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bylo to skvělé! Slova díků a nadšené komentáře účastníků Zimního evropského olympijského festivalu mládeže bylo
možné zaslechnout na jeho závěru. Pro nadějné sportovce z celé Evropy byl Liberec odrazovým můstkem k skutečné olympiádě.
Rozhovor nejen o EYOWF 2011 se Zuzanou Kocumovou si můžete přečíst na poslední straně.
Foto Vladimír Škarda

Rozhodněte o další podobě našeho města
Spoustu otázek, které vzniknou kolem nového územního plánu chceme slyšet nahlas.
Na občanech Liberce nyní je, jak bude vypadat město v následujících letech.
Jan Korytář
V jakém městě chcete žít? Má se
Liberec i nadále rozrůstat a kam?
Které plochy dnes volné krajiny mají
být zastavěné? Které plochy je naopak
nutné před zástavbou chránit? Je pro
fungování města lepší vytvořit místo
pro vznik spíše většího množství rodinných domů nebo se má soustředit na
budování bytových domů a nechat
dostatek volně přístupné krajiny?
Jaké podmínky by měla splňovat
nová výstavba, aby nezhoršovala kvalitu bydlení lidí, kteří v lokalitě již žijí?
Kudy mají vést nové silnice či tramvajové tratě, pokud se je město rozhodne v budoucnu vybudovat? Kolik
zeleně, jaké a kde potřebujete pro to,
aby se v Liberci dobře žilo? Kudy mají
vést nové cyklostezky? Jaký prostor

ve městě má mít volná příroda? Mají
se zrušit nebo zachovat zahrádkářské
osady?
Toto a k tomu dalších tisíc otázek
může a měla by vzbudit příprava
nového územního plánu pro naše
město. Dovolte proto, abych vás všechny osobně pozval na veřejné besedy
s občany nad problematikou přípravy nového územního plánu. Besedy
se uskuteční během března a dubna
Primátor Liberce Jan Korytář. 	
v jednotlivých částech Liberce. Tam

Foto Vladimír Škarda
budete mít prostor právě o této pro“Kde bude park a kde
blematice diskutovat. Podrobný
parkoviště? Tisíce otázek rozpis besed, stejně jako další informace k problematice územního plánu,
k rozvoji Liberce padne
naleznete v tématické příloze tohoto
při veřejných diskuzích
čísla.

o novém územním plánu.”

Více o ÚZEMNÍM PLÁNU v příloze

Otázek kolem cen tepla z liberecké teplárny je mnoho, stejně
jako důvodů. Každá ze zainteresovaných stran má svou pravdu.
Jeden z hlasitých názorů přinášíme
i na stránkách Zpravodaje, včetně
názoru ředitele teplárny a vyjádření radnice.  Více na stranĚ 4

Město chce
znát viníky
Jak je to s dluhem po MS 09?

Liberecký primátor Jan Korytář
nedávno připustil možnost, že by
město část dluhů uhradilo. Samozřejmě až po důkladném auditu.
Jaká je současná situace, jsme
se zeptali náměstka primátora pro
ekonomiku Jaromíra Baxy.
více na čtěte na straně 9
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editorial
Novou tváří začínáme
Jan Korytář, primátor města

Dvě dětská hřiště se letos
dočkají rekonstrukce.
Dagmar Slezáková

Milí přátelé, vážení liberečané,
právě držíte v rukou první letošní číslo našeho Zpravodaje v jeho nové
úpravě. Naším cílem je, abyste jeho prostřednictvím získali lepší přehled
o dění v našem městě a abyste se jako dobře informovaní občané mohli
do rozhodování o dalším rozvoji Liberce také sami aktivně zapojovat.
Právě změny v oblasti komunikace mezi radnicí a občany považuji za klíčový předpoklad pro to, abychom společně změnili Liberec na lepší místo
pro život. Když se zaměřím na Liberecký zpravodaj, jde v zásadě o to, aby
začal být postupně vnímám nikoliv jako měsíčník radnice, ale spíše jako
noviny libereckých občanů. Změna názvu tento trend již odráží, na obsahu
musíme ještě pracovat, zde ještě máme rezervy.
Co plánujeme do budoucna? Naší snahou bude zvýšit rozsah stránek,
část nákladů na tisk hradit z inzerce, přinášet více informací z jednotlivých čtvrtí a také více zajímavostí ze života města, nejen ze života radnice. Musíme si dát samozřejmě pozor i na to, aby se ze Zpravodaje nestala
hlásná trouba nového vedení radnice, proto budeme ještě správný poměr
jednotlivých druhů informací upravovat a počítáme i se vznikem nové
redakční rady. Budu velmi rád, pokud si dáte tu práci a napíšete nám, nejen
co se vám na novém zpravodaji líbí, ale také co se vám nelíbí, co vám zde
chybí nebo naopak přebývá. Každý názor má pro nás svou cenu, jen ho
musíme znát. Využít můžete i ankety na webu města.

PCO bez soukromníků
Městská policie Liberec už soukromý majetek vybraných
osob nehlídá. Strážníkům takové služby nepřísluší.
Pavel Chmelík
Městská policie Liberec vypověděla smlouvy devíti soukromým subjektům, které byly napojeny na pult centralizované ochrany (PCO). Smlouvy
byly uzavřeny mezi lety 2000 a 2007.
Dohody, které byly podepsány
předchozím velitelem městské policie Čestmírem Hřebíkem, zaručovaly soukromým firmám bezplatné připojení na městský PCO. S tím souvisely i případné výjezdy k poplachům.
„Tyto smlouvy jsou nyní již vypovězeny. Je nepřijatelné, aby městská
policie, která má za úkol zajišťovat
bezpečí veřejnosti, hlídala bezplatně
také soukromý majetek vybrané skupiny firem a osob,“ uvedl k tomu primátor Liberce Jan Korytář.
Na městský PCO jsou napojeny
všechny městské organizace a veřejné městské budovy.
Napojení soukromníků, kteří navíc
za služby neplatili, vyšlo najevo
během zavádění kvalitativních standardů, jímž městská policie prochází. Je ale velmi nepravděpodobné, že

Méně,
ale lepší

by o této skutečnosti minulé vedení
nevědělo. „Městská policie byla v loňském roce rozsáhle reorganizována
s cílem zefektivnit její provoz. Kontroly všech smluv byly jednou částí této
reorganizace. Jakmile jsem tyto informace zjistil, informoval jsem o tom
okamžitě nového primátora města.
Městské policii takové služby nepřísluší, a ani pro takové případy neexistují
žádná pravidla,“ dodává ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.
Žádné další soukromé firmy ani
osoby nejsou na PCO městské policie napojeny.
Vypovězené smlouvy o napojení
na PCO městské policie:
Unirelax s.r.o.
EVA butik
Ortopedická protetika s.r.o.
Geoprint s.r.o.
Kalendář Liberecka spol. s r.o
Urban Jiří
Koutek Arnošt
Auto Koutek s.r.o.
Krutský Jaroslav

Děti v Nových Pavlovicích a v Rochlici se letos dočkají nových hřišť.
V ulicích Bezová a U Potůčku vzniknou hřiště splňující všechny současné normy, ale hlavně s novýmy herními prvky a bezpečnými dopadovými plochami.

Postupnou revitalizaci hřišť v Liberci zajišťuje již několik let magistrátní
odbor komunálních služeb na základě
zpracované studie. Tato studie vychází z vize, že je lépe mít pro každou spádovou oblast jedno dobře vybavené
hřiště, než jich mít více ale nedostatečně vybavených. Od roku 2005 bylo
takto zrevitalizováno celkem dvanáct
dětských hřišť.
Podle tezí studie a po připomínkách občanů vytipoval odbor komunálních služeb pro letošní rok právě
dvě zmíněná hřiště. Jak v Nových Pavlovicích, tak v Rochlici jsou plochy
nevyhovující a herní prvky ani dopadové plochy neodpovídají normám.
Rochlické hřiště U Potůčku bude
zaměřeno hlavně na malé děti a po
rekonstrukci budou obě hřiště zařazena do plánu pravidelné údržby.

aktuálně
pitelstvo loni v únoru schválilo projekt na opravu komunikací Nerudova
náměstí s oddechovou zónou.
Důvodem rekonstrukce je také
nevyhovující stav inženýrských sítí.
Letos proto dojde k jejich opravě.
Náměstí bude poté provizorně
vydlážděno. V rámci zemních prací
provedou odborníci také archeologický průzkum.
Stejně jako v případě Soukenného
náměstí město během letošního roku
vyhodnotí jeho konečnou podobu. Ta
by se měla odvíjet od celkové koncepce úpravy několika dalších libereckých náměstí, které projdou revitalizací. Kromě Nerudova a Soukenného je to například Sokolské, Papírové nebo Malé náměstí.

