v příštím 
roce věnovaná zvýšená pozornost 
v  našem městě. Další je veřejné 
projednání rozpočtu na rok 2017 – 
bez peněz se některé věci mění jen 
těžko.

Dobrou zprávou je, že jsme uspěli 
s  dalším mezinárodním evropským 
projektem, do kterého jsou zapojena 
města ze šesti zemí EU. Nově vytvo-
řené oddělení pro získávání dotací 
městu se tak městu začíná vyplácet. 
Připravujeme stále další projekty, 
abychom do města přinesli na jeho 
rozvoj co nejvíce dotací.

Jednou z  nich jsou i  peníze na 
opravy památek. Je škoda, že uply-
nulé roky město vůbec tyto dotace 
nečerpalo, už jsme mohli mít oprave-
ná okna na celé radnici. Nevadí, lepší 
začít pozdě než nikdy.

Pokud máte sami nějaký nápad, 
jak přispět k  rozvoji našeho města, 
možná vás zaujmou nové dotační 
programy, kde můžete získat peníze 
na přeshraniční spolupráci, zlepšení 
života ve vaší čtvrti nebo podporu 
pro váš projekt v rámci rozvojové po-
moci v  tzv. třetím světě. Bližší infor-
mace o všech akcích najdete v tomto 
Zpravodaji.   Jan Korytář

POZVÁNKY

„Přijďte říct, co se vám 
v Liberci líbí, anebo co 

byste rádi změnili.“

Jan Korytář

Projekt: DEMO_EC
Rozpočet: 5 200 000 Kč
Dotace: 85 % z programu 
Interreg Europe
Popis projektu: Mezinárodní 
projekt zaměřený na rozvoj 
a plánování udržitelné dopra-
vy ve městě. Přínosem budou 
zkušenosti ze zahraničí. Liberec 
bude spolupracovat se zástupci 
Lipska (D), Lublinu (PL), Janova 
(I), Grenoblu (F) a Aragonie (E).
Termín: od 1. 1. 2017

Projekt: Zefektivnění strategic-
kého plánování a rozvoj MA 21
Rozpočet: 7 091 719 Kč
Dotace: 85 % z Operačního 
programu Zaměstnanost
Popis projektu: Cílem je efek-
tivnější řízení města, založené 
na propojení strategického 
plánování se sadou indikátorů 
udržitelného rozvoje, uceleným 
projektovým řízením a rozpočto-

vým výhledem.

NOVĚ ZÍSKANÉ DOTACE
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FOND ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE VYHLAŠUJE 
NOVÉ PROGRAMY NA ROK 2017

Realizace vzájemných setkávání mezi jednotlivci, skupinami 
a organizacemi z Liberce a partnerských měst, zejména 

oficiálních partnerských měst Liberce, jejichž výsledkem by měl 
být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení problémů města.

Podpora konkrétních dlouhodobých projektů rozvojové pomoci 
napomáhajících řešení problémů v jiných zemích, 

zejména tzv. třetího světa.

Podpora činnosti místních iniciativ a osadních výborů za 
účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí města a jejich částí – drobné 

investice a opravy, příprava a realizace projektů na zlepšení.

Chcete zlepšit život ve vaší čtvrti? Plánujete společný projekt nebo 
akci se zahraničním partnerem? Připravujete projekty, které pomáhají 
lidem v jiných zemích? Pak vás možná zaujmou tyto programy:

Termín podávání žádostí je od 30. 11. 2016 (8.00) do 14. 12. 2016 (17.00). Bližší 
podmínky programů najdete na stránkách města (www.liberec.cz – občan – 
fondy a granty – fondy města – fond rozvojové spolupráce).

Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 28. 11. od 16 hodin na liberecké 
radnici, místnost č. 209.
Bližší informace poskytne: Mgr. Věra Maškarincová, tel. 485 243 503.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

ROZVOJOVÁ POMOC

ZLEPŠENÍ ŽIVOTA VE ČTVRTÍCH

„Nový dotační program je určen pro aktivní Liberečany, kteří chtějí zlepšit 
místo, kde žijí, spolupracovat se zahraničními partnery nebo pomáhat tam, 
kde je to třeba. Programy budou v roce 2017 v pilotní verzi, po připomínkách 
žadatelů je na další rok případně ještě upravíme.“
 Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

VEŘEJNÝ PROSTOR listopad 2016

„ŠKOLKÁM A ŠKOLÁM, které měly 
zájem se tohoto projektu zúčastnit, 
jsme zdarma nabídli 600litrový kom-
postér,“ popisuje Karolína Hrbková, 
náměstkyně primátora pro územní 
plánování, veřejnou zeleň a  životní 
prostředí.

„O kompostéry mělo zájem 23 mateř-
ských a základních škol. Celkem jsme 
umístili 40 kompostérů. Těší nás, že ředi-
telé a ředitelky škol mají zájem a vedou 
děti správným směrem,“ dodává ředitel 
FCC Liberec, s.r.o., Petr Grof.

Kompostér je určen na biologic-
ky rozložitelný odpad. Tím je zelený 
odpad, tráva, listí, kuchyňský odpad 
zeleného původu, tedy slupky od 

cibule a brambor a podobně. V okamži-
ku, kdy se rozeběhne proces kompos-
tování, podpořený kompostovacími 
bakteriemi, je v jádru kompostéru 60 
až 70 stupňů. 

NÁDOBY SE k jednotlivým domům 
dostaly v květnu a v září. Po počáteč-
ním odzkoušení se celý systém svozu 
stabilizuje a  na každou nádobu se 
postupně  umísťuje nálepka s  infor-
mací o dni výsypu nádob s intervalem 
jednou za týden. Celkový počet hně-
dých popelnic se nyní ustálil na čísle 
2 300 kusů.

Prosíme všechny uživatele těchto 
hnědých nádob, aby vždy v den svozu 
nádobu vystavili a  zpřístupnili pro 
svozovou �rmu, v opačném případě 
nebude moci být odpad vyvezen.

Prosíme také, aby tito uživatelé 
dbali zvýšené pozornosti při separa-
ci bioodpadu. Nádoba je určena pro 
následující odpad: zbytky ovoce a zele-
niny, zbytky pečiva, skořápky z vajec 
a ořechů, papírové ubrousky a kapes-
níky, podestýlky domácích býložravých 

zvířat, posekaná tráva, listí, drobné 
větvičky, plevel, uvadlé květiny, peří, 
chlupy, vlasy, piliny, hobliny, štěpka, 
kůra, popel ze dřeva, čajové sáčky 
apod. Odpad do nádoby odevzdávej-
te v holém stavu, nepoužívejte žádné 
pytle a sáčky.

Do nádoby nepatří  biologický 
odpad živočišného původu (např. 
kosti), oleje, zbytky jídel, psí exkremen-
ty. Dále také obecně papír, sklo, plasty, 
textil nebo kovy.

Svoz bioodpadu bude probíhat 
do konce listopadu 2016, nový cyklus 
začne znovu v dubnu příštího roku.

Občané také mohou stále využívat 
pro sběr bioodpadu i sběrný dvůr v ul. 
Ampérova a sběrné místo v ul. Dr. M. 
Horákové, kde odpad mohou ode-
vzdat na jednu osobu až do výše 500 
kg ročně, a to zcela zdarma. 

