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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Premiéra nových adventních trhů
Letošní liberecké Vánoce přináší několik změn. Město má novou výzdobu v centru
a poprvé jsou sváteční světla ve větším rozsahu také v Moskevské ulici. Do svátečních
světel je přioděna také samotná radnice a zcela nové jsou také stánky adventního trhu.

LIDÉ ŘEKLI,
CO JIM VADÍ

Liberečané přišli na veřejné
fórum říci, co v jejich městě
funguje dobře, a co si naopak
zaslouží větší pozornost.

VEŘEJNÉ FÓRUM by mělo probíhat
každoročně. Lidé tak dostali příležitost mluvit s odborníky a určili deset
největších problémů města Liberec,
na jejichž řešení se radnice přednostně zaměří. Přispět k tomu mohou
i čtenáři Zpravodaje. NA STRANĚ 9.
V NOVÉM. Vánoční trh a adventní program před libereckou radnicí letos poprvé zajišťuje městská společnost Elset, která zvolila stánky ve
stylu hrázděných Valdštejnských domků. Samozřejmě s nezbytnou vánoční výzdobou. Vánoční tržiště s pódiem a centrálním barem bude
Foto: Pavel Chmelík
v provozu do 23. prosince, každý den se mohou návštěvníci těšit na doprovodný adventní program. 

Ještěd směřuje do rodiny špičkových
evropských lyžařských středisek

Areál na Ještědu má šanci stát se moderním lyžařským střediskem s celoročním využitím.
Významný rozvoj slibuje slovenská společnost Tatry Mountain Resorts (TMR), která si chce
stávající prodělečný areál od města pronajmout na pětadvacet let.

NOVÁ ČTVRŤ
V CENTRU
Za čtyři pět let by mohlo dojít
ke zvelebení jedné z největších
ostud Liberce, jámy na
Perštýně.

Jan Král
KROMĚ PŘEVZETÍ úvěru a závazků
plánuje TMR investovat do rozšíření
a zkvalitnění skiareálu přes 670 miliónů korun. Chystá širší a nové sjezdovky, rychlejší a kvalitnější zasněžování,
moderní lanovky, bohatší nabídku
doplňkových služeb pro návštěvníky,
kvalitní gastroprovozy, tak jak je dnes
už standardem v elitních evropských
střediscích.
„Těší mě vážný zájem takto silného
investora s bohatými zkušenostmi
a know-how v oboru, který z Ještědu
dokáže do několika málo let vybudovat špičkové příměstské středis-

ko. Ještěd se stane atraktivnější pro
turisty a Liberečané rázem získají
mnohem širší možnosti trávení volního času. Věřím, že nepřevládnou

„Společnost TMR počítá

s vybudováním dvou
nových modrých tratí
i nových lanovek.“

politické hry a dotáhneme tento projekt do konce. Bavíme se o investicích
v řádu stovek miliónů korun, a to jsou
peníze, na které by město nemohlo
nikdy dosáhnout. Navíc bude ku pro-

spěchu nás všech, když přenecháme
řízení areálu profesionálům,“ uvedl
primátor Liberce Tibor Batthyány
s tím, že většina investic je závislá na
nezbytné změně územního plánu.
„Chceme s firmou TMR napřed podepsat memorandum o společném
postupu,“ doplnil.
O dlouhodobém pronájmu jedná
primátor Liberce Tibor Batthyány už
od loňského roku. K podpisu smlouvy
by mohlo dojít na jaře příštího roku.
Podmínkami pronájmu se budou
napřed zabývat zastupitelé města.

Pokračování na straně 2.

SPOLEČNOST LIF má v plánu
vybudování technologického centra
s komplexem několika administrativních budov, bytových domů,
domova pro seniory, podzemního
parkoviště…  ČTĚTE NA STR. 11.
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
Vánoce se nezadržitelně blíží, což je vidět
i v centru města, kde vládne kouzelná sváteční
atmosféra. V designu adventní výzdoby a pojetí
vánočních trhů mělo město v minulosti velké
rezervy a já jsem velice rád, že se nám Liberecký advent podařilo pozvednout minimálně o úroveň výše. Pro co nejhezčí vánoční atmosféru jsme
pro vás poprvé ozdobili i historickou radnici a ve větším rozsahu také
Moskevskou ulici. Oblíbené vánoční trhy pak trvají výrazně déle, mají
nesrovnatelně atraktivnější výzdobu, pestřejší nabídku a vévodí jim zastřešený vánoční bar, v němž se můžete zahřát, a odkud můžete sledovat
kulturní program na pódiu před Neptunovou kašnou. Podle ohlasů, které
se ke mně dostaly, se vám nový styl Libereckého adventu líbí, z čehož mám
opravdu radost, a mohu vám slíbit, že příští rok na tento trend navážeme.
S blížícími se Vánoci už jsme si užili i sněhu a doufám, že letošní zima
konečně přinese ty správné podmínky pro lyžaře. V této souvislosti jsem
velmi rád, že se nám podařilo najít společnou řeč se slovenskou společností Tatry Mountain Resorts (TMR), která si chce od města pronajmout
areál na Ještědu a investovat do něj přes půl miliardy korun. Prodělečný
areál by se tak rázem proměnil ve špičkové středisko evropských parametrů s celoročním využitím. Je to senzační představa, ale zcela reálná,
protože TMR je ve svém oboru jedničkou a ještědský areál má díky své
příhraniční poloze obrovský potenciál. Věřím, že tento projekt dotáhneme
do úspěšného konce a že ho nepřekazí žádné politické hry, protože další
taková příležitost už se nemusí opakovat. Pro město by to byl krásný
vánoční dárek.
Na závěr chci tradičně poděkovat za spolupráci svým kolegům a všem
zaměstnancům, kteří se podílí na zajištění chodu města. Právě jim patří
velký dík za letošní vítězství našeho úřadu v prestižní anketě Přívětivý úřad, které svědčí o tom, že náš směr je ten správný. Dále děkuji za
odvedenou práci ředitelům a zaměstnancům městských příspěvkových
organizací a také kolegům zastupitelům. Společně se snažíme, aby byl
Liberec příjemným místem pro život, a především městem, na které
budou jeho občané hrdí. Věřím, že i v roce 2016 jsme se v tomto snažení
posunuli znovu o kus dál.
Jménem statutárního města Liberec vám přeji krásný zbytek adventního období a krásné vánoční svátky s vašimi nejbližšími. A protože sedmička je šťastným číslem, tak věřím, že nás všechny čeká úspěšný rok 2017.
Přeji vám, ať do něj vykročíte tou správnou nohou! ￼
Váš Tibor Batthyány


« Ještěd směřuje…
Dokončení ze strany 1.
Nejen pro ně, ale i pro širokou
veřejnost připravila společnost TMR
v čele s předsedou dozorčí rady
Igorem Rattajem a generálním ředitelem Bohušem Hlavatým na liberecké
radnici 21. listopadu prezentaci, kde
představila svoji vizi. O velkém zájmu
o budoucnost ještědského areálu
svědčil zcela zaplněný jednací sál.
„Vidíme v Ještědu velký potenciál.
Má také skvělou dostupnost. Máme
zájem areál rozvíjet komplexně, přičemž byť jen malým zásahem dokážeme udělat velký pokrok v jeho
rozvoji. Návratnost celkové investice je deset až dvanáct let,“ řekl Igor
Rattaj, jehož společnost patří mezi
nejsilnější provozovatele horských
středisek a turistických služeb ve
střední a východní Evropě. TMR provozuje největší lyžařská střediska ve
Vysokých a Nízkých Tatrách, ale také
polský Szczyrk a nedávno vzkříšený
areál ve Špindlerově Mlýně. Právě
v tomto krkonošském středisku
dokázala firma při stejném množství
návštěvníků několikanásobně zvýšit
ziskovost. Kromě Ještědu má zájem
provozovat i významná střediska ve
Švýcarsku či Rakousku.
Vylepšený areál by chtěl oslovit
rodiny s dětmi. Nalákat je má večerní lyžování a nové lehčí tratě pro
začínající lyžaře. Za samozřejmost
považuje TMR spolupráci se sportovními kluby a místními podnikateli
v cestovním ruchu.
Představa TMR o budoucnosti
areálu je velmi ambiciózní. Slovenský
gigant hodlá na Ještědu vybudovat
areál, který bude mít co nabídnout
Inzerce

OMEZENÍ PROVOZU MAGISTRÁTU
Uzavření magistrátu a stavebního archivu 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 záležitosti na magistrátu ve čtvrtek 29. 12.
Ve dnech 27. 12. 2016 – 30. 12. 2016 bude z provozních důvodů uzavřen
pro veřejnost stavební archiv.

Inventura v Městském informačním centru
2. ledna 2016 bude Městské informační centrum Liberec z důvodu inventury po celý den zavřeno.

Igor Rattaj
nejen v zimě, ale v průběhu celého
roku. Chce podstatně rozšířit stávající sjezdovky a kompletně je osvětlit,
aby sloužily i pro večerní lyžování.
Dnes je osvětlená pouze jediná.
Vylepšit se musí hlavně zasněžování. S tím souvisí i výstavba
nových retenčních nádrží. Firma
počítá i s vybudováním dvou nových
modrých tratí a investicí do nových
lanovek. V plánu je i výstavba unikátní, kilometr dlouhé sáňkařské
dráhy. K tomu všemu přibudou nové
restaurace, bufety, půjčovny a lyžařský servis.
To, že areál na Ještědu potřebuje silného investora, doporučila
poslední hloubková kontrola hospodaření městské společnosti Sportovní areál Ještěd, která se nyní o areál
stará.
Doporučení auditu je jednoznačné: pokud má areál významně zvýšit
svoji návštěvnickou atraktivitu pro
zimní i letní provoz, vyžaduje vysoký
objem investic nejen do sjezdových
tratí, ale i do veškeré infrastruktury a volnočasových služeb, které
jednak přilákají návštěvníky na
dlouhodobější pobyty a také získají návštěvníky, kteří se budou rádi
vracet.
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Město chce zasněžovat
okruh ve Vesci

Pilotní projekt zasněžování zhruba 2,5 kilometru
dlouhého běžkařského okruhu v areálu ve Vesci připravil
primátor Tibor Batthyány ve spolupráci s lyžařským
oddílem Dukly Liberec a Svazem lyžařů ČR.
Jan Vrabec

PO NEZBYTNÝCH úpravách čerpací
stanice by se v případě příznivého
počasí mohla sněžná děla ve Vesci
rozjet už v polovině ledna. Trať se naposledy zasněžovala v roce 2013.
„Nechci se smířit s tím, že máme ve
veseckém areálu připravenou funkční zasněžovací technologii, která leží
ladem a chátrá, zatímco místní běžkaři
musejí po práci jezdit do Bedřichova
nebo ještě dál. Vesec má velký potenciál a jsem si jistý, že při kvalitně připravené trati si najde stovky, ne-li
tisíce příznivců,“ uvedl primátor Tibor
Batthyány.
Spolu s vedoucím trenérem lyžařského oddílu Dukly Liberec Michalem
Georgievem se proto na konci listopadu
vydal hledat inspiraci do Vrchlabí, kde
úspěšně funguje podobný běžkařský
okruh. „Hledali jsme způsob, jak trať ve
Vesci zasněžovat a provozovat co nejefektivněji a s co nejnižšími možnými
náklady. Je jasné, že v areálu budeme
muset svítit, protože nejvyšší návštěvnost se dá očekávat v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Také jsme
se utvrdili v tom, že v případě Vesce není
efektivní stříkat umělý sníh přímo na
trať, ale na hromadu, odkud se bude

rozvážet a rozhrnovat po trati. V současné době zjišťujeme předpokládané
náklady na zajištění provozu a pracujeme na tom, jak zredukovat výkon čerpací stanice, která žene do areálu vodu
z nádrže u Kolory,“ řekl primátor.
Čerpací stanice, která vznikla v rámci
příprav MS v klasickém lyžování 2009,
je energeticky extrémně náročná, protože je dimenzovaná na 27 koncových
zařízení. „Na zasněžování okruhu nám
jich bude stačit maximálně deset,“
upřesnil primátor a připomněl, že na
přípravu kvalitního podkladu je potřeba alespoň pětistupňový mráz.
Úpravy potřebných technologií
zaplatí město. Na nákladech na zasněžování a úpravu trati se pak bude
finančně podílet i Svaz lyžařů ČR, konkrétně Úsek běžeckých disciplín. Podle
vedoucího trenéra lyžařského oddílu
Dukly Michala Georgieva jde o krok
správným směrem.
Pokud se projekt osvědčí, bude
zasněžování ve veseckém areálu fungovat každoročně. Na úpravu okruhu
by do budoucna mohli přispívat i sami
lyžaři. „Například formou placeného
parkování nebo nákupem suvenýrů,“
doplnil primátor Tibor Batthyány.
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V centru skončily opravy ulic
Radnice ve spolupráci s vlastníky inženýrských sítí koncem
listopadu dokončila kompletní rekonstrukci dvou ulic
v centru města – Šamánkovy a Oblačné.
Jan Král

OPRAVY SI vyžádal havarijní stav
vozovek, chodníků a sítí. Nové je i veřejné osvětlení.
„Jsem upřímně rád, že se nám daří
dokončovat stavby před termínem,
zejména ty infrastrukturní. Po Šamánkově a Oblačné považuji za důležité
ještě otevření ulice Dr. M. Horákové,
které proběhne v polovině prosince,“
řekl primátor Liberce Tibor Batthyány.
Obnova obou ulic patřila do letošní
série oprav komunikací v rámci sdružených investic. Jde o dohody mezi
vlastníky sítí a městem, tento postup
přináší dva pozitivní efekty. Prvním je
podstatná úspora peněz, protože na
celkových částkách za opravy povrchů
se podílí všechny strany. Druhým je ten,
že není nutné opakovaně rozkopávat
povrch kvůli dalším opravám.
Šamánkovu ulici město slavnostně
otevřelo v úterý 29. listopadu, řidiči
tudy ale mohli projet už o sedm dní
dříve. Oprava této důležité spojnice
Tržního náměstí a Masarykovy ulice
probíhala od června po celé ploše.
Důvodem byla rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynovodu, nově jsou
nasvíceny přechody pro chodce. Město

Liberec do rekonstrukce investovalo
3 738 900 Kč vč. DPH. Zhotovitelem
stavby byla firma Eurovia CS, a.s.
Také Oblačná ulice prošla celkovou
opravou povrchů a zároveň s vlastníky
inženýrských sítí proběhla rekonstrukce podzemních vedení. Ulice byla zprůjezdněna začátkem listopadu. Město
Liberec za rekonstrukci, kterou prováděla společnost Strabag, a.s., zaplatilo
5 739 271 Kč vč. DPH.