Město
pomůže
Infocentrum pod Ještědem
pokračuje.
Martin Čáslavka

Nedávno se objevily informace, že
další činnost turistického informačního centra pod Ještědem je ohrožena.
Jeho provoz do současné doby zajišťoval Kalendář Liberecka spol. s r.o.
„Když jsme zjistili, že se zvažuje
uzavření informačního centra, začali
jsme s jednatelem Kalendáře Liberecka Pavlem Michalem hledat cestu,
jak zachovat jeho provoz. Město
má zájem, aby informační centrum
nadále sloužilo návštěvníkům Ještědu, který je důležitým turistickým
centrem, a navíc nástupním místem
do Sportovního areálu Ještěd.
Oboustranně přijatelnou variantou je spolupráce s městským informačním centrem, pro které bude
dosavadní zaměstnanec informačního centra pod Ještědem pan Turek
vykonávat veškeré služby. To zahrnuje podávání informací turistům,
propagaci regionu, prodej informačních materiálů k podpoře cestovního
ruchu a prodej suvenýrů. Je to pro
nás nejvýhodnější řešení,“ vysvětluje náměstkyně primátora Zuzana
Kocumová.
Nerudovo náměstí projde
Do budoucnosti se vzhledem
částečnou opravou.
k poloze centra nabízí i spolupráce
Dagmar Slezáková
se společností Sportovní areál Ještěd.
Řešením havarijního stavu Neru- „Aktuálně ověřujeme, zda by měl SAJ
dova náměstí a okolních ulic se zabý- o takovou spolupráci zájem,“ dodala
valo Město Liberec několik let. Zastu- náměstkyně primátora.

Jaká budou
náměstí?

aktuálně

Bojkot nebo lež za sto
Neuteklo ani jedenáct let nového tisíciletí a už nás zase
sčítají. Jenže tak to u nás chodí od dob Marie Terezie.
Vladimír Škarda
Také v 18. století bylo provázeno sčítání lidu hrozbou pokut i žalářem. Jestli pokuta padne nebo ne,
o tom dnes rozhoduje městský úřad
na základě oznámení statistického
úřadu.
Úřednímu kolečku tak bude lepší
předejít. Zabere to několik minut a ze
všech vyjádření statistického úřadu je
cítit spíše podání pomocné ruky. Od
7. do 25. března navštíví sčítací komisař každou domácnost. Ve většině případů to bude váš známý pošťák, který
vše podrobně vysvětlí. Při návštěvě
bude předkládat speciální průkaz sčítacího komisaře a občanský průkaz.
Ještě předtím však dostanou
všichni občané do schránek letáček
s podrobnou informací. Rozhodným
okamžikem sčítání bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Na tu se nemusíme podle údajů Českého statistic-

kého úřadu nijak zvlášť připravovat.
Stačí vyplnit údaje o skutečném stavu
domácnosti.
Všechno je promyšlené do detailu.
Problém prý nenastane, ani když se
vám zrovna narodí potomek. Novorozence narozené před půlnocí rodiče
uvedou do příslušné kolonky. Narozený po půlnoci bude muset počkat
deset let na další sčítání.
Pro formulář si komisař zase přijde
za pár dní, nebo ho můžete odevzdat
na sběrném místě, podle toho, jak se
s komisařem domluvíte. Letos poprvé
můžeme použít také elektronické formuláře. Najdete je na internetových
stránkách www. scitani.cz
Pamatujte i na to, že úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést
a sebrat formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět.

Statutární město Liberec vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
Identifikace výzvy:
Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5.
Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení
prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace
bytových domů
Číslo výzvy: 4
Celkový finanční objem dotace pro tuto výzvu: 18.000.000 Kč 		
- z toho 85 % ERDF a 15 % státní rozpočet.
Výše podpory: 40 % celkových způsobilých výdajů projektu 		
(z toho 85 % z ERDF, 15 % státní rozpočet)

Příjem žádostí: 1.–31. 3. 2011
Oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů v zóně IPRM
Podpora je zaměřená na rekonstrukce a modernizace bytových domů
- podrobné vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast
intervence IOP 5.2 a výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro IOP 5.2
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
Kompletní znění výzvy a další informace o IPRM Liberec – Regenerace
sídliště Rochlice naleznete na adrese: www.liberec.cz
Informace, osobní konzultace: Ing. Martin Čech, manažer IPRM
tel.: 485 243 575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz
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krátce
Nové vedení
krajské nemocnice
Dosavadní generální ředitel
nemocnice a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný
odstoupil v únoru ze své funkce. S ním i převážná část představenstva. Dozorčí rada, ve které Město Liberec zastupují Ing.
František Hruša a Kamil Jan Svoboda, pak zvolila nové členy
představenstva.
„Jedním z kandidátů na nového ředitele nemocnice je významný český neurolog, bývalý primář neurologického odd.
Ústavu leteckého zdravotnictví
Praha, MUDr. Zdeněk Konrád.
Novou ekonomickou ředitelkou
nemocnice se stala Ing. Dana
Kaššovicová a technickou ředitelkou byla zvolena specialistka
na zdravotnické přístroje a farmaceutický materiál, Ing. Aniko Špičková,” upřesnil náměstek
primátora Lukáš Martin.
Dalším nově zvoleným členem představenstva KNL a. s. je
právník JUDr. Josef Skácel. Předsedou představenstva krajské
nemocnice byl jmenován Prof.
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

aktuální zprávy
z magistrátu
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Divadelní
klub se vrací
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Nový nájemce investuje do
úprav půl milionu korun.
Dagmar Slezáková
v divadelním klubu se budou
moci od března setkat a popovídat
si s herci a dalšími tvůrci návštěvníci
Divadla F. X. Šaldy.

Rada města totiž vyslovila souhlas
s uzavřením nájemní smlouvy mezi
Divadlem F. X. Šaldy a společností
Nexshares.
Jak uvedl náměstek primátora pro
školství a kulturu Jiří Šolc, současnému nájemci skončila nájemní smlouva a vedení divadla i města chtěla
restauraci Jimi´s vrátit punc divadelního klubu.
„Poprvé se klub otevře již v březnu
u příležitosti jedné z premiér,“ upřesnil
náměstek Jiří Šolc s tím, že nový provozovatel má pronájem uzavřen na
dobu pěti let a divadelní klub by měl
být využíván i pro jiné aktivity.
„Prostory restaurace jsou zanedbané a nový nájemce se zavázal na
vlastní náklady v objemu půl milionu
korun učinit nezbytné opravy a investovat do vnitřního vybavení,“ říká
náměstek primátora Jiří Šolc.

Miliony na ulici neleží
Dražby obsazených bytů dostanou nová pravidla.
Pavel Chmelík
Dosavadní systém dražeb obsazených bytů stavěl nájemníky často
do nepříjemné situace. Byly zaznamenány případy, kdy nový majitel
nájemci znepříjemňoval život, dokud
byt neuvolnil.
„Těmto negativním jevům chceme
zabránit. Nájemníkům, jejichž byt
bude městem nabídnut do dražby
jako obsazený, umožníme přestěhování do jiného vhodného bytu,“ říká
náměstkyně primátora pro sociální
oblast Martina Rosenbergová.
Vedlejším efektem této myšlenky
je i výhodnější cena takového bytu v
dražbě. Dosud město obsazené byty,

například o velikosti 3+1, nabízelo za
600 tisíc korun. Pokud byl však stejný
byt prázdný, byla vyvolávací cena
1 800 000 korun.
„Není důvod, proč napjatý městský rozpočet připravovat o miliony
korun. Jen uvedený příklad ukazuje
až trojnásobný rozdíl. Je výhodnější
nájemníkům nabídnout nové bydlení a byt k prodeji vydražit jako prázdný,“ dodává Martina Rosenbergová.
Na příkladech bytů je evidentní,
že rozhodnutí zastupitelů o zastavení dražeb má smysl. Pravidla je třeba
nastavit znovu a tak, aby město zbytečně nepřicházelo o peníze.
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ceny tepla v liberci
Kauza teplárna: Liberec proti občanům
Začátky sporu mezi odběrateli a teplárnou se váží k období mezi roky 2005 a 2006, 		
kdy se zvýšila cena tepla o více než dvacet procent.
Petr Černý, zastupitel za Věci veřejné

Skupina odběratelů okolo Stavebního bytového družstva Sever
v době prudkého zvýšení ceny tepla
zakládá občanské sdružení Teplo za
399,90 Kč.
Zanedlouho byly definovány
důvody vysoké ceny tepla v Liberci.
Objektivním důvodem je stav rozvodů, který je žalostný. Teplárna sama
udává ztráty v rozvodech ve výši
28  %, energetici hovoří až o 50 %.
Navíc jsou rozvody značně předimenzované. Druhým objektivním důvodem je růst cen paliv.
Další příčiny jsou ale horší. Objevují se důkazy o překupování paliv
v řetězci. Teplárna nakupuje palivo
přes různé prostředníky (spol. s r. o.)

