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V čele města je
Tibor Batthyány
Ustavující zasedání nového libereckého zastupitelstva se
odehrálo ve čtvrtek 27. listopadu 2014.
Redakce

Noví liberečtí zastupitelé složili zastupitelský slib a zvolili nového
primátora a jeho čtyři náměstky. Město
po následující volební období povede
Tibor Batthyány z hnutí ANO 2011.
Na místo primátora zastupitelé
navrhli celkem tři kandidáty, Tibora
Batthyányho (ANO 2011), Michala
Hrona (Starostové pro Liberecký
kraj) a Zuzanu Kocumovou (Změna
pro Liberec). Zuzana Kocumová svou
kandidaturu, která vzešla od Jaroslava Zámečníka (SLK), s díky odmítla.
V tajné volbě si pak 22 z přítomných



38 zastupitelů zvolilo jako primátora
Tibora Batthyányho.
Statutárním náměstkem primátora, náměstkem pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace se stal
Jan Korytář (Změna pro Liberec),
kterému dalo svůj hlas 21 zastupitelů. Jeho protikandidáta Jiřího Šolce
volilo 16 z přítomných zastupitelů.
Za náměstka pro technickou správu
majetku města Liberce byl zvolen
Tomáš Kysela (ANO 2011), který získal
v tajné volbě 27 hlasů.
Pokračování na straně 2.
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editorial
Milí Liberečané,

tak mi to primátorování hezky začalo. Navždy
se zapíšu do srdcí Liberečanů jako primátor, který
nedokázal rozsvítit vánoční strom na náměstí.
Z pohledu politických ambicí nejde o žádnou tragédii. Horší je to z pohledu těch metrových lidiček, kteří v doprovodu
svých rodičů chtěli vidět „vánoční zázrak“. Ten se ale nekonal. Školákům už
asi člověk dokáže technický problém vysvětlit, ale těm mrňouskům, pro
které jsou Vánoce stále magické a plné zázraků, to vysvětlíte asi těžko. Je
mi tuze líto každé uroněné slzy a zklamané dětské duše, a pevně věřím,
že zbytek letošního adventu proběhne bez problémů a vše už nám bude
fungovat. Nakonec na druhý pokus jsme strom rozsvítili a myslím, že je
opravdu nádherný.
Celkově nám ten adventní měsíc v Liberci začal fantasticky. Musím říct,
že pokutu, lépe řečeno korekci, 7 miliónů korun za projekt Galerie Lázně
beru jako hodně nepovedený vánoční dárek. Bohužel je to ale fakt, se
kterým se musíme s kolegy vypořádat. Těch úkolů je před námi ovšem celá
řada. Seznamuji se nyní s chodem úřadu i zaměstnanci magistrátu, kteří
přímo ovlivňují život občanů našeho města. Můj život zaplňují i povinnosti,
se kterými jsem úplně nepočítal. Psaním tohoto textu se s jednou z takových vypořádávám. Ano, čtete můj historicky první editorial!
Blíží se závěr roku, který bývá tradiční příležitostí k bilancování. Popravdě řečeno, na začátku roku 2014 jsem si vůbec neuměl představit, jak jej
budu končit. Stal jsem se politikem. Tedy člověkem, o kterém jsem vždy
tvrdil, že voliče nemá obtěžovat svou přítomností, ale má jim nezištně
sloužit. Nakonec je za to placen. Věřím, že řada z vás má na funkci politika
stejný nebo hodně podobný názor. V komunálních volbách jste se vyjádřili a teď je na nás, abychom vás neobtěžovali žabomyšími válkami, ale
abychom pracovali pro město a jeho občany. Za radniční koalici říkám,
že jsme na to připraveni!
Přeji vám, abyste závěr roku 2014 věnovali svým blízkým a prožili společně s nimi krásné vánoční svátky. Krátkou vzpomínku u štědrovečerního
stolu pak věnujte i těm, kteří nedostali od života ty nejlepší karty a jsou
odkázáni na pomoc města, kraje či státu. Pro ně Vánoce až tak krásné
nebývají…
Do roku 2015 nám všem přeji jen to dobré. Liberec a jeho obyvatelé
si to zaslouží.

aktuálně

V čele města je
Tibor Batthyány

Statutárním náměstkem primátora,
náměstkem pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace se stal Jan Korytář

Náměstkyní pro územní plánování,
veřejnou zeleň a životní prostředí byla
zvolena Karolína Hrbková


Dokončení ze strany 1.
Náměstkyní pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí
byla 24 hlasy zvolena Karolína Hrbková (Změna pro Liberec), která neměla
protikandidáta. Náměstkem primátora pro školství, kulturu, sociální věci
a cestovní ruch se stal Ivan Langr
(Změna pro Liberec), jemuž dalo hlas
29 zastupitelů. Ani na pozici tohoto

náměstka nebyl zastupiteli navržen
jiný kandidát.
Poté přišla na řadu volba neuvolněných radních. Těmi byli zvoleni za
Změnu pro Liberec Zuzana Kocumová (24 hlasů) a Josef Šedlbauer
(22 hlasů) a za hnutí ANO 2011 Filip
Galnor (23 hlasů) a Martin Čulík (24
hlasů).

Váš Tibor Batthyány

Liberecký Strom přání
Strom přání na nádvoří liberecké radnice je přístupný do 22. 12.
Do 22. prosince bude stát na nádvoří historické radnice dětmi oblíbený
Strom přání, na který mohou děti i dospělí jako každý rok zavěsit kartičku se
svým přáním Ježíškovi.
Věšet na strom svá přání nebo vzkaz Ježíškovi
mohou ve všední dny v úředních hodinách
magistrátu, v sobotu pak od 8.00 do 14.00
hodin a v neděli od 12.00 do 19.00 hodin.
Z papírových přáníček vylosuje na
začátku příštího roku vedení města
několik desítek těch, která lidem
splní. Vloni se na stromek postupně
vešlo 185 lístků od dětí i dospělých.
Z dárku se radovalo 25 z nich.
Svůj vzkaz Ježíškovi věšely na
strom i celé rodiny. Mezi obdarované patřily rovněž některé
mateřské školy. Akce se letos
koná už devátým rokem.

Náměstek pro technickou
majetku města Tomáš Kysela

správu

Náměstkem primátora pro školství,
kulturu, sociální věci a cestovní ruch se
stal Ivan Langr

Omluva Liberečanům
První adventní neděli pokazil Liberečanům zkrat na
elektrotechnice, kvůli kterému se nakonec nerozsvítil
vánoční strom na náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Z neočekávaných technických
potíží byl zklamaný i primátor Tibor
Batthyány, který krátce před pokusem
rozsvítit vánoční strom zapálil před
zaplněným náměstím první adventní
svíci na adventním věnci.
„Velice mě mrzí, co se stalo, zvlášť
s ohledem na tisíce natěšených
a vánočně naladěných lidí z Liberce
a okolí, kteří v chladný nedělní podvečer dorazili před radnici. Hned na

místě jsme připravili a všem přítomným oznámili náhradní termín pátek
5. prosince. Rozsvícení vánočního
stromu jsme tak spojili s mikulášským
programem.
Chyba sice nebyla na straně města,
přesto se všem Liberečanům za
marné čekání první adventní neděli
omlouváme,“ uvedl primátor statutárního města Liberec Tibor Batthyány.

aktuálně
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Primátor jednal o pokutě
Regionální rada ROP Severovýchod vyměřila městu Liberec pokutu sedm
milionů korun kvůli výběrovému řízení na rekonstrukci Galerie Lázně.
Redakce

Kvůli údajné diskriminační
podmínce, kdy město při výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce lázní požadovalo mj., aby
zhotovitel měl zkušenosti s realizací jiné památkově chráněné
stavby zapsané v Ústředním
seznamu nemovitých kulturních
památek České republiky, dostalo město pokutu.
Diskriminační charakter podmínky odmítá jak Silvie Špryňarová, mluvčí programu Severovýchod, který pro stavbu lázní
dotaci zajišťoval, tak i liberecký
primátor Tibor Batthyány.

„Korekci bezmála sedm milionů korun vyměřila Regionální
rada ROP Severovýchod poměrně zbrkle na základě auditorské
zprávy ministerstva financí.
Jel jsem do Prahy za prvním
náměstkem ministra financí
Lukášem Wagenknechtem
vysvětlit mu, jak situace vznikla,
a že k žádnému pochybení při
zadávání veřejné zakázky na
revitalizaci starých lázní nedošlo.
Výběrové řízení vypsalo
už předminulé vedení města.
S podmínkou, že musí mít
stavebník zkušenosti s rekon-

strukcí historické památky,
souhlasím. Lázně jsou jednou
z nejcennějších památek Liberce a neumím si představit, že
by je rekonstruovala firma,
která něco podobného nikdy
nedělala.
Nešlo o žádné diskriminační jednání, nikomu nevznikla
žádná škoda a tuto podmínku
tehdy nezpochybnila ani žádná
z firem, které se chtěly přihlásit
do výběrového řízení. Teď záleží
na ministerstvu financí, jak se
dál zachová,“ uvedl primátor
města Tibor Batthyány.

Radniční sklípek
po deseti letech ožil

Ve středu 10. prosince vedení Pivovaru Svijany spolu s městem Liberec
představilo znovuzrozený Radniční sklípek. Pro veřejnost se nekuřácká
hospoda v suterénu radnice otevřela sice již 15. prosince, ale až do Vánoc
budou plnit sklípek akce pro uzavřenou společnost. Bez omezení bude
otevřeno po vánočních svátcích.
Zuzana Minstrová
Pivovar Svijany, který má
sklípek v dlouhodobém pronájmu, otevřel v suterénu radnice
svou první značkovou restauraci.
Hosté, jichž se do sklípku vejde
až 250, si poprvé v historii budou
moci vychutnat Svijany z tanku.
Samozřejmostí je kompletní
portfolio svijanských piv. Kuchyň
s převahou tradičních i netradičních českých jídel bude mít na
starost Catering KNL.
Rekonstrukce sklípku probíhaly za přísného dohledu
památkářů i města. Nový interiér navrhlo architektonické
studio Raketoplán, které doplnilo původní sál řadou nových
prvků. Pro obsluhu sklípku
navrhla oblečení módní manufaktura Rodná Hrouda.
„Při našem příchodu na
radnici jsme řekli, že chceme
navázat na to dobré, co se
podařilo udělat vedení města
před námi. Radniční sklípek je
jedním z těchto příkladů. Jsem
rád, že se sem vrátila restaurace,
zažil jsem ji ještě jako student,“
řekl primátor Tibor Batthyány.