Inzerce

Před nebezpečím budou řidiče
varovat světelné tabule
Na hrozbu náledí, silného větru, mlhy, kolony a další
nebezpečí upozorní řidiče v Liberci nové světelné tabule.
Radnice jich chce na území města rozmístit třináct,
podobný bude i počet meteohlásek, které budou potřebné
údaje pro tabule obstarávat.
Jan Král

PROJEKT VYJDE na 10 miliónů korun,
a pokud se městu podaří sehnat evropské dotace, mohou nové značky řidičům pomáhat už na konci příštího roku.
Silniční meteorologické stanice
sledují povětrnostní podmínky v dané
lokalitě a obsahují inteligentní vozovkový senzor a další meteorologické
senzory pro měření teploty, vlhkosti
vzduchu a detekci srážek. Navíc budou
vybaveny kamerou, takže poslouží i pro monitoring stavu dopravy.
„Chceme je umístit na nejzatíženější
příjezdové tahy a na místa, kde dochází
k častým nehodám vlivem zhoršených
meteorologických podmínek zejména

v zimních měsících,“ uvedl náměstek
primátora pro technickou správu
majetku města Tomáš Kysela.
Systém má především přispět ke
zvýšení bezpečnosti provozu. „Počítáme s tím, že tabule budou kromě
výstrahy řidiče informovat také o případných pracích na silnici, nehodách
nebo uzavírkách,“ doplnil Tomáš
Kysela.

Nyní za pouhých 359 990 Kč!

Auto Koutek s.r.o.

Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice

tel. +420 482 321 453 • e-mail: hyundai@autokoutek.cz • www.autokoutek.hyundai.cz
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TOP AKCE ROKU 2017

TOP AKCE ROKU 2017

1. 1.: NOVOROČNÍ VÝSTUP NA
JEŠTĚD, oblíbená novoroční turistická akce, Ještěd, www.kct.cz

27.–28. 5.: FRESH FESTIVAL,
gurmánský festival jídla a pití, park
v Budyšínské ulici,
www.freshfestival.cz

4. 2.: PLES PRIMÁTORA,
Clarion Grandhotel Zlatý Lev,
www.liberec.cz

8.–10. 6.: VELETRH DĚTSKÉ
KNIHY, MCU Koloseum,
www.veletrhdetskeknihy.cz

17.–19. 2.: ČEZ JIZERSKÁ
PADESÁTKA, mezinárodní závod
v běžeckém lyžování, Jizerské hory,
www.jiz50.cz
18. 2.: ČEZ SKIFEST, koncert
v rámci ČEZ Jizerské padesátky,
nám. Dr. E. Beneše, www.jiz50.cz

9. 6.: NOC KOSTELŮ, zpřístupněné
sakrální památky s doprovodným
programem, Liberec,
www.nockostelu.cz
10.–11. 6.: LIBERECKÝ JARMARK,
dvoudenní slavnost, trhy s doprovodným programem, nám. Dr. E.
Beneše, www.visitliberec.eu
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25. 2.: OSTAŠOVSKÝ
MASOPUST, Liberec-Ostašov,
www.ostasov.eu

13.–17. 6.: MATEŘINKA, mezinárodní festival loutkových divadel,
Naivní divadlo Liberec, www.
naivnidivadlo.cz

3. 3.: BENEFIČNÍ PLES
HEJTMANA, Clarion Grandhotel
Zlatý Lev, www.kraj‑lbc.cz

22.–30. 6.: ČESKO‑ NĚMECKÉ
KULTURNÍ JARO, prezentace
českých a německých umělců,
Liberec, www.liberec.cz

16.–18. 3.: EUROREGION TOUR
2017, veletrh cestovního ruchu,
Eurocentrum Jablonec nad Nisou,
www.euroregiontour.cz

24. 6.: VRATISLAVICKÉ
SLAVNOSTI PIVA, Pivovar Vratislavice, www.pivo‑konrad.cz

10.–15. 4.: VELIKONOČNÍ TRHY
s doprovodným programem, nám.
Dr. E. Beneše, www.visitliberec.eu
21.–22. 4.: BITVA U LIBERCE 1757,
rekonstrukce bitvy, doprovodný
program, nám. Dr. E. Beneše,
areál Vesec, www.archa13.cz
22. 4.: OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ
SLAVNOSTI, kulturní program
a připomínka historické bitvy,
Liberec-Ostašov, www.ostasov.eu
22. 4.: DEN ZEMĚ + ZAHÁJENÍ
SEZONY ZOO, ZOO Liberec,
www.zooliberec.cz

DIVADELNÍ PLES
PRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN

14.1. 2017, 20:00
Lidové sady

4.–7. 5.: DŮM A ZAHRADA, prodejní výstava, Home Credit Arena,
www.diamantexpo.cz
19. 5.: MUZEJNÍ NOC POD
JEŠTĚDEM, noční prohlídky s programem, Severočeské muzeum,
Obl. galerie, www.muzejninoc.cz

červenec–srpen:
LÉTO NA NÁMĚSTÍ, prázdniny
plné kulturních a sportovních akcí,
nám. Dr. E. Beneše, www.liberec.cz
červenec–srpen: DĚTSKÉ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
MĚSTA, info: Městské informační
centrum, www.visitliberec.eu
27.–30. 7.: BENÁTSKÁ!, oblíbený
letní hudební festival, Rekreační
a sportovní areál Vesec, www.
benatska.cz
24.–27. 8.: BOHEMIA CANTAT, nesoutěžní festival sborového zpěvu,
Liberec, www.bohemiacantat.cz

květen–září: KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY MĚSTA
„Po židovských stopách“,
info: Městské informační centrum
Liberec, www.visitliberec.eu
4.–6. 5.: WTF?!, festival současného divadla, Malé divadlo Liberec,
www.saldovo‑divadlo.cz

NESEĎTE DOMA

18:05

9. 9.: DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ (EHD), zpřístupnění
památek a zajímavých objektů,
Liberec, www.visitliberec.eu

MĚSTO PŘISPĚLO NA ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS
Klub českých turistů v roce 2016 obnovil 47,1 km pěších značených
tras v blízkém okolí Liberce, opravil směrovníky i mapu na dolní stanici kabinové lanovky na Ještěd. Na tuto činnost obdržel v letošním
roce od města Liberec dotaci ve výši 49 800 Kč.
Na turistické značení přispívá město Liberec pravidelně každý rok. „Považujeme spolupráci s KČT za důležitou, protože kvalitní značení turistických
tras je základem pro spokojenost výletníků,“ říká vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu David Pastva. Práce značkařů je zcela dobrovolná. Ale za nákup barev, směrovek a dalšího materiálu utratí klub kolem
14 miliónů korun ročně. Polovinou přispívá ministerstvo pro místní rozvoj,
ostatní dotace získává klub od jednotlivých krajů a měst. Turisté mohou
v Libereckém kraji využívat 2 688 kilometrů značených turistických tras.

23. 9.: OSLAVY JEŠTĚDU 2017,
prohlídky, divadelní a hudební
vystoupení, program pro rodiny
s dětmi, www.jestedliberec.cz
7. 12. – 23. 12.: VÁNOČNÍ TRHY,
adventní jarmark s doprovodným
programem, náměstí Dr. E. Beneše,
www.visitliberec.eu

NESEĎTE DOMA
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Pátrání rytíře Rolanda

24. 12. 2016 pokladna Lidových sadù uzavøena.

20. 12. v 19.00 hod Divadlo Bez zábradlí: ART

Hrají: Karel Heømánek, Josef Carda a Zdenìk Žák.

20. 12. v 19.30 hod v Experimentálním studiu

Město Liberec připravilo novou hru, která je určena
pro rodiny s dětmi mladšího školního věku. Úkoly jsou
spíše lehčí, ale někdy vyžadují pomoc dospělého. Trasa
vede historickým centrem města Liberce. Začíná i končí
u historické budovy radnice.
Městské informační centrum

JARRET & PAVLA MILCOVÁ & TARZAN PEPÉ

BĚHEM ASI čtyřkilometrové procházky mají děti za úkol vypátrat, kdo
v 19.30 hod v Experimentálním studiu
okradl rytíře Rolanda o jeho brnění.
Hra je připravena v online a offline
verzi. Online si hru mohou děti s rodiči
v 18.00 hod v Experimentálním studiu
zahrát prostřednictvím svých chytrých
telefonů nebo tabletů s připojením
ZTRACENÉHO ÈASU s Markem Øeháèkem
na internet. Stačí se zaregistrovat na
od 18.00 do 22.00 hod
www.libereckyrytir.cz a začít hrát. Za
každou správnou odpověď hráč získá
v 19.00 hod
kus Rolandova brnění.
& TIEBREAK
Ten, kdo si chce při procházce cenv 19.30 hod v Experimentálním studiu
trem města od mobilu odpočinout, se
& MOODY CAT BAND
ESTER
může zastavit v Městském informačním
centru v Liberci, kde si vyzvedne svou
v 19.30 hod
Vánoèní speciál
tištěnou hrací kartu. Pokud jeho pátrábude úspěšné a zjistí, kdo Rolandovi
TANEÈNÍ KURZY PRO DOSPÌLÉ - ZAÈÁTEÈNÍCI níbrnění
vzal, vrátí se zpět do informačOd 8. ledna 2017 vždy v nedìli od 19.30 do 21.30 hod - 10 lekcí 2990 Kè pro pár
ního centra, kde na něj čeká odměna.
TANEÈNÍ KURZY PRO DOSPÌLÉ - POKRAÈOVACÍ Hrací karty jsou také ke stažení na www.
Od 9. ledna 2017 vždy v pondìlí od 19.30 do 21.30 hod - 10 lekcí 2990 Kè pro pár
visitliberec.eu.
Pøihlásit a zaplatit kurzovné mùžete již nyní na pokladnì Lidových sadù,
Trasu mohou zájemci absolvovat po
která je otevøena každý den od 8.00 do 18.00 hodin, i o víkendech, vyjma 24. 12. 2016.
Na vyžádání dostanete dárkový poukaz.
celý rok. Ve dvou místech je třeba překonat schodiště, ale pro rodiče s dětmi
v kočárku je připravena alternativní
trasa.

21. 12.
JAN BURIAN & BIZARRE BAND
22. 12.
HLEDÁNÍ
26. 12.
TANÈÍRNA
27. 12.
FRANTIŠEK NEDVÌD
29. 12.
KOÈIÈKOVÁ
29. 12.
SCREAMERS

Největší letecký simulátor
Nadšenci postavili ve Vratislavicích světový unikát.

V ROCE 2013 letecký nadšenec
z Liberce Petr Bílý zachránil spolu
s dalšími kamarády přední část legendárního letounu Douglas DC-9. Důvodem jejich snažení je věrná simulace
tragické letecké nehody, která se
udála v Praze‑Suchdole v roce 1975.
Následky této nehody byly věrně
rekonstruované v televizním seriálu
Sanitka. Co však nehodě předcházelo, by měl ukázat světově unikátní
simulátor. Nad jeho zprovozněním

již nadšenci strávili více než 10 000
hodin. K jeho finální podobě zbývá
již jen malý krůček.
Tím je velká projekční plocha
s výkonnými projektory, která bude
svojí velikostí u leteckých simulátorů
jediná v Evropě. Vzhledem k finanční
náročnosti spustil Petr Bílý projekt
na podporu dostavby projekce.
Bližší informace o projektu naleznete na stránce www.hithit.cz/dc-9
a na www.dc-9.eu

„Rytíř Roland – symbol, který spojuje partnerská města Liberec a Žitavu“ ERN-0155-Cz01.03.2016
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Zlatá Výšinka

Spády kolem MŠ?
Jen jeden obvod

Statutární město Liberec bude muset z vůle státu zavést
v roce 2017 povinně spádové obvody i do předškolního
vzdělávání.
Ivan Langr, náměstek pro školství, soc. věci, cest. ruch a kulturu

Dětský pěvecký sbor Výšinka působící na Základní škole Aloisina výšina má na svém kontě
řadu ocenění z našich i mezinárodních soutěží. V listopadu 2016 se zpěváčci pod vedením
sbormistryně Miloslavy Čechlovské vydali na Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta
Musicae Nový Jičín.
Závěrečnou skladbu Výšinky publikum složené ze zpěváků konkurenčních sborů ocenilo
dlouhým potleskem ve stoje. Další ovace sbor sklidil po vyhlášení výsledků – Výšinka si do
Liberce vezla zlato. Kromě diplomu z prestižní soutěže děti získaly trofej ještě cennější –
přátelství dalších sborů. 
Učitelé ZŠ Aloisina výšina

Město žádá o dotaci na
zateplení školy na Broumovské
Rada města schválila projektový záměr s cílem realizovat
v příštím roce zateplení školní budovy na Broumovské.
Jana Kodymová
„ZÁMĚR NAVAZUJE na už realizovanou akci podpořenou příspěvkem
ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, která bude dokončena v srpnu
2017. V tuto chvíli můj odbor pracuje na
přípravě a podání projektové žádosti
o poskytnutí dotace u ministerstva
životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou
správu majetku města Tomáš Kysela.
Rozsah prací první dotace byl
z důvodu omezených finančních prostředků čerpán na část pavilonu školy.
Cílem záměru je realizovat příští rok
zateplení a úpravy zbývající části pavilonu a pavilonu CF1, aby došlo k ucelení
činností.
Současná výzva je vypsána od
1. 7. 2016 a příjem žádostí o podporu
bude ukončen nejpozději 20. 12. 2016.
Přepokládané stavební a ostatní náklady činí 16 381 000 Kč bez DPH, přičemž
uznatelné náklady jsou odhadnuty na
12 mil. Kč, dotace činí 40 % z této částky.
„Roční úsporu energií předpokládáme ve výši 900 000 korun, celkovou
pak 418 000 ročně. Nejedná se o projekt, který by měl brzkou návratnost.
Pokud se nám nepodaří dotaci získat,
bude muset zřizovatel školy vyčlenit

peníze z vlastních prostředků v plné výši
v nejbližších
letech, avšak
touto realizací
odstraníme
Tomáš Kysela
havarijní stav
pláště budovy,“ popisuje Tomáš Kysela.
Základním cílem projektu je zajištění energetické úspory provedením
dílčích opatření, které povedou
k úspoře alespoň 20 % oproti stávající spotřebě energií. Dílčími opatřeními mohou být například výměna
okenních a dveřních výplní otvorů,
zateplení objektů, osazení, případně
úprava a modernizace regulace topného systému nebo výměna zdroje
vytápění spojená s úpravou topného
systému.
„Cílem projektu je poskytnout
nezbytnou péči budovám v majetku
města, dosáhnout úspory nákladů na
energie, poskytnout uživatelům vyšší
komfort v užívání objektů, zajistit splnění zákonných požadavků a v neposlední řadě vyřešit špatný technický
stav budov, který s sebou nese vyšší
energetickou náročnost,“ dodává primátor města Tibor Batthyány.