za ceny o desítky procent vyšší než je
ČSÚ udávaná cena na trhu. Nepřehledné jsou také smluvní vztahy, pokud
jde o pronájmy rozvodů tepla nebo
nádrží. V roce 2009 zpracovaný forenzní audit řadu podezření potvrdil.
Obsah auditu je veřejnosti utajen.
Auditoři našli pochybení ve výši
7 milionů korun. Vztahy mezi články
mazutového řetězce označil auditor
doslova za „komplikované a obtížně sledovatelné“. Teplárna zaplatila
své mateřské společnosti za organizaci výběrového řízení na dodavatele mazutu provizi v řádech několika
milionů korun. Tohoto řízení se účastnil jen jeden uchazeč.
To, že takto vysoutěžená kupní
cena nebyla logicky ideální, potvrzuje i audit, který dle serveru www.
cistevruce.com uvedl: „Kupní cena
mazutu v listopadu a prosinci 2008
byla výrazně vyšší než aktuální ceny
na trhu. Tato skutečnost byla ovlivněna konstrukcí ceny TTO ve smlouvách s MVV Energie… Jinými slovy,

v době, kdy mazut stál již kolem 7 000
Kč za tunu, teplárna stále nakupovala
za 10 300 Kč za tunu.“ Žádnou z uvedených praktik ale auditor neshledal
jako chování v rozporu se zákonem.
Umělé navyšování nákladů má
dva důvody. Za prvé lze tyto náklady zahrnout do cenové kalkulace
tepla dle pravidel ERÚ, který na ceny
tepla dohlíží. Teplárna vykáže náklady, které zahrne do ceny, a spotřebitel to všechno zaplatí. Za druhé většina těchto „umělých“ nákladů liberecké teplárny je výnosem mateřské společnosti MVV. Zatímco MVV bohatne,
liberecká teplárna hospodaří se ztrátou. Minoritním, 30% vlastníkem teplárny, je přitom Město Liberec, které
mlčky přihlíží.
Na přelomu let 2009/2010 se sdružení Teplo za 399,90 transformuje do
nového občanského sdružení DOST!,
které má celostátní ambice. Dohodou
o narovnání dosahuje toho, že teplárna vrací milióny korun odběratelům za
neoprávněnou cenu tepla roku 2008.

Vysoká cena však vyvolává stále
větší poptávku po alternativních
zdrojích vytápění. Těmi mohou být
lokální plynové kotelny nebo tepelná čerpadla. Náklady jsou asi o třetinu nižší než u centrálního vytápění.
Pro zřízení alternativních zdrojů je
nutné k domům dovést plynové přípojky přes pozemky města. Jak staré, tak
i nové vedení města odmítlo udělit souhlas s použitím svých pozemků, čímž
podporuje stávající monopol teplárny.
Tu pak nic nenutí investovat do oprav
rozvodů a snižovat cenu tepla, protože
odběratel stejně všechno zaplatí a jinou
možnost dodávek zkrátka nemá.
Postoj města nezabrání možnému rozpadu systému CZT v Liberci, neboť produkce tepla meziročně
klesá. Dochází ke snižování energetické náročnosti domů zateplováním. Je
proto nutné povolit alternativní vytápění tam, kde je o něj zájem. Už jen
signál vedení města, že nehodlá držet
ochrannou ruku nad monopolem teplárny, povede ke snížení ceny tepla.

Tento text není stanoviskem magistrátu ani vedení Města Liberec.

FÓRUM 

Jak vidíte budoucnost centrálního vytápění?

Tomáš Buzín, Teplárna Liberec, a. s. Martin Čáslavka, tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec
Neznáme „energetické odborníky“,
se kterými pan Černý spolupracuje,
ani podklady, na kterých svá tvrzení staví. Provedení forenzního auditu
proběhlo především na žádost pana
Černého a řídilo se pravidly, na kterých spolupracovalo představenstvo
s odběrateli včetně pana Černého.
Nerozumíme tedy neustálé snaze o
jeho zpochybnění. Teplárna Liberec
prochází neustálými státními kontrolami, z nichž mnohé jsou (na podnět
odběratelů) mimořádné. Žádná z kontrol nezjistila, stejně jako forenzní
audit, žádná mimořádná pochybení
v hospodaření ani v tvorbě ceny tepla.
Ve spolupráci s i odborníky hledáme cesty, jak systém nadále modernizovat.

(redakčně kráceno)

Město Liberec musí a také začne
aktivně řešit problémy týkající se
zásobování teplem. Nejen proto, že se
jedná o problém dotýkající se mnoha
libereckých občanů, ale také proto,
že je vlastníkem 30 % akcií a. s. Teplárna Liberec.
Nejde přitom jen o cenu tepla, ale
o celý komplex problémů. Je pravdou,
že už minulé vedení města nechalo
zpracovat studii na řešení energetické koncepce města, bohužel však
bez širší odborné diskuse, což byla
u takto složitého problému, který
má vliv na podstatnou část obyvatel
města, chyba.
Minulé i současné vedení má
podobný názor na povolování nových
lokálních zdrojů, a to záporný. Bez

toho, aniž by existovala shoda na
budoucí energetické koncepci města,
nelze dělat unáhlené kroky. Zároveň
ale nelze jen přešlapovat na místě
a čekat, že se problém vyřeší sám.
Město musí v této záležitosti převzít
iniciativu.
Prvním krokem proto bude
odborný seminář, který se uskuteční
v březnu na liberecké radnici. K jednomu stolu budou pozváni zástupci bytových družstev i dalších odběratelé teplárny, zástupce teplárny,
zástupce spalovny, pracovníci odborů
magistrátu a externí odborníci. Seminář bude prvním krokem k tomu, aby
vznikla odborná pracovní skupina
a co nejrychleji jsme dospěli k přijatelnému řešení. Nejde přitom jen o

Hlasujte o centrálním vytápění ve městě.

otázku cen tepla, ale také problematiku životního prostředí, energetické
bezpečnosti města či využití alternativních zdrojů energií.
Cest, jak se vypořádat se současným neutěšeným stavem se přitom
nabízí řada. Budování lokálních plynových kotelen, které navrhuje SBD
Sever, je jen jednou z nich.
V diskusi o energetické koncepci
města bude klíčové, jakou roli budou
hrát liberecká teplárna a spalovna, jak
se do celého systému zapojí i lokální,
případně alternativní zdroje energií
a také, jak se na celkové spotřebě energií promítnou dotace na zateplování.
Navíc každý zdroj energie má své
přednosti i problémy a významným
aspektem bude zcela jistě otázka
finanční náročnosti.

www.Liberec.cz
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Radí radním a zastupitelům
Rada města a zastupitelsvo má při svém rozhodování 		
k dispozici poradní skupiny – výbory a komise.
Pavel Chmelík
Liberecké zastupitelstvo má
jako poradní orgány celkem čtyři
výbory. Jejich členové kontrolují chod
města a předkládají svá stanoviska
a návrhy zastupitelstvu.
Ze zákona musí mít zastupitelstvo
finanční a kontrolní výbor. Je pak na
rozhodnutí zastupitelů, zda si zvolí
ještě další.

výbor zast.

Podobně fungují komise rady
města. Svá doporučení a připomínky
podstupují radním. Komisí má liberecká rada deset.
Přehled výborů a komisí včetně
kontaktů na jejich tajemníky je
uveden v tabulce. Jména členů najdete na www.liberec.cz v sekci Město
a samospráva.

tajemník

kontakt

Finanční

Ing. Jana Karbanová

Tel.: 485 243 231
karbanova.jana@magistrat.liberec.cz

kontrolní

Ing. Marie Vozobulová

Tel.: 485 243 210, mobil: 602 482 348
vozobulova.marie@magistrat.liberec.cz

pro rozvoj a úz.
plánování

Ing. Zuzana Hepnerová

Tel.: 485 243 527
hepnerova.zuzana@magistrat.liberec.cz

pro školství,
výchovu
a vzdělávání

Marcela Šulcová

Tel.: 485 243 371, mobil: 724 281 757
sulcova.marcela@magistrat.liberec.cz

Členové komisí 		
dostanou stejné peníze
Od ledna dostávají členové
výborů zastupitelstva a komisí
rady stejné peníze jako jejich kolegové, kteří jsou zároveň zastupiteli. V minulosti byli tito občané,
kteří nejsou zastupiteli, finančně
znevýhodněni.
„I nečlenové zastupitelstva budou
za práci pro město v komisích
a výborech pobírat měsíční
odměnu. V minulých letech to
byla jen symbolická platba ve výši
150 korun za jednu účast nečlena
zastupitelstva na jednání komise
nebo výboru,“ vysvětluje vedoucí
personálního oddělení Miroslav
Křepel.
Přehled schválených měsíčních
odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města, platy náměstků
a primátora najdete v tabulce
vlevo dole na této straně.