„Sklípek má svého genia loci,“
dodal.
Už v roce 1893, a to ještě před
zprovozněním úřednických
prostor nově postavené liberecké neorenesanční radnice,
byla v jejím suterénu otevřena
restaurace Radniční sklípek. Přilehlé prostory byly tehdy využívány jako vinný a pivní sklípek,
a částečně i jako sklad uhlí. Po
druhé světové válce zde sídlila
pivnice Parlament. Sklípek fungoval bez přerušení úctyhodných 100 let. Na začátku 90. let

minulého století jej poničila
velká havárie kanalizace, po níž
byl sklípek několik let uzavřený. Po komplexní rekonstrukci
převzal restauraci v roce 1998
do nájmu Krušovický pivovar
s tím, že část nákladů na rekonstrukci (7,5 milionů korun) splácel podnik jako součást nájmu.
Prostory ovšem pivovar opustil
už v roce 2003, neboť splácení rekonstrukce v souvislosti
s vysokými náklady za energie,
zejména za teplo a elektřinu,
byly pro podnik příliš vysoké.
Město Liberec převzalo
vyklizené prostory v roce 2004.
V roce 2007 liberečtí zastupitelé
odsouhlasili nové využití sklípku.
Do jedné části sklepních prostor
byla po nezbytných úpravách
přestěhována z Domu klavíru
na Šaldově náměstí legendární
Malá výstavní síň, vybudovaná
libereckými fotografy svépomocí v roce 1975. Po přestěhování
v roce 2008 byla přejmenována
na Galerii U Rytíře. Název Radniční sklípek těmto prostorám
zůstal dodnes.

do ÚTERÝ 23. 12.

9.00–18.00 hodin
Vánoční trhy na náměstí před radnicí a v ulici
5. května. Prodej bude ukončen 23. 12. v 15.00
hodin. Provozní doba může být upravena v závislosti na nepříznivém počasí.

pátek 19. 12.

17.00 hodin
Koncert v Novém magistrátu Zpívá vám Carola
– pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

Sobota 20. 12.

15.00 hodin
Vánoční koncert Big`O`Bandu v Novém magistrátu. Tak trochu jiný než tradiční koncert libereckého bigbandu.

neděle 21. 12.

10.30 hodin
Oživlý betlém na schodech liberecké radnice
Vystoupí sdružení V.O.R.E.L. s vánočním pořadem Příchod Panny Marie do Betléma.
13.30 hodin
4. adventní koncert pro seniory se sólistkou
opery Divadla F. X. Šaldy Liberec Věrou Poláchovou v obřadní síni radnice.
18.00 hodin
4. adventní koncert v obřadní síni radnice
Bára Basiková a její komorní recitál, částečně za
doprovodu dětského pěveckého sboru Lesněnky.
Zapálení 4. adventní svíce.

Program libereckých Vánoc
najdete na

www.liberec.cz.

Mnoho dalších akcí na

www.visitliberec.eu
Vánoční program pořádá pro statutární
město Liberec firma Jiří Jaroš Propagace
ve spolupráci s příspěvkovou organizací
Komunitní středisko KONTAKT Liberec
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Sokolovská má vlastní
Na ZŠ Švermova mají ZŠ
radost z matematiky betlém, každý rok se mění
Základní škola Švermova rozvíjí osobnosti svých žáků ve
všech směrech a využívá k tomu rozličných prostředků,
jedním z nich je Hejného metoda, způsob výuky matematiky
a rozvoje osobnosti dítěte.
Lenka Charvátová, ZŠ Švermova
He jného metoda i její
úspěchy vychází z dvanácti
základních principů, jež jsou
propojeny do uceleného konceptu a prakticky ověřovány
již několik desítek let. Radost
z matematiky je principem,
který na základní škole Švermova dominuje výuce.
Učitelé se zde snaží, aby žáci při
matematice pocítili úspěch i upřímnou radost z něj, a byli tak vnitřně
motivováni pro další výuku. Neopomíjí však ani další principy. Základem výuky jsou reálné zkušenosti
žáků. Ti pracují ve známých prostředích a matematické zákonitosti si
ukládají ve schématech, která jsou
pro ně snadno vybavitelná.

Ani role učitele není tradiční. Učitel
je průvodcem a moderátorem diskusí, které jsou součástí řešení úloh,
nesděluje hotové poznatky, pouze
usměrňuje emoce, které bádání,
jehož nezbytnou součástí je i chybování, provází. Učitel není konečnou
autoritou, žáci budují své plnohodnotné poznatky sami a jsou nuceni
o nich neustále přemýšlet, o to cennější pak pro ně jsou.

Světový den Ekoškol oslavili
výsadbou okrasných záhonů
Liberecká ZŠ Kaplického se zařadila mezi stovky Ekoškol po
celém světě, které se na Světový den Ekoškol 7. listopadu
snažily udělat něco pro zlepšení životního prostředí.
Martin Zicháček, ZŠ Kaplického
Školní Ekotým navázal na
předešlý školní rok, kdy se žáci
během ekologicky zaměřeného
projektového dne vyjadřovali
k tomu, co by chtěli ve svém okolí
změnit. Všechny připomínky
sepsali a prezentovali na veřejné
debatě se zastupiteli města, kde
sklidili potlesk. Jedním z bodů na
seznamu byl nedostatek okrasných
záhonů v Doubí.
Škola na debatě získala nové
kontakty a s pomocí zastupitelky
města Karolíny Hrbkové vznikl projekt výsadby okrasných záhonů na
konečné autobusu v Doubí.
Žáci dostali za úkol navrhnout
tvar a umístění záhonů. Nejvíce
se líbil návrh, který obsahoval
symbol naší školy – dubový list. Na
škole proběhla také anketa ohledně barevných kombinací záhonů.
Dopadla neuvěřitelně těsně, tak byl
nakonec zvolen kompromis a na
záhonu se objeví všechny barvy
dohromady.

Každý rok v předvánočním čase
zdobí chodbu na ZŠ Sokolovská
v Liberci keramický betlém. Zvláštností
tohoto betlému je, že ho celý vyrobily
se svými učitelkami děti v kroužcích
keramiky, a že se betlém každoročně
o další postavičky rozrůstá.

Děti potěšily nemocné
vlastními dárky
Žáci se svými učiteli ZŠ U Soudu pokračovali i letos
v předvánoční tradici návštěv institucí s nemocnými
a handicapovanými občany.
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu

Výsadba proběhla v pátek 7. 11.,
práce šla dětem z Ekotýmu pěkně
od ruky a během dopoledne bylo
vše podle plánu vysazeno. Až na
jaře a v létě záhony krásně vykvetou udělají Doubí o něco hezčím
místem. Tímto ale projekt nekončí.
Pokud se květiny ujmou, je možné,
že se budou záhony v následující
době rozšiřovat.
Jak je vidět, i ze školních lavic
je možné měnit svět okolo sebe,
a proto bude ZŠ Kaplického v projektu Ekoškola pokračovat i nadále.
Díky patří všem členům Ekotýmu
za jejich práci na projektu a Karolíně Hrbkové za její pomoc při návrhu
a realizaci projektu.

Počátkem prosince navštívili jedno z oddělení liberecké
nemocnice a domov důchodců ve
Vratislavicích. Cílem bylo popřát pacientům, důchodcům ale i sestřičkám a lékařům krásné Vánoce,
předat jim drobné dárečky a přání.
Pro tuto příležitost je samy vyrobily,
upekly a nazdobily děti. Pro nemocnici žáci 6. a 8. tříd, pro Domov
důchodců děti ze školní družiny
a dívčího klubu.
Podařilo se tak navázat na spolupráci s libereckou nadací Dobromysl a s nadací Kapka naděje, která
spolupracuje s dětským oddělením
nemocnice v Motole. Tam totiž
poputují další výtvarná díla našich
žáků, aby dětským pacientům

zpříjemnila nemocniční prostředí.
Pacienti i důchodci byli překvapení
a dojatí, že je někdo navštívil. Děti
zase poznaly, že i takové drobnosti, jako jsou koleda, vánoční přání
nebo ozdobený perníček, mohou
udělat někomu radost.

neseďte doma
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Liberec ve vašem
mobilním telefonu

Další z informačních kanálů, které začala využívat liberecká
radnice, je mobilní aplikace. Mobilní portál inCity slouží také
jako turistický rozcestník.
Pavel Chmelík
Majitelé chytrých telefonů
s operačními systémy Apple iOS,
Android, a zanedlouho i Windows,
si budou moci listovat úřední
deskou města, aktuálními zprávami i pozvánkami na kulturní akce,
a k tomu si také prohlížet atraktivní turistické cíle, které jim jsou
současně k dispozici na webových
stránkách města www.liberec.cz
a turistickém portále www.visitLiberec.eu.
Výhoda aplikace inCity spočívá
mj. v tom, že umožňuje integraci
dat z již existujících zdrojů, čímž
z velké části odpadá jejich manuální
zadávání, tedy správa dalšího systému. Aplikaci bude navíc možné
v budoucnu rozšířit, například
o nákup jízdenek MHD nebo o přihlašování do systému odbavování
na přepážkách magistrátu. Cena za
implementaci veškerých potřebných dat, kterou za město zajišťuje
odbor sportu a cestovního ruchu,
vyšla na 60 000 Kč bez DPH. Samotná služba inCity je pak poskytována
vývojáři zdarma.