V  ZÁVISLOSTI NA existenci třídicí 
linky, která je umístěna ve sběrném 
dvoře FCC Liberec v Ampérově ulici, 
byl pytlový sběr zbytečnou zátěží 
obyvatel, kteří museli naplněné pytle 
převážet právě do sběrného dvora 
nebo sběrného místa Kovošrotu v ulici 
Dr. Milady Horákové. Aby bylo třídění 
odpadů pro obyvatele co nejjedno-
dušší a zároveň se rozšířilo, logicky se 
ustoupilo od pytlového sběru plastů 
a  stanovil se pouze nádobový sběr 
v podobě žlutých kontejnerů.

Obsah všech kontejnerů je následně 
ručně tříděn na lince, kde jsou od sebe 
oddělovány jednotlivé typy plastů, 
které lze v současnosti nějakým způ-
sobem využít jako druhotnou surovinu 
pro výrobu.

Dle tohoto systému je možno 
do žlutého kontejneru vhazovat stla-
čené 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 novodu-
rové trubky, guma, molitan, výrobky 
z PVC, textil z umělých vláken, nádob-
ky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, 
pneumatiky, deskový polystyren nebo 
obaly od nebezpečných látek (motoro-
vý olej, chemikálie, barvy apod.).

Město Liberec se snaží počet nádob 
na  tříděný odpad stále navyšovat, 
a  separaci tak občanům ještě více 
usnadnit. Na území města se v součas-
nosti nachází 1 502 nádob na tříděný 
odpad, které jsou rozmístěny na 323 
kontejnerových stáních. 

Město předalo 40 kompostérů 
do škol a školek
Výstupem úspěšné spolupráce města Liberce a společnosti 
odpadového hospodářství FCC Liberec, s.r.o., je společný 
projekt, jehož cílem je naučit školáky a předškoláky 
stoprocentně recyklovat bioodpady.
Jana Kodymová

Dalších 1 100 kusů nádob na 
bioodpad mezi občany města
V rámci projektu rozšiřování sběru bioodpadu bylo napříč 
celým městem svozovou společností FCC Liberec, s.r.o., 
ve dvou letošních etapách rozvedeno dalších 1 100 kusů 
speciálních hnědých popelnic, o které si mohli obyvatelé 
Liberce zažádat.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru

Již rok mohou občané odevzdávat 
všechny plasty do žlutých kontejnerů
Přestože je tomu rok od zrušení pytlového sběru směsných 
plastů, pracovníci odboru ekologie a veřejného prostoru 
se stále setkávají s dotazy, kde mohou občané města 
odevzdávat i jiné druhy plastů než jen PET lahve.
Lucie Sládková, odbor ekologie a veřejného prostoru



16 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ listopad 2016 FÓRUM

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.

Koalice pracuje pro dobro Liberečanů, a přece jsou 
stále více nespokojeni
Ve Zpravodaji jsme slíbily rekapitulaci „poločasu“ vládnutí současné liberecké koalice. Ano, uplynula polovina 
volebního období a je vhodné provést inventuru kladů a záporů vlády koalice ZPL a ANO. Aby byla naše inventura 
objektivní, vycházíme ze stránek Změny pro Liberec a porovnáváme sliby se skutečností.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Když neplatí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí…
Chvilku to vypadalo, že po krajských volbách a debaklu, který některé strany utrpěly, bude v Liberci alespoň chvilku 
klid. Jenže to by nebyl Liberec. Takže klid tak úplně není.
Zastupitelský klub ODS

Slibů bylo hodně a stále přibývají 
nové a nové, spojené s různými náměty 
a nápady. Pro zastupitele a veřejnost se 
konají semináře, workshopy a spanilé 
jízdy po čtvrtích k územnímu plánu. Jaká 
je však realita?

Vlajková loď předvolebních slibů – 
územní plán, na který čekají nejen 
občané, ale i organizace a podnikatelé, 
bylo nutno podle současného vedení 
radnice předělat, protože k tomu, který 
byl projednán minulými zastupiteli, byla 
řada připomínek a nebyla v něm zahrnuta 
koncepce zeleně. V jakém stavu je však 
příprava nového územního plánu, dnes 
není zřejmé.

Na oficiálních stránkách města je lako-
nicky uvedeno, že se připomínky a podněty 

zpracovávají. Bude to tak dlouho, aby se 
před koncem volebního období (2018) slav-
nostně silou koaličních hlasů schválil a sláva 
byla do dalších volebních let zajištěna? 
Slova, která slibovala opakovaně zkrácený 
termín, již dávno vzala za své, a nejedná se 
jen o sliby, ale i finance. V tomto případě 
pak nejde patrně ani tak o pomoc lidem, 
kteří na územní plán netrpělivě čekají, ale 
o pochybnou předvolební slávu Změny.

Nápadů má současná koalice skuteč-
ně přehršle. Počínaje odkoupením bývalé 
vzorkovny Skloexportu, vybudování bytů 
v budově bývalé školky ve Věkově ulici, 
rekonstrukci budovy bývalé Oblastní gale-
rie tak, aby se do ní vrátil život, zprovoz-
nění Lesního koupaliště, otevření městské 
tržnice a lze pokračovat… Idealista věří, 

materialista měří. Kdo z občanů má čas 
a odvahu sledovat jednání zastupitelstva 
v přímém přenosu nebo si přečíst či 
poslechnout záznam z našeho jednání, 
musí nabýt dojmu, že nemáme nic jiného 
na práci, než se scházet a zase rozcházet, 
aniž bychom cokoli podstatného vyřešili. 
I zdánlivě jednoduchá věc, jako je prodej 
pozemků Libereckému kraji, se vleče, 
vyhláška o regulaci hazardu, která byla 
mimochodem také předvolební vějičkou 
Změny, byla stažena z programu, i když 
ji Rada města Liberce bez problémů 
odsouhlasila.

Jaké jsou tedy výsledky „poločasu“ 
vládnutí? Co do investic pár opravených 
kilometrů komunikací a snad tři uprave-
ná hřiště u škol, jejichž realizace však 

byla zahájena již v uplynulém volebním 
období, takže také nic…

Na druhé straně se město zviditelnilo 
vstupem do různých seskupení, asocia-
cí a programů – tu vývoj substrátu, tu 
oživení centra města pláží, tu vandry do 
Žitavy na zkušenou tak, jak k pohádko-
vému Honzovi náleží. Zde však nejde 
o pohádku, ale o dvouletý spektákl na 
úkor daňových poplatníků.

Nezoufejme však, blíží se konec roku 
a určitě se dočkáme nějakého videoma-
pingu. Doporučíme zastupitelstvu, aby 
se projekce letos uskutečnila nejen na 
radnici, ale také na budově Uranu, školce 
Beruška v Ruprechticích a v lokalitě Třeš-
ňová, Konopná a Rychtářská… Náměty 
od vás na další lokality jsou vítány. 

Aktuálně se nám rozhádala koalice 
ANO a Změny na městě ohledně na 
první pohled marginálie – opravě jedné 
komunikace, Volgogradské ulice.