Stejné odměny
Odměny pro členy komisí
a výborů v loňském roce byly

komise rady města
dopravy

krátce

Ing. Marie Bartošová

Tel.: 485 243 842
bartosova.marie@magistrat.liberec.cz

humanitní

Jan Kulich

Tel.: 485 244 961
kulich.jan@magistrat.liberec.cz

kulturní
a památková

Ing. Jitka Strasserová

Tel.: 485 243 381, mobil: 605 214 895
strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz

pro obč. obřady
a záležitosti

Martina Matviaková

Tel.: 485 243 382
matviakova.martina@magistrat.liberec.cz

pro rozvoj. proj.
a výběr investorů

Dagmar Salomonová

Tel.: 485 243 579
salomovova.dagmar@magistrat.liberec.cz

pro spolupráci
s part. městy

Ing. Miluše Charyparová

Tel.: 485 243 174, mobil: 724 789 986
charyparova.miluse@magistrat.liberec.cz

pro výběr. řízení
a prod. majetku

Ivana Němcová

Tel.: 485 243 292
nemcova.ivana@magistrat.liberec.cz

pro zdraví a soc. Pavlína Háková
a patologické jevy

Tel.: 485 244 982, mobil: 724 134 039
hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz

pro životní
prostředí

Michaela Bělinová

Tel.: 485 243 456, mobil: 604 242 751
belinova.michaela@magistrat.liberec.cz

Komise sportovní

Renata Sobotková

Tel.: 485 243 765
sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz

meziroční porovnání měsíčních odměn neuvolněných
zastupitelů a občanů, platů primátora a náměstků
rok 2010

rok 2011

člen rady

3 980 Kč

3 780 Kč

předseda výboru, komise

2 580 Kč

2 700 Kč

člen výboru nebo komise

2 170 Kč

1 000 Kč

člen zastupitelstva

960 Kč

910 Kč

příplatek za počet obyvatel

570 Kč

540 Kč

náměstci primátora

60 240 Kč

57 347 Kč

primátor

68 290 Kč

65 021 Kč

150 Kč

V roce 2011 náleží nečlenům zastupitelstva
stejné odměny jako zastupitelům.

1 000 Kč
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Odměny členů
představenstev
Seznam členů statutárních
orgánů je na www.liberec.cz
v sekci Město a samospráva.
Pavel Chmelík
V lednu došlo ke změnám v obsazení míst ve statutárních orgánech
společností, které vlastní většinově
město. Novinkou pro všechny členy
jednotlivých orgánů, kteří zastupují město, je povinnost jednou ročně
předkládat zastupitelstvu zprávu
o své činnosti.

společnost
dozorčí rada / představenstvo

Sportovní areál Ještěd

3 000/5 000 Kč

Technické služby

5 000/10 000 Kč

Dopravní podnik

5 000/10 000 Kč

Liberecká IS

4 000/8 000 Kč

Jednotlivými společnostmi byly
pro členy dozorčích rad a představenstev stanoveny měsíční odměny. Primátora, jeho náměstků a zaměstnanců magistrátu se tyto odměny netýkají. V dozorčích radách a v představenstvech pracují zdarma.

Město ukončilo smlouvu
Těsně podlimitní zakázka města na 1,99 milionu korun pro
Investorsko inženýrskou, a. s. byla zrušena.
Martin Čáslavka
Odbor strategie a územní koncepce a Investorsko inženýrská a.s.
se dohodly na ukončení smlouvy na
poskytování poradenství při přípravě
konceptu územního plánu.
„Toto je jedna ze smluv, které
budeme postupně ukončovat, neboť
nebyla pro město zcela výhodná
a nezbytná a tyto prostředky dokážeme využít efektivnějším způsobem,“
říká primátor města Jan Korytář.
Smlouva byla uzavřena 28. srpna
2008 na částku 1 990 000 Kč bez DPH,
tedy těsně pod hranicí dvou milionů, od které se již musí konat výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Za vykonanou poradenskou činnost město zaplatí necelých 200 tisíc
korun bez DPH a ušetřené peníze využije efektivněji.
„Máme dost praktických zkušeností s tvorbou územního plánu, takže si

můžeme dovolit přenést všechny činnosti na náš odbor. V odborné rovině
spolupracujeme s projektovým ateliérem SAUL,“ upřesňuje vedoucí
odboru strategie a územní koncepce Petr Kolomazník.
„Chci postupně skončit s praxí,
kdy na jedné straně získávají vybrané
firmy výhodné zakázky, které nejsou
pro město nezbytné, a na druhé
straně město nemá peníze na to, aby
například připravilo kvalitní projednání územního plánu s veřejností. Navíc
bych rád více využil odborný potenciál Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, který město v minulosti příliš nevyužívalo,“ dodává primátor.
Příprava nového územního plánu
bude v březnu pokračovat sérií veřejných debat nad návrhem konceptu
nového územního plánu v jednotlivých čtvrtích.
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Opera
v Evropě

kultura a školství
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Kultura? To nejsou jen divadla
Zdá se vám, že řízení odboru kultury a školství je úzce zaměřený obor? Nudný a povinný?
Pojďte se s námi podívat.
Vladimír Škarda

Liberecká opera slavila velký
Představte si čísla z takových řenci je připravena rozptýlit i poučit přátel přírody (Verein der Naturúspěch v evropských městech. dvou zdánlivě nesourodých disciplín nejen školáky, ale i dospělé. V uply- freunde in Reichenberg) na dnešní
Vojtěch Havlík

Náměsíčná. Opera v podání souboru
F. X. Šaldy měla úspěch. 	

Foto archiv divadla

Začátek roku byl pro libereckou
operu ve znamení zájezdů. S Náměsíčnou Vincenza Belliniho absolvoval soubor turné pro Francii, představení v Německu a ve Švýcarsku. Dílo
mistra italského belcanta v režii Martina Otavy a pod taktovkou Martina
Doubravského zaznělo v Bad Esteru,
Sete, Bordeaux, Štrasburku a Langenthalu. Pokaždé bylo vyprodáno.
„Náměsíčná byla diváky upřímně
odměňována po každém hudebním
čísle. Ve všech francouzských divadlech publikum na konci skandovalo nekonečně dlouhým potleskem.
Byl to nádherný pocit. Všichni hovořili o vyrovnaném špičkovém výkonu
sólistů, sboru a orchestru. Mimořádné ovace sklízely Olga Jelínková i Jana
Kačírková v titulní roli. Gabriela Kopperová, Róbert Remeselník, stejně
jako Pavel Vančura a Roman Vocel si
však na menší ovace a úspěch naříkat nemohli,“ popisuje reakce publika režisér Náměsíčné a ředitel Divadla
F. X. Šaldy Martin Otava.

Číslo měsíce

Naivní divadlo Liberec

350 představení
diváků:

53 790
V roce 2010

jako je školství a zoologická zahrada.
Řeknete si možná, že to k sobě vůbec
nepatří, a možná budete mít i pravdu.
Ale kde jinde se mají děti seznámit
s přírodou tak nenásilnou formou,
jakou nabízí procházka v zoo nebo
v botanické zahradě?

nulém roce ji navštívilo 309 824 lidí.
To je řádná přesila, skoro tisícovka lidí
denně. A kdo se o to všechno stará?
Na straně škol je 754 pedagogů, zoo
má naproti tomu 87 zaměstnanců,
vzdělaných v diametrálně odlišných
a vysoce odborných profesích.

10 tisíc dětí a 1 500 zvířat

29 zaměstnanců a 8 500 druhů

Město Liberec je zřizovatelem
celkem 53 škol: mateřských i základních, do jejichž lavic usedá každý pracovní den 10 107 dětí. Pochopitelně také mládeže, abychom neurazili
dorost. Počítejte s námi, je to plných
10 % občanů Liberce. Zoologická kontruje. Se svými 1 517 zvířecími svě-

A pak tu máme botanickou zahradu. 29 zaměstnaných specialistů,
návštěvnost za rok 2010 72 674 osob.
Počet pěstovaných druhů: 8 500. Rok
založení 1876. Zdá se vám liberecká
botanická zahrada stará? No jistě, je
stará. Dokonce nejstarší v Česku. Založena byla z popudu místního Spolku

Masarykově třídě. V průběhu druhé
světové války sloužila obyvatelstvu
jako trochu lepší zahradnictví a po
osvobození se zde nacházely pouze
dva záhony léčivých rostlin a několik stromů.
V roce 1954 vzniká Severočeská botanická zahrada. V této době si
vyměňovala semena rostlin s botanickými zahradami nejen v Evropě, ale i
v zámoří. Stoupala díky tomu její proslulost i návštěvnost. Zatímco v roce
1954 ji navštívilo 8 000 lidí, v roce
1981 to bylo 393 700. Vloni zase jen
72 674. Málo nebo dost? A divíte se,
milí rodičové, že si vaše děti pletou
buk s dubem?