Zájemci o aplikaci si ji mohou
zdarma stáhnout v příslušných
appstorech na svých mobilních
zařízeních. Pak již stačí v seznamu
najít Liberec.
Po zásadních úpravách stránek
města www.liberec.cz a po vzniku
zcela nového portálu www.visitLiberec.eu jde o třetí počin města
v oblastech zlepšování dostupnosti
informací liberecké radnice a rozvoje cestovního ruchu během posledních dvou let.

adventní akce

visitLIBEREC.eu

Dárky nejen pod stromeček

Urbanova Křížová cesta ve věži

Populární český malíř a kreslíř Petr Urban odbočuje ze své cesty kresleného humoru a hodlá
ukázat svým příznivcům i méně známou a méně předvídatelnou část své tvorby. Výstavní
prostory věže Lidových sadů v Liberci se tak staly místem, kde může veřejnost vůbec poprvé
spatřit sedmnáct velkých pláten Křížové cesty Petra Urbana.
Jan Kubánek, ZOO Liberec
Myšlenku vytvořit oleje s biblickým tématem v sobě Petr Urban
nosil už několik let, letos na jaře se
mu ji povedlo přenést netradičně
na sedmnáct pláten.
Kristův příběh, plný tajemství
a krutosti, považuje totiž za nejpopulárnější, nejpoučnější a nejvíce
inspirativní v celé historii lidstva.
Hodně lidí trpělo pro svou víru ještě
víc než Kristus, ale pouze on vstal
z mrtvých.
Autor se rozhodl nedělat uměleckou, ale realistickou Křížovou
cestu. Chtěl, aby v tvářích postav
byla zaznamenána lidská zloba
i beznaděj. Cestu vytvářel více jak
měsíc, nemohl se věnovat ničemu
jinému, nemohl pořádně usnout,

a ani spát, žil dějem nejznámějšího
příběhu světa.
Petr Urban je velmi potěšen
prvním překvapením a zároveň
oceněním lidí, kteří se dosud s jeho
kalvárií seznámili.
Operní pěvec Luděk Vele Křížové cestě požehnal zpěvem ještě
v Urbanově ateliéru, soubor pláten

info

se líbí Ivanu Mládkovi
a Eva Pilarová se zasazuje
o to, aby toto Urbanovo
dílo našlo domov na nějakém důstojném veřejném
místě. Smržovské občanské
sdružení Malé Polsko usiluje o to, aby z kopií obrazů
vznikla poutní trasa mířící
od místa adventního betlému ke kostelu, což nebude jednoduché a levné.
Snad adventní start v Liberci
bude zdařilý a dovede Křížovou
cestu do vítězného konce.
Výstava potrvá do 8. ledna 2015,
přístupná denně od 8.00 do 16.00
za vstupné 20 Kč, studenti a senioři
polovic.

Městské informační centrum Liberec nabízí vánoční dárky: upomínkové předměty, knihy s regionální
tematikou a vstupenky na různé
kulturní a sportovní akce.
Pro více informací, kontakty
a otvírací dobu navštivte webové
stránky www.visitLiberec.eu.
Najdete tam i přehled adventních
akcí, bohoslužby a podobně.

liberecký zpravodaj
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Liberec bude mít
21 školských obvodů
Nově 21 spádových školských
obvodů, tedy o jeden více než dosud, bude mít od ledna statutární
město Liberec. Noví liberečtí radní
na svém prvním zasedání schválili
aktualizovanou podobu obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují
školské obvody spádových základních škol v Liberci.
„Změnu si vyžádal především
vznik nové Základní školy nám.
Míru. Aktualizovaná vyhláška ale
obsahuje i názvy nových ulic a drobné korekce,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální
věci a cestovní ruch Ivan Langr.
Aktualizovaná vyhláška bude od
5. ledna k dispozici na webových
stránkách města, na oddělení školství a kultury a u ředitelů základních
škol. Zápisy k povinné školní docházce se na všech základních školách
zřizovaných statutárním městem Liberec uskuteční ve čtvrtek 22. ledna.

Město podporuje
chráněné bydlení
Také díky příspěvku města Liberec
ve výši 20 tis. Kč vznikne další chráněné bydlení pro duševně nemocné.
Nový byt připravuje v Krásné Studánce obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec. Peníze využije
na dovybavení bytu elektrospotřebiči – pračkou a lednicemi.
Město již v minulosti podpořilo
tento záměr formou dotace z Fondu prevence částkou 34 176 korun
určenou na zakoupení lůžek a matrací.

Odměny zastupitelů
zůstanou stejné
Neuvolněným zastupitelům (tedy
většině, vyjma primátora a náměstků) bude město Liberec měsíčně
vyplácet 910 korun, členům výborů nebo komisí 1 000 korun a jejím
předsedům 2 700 korun. Současně
nadále platí úsporné opatření, které
si zastupitelé odsouhlasili v loňském
roce. Týká se zrušení příplatku podle
počtu obyvatel. Ten byl dříve vyplácen ve výši 540 korun měsíčně.
Výše měsíčních odměn tak zůstane
zatím stejná, jak pro neuvolněné členy zastupitelstva, tak i pro předsedy
a členy komisí rady města a výborů
zastupitelstva města.
Na odměny všem neuvolněným
členům zastupitelstva a předsedům
a členům komisí a výborů města měsíčně město dává přibližně 208 000
korun. Tyto náklady se v příštím roce
nezvýší, pokud zůstane zachován
počet výborů zastupitelstva a komisí
rady města.

Liberečtí radní schválili další
dotaci na obnovu kina Varšava
O poskytnutí dotace 400 000 Kč k dokončení 1. etapy
rekonstrukce kina Varšavy požádal statutární město
Liberec spolek Zachraňme kino Varšava. Radní další
podporu na obnovu kina schválili.
Zuzana Minstrová

Město Liberec již vyčlenilo na nultou
a první etapu tzv. malé rekonstrukce 1,8
milionů korun. Podle spolku Zachraňme
kino Varšava však bude na dokončení
rekonstrukce a uvedení do provozu foyer
v přízemí a prostoru Barrandoff v patře
potřeba dalšího 1,1 milionu korun.
Tuto částku rozdělil spolek na několik dílů: 300 tis. Kč tvoří účelová dotace
Libereckého kraje, dalších 300 tis. Kč
shromáždil spolek z veřejné sbírky,
grantů a členských vkladů, dalších
400 tis. Kč by mělo přidat město Liberec a zbylých 100 tis. Kč slíbilo zajistit
samo sdružení. Poskytnutí účelové
dotace ve výši 400 tis. Kč liberečtí
radní nyní schválili. Rozhodující slovo
budou mít ještě liberečtí zastupitelé.
„Jsme rádi, že nám město vyšlo
vstříc a ještě tak rychle. Zachrání nás

to, protože jsme peníze už investovali do několika věcí, zaplatili ze svého
zálohy. Doufáme, že poskytnutí
účelové dotace schválí i zastupitelé,“
řekl za spolek Zachraňme kino Varšava architekt Jiří Žid s tím, že právě
pro liberecké zastupitele připravil
spolek prohlídku současného stavu
Varšavy.
Nyní probíhající etapa rekonstrukce kina má za cíl vybudovat ve foyer
kinokavárnu a v patře malý kinosál,
kde by se mělo promítat do doby, než
se uskuteční rekonstrukce velkého
sálu (3. etapa).
Tzv. malá rekonstrukce si podle projektu vyžádá celkem zhruba 5 milionů
korun. Účelová dotace 400 tis. korun
půjde na práce, které v kině, jež je
majetkem města, již proběhly.

Rozpočet na rok 2015 bude
schválen v lednu
Rada města odsouhlasila pravidla rozpočtového
provizoria, podle nichž bude město Liberec hospodařit
v roce 2015 do okamžiku, než zastupitelé schválí
definitivní podobu rozpočtu.
Zuzana Minstrová
V souboru opatření je například závazek, že maximální měsíční
výdaje jednotlivých odborů nepřesáhnou 8,3 % jejich běžných výdajů ze
schváleného rozpočtu města a řízených organizací na rok 2014. Po dobu
rozpočtového provizoria dále například nesmí statutární město Liberec
pořizovat řádný dlouhodobý hmotný
či nehmotný majetek, uzavírat nové
smlouvy a sjednávat nové závazky.
„Město nebude provádět žádné
investice s výjimkou těch, které jsou

minimálně z 75 % zajištěny z dotací
nebo vyplývají z již dříve uzavřených smluv,“ upřesnil primátor Tibor
Batthyány. „Přijetí rozpočtu plánujeme již na lednovém zastupitelstvu,“
dodal.
Podle rozpočtového provizoria
město Liberec ve své historii již jednou
hospodařilo, a to první dva měsíce
roku 1999 za primátora Jiřího Ježka.
Není to nic neobvyklého, podobně
už léta postupuje i sousední Jablonec
nad Nisou.
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Představenstvo TSML je
opět v plném počtu
Valná hromada Technických služeb města Liberce zvolila nové
představenstvo společnosti. Zasednou v něm za Změnu pro Liberec
Jaromír Baxa a Milan Porš, za hnutí
ANO 2011 Eva Karhanová Horynová
a Jiří Dušátko a dále Michal Hron za
Starosty pro Liberecký kraj.
Personální složení představenstva musela řešit rada města, která tvoří valnou hromadu TSML,
urychleně právě proto, že na začátku prosince odstoupili z představenstva TSML tři lidé z pěti,
a představenstvo tudíž nebylo
usnášeníschopné. Úkolem nového
představenstva bude příprava změny fungování orgánů TSML tak, aby
politici zasedali v budoucnu pouze
v dozorčí radě. Předsedu si zvolí
sami členové představenstva.