Jde o to, že naprosto zničená komu-
nikace dostala nová dopravní značení 
a technická opatření pro „zvýšení 
bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké 
nákladní dopravy“. Vše uděláno tak 
nějak horkou jehlou, jak jsme tomu 
u Změny i u náměstkyně Hrbkové zvyklí: 
Máme v Liberci ulici, která celá deseti-
letí vypadá jako tankodrom. Nyní tam 
liberecká radnice nechala nainstalovat 
příčné retardéry za čtvrt miliónu. Řidiči 
se hlasitě podivují, proč retardéry, proč 

se za 250 tisíc raději neopravil povrch. 
Reportér ulicí projede autem a nepozná, 
kdy přejel příčný retardér, protože díry 
a výmoly dělají z Volgogradské ulice 
retardér v celé její délce. Náměstkyně 
Hrbková následně vysvětlí, že je všechno 
v pořádku a že se oprava Volgogradské 
někdy plánuje. V časovém odhadu má 
rozptyl dva roky.

Stejně jako v mnoha jiných případech 
je i tentokrát scénář stejný nebo velmi 
podobný. S jednou výjimkou. To, na co 
jsme si po dvou letech Změny v čele 
města zvykli, je, že nic nedělají. Chvíli 
se s tím dá žít. Lidé si z mnoha důvodů 
nějakou dobu nevšimnou toho, že se 

jim život ve městě zastavil. Neřeší to. 
Ale nakonec je to dožene a začnou si to 
uvědomovat. Nakonec už neplatí ani to, 
že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Myslím, 
že právě to byl vzkaz, který dali voliči 
Změně v krajských volbách, jakkoli se 
snaží svůj neúspěch svést na kdekoho.

Ta výjimka, o které jsem se výše 
zmínil a které jsme nyní svědky, je 
v tom, že druhého v městské koalici, 
tedy hnutí ANO, tento způsob řízení 
města již očividně nebaví a hlasitě se 
ústy svého náměstka Tomáše Kysely 
ozvalo. Snad z oprávněné obavy, aby to 
nakonec obyvatelé města nespočítali 
i jim. Protože, marná sláva, nakonec je 

za vše odpovědný primátor.
Obyvatelům Liberce současné dění 

dává naději, že se hnutí ANO bude stejně 
ptát také na věci mnohem zásadnější, 
které jsou ale ve stejném „nestavu“ jako 
rekonstrukce Volgogradské ulice.

Třeba jak to opravdu je kolem jed-
nání s libereckou teplárnou, jak to je 
s územním plánem, proč po dvou letech 
a desítkách tisíc korun není stále jakkoli 
vyřešena otázka hazardu (toliko předvo-
lební téma Změny), proč Liberec nezís-
kává žádné dotace a proč nepřipravuje 
žádné projekty, proč nefungují fondy, 
jedna z velkých „vějiček“ Jana Korytáře. 
A našlo by se mnohé další. 

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

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

www.facebook.com/liberec
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Kdyby Ještěd stál 
u jiného města
Do lyžařského areálu Ještěd byly v posledních 10 letech 
napumpovány obrovské veřejné prostředky v řádech 
stamiliónů korun. Výsledkem jsou dnes moderní vleky 
a lanovky, kapacitní zasněžování, pružné odbavovací 
turnikety a prostorné parkovací plochy. Přepravní 
kapacita vleků a lanovek dnes činí cca 11 tisíc osob/hodinu 
a souhrnná délka sjezdovek je 9,1 km. To řadí areál Ještěd 
v rámci ČR mezi větší areály.
Jaroslav Zámečník, Starostové pro Liberecký kraj

Ještě v letech 2010–2012 tržby areálu 
Ještěd činily ročně v průměru více než 
40 mil. Kč s návštěvností přes 100 tisíc 
osob, ale v dalších sezónách šly počty 
návštěvníků, a s tím i výkony a tržby dolů 
(2013/14 – 19 mil.Kč, 2014/2015 – 25 mil.
Kč), skoro na úroveň menších areálů. 
Takové hospodářské výsledky byly pro 
město Liberec zklamáním a finanční zátěží.

Zřejmě proto v roce 2015 proběhl ve 
společnosti SAJ, a. s., audit hospodaře-
ní, který konstatoval, že ve společnosti 
nejsou zásadní problémy na úrovni řízení 
a pro její hospodářské výsledky je napros-
to zásadní vývoj počasí. A že by vlastně 
bylo nejlepší, kdyby město Liberec areál 
pronajalo rovnou na 30 let nějakému 
privátnímu subjektu. Nevím, ale trochu 
mi to připomnělo „privatizační scénáře“ 
z 90. let, kdy vytipovaný podnik shodou 

okolností začal krachovat, byl následně 
levně zprivatizován a hned další rok jako 
mávnutím kouzelného proutku začal opět 
prosperovat.

Dříve, než se areál Ještěd v hodnotě 1,5 
miliardy Kč „odevzdá do péče“ soukromé 
firmě, mohlo by se město Liberec poučit 
třeba od menšího trvale prosperujícího 
areálu Tanvaldský Špičák, kde dokážou 
udržet roční tržby ve výši okolo 40 mil.
Kč, a přitom má kratší délku sjezdovek 
(8,2 km) a téměř poloviční přepravní 
kapacitu (6 300 os./hod.) než Ještěd. 

FÓRUM listopad 2016

Stokrát nic umořilo osla. Co ještě vydrží liberečtí zastupitelé?
Kdyby někdo stavěl rodinný dům způsobem, jakým rozhoduje liberecké zastupitelstvo pod taktovkou vládnoucí 
koalice o osudu parčíku u Nisy, neměl by po půl roce ani základy. Neboť to, co se jeden měsíc schválí, se následně na 
dalším jednání zastupitelů zruší. A ani po půl roce není jasno.
Martina Rosenbergová, městská zastupitelka za ČSSD

O prodeji pozemků Libereckému kraji 
v ulici U Jezu měli zastupitelé na konci 
října jednat už počtvrté. Poprvé se jím 
zabývali v dubnu. Podruhé v červnu. 
Potřetí v září. Tehdy ujistil zastupitele 
primátor Batthyány (ANO), podporován 
zastupitelkou Tachovskou (Změna pro 
Liberec), že Liberecký kraj nemá se zane-
dbaným parčíkem u Nisy jiné plány než jej 
revitalizovat. Protože si totéž přejí i zastu-
pitelé města, schválili mezi podmínkami 
prodeje závazek, že park zůstane veřejně 
přístupný a že Liberecký kraj jako kupu-
jící zajistí jeho revitalizaci dle vzájemně 
odsouhlasené studie.

Mýlil by se ale každý, kdo by si myslel, 
že tím je prodej pozemku uzavřen. Neko-
nečný příběh parčíku u Nisy pokračuje. 
Netuším, co přesně slíbil někdo z vedení 
kraje zástupcům města Liberce. Krajští 
zastupitelé ale rozhodli, že v kupní smlou-
vě podmínka revitalizace parku a jeho 

celodenní přístupnosti nebude. Kraj si 
tento závazek ve smlouvě nepřeje. Proto 
příslušní úředníci požádali město Liberec, 
aby zastupitelé hlasovali o prodeji parku 
znovu, tentokrát bez podmínky jeho revi-
talizace a celodenní přístupnosti.

Jako bychom se ocitli někde v Kocour-
kově. Letos uspořádal Liberecký kraj 
společně s městem Liberec už dvě veřej-
né debaty, na nichž představil budoucí 
podobu parku. Nyní podmínku revitaliza-
ce parku v kupní smlouvě odmítá.

Zastupitelé města by měli hájit zájmy 
Liberečanů. Neměli by se rozhodovat 
podle toho, jak se to právě hodí Liberec-
kému kraji. Co když má kraj s parčíkem 
u Nisy jiné úmysly? Například spojit 
plochu s přilehlým parkovištěm a postavit 
zde avizovaný parkovací dům?