Dvě stovky míst ve školkách zajistíme
Až 1. září začne školní rok, nebude mít dvě stě libereckých capartů kam nastoupit.
V městských školkách pro ně nebude místo. Tato nepříjemná vize se ale nemusí naplnit.
Pavel Chmelík
Se zajímavým řešením jak kopírovat populační křivku, přišel náměstek primátora pro kulturu a školství
Jiří Šolc. Navrhuje pořízení kontejnerových mobilních školek.
„Nedostatek míst vnímáme jako
palčivý problém. Snažíme se proto
vymyslet efektivní způsob jak tato
místa pro liberecké děti zajistit. Navrhujeme dvě možnosti. Vytvoření přidružených školek při základních
školách a mobilní školky,“ říká Jiří
Šolc.
Obě varianty úspěšně fungují
v zahraničí i v některých českých
městech. Oproti drahým rekonstrukcím nebo novostavbám jsou
takové mateřské školy výrazně
levnější. Model přidružených školek dobře
funguje napří-

klad v Hrádku nad Nisou a v jiných
menších městech. V Liberci je už také
první vlaštovka, v ZŠ v Barvířské ulici.
„V případě škol jim školky pomáhají
v jejich následné naplněnosti. A nejen
to, zároveň odstraníme stresové situace, ve kterých se některé děti ocitají při přechodu do základní školy.
Chodí stále do stejné budovy, kterou
znají ze školkového období, jen do
jiné třídy,“ vysvětluje náměstek.
V současné
době vznikají ve
třech vytipovaných školách
jednoduché

studie. Odborníci zkoumají, za jakých
podmínek a s jakými náklady by tam
mohly přidružené školky vzniknout.
Ještě zajímavější řešení, jak vytvořit
místa pro malé děti, představují kontejnerové školky. „Jsou stejně prostorné a pohodlné jako mateřinky v klasických budovách. Vedle toho, že jsou
levnější, nám umožní pružně reagovat na velký počet dětí. Až se za deset
let budeme potýkat s opačným problémem, přijede jeřáb a kontejnery
odveze. Na místě zůstane stejná zahrada, jaká je tam nyní,“ popisuje novinku Jiří Šolc.
Obě varianty nabízejí velkou efektivitu za opravdu nízké náklady. Kontejnerová školka pro padesát dětí vyjde
na zhruba čtyři miliony korun. Stavba
kamenné školky je přitom odhadována na padesát milionů korun.
Podobné ceny jsou i v případě zřízení přidružených mateřských škol
u škol základních. „Zde odhadujeme náklady kolem pěti milionů,
ale s tím, že částečně zhodnotíme
budovy základek. Zároveň budou
mít tyto školky levnější provoz,
například na vytápění,“ podotýká
Jiří Šolc.
Kontejnerové školky. Jiří Šolc navrhuje
jejich pomocí vyřešit nedostatek míst
pro děti. 
Foto Pavel Chmelík
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Od středověku dodnes Člověk filmu a myšlení
Velký sál libereckého Domu kultury patřil večer 			
v pátek 11. února Plesu města Liberce.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět se uskuteční poosmé v řadě také v Liberci.

Vladimír Škarda

Vladimír Škarda

Mottem letošního ročníku je apel: „Vaše energie je
potřeba jinde!“ Slogan
přímo vyzývá k aktivnímu životnímu postoji, občanské angažovanosti,
zájmu o životní prostředí a globální společenské problémy.
Festival Jeden svět 2011 se již
poosmé v řadě uskuteční také v Liberci ve dnech 14.–20. března. Projekce
pro veřejnost budou probíhat paralelně na osmi projekčních místech,
aby se tak filmy přiblížily co nejširšímu spektru diváků.
Součástí filmových projekcí budou
Ples města. Tradiční společenská akce měla sice letos úsporný rozpočet, ale na také debaty s hosty na odborné
kvalitě to nebylo znát. Byl to důstojný ples statutárního města.

Držitelka Thálie Markéta Tallerová v úvodu letošního Plesu města
Liberce zmínila historii plesů a tancovaček v Liberci, které se konaly už
od středověku, a přivítala primátora
Jana Korytáře. Letos poprvé se také
v Domě kultury v Liberci uskutečnil
ples města, nikoliv primátora, jako
tomu bylo v letech minulých.
„Ples byl mimořádně zdařilý, podařilo se nám ho ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy významně zlevnit, aniž by klesla jeho úroveň,“ říká
náměstek primátora pro kulturu
a školství Jiří Šolc.
V neformální atmosféře jste mohli
potkat nebo si promluvit i zatancovat
například s poslancem Petrem Skokanem. Tombolu, která k plesu neoddělitelně patří, zajistila sponzorsky Aso-

Foto V. Škarda

ciace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a výtěžek akce
je určen na pořádání Týdnů pro neziskový sektor.
Hosty rozproudila ukázka standardních a latinskoamerických
tanců v choreografii baletu Divadla F. X. Šaldy. Večerem provázelo
taneční vystoupení Přemysla Rajdla
a o správné půlnoční překvapení
se postaral jeho otec. Pod uměleckým jménem Magic Rajdl předvedl
úžasná kouzla.
Do programu byla zařazena módní
přehlídka společenských, plesových
a svatebních šatů. Fronty plesových
hostů se střídavě tvořily u tomboly
i v barech s občerstvením. Na konci
příjemně překvapil sponzory zajištěný dort ve tvaru Ještědu.

ředitelka doporučuje
Na co se ráda podívá ředitelka
Libereckého festivalu Jeden svět Eva
Pospíšilová Kočárková:
Moje reinkarnace
Hlavní postavou časosběrného snímku je
Ješe, syn vysokého tibetského duchovního mistra, který po čínské okupaci utekl
z Tibetu, usadil se v Itálii a založil zde
rodinu.
Zločinci podle zákona
Místo školy kriminál. Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři.
Dokument o vorech v zakoně.
Krev v mobilech
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu
mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické republice Kongo?

úrovni k tématice jednotlivých filmů, které umožní
doplnit širší kontext
problému nebo v diskusi rozvést otázky
nastíněné ve filmech.
Letošní ročník se věnuje
ožehavému fenoménu korupce
a aktuální problematice života seniorů.
„Proto i letos počítáme s promítáním
ve školách i v domech pro seniory,“
říká Eva Kočárková, ředitelka pobočky Člověk v tísni, která v Liberci festival
pořádá. Záštitu nad festivalem v Liberci přijal náměstek primátora pro školství a kulturu Jiří Šolc.
Součástí festivalu jsou také dopolední projekce pro žáky základních
škol a studenty škol středních, uzpůsobené dané věkové kategorii. Navazují na projekt Jeden svět na školách
z dílny společnosti Člověk v tísni,
poskytující školám speciálně připravené tematické sady filmů s metodickými listy k výchově k demokracii
a lidským právům.
Festival zahájí neformálním způsobem Open air akce na náměstí Dr. E.
Beneše v pondělí 7. března. Součástí
bude festivalová ochutnávka, výstava a workshopy. V neděli 13. března
od 17.00 se uskuteční v Divadle F. X.
Šaldy představení Občanského sdružení S(c)hody „Namaluj mi beránka“,
spolu s koncertem kapely Jarret. Jeho
výtěžek bude věnován organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy a Občanskému
sdružení S(c)hody.

Duchovní i diplomaté u primátora
Jan Korytář se v únoru setkal s Jeho Eminencí Ctihodným Gonsarem Rinpočhem a britskou velvyslankyní. 			
Mezi návštěvy nejvzácnější patřil páter Miloš Raban.
Miluše Charyparová, kancelář primátora
od začátku roku primátora navštívili zástupci významných firem, institucí i spolků a několik zajímavých
osobností.
Za jedno z nejcennějších setkání
považuje návštěvu nedávno zesnulého pátera Miloše Rabana. Člověk,
který z chátrajícího kláštera v Hejnicích postupně vybudoval vyhlášené Mezinárodní centrum duchovní
obnovy, dal Janu Korytářovi několik
cenných životních rad.
Mezi významné osobnosti patřil
učitel buddhismu Jeho Eminence Cti-

Učitel buddhismu. Gonsar Tulku
Rinpočhe.
Foto Vladimír Škarda

hodný Gonsar Rinpočhe, který primátora informoval o činnosti Centra pro
tibetská buddhistická studia v Liberci.

V řadě poslední zajímavou návštěvou byla britská velvyslankyně Sian
MacLeod, se kterou primátor diskutoval kromě jiného i o britských zkušenostech a plánech z oblasti přechodu
na nízkouhlíkovou ekonomiku. Probírali i možnost budoucí návštěvy jiné
významné britské osobnosti v Liberci.
„Neberu tyto návštěvy jen jako
formalitu. Vždy se snažím přemýšlet
nad tím, jak by jednotlivé osobnosti
mohly svými zkušenostmi a kontakty
přispět k rozvoji našeho města. Jsem
za tato setkání opravdu rád, protože

Velvyslankyně Velké Británie. Sian
MacLeod s primátorem. Foto V. Škarda

mohu mluvit s lidmi, kteří vidí dál než
jen za práh vlastního domu,“ říká primátor Korytář.
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přišlo do redakce
Děkujeme za vaše dopisy
Vážení čtenáři,
děkujeme za vaše četné náměty na
změny Zpravodaje. V redakci se jich
sešlo skutečně hodně a nebylo vůbec
lehké vybrat tři nejpřínosnější, jejichž
autory odměníme.
V každém z vašich dopisů byly zajímavé podněty. Některé z nich jsme
se snažili zapracovat již do tohoto
čísla, další se ve Zpravodaji zcela jistě
objeví během roku.
„Myslím, že budoucnost města je
v mladých lidech. Přimlouvám se za to,
aby Zpravodaj svým obsahem, chytrým nápadem a grafikou „zacílil“ také
na mladé. …jednoznačně kladně hodnotím způsob distribuce k občanovi.
…přimlouvám se za možnost vyjádření názorů, jak na webu úřadu, tak
v rámci Zpravodaje…,“ píše například
Jana Kondášová.
„Zpravodaj by neměl být pouze
informátorem, ale měl by poskytnout prostor pro názory a připomínky občanů. Pro zlepšení komunikace
by přispělo, aby Zpravodaj znovu zveřejnil jmenovitě poslance s údaji, jak je
kontaktovat. Bylo by asi také vhodné
uvážit zveřejněni kontaktů na občanská sdružení, pochopitelně ta, která
mají nějaký vztah k občanům, kteří by
je mohli kontaktovat,“ uvádí ve svém
dopise Zdeněk Podehradský.
„Přivítal bych větší průhlednost městské ekonomiky. Chtěl bych se dozvědět
o tom, která firma a proč získá městskou zakázku a informace o jejím průběhu. Dále bych rád věděl, kam jdou
peníze vybrané z různých charitativních akcí a sbírek. Myslím, že by nebylo
ani od věci přenechat část Zpravodaje pro názory čtenářů,“ domnívá se Vít
Picek.
Tolik krátké výňatky z vašich
dopisů. Uvedené tři čtenáře čeká slíbená odměna – večeře s primátorem
Janem Korytářem nebo volné vstupenky do Divadla F. X. Šaldy.