NA ROZDÍL od základních škol, které
na území města dělíme do 20 samostatných obvodů, u škol mateřských
zavádíme pouze jeden obvod, všem
mateřinkám společný. Přestože se
to ministerstvu školství příliš nelíbí,
nemůže s tím nic nadělat.
Zvolili jsme záměrně takový model,
který je nejbližší současnému stavu, kdy
si rodiče mohou volit mateřskou školu
dle svého uvážení a potřeb (blízkost
k zaměstnání/domovu, velká/malá MŠ,
favorizované aktivity atd.).
Všechny děti ve věku 3–6 let s trvalým pobytem na území města tak
budou mít při zápisu v květnu 2017 tzv.
přednostní právo v jakékoli městské
mateřské škole, prostřednictvím internetového portálu ale jejich rodiče sami
zvolí, jakou (-é) MŠ preferují.
Stejně jako dnes sice musíme počítat s tím, že o některé školy bude větší
zájem, na druhou stranu je naším prvotním cílem především umístit všechny
liberecké děti. Jako v letošním roce, kdy

ještě pár volných míst zbývá.
Model s jedním spádovým obvodem
naopak lze jen stěží zavést i do základního školství. U školáků totiž rodiče většinově (odhadem až 98 %) preferují školy
v blízkosti svého bydliště (děti mohou
samostatně chodit do/ze školy, stejný
okruh spolužáků/kamarádů, snazší
přístup do kroužků, dokonalá znalost
prostředí i lidí atd.), přičemž tento
princip bychom zavedením jednoho
obvodu významně narušili. A to především u těch škol, o které je o něco větší
zájem a které bychom tak dostali pod
ještě větší tlak.
Zároveň bychom nedokázali garantovat dětem, jež v okolí takové školy
skutečně bydlí, že se do ní také dostanou, čímž bychom je významně diskriminovali. A vše by pak navíc muselo
rozhodnout losování. A to je metoda,
kterou já osobně mohu akceptovat jen
v krajním případě, nikoli jako hlavní
způsob rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání.

Po škole s baterkou

Již druhým rokem se na ZŠ Broumovská konala pro žáky druhých a třetích tříd Noc
s baterkou. Tématem pro letošní rok byl večerníček.
Děti vybavené baterkami a čelovkami byly nejprve rozděleny do skupin, poté se pod
vedením zkušených průvodců ponořily do tmy noční školy, aby se na deseti stanovištích setkaly
s různými večerníčkovými postavami a splnily nejzáludnější úkoly. Během cesty tak děti
objevily kluka z plakátu, ovčí babičku, kouzelníka, čarodějnici, broučka, mašinku Tomáše, Áju
s Fíkem a další. Pod jejich vedením děti rozvíjely nejen své sportovní dovednosti, ale musely
také zapojit logické myšlení, nabyté znalosti, hudební dovednosti a schopnost spolupracovat.
Za každý správně splněný úkol dětem připadl jeden článek do skládanky, kterou si pak
všichni společně ve školní jídelně složili, a vybojovali tak zaslouženou odměnu. Poklidná
a téměř rodinná atmosféra, která se nesla celým podvečerem, byla jistě jednou z předností
této akce mimo školní lavice. Snad z tohoto večera vznikne pro žáky každoroční tradice, které
se budou rádi účastnit.
Kolektiv učitelů ZŠ Broumovská


RADA

MĚSTA


Rada města 15. listopadu 2016

PROJEKTY EKOFONDU
ZHODNOTÍ KOMISE ŽP
Projekty do Ekofondu má hodnotit
Komise pro životní prostředí
Radnice se snaží zjednodušit proces
poskytování dotací z Ekofondu, který
je součástí Dotačního fondu města
Liberce. Radní proto schválili návrh,
aby pozici hodnotitelů projektů nově
zastávali členové Komise pro životní
prostředí. Tedy odborníci, kteří mají
dlouholetou praxi v oblasti ochrany pří‑
rody a krajiny. Dosavadní praxe vedla
ke zbytečným průtahům a hodnotitelé
byli poměrně složitě vybíráni a násled‑
ně museli být jmenováni radou města.
S návrhem zastávat pozici hodno‑
titelů přišli sami členové Komise pro
životní prostředí.

PODPORA UNIKÁTNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dotací ve výši 50 tisíc Kč město
podpoří denní stacionář pro seniory
U Antonína, jehož provoz zajišťuje
nezisková organizace Ruprechtický
farní spolek. Služba je jedinečná
tím, že pomáhá lidem s neurodegenerativními onemocněními. Poskytnutí dotace z rozpočtu města již
schválili liberečtí radní.
Služby denního stacionáře jsou po‑
skytovány denně v době od 8.00 do
16.00 hodin a jsou určeny lidem se
sníženou soběstačností z důvodu věku
nebo zdravotního postižení, jejichž si‑
tuace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.

KREMAČNÍ PECE
PROJDOU OPRAVOU
Město Liberec nechá opravit narušené nosné vyzdívky kremačních
pecí v libereckém krematoriu. Rada
města schválila vypsání výběrového
řízení na dodavatele
„Od poslední generální opravy uply‑
nulo už sedm let, přičemž v každé peci
bylo provedeno kolem 13 tisíc žehů.
Opravu město uhradí z tzv. Smuteční‑
ho fondu,“ uvedl náměstek primátora
pro technickou správu majetku Tomáš
Kysela.
Liberecké krematorium je nejstarší
v republice. V roce 2018 oslaví sto let.
Budova je památkově chráněný objekt,
který je majetkem města Liberce. Ač
jde o památku, stát na její rekonstrukci
nepřispěje. Na městské památkové ob‑
jekty se totiž ministerské dotační tituly
nevztahují.
www.liberec.cz/rada
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Nové strategie rozvoje pro
botanickou, zoo a divadlo
Botanická zahrada by měla zvýšit návštěvnost a využívat
práci dobrovolníků, divadlo potřebuje nové lidi
a rekonstrukce budov, zoo pak investice do pavilónů.
Redakce
STRATEGII ROZVOJE Botanické
zahrady Liberec a Divadla F. X. Šaldy
schválili liberečtí radní. Koncepční
materiály, na jejichž přípravě spolupracovaly dozorčí rady obou organizací, řeší především další možnosti rozvoje služeb, financování, personální
posílení a investiční příležitosti.
„Každá organizace má vytyčeny
konkrétní cíle, jak v následujících
letech naplňovat své vize, a to jak za
podpory zřizovatele, tak autonomně,“ komentoval náměstek primátora
Ivan Langr.
V botanické zahradě bude stěžejní
zachovat vysokou kvalitu expozic,
udržet roční návštěvnost kolem 50
tisíc lidí a zároveň hledat způsoby, jak
přitáhnout další návštěvníky. „V ideálním případě by se roční návštěvnost
měla zvednout na 60 tisíc lidí. Z personálního hlediska bude třeba přijmout jednoho dalšího zaměstnance
a naučit se využívat dobrovolníků. Po
finanční stránce bude cílem postupně
zvyšovat příjmy z mimorozpočtových
zdrojů a naplnit rezervní fond v částce
jednoho miliónu korun na pokrytí případných mimořádných situací,“ uvedl
Ivan Langr.
V případě Divadla F. X. Šaldy je
podle schválené strategie rozvoje
klíčové uzavření dohody mezi statutárním městem Liberec a Libereckým
krajem o společném zřizování divadla
s finančním podílem kraje v rozmezí 20 až 40 %. „Do roku 2027 by pak
mělo dojít k personální stabilizaci
všech tří souborů a k personálnímu
posílení technického a administrativního zázemí. Do stejného termínu je
v plánu také zajištění rekonstrukce
budov Šaldova a Malého divadla,“
vylíčil Ivan Langr.
Počínaje rokem 2020 se v divadle
počítá s investicemi do vybavení ve
výši minimálně 3 miliónů Kč ročně.
Cílem je také vyvážený dramaturgický
plán s 12 až 16 premiérami a minimálně 300 představeními za rok na domácích scénách, která navštíví minimálně
70 tisíc diváků.
Také Zoologická zahrada Liberec se
bude rozvíjet podle strategie schválené
radními. V minulých měsících už radní
schválili strategie ostatních příspěvkových organizací města, a sice Botanické zahrady Liberec, Divadla F. X. Šaldy,

Naivního divadla Liberec, Komunitního
střediska Kontakt a Centra zdravotní
a sociální péče.
Strategie, na jejichž přípravě spolupracovala dozorčí rada zahrady, koncepčně řeší především další možnosti
rozvoje služeb včetně financování zřizovatelem i dalšími zdroji, personální
posílení a investiční příležitosti.
„Pokud chceme naše organizace dál
rozvíjet, musíme nejprve vědět, jaké
příležitosti finanční i investiční se jim
nabízejí, jaké vnitřní dluhy je zatěžují či
jakými alternativními cestami rozšíření
služeb se mohou dále ubírat. Strategie rozvoje tak slouží jako komplexní
materiál pro potřeby všech orgánů
města i Libereckého kraje v případě,
že se podílí na kofinancování provozu
organizací,“ uvedl Ivan Langr.
Pro zoo bude pro další roky důležité
stabilizovat financování na minimální
úrovni cca 38 miliónů Kč na provoz +
10 miliónů Kč na investice. Klíčové je
také usilovat o dohodu s Libereckým
krajem o systémovém spolufinancování
zoologické zahrady.
Stěžejní bude stabilizovat návštěvnost na rozpětí 350–400 tisíc pro zoo
a až 500 tisíc pro ZOO Liberec jako
celek, vybudovat návštěvnické parkovací zázemí s dostatečnou kapacitou
či rekonstruovat pavilon a výběh pro
slony a další chovatelská zařízení.
„ZOO Liberec patří mezi naše nejprogresivnější organizace – letošní příspěvek od města byl 31,2 miliónu, rozpočet
přitom dosáhne kolem 105 miliónů.
Ten rozdíl musí zahrada vydělat, nebo
sehnat z jiných zdrojů. Aby ale udržela
schopnost vysokých výnosů, musí opravovat, investovat a vylepšovat služby,
jinak ztratí přízeň návštěvníků i sponzorů. Zoo patří k našim dlouhodobě
nejpodfinancovanějším organizacím,
takže je hlavním úkolem zřizovatele,
aby se to změnilo. Pevně doufám, že
i ve spolupráci s krajem,“ vysvětlil Ivan
Langr.



Rada města 6. prosince 2016

MĚSTO VRACÍ DOTACI.
NESTIHLO ÚZEMNÍ PLÁN
Město bude znovu žádat o dotaci
na návrh územního plánu Liberce
v rámci IROP. Původně získané peníze již nelze využít, protože územní
plán má zpoždění. Již proplacenou
dotaci ve výši 3 560 400 Kč město
vrátí ministerstvu pro místní rozvoj.
„Dokončení územního plánu
v roce 2017 je naší jednoznačnou
prioritou, zastupitelé budou nově
dostávat každý měsíc informace
o aktuálním harmonogramu jeho
dokončení, včetně informací o případných komplikacích,“ říká ekonomický náměstek Jan Korytář.
Celkové výdaje na návrh územního plánu jsou stanoveny na
4 354 000 Kč bez DPH. Na základě
získání dotace ve 2. výzvě IROP
musí být projekt realizován nejpozději do 31. 12. 2019.
„Jsme ve fázi, kdy se snad již
podařilo v jednáních se všemi dotčenými orgány státní správy, které měly k návrhu územního plánu
připomínky, odstranit problémy,
které bránily úspěšnému dokončení nového územního plánu. Jeho
schválení v roce 2017 by tak již nic
nemělo bránit,“ uvedla náměstkyně pro územní plánování, veřejnou
zeleň a životní prostředí Karolína
Hrbková.