Park ale šanci ještě má. Město Liberec 
nemusí přece pozemky Libereckému kraji 
prodat za každou cenu. Nikdo zastupitele 
k prodeji nenutí. Může si parčík pone-
chat ve svém vlastnictví a hledat vhodné 
dotace na jeho revitalizaci. Na říjnovém 
zasedání se nakonec zastupitelé dohodli, 
že další vyjednávání o budoucnosti parku 
ještě odloží. Počkáme, jak se k podmín-
ce revitalizace parčíku v kupní smlouvě 
postaví nově zvolení krajští zastupitelé.

Prodej pozemků v ulici U Jezu se tak 
městským zastupitelům na stůl znovu 
v budoucnu vrátí, už popáté. Doufejme, 
že to bude tentokrát naposledy. 

Má Liberec zbytné 
�nance?
Program říjnového zasedání zastupitelstva obsahoval 
stejně jako v uplynulých měsících i několik bodů, kterými 
se přidělují peníze nad rámec všech vypsaných dotačních 
titulů a schválených rozpočtových kapitol. Jedním z těchto 
bodů byl návrh na „Poskytnutí individuální dotace 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností POST 
BELLUM“. Dotace ve výši 170 000 Kč je určena na projekt 
Příběhy našich sousedů, na kterém by se měli podílet žáci 
sedmých a devátých tříd ZŠ.
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM

Projekt se na první pohled jeví jako 
nezávislý a veskrze potřebný – děti se 
seznámí se svými sousedy a dozvědí se 
něco například z historie své čtvrti, ulice 
nebo sportovního klubu.

Překvapení nás ale čekalo při přečtení 
důvodové zprávy! Projekt není zaměřen na 
sousedy (a snad ani sousedky), kteří něco 
v Liberci a jeho okolí znamenali. Projekt je 
zaměřen na 40. výročí Charty 77 a bude 
mapovat individuální osudy vybraných 
signatářů pocházejících z Liberce.

Co myslíte, znají je vaše školou povinné 
děti? Znáte je vy, vážení čtenáři? Nebylo 
by lepší věnovat 170 000 Kč na nákup 
knih do školních knihoven nebo je daro-
vat Krajské vědecké knihovně na nákup 
nových knih pro pobočky? Zamysleme 
se nad tím.

Ostatně není to tak dávno, kdy „vlas-
tenec“ Jan Korytář přislíbil ve své funkci 
primátora účast na 62. srazu Sudetoně-
meckého landsmanšaftu či v Lomikame-
nu, v článku „Opuštěná nevěsta“, lito-
val odsunuté Němce s podpisem Hans 
Korytar, o čemž svědčí i doložitelná fakta. 
Někdy není ani tak těžké pochopit, jako 
uznat.

P. S. Hlasovaly jsme proti a eventuál-
ních urážek se nebojíme – už jsme je zažily 
nejen u pojmenování zastávky tramvaje 
René Matoušek jako údajně významné 
osobnosti Liberce. 
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SPOLUPRÁCI všech 
mezinárodních týmů 
a  komunikaci mezi 
českými a německými 
hasiči prověřil úkol 
v yhledávat osoby 
a  tlakové nádoby 
v  neznámých pro-
storách za nulové 
viditelnosti. Všichni 
předvedli perfektní 
výkon bez jakých-
koliv zádrhelů. Akce proběhla 
v  rámci česko-německého projektu 
„4 města zachraňují přes hranice“.

Během odpoledne probíhaly hry 
„4 bez hranic“, ve kterých hasičské 
jednotky partnerských měst prověřily 
své dovednosti v různých hasičských 
disciplínách.

„Město Liberec, zastoupené JSDH 
Krásná Studánka, získá díky projektu 
novou hasičskou zbrojnici v Krásné 
Studánce, rychlý zásahový vůz, spe-
ciální dopravní automobil a přívěs se 
člunem pro práci na vodě. Součástí 
projektu je i třídenní společné setkání 

mladých hasičů všech partnerských 
měst, které se uskuteční na jaře příští-
ho roku,“ uvedl primátor města Tibor 
Batthyány.

Statutární město Liberec je lead 
partnerem projektu „4 města zachra-
ňují přes hranice“. Projekt je spolufi-
nancován 85 % z Programu spoluprá-
ce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014–2020 a 5 % ze státního 
rozpočtu České republiky (čeští part-
neři).

Zbylé výdaje hradí každý partner ze 
svého rozpočtu. Celková výše dotace 
z EU činí 2 304 436,04 EUR. 

SPOLEK ZÍSKAL v  roce 
2011 kontakt na bývalé 
rodáky, kteří v  r. 1945 
odešli z Ostašova na sever 
Německa do malé obce 
zvané Dechow. Od té doby 
se s  těmito rodáky, jejich 
potomky, ale i se zástupci 
tamního spolku a starostou 
obce Bernardem Hotzem 
pravidelně setkávají. Jeden 
rok v Německu, druhý rok v Čechách.

V letošním roce navštívili zástupci 
Spolku přátel Ostašova Dechow již 
potřetí. Při každé návštěvě se během 
setkání otevírají další nepoznané příbě-
hy a historky z minulosti. Tradiční bývá 
obdarování hostitelů něčím typickým 
pro některou z oblastí těchto vzájem-
ných setkávání.

Letos byla v Dechowě členy spolku 
předána do péče česká lípa. Tento 
dar byl výrazem dlouhodobého přá-
telství, které se mezi obcí Dechow 
a Spolkem přátel Ostašova prohlubuje, 
a dechowští již hledají vhodné místo 
pro její zasazení.

Součástí bohatého programu bylo 
přijetí zástupců Spolku přátel Ostašova 
na krajském úřadě členkou rady paní 
Kerstin Weissovou (Landrätin des Land-
kreises Nordwestmecklenburg). Během 
setkání s krajskou radní přiblížila před-
sedkyně Spolku přátel Ostašova Pavla 

Haidlová a  zástupce 
spolku obce Dechow 
Udo Wachtel historii 
vzniku dnes již bezmála 
pětileté spolupráce.

Z aj í m av á by l a 
návštěva wissmarského 
přístavu, obzvláště půso-
bivá pak byla prohlídka 
barokního sídla hraběte 
Jana Kaspara z Bothme-

ru, které je největším zámkem v  této 
oblasti. Spolek přátel Ostašova v rámci 
svých poutních slavností připomíná 
významnou bitvu Sedmileté války  – 
bitvu u Ostašova. Pro členy spolku byla 
připravena zajímavá a velmi inspirativní 
prohlídka muzejního komplexu Gade-
busch a návštěva bitevního pole z r. 1712 
ve Walkenstadtu.

Návštěva Dechowa měla i další cíl, 
práci na společném projektu na téma 
„Vystěhovalci a uprchlíci – poučení ze 
zkušeností pro nové životní šance“. 
Ostašov i Dechow leží v území, která 
byla v součástí válečných střetů, a tedy 
i častých migrací obyvatel. V roce 1945 
odešlo z Ostašova (tehdejšího Berz-
dorfu) do Dechowa 40 rodin (108 lidí). 
V minulém roce přijala obec Dechow 
syrské uprchlíky. Společná beseda za 
účasti uprchlického manželského páru 
ze Sýrie tak přispěla k obohacení vědo-
mostí všech zúčastněných. 