Vaše názory nás zajímají

NAPIŠTE

Magistrát města Liberec
redakce Libereckého zpravodaje
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
novyzpravodaj@magistrat.liberec.cz

Týdny pro neziskový sektor
Dobrovolnictví a partnerství v regionech je jedním z hlavních témat letošních Týdnů pro
neziskový sektor. V Liberci je pořádá krajská všeoborová asociace neziskových organizací.
Květa Morávková
Týdny pro neziskový sektor trvají
ve skutečnosti dva měsíce, během
kterých si mohou občané vybrat
z širokého doprovodného programu, jímž se jednotlivé neziskovky
prezentují.
Cílem Týdnů pro neziskový sektor
je představit všechny formy a aktivity dobrovolnictví a upevnit vztahy
mezi různými společenskými sektory. Konkrétně veřejnými, podnikatelskými a neziskovými.
Evropská unie totiž vyhlásila rok
2011 „Evropským rokem dobrovolnictví“.
Hlavní důvod je prostý. Podpořit rozvoj kvalitní občanské společ-

z Akcí pro veřejnost
28. února, 16.00, Krajská vědecká
knihovna. Derniéra výstavy „Dobrovolnictví
= motor občanské společnosti“.
28. února, 17.00 panelová diskuse Dobrovolnictví – co nám dává a může dávat
(s organizátory dobrovolnických programů
a projektů sedmi typů NNO).
11. března, 20.00, Centrum Babylon. Orientální ples neziskovek. Objednávky
lístků na telefonu 608 301 115 či mailem na
annolk@seznam.cz
30. března, 19.00. Koncert orchestru Aries (absolventi ZUŠ Jabloňová,
Liberec), Emauzy Praha. Slavnostní zakončení kampaně pro celou ČR. Vstupenky lze
objednat na tel. 777 171 876.
Další informace o akcích i fotodokumentaci a reportáže najdete na www.tynes.cz a na
www.annolk.cz. Akce jsou organizátory průběžně doplňovány a Týdny pro NS mají svůj
profil i na Facebooku.

Dobrovolnictví = motor občanské společnosti. Snímek z vernisáže výstavy
v Krajské vědecké knihovně 3. února.
Foto ANNOLK

nosti. Jednoduše řečeno, aby si lidé
k sobě našli snadnější cestu.
Široké téma v České republice
zastřešila Asociace nestátních neziskových organizací, která je garantem
celé akce a koordinuje doprovodný
program.
Jednotlivé neziskovky, které se ke
kampani nějakou formou připojily,
pořádají přednášky a akce pro veřejnost na nejrůznější témata.
Týdny pro neziskový sektor jsou
volnou skládačkou akcí poskytujících příležitost prezentovat veřejnosti nestátní neziskové organizace,
jejich činnost, úspěchy i problémy.
Partneři přitom mohou v regionech

spontánně navazovat perspektivní a efektivní spolupráci podle místních potřeb a podmínek. Partnerem
kampaně v Liberci je i Hospodářská
komora a pořádá ji Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK).

Témata kampaně
Dobrovolnictví a dobrovolníci
v neziskovém sektoru a v jednotlivých
aktivitách NNO
Partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru
Občanská společnost bez bariér

Program klubu seniorů Pomáhají
Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
8. 3. 14.00, 3. patro Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou
10. 3. 10.00 Tipsport aréna
Tréninkové odpoledne v kuželně
11. 3. 10.00 Klubovna č. 3, 5. patro
Povídání o opeře v divadelní kavárně s Ninou Vaňkovou na téma Giacomo Puccini - Bohéma
14. 3. 9.00 sál v suterénu
Jarní turnaj v šipkách
14. 3. 10.00 Klubovna č. 3, 5. patro 13. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských

právech - Jeden svět - film „Ženy SHR“
15. 3. 10.00 Jeden svět - film „V krajinách ticha“
16. 3. 10.00 Jeden svět - film „Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku ekonomické transformace“
17. 3. 10.00 Jeden svět - film „Na stupních
vítězů“
21. 3. 15.00, 3. patro Beseda s Annou Sadílkovou na téma: Jan Zrzavý český malíř a grafik
22. 3. 14.00, 3. patro Hudební odpoledne
s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Dvacet tělesně postižených lidí
prošlo v lednu motivačním kurzem
pro vstup na trh práce v rámci vzdělávacího projektu „Práce bez bariér
v Libereckém kraji“. Projekt zajišťuje
Občanské sdružení D.R.A.K. v Liberci.
Lidé získali přehled o svých právech
a povinnostech v pracovně právních
vztazích. Následovat budou vzdělávací kurzy obsluhy PC, odborné angličtiny
a podnikání. Během projektu bude vytvořeno minimálně osm pracovních míst.

kauza 
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jak je to s dluhem po mistrovství světa?
Zklamání
Město chce znát viníky

Lyžařské MS mělo pomoci
malým podnikatelům.

Jako horký brambor, o nějž se nikdo nechce spálit, jsou přehazovány
dluhy po libereckém Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009.

Jaroslav Tauchman

Pavel Chmelík
Po velkolepé sportovní akci zbyly
nezaplacené faktury a penále přesahující sto milionů korun a dalších
zhruba sto milionů požaduje po organizátorech finanční úřad. Ten organizační výbor obvinil, že dotace na akci
čerpal v rozporu s pravidly.
Dohady kolem mistrovství začaly
už před jeho začátkem. Začala se
odvíjet červená nit nejasných výběrových řízení, vinoucí se až do dnešních dnů. Ve hře je nyní opět Nejvyšší kontrolní úřad, který po intervenci
poslanců zvažuje, že kauzu financování MS 2009 znovu otevře.
Stejně tak dlouho, tedy téměř dva
roky, se organizační výbor, stát, město
a další zainteresovaní dohadují, kdo
dluhy zaplatí.
Liberecký primátor Jan Korytář

nedávno připustil možnost, že by
město část dluhů uhradilo. Samozřejmě až po důkladném auditu.
Jaká je současná situace, jsme se
zeptali náměstka primátora pro ekonomiku, Jaromíra Baxy.
Pokrytí dluhů po mistrovství není
tak jednoduché a jednoznačné, jak by
se mohlo zdát. Předně je nutné tyto
dluhy rozkrýt, tedy zjistit, zda všechny požadavky věřitelů jsou oprávněné. Určité důvody, proč to pečlivě prozkoumat, existují.
Je tedy možné, že ne všechny nárokované platby mají reálný základ?
Ano. Pokud někdo nárokuje určité
peníze, neznamená to automaticky,
že je dostane. Pokud by teoreticky
někdo nyní dluhy zaplatil, mohlo by
se stát, že budou určité skutečnosti

zameteny pod koberec. A to bychom
dopustit neměli.
Byla zahájena kontrola účetnictví
celého mistrovství. Na jaké základní
otázky by měla odpovědět?
Měla by hlavně zjistit, proč vůbec
k dluhům došlo. Pak je nutné určit
viníky tohoto stavu a odpovědné
osoby. A důležité je právě to, zda
jsou všechny požadavky relevantní.
I kdyby v součtu nesedělo jen sto tisíc,
je nutné to zjistit.
Město se potýká s nedostatkem
peněz. Kolik by mohlo případně
uvolnit? Primátor hovořil o jedné
třetině..?
Město na tom není finančně dobře.
Kdyby nebylo zbytí, asi by nějakou
část uhradilo. O podmínekách je nyní
předčasné hovořit.