HAZARD JEN „ŽIVĚ“
Radní odsouhlasili návrh nové obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území
města, která reaguje na nový zákon
o hazardu platný od 1. 1. 2017. Vyhláška vejde v platnost od Nového roku
a stanovuje, že hazard bude v Liberci
možné provozovat pouze v kasinech
s tzv. živou hrou. Pokud zastupitelstvo vyhlášku schválí, klasické herny
s automaty ve městě skončí.
„Z možností, které městu dává
zákon o obcích, jsme zvolili zákaz
klasických heren. Tento krok přinese výraznou regulaci automatů a zároveň kultivaci heren, od
které si slibujeme nižší rizikovost.
V této souvislosti jsme také stanovili omezení provozní doby. Od
5 do 7 hodin budou všechna kasina uzavřená,“ uvedl primátor Tibor
Batthyány, který se na nové vyhlášce podílel.
V současnosti je v Liberci
86 provozoven hazardu. Na odvodech z výherních hracích přístrojů
loni přiteklo do městské kasy 76,5
miliónu Kč a pro rok 2016 bylo rozpočtováno 60 milió nů Kč. Předpokládá se, že zavření heren připraví
rozpočet o cca 30 miliónů. Zvládnutí tohoto výpadku je ale v možnostech rozpočtu města.
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Město zvyšuje tlak na teplárnu
Návrh dalšího postupu města v jednání s Teplárnou
Liberec schválili liberečtí radní. Podle náměstka primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytáře,
který řeší problematiku vztahu města s teplárnou, vstupují
jednání do klíčové fáze.
Jan Vrabec

MĚSTO COBY akcionář na valné
hromadě 14. 11. oficiálně požádalo
o detailní informace o smlouvách
mezi teplárnou a společnostmi ze
skupiny MVV.
„Teplárna nám tyto smlouvy opakovaně odmítá poskytnout, proto
jsme připraveni je začít vymáhat
právní cestou. Zejména druhý akcionář, skupina MVV, si musí uvědomit,
že Teplárna Liberec je náš společný,
nikoliv pouze jejich podnik. Pokud
požadované informace nezískáme
v brzké době, bude již bez dalšího
následovat podání žaloby k soudu
na jejich vydání,“ uvedl Jan Korytář.
Město také podá žádost o svolání
valné hromady s opakovaným cílem
projednat smlouvy uzavřené mezi
teplárnou a společnostmi ovládanými ze strany MVV.
„Kromě toho ale na této valné
hromadě předložíme k projednání
náš vlastní návrh Koncepce podnikatelské činnosti, protože s návrhem,
který nám byl opakovaně předkládán ze strany teplárny, jsme nesouhlasili a nepovažovali ho za vhodný
ani výhodný,“ doplnil Jan Korytář
a dodal: „Teplárenský byznys je
podobný jako ten vodárenský. Často
ho ovládly zahraniční společnosti,
které jen vyvádějí různými způsoby
nepřiměřené zisky bez toho, aby
investovaly do stále více zanedbané infrastruktury. I druhý akcionář si
musí uvědomit, že Česká republika
ani Liberec nejsou něčí kolonie a že
doba, kdy město jen automaticky se
vším souhlasilo, skončila.“
Město si také nyní zadalo další
znalecké posudky, které zpracuje
společnost ESTIMATES Consulting,

s. r. o. Půjde o ocenění obvyklé ceny
nájmu vybraného majetku distribuční soustavy města k 1. 12. 2016,
ocenění obvyklé ceny nájmu vybraného majetku distribuční soustavy
nacházející se v majetku společnosti
ENERGIE Holding k 1. 12. 2016 a ocenění vybraného majetku ENERGIE
Holding, a. s., pro účely převodu
nebo přechodu na společnost Teplárna Liberec ke dni 15. 4. 2015. Znalecké posudky vyjdou v součtu na
363 tisíc Kč.
„Buď se nám podaří s MVV dosáhnout nejpozději v prvním čtvrtletí
roku 2017 základní shody na další
budoucnosti systému CZT v Liberci,
zejména na jeho ekonomických parametrech, a hlavně dohody o ceně
tepla pro koncové zákazníky, nebo
se vydáme jinou cestou. Prostor pro
dohodu ale stále existuje,“ uzavřel
Jan Korytář.

VYHLÁŠENÍ PROGRAMŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Z FONDU VZDĚLÁVÁNÍ
A Z FONDU ZDRAVÍ A PREVENCE NA ROK 2017
Zastupitelstvo města Liberec schválilo dne 27. 10. 2016 vyhlášení programů
k předkládání žádostí o dotace
z Fondu vzdělávání a z Fondu zdraví a prevence na rok 2017.
V každém z uvedených fondů byly vyhlášeny 4 programy.
Současně byla schválena úprava pravidel.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena
od 8.00 hodin 2. 1. 2017 do 17.00 hodin 23. 1. 2017.
Veškeré další informace najdete na webu statutárního města Liberec
www.liberec.cz/cz/mesto‑samosprava/granty‑ dotace/fondy‑mesta/.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

DŮLEŽITÉ ZMĚNY OD 1. 1. 2017
Správce místních poplatků, Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky a majetku,
informuje, že dne 1. ledna 2017 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou vydalo Zastupitelstvo města Liberec dne 24. 11. 2016 na svém 10. zasedání.
Splatnost poplatku je opět stanovena
do 31. března příslušného kalendářního
roku na celý rok. Roční sazba poplatku
zůstává na částce 492 Kč za osobu a rok,
tj. 41 Kč měsíčně.
První podstatnou změnou, vyplývající
z novelizovaného zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou celostátně definované
podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti pro znevýhodněné skupiny poplatníků, konkrétně pro fyzické
osoby:
- umístěné do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
- umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
- umístěné jako nezaopatřené dítě
v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby,
- umístěné v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
I pro kalendářní rok 2017 město
osvobozuje poplatníky, kteří doloží:
- že se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození
se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky;
pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této
vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po
dobu 1 roku,
- že se po celý příslušný kalendářní rok
nepřetržitě zdržují mimo území města
a hradí po tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo
§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
- že jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody,

- že mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu
městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou,
- že mají na území města Liberec ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku placeného z důvodu vlastnictví
této stavby.
Druhou podstatnou změnou je zákonná odpovědnost zákonného zástupce
nebo opatrovníka za nedoplatek vzniklý
na poplatku poplatníka, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění.
V těchto případech vždy vymáhá správce
místních poplatků dluh na zákonných zástupcích nebo opatrovníkovi.
S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků
všechny občany města, aby si včas zkontrolovali, zda mají správně uhrazen poplatek za rok 2016 a předchozí.
Získat informace o stavu svého osobního účtu, případně nahlásit změny v poplatkové povinnosti, je možno v přízemí
budovy Nového magistrátu u přepážek č.
22 a 23.
Platby lze provést na bankovní účet
č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným
variabilním symbolem těmito způsoby:
prostřednictvím České pošty, bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo
platební kartou v pokladně v přízemí Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Úřední a pokladní hodiny:
pondělí a středa 8–17 hod.
úterý a čtvrtek 8–16 hod.
pátek 8–14 hod.
sobota 8–12 hod.
(Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)
Všeobecné dotazy k poplatku je
možno směrovat na telefonní čísla
485 243 226 (227; 246; 243) nebo e‑mail:
odpady@magistrat.liberec.cz.
Děkujeme všem občanům za aktivní
spolupráci při správě místních poplatků.

Svoz odpadu o svátcích
24. prosince – 1. ledna

Svozové dny o vánočních svátcích

Provoz sběrného dvora Ampérova ul.

24. 12.

VOLNO

23. 12.

7.00–12.00

25. 12.

svoz sídliště + papír

24.–26. 12.

zavřeno

26.–30. 12.

normální svoz. den

27.–28. 12.

7.00–17.00

31. 12.

svoz sídliště + papír

29.–30. 12.

7.00–15.00

1. 1.

VOLNO

31. 12. – 1. 1.

zavřeno

Sběrné místo v ul. Dr. M. Horákové 24. 12. – 1. 1. zavřeno
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Lidé pojmenovali deset největších problémů města
Liberečané přišli říci, co v jejich městě funguje dobře, a co si naopak zaslouží větší pozornost. Veřejné fórum 2016
proběhlo v úterý 22. listopadu od 17.00 hodin ve velkém sále Oblastní galerie Lázně v Liberci.
Redakce

„VEŘEJNÉ FÓRUM by mělo probíhat
každoročně, je součástí snahy co nejvíce zapojit Liberečany do rozhodování
o městě, zejména o jeho rozvoji. Lidé
tak dostali příležitost mluvit s odborníky a určili deset největších problémů města Liberec, na jejichž řešení se
radnice přednostně zaměří, “ popisuje
záměr akce náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Jan Korytář.
U sedmi diskuzních stolů se sešlo
vždy 10 až 15 lidí, kteří měli možnost
prodiskutovat problémy s přítomnými
zastupiteli a vedoucími pracovníky
úřadu. Celkově v prostoru bývalých
Liberecká „Stínadla“ – prostor mezi Papírovým náměstím a ulicí U Lomu.
městských lázní, dnes Galerie Lázně,
- zřídit azylový dům pro ženy,
bylo více než sto lidí. Ti společně formůžete vyplnit na webu města. Takto
- lépe spolupracovat s mládeží,
mulovali desítky námětů, z nichž nejvíověřené problémy předáme zastupi- upravit okolí kolem nádrže Harcov, telstvu města a během příštího roku
ce bodů v následném hlasování získaly
- dokončit městský okruh a upravit budeme pracovat na jejich řešení,“
tyto (bez určení pořadí):
- řešení lokality Papírového náměstí, křižovatky,
dodal Jan Korytář.
- vybavit parky cvičebními prvky,
- zlepšit prostředí v ulici Fügnerova,
Během Veřejného fóra 2016 proběh- vystavět nové cyklostezky.
- více se věnovat romské problematice,
la také soutěž pro projekty neziskových
- využít stávajících parků a veřejných
organizací. „Cílem bylo zlepšení života
prostranství a pečovat o ně,
„Problémy, které byly navrženy, nyní v Liberci. Šek v hodnotě 5 000 korun
- opravit vozovky a zrychlit celý ověřujeme anketou, kterou naleznete obdržela organizace Šance zvířatům
proces oprav,
v Libereckém zpravodaji, případně ji na aktivity spojené s péčí o opuštěná

zvířata v Liberci. Druhým výhercem
šeku se stejnou částkou bylo Občanské sdružení D.R.A.K., které svým projektem chtělo poukázat na zlepšení
bezbariérovosti v celém městě,“ uvádí
Lucie Blažková z Oddělení rozvojové
koncepce Magistrátu města Liberce.
Účastníci veřejného fóra se zapojili
do preventivního programu zdravého
životního stylu od Státního zdravotnického ústavu a také přispěli ke vzniku
„pocitové mapy Liberce“.
Právě probíhající projekt odboru
strategického rozvoje a dotací a Technické univerzity v Liberci běží do půlky
prosince a mapuje místa zájmu občanů
Liberce. Kam chodí sportovat, kde se cítí
dobře, nebo naopak místa, která lidem
evokují nebezpečí. Nasbírané „pocity“
budou zahrnuty do dlouhodobě připravovaných projektů a plánovaných změn.
Veřejné fórum 2016 je financováno
z projektu podpořeného ze Státního
fondu životního prostředí ČR „Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci – MA 21“. Akci zastřešovali zástupci
z Národní sítě Zdravých měst, ředitel
Petr Švec a Eva Poláčková.
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Ukončené opravy na dětských hřištích
Kromě velkých dětských hřišť, která se v letošním roce vybudovala v Jáchymovské a Gagarinově ulici, nebo se ještě
právě budují např. na Horní Kopečné, odbor ekologie a veřejného prostoru průběžně renovuje i drobná dětská hřiště,
která nedisponují takovým množstvím atrakcí, avšak mají své kouzlo a jsou dětmi také oblíbená.
Michal Vinař

MENŠÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ mohou
občané se svými ratolestmi najít po
celém městě. Volně doplňují mozaiku
velkých hřišť a jsou tvořena zpravidla pískovištěm, několika drobnými
herními prvky nebo prolézačkami,
případně menší sportovní plochou.
Zatímco některá menší hřiště byla
v letošním roce přímo vytvořena
například ve Franklinově nebo Oldřichově ulici, jiná, již existující, byla
opravena.
V uplynulých týdnech se renovace
dočkala asfaltová sportovní plocha
v Matoušově ulici, kde byl opraven
poškozený obvodový plot se sítí.

Lidé z Jeřmanické se
vyjádřili k revitalizaci
Besedu se zástupci obyvatel sídliště Jeřmanická připravil
v minulých dnech náměstek primátora pro technickou
správu majetku Tomáš Kysela, který se chce zasadit
o realizaci léta odkládané revitalizace vnitrobloku sídliště.
Jan Vrabec

LIDÉ SE seznámili s návrhem i rozsahem navrhovaných úprav a dostali
možnost vyjádřit své podněty a připomínky. Většina z nich se týkala parkovacích míst.
„Na základě návrhu obyvatel sídliště
ještě rozšíříme počet nových parkovacích míst. Nakonec jich bude přes
sedmdesát. Díky tomu stáhneme vozidla z chodníků, kde dnes stojí načerno,
a zároveň vytvoříme rezervu pro další
automobily,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kysela s tím, že parkování
na chodnících omezí i nově osazené
obrubníky, které budou dle norem
vyšší než ty současné.
Připomínky zástupců bytových
jednotek budou zapracovány do projektové dokumentace, která by měla
být dokončena v příštím roce. Pokud se
příští rok podaří získat stavební povolení, mohlo by v roce 2018 dojít k realizaci
projektu.
„Chci se zasadit o to, aby se obyvatelé sídliště Jeřmanická konečně
dočkali revitalizace vnitrobloku, která
jim byla řadu let slibována, ale nikdy
nebyla prioritou. Budu prosazovat, aby
se s realizací tohoto projektu počítalo
v rozpočtu města na rok 2018. Do té
doby budeme pečlivě pracovat na přípravách projektu,“ řekl Tomáš Kysela.

valy téměř celou plochu hřiště.
Byl vyměněn písek a doplněna
obvodová obruba podél hřiště.
Místo se doplnilo dvěma pružinovými houpadly.
Drobných změn doznalo také
hřiště v Burianově pod DPS. Zde
byla nahrazena stará dřevěná
a místy již vyhnilá palisáda po
obvodu hřiště, byl opraven plot,
byly instalovány dvě nové lavičky
a v neposlední řadě byly doplněny některé nové herní prvky
v podobě vahadlové houpačky,
malé prolezky nebo pružinového
houpadla.