Mezinárodní hasičská 
soutěž v Krásné Studánce
Hasiči z Liberce, Hrádku nad Nisou, německého 
Herrnhutu – Berthelsdorfu a Žitavy společně prověřili 
spolupráci při simulovaném požáru a speciálním výcviku 
nosičů dýchací techniky v podzemních prostorách.
Redakce

Ostašováci potřetí na 
návštěvě Dechowa
Spolek přátel Ostašova v rámci svého projektu nazvaného 
„Toulky minulostí” pátrá po minulosti Ostašova.
Pavla Haidlová

Inzerce
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Pražská 152/36, Liberec

SLEVA

NA DOPLATEK

s dárkovou taškou

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje diklofenak-diethylamin

k místní léčbě pohybového aparátu,
tlumí bolest a zánět, zmírňuje otok

Voltaren®

Emulgel® 2 x 150 g gel 

běžná cena
530 Kč

výhodn
é

balení

429 Kč

cena se Slevovou kartou v nabídce také Cemio
Kamzík® 60 tablet 339 Kč

obsahuje špičový kolagen nové generace
a vitamín C pro klouby, vazy, šlachy a chrupavky

Cemio 
120 tabletKamzík® vánoční 

a vitamín C pro klouby, vazy, šlachy a chrupavky

doplněk stravy

579 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
778 Kč

výhodn
é

balení

v nabídce také Cemio reklamní vánoční obal
obdržíte v lékárně

posiluje odolnost organismu, působí
proti únavě, stresu a vyčerpání

Pharmaton® 100 + 30 tobolek Geriavit

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

reklamní vánoční obal
obdržíte v lékárně

proti únavě, stresu a vyčerpání

979 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
1194 Kč

výhodn
é

balení

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje diklofenak-diethylamin

Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

tradiční rostlinný léčivý přípravek, podpůrná 
léčba při kašli provázejícím nachlazení

Hedelix® sirup 100 ml sirup

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu

105 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
135 Kč

doplněk stravy

navíc Coldrex® Maxgrip
Lesní ovoce 5 sáčků

proti příznakům chřipky
a silného nachlazení

Coldrex® Maxgrip 10 sáčků
Lesní ovoce 

139 Kč

cena se Slevovou kartou

běžná cena
165 Kč

akce

+
léčivý přípravek k vnitřnímu užití

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

v nabídce také
Olynth® HA 0,05% 79 Kč

k léčbě rýmy, zvlhčující účinek
bez konzervačních látek

Olynth® HA 0,1% 
10 ml nosní

 sprej, roztok

léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid

běžná cena
99 Kč

v nabídce také79 Kč

cena se Slevovou kartou

Celou akční nabídku najdete na www.slevolekarny.cz
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí pro držitele Slevové karty 
od 14. 11. do 31. 12. 2016 nebo do vyprodání zásob. 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. Výši slevy lze ověřit na účtence. *Platí na léky, 
které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nevztahuje se na všechny léky. Změna vyhrazena. více informací v lékárně.

Široký sortiment léků 
na recept pro pacienty 

nyní ZDARMA*

www.slevolekarna.cz
internetový obchod

osobní vyzvednutí 
v Liberci zdarma
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V REAKCI NA ROSTOUCÍ TRH v oboru automo-
bilových klimatizací a při potřebě přiblížit se svým 
evropským zákazníkům založila 12. 7. 2001 japon-
ská společnost Denso Corporation �rmu Denso 
Manufacturing Czech, s. r. o. (DMCZ).

Jako místo nejlépe naplňující strategická krité-
ria pro umístění budoucího výrobního závodu se 
ukázala liberecká Průmyslová zóna Jih. V její pro-
spěch hovořilo připojení na mezinárodní rychlostní 
komunikaci, stejně jako přítomnost technické uni-
verzity a strojírenská tradice stotisícového Liberce.

VYNÁLEZCE QR KÓDU
Denso začínalo jako výrobce elektrických sou-

částí pro automobily. Po několika desetiletích se 
stalo globálním dodavatelem systémů a součástí 
a proniklo i do oblastí mimo automobilový prů-
mysl, například do segmentu systémů pro 
správu energie v domácnostech (HEMS), 
lékařských robotů a zemědělství. Jedním 
z jeho nejznámějších a světově nejpouží-
vanějších produktů je QR kód.

Denso je dnes globální společnost, která žije 
z různorodosti. Její hodnoty a přesvědčení formo-
valo více než 60 let zkušeností. Ve 224 společnos-
tech v 36 zemích a regionech po celém světě pro 
ni pracuje 151 tisíc zaměstnanců.

15 LET V LIBERCI
Liberecké Denso se pravidelně zapojuje do dění 

ve svém regionu. Společnost podporuje sociál-
ně znevýhodněné děti, zvířata v liberecké zoo, 

sportovní týmy, technické vzdělávání, 
kulturu a interně rozděluje svou 
pomoc mezi aktivity zaměst-
nanců v duchu hesla „Pomá-
háme těm, kdo pomáhají, pod-

porujeme aktivní!“.
Lidé v Densu jsou úspěšní ve sportech 

i odborných soutěžích, kterým se věnují nad 
rámec své pracovní doby. Technicky orientova-
ní studenti i absolventi mají možnost získat zde 
cennou praxi nebo rovnou první zaměstnání.

V únoru 2016 dokončil závod svou prozatím 
poslední expanzi, v  rámci které rozšířil plochu 
o dalších 8 400 m², které budou sloužit zejména ke 
zvýšení efektivity a zlepšení pracovního prostředí. 

Vzhledem k plánovaným zakázkám 
až do roku 2018 je Denso ve vyhlídkách pro-

sperity společnosti pozitivní a i nadále bude jako 
největší zaměstnavatel v kraji poskytovat pracovní 
místa s dlouhodobou sociální jistotou a silným záze-
mím. Mezi jeho nejvýznamnější zákazníky patří VW, 
Audi, Škoda Auto, Ford, Lamborghini, Suzuki, TPCA, 
BMW, Mercedes-Benz a další.

Až tedy na své příští cestě autem sáhnete na 
známou ikonu vlnovek a  budete si dopřávat 
komfortu klimatizace, vzpomeňte si, že kouzla 
odehrávající se pod palubní deskou pochází 
z libereckého Densa, kde na nich společně pracuje 
2 500 lidí. 

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
listopad 2016  BYZNYS A PODNIKÁNÍ

Kouzla pod palubní deskou
Usedáte -li do auta, to první, po čem obvykle zatoužíte, je v zimě teplo a v letních měsících čerstvý vzduch. Jízdě se staženými 
okýnky je díky klimatizačním systémům konec. Řidiči sice výrobky DMCZ nevidí a kromě ovládacího panelu se jich nemohou ani 
dotýkat, nicméně jejich přítomnost ve svém automobilu pociťují právě při jakékoli změně počasí nebo výkyvu teploty.