Dohoda s Eltodem je možná
Od roku 2012 trvá soudní spor
statutárního města Liberec se
společností ELTODO-CITELUM.
Město vypovědělo Eltodu smlouvu
o provozování veřejného osvětlení
a světelné signalizace, uzavřenou
v roce 2006. Spol. Eltodo napadla výpověď u soudu, kde se snažila
dokázat, že odstoupení je neplatné.
Nyní poslala firma ELTODO-CITELUM vedení města Liberce svůj
návrh na dohodu o částečném narovnání, tedy návrh na řešení sporu
mimosoudně pomocí dohody. Rada
města se přiklonila k variantě, aby
společnost ELTODO-CITELUM dopracovala a konkretizovala věcný
záměr dohody o částečném narovnání ze dne 2. 12. 2014.
„Jsme připraveni jednat o mimosoudní dohodě, ale potřebujeme
k tomu od společnosti Eltodo konkrétnější podmínky. Samozřejmě, že
budeme usilovat o to, aby následné
částečné narovnání bylo pro město
Liberec co nejvýhodnější,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány.

Liberec může žádat dotace
na kulturní památky
Rada města schválila Program regenerace městské památkové zóny
Liberec 2015–2019. „Nyní můžeme
žádat ministerstvo kultury o dotace na obnovu kulturních památek
v památkové zóně, a je to současně dobrým expertním podkladem
i pro rozhodování v dalších oblastech, například pro plán investic,“
upřesnila Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní
plánování, veřejnou zeleň a životní
prostředí.

www.liberec.cz/rada

z magistrátu

Technické služby jsou
na zimu připraveny
Technické služby města Liberce, a.s., se vedle běžných
činností v říjnu a listopadu připravovaly na zimní údržbu.
Období zimní údržby trvá od 1. listopadu do konce března.
Markéta Šádková, TSML
Zimní údržba spočívá ve zmírňování a následném odstraňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací vzniklých zimními povětrnostními
podmínkami. Jedná se vždy o nejnáročnější období, protože je nutné
reagovat na aktuální klimatické podmínky, které je obtížné predikovat.
V Liberci se o zimní údržbu starají
Technické služby města Liberce na
základě Operačního plánu zimní
údržby komunikací.
Technické služby mají v současnosti k dispozici 62 vozidel: 20
sypačů, 12 traktorových radlic, čtyři
nakladače a další. Ve skladech je na
zimní období připraveno 8 500 tun
soli, 5 000 tun posypové drti a 150 m3
ekogritu, což je ekologicky inertní
posypový materiál na chodníky. Na
zimní údržbě bude pracovat 110 pracovníků ze všech středisek TSML, a.s.
Technické služby udržují přes 400
km místních komunikací I., II., a III.
třídy, 165 km chodníků, parkoviště,
schodiště, přechody, zastávky MHD
a další plochy vlastněné statutárním
městem Liberec.
Časové limity dané Zákonem
o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. na provedení zimní
údržby komunikací jsou díky organizovanosti a připravenosti pracovníků technických služeb o 50 %
kratší. Na tomto úspěchu má velký
podíl vedoucí zimní údržby Ladislav
Šimerda, který v tomto roce povede
již svoji dvanáctou zimní sezonu.

Po skončení spadu sněhu nebo
mrznoucího deště jsou lhůty pro
dokončení zimní údržby na komunikacích a chodnících následující:
Komunikace I. třídy
2 hod (dle legislativy 4 hod)
Komunikace II. třídy
6 hod (dle legislativy 12 hod)
Komunikace III. třídy
24 hod (dle legislativy 48 hod)
Chodníky I. kategorie – 6 hod
Chodníky II. kategorie – 12 hod
Po celé zimní období drží službu
dva dispečinky. Dispečink č. 1 funguje nepřetržitě 24 hodin denně
(tel.: 482 410 317) a dispečink č. 2
funguje v pracovních dnech od
3.00–20.00 a ve dnech pracovního
klidu dle povětrnostních podmínek
(tel: 482 410 498).
Aktuální informace o zimní údržbě
a mapu komunikací dle pořadí důležitosti naleznete na webových stránkách města www.liberec.cz.
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Informace o změnách v registru
vozidel od 1. ledna 2015
Změny platné upravuje novela zákona
o registraci vozidel č. 239/2013 Sb.

Důležité lhůty
Vozidla v nedokončeném převodu (jen odhlášená na nového
provozovatele – vlastníka) je
nutno zaregistrovat nejdéle do
30. 6. 2015. Po uplynutí této lhůty
vozidla zaniknou a nebude možné
je opětovně zaregistrovat!
Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 30. 6. 2013 zaniknou dnem
1. 1. 2016, pokud jejich vlastník v období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 neoznámí na
registru vozidel, kde je vozidlo umístěno
a účel jeho využití.
U dočasně vyřazených vozidel
(tzv. depozit) od data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo
umístěno a účel jeho využití.
Žádost o zápis změny vlastníka vozidla a ostatní změny v registru vozidel
se podávají do 10 pracovních dnů, bez
ohledu na to, zda je nebo není vozidlo
provozováno.
Platnost dokladu o evidenční kontrole
je omezena na 14 dní.

Další změny
Převod vozidla se provádí pouze
v registračním místě posledního
evidovaného provozovatele.
Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. Převod provádí spo-

Změna v možnostech kácení
stromů bez povolení

Svozové dny o vánočních svátcích

aktuální zprávy

LIBEREC.CZ

Nové názvosloví
po 1. 1. 2015
Dočasně vyřazená vozidla

= vyřazená vozidla.
Trvale vyřazená vozidla

= zaniklá vozidla.
Členský stát = státy EU, státy EHP
a Švýcarská konfederace.
Životní situace týkající se registru
vozidel uvedené na webových stánkách
města jsou platné do 31. 1. 2014.

Svoz odpadu v Liberci a provoz sběrného dvora
22. prosince – 3. ledna

povolení pouze ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.

lečně původní a nový vlastník. Případná
plná moc musí být úředně ověřena.
Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje
(přebírá se stávající schválení členského
státu).
Technická prohlídka nových vozidel
dovezených z členských států se nezkracuje.
Možnost vydání značky na přání
a třetích značek (nosiče jízdních kol) se
odkládá do 1. 1. 2016.
Při převodu vozidel registrovaných
v ČR se nevyžaduje platná technická
prohlídka.

Svoz odpadu o svátcích

+420 482 410 317

Od 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti
nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení. Tato
vyhláška upravuje zejména charakteristiku
dřevin, které je možno kácet bez povolení.
Od 1. 11. 2014 je možné kácet bez
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Provoz sběrného dvora Ampérova ul.
22. 12. 2014

7.00–17.00

23. 12. 2014

7.00–12.00

22.–26. 12. 2014

normální svoz. den

24. 12. 2014

zavřeno

27. 12. 2014

mimořádný sv. den

25. 12. 2014

zavřeno

28. 12. 2014

volno

26. 12. 2014

zavřeno

29.–31. 12. 2014

normální svoz. den

27. 12. 2014

9.00–15.00

volno

28. 12. 2014

zavřeno

29. 12. 2014

7.00–17.00

30. 12. 2014

7.00–17.00

31. 12. 2014

7.00–12.00

1. 1. 2015

zavřeno

1. 1. 2015
Pá 2. 1. 2015

čtvrteční sv. den

So 3. 1. 2015

páteční sv. den

V případě problémů se svozy odpadu či s nepořádkem nás kontaktujte na
telefonu 485 243 456.
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Obnova kostela v Ostašově pokračuje

Kostel sv. Vojtěcha v Ostašově prožívá od roku 2011 své znovuzrození. Do péče jej před třemi lety získali členové Spolku
přátel Ostašova, kteří pro jeho záchranu pořádají různé akce. Pravidelní i nepravidelní návštěvníci výstav, koncertů či
divadelních představení pak mají jednou za rok, během adventních koncertů, možnost seznámit se s úspěchy, kterých se
podařilo v daném roce dosáhnout.
Pavla Haidlová, předsedkyně Spolku přátel Ostašova
Srdce kostela – oltář společně
s věčným světlem – prošel renovací
hned v roce 2011. O rok později došlo
na opravy většího rozsahu – sanace
vnitřních omítek a nové rozvody
elektřiny. Pořízeny byly nové nástěnné lampy, které obohatily interiér
kostela a zároveň prosvětlily tmavé
prostory. Současně procházely renovací původní vchodové dveře včetně
kování.
Za další úspěch považují členové
spolku proměnu torza původního
lustru v klenot, který byl slavnostně
rozsvícen během adventních koncertů v roce 2013. V tomto roce byl také
opraven další vzácný kousek – původní hodinový stroj, ke kterému byly
zakoupeny nové ciferníky. Z původních totiž zbyl na věži jen jeden, zcela
nečitelný, který byl sejmut.
Z věže kostela spadl před více
než dvaceti lety kříž i s hlavicí, která
obsahovala téměř osmdesát let staré
listiny. Dokumenty byly uchované
v plátěném sáčku, datované převážně
k roku 1913 a vypovídaly o tom, že při
posledním sejmutí

hlavice zde nebylo nalezeno
žádné poselství, jak bývá zvykem.
Dále obsahovaly sdělení, že během
tehdejší renovace kostela byla na
věž hlavice vrácena. Ta již obsahovala
informace o dění v Ostašově a okolí
z té doby.
První zmínka patřila informacím
o renovaci kostela, která byla umož-