Oprava plotu a branek
byla provedena také na
dětském hřišti v Luční
ulici, kde byl stávající plot
v havarijním stavu, jednotlivé stojky byly vyvráceny
a branky poničeny.
Obnova čekala také na
malé hřiště v parku ve Svojsíkově ulici, které je poněkud klidnější než velké
hřiště v nedalekém parku
Prokopa Holého. Na
tomto hřišti byly odstraněny vnitřní staré žulové
obruby, které dříve pokrý-

Navržená technická studie počítá
nejen s rozšířením parkovacích ploch,
ale také s úpravou a zřízením kontejnerových stání, která budou po vzoru
současného trendu zastřešená.
V rámci oprav vnitrobloku dojde
k opravě chodníků a komunikací. Půjde
tedy o obdobnou akci, jaká v letošním
roce proběhla ve vnitrobloku Rumjancevova. V rámci revitalizace sídliště
dojde také k úpravě zeleně, která ale
není součástí připravovaného projektu.
Samostatně ji bude řešit odbor ekologie a veřejného prostoru.

Podzimní ošetření stromů
V podzimních dnech odbor ekologie a veřejného prostoru
věnoval pozornost vzrostlé zeleni. Byly provedeny
bezpečnostní a zdravotní prořezy korun vzrostlých dřevin,
nebo došlo k vyvýšení korun nad podjezdovou výšku.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

NA TYTO práce si město najímá
certifikované arboristy, kteří pomocí
lanových technik (tzv. stromolezectví)
ošetřují koruny stromů. Technika řezů
se řídí arboristickým standardem SPPK
AO2 002: 2015 – Řez stromů, který definuje běžné typy a techniky zásahů realizované převážně u dřevin rostoucích
mimo les za účelem obnovy, zachování
nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění
jejich provozní bezpečnosti.
Během října došlo k ošetření lipového stromořadí v lesoparku při Ještědské ulici. Jedná se o frekventovanou
lokalitu z důvodu umístění výstupního místa tramvajové zastávky Malodoubská a z důvodu pohybu studentů
z přilehlé školy. Bylo ošetřeno celkem
deset lip, jejichž věk odhadujeme okolo
80 let, provedením bezpečnostního
řezu zahrnujícího odstranění suchých
a polámaných větví. Současně byla provedena obvodová redukce s instalací
bezpečnostních vazeb, kdy dochází
k provázání kosterních větví. Lana
zamezují při nepříznivých povětrnostních podmínkách velkým výkyvům
větví a případně pádu při selhání větvení. V neposlední řadě zde byl proveden
řez zdravotní, jehož cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého
zdravotního stavu, vitality a provozní

bezpečnosti. Cena provedených prací
činila 92 698 Kč.
Dále bylo dokončeno ošetření lipové
aleje vedoucí ke hřbitovu v Rudolfově. Odhadujeme, že tato alej zde byla
vysazena cca před 60 lety. Nyní bylo
hlavní a přednostní úpravou zvýšení
podjezdové výšky korun a zajištění
sekundárních korun s ohledem na provozní bezpečnost. Cena provedených
prací činila 64 493 Kč.
Naposledy jsme mohli vidět arboristy-stromolezce ve Slovanské ulici
ve Vesci, kde probíhal prořez oboustranného lipového stromořadí. Cílem
tohoto ošetření bylo zajištění podjezdové výšky, bezpečnostní řezy a instalace bezpečnostních vazeb. Předpokládaná cena činí 76 100 Kč.
Do konce letošního roku je v plánu
ošetření lipové aleje ve Veselé ulici ve
Vesci.

ROZVOJ

MĚSTA
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Jáma na Perštýně by se mohla změnit v moderní čtvrť
Asi nejrozsáhlejší aktuální architektonická studie v Liberci byla představena 22. listopadu na radnici. Prezentaci
územní studie, tedy záměru zástavby a zvelebení jedné z největších ostud Liberce, jámy na Perštýně, připravili zástupci
společnosti LIC, která patří liberecké investiční společnosti LIF. Ta vlastní například pivovar Svijany.
Pavel Chmelík

AKTUÁLNÍ ZÁMĚR zástavby obří
jámy naproti terminálu MHD Fügnerova je znám několik měsíců. Společnost
LIF má v plánu vybudování inovačního
a technologického centra. V jeho srdci,
zhruba v místech pod ulicí U Sirotčince, by mělo vzniknout počítačové
datacentrum. Celý komplex pak zahrnuje několik administrativních budov,
bytových domů, domov pro seniory,
podzemní parkoviště s kapacitou 750
míst, sportoviště, náměstí a relativně
velké množství zelených ploch.
Kvůli velkému výškovému rozdílu mezi spodní částí, jež je zhruba
na úrovni dopravního terminálu,
a vrchní částí ulice Na Perštýně, se
určitě s povděkem setká i plánovaný
výtah. Ten vyveze na perštýnský vrch
návštěvníky hřbitova, pro něž vznikne
i nový vstup.
Perštýnský kopec se změnil v nevyužitou jámu po roce 2008, kdy v Liberci probíhal boom obchodních center.
Tehdy tam měl vniknout obchodní
dům zasazený do prostoru kopce.
Po vytěžení zhruba 330 tisíc kubíků
zeminy byl ale projekt zastaven; došlo
ke sporům s developerem, který
začal budovat obchodní dům Fórum,
a svou roli hrálo i řešení komplikované
dopravy v dolním centru. Od té doby
má Liberec téměř v centru obří jámu.
Celý pozemek má rozlohu 45 tisíc m2.
Debatu k územní studii vedl v zasedacím sále historické radnice manažer
projektu společnosti Liberecké inovač-

ní centrum Jiří Šolc. „Z hlediska územního plánu není projekt v žádném
rozporu a s takovou formou zástavby
počítá i návrh plánu nového. Jednoduše řečeno, celá lokalita bude určena
pro práci, bydlení a volnočasové aktivity. Parkovací dům a datové centrum
bude v podzemí,“ předeslal Šolc.

s odbornou veřejností není s výškou
žádný problém, což bylo potvrzeno
i „opozičními“ architekty. Například
při pohledu na centrum od vlakového
nádraží je z nejvýše umístěné budovy
vidět pouze několik pater. Ostatní je
skryto za hradbou stromů.
„Myslím, že se podařilo vhodně

Oproti původnímu záměru
obchodního centra počítá nový projekt s jednotlivými budovami s prolukami a lehkou zástavbou. Důležitým
momentem je rozmístění domů tak,
aby dotvořily původní ulice Na Perštýně, Poutnická, Fialková a U Sirotčince.
Nižší budovy v místě současné
jámy a v ulici Na Perštýně doplní tři
výškové objekty v prudce se zvedajícím jižním cípu pozemku. K té nejvýše ve svahu umístěné byly různé
připomínky. Podle pracovníků odboru
hlavního architekta ale po konzultaci

dotvořit městský prostor. Celé území
jsme se snažili sjednotit a dořešit uliční
fronty. Součástí je také centrální městský
park a zelená prostranství. Zastavěnost
území je 26 %, což je dramaticky méně
než původní limit pro toto území 60
%. Proti předpokladům je zde výrazný
podíl zeleně. A zelené budou i střechy
některých budov,“ uvedl architekt Petr
Šikola, který spolu s architektem Václavem Dvořákem územní studii vytvořil.
„Jsem rád, že se našel investor, který
se chopí tohoto území. Myslím si, že
mnoho podobných příležitostí mít

nebudeme, taková jáma nemá v Liberci co dělat. Zaznamenal jsem jisté
dohady o výšku některých budov, ale
pokud má mít město výškové budovy,
tak si myslím, že patří právě do centra.
Je evidentní, že investor si dal s tímto
územím práci, není to šito horkou
jehlou. Děkuji za to a pevně věřím, že
město bude investorovi partnerem,“
komentoval prezentaci územní studie
primátor Liberce Tibor Batthyány.
Důležitou částí studie je doprava. Přes obavy, že jakákoliv zástavba na Perštýně významně zhorší
dopravní podmínky dolního centra
města, tomu tak úplně být nemusí.
Jistě horší situace by byla v případě původního záměru obchodního
domu, kdy proud aut prakticky neustává. V rámci současného záměru
bylo ale dopravními experty spočítáno navýšení dopravní zátěže
o cca 2 000 vozidel denně, což není
ani deset procent současného stavu.
Podle odborníků na dopravu jsou
největší brzdou provozu přechody
v okolí kruhového objezdu u terminálu MHD. Situaci by tak zde mohla
zlepšit například nadzemní lávka.
„Dopravní situace v dolním centru
je skutečně tristní a město ji musí řešit
bez ohledu na tento projekt,“ dodal
primátor Batthyány.
Pokud vše půjde podle plánů,
mohla by nová část Perštýna stát do
roku 2021. Náklady jsou odhadovány
přes 1,2 miliardy korun.

Inzerce

Poukaz na slevu
Sleva 25 % na vybrané produkty

od ryze české komerční Pojišťovny VZP, a. s.
Cestovní pojištění

pojištění majetku
a odpovědnosti občanů

pojištění běžné
občanské odpovědnosti

Úrazové pojištění
dětí i dospělýCh

Slevu lze uplatnit při osobním sjednání pojištění
na pobočce v Liberci do 31. 12. 2016.
www.pvzp.cz
www.facebook.com/RiskujteJenZazitky.PVZP

Pojišťovna VZP, a. s.
5.května 170/17, 460 01 Liberec 1
Tel.: +420 731 546 820
Chráníme to nejcennější
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PŘIŠLO DO REDAKCE
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.
Dotazy posílejte na e‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.
Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory
magistrátu.
NEPOŘÁDEK V ZEMĚDĚLSKÉ ULICI

Posílám vám fotky, jak se neutěšeně
rozrůstá skládka humusu v okolí nádob
na tříděný odpad v Zemědělské ulici
v Dolním Hanychově.
Je mi na nic na tohle koukat, když
tudy chodím na nákup. Sice tam město
instalovalo tabulku se zákazem, ale ta
je na nic. Možná by pomohla kamera.
Protože toto se celoročně opakuje.
Někteří lidé v tomto okolí jsou fakt
děsný humusáci. Najdete pro tento
problém nějaké řešení?

Iva Janků, Dolní Hanychov
O opakovaném problému s odkládáním odpadu v Zemědělské ulici víme.
Nepořádek je pravidelně odklízen svozovou firmou, bohužel se na místě objevuje
i nadále. Na základě těchto zkušeností
odbor ekologie a veřejného prostoru
nechal na místo nainstalovat ceduli
zákaz skládky pod pokutou.
Protože se tímto opatřením nedaří situaci zlepšit, požádá odbor EP o spolupráci
městskou policii. Ta v dohledné době bude
disponovat přenosným kamerovým systémem, a tak bude možné situaci na místě
přímo zdokumentovat.

Lucie Sládková, odbor ekologie

a veřejného prostoru

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI
DOPRAVNÍ NEHODĚ
Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování občanovi z Liberce
Michalu Grunclovi, který nám pomáhal
a asistoval při zajišťování naší dopravní nehody. Naštěstí nikdo při nehodě
nebyl zraněn. Dopravní nehoda se
stala 25. 11. 2016 v 18.30 hodin.
Pana Michala nám snad poslal sám
Pán Bůh. My sami jsme nebyli schopni
nic dělat; byli jsme ve velkém šoku. Bez
pomoci pana Michala bychom tam jen
stáli a mrzli.
Pan Michal zajistil, aby přijela odtahová služba a zavolal policii. Pak nás
vyzval, abychom šli na benzinovou stanici, kde bychom přečkali, než přijede
odtahová služba. Bylo už 19.30, když
jsme se vraceli na místo nehody. To už
tam stálo odtahové vozidlo i policie.
Pan Michal byl velice galantní.
Nabídl mé manželce úkryt ve svém
autě, venku byla strašná zima. Jelikož
pan Michal cestoval do Karlových Varů
za rodiči, požádali jsme jej, aby nás
opustil a jel do Karlových Varů. Neuposlechl nás a řekl, že na nás počká
a že nás zaveze až domů do Děčína. Prý
i tak Děčínem projíždí. Bylo 22.00, když
jsme z místa nehody jeli do Děčína.
Velké poděkování posíláme i rodičům pana Michala za to, že vychovali
tak dobrého a čestného člověka. Ne
každý by se zachoval tak, jak se zachoval pan Michal. Věnoval svůj čas, pomáhal lidem, které nikdy v životě neviděl.
Velice si té dobroty a pomoci ceníme.
Obzvláště v dnešní době, kdy lidé jsou
na sebe zlí.

Jozef Holub, 75 let, Děčín

WWW.LIBEREC.CZ/ZTRATY‑NALEZY

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

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 30. LISTOPADU 2016
373/16

peněženka – Arnolds Brinkis

30/11/2016

371/16

mobilní telefon

23/11/2016

370/16

nálezy DPMLJ: 2x mobilní telefon

24/11/2016

368/16

klíče

23/11/2016

367/16
365/16

nálezy DPMLJ: 2x dětské kalhoty, mobilní telefon, čepice, rukavice, peněženka,
průkaz – Milan Zeman, pouzdro, kufr

18/11/2016

peněženka – Eva Rejnartová

18/11/2016

363/16

nálezy z ČD: rukavice, cestovní taška – Jaroslav Šnábl, igelitová taška s oblečením

15/11/2016

362/16

dokumenty – Josef Kuki

11/11/2016

361/16

nálezy DPMLJ 2x taška s oblečením, mikina, peněženka – Sebastian Bogdan
Bednárek, pouzdro – Katka Voláková, náušnice, deštník

11/11/2016

360/16

peněženka – Petr Šnajdr

9/11/2016

359/16

dokumenty – Marie Tošnerová

8/11/2016

357/16

boty, zákaznické karty

7/11/2016

353/16

nálezy DPMLJ: látková taška s obsahem, batoh, kšiltovka, prstýnek, 2x deštník

4/11/2016

352/16

průkaz – Anna Hradilová

2/11/2016

350/16

mobilní telefon

2/11/2016

Parkinson‑Help také v Liberci
Parkinsonova nemoc je chronické, pomalu se rozvíjející
onemocnění, které nelze vyléčit. Lze pouze omezit jeho
příznaky či zpomalit jeho postup vhodnými aktivitami.
Jednou z těchto možností je neizolovat se doma, naopak
ve společnosti lidí se stejnou diagnózou hledat nové
informace, nové přátele.
František Micko, Parkinson‑Help, z. s.