Přijďte si užít adventní čas do ZOO Liberec, připravili jsem pro Vás 

5. 12., 17-19  hod.                                                                                
setkání s Mikulášem, čertem a andělem

1. adventní večerní prohlídku
22. 12., 17-19 hod.                                               
2. adventní večerní prohlídku                       

betlém a betlémské světlo, vánoční zpívání, pohádka a svařák

ZOO Liberec přeje  všem pohodové Vánoce a štastný nový rok 2017.
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NAD ÚDOLÍM, které se táhne ve směru 
od Keilova vrchu (něm. Keilsberg) jiho-
západním směrem k bývalé slévárně 
u letiště a které dříve tvořilo významný 
terénní prvek, bylo v délce asi 1,5 km 
lehce opevněné postavení středu 
rakouských vojsk pod velením generál-
majora hraběte Christiana Moritze von 
Königsegg und Rothenfels.

Königsegg byl zároveň velitelem 
celé rakouské armády v bitvě u Liberce. 
Opevnění bylo doplněno postavením 
dělostřelecké baterie a  zesíleno tzv. 
vlčími jámami. Dnes v těchto místech 
(v ulici Vilová) stojí mnoho �remních 
a skladových budov a též budovy Státní-
ho okresního archivu v Liberci. Opevně-
ní středu rakouské armády pokračovalo 
přes letiště až do míst bývalé slévárny. 
Údolí bylo ve 20. století velice pozměně-
no, neboť bylo zčásti zavezeno zeminou 
při budování letiště a zčásti likvidováno 
skládkou odpadu.

Střed rakouských vojsk pod velením 
hraběte Christiana Moritze von König- 
segg und Rothenfels tvořilo kromě 
jedné dělostřelecké baterie polních 
děl cca jedenáct kompanií granátníků 
a vojáci z několika pěších pluků. Bitva 
u Liberce začala okolo páté hodiny ranní 
a okolo jedenácté hodiny byla rozhod-
nuta.

Jako první překročil vévoda z Braun-
schweig-Bevernu, velitel pruských vojsk 
v bitvě u Liberce, pod ochranou šesti děl 
Ostašovský potok a rozvinul mezi Horní 
Suchou a Starými Pavlovicemi paralelně 
s Rakušany svoji bitevní formaci.

Nejdříve se dva pruské prapory gra-
nátníků s  bajonety pokusily prorazit 
opevnění na kraji lesa mezi Ostašov-
ským a Františkovským potokem pod 
Ještědem. Zároveň se podařilo třem 
pruským dragounským regimentům 
prorazit první linii a generálmajor von 
Normann dále pokračoval s útokem. 

Palba dělostřelectva z pozic na Františ-
kově a palba rakouské pěchoty z okraje 
lesa mezi Ostašovským a Františkov-
ským potokem však přinutily pruskou 
kavalérii k ústupu. Rakouská jízda se 
znovu shromáždila a přešla pod velením 
polního podmaršálka hraběte Porpora-
tiho do útoku.

V okamžiku, kdy situace pruských sil na 
rakouském levém křídle začala být kritická 
a pruští dragouni byli na ústupu, byli na 
bojiště povoláni Puttkamerovi husaři, kteří 
přeměnili ústup v opětovný útok.

Následovala menší srážka mezi 
pěchotou. Do bitvy nezasáhly pluky, 
kterým velel na pravém rakouském 
křídle Lacy. Ale ani další pluky ze středu 
rakouské formace nebyly schopny efek-
tivně na levém křídle zasáhnout a zůsta-
ly v pozadí. Pouze artilérie na Keilově 
vrchu způsobovala větší ztráty v řadách 
postupujících Prusů na jejich levém 
křídle, avšak daleko od místa nejprud-

ších bojů. Pruská pěchota postupně 
obsazovala terén bojiště, úspěšně pro-
nikla levým rakouským křídlem a zaúto-
čila s bajonety na lehké polní opevnění. 
Rakušané nebyli schopni útoky zadržet. 
Nejvyšší velitel hrabě von Königsegg 
opustil pozice, vzdal obranu Liberce 
a nařídil co možná nejvíc uspořádaný 
ústup na jižněji položené pozice, kde 
se spojil s Macquirem, se kterým mohl 
úspěšněji konkurovat nepříteli.

Rakušané se shromáždili za Vescem, 
kde hrabě Lacy kryl se svými ještě čerst- 
vými silami ústup, který již proběhl spo-
řádaně přes Dlouhé Mosty do Hodkovic. 
A tak 21. dubna 1757 okolo jedenácté 
hodiny dopolední skončila bitva u Liber-
ce. Ztráty podle jednoho ze zaručených 
seznamů činily na rakouské straně 
pětadvacet důstojníků a 849 mužů. Na 
pruské straně pak padlo třicet důstojní-
ků a 625 mužů.   

 Pokračování příště.

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

BITVA U LIBERCE – III

PÍŠE SE DUBEN  1906 a  v  Praze 
mají na co koukat, ale to, co vidí, 
už bylo předtím k vidění v Liberci 
v Barvířské ulici. První auto vyrobe-
né v Liberci – auto Christiana Linse-
ra, továrníka, který vyráběl leccos: 
parní stříkačky, zařízení pro pivo-
vary i textilky. Koncem 19. století si 
troufl na výrobu motorových kol, 
v roce 1902 na motocykl a nakonec 
a úspěšně i na výrobu lehkých auto-
mobilů voiturette. V roce 1906 je 
vystavil ve Vídni a ještě téhož roku 
v Praze v prostorách Průmyslového 
paláce pražského výstaviště, a  to 
ve společnosti takových firem jako 
Laurin a Klement, Waltrovka a Michl 
ze Slaného.

První liberecký vůz páně Linsera 
byl čtyřválec o objemu 1 640 ccm, 
s výkonem 8,8 kW (12 koní). Až na 
zapalování od firmy Bosch byl celý 
automobil vyroben v Barvířské ulici 
v  Liberci. Ovšem, jak to ve světě 
chodí, velká ryba požírá menší, 
a tak došlo i na úspěšného Linsera. 

Ještě v roce 1907 Linserova firma 
od výroby aut ustupuje a výrobu 
včetně technické dokumentace 
přenechává nově založené liberec-
ké automobilce RAF – Reichen-
berg Automobil Fabrik.

První vůz RAF byl vyro-
ben ještě v Linserově dílně 
v  Barvířské ulici č.  18. 
V čele firmy RAF stála elita 
průmyslníků naší oblasti: 
baron Theodor von Liebieg, 
W. Ginzkey z Vratislavic a O. 
Klinger ml. z  Nového Města 
pod Smrkem. Ti přenesli (nikoli 
doslova) výrobu do nové továrny 
v Růžodole, kde byl vyroben i první 
nákladní vůz RAF.

V  roce 1911 byl v  Liberci vyro-
ben automobil pro císaře Františka 
Josefa  I. Zájem o  liberecké auto-
mobily byl značný. Vůz z Liberce si 
koupil i císařův bratr velkovévoda 
Leopold -Salvator, kníže Radzwill 
z Krakova, kníže Rohan ze Sychrova, 
kníže Coloredo -Mansfeld, hrabě 

Clam -Gallas z  Grábštejna, hrabě 
Radetzky, hrabě Kolowrat a desít-
ky dalších pomazaných i  nepo-
mazaných hlav. Výtečná osobní 
auta z Liberce ukončila svou cestu 
z výrobních hal roku 1916. Více se 
dozvíte z brožurky „100 let výroby 
automobilů v Liberci“, kterou vydalo 
Mobile muzeum ČR, Liberec.

K  připomenutí 110. 
výročí výroby prvního automo-

bilu v Liberci se letos 1. října uskuteč-
nila vzpomínková jízda autoveteránů.