Součástí oprav věžičky je výměna
nebo oprava vadných dřevěných
prvků, sejmutí původní břidlicové
krytiny a nové oplechování. Dne
25. listopadu 2014 byl na vrchol věžičky umístěn nový dvouramenný kříž
a do hlavice pod ním uloženy listiny
a pamětní mince z roku 2014. Mezi
dokumenty jsou tiskoviny ze školy
(seznamy, Ostašovský šotek) a Spolku
přátel Ostašova (Ostashow Times,
historie kostela a spolku). Přiloženy
byly brožury Ostašovský masopust
a Návraty, flash disk obsahující fotografie a kroniku ostašovského spolku,
kousky původní břidlicové krytiny
a mobilní telefon. Jak bylo již řečeno,
kříž bude zdobit věž kostela po více
než dvaceti letech a této slavnostní
události se proto zúčastnili zástupci
Spolku přátel Ostašova i základní
školy.
Na věžičku budou v blízké době
umístěny nové ciferníky, ochranu
před nepřízní počasí bude stejně
jako před lety zajišťovat krytina

něna díky sbírce.
Dále bylo uvedeno,
že 17. srpna 1900
projel Ostašovem
první vlak. Nalezeny
byly seznamy různých
spolků a organizací
(Spolek válečných
veteránů, dobrovolných hasičů, seznam učitelů). Další
informace se týkaly provozu a historie školy. Sáček obsahoval i dobová
platidla.
V roce 2014 se podařilo získat prostředky na opravu věžičky. Finanční
prostředky ze tří čtvrtin zajistil majitel
objektu statutární město Liberec, při-

bližně čtvrtina nákladů bude uhrazena
z prostředků Spolku
přátel Ostašova.
Během prací byl z věže
snesen zvon. Na velmi
špatné a chudé litině
je dobře čitelný nápis
„KE CTI MATKY BOŽÍ
V TĚŽKÝCH VÁLEČNÝCH
ČASECH VĚNOVÁNO
HEDWIGOU POHLOVOU
Z OBER-BERZDORFU č. p.
6, 1918“. Členové spolku se budou
snažit získat peníze na jeho opravu,
do té doby bude zvon umístěn v interiéru kostela.

z břidlice. Na jaře v rámci Ostašovských poutních slavností bude
uveden do provozu i hodinový stroj,
který bude Ostašovákům zase ukazovat čas.

zimní zábava
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Na Ještědu
ani letos
nuda nehrozí
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www.skijested.cz

Hned několik novinek čeká v letošní sezóně na
svazích Ještědu lyžaře a snowboardisty, kteří
netrpělivě vyhlížejí sníh.
Redakce

www.visitliberec.eu
denní skipas sezóna 2014/2015
Dospělí
+ iQLANDIE	
Senior/junior
+ iQLANDIE
Dítě do 150cm
+ iQLANDIE
Rodina 2+1
+ iQLANDIE 2+2

Tou nejlepší letošní zprávou
z ještědských svahů je, že ceny jízdného se nezdražují, zůstaly na loňské
úrovni a navíc přibyly dva nové
výhodné produkty.
„Vyšli jsme vstříc rodinám s dětmi
a přichystali jsme pro ně speciální
rodinné jízdné. Rozšířili jsme i nabídku spojení lyžování se zábavou, a to
v podobě balíčku Z lyží do iQLANDIE,“
říká Jan Svatoš, ředitel Sportovního
areálu Ještěd.
Ačkoliv příroda si s milovníky
lyžování zatím zahrává jako vloni
a sněhu je zatím poskrovnu, jakmile to podmínky dovolí, na Ještědu
zasněžují uměle. „K tomu, abychom
mohli sjezdovky pokrýt alespoň technickým sněhem, potřebujeme, aby
teploty klesaly pod -2 °C. Zůstáváme
optimističtí a věříme, že nám příroda
letos pomůže více než minulý rok,“
doufá ředitel.
I v letošním roce najdou návštěvníci v areálu spoustu zážitků. Již na
16. ledna se chystá pro veřejnost
oblíbená akce S rodinou na Ještěd,
chybět nebude ani další ročník týdenní reality show s ČT Sport na Vrchol,
při které si lyžaři mohou ověřit své
schopnosti a dovednosti. Nejúspěšnější z nich se pak zúčastní kempu
s hvězdami českého lyžařského sportu.

„Kdo lyžování příliš neholduje,
a přesto ho těší pohled na zimní
sporty, přijde si na své při závodech světového poháru skokanů
a sdruženářů, jejichž skokanská
část se bude konat právě na Ještědu a běžecká ve Vesci,“ pokračuje ve
výčtu Jan Svatoš.
Změny, které zpříjemní pobyt
v areálu, se dotknou i oblíbeného
večerního lyžování. Pokladna se
přestěhovala výše, až k vleku ke sjezdovce F10. I letos lyžaře, kteří míří na
večerní lyžování tramvají, přiblíží až
ke kopci skibusy.
„Potěšující je také fakt, že veškeré stravovací provozy, které v areálu
nabízí občerstvení, bude mít v nájmu
nový provozovatel. Při jeho výběru
jsme kladli důraz zejména na pestrou a kvalitní nabídku se zachováním
rozumných cen,“ uzavírá ředitel.
Aktuální informace o dění ve Skiareálu naleznete na www.skijested.cz
nebo na Facebooku.

590 Kč
550 Kč		(lyžování 4 h)
500 Kč
390 Kč (lyžování 4 h)
390 Kč
290 Kč		(lyžování 4 h)
1 330 Kč
1 390 Kč		(lyžování 4 h)
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Liberec se zapojil do kampaně zdravých měst

Liberecký příspěvek do podzimní kampaně Národní sítě zdravých měst ČR a projektu Liberec – Zdravé město se uskutečnil
12. listopadu v Nákupní galerii Plaza. Jedinečná akce – Den zdraví – přilákala během několika hodin svého trvání stovky lidí.
Michaela Putíková
Hlavním cílem Dnů zdraví
je zajímavou formou informovat
občany o tom, jak správně pečovat
o své zdraví, jak je možné předcházet
zdravotním potížím, a zároveň jim
také nabídnout aktivity, které mohou
dlouhodobě přispívat k jejich fyzické
a duševní pohodě.
Po celý den byl připraven program pro veřejnost se zaměřením na
zdravý životní styl. Probíhaly ukázky
zdravého vaření, osobní konzultace
s výživovým poradcem a ukázky různých cvičebních aktivit – jumping,
zumba s Lenkou Šebovou, Port de
bras s Kirou, Alpinning s Lolou, SebeRevolta. Součástí akce byla ukázka
správné péče o chrup a péče o pohybový aparát. Zdarma bylo možné
nechat si změřit krevní tlak a podíl
tuku v těle, čehož návštěvníci akce
po celý den využívali.
O bohatý doprovodný program
se postaraly hudební soubory ZUŠ

Jabloňová – Naštorc, Jablůňka, ARIES,
Apricots, zpěvačka EKI a Mladí liberečtí talenti. Zajímavým zpestřením
akce byla taneční čísla orientální
a kabaretní tanečnice.
Děkujeme všem pořadatelům
i občanům, kteří se třeba jen na chvíli
zastavili a seznámili se s možnostmi,
jak zlepšit péči o své zdraví. Den
zdraví připravilo statutární město
Liberec ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec
a Nákupní galerií Plaza.
Město bude nadále pokračovat
v realizaci podobných kampaní i do
budoucna a naváže tak na stávající
spolupráci s nejrůznějšími libereckými organizacemi.
Pokud vás zajímají další informace
týkající se Zdravého města, navštivte webové stránky projektu www.
liberec.cz/cz/prakticke-informace/
zdrave-mesto/.

Jak udělat trh práce na Liberecku lepším?
Odpověď na tuto otázku Centrum Kašpar hledá i prostřednictvím kampaně Ušij tašku – zaměstnej člověka.
Redakce
„Jsme nadšení, do kampaně Ušij
tašku – zaměstnej člověka nám lidé
posílají nákupní tašky z celé republiky. Sešlo se více než 200 ručně ušitých originálů. V některých dokonce
lidé nacházeli vzkazy od těch, kteří
tašky ušili. Jsme svědky nádherné
vlny lidské solidarity, úplně nás to
pohltilo. Děkujeme všem, kteří Centrum Kašpar podporují,“ řekla organizátorka akce Jana Matyášová.
Jarmila Levko, ředitelka Divadla F.
X. Šaldy, provedla benefiční sobotní
odpoledne 15. listopadu svým slovem
a atmosféra ji strhla. „Nečekala jsem,
že tu bude tolik lidí, atmosféra s taškami je nádherná. Ta energie od dobrých lidí se na nás všechny přenesla.
Sladit práci s péčí o děti nebo někoho
z rodiny je dnes opravdu velmi složité.
Jsem ráda, že jsem mohla podpořit
akci, která pomáhá lidem najít to
správné místo na trhu práce, a že jsou
firmy, které chtějí dělat to nejlepší pro
své zaměstnané.“

V sobotu akce vynesla více než
16 tisíc. Výtěžek benefice ještě není
uzavřený. Některé z krásných tašek
ještě hledají svého majitele a jsou
k dispozici v Centru Kašpar. Akce tedy
nekončí. Podpořit boj proti nezaměstnanosti lze i nadále pravidelným
nebo jednorázovým darem na číslo
sbírkového účtu 37 47 0217/0100.
Centrum Kašpar inspiruje ve slaďování práce a rodiny a pomáhá
lidem, kteří se dostali na okraj
zájmu zaměstnavatelů. Od roku
2005 pomohlo více než tisícovce
žen a mužů. Více jak 600 z nich našlo
zaměstnání. Rekvalifikace úspěšně
dokončilo 700 lidí. Více než 40 firem
získalo doporučení, jak efektivně
zavádět pružná pracovní místa, jak
přilákat do firmy talenty a neochuzovat se o profesionály/ky ve svých
oborech při odchodu na rodičovskou dovolenou nebo do důchodu.
Centrum Kašpar také připravuje
zaměstnavatele na nevyhnutelný

nárůst starších zaměstnaných. Ukazuje, jak při řízení lidí zhodnocovat
jejich rozmanitost.
„Centrum Kašpar je pro nás
srdeční záležitostí. Před lety jsme
jej založili právě s touhou pomá-

hat lidem s návratem na trh práce
a dnes se ukazuje, že spolu s celou
řadou vstřícných firem dokážeme
dělat trh práce lepším,“ uvedla Ivana
Sulovská, předsedkyně o. s. Centrum
Kašpar.
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Podzim života může mít hodně barev