PARKINSON‑ HELP, Z . S., Klub
Český ráj otevřel svou klubovnu také
v Liberci. Pravidelná setkání postižených Parkinsonovou chorobou
nabízejí výměnu zkušeností s touto
nemocí, možnost volnočasových aktivit na území Liberce a okolí, seznámení s činností klubu a již proběhlými,
ale hlavně nadcházejícími aktivitami.
Informativní schůzky nejen pro
členy klubu, ale pro všechny, koho
toto téma zajímá, se konají každý lichý
týden ve čtvrtek 16.00–17.00 v budově
KSK Liberec, Palachova 504/7 (naproti
OC Plaza), 5. patro, klubovna č. 4.

Výtah je v zadní části průchodu vlevo. Letošní poslední setkání
se koná 22. prosince. Podrobné
info o činnosti najdete na www.
parkinson‑ceskyraj.cz.

Historicky první setkání Ostašováků z celé ČR

Historicky první setkání Ostašováků z celé České republiky se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu v Ostašově u Kutné Hory.
Z Liberce dorazilo 13 členů Spolku přátel Ostašova, z Ostašova u Třebíče pak 15 lidí.
Pavla Haidlová, Spolek přátel Ostašova
SETKÁNÍ SE uskutečnilo nedaleko
Kutné Hory na Obecním úřadě obce
Staňkovice, jejíž je Ostašov součástí.
Účastníci setkání byli pozváni k návštěvě Staňkovic, a především osady Ostašov, kde právě probíhal výlov místního
rybníka. Ten byl pro Ostašováky z Podještědí nevšedním zážitkem.
Obecní úřad Staňkovice spravuje pět
osad (Staňkovice, Novou Ves, Chlum,
Smilovice a Ostašov), dohromady
v počtu cca 220 obyvatel, z toho Ostašov má 24 obyvatel. V současné době

se soustředí především na budování
kanalizace, chodníků a opravy komunikací. Na jiné aktivity tak moc peněz
nezbývá. Občané si zde tedy kulturní
akce (maškarní, masopust, návštěvu
divadel, muzikálů apod.) zajišťují sami.
Ostašov u Třebíče je samostatnou
obcí s cca 130 obyvateli. Stejně jako
Staňkovický Ostašov nemá školu
a obchod. Děti tak do školy dojíždí
do okolních obcí, stejně jako i většina
obyvatel za prací. Také tady místní
organizují mnoho akcí jako např. „Fichtl

cup“, masopust, „Brnkohraní“ a další.
V obci mají také rybník, výlov je tedy
na rozdíl od libereckých součástí i jejich
všedního života.
Ostašov u Liberce zastupovali členové Spolku přátel Ostašova, kteří
představili nejen akce, jež pořádají,
ale také úspěchy, které se jim podařilo
dosáhnout v péči o kostel sv. Vojtěcha. Za uskutečněné opravy nejen
v tomto roce sklidili uznání a pochvalu od ostatních. Rozhovory se týkaly
především výměny zkušeností s pořá-

dáním akcí, správy obce a došlo také
k plánování širší spolupráce i dalšího
setkání, které proběhne v Ostašově
u Liberce.
Spolek přátel Ostašova bohužel
nemá zázemí v podobě vlastních prostor, kde by mohl hosty uvítat. Setkají
se proto s ostatními v místní škole.
Hosty chtějí členové spolku pozvat
např. na prohlídku Ještědu, některého
z místních pivovarů a vezmou je také
na výlet do okolí. Setkání by se mělo
uskutečnit v létě příštího roku.

SOCIÁLNÍ

SLUŽBY
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Vstříc lidem bez domova: informace, jízdenky, teplo

Pokud udeří silné mrazy, máme pro lidi bez přístřeší na území města připraven komplexní plán, jak a kde se mohou ohřát
či strávit v bezpečí noc. Souběžně jsme jim začali rozdávat letáčky se základní informací o všech dostupných zařízeních,
která jim poskytnou základní služby, a také jízdenky na MHD k dopravě do vzdálenějších nocleháren.
Ivan Langr, náměstek pro školství, soc. věci, cest. ruch a kulturu
V PRVÉ ŘADĚ mohou lidé využít kapacit sociálních zařízení, na něž město
Liberec přispívá ze svého rozpočtu –
Azylový dům Speramus (muži), noclehárna Naděje v Liberci – Kateřinkách
(muži), Denní centrum Naděje (muži
i ženy). Nově jsme se se spolkem
Naděje dohodli i na tom, že liberecké
ženy bez domova mohou využít noclehárnu v Jablonci – Za Plynárnou.
Všechna zařízení jsou otevřena
každý den: noclehárny od 18.00, denní
centrum jen ve všední dny do 18.00;
prakticky ve všech existuje možnost
okamžitého navýšení kapacity.
Pokud teploty ještě více poklesnou
pod nulu, jsme po dohodě se spolkem Naděje připraveni otevřít denní
centrum i na noc, abychom tak umožnili prakticky každému bezdomovci
vyhnout se dlouhým hodinám na

ulici. Zároveň jsme na začátku prosince
začali distribuovat i jízdenky na MHD,
abychom třeba noclehárnu v okrajových Kateřinkách, kam není snadné

Máme plán na snížení
sociálního vyloučení v Liberci

Konečně v případě arktických
mrazů, kdy na ulici nebude k přežití
a kapacity služeb budou vyčerpány,
jsme připraveni realizovat humanitární projekt vyhřívaného stanu. Stejně
jako loni máme souhlas holandského
vlastníka pozemků po bývalé Textilaně,
nasmlouvány snídaně a večeře zdarma
(firma Gastron) a připraven snad dostatečný servis k tomu, aby lidé nemuseli
venku riskovat zdraví či život. Počítáme
s tím, že takový projekt bude krátkodobý a pokryje jen několik dnů stižených
opravdu krutými mrazy.
Na druhou stranu je třeba uvést
zásadní fakt: musíme si zvyknout na
to, že mnozí bezdomovci jakoukoli
dojít pěšky, učinili více dostupnou. podporu odmítají, protože se zkrátka
Jízdenky rozdáváme ve spolupráci se cítí venku dobře za všech okolností.
sociálními službami a za silných noč- Takovým nedokážeme svou pomoc
ních mrazů.
jednostranně vnutit.

Vítání podzimu

Rizika sociálního vyloučení by se měla v příštích letech na
území města Liberce významně snižovat. Díky strategii
sociálního začleňování, kterou jsme v minulých měsících
zpracovali za vedení Agentury pro sociální začleňování
a kterou v listopadu takřka jednohlasně schválili
zastupitelé, můžeme nyní v terénu pracovat koncepčně,
za pomoci dalších organizací a institucí a také s podporou
významných prostředků z dotačních programů OPZ, OPVVV
a IROP. Jen tak dokážeme sociální vyloučení úspěšně řešit.
Ivan Langr, náměstek pro školství, soc. věci, cest. ruch a kulturu
V OPERAČNÍCH PROGRAMECH je
pro území Liberce předpřipraveno až
360 miliónů korun, které kromě města
budou čerpat i neziskové organizace,
školy apod., jichž se práce na strategii
účastnily na čtyři desítky. Jak je z textu
patrné (celé znění najdete na www.
liberec.cz/langr v sekci Sociální věci),
peníze by přitom měly směřovat do
pěti základních oblastí – bydlení, vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnanosti a bezpečnosti.
V oblasti bydlení se chceme soustředit zejména na rozvíjení systému prostupného bydlení (zvýšení kapacity,
zefektivnění systému), čelit obchodu
s chudobou nebo na podporu oddlužování klientů města, resp. snížení rizik
dalšího zadlužování (dluh je v současné době kolem 12 miliónů).
V bezpečnosti počítáme například
s efektivnějším monitoringem bezpečnostních témat, regenerací kamerového systému, podporou začleňování

osob s trestní minulostí do běžného
života či podporou vzdělávacích aktivit
pro děti a seniory.
Zaměstnanost se bude soustředit na
rozšíření kapacit pracovního poradenství nebo tvorbu a rozvoj koncepce tzv.
prostupného zaměstnávání. Chceme
ale rozšířit i kapacity terénních služeb
sociální prevence, služeb pro osoby
bez přístřeší nebo zajistit bezbariérovost do zařízení sociálních služeb.
Vzdělávání je založeno na podpoře
dětí v hlavním vzdělávacím proudu,
prevenci školní neúspěšnosti a volnočasových aktivitách. Už v letošním
roce jsme uspěli s projektem ve prospěch dětí do 6 let v mateřských školách, nyní jsme před uzavřením žádosti na projekt pro základní školy. Díky
oběma by do Liberce mělo přitéct nejméně 55 miliónů, které bychom jinak
marně očekávali od státu, jenž nám
přitom inkluzi nařídil od 1. září 2016
zákonem.

Děti od jednoho do tří let věku, o které se starají tety v Dětském zařízení v Holečkově
ulici, využily pěkného počasí a sklidily podzimní úrodu jablek ze zahrady. Zařízení pro děti
od jednoho do tří let od 1. září 2016 patří pod příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní
a sociální péče Liberec.
Kluci i holčičky objevovaly barevnou
podzimní přírodu a seznámily se s plody
rostoucími na stromě, který dosud míjely
bez povšimnutí. Drobná jablůňka sklonila
své větve, aby malým ručkám nabídla
červená jablíčka. Ta děti po utrhnutí uložily
do proutěného košíku.
Součástí tohoto dne se stalo i zdobení
zahrady ve znamení svátku Halloween.
Dlabání oranžových dýní tak, aby mohly
sloužit jako lucerny, zažily některé děti
poprvé ve svém životě. Následné rozsvícení
svíček v dýních ještě umocnilo jejich zážitek.
Podobné akce nejen stmelují dětský
kolektiv, ale také motivují nejmenší děti
k lásce k přírodě, ke které se v dnešní
moderní a uspěchané době často navracejí
i jejich rodiče.
CZ a SP
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Za koho ve skutečnosti bojují?

Na posledním zastupitelstvu vrcholila bitva za práva občana, zdálo by se. Jenže skutečnost je jiná. Někteří zástupci
Změny pro Liberec (ZpL) se jen snaží si urvat nějaké politické body, a navíc získat větší moc. K tomu využívají velmi
nebezpečné taktiky – útok na úředníky vykonávající přenesenou působnost státu.
Jan Berki, Starostové pro Liberecký kraj
Proč je to nebezpečné i pro občany?
Protože vytváří politický tlak tam, kde
se tomu tvůrci našeho demokratického
systému snažili zabránit. Chtěli, aby
úředník zastupující stát rozhodoval
čistě v souladu se zákonem a správným
správním uvážením. Aby ho při tom jeho
rozhodování nemohl politik ovlivňovat
tak či onak. Proto oddělil úředníky státu
(přenesená působnost státní správy)
a města (samospráva).

No jo, říkáte si, ale ten úředník nemusí
svou práci dělat dobře. Co pak? I na to
systém myslel a občan (účastník správního
řízení) má při jednání s úřadem několik
obraných nástrojů – např. námitka podja‑
tosti, proti nečinnosti, odvolání, případně
po vyčerpání všech také žalobu ke správní‑
mu soudu. Na vše má stanovené zákonem
termíny a o opravných prostředcích je vždy
informován v poučení, které je součástí
rozhodnutí. Každý správní orgán má také

svůj nadřízený, a tedy i kontrolní orgán.
Ten má za úkol posoudit kvalitu a správ‑
nost jednání těch podřízených. Ale má to
být zase z principu nezávislý úředník.
V našem popisovaném případě se
jedná o spor se stavebním úřadem. Já
neříkám, zda to dělá dobře, či ne. Nehod‑
notím to. To totiž není ani mým úkolem.
Od toho je tu právě nadřízený odbor
krajského úřadu a ten je zase podřízen
ministerstvu pro místní rozvoj.

Kdyby chtěli
politici skuteč‑
ně dotčenému
pánovi pomoci,
poradí mu kon‑
krétní kroky, na
které má např.
dle správního Jan Berki
řádu právo. Ale nebudou ho zneužívat
k tomu, aby mohli ovlivňovat něco, na co
nemají nárok. Tak to na mě působí.

Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává,
co sám nevěří aneb Jak je to s územním plánem?
Jednáním listopadového zastupitelstva se jako červená niť neslo projednávání bodů okolo přípravy nového územního
plánu. Nejen, že se termín přijetí nového územního plánu přes opakované sliby K. Hrbkové (ZpL) stále odkládá, ale
město bude už podruhé vracet dotaci, kterou ministerstvo pro místní rozvoj přiděluje obcím, aby mohly zajistit jeho
kvalitní vypracování. Chtělo by se skoro zvolat – vždyť jsme to říkaly!
Věra Skřivánková, Dana Lysáková, zastupitelky KSČM
Všechny politické strany kandidující do
zastupitelstva měly schválení kvalitního
územního plánu ve svém volebním pro‑
gramu. Jak se však ukázalo, koalice ZpL
a ANO ústy své náměstkyně pro územní
plánování K. Hrbkové ihned vyrazila s tvr‑
zením, že při přípravě územního plánu
bylo všechno špatně a bude nutné začít
od začátku.
Již tehdy zlé jazyky tvrdily, že žádný
územní plán schválen v tomto volebním
období nebude, a pokud ano, stane se tak
účelově před koncem volebního období
hlasy koalice a pro koaličního partnera,
který bude mít zaručenou slávu do dal‑
šího volebního období. A to vše na úkor
mnoha lidí a firem, jež netrpělivě na jeho
dokončení čekají.
Není jasné, jak dalece se územním plá‑
nováním zabývají uvolnění radní, zejména
příslušná náměstkyně. Příkladem nám
je její svérázné rozhodnutí vlamující se
do gesce náměstka Kysely (ANO), kdy
se místo územního plánu věnovala nain‑
stalování příčných retardérů ve Volgo‑
gradské ulici, která je plná výmolů a děr.