Vzpomínkové jízdy se zúčastnilo 51 
účastníků. Start byl u Severočeského 
muzea, odkud se jelo do Motomuzea 
v Borku a potom zpět do Autokempu 
v Liberci. Setkání organizoval Veteran 
Car Club Nisa spolu s  Autoklubem 
Liberec. 

110. výročí prvního automobilu z Liberce
Christian Linser, rodák z Tyrolska, začal vyrábět ve své liberecké dílně v roce 1902 motocykly a v roce 1906 představil na 
6. mezinárodním autosalonu ve Vídni svůj první automobil. Jednalo se o první čtyřválec v tehdejším Rakousko-Uhersku.
Egon Wiener, Miluše Kuntová Oherová
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VYSTOUPENÍ JE připraveno na úterý 
10. ledna 2017 od 18.00 hodin v Lido-
vých sadech Liberec. Vstupenky zakou-
píte v pokladně Lidových sadů denně 
od 9.00 do 18.00 nebo v  Městském 
informačním centru Liberec, v budově 
Nového magistrátu. Více prodejních míst 
na www.evstupenka.cz.

Zarezervovat si je můžete také na 
tel. 482 710 649, 485 101 709. Více na 
www.lidovesadyliberec.cz. Rezervace 
vstupenek platí 5 dní a nelze ji provádět 
5 dní před konáním akce. Vstupenky 
můžete zakoupit také na místě přímo 
v den konání akce.

Vstupenky jsou velmi vhodným 
a  originálním dárkem k  Vánocům 
nejen pro prarodiče, ale i pro rodiče 
a přátele.   placená inzerce

NEJLEPŠÍM DÁRKEM proto bývají 
zážitky, kdy senioři mohou prožít 
a vyzkoušet nepoznané. Práce s tech-
nikou, naučit se nový cizí jazyk nebo 
začít tancovat břišní tance?

To a ještě mnohem více nabízí akti-
vity Komunitního střediska Kontakt 
Liberec, p. o., pro seniory. Zakoupe-
ním přání od Nadace Preciosa, která 
v regionu pomáhá již více než 20 let, 
přispějete na aktivity Kontaktu pro 
seniory.

Andělská vánoční přání můžete 
zakoupit v Centrálním klubu seniorů 
(Palachova 504/7, Liberec 1) nebo 

v Městském informačním centru.
Veřejná sbírka „Vytvoř si svého 

anděla“ podporuje nejen kreativitu 
nakupujících, ale také obdarovaných 
při tvoření zlatých andělů s kameny 
z českého křištálu Preciosa, a navíc 
podpoří instituce, které pomoc 
opravdu potřebují.

V minulých měsících to byl napří-
klad Hospic sv. Zdislavy v  Liberci 
nebo Dětský domov v Jablonném 
v Podještědí. Aktuálně Nadace Preci-
osa mezi svými zaměstnanci prodává 
balíčky andělů pro frýdlantský dům 
seniorů U Spasitele. 

OPĚT PŘIJEDE DUO JAMAHA!
Nejúspěšnější kapela a hvězda TV Šlágr Duo Jamaha 
přijede do libereckého kulturního centra Lidové sady. Duo 
Jamaha zahraje nejen své největší hity, ale přidá také nové písně.

Vytvoř si svého anděla
Blíží se doba Vánoc a každý z nás přemýšlí, čím potěšit 
své blízké. Často si lámeme hlavu nad tím, co dát svým 
babičkám a dědečkům, a víme, že další váza do sbírky není 
to ono.
Michael Dufek

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

21. 11. / 15.00 Viktor Hugo
Beseda s Alenou Šukovou

Cen. klub sen.
3. patro

22. 11. / 14.00 Promítání fotogra�í 
z akcí Kontaktu

Cen. klub sen.
3. patro

25. 11. / 10.00
Antonín Dvořák – Rusalka
Povídání o opeře v Divadelní 
kavárně

Bílá a zelená 
klubovna 
v 5. patře

27. 11. / 13.30 Adventní koncert pro seniory
Vstup zdarma

Obřadní síň
radnice

30. 11. / 15.00 Letem světem – Erupce hory 
Sv. Heleny – Přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

2. 12. / 11.00 Adventní dýňová polévka před radnicí

4. 12. / 13.30 Adventní koncert pro seniory
Vstup zdarma

Obřadní síň
radnice

7. 12. / 13.00 Zimní turnaj v šipkách 
a vyhlášení „Šipkaře roku“ Sál - suterén

10. 12. / 13.30 Adventní koncert pro seniory
Vstup zdarma

Obřadní síň
radnice

10. 12. / 13.30 Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou probíhá každé liché pondělí od 10.30 hodin.
Herní odpoledne – zápolení v různých stolních hrách probíhá každý čtvrtek od 13. 00.
Relaxační cvičení – vhodné pro každého seniora připraveného zlepšit si kondici. Pro-
bíhá každý pátek od 8.00 hodin, 9.00 hodin a 10.00 hodin v sále KSK. Ručník s sebou!
Cvičení na židlích probíhá každý pátek od 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost – cvičení pro seniory v rytmu hudby – každý pátek od 13. 00.
Trénování paměti – každé pondělí od 10.00, od 13.00 hodin nebo od 14.00 hodin 
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Počítačové kurzy pro seniory – každé pondělí, úterý a čtvrtek od 16.00 nebo od 
18.00 hodin (nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Kurzy obsluhy tabletu pro seniory – každou středu od 16.00 nebo od 18.00 hodin 
(nutné se předem přihlásit v Centrálním klubu seniorů).
Aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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NAŠÍM CÍLEM je dostat tento pro-
spekt do rukou co nejvíce seniorů, 
takže jej budeme distribuovat nejen 
v organizacích, které s touto cílovou 
skupinou každodenně pracují, ale 
chceme se dohodnout i s praktickými 
lékaři a lékárníky, aby letáky umístili 
ve svých čekárnách, resp. provozov-
nách. To jsou totiž právě ta místa, 
která senioři navštěvují nejčastěji.

Ofenzíva proti šmejdům přitom 
nepoleví ani v závěru letošního roku, 
kdy chystám jednání s  manažery/ 
majiteli některých zařízení, která si 
šmejdi často vybírají ke svým před-
váděcím akcím. Smyslem je získat 

provozovatele zařízení pro myšlen-
ku nulové tolerance ke šmejdům 
a nabídnout jim prezentaci na webo-
vých stránkách Liberec proti šmej-
dům jako v tomto směru společensky 
zodpovědné firmy.

Jen ve spolupráci s nimi se nám 
totiž může povést podchytit i ty akce, 
které jsou pořádány protizákonně 
(protože nejsou předem hlášeny ČOI) 
a páchají na seniorech nejvíce škod.

Vystřihněte si leták Liberec proti 
šmejdům z našeho Zpravodaje (str. 9 
a 10) a podarujte jím své příbuzné či 
známé seniory! Zvýšíte tím šanci, že 
je šmejdi neožebračí. 

Proti šmejdům už máme i leták
Jen měsíc poté, co jsme spustili webové stránky Liberec 
proti šmejdům (www.liberecprotismejdum.cz), máme 
k dispozici i zbrusu nový leták. Tiskovina shrnuje základní 
rady a varování před organizátory podvodných prodejních 
akcí, tzv. šmejdy, a je určena opět především seniorům. 
Najdete ho též v tomto vydání Zpravodaje na str. 9 a 10.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Bene©ce Kašparovo taškaření se 
uskuteční v sobotu 19. listopadu 
od 15.00 do 17.00 hodin v Galerii 
Lázně, tentokrát „na bazéně“.