Jedním z hlavních argumentů,
který zastánci MS 2009 ještě před
jeho konáním používali, bylo tvrzení, že přinese prospěch libereckým
živnostníkům. O tom, jak hořká byla
ale realita, ví své liberecký živnostník
Marek Jiran.
Organizační výbor si u něj objednal
zvukařské práce, například zajištění
tiskových konferencí. Jelikož organizátoři požadovali nadstandardní vybavení, musel Marek Jiran doinvestovat
své vybavení částkou zhruba 70 tisíc
korun. A výsledek? Peníze za svou
práci už neviděl, dodnes mu organizátoři dluží 145 tisíc korun. „Byl jsem na
mistrovství zpočátku hrdý a chtěl jsem
být u toho, ale že to dopadne takovým tunelem jsem nečekal,“ shrnul své
dojmy Marek Jiran.

Otázka pro zastupitelské kluby: Mělo by město nést odpovědnost?
ČSSD

ČSSD - V současné
době, kdy vzhledem
k omezenému rozpočtu města Liberec
prozatím nedokážeme zajistit činnost důležitých
příspěvkových organizací, kdy omezujeme
služby, kdy nejsme schopni zajistit opravy ulic
a staveb, kdy omezujeme rozvoj našeho města,
nám připadá nepřípustné podílet se na uhrazení
dluhů, jejichž viníci nebyli dodnes pojmenováni.
ČSSD si uvědomuje rozpočtovou, ale samozřejmě
i morální odpovědnost. Proto jedinou možnost
změny našeho rozhodnutí spatřujeme v rozhodnutí libereckých občanů. V koaličním programovém prohlášení jsme jasně deklarovali, že
chceme společně vytvořit město, kde se občané
zapojují do rozhodování o klíčových investicích
a celkovém rozvoji města a požádat je o názor.

ksčm

KSČM - S úhradou části
vzniklého dluhu po MS
2009 je nutné počkat do
vyjasnění právního postavení OC FIS NORDIC a na
pravomocné rozhodnutí žalob. Nechceme dopustit, aby za případné rozhodnutí o úhradě části
dluhů byl kdokoliv ze členů zastupitelstva trestně
stíhán. O odpovědnosti města musí rozhodnout
soud a před jakýmkoliv setkáním se zástupci
věřitelů je nutné znát rozsudek a samozřejmě
interně mít jasno, jak se na vzniklém dluhu
podílet. Podle rozkladu Kateřiny Neumannové,
který předložila na jednání zastupitelstva
25. června 2009, byl plánovaný výsledek plus
171 100 Kč. Největší rozdíl je pak v propadu
očekávaných příjmů z prodeje vstupenek

a prodeje VIP vstupů. Městské organizace mají dle
našeho zjištění po- hledávky za 21 589 020 Kč. Jejich
vymáhání bude nutné, protože s dalšími dlužníky
neexistuje dohoda, že o tuto částku bude snížen náš
eventuální podíl na celkovém dluhu.

LO

Liberec občanům
- Nejprve je potřeba
důkladně prošetřit činnost
organizačního výboru a určit jeho trestně právní
odpovědnost v rámci MS 2009. Vzhledem k tomu, že
ani přes mnohé výzvy nebyl výbor ochoten předložit
zastupitelstvu informace o své činnosti, odmítáme,
aby Město Liberec hradilo jakékoli dluhy. Pokud má
nést Město Liberec jako spoluorganizátor této akce
odpovědnost, pak jednou třetinou, – stejně jako Svaz
lyžařů a stát. Na otázku, zda má dopravní podnik
aktivně vymáhat pohledávku, je jasná odpověď. Ano.
Nevidíme důvod, proč by měl DPMLJ dluh odpustit.

ODS

ODS - Město by se mělo
na úhradě podílet. Otázka
podílu je věcí jednání. Bylo
by dobré pokusit se vrátit k již jednou připravené
variantě čtvrtinových podílů ministerstva školství,
financí, města Liberec a věřitelů. V každém případě
doporučujeme již nepoužívat předvedený styl mediální “střelba a následné kličkování podle toho, kdo jak
zadupe”. Nezbývá než se znovu pokusit vyjednávat
s MŠMT, MF a vládou a pokusit se je přesvědčit, aby se
k otázce MS 2009 ještě vrátily. Odpuštění pohledávky
dopravním podnikem není možné. DPMLJ jí vymáhat
podle zákona musí, jinak se členové jeho vedení
dopustí nezákonného jednání. Mediální nesmysly

paní Neumannové o odpouštění svědčí o absenci
výše uvedené základní znalosti. Nedovedeme si
představit členy představenstva, kteří hlasují pro
odpuštění dvacetimilionové pohledávky.

USZ

Unie pro sport a zdraví
- Město není právně
odpovědné za dluhy, které
svým hospodařením za sebou zanechal organizační
výbor MS. Ale jako jeden ze tří zakládajících členů
by mělo hledat způsob, jak bude dluh vypořádán.
A do toho samozřejmě spadá především maximální
úsilí na zjištění informací a vyšetření konkrétních
kauz. Za konkrétními smlouvami vždy stojí konkrétní lidé. Je nutné prověřit hospodaření i konkrétní
plnění jednotlivých dodavatelů - např. zvážit provedení forenzního auditu. Postup u dopravního podniku by měl být stejný jako u ostatních dlužníků
– pokud je oprávněný. Za odvedené služby nebylo
zaplaceno, nevidím důvod, proč by neměla být
pohledávka vymáhána.

VV

Věci veřejné
- Město Liberec jako jeden
ze spoluorganizátorů zcela
jistě nese svůj díl odpovědnosti. Domníváme
se ale, že město nikomu v souvislosti s MS nic
nedluží. Přesně ale nevíme, kdo je dlužníkem.
Jestliže je to nějaké občanské sdružení, o kterém
se píše, že nemá žádné prostředky a majetek na
úhradu vzniklých dluhů, pak si myslím, že jenom
blázen může dodat zboží nebo službu tzv. na volný
úvěr, bez jakéhokoliv zajištění závazku (platby
předem, pojištění). Z toho vyplývá, že podstatnou
část viny nesou sami věřitelé svým naivním

Hlasujte o řešení dluhu po MS 2009.

obchodním chováním. Bez jejich významné
spoluúčasti si nedokážu participaci města
představit. Navrhujeme, aby si město nechalo
udělat právní rozbor, protože z právního hlediska
může být jakékoliv převzetí dluhu problematické.
Doporučujeme se zaměřit nejen na problematiku
práva obchodního, ale také na analýzu osobní
odpovědnosti člena zastupitelstva při eventuálním schválení takového kroku. Dopravní podnik
musí samozřejmě pohledávku vymáhat. Pokud
statutární orgán DPMLJ, potažmo management,
aktivně nevymáhá jakoukoliv pohledávku, pak
zcela jistě nejedná s péčí řádného hospodáře,
čímž porušuje zákon a nemá tam co dělat.

ZPL

Změna pro Liberec
- Primárně by měl
proběhnout audit na
činnost a hospodaření organizačního výboru
a právní rozbor situace, který bude specifikovat
vztah města Liberce a organizačního výboru
a dále vztah města k dluhům. Poté lze vést
podloženou diskuzi o tom, jakým dílem se má
na úhradě dluhů kdo podílet. Zvážíme-li morální
aspekt hrazení dluhů, tak by se město i jeho
nové vedení ke splácení dluhů nemělo stavět
zády, byť se jednalo o akci připravenou a realizovanou předchozím vedením města. Dopravní
podnik města by měl postupovat stejně jako
ostatní věřitelé a dluh samozřejmě vymáhat.
Změna pro Liberec vítá, že město začne tento
problém aktivně řešit a věří, že získané informace umožní v této věci rozhodnout v brzké
době a že budou známi i ti, kdo za dluhy nesou
odpovědnost.

www.Liberec.cz
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Narodila se cestou
Narodila jsem se cestou. I takové věty slýchá Jakub Šrýtr.
Je nejlepším pracovníkem Czech POINTu v Libereckém kraji.
Vladimír Škarda
Ministerstvo vnitra Jakuba
Šrýtra vyhodnotilo podle statistik. Czech POINT je projekt, který už
několik let zjednodušuje občanům
život. Už si nemusíme jezdit do Prahy
na Soudní náměstí vystát dlouhou
frontu na výpis z trestního rejstříku.
U přepážky třeba vyřídíme i rybářský
lístek. Stačí zajít na jeden z více než
6 500 českých bodů a v Liberci možná
potkáte i Šrýtra.
Když jsme se ho zeptali, jak se
stal nejlepším, jen pokrčil rameny a
s šibalským úsměvem odpověděl:
„Asi jsem si vybral nejméně dovolené. Ministerstvo hodnotilo statistický počet přijatých podání občanů,
nic jiného v tom nehledejte. Kolegové pracují se stejným nasazením,
když někdo přijde k přepážce, věnujeme se mu,“ říká Jakub Šrýtr. A vzápětí dodává: „Dokonce si nemůžete
vybrat ani hezčí kolegyni, protože lístečky rozdává automat u vchodu.“
A co ho baví na práci za přepážkou? „Každý chleba je o dvou kůrkách
a občas vám někdo dokáže život znepříjemnit arogancí. Na druhé straně

4. kolo dotací ze Sportovního fondu
Statutárního města Liberec
Statutární město Liberec vyhlašuje 4. kolo pro poskytnutí dotací ze
sportovního fondu v roce 2011 na pravidelnou činnost v roce 2011
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou do 15. března 2011.
Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici na oddělení kultury
a sportu Magistrátu města Liberec (budova radnice, 1. patro, dveře č. 109b),
v recepci radnice a na webových stránkách města Liberce www.liberec.cz.
Vyplněné žádosti lze zaslat poštou, odevzdat v podatelně radnice nebo předat
na oddělení kultury a sportu (1. patro budovy radnice, dveře č. 109b) do termínu
uzávěrky, tj. do úterý 15. března 2011 do 16.00 hodin.
Další dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 485 243 765
(paní Sobotková, referentka oddělení kultury a sportu).