Nesmyslné nákla‑
dy ve výši čtvrt
miliónu však řidiči
nedocenili, neboť
logicky požadují
opravu povrchu
silnice. V horizon‑
Věra Skřivánková
tu cca dvou let se
dočkají, zatím je budou dráždit drahé
retardéry K. Hrbkové. Popularita se dá
získat i ostudou, a tak se i tímto nekom‑
petentním rozhodnutím Liberec koncem
října na Nově „proslavil“. Někteří lidé
dokáží na sebe zcela zapomínat, zvláště
hledají-li se příčiny neúspěchů.
Skoro na každém jednání zastupitel‑
stva dostáváme k hlasování změny územ‑
ního plánu, někdy „obyčejné“ a někdy
přímo „strategické“. Běžný smrtelník,
který není odborníkem, se v tom patrně
nevyzná. Využíváme těchto příležitostí
a pravidelně se dotazujeme, jak to vypadá
s přípravou nového územního plánu,
neboť žádosti o změnu ÚP podané občany
jsou zhusta zamítány z důvodu převedení
požadavku do nového ÚP. Odpovědi jsou

vždy spíše neurčité – vypořádávají se při‑
pomínky dotčených orgánů, zahrnují se
další požadavky apod. Vše je bez termínů
a bližší konkretizace, abychom někoho
v budoucnu nechytali za slovo.
Na změnu územního plánu, která byla
označena jako strategická, čeká i soukro‑
mý investor EKO parku. Projektu, který byl
prezentován jako ten, který v Liberci zajistí
volnočasové využití rodin s dětmi v přírodě.
Ukázalo se však, že věc má háček, investor
porušil stávající územní plán a vybudoval
v rozporu s ním drobné stavby, které musí
buď legalizovat, nebo by stavební úřad měl
nařídit jejich odstranění.
Protože jsem chtěla více podkladů ke
svému rozhodnutí, požádala jsem o sdě‑
lení, jaké ohlášky a žádosti byly k realizaci
podány. Lakonicky mi bylo sděleno, že se
„teprve dávají dohromady“!!! Překva‑

pení je o to větší,
že EKO park se
nachází v loka‑
litě, kde se sta‑
vební úřad velmi
angažuje ve věci
odstranění staveb
Dana Lysáková
občana, který
pravidelně navštěvuje zastupitelstvo.
Že by se projevila nejen profesní slepota
Karolíny Hrbkové a příslušných úředníků,
ale stále se používá i různý metr dle toho,
koho se to týká?
Do příštích dní přejeme všem Libe‑
rečanům pohodové prožití vánočních
svátků mezi jejich nejbližšími a do roku
2017 hodně zdraví, štěstí i úspěchů a co
nejlepší a nejefektivnější oboustrannou
komunikaci nás občanů s magistrátem
našeho města.

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.
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Město utratilo nejméně 20 miliónů – za nic!
Je těžké se smiřovat s variantou, že páté největší město v republice, Liberec, bude v roce 2020 bez platného územního
plánu. Bude to celostátní ostuda. A nejspíš dopadne i na hlavy nás, opozičních zastupitelů, že jsme více neprotestovali
proti neschopnosti určené zastupitelky pro ÚP, náměstkyně Karolíny Hrbkové (ZpL). Její rozbombardování téměř
hotového nového územního plánu z minulého volebního období a ten chaos, kterým práci svých předchůdců
nahradila, dává za pravdu nejhoršímu scénáři.
Martina Rosenbergová, zastupitelka města
Nejenže Liberec nebude mít v roce
2020 nový územní plán. Nebude mít
žádný platný územní plán. Což zname‑
ná zastavení jakéhokoliv rozvoje. Nikdo
nebude moci nic stavět, nejen domy, ale
i silnice a podobně. Město zkamení. A to
vše za desítky miliónů korun z městské
kasy, které byly na nový ÚP již vynalo‑
ženy.
Jen společnosti SAUL zaplatí město
Liberec podle smlouvy za dvakrát připra‑
vovaný nový územní plán necelých 20
miliónů korun. Dalších 6,5 miliónů korun
jsou státní dotace, které město státu
vrací, protože prostě nestíhá. A to nepo‑
čítáme milióny korun za mzdy úředníků,
kteří poté, co ÚP téměř dokončili, jej na
přání ing. Hrbkové začali dělat znovu. Od
nuly. Jsou vlastně za tutéž práci placení
dvakrát.
Náměstkyně Hrbková přitom na jedná‑

ní zastupitelstva v únoru roku 2015 (bod důvěru. Ostatně náměstkyně Hrbková plán přenechat
č. 24) přiznala, že územnímu plánu, při‑ může slíbit cokoli, třeba konec roku 2018, někomu schop‑
pravenému v minulém volebním období, protože to bude po volbách a za územní nějšímu – kri‑
chyběly k dokončení pouhé tři měsíce. plán bude pravděpodobně odpovědný zovému mana‑
Důvodem skluzu bylo vypořádávání námi‑ už někdo jiný.
žerovi, který by
tek dotčených orgánů. Pokud by nové
Ještě je ale čas zachránit, co se dá. dokázal odvrátit
vedení města na práci svých předchůdců Aby dosud vynaložené desítky milió‑ to nebezpečí, že
navázalo, nemuselo by vracet ani onu nů za nový ÚP nevyletěly definitivně by město Liberec Martina Rosenbergová
první dotaci ve výši 3 miliónů korun.
komínem, měla by náměstkyně Hrb‑ mohlo být v roce 2020 bez platného
Nekonečný příběh připomínají
ková odstoupit. A starost o územní územního plánu.
i náměstkyní Hrbkovou slibované
Milí Liberečané,
termíny dokončení ÚP. Nejdřív to
také letos vám chci popřát klidné a harmonické vánoční svátky. Nový
byl podzim roku 2016, pak přelom
rok 2017 prožijte ve zdraví, obklopeni svými blízkými.
roku 2016/2017. Nyní je to podzim
Ať je pro vás každý den úspěšný a šťastný.
roku 2017 nebo jaro roku 2018,
Abychom si za rok mohli říci, že ten rok 2017 nebyl vůbec marný a přiale možná také rok 2019. Ale to už
nesl hodně dobrého nejen každému z nás, ale také našemu městu.
bude klepat na dveře rok 2020, kdy
přestane platit starý územní plán.
Všechno nejlepší!
Neustálé posouvání termínů
dokončení tak důležitého doku‑
Vaše Martina Rosenbergová
mentu pro rozvoj města nebudí
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VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
Hliník se odstěhoval do Liberce
Významný rozvoj liberecké firmy DGS přišel se vstupem do oblasti automobilového průmyslu. Tlakové lití hliníku má však
v Liberci dlouhou historii. Dnešní významný výrobce začínal v teplárně lisem na česnek. Dnešní DGS Liberec je dceřinou
společností DGS AG se sídlem ve Švýcarsku a řadí se k nejlepším dodavatelům hliníkových dílů pro systémy a prvky lehkých
konstrukcí automobilů.
POČÁTKY SOUČASNÉ firmy sahají do roku 1990.
Tehdy byla Františkem Svobodníkem jako první
privátní slévárna v Československu založena společnost Alupress. S výrobou se začalo v prostoru
teplárny Liberec na dvou licích ručně ovládaných
strojích.
Prvními výrobky byly rozvodné skříně, stolové
konstrukce, lis na česnek a louskáček na ořechy.
V roce 1993 proběhlo přestěhování do nových
prostor, čímž bylo umožněno získat další významné zákazníky. František Svobodník firmu vybudoval doslova na zelené louce průmyslové zóny
v Liberci a nakoupil nejnovější strojní zařízení
a vybavil ji.

V červenci 2000 byly všechny výrobní aktivity
převzaty nově založenou společností Von Roll
Alupress, s.r.o., jež byla 100% dceřinou společností švýcarského Von Roll Infratec Holding AG.
Převzetí podniku František Svobodník ALUPRESS
bylo dalším krokem k mezinárodnímu rozšíření
aktivit na rozpínajících se trzích v oblasti výroby

odlitků z lehkých kovů. Von Roll Alupress byla,
kromě DGS Druckguss Systeme AG, St. Gallen
ve Švýcarsku, druhým výrobním podnikem, specializovaným na vysoce přesné tlakové lití odlitků
z lehkých kovů.
V květnu 2003 došlo k převzetí aktivit společnosti společností DGS Druckguss Systeme s.r.o.,

Liberecko | 102.3 FM
Jablonecko | 102.3 FM
Semilsko | 103.4 | 107.9 FM
Českolipsko | 94.3 FM
Frýdlantsko | 97.4 FM
Dobré ráno z Liberce
po–pá | 5.00–9.00
ranní informační servis

Dopoledne pod Ještědem
po–pá | 9.00–12.00
zábava, rady, informace

Jan Žíla a Tomáš Beneš

Iveta Kalátová

Písničky na přání
po–pá | 12.00 a 17.00
so–ne | 12.00
to nejlepší na vaše přání
Míra Tartárek

která je 100% dceřinou společností DGS Druckguss Systeme AG, Švýcarsko.
Společnost DGS Liberec během své existence zrealizovala obrovské investice do inovování
technologie a výrobních prostor. Raketový růst
firmy nastal v době, kdy jsme se začali orientovat na speciální díly pro automobilový průmysl.
Jedná se převážně o konstrukční díly karosérií,
tzv. strukturální díly, které jsou lehké, čímž snižují
emise a spotřebu paliva automobilu. Našimi nejvýznamnějšími zákazníky jsou Audi VW, Daimler,
BASF a další.
Výroba produkuje ročně 5 000 tun hliníkových odlitků, 80 % produkce podniku směřuje
na export, zbývající podíl je pro Českou republiku.

Nové rádio pro
Liberecký kraj

Liberec na

Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00
scénky na přání
Josef Dvořák | Uršula Kluková
Jiří Lábus a další

Nejaktuálnější zprávy
z města a radnice
www.facebook.com/liberec
SEVER_inz_204x95_Nove radio_K6.indd 1

13.10.2016 8:52:50
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DIVADLO

Letošní rok byl pro Naivní divadlo mimořádně úspěšný

I když se Naivní divadlo rozloučí s uplynulým rokem a se svými diváky Pohádkou o Raškovi až na sv. Štěpána,
může se s uspokojením ohlížet již nyní. 
Stanislav Doubrava
VŠECHNY TŘI letošní nové premiéry byly opravdu vydařené.
Komorní poetická inscenace Čechy
leží u moře získala řadu významných
ocenění. Původní hra Zapomněli na
mě přinesla do repertoáru sympatické rodinné představení a hra autora
a dramaturga NDL Vítka Peřiny Komáři
se ženili aneb Ze života obtížného
hmyzu, plná chytrého humoru, těší
školní i dospělejší publikum. Divadlo
odehrálo 370 představení v Liberci,

v Libereckém kraji i mimo něj.
Letošní rok byl pro NDL opět
festivalově mimořádně nabitý. Hra
O beránkovi, který spadl z nebe se
představila dvakrát v Remeši ve Francii, na slavném festivalu FIDENA v SRN
a v bulharské Sofii. Čechy leží u moře
zahájily svoje mezinárodní tažení na
festivalu LUTKE ve slovinské Lublani.
Naivní divadlo Liberec bylo častým
a vítaným hostem na nejvýznamnějších divadelních akcích v ČR. Festivaly

„S přáním krásných vánočních
svátků a dobrého zdraví
se těšíme na společná setkávání
i v novém roce 2017.
Stanislav Doubrava, ředitel
Naivního divadla Liberec.“
Divadlo Plzeň, Divadlo evropských
regionů, Dítě v Dlouhé a Festival ASSITEJ v Praze, Loutkářská Chrudim, ale
třeba i Benátská noc ve Vesci, Letní

hraní na náměstí Dr. E. Beneše, Dolní
Poustevna – to všechno jsou místa,
kde Naivní divadlo nalézalo vstřícné
diváky a předávalo o sobě i o městě
Liberci dobrou zprávu.
A na co se těší v novém roce?
Určitě na 24. ročník mezinárodního
loutkářského festivalu pro nejmenší
děti Mateřinka v červnu 2017, na nové
inscenace, a hlavně na svoje dětské
i dospělé diváky, kteří přijdou do
budovy v Moskevské ulici č. 18.

Hovory o hranicích: Výzva k účasti v dramatické soutěži
Státní divadlo v Norimberku ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy v Libereci vyhlašuje dramatickou soutěž pro české
a slovenské autory.
Divadlo F. X. Šaldy
STÁTNÍ DIVADLO v Norimberku
vyhlašuje další ročník renomovaného festivalu a dramatické soutěže
Hovory o hranicích (Talking About
Borders), který se tentokrát zaměří na
Českou a Slovenskou republiku. Pro
české a slovenské dramatiky se tak
otevírá jedinečná možnost uspět na
mezinárodním poli – představit své
hry v německém prostředí. Vítězný
text se dokonce dočká nastudování
na prknech norimberského divadla!
Vznik festivalu a s ním spojené dramatické soutěže, věnované zemím
východní a střední Evropy, inicioval
v roce 2004 režisér a dramaturg
Christian Papke. Od té doby se sou-

těže zúčastnily stovky autorů ze zemí
jako Makedonie, Srbsko, Chorvatsko,
Ukrajina, Gruzie nebo naposledy
Polsko.
Letos se pozornost organizátorů
tedy zaměřila společně na Českou
a Slovenskou republiku, jejichž autory
norimberské divadlo vyzývá k napsání původní divadelní hry na téma
„Hovory o hranicích: Životní zkušenost v časech společenské proměny.“
Hry je třeba odeslat organizátorovi
soutěže do 1. května 2017, poté je
posoudí odborná porota, která v průběhu června 2017 vyhlásí výsledky.
Více se dozvíte na www.saldovo
‑divadlo.cz.