Pořiďte si pro sebe či jako dárek 
jednu i  více tašek, a  podpořte tak 
Centrum Kašpar. Výtěžek bene©ce 
pomůže dalším lidem, kteří přesto, 
že pracovat chtějí, stále narážejí na 
předsudky zaměstnavatelů, obtížné 
slaďování práce a rodiny, nízké sebe-
vědomí i  různá společenská očeká-
vání od žen i  mužů. Cílem je získat 
peníze na aktivity, které vedou k zís-
kání a udržení práce.

Slovem provede herec Martin Po-
lách.  www.centrum-kaspar.cz

KAŠPAROVO TAŠKAŘENÍ 
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WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY -NALEZY
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Veronika Hiršalová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty -nalezy. 

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. ŘÍJNA 2016
349/16 batoh – Patrik Fill 31/10/2016

348/16 mop 31/10/2016

347/16 2x bunda 26/10/2016

346/16 4x kabelka, 2x batoh 26/10/2016

345/16 klíče 26/10/2016

344/16
nálezy DPMLJ: 2x mobilní telefon, průkaz – Vu Hong Quyen, sluchátka, protéza, 

ústřižky složenky, kotouč, peněženka – Marek Doležal, hokejka, deštník
25/10/2016

340/16 peněženka – Erika Ježková 20/10/2016

337/16 nálezy DPMLJ: dokument – Jiří Havrda, sluneční brýle, mobil, čepice, deštník 18/10/2016

336/16 doklady – Jan Fabián 18/10/2016

333/16 mobilní telefon 17/10/2016

332/16 nálezy DPMLJ peněženka – Tomáš Šlouf, peněženka, brýle, náramek, deštník 14/10/2016

330/16 osvědčení o měření emisí 12/10/2016

329/16 klíče 12/10/2016

328/16 nálezy DPMLJ: peněženka, boty, taška s oblečením, mobil, deštník 12/10/2016

326/16 mobilní telefon 6/10/2016

325/16 průkaz – Daniel Pol 6/10/2016

324/16 nálezy ČD: kšiltovka, brýle, spací pytel, sako, batoh – Martin Donič 5/10/2016

323/16 průkazy – Daniel Lázok, Miroslav Kula 6/10/2016

321/16 nálezy DPMLJ: 2x vak s obsahem, taška – Michal Žiga 4/10/2016

320/16 peněženka – Tomáš Farkas 3/10/2016

319/16 hodinky 3/10/2016

www.forumliberec.cz

JSME SUPER DÁREK
PRO KAŽDÉHO!

DÁRKOVÉ POUKAZY ZAKOUPÍTE V INFOCENTRU NAPROTI
TERMINÁLU MHD NEBO PŘÍMO NA PASÁŽI OD 26. 11.

NÁKUPEM SPOLEČNĚ POMÁHÁME ONKOLOGICKY
NEMOCNÝM DĚTEM S KAPKOU NADĚJE.

www.forumliberec.cz

KONZULTANT V ENERGETICE
PRO POBOČKU V LIBERCI
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Policie ČR: nález sněžné frézy zn. Toro. Kontaktujte přímo Obvodní oddělení PČR Liberec centrum, Krajinská 487/13.
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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 26. listopadu.

SOUTĚŽ BYLA určena všem karatis-
tům a „kobuďákům“, kteří cvičí jaký-
koliv styl karate a nebo kobudo ve 
věkovém rozmezí od 6 do 40 let jak 
z České republiky, tak i ze zahraničí. 
Soutěžilo se podle pravidel meziná-
rodní světové federace WOF, které 
jsou shodné s  tradičními pravidly 
karate a kobudo prefektury Okinawa.

Tento turnaj přilákal do Havlíčko-
va Brodu závodníky nejen z České 
republiky, ale dalších evropských 
států, kteří zde reprezentovali své 
dojo, oddíly a kluby karate a kobudo.

Liberecký oddíl zastupovali čtyři 
karatisté, kteří si odvezli z  turnaje 
celkem 10 medailí. Kromě medailí 
a umístění, ze kterých máme obrov-
skou radost, vybojoval Michal Zázvor-
ka i pohár 3. nejlepšího bojovníka 
celého turnaje.

Vítek Sigmund sice skončil těsně 
pod medailovým umístěním, ale 
i tak to považujeme za velký úspěch. 
Veronika Zázvorková získala 1 zlatou, 
2 stříbrné medaile (v kategorii 6–9 
let) a zároveň se nominovala na mis-
trovství ČR.

Michal Zázvorka (v kategorii muži 
18+) vybojoval 1 zlatou a 2 stříbrné 
medaile a Miroslava Kurková (v kate-
gorii ženy 18+) 1 zlatou, 2 stříbrné 
a 1 bronzovou medaili, a zároveň tak 
oba potvrdili svou nominaci na mis-
trovství světa v Tokiu příští rok. 

„POVRCH VE staré hale KORT se dočkal první 
takto kompletní rekonstrukce. Nyní hala opět bez 
problémů splňuje ligové standardy pro zápasy,“ 
řekl Lukáš Přinda, ředitel společnosti provozující 
Sport Park Liberec.

„Nový povrch v hale je pro nás podstatným zlep-
šením podmínek našeho domácího prostředí,“ kvi-
tuje opravu jednatel basketbalového klubu Marek 
Klíma. „Kluci si novou podlahu vyzkoušeli již před 
startem sezóny a týmy kategorií U13 a U15 mají za 
sebou i první domácí zápasy,“ doplňuje zástupce 
klubu. Původní povrch palubovky měl za sebou 
pouze dílčí a lokální opravy a blížil se již k hraně své 
použitelnosti. Kompletní rekonstrukce vyšla na 420 
tisíc Kč a proběhla během 20 dnů v závěru srpna.

„Městská sportoviště byla dříve na vedlejší 
koleji, ale město je vlastní a musí se k jejich stavu 
umět postavit. Na příští rok plánujeme opravu 
atletického oválu na Městském stadionu. Povrch 
dráhy má značná poškození a začíná mít negativní 
vliv na pořádané závody,“ říká náměstek primátora 
Tomáš Kysela. 

Liberečtí karatisté oslavují nominace na MS
V polovině října byl pořádán v Havlíčkově Brodě 3. ročník otevřeného turnaje všech stylů 
karate a kobudo. Oddíly Okinawa karate a Kobudo Liberec si odvezly nominace na mistrovství 
světa. 
Petr Zázvorka

Na nové palubovce
Mladí hráči basketbalového klubu 
Kondoři Liberec odehráli koncem září 
první zápasy nové sezóny v hale KORT 
v areálu Sport Parku Liberec na čerstvě 
zrekonstruované palubovce. 
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čtvrtek 24. listopadu a 15. 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

Skipasy jsou 
nyní levnější
VYZNAVAČI SJEZDOVÉHO 
lyžování a snowboardingu, kteří 
již netrpělivě vyhlížejí první sníh, 
a především zasněžené a uprave-
né svahy na ještědském hřebeni, 
se mohou na zimní sezónu připra-
vit s předstihem a výhodněji.

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

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

sportparkliberec.cz

BUĎTE S NÁMI VE SPOJENÍ

#SPORTPARK