Hůř vidí a slyší, ruce je nechtějí poslouchat a dělá jim potíže každý krok. Přesto může seniorům přinášet podzim života
spoustu radosti, třeba z toho, jaké dělají s fyzioterapeuty pokroky. O tom se v úterý 9. prosince přesvědčili návštěvníci Dne
otevřených dveří v Centru zdravotní a sociální péče Liberec (CZaSP).
Zuzana Minstrová
Bezmála 500 lidí, kteří si nene-chali ujít Den otevřených dveří
v CZaSP, se především zajímalo
o to, jak je v domech s pečovatelskou službou o jejich starší klienty
postaráno. Návštěvníci měli také
příležitost prohlédnout si prostory, které bývají většinou veřejnosti
nepřístupné. Obdivovali například
i nově vybudované zázemí pracovníků v přímé péči.
„Den otevřených dveří jsme
zahájili na okrsku Burianova, kde
jsme lidem představili především
nový domov pro seniory – Kopretinu. Návštěvníci si prohlédli i novou
keramickou dílnu a nedávno vybudované pracoviště fyzioterapie,“
prozradila Lenka Škodová, ředitelka Centra zdravotní a sociální
péče, příspěvkové organizace
města Liberce. „Lidé se zajímali

také o nově zřízené ordinace praktického lékaře, určené pro klienty
naší organizace na okrsku Burianova. Na jednotlivých střediscích
k tomu zhlédli krátkou audiovizuál-

ní ukázku všech služeb, které naše
organizace nabízí,“ doplnila.
Hodně návštěvníků se ptalo na
podrobnosti pobytové odlehčovací služby, na domov pro seniory

Škola z Kateřinek boduje
V říjnu uspořádala Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola v Praze soutěž v první pomoci
pro žáky škol Bezpečnostně právní činnosti. Tříčlenná
soutěžní družstva předváděla první pomoc v modelových
situacích za pomoci běžného vybavení, jako je lékárnička.
Redakce
Do soutěže se přihlásilo šest škol,
každou mohlo reprezentovat jedno
družstvo. Za SOU nábytkářské a SOŠ
Kateřinky to byla trojice „čtvrťáků“
Mach, Malá a Frková. Záchranáři
z Prahy přivezli cenné zlato, když
porazili i družstvo Vyšší odborné
školy zdravotnické.
Vítězstvím udělali velkou radost
nejen paní učitelce Bubeníkové,
která je na zdravovědu připravuje,
ale i ostatním vyučujícím a přede-

vším řediteli školy. Škola v Kateřinkách se podobných soutěží účastní
často, pro studenty je to výborná příprava na praktickou maturitní část ze
zdravovědy a první pomoci.
Studenti oboru Záchranářství
opět prokázali svou kvalitu. Patří ve
svém oboru mezi nejlepší v republice. V loňském roce u maturity
dopadli mezi žáky škol v oboru
Bezpečnostně právní činnosti nejlépe v ČR.

a dále na aktivizační činnosti
organizace, mezi které patří
letos v září otevřená keramická dílna. Zájem klientů i lidí
z okolí DPS Burianova o práci
v dílně předčil podle ředitelky
Lenky Škodové všechna očekávání, neboť je tu stále plno.
„Lidé dostali podrobné
informace nejen o možnostech naší péče, ale také o podmínkách získání bytů v našich
domech. Pro návštěvníky jsme
měli připravené občerstvení,
které nám věnovala firma
Gastron. Té patří velké poděkování, stejně jako našim pracovníkům, že vynaložili velké
úsilí na přípravu Dne otevřených
dveří, a to při zachování běžného
provozu organizace,“ shrnula ředitelka.

Inzerce

Pražská 152/36, Liberec

Přijít si
pro svou
slevovou kartu

se vyplatí!
Nižší ceny
vybraných druhů
antikoncepce
Inzulíny bez
doplatku*
Akční ceny
volně prodejných
přípravků
*Nevztahuje se na speciální formy inzulínů, kde může být doplatek
v důsledku změny úhrady. Bonus platí při výdeji léčivého přípravku vázaného
na recept, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Platnost bonusu
do 31. 12. 2014. Více informací ve Slevolékárně či na www.slevolekarny.cz

www.slevolekarna.cz
velký výběr a osobní vyzvednutí
v Liberci zdarma
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přišlo do redakce
Vážení čtenáři, připomínky a dopisy posílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@magistrat.liberec.cz
AD: památník v ostašově
Chtěl bych reagovat na článek Unikátní památník v Ostašově v listopadovém Libereckém zpravodaji. Pamatuji
hřbitůvek ještě v původní zanedbanosti,
proto se domnívám, že stávající podoba
po nedávné úpravě včetně osazení
tabulí naučné stezky v okolí je vyhovující.

Hřbitůvek je svým umístěním uprostřed polí a luk daleko působivější právě
svou osamělostí a opuštěností. Každý
se tu zamyslí nad pomíjivostí lidského
života a uvědomí si nesmyslnost válek
a konfliktů mezi lidmi. Pochopil bych
rekonstrukci či záchranu chátrající historické stavby, ale nikoliv výstavbu nových
replik baráků, které naši předkové takřka
před stoletím zbourali. A k tomu navíc
projektovaná hospoda, kaple a rozhledna na rovině, nutné přívody energií, komunikace, odpadky, hluk a vše, co
moderní doba vytváří…
Buďme rádi, že máme u Liberce ostrůvek klidu. A těch 100 milionů, které by

nová výstavba údajně stála, dejte raději
na hospic nebo na výstavbu ubytovny
pro bezdomovce a sociálně slabé –
neubývají, spíše naopak. Přidejte raději
turistům-značkařům pár korun na barvy
a mapy, které sem lidi nasměrují.
Příspěvek KČT na turistické značení
od Libereckého kraje je totiž dlouhodobě

nejmenší z celé ČR. A napíše-li p. Rous
knihu nebo brožuru o historii zdejšího
zajateckého tábora tak, aby byla čtivá
i pro mladou generaci, budou sem jistě
rádi s kantory dějepisu přicházet a místo
jim utkví v mysli i bez zamýšlených
megalomanií.

Josef Kosák, Liberec 14
AD: památník v ostašově II.
Po přečtení článku o ostašovském
hřbitově a vyjádření pana architekta
Vávry si dovoluji mým malým odkazem
přispět budoucím generacím…
Smutné, i když krásné místo posledního odpočinku stovek utýraných zajatců,

nevinných obětí války. Kdysi zapomenutý, i když udržovaný, převážně lipový
lesík uprostřed polí. Vy budoucí najdete,
půjdete-li kolem, toto místo a pokloňte
se. Dnes je to oáza klidu, ale tehdy neuvěřitelné lidské bolesti! Nikdy nic podobného lidé nepřipusťme!

M. Strnad, Ruprechtice.
brečel bych závistí
Obracím se na vás jménem obyvatel
Hvězdné ulice. Jsem rád, že město investuje do rozvoje a zlepšení kvality života
na libereckých sídlištích, především do
sídliště Rochlice.
Jako obyvatel Hvězdné ulice bych
velmi uvítal, kdyby byl nějaký ten milion
investován také do lokality Hvězdná,
Skalní.
Za posledních cca 8 let byly provedeny
pouze drobné opravy schodiště, které již
opět chátrá. Nemluvím o zoufalém stavu
prostor pro vyžití našich dětí. Jedno
pískoviště ve velmi špatném stavu, pár
betonových panelů jako pozůstatek
hřiště na basketbal atd.
Když vidím všechna ta dětská hřiště,
přístřešky na popelnice, upravená parkovací místa na sídlišti Rochlice, skoro
bych brečel závistí.
Věřím že se v rozpočtu města, společně s penězi z EU, najdou prostředky i na
zvelebení této lokality. Rád bych jednou
do vašeho Zpravodaje napsal děkovný
dopis, ve kterém budeme všichni chválit vylepšení kvality bydlení v naší ulici
a blízkém okolí.

Jiří Kalina, Hvězdná ul.

Zrušení
úředních dnů
Upozorňujeme návštěvníky magistrátu na změnu úředních hodin
v období vánočních svátků a na
přelomu roku.
Magistrát města Liberec bude
pro veřejnost zcela uzavřen
24.–26. 12., v sobotu 27. prosince,
v pátek 2. ledna a v sobotu 3. ledna.
Navštívit úřad do konce roku bude
možné naposledy na Silvestra ve
středu 31. prosince (do 14.00). Poté
až v pondělí 5. ledna 2015.

Reklama, která
v Liberci funguje

45 500

výtisků každý měsíc

www.liberec.cz/
zpravodaj

Inzerce

LASEROVÉ OŠETŘENÍ HEMOROIDŮ

N AV I G O VA N É U LT R A Z V U K E M
DIODOVÝ LASER CERALASTM E15, 980/1470
KDE:

v ambulanci

JAK:

n
neinvazivně,
bezpečně, bezbolestně, efektivně
sspecificky (vyhledání cévy dopplerem), efektivně
((kontrola cévy dopplerem po ošetření laserem)

A PAK:

okamžitý návrat k práci
o

TEDY:

poprvé neinvazivně vše najednou
p
Husova 76, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 102 265 • w w w . p r i v g a s t r o . c z
190_90.indd 1

26.11.2014 9:54:18

informace 

Ztráty a nálezy
Od 1. 1. 2014 problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález
obci, na jejímž území byl nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do tří let od jejího odevzdání,
připadá věc do vlastnictví obce. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se
předávají vždy na Magistrát města Liberec. Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván
odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby
prokázal, že mu věc náleží.
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na www.liberec.cz/cz/prakticke‑informace/ztraty‑nalezy/.