Šéf činohry DFXŠ Šimon Dominik a ředitel soutěže Christian Papke při vyhlášení soutěže.
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Senior akademie 2016

Komunitní středisko Kontakt Liberec uspořádalo díky
finanční podpoře společnosti Heureka Shopping, s. r. o.,
vzdělávací projekt pro seniory s názvem Senior akademie
2016.
Michael Dufek, Komunitní středisko Kontakt Liberec

CÍLEM PROJEKTU bylo vyškolit
skupinu třiceti seniorů, kteří získali znalosti a dovednosti v oblasti
zdravého životního stylu, prevence
kriminality, zabezpečení důstojného
stáří, finanční gramotnosti, mezilidských vztahů a dalších zajímavých
témat, která budou moci předávat
dál v seniorských klubech, ve svém
okolí, svým přátelům a známým, kteří
se také nacházejí v seniorském věku.
Projekt byl doplněn praktickými
ukázkami a návštěvami nejrůznějších
institucí a byl realizován v průběhu
listopadu a prosince. Navíc získali certifikát o absolvování kurzu, který jim
byl slavnostně předán v prostorách

liberecké radnice.
Věříme, že touto cestou přispíváme ke komplexnímu a smysluplnému
vzdělávání seniorů a zvyšování jejich
úrovně znalostí a dovedností.
Zájem libereckých seniorů o vzdělávací aktivity se každým rokem zvyšuje. Zájemci mohou navštěvovat
kurzy obsluhy počítačů, tabletů,
kurzy zaměřené na sociální sítě, trénování paměti, anglického jazyka
a řadu dalších vzdělávacích přednášek a besed.
Více informací v Centrálním klubu
seniorů (Palachova 504/7, Liberec 1,
tel. 485 244 992, nebo na www.kskliberec.cz).

Výstava ve sněmovně

Senioři z keramické dílny Burianka vyrobili během
podzimu rozmanité typy keramických výrobků
a představili výsledky své aktivizační činnosti veřejnosti.
Zaměstnanci CZaSP

KERAMICKÉ KONĚ, sošky andělů či
aromalampy představily pracovnice
dílny na výstavě nazvané „Tvorba mi
dává možnost“. Vernisáž výstavy se
konala 21. listopadu v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Senioři, kteří výrobky
zhotovili, byli na výstavě zastoupeni

alespoň prostřednictvím fotografií
a otisků rukou do keramického plátu.
Den poté následovala účast na
adventních trzích ministerstva práce
a sociálních věcí. Návštěvníky okouzlily sošky andělů, servírovací talíře ve
tvaru ryby a další výrobky s vánoční
tematikou.

Program klubu seniorů

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

Letem světem
21. 12. / 15.00 Velký bariérový útes
Naučný přírodopisný seriál
22. 12. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně

Cen. klub sen.
3. patro
Arena
Kuželna

Tradiční Silvestrovská
procházka kolem přehrady

Sraz na hrázi

Kalendárium – Zajímavá výročí
lednových událostí

Cen. klub sen.
3. patro

10. 1. / 14.00

Hudební odpoledne
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

11. 1. / 15.00

Letem světem – Úžasné cesty
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

12. 1. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně

31. 12. / 9.30
4. 1. / 14.00

Arena
Kuželna

Upozornění:
Od pátku 23. prosince 2016 do neděle 1. ledna 2017 budou prostory Komunitního
střediska Kontakt Liberec uzavřeny. Provoz bude opět zahájen v pondělí 2. ledna.
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. Probíhá 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.

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
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BITVA U LIBERCE – IV

Taktika pěchoty

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
OBDOBÍ SEDMILETÉ války bylo ve
vojenské oblasti vrcholem lineární taktiky. Ideálem vojevůdců byly dlouhé
vyrovnané řady pěchoty s křídly zajištěnými jezdectvem nebo vhodnou
terénní překážkou. Ve vlastním střetu
se pak palbou hromadných salv snažili
způsobit protivníkovi co největší ztráty
a na závěr oslabeného protivníka zdolat
útokem na bodák. Při obraně proti jízdě
se pěchota formovala do čtverců zvaných karé, kdy řady vojáků stály zády
k sobě. Takto zformovaná jednotka se
mohla bránit střelbou do všech stran.
Tato pro nás nezvyklá taktika se
vyvinula s rozvojem střelných zbraní.
Během třicetileté války (1618–1648)
se jasně ukázala převaha vojáků
vyzbrojených střelnou zbraní nad
vojáky vybavenými dřevcovou
zbraní. Tomu začali vojevůdci přizpůsobovat taktiku tak, aby co nejvíce
střelců mohlo vystřelit najednou.
Velké pěchotní čtverce, ve kterých
pěchota bojovala v roce 1618, se
změnily v linie. Dalším vývojem došlo
k vybavení všech vojáků střelnou
zbraní a dalšímu ztenčení a protažení linií. V roce 1757 tak pěší pluky
armády Marie Terezie nastupovaly do
bitvy vyrovnané ve čtyřřadech.
Střelba probíhala různými způsoby
podle terénu a situace na bojišti. Celý
pluk mohl vystřelit najednou při hromadné salvě, nebo střílely postupně
jednotlivé pelotony (nejmenší část
pěšího pluku), halb divisiony (dva pelotony) nebo divisiony (dva halb divisiony)
tak, aby výsledná střelba byla nepřetržitá. Tato postupná střelba se prováděla na místě, nebo za pohybu vpřed
či vzad, kdy každá jednotka po nabití
před výstřelem postoupí o čtyři kroky.
Tímto se celý pluk postupně sune vpřed
nebo vzad. Výcvikový řád pro císařsko-královskou pěchotu vydaný roku 1749
pamatuje také na zvláštní způsoby střelby, jako je střelba z opevnění či v ulicích.
Typický pěšák armády Marie Terezie
nosil dlouhý, vpředu rozevřený kabát
z bílého sukna, vestu, krátké kalhoty
pod kolena, vysoké kamaše nad kolena
a kožené střevíce. Fyzilír na hlavě nosil
třírohý klobouk, granátník pak vysokou
čepici z medvědí kožešiny s mosazným

štítkem s císařským dvouhlavým orlem
a monogramy panovníka. Pluky se
rozlišovaly barvou klop, manžet a šosů
kabátů. Jeho hlavní zbraní byla „Comiss-Flinte“ M1754, zepředu nabíjená puška
s hladkou hlavní a křesadlovým zámkem
ráže 18 mm a 143 cm dlouhá.
Podle výcvikového řádu pro císařsko-královskou pěchotu vydaného
v roce 1749 prováděl voják nabití pušky
pomocí šesti povelů, další tři povely
pak sloužily k výstřelu. Mířit pak voják
měl dle zmíněného předpisu „auf
halben Mann“ (na půlku muže), tedy
na pupek, jak upřesňuje tento předpis.
Výcvikový řád kladl důraz na to, aby si
vojáci toto osvojili i v různých terénech
a podle terénu naklopili pušku tak, aby
mířili stále do úrovně břicha protivníka.
K pušce patřil ještě nasazovací bajonet.
Granátníci nosili také šavli a v některých případech bojovali ručními granáty. Nejnižší poddůstojník (Corporal)
nosil stejnou uniformu jako běžný voják
a jako označení hodnosti měl hůl lískovku. Vyzbrojen byl u fyzilírů šavlí a halapartnou, u granátníků šavlí a puškou
stejně jako běžný granátník. Důstojník
se od vojáků nejvýrazněji odlišoval
žlutočerným vlněným nebo hedvábným „polním pásem“ (tzv. Feldbinde)
okolo pasu, vyzbrojen pak byl u fyzilírů
kordem a spontonem, u granátníků šavlí
a puškou. Vyšší důstojníci pak měli uniformu a klobouk zdobený zlatou bortou
a vyzbrojeni byli kordem.
￼

Pokračování příště.
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GASTRONOMICKÉ ZLATO
Jan Žídek, student Střední
školy gastronomie a služeb v Li‑
berci, získal pod vedením šéfku‑
chaře Clarion Grandhotelu Zla‑
tý Lev Roberta Sklenáře zlato
na největší slovenské kuchařské
soutěži Žilinská gastronomická
jeseň. Jako jediní zástupci z Čes‑
ké republiky uspěli v kategorii
Junior s pokrmem steak z jelení
svíčkové na omáčce z čerstvých
malin s pečenou dýní, kaštany
a vlašskými ořechy.
￼
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Tisíce tanečníků rozhýbaly Liberec

Úžasná kombinace barev, hudby, tance a pohybu, ale i národností a tradic, to bylo taneční
mistrovství World Dance Championship 2016, které hýbalo Babylonem v Liberci.
Klára Baláková

BYLO TO neskutečné, tanečníci
a hudba v sálech i na chodbách,
taneční mistrovství světa přivítalo
více než 3 000 tanečníků z dvaceti
zemí.
Čísla předčila očekávání. Počet soutěžních předvedení se zastavil
na magických 6 670. I další
čísla potvrzují, že otevřené mistrovství
světa bylo výjimečnou událostí, 503
disciplín, 45 mezinárodních porotců, 6 dní a nocí,
3 taneční parkety.
V porotě zasedli taneční
mistři i profesionální tanečníci,
mezi nimi tento rok prvně i zástupce Jihoafrické republiky Siamisang
Allwin Sylvester Sefotlhelo nebo
porotci až z daleké Indie, Koreje
a Kazachstánu. Musím připomenout
také významné české tanečníky
a ředitele známých českých tanečních
škol jako Jindřich Hes, Michaela Micki-

výprava, která měla výhodu domácího
prostředí. Jen o něco menší byla výprava z Polska, třetí největší výpravou bylo
Rusko. Tyto země získaly i nejvíce titulů.
Nejvíce obsazené byly disciplíny salsa,

ena Pospíšilová. Předsedkyní poroty
byla Irina Shmalko z taneční školy
z Moskvy a viceprezidentka WADF.
Taneční výpravy přijely opravdu
z daleka, z Jižní Koreje, Jihoafrické
republiky, nejpočetnější ale byla česká

merenge a bachata
v sólech, a to ve všech
věkových kategoriích.
V letošním roce bylo velice početné
také obsazení všech disciplín belly
dance a urban street dance.
Prezident mezinárodní taneční
organizace WADF Nils-Hacken Carlzon se s World Dance Championship
2016 rozloučil slovy, že by byl velice
rád, kdyby se příští rok konal opět
v libereckém Centru Babylon, a že
věří, že bude tanečníků opět více než
3 000.

Oddíly Sportovního klubu SK Ještěd bilancovaly
Členská schůze oddílu skoku na lyžích a severské kombinace Sportovního klubu SK Ještěd se
na začátku prosince uskutečnila v hotelu Liberec.
Oldřich Nejedlo, sportovní manažer pro skok a severskou kombinaci SK Ještěd
V LETOŠNÍM ROCE došlo ke čtyřem
zásadním změnám v organizační
struktuře SK Ještěd. Novým předsedou oddílů byl jmenován Miroslav
Sadvar, bývalý skokan, trenér a člen
výboru, který nahradil dosavadního předsedu Zdeňka Jiráska, dále
byla rozšířena organizační struktura
o sportovního manažera Oldřicha
Nejedla, bývalého, ale i současného
skokana a člena výboru, nového člena
výboru Jiřího Matouška, člena Úseku
severské kombinace Svazu lyžařů.
Změna byla i na trenérských
postech, kdy ke stávajícímu šéftrenérovi Milošovi Kendíkovi a k 1. trenérovi Davidovi Jirotkovi byl nově zvolen
2. trenér Pavel Věchet, bývalý skokan,
trenér a člen výboru, který nahradil
Renatu Petráskovou.
Nejdůležitější částí schůze oddílu
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

je zpráva šéftrenéra o závodech
a výsledcích mladých skokanů
a skokanek. Po přečtení výsledků
šéftrenérem musel každý ze sportovců předvést poslední tréninkový
odskok a následně jim bylo předáno
osobní poděkování ve formě diplomu
a malého dárku.
Ceny byly letos poprvé předávány
zástupkyní jednoho ze sponzorů –
firmy Pavmart PSV, s. r. o. – Zuzanou
Groeesbeek. Zástupce druhého sponzora, společnosti Filipa, se bohužel
nemohl dostavit.
Díky finanční podpoře našich
sponzorů jsme v letošním roce mohli
nechat ušít závodníkům jednotné
sportovní oblečení a zbylé finance
jsme mohli využít na pohonné hmoty,
protože od roku 2013 nemáme možnost v Liberci skákat na malých můst-

cích a musíme až 3x týdně za skokanskými tréninky dojíždět. I přes tento
velký handicap mají mladí závodníci
velké úspěchy, a to nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
Například předvedli krásné výsledky na Čokoládové ceně ve Frenštátu
p/R, kde vybojovala 1. místo Tereza
Sadvarová. Vrchol letní sezóny
v severské kombinaci MČR se odehrál v Novém Městě na Moravě, kde
na tamním větrném můstku a na
běžeckých tratích získali v různých
kategoriích první, druhé a třetí místo.
Mezinárodní mistrovství Slovenska v Bánské Bystrici bylo završením
úspěšné letní sezóny. Titul Mistra
Slovenské republiky v severské kombinaci v různých kategoriích získali:
Matěj Drbohlav, Jakub Šikola, Simona
Weinlichová a Anna Černá.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. ledna od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Night Light
Marathon
JIZERKY VE světle čelovek
a měsíce? To je ČEZ Bedřichovský Night Light Marathon, který
v předsilvestrovské noci 30. prosince zahájí největší seriál v běhu
na lyžích SkiTour. Běžci na lyžích
s čelovkami startují tento jedinečný závod na Bedřichovském stadionu, tedy v místě, kde se jezdí
i legendární ČEZ Jizerská 50!
Už 30. prosince budete mít
šanci si poprvé v letošní zimě
zazávodit v běhu na lyžích.
V Jizerských horách leží aktuálně
několik desítek centimetrů sněhu
a už v tuto chvíli můžete na závod
v Bedřichově trénovat.
Závod nabízí dvě trasy – delší
na 35 kilometrů, která se skládá ze
dvou okruhů, kratší měří polovic
a odehraje se v jednom okruhu.
Start je pro obě distance společný, a to v 19.00. Součástí programu jsou i dětské závody pro
nejmenší a podvečerní program
iQlandie.
Registrace jsou možné na
webu www.ski-tour.cz.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 29. prosince.
LIBERECKỲ
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