Seznam věcí nalezených od 3. 11. do 2. 12. 2014
373/14

Nálezy DPMLJ: průkaz na slevu – Ingrid Holá, igelitová taška s obsahem, rukavice,
taška s textilem, naslouchátko, peněženka s léky, taška s obsahem

2. 12. 2014

371/14

Nálezy Českých drah: mikina 4x, kšiltovka

1. 12. 2014

366/14

Nálezy Českých drah: stan – 2x

1. 12. 2014

365/14

Nálezy Českých drah: souprava pro diabetika, mobilní telefon – 3x, monitor,
pouzdro s brýlemi

1. 12. 2014

364/14

Pytlík s plavkami – Dominik Kaiser

363/14

Batoh

362/14

Doklady – Martin Špidlen

28. 11. 2014

360/14

Mobilní telefon

27. 11. 2014

358/14

Klíč - bezpečnostní

25. 11. 2014

357/14

1. 12. 2014
1. 12. 2014

Nálezy DPMLJ: peněženka (Josef Kothaj), finanční hotovost, čepice, malý inhalátor,
látková taška, peněženka s klíči, igelitová taška s obsahem, deštník zn. Doppler

25. 11. 2014

355/14

Taška – Dalibor Serbus

21. 11. 2014

354/14

Sportovní taška

21. 11. 2014

353/14

Peněženka – Kateřina Koutná

20. 11. 2014

351/14

Peněženka – Daniel Nožka

18. 11. 2014

349/14

Doklady – Radovan Holeček

12. 11. 2014

347/14

Klíče

12. 11. 2014

346/14

Nálezy DPMLJ: mobilní telefon – 4x, pouzdro s brýlemi, hůl, deštník, batoh,
rukavice, šátek, klíček, peněženka, rohožka

prosinec 2014
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Jak proniknout na britský trh
Sérii přednášek pro místní podnikatele a živnostníky
připravuje na konec ledna příštího roku v Liberci Britská
obchodní komora ČR.
Zuzana Minstrová
Záštitu nad Britským dnem, na
němž by se měli podnikatelé dozvědět také rady, jak proniknout na trh
Spojeného království, slíbil zástupkyni
komory Silvii Bušniakové primátor
Tibor Batthyány.
Britský den bude vedle seminářů
zahrnovat také například společenský
ples. Podle předběžného plánu by se
měl uskutečnit v Liberci 28. ledna 2015,
což bude historicky vůbec poprvé.
Jeho cílem je pomoci místním firmám
v rozvoji jejich podnikání, proto bude
na programu i prezentace odborníků
z obchodního prostředí Velké Británie.
Účastníci seminářů se zde dozvědí
informace, které jim mohou pomoci
prosadit se mezi konkurencí firem
nejen v České republice, ale třeba i ve
Velké Británii. Dostanou také tipy, jak
se svou společností expandovat na trh
Spojeného království.
„Obchodní komora hledá nyní
v Liberci prostory, kde by mohla část
Britského dne uskutečnit. Ukázal jsem

jim náš Radniční sklípek, byli nadšení,“
uvedl primátor města Tibor Batthyány.
„Záštitu nad akcí jsem jim slíbil, protože jsem přesvědčený, že je důležitá
každá podpora rozvoje místního byznysu,“ dodal.
Na seminářích se účastníci seznámí
i s konkrétními příběhy úspěšných
společností na britském trhu a dozvědí
se o právních a kulturních specifikách
obchodního jednání s britskými firmami. Britský den už má za sebou několik
měst České republiky. Letos proběhl
například v Plzni, Českých Budějovicích,
Hradci Králové nebo v Ostravě.

Inzerce

11. 11. 2014

344/14

Batoh

11. 11. 2014

343/14

Peněženka s klíči

10. 11. 2014

342/14

Kufr

10. 11. 2014

341/14

Karta – Miroslav Jíra

10. 11. 2014

338/14

Klíče

7. 11. 2014

337/14

Struhadlo

6. 11. 2014

335/14

Nálezy DPMLJ: 2 x deštník, pouzdro, firemní karta, 2x telefon

4. 11. 2014

334/14

Doklady - Erik Havrda

4. 11. 2014

333/14

Průk. tlumočníka M. Petřík, průk. ZTP Marek Kreisinger, čtenářský pr. Jiří Čelouch

3. 11. 2014

332/14

Klíče

3. 11. 2014

330/14

Klíče od vozidla Suzuki

3. 11. 2014

vám usnadní práci.
Ušetříte čas
i peníze
Tomáš Ježek
zakladatel Ježek software

Liberecká naděje pro děti
Doslova jako lavina se v Libereckém kraji rozšířila charitativní
akce s názvem Liberecká naděje pro děti z onkologie.
Jana Oršulíková
Vše začalo příspěvkem od Evy P.
ve facebookové skupině Libereckých
maminek, která sháněla hračky k darování do herny na dětském oddělení
onkologie v Motole. Ohlas byl veliký
a bylo nutné založit samostatnou komunitu, kde by byly ucelené informace.
Paní Eva z Liberce na konci srpna
zjistila, že její tříletý syn Jiřík má nádor
na mozku. Po těžkém operačním
zákroku a sérii vyšetření se bohužel
ukázalo, že jde o jeden z nejčastějších,
ale taky nejnebezpečnějších nádorů –
meduloblastom. Jiřík musí nyní každý
týden dojíždět na chemoterapie. Je

to ještě běh na dlouhou trať, ale jeho
rodiče i široká rodina nepřestávají věřit
na zázraky a bojují, seč jim síly stačí.
Proto jsme se rozhodli společně
s Evou aspoň trochu pomáhat a navázali jsme spolupráci s komunitou
Domažlická šance onkoláčkům a s FN
Motol. Facebooková skupina Liberecká naděje pro děti z onkologie vznikla
5. 11. 2014 a má již přes 470 členů. Další
rychle přibývají.
Co všechno je možné darovat, a jak
pomoci nemocným dětem, je možné
zjistit na FB http://1url.cz/aZuc. Kontakt:
Jana Oršulíková, tel. 605 214 566.
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Profesionální a přitom lidský účetní
program s daňovou evidencí
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má!
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Rychlé a inteligentní zadávání dat
Automatizace rutinních operací
Žádné příplatkyy za rozšiřující
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Účetnictví každé 4. firmy v ČR je vedeno
v programech Ježek software. Zjistěte proč …
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Slavnostní zakončení
Senior akademie 2014
Předáním certifikátů absolventům byl 24. listopadu v obřadní
síni liberecké radnice zakončen projekt Senior akademie 2014,
který pro liberecké seniory realizovalo Komunitní středisko
KONTAKT Liberec za finanční podpory ČSOB.
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.
V rámci projektu prošla třicítka
seniorů osmi vzdělávacími bloky se
zaměřením na současnou problematiku. Jednotlivé vzdělávací bloky
vedli odborní lektoři, výuka se vždy
skládala z dopolední odborné části
a z odpolední praktické části.
Cílem projektu bylo vytvoření
skupiny seniorů, kteří se dovedou
orientovat v problematice současného dění, v nástrahách, které na
seniory číhají, a dovedou tyto pro-

blémy řešit. Vyškolení senioři budou
umět poradit i svým „kolegům“ při
řešení životních situací, do kterých
se mohou dostat.
Ohlasy na projekt byly pozitivní
a všichni senioři vyjádřili přání, aby
projekt s tímto zaměřením mohl být
realizován častěji, protože všichni
chápou jako přínosné vytvoření co
největší skupiny seniorů schopných
ostatním radit při řešení obtížných
životních situací.

Program klubu seniorů

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

19. 12. / 10.00

Vánoční koncert
z Vídně
Povídání s N. Vaňkovou

Bílá a zelená
klubovna,
5. patro

21. 12./ 13.30

4. adventní neděle
se sólistkou opery
Divadla F. X. Šaldy Věrou
Poláchovou. Zdarma

Obřadní síň
radnice

31. 12. / 9.30

Silvestrovská procházka
kolem přehrady

Hráz liberecké
přehrady

6. 1./ 14.00

Hudební odpoledne
s Miloslavem Hadravou
a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

7. 1./ 15.00

Starověk od „A do Z“
Nefertiti – ztracená mumie

Cen. klub sen.
3. patro

8. 1. / 10.00

Trénink v kuželně

14. 1./ 15.00

Památky UNESCO v České republice – II. část
Setkání s Ol. Preclíkovou

Arena
Cen. klub sen.
3. patro

Upozornění: Od čtvrtka 24. prosince 2014 do neděle 4. ledna 2015
budou prostory Komunitního střediska Kontakt Liberec uzavřeny.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 5. ledna 2015.
Klub šikovných rukou – liché pondělí od 10.30 ve 3. patře v Palachově ulici. Herní
odpoledne – stolní hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý
pátek od 8.30, 9.30 a 10.30 v suterénu – v sále KSK. Cvičení pro seniory v rytmu
hudby – každý pátek od 13.30 v suterénu v sále KSK. Od čtvrtka 27. 12. do úterý
1. 1. 2013 budou prostory Kontaktu uzavřeny. Provoz bude zahájen 2. 1. 2013.

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

Sojka zprávu nese: Bezdomovci v lese
K pramalé radosti majitele, Lesů ČR, a obyvatel Liberce, kteří do lesa poblíž Horské ulice v Ruprechticích rádi chodívali na
procházku, na houby, zasportovat si a nadýchat čerstvého vzduchu, se zde nedávno objevili noví obyvatelé.
Albert Faust, odbor sociální péče
Nebyla to nová lokalita pro
skládku odpadů, ale několik zatoulaných bezdomovců. Existencí, které
už unavil rušný život v městských
parcích, luxus ubytoven, nepohodlí
laviček v centru. Romantiků, kteří
zatoužili po tom, aby jim při kolotání vína v hrdle nad hlavami zpíval
drozd a nerušil je protivný zvuk sirén
a nemístné povely strážníků.
Nudně idylické místo mezi smrky
se záhy změnilo v tak bizarní konglomerát veteše, jakou by si ve své
surrealistické mysli nedokázal představit ani Jan Švankmajer. Zdálo se,
že jediným možným vysvětlením
toho, proč se podivíni obklopují
odpadky, byl logický záměr odpudit
již zdaleka možné návštěvníky.
To, že puch a genius loci místa
přivábil krysy, bylo pak vítaným vedlejším produktem obranné strategie
osadníků. Tam, před plachtovým

příbytkem, kde by revizní technik
marně v mlází hledal nějaký komín,
šlehaly plameny z litinových kamen
s plotnou. Dřeva, papíru, pryže, PET
lahví a dalšího příhodného topiva
bylo v okolí dostatek.
První, komu začala progresivní
devastace majetku kupodivu vadit,
byl správce – Lesy ČR. Ten požádal

pracovník, který k bezdomovcům
vedl monolog o obecném ohrožení,
možnostech státní sociální pomoci
i alternativě k jejich nekonvenčnímu
stylu života, záhy pochopil, že ve
svém výkladu zřejmě používá pro
publikum příliš mnoha nesrozumitelných výrazů, například slov jako
hygiena, ubytovna, lékař, práce…
Na závěr setkání byl striktně oznámen termín likvidace tohoto bizarního urbanistického „skvostu“ s tím,
že by při úklidu skládky byla vítána
i jejich pomoc. Obyvatelům lesního
o pomoc městskou policii a oddě- squatu se však navrhovaný termín
lení sociálních činností Magistrátu nezamlouval, kolidoval totiž s otevíměsta Liberec. Setkání všech přímo rací dobou nedaleké „Nápojky“.
na místě provázel údiv. Ze strany příV dohodnutý čas se na místo
chozích údiv nad neskutečně děsi- dostavila početná skupina pracovnívou realitou a údiv bezdomovců nad ků Komunitních prací Liberec, o.p.s.,
tím, že se někomu může zvelebování kterým se po několikahodinové namálesa dle jejich industriálně-futuristic- havé práci podařilo uvést lesní prostor
kých norem nelíbit. Přítomný sociální opět do původního stavu.

kultura
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VÁNOČNÍ DÁREK Z DIVADLA F. X. ŠALDY

18. 12. Musica Dolce Vita
20. 12. Divadlo Palace: Velká zebra
20. 12. Psychopatovo velmi pozdní odpoledne
21. 12. Taneèní odpoledne pro seniory
21. 12. Jarret a Ošancova naivní hudební škola
22. 12. Od Karibiku k Mayským pyramidám
27. 12. Reprezentaèní ples Tanèírny
30. 12. Screamers: Vánoèní tyjátr
12. 1. Rusko, zemì krásná i nebezpeèná
15. 1. Cum Decore
16. 1. Ples v pyžamu
17. 1. Vítání nového rocku
18. 1. Malina brothers
Kulturní a spoleèenské centrum LIDOVÉ SADY
pokladna otevøena dennì 8.00 - 18.00 h, tel 482 710 649

Dárkové poukazy, blokové předplatné
i novinku lze uplatnit pouze v pokladně
Šaldova a Malého divadla! Podrobné informace o nákupu a podmínkách naleznete na
www.saldovo-divadlo.cz

Kupte svým blízkým kulturní
zážitek a pozvěte je do Divadla F. X.
Šaldy. Předplatné v dárkové krabičce
– vyberte pro své blízké předplatné do divadla na rok 2015. Vybírat
můžete z nabídky 15 předplatitelských skupin.
Dárkové poukazy v hodnotě 300,
500 a 1000 Kč – umožňují nákup
vstupenek na vámi vybrané představení do Šaldova i Malého divadla.
Blokové předplatné – umožňuje získat vstupenky se slevou na
představení dle vlastního výběru.
Blok obsahuje 10 kuponů, které si
divák vymění za platnou vstupenku
v pokladně.
N O V I N K A – Vánoční dárkový
poukaz na balet Louskáček.
K tomuto dárkovému poukazu na
představení 31. ledna 2015, kterým
můžete obdarovat i své děti, dostanete navíc PEXESO baletního souboru DFXŠ.

Reklama, která v Liberci funguje

45 500

výtisků každý měsíc

www.liberec.cz/zpravodaj
Inzerce

Lidé z celého Liberce a okolí se v podvečer 5. prosince sešli před radnicí, kde
sledovali tradiční příjezd Mikuláše a pak druhé, tentokrát již úspěšné, rozsvěcení
vánočního stromu. Této milé povinnosti se uprostřed zaplněného náměstí ujal
primátor Liberce Tibor Batthyány. 
Foto: Jan Vrabec

Vratislavice mají nové vedení
V podzimních komunálních volbách do zastupitelstva
Vratislavic získali téměř padesát procent voličských hlasů
Starostové pro Liberecký kraj.
Vratislavice nad Nisou
Nebývale silný mandát umožnil bezproblémové povolební jednání
a na ustavujícím zastupitelstvu 10. listopadu 2014 byl do vedení obce opět
jmenován starosta Lukáš Pohanka
(SLK).
Místostarostou Vratislavic byl
zvolen letitý zastupitel Jiří Mejsnar
(SLK). Dalšími členy Rady Městského
obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou jsou Vladislav Krušina (SLK),
Vladimíra Hoření (SLK) a Lenka Tarabová (Volba pro Vratislavice).
Do patnáctičlenného zastupitelstva

Vratislavic byli kromě výše zmíněných
radních zvoleni následující reprezentanti obce: Marek Bydžovský (SLK),
Otto Dvorský (SLK), MUDr. Zuzana
Kofferová (SLK), Zbyněk Nýdrle (SLK),
Hana Šimková (SLK), Jakub Trakal
a Aleš Preisler (Pro sport a zdraví),
Pavel Jeništa (ČSSD), Jaroslav Sýkora
(ODS) a Otto Hartig (KSČM).
Všichni nově zvolení představitelé Vratislavic by tímto chtěli poděkovat občanům za jejich účast ve
volbách a především za projevenou
důvěru.

Hyundai auto Koutek s.r.o.

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel.: +420 482 321 453 • e-mail: hyundai@autokoutek.cz • www.hyundai.autokoutek.cz

31. 12.
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Noční závod s čelovkami

Novoroční
výstup
na Ještěd

Novinku má pro sezonu 2015 přichystanou největší seriál závodů v běhu na lyžích SkiTour:
prolog celé sezony obstará noční závod s čelovkami. ČEZ Bedřichovský Night Light
Marathon bude 30. prosince první ze šesti zastávek.
Tomáš Leixner
Bedřichovský Night Light
Marathon není unikátní jen tím, že
se jede pod rouškou tmy a že budou
na trati závodníky doprovázet hořící
ohně. Jako jediný závod celé tour se
pojede ještě v roce 2014 a výhradně
volným stylem.
V termínu 9.–11. ledna 2015 bude
SkiTour pokračovat legendární ČEZ
Jizerskou 50, která byla v předchozích
sedmi letech otvíracím závodem.
V dalším pokračování sezony ovšem
nezůstal kámen na kameni. Následo-

Opět medaile!
Úspěšný liberecký aerobik.
První prosincový víkend se
v Bratislavě konalo 4. finálové kolo
Poháru federací mezi závodníky
České republiky a Slovenska. Sport
Aerobic Liberec, oddíl gymnastického
aerobiku z Aerobic centra na sídlišti
Kunratická a nově i ze Sport centra
v Pavlovicích, na této soutěži reprezentovaly závodnice ve všech čtyřech
věkových kategoriích, které se velice
úspěšně předvedly v 25 závodních
sestavách.
Libereckým děvčatům se pod
vedením trenérek Heleny Niklové
a Barbory Svatošové podařilo v tomto
kole vybojovat celkem 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile!
Absolutně nejúspěšnější kategorií byla kategorie starších žákyň.
V konkurenci 34 jednotlivkyň doslova
vybojovala stříbro Sabina Drapáková. Na 3.místě byla a bronz získala
Simona Vykoukalová. Mezi trojicemi
nenašly konkurenci a získaly zlatou
medaili Sabina Drapáková, Simona
Vykoukalová a Markéta Kosejková,
které si další zlato odvezly i z kategorie skupin, ve které se jim podařilo
zvítězit ještě společně s Veronikou
Smetaníkovou a Karolínou Rozkovcovou.

vat totiž bude Kašperská 30, která se
stěhuje s pozdního únorového termínu. Na přelomu ledna a února zůstává
Orlický maraton, po němž následuje
dvoutýdenní pauza a Karlovská 50,
jež byla původně na konci ledna. Celé
putování po českých horách uzavře
JeLyMan v Jeseníkách.
„Od sezony 2015 máme velká
očekávání, protože jsme udělali
několik zásadních změn. V první
řadě získala celá SkiTour unikátní
noční prolog v podobě ČEZ Bedři-

chovského Night Light Marathonu,
který má díky svému termínu mezi
Vánoci a Novým rokem obrovské
kouzlo. Zároveň jsme se rozloučili
s Jilemnickou 50, což nám umožnilo
lépe rozložit závody do celé zimy
tak, aby měli závodníci více času
na odpočinek. Jsem si jistý, že před
sebou máme, i díky dalším novinkám, které budeme postupně představovat, velmi zajímavou zimu,“ říká
David Douša z organizačního týmu
SkiTour.
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distribuce zpravodaje

tričko Tygr
dětské

kalendář

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje je
22. prosince

triko Tygr

295 Kč

od

Tradiční výstup od konečné
tramvaje v Horním Hanychově
až na vrchol Ještědu.
Start a zároveň výchozí bod
celé akce je v Horním Hanychově na konečné tramvaje MHD
a účastníci se pravidelně scházejí
nejpozději v půl deváté ráno. Trasa
pochodu samotného vede po
modré turistické značce a zahrnuje zhruba čtyřkilometrovou trasu
ústící na vrcholu Ještědu. Předpokládaný čas dosažení cíle výstupu
je odhadován na 14. hodinu.
Prezentace v Horním Hanychově u turistického informačního centra 1. ledna od 8.30 do
11.30 hod. Motivací pro všechny
účastníky je obdržení kovového
odznaku, speciálního pamětního
listu a příležitostného razítka KČT.
Pro doplnění ještě uvádíme informaci, že výstup na Ještěd se koná
za každého počasí.

klíčenka

95 Kč

trumpeta

79 Kč

souprava adidas

1 699 Kč

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