Patří mezi nejlepší. Jakub Šrýtr. 	

Foto Vladimír Škarda

se občas najdou i úsměvné situace.
Když se třeba narodíte v zahraničí,
musíte do některých formulářů zadávat přesné místo narození, jinak to
systém nevezme. A co má pak dělat
paní, která má v občance místo narození Polsko?
Následuje konverzace ve stylu:
„Kde přesně jste se v Polsku narodila?“
„Copak si to můžu pamatovat, když
jsem se mamince narodila při návratu z dovolené v autě?“ rozesměje žena
tváře na obou stranách přepážky.

Poplatky do konce března
Poplatky za čtyřnohé přátele i za odvoz odpadků pro letošní
rok musí lidé zaplatit do konce března.
Odbor právní a veřejných zakázek
Všichni majitelé psů s trvalým
pobytem nebo právnické osoby se
sídlem na území Liberce musí zaplatit 600 Kč za prvního psa a za každého dalšího 1 500 Kč. Pro důchodce,
kteří nemají jiný příjem, je sazba 200
Kč a za další psy 300 Kč. Pokud nastaly nějaké rozhodné změny, je třeba je
nahlásit do patnácti dnů.

Soutěž o domácí kompostér
Domácí kompostování je jednou z možností jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své zahrady. Patří
také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Město Liberec domácí kompostování podporuje a v minulých
letech přidělilo občanům 644 kompostérů. Letos se mezi občany rozdá 39 kusů kompostérů K 390.
Kompostéry lze získat při splnění těhto podmínek: trvalé bydliště v Liberci (ne obvod Vratislavice nad Nisou),
oplocená zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn a vyluštěná tajenka křížovky.
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. března na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec nebo ji odevzdejte v podatelně hlavní budovy radnice. Obálku označte heslem ,,KOMPOSTÉR“ a nezapomeňte
uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt (pokud nebude uveden telefonní kontakt, obálka bude automaticky vyřazena).
Každý se může zúčastnit pouze jednou! Ze správných odpovědí bude vylosováno 39 luštitelů, kteří budou o přidělení
kompostérů vyrozuměni. V případě dalších dotazů volejte telefonní číslo: 485 243 456.

Poplatek za komunální odpad se
pro letošní rok nemění a činí 492
Kč na osobu a rok. Nahlásit změny
a získat informace mohou lidé v přízemí Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23. Platby se poukazují na
účet 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem. Více
informací na tel. 485 243 226.

KŘÍŽOVKA:
1 ) nápojový karton
2) ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo
může využívat k uspokojování svých
potřeb
3) mezi neživé složky životního
prostředí patří (voda, půda, ...)
4) odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od
spotřebitelů bez nároku na úplatu
5) odpad, který v separačním stání
třídíme do modrého kontejneru
6) vypouštění, resp. únik znečišťujících látek (energií), do prostředí
7) opětovné zhodnocování
odpadů
8) soubor různorodých a jedinečných vlastností uložených v genech
všech jedinců určitého druhu nebo
populace
9) biologická rozmanitost, různorodost (rozmanitost na všech úrovních organizace – druhů, populací
i společenstev)
10) soubor jedinců téhož druhu
11) přijetí opatření k nápravě,
ozdravení (např. ovzduší, čistoty
vody apod.)
12) odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí

březen 2011
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Na Démona Planeta
opic

Sial v galerii Euroregion

Liberecká opera chystá na březen
další mimořádně zajímavou premiéru
– bude jí opera Antona Grigorijeviče
Rubinsteina Démon. Dílo na motivy
stejnojmenné romantické poemy
Michaila Jurjeviče Lermontova přivádí na liberecké jeviště opět dvojice Martin Otava – režisér a Martin
Doubravský – dirigent. Rubinsteinův Démon se hrál v českých zemích
pouze dvakrát: v roce 1885 v Národním divadle v Praze a poté v roce 1910
v Plzni.

Výstavu věnovanou sdružení
inženýrů a architektů SIAL v Oblastní
galerii v Liberci provází velký zájem
návštěvníků. Skupina architektů
a inženýrů se zformovala v druhé
polovině 60. let 20. století v libereckém Stavoprojektu kolem architekta
Karla Hubáčka, autora světoznámého
televizního vysílače. Výstava je otevřena do posledního březnového víkendu. Nyní ji doplnil unikátní dokumentární film o stavbě hotelu a vysílače
Ještěd.

Premiéra v pátek 4. března.

Výstava jen do konce března.

Vojtěch Havlík

Oblastní galerie v Liberci

Etnoples – 12. března 20.00.
Zoo Liberec
Planeta opic je podtitul letošního Etnoplesu liberecké zoo. V sobotu
12. března od 20.00 hodin v sále Lidových sadů rozproudí zábavu na parketu Taneční orchestr Vladimíra Janského. Návštěvníci plesu s opičím
zjevem a jinými zajímavými etnokreacemi jsou obzvláště vítáni. Nenechte si ujít půlnoční dražbu opičích
artefaktů!

TOUR 2011

Veletrh cestovního ruchu.
Petra Laurin
Kam na dovolenou nebo na
víkend? Veletrh cestovního ruchu
Euroregion TOUR 2011, který se uskuteční od 10. do 12. března v Eurocentru v Jablonci nad Nisou, vám určitě
napoví. Poprvé se letos výstavy účastní zástupci ze Slovenska. Součástí
doprovodného programu jsou cestopisné besedy, přednášky a kulturní
pořady. Vstup je zdarma.

(NE)ZAPOMENUTÉ LIBERECKÉ KAUZY
Bude město za zchátralou památku platit?
Historizující vila továrníka Kleinerta v Machníně, bývalý oční stacionář pro děti, známý jako „Machnínský zámeček“
chátrá a interiér této pozoruhodné stavby je opakovaně rabován.
Jaroslav Tauchman
Vinu na dnešním stavu nesou jeho současní majitelé, bývalí liberečtí zastupitelé, Miroslav Samek (Nezávislí) a Jaroslav Krutský (ODS).
Jejich podnikatelský záměr nevyšel, ale nemusí
si zoufat. Disponují tak šikovně sepsanou smlouvou, že i když budou muset možná městu špatným hospodařením a zloději poničenou památku vrátit, mohou si přijít na pěkných pár milionů
z městské kasy.
V roce 1999 opustili zdi „Machnínského zámečku“ poslední zdravotníci i děti se zrakovým handicapem, kterým tato honosná budova sloužila
jako ozdravovna od prvních poválečných let. Ještě
tentýž rok ji získala společnost Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s.r.o. Její majitel, městský
zastupitel za Nezávislé, Miroslav Samek přesvědčil
své kolegy v zastupitelstvu, že zde chce provozovat zařízení, které by sloužilo seniorům. Z tohoto
důvodu byl celý objekt prodán za zhruba osminu
tehdejší ceny, za 1,47 milionu korun, s podmínkou, že zde bude provozován zdravotní či sociální ústav, a to po dobu nejméně deseti let.
Později objekt přešel pod společnost Sanatorium Machnín, a.s., v jejíž orgánech je zastoupen např. Jiří Bílek z liberecké ODS.
Spoluvlastníkem bývalé léčebny (vlastní 50 % podílu) se pak
stal někdejší ředitel liberecké nemocnice a krajský radní za
ODS, Jaroslav Krutský. Prostředky na projekt domova pro seniory chtěli noví majitelé sehnat
z fondů Evropské unie, z čehož
ale sešlo. Památku si nicméně
ponechali ve vlastnictví, nic do

ní neinvestovali a nechali ji chátrat. V posledních
měsících je, podle vyjádření policie, dokonce cílem
zlodějů a vandalů, kteří rabují její interiér. Město
se ale o plnění podmínek smlouvy dlouho nezajímalo a první kontrola proběhla až v únoru 2008.
Na začátku roku 2008 byla nemovitost dokonce nabízena prostřednictvím realitní kanceláře za
18,9 milionu korun k prodeji. V únoru 2008 pověřilo tedy zastupitelstvo města Liberce tehdejšího
primátora Jiřího Kittnera, aby neprodleně začal ve věci jednat.
Primátor Kittner až v dubnu 2009
vyzval majitele k vrácení objektu a k doplacení sumy, která
vyplynula z rozdílu ceny v době
prodeje a v roce
2009 stanovené
znaleckým posudkem. Ti samozřejmě nesouhla-

sili a naopak na základě špatně napsané smlouvy požadují po městu za zpětný odprodej nejen
navrácení částky, za kterou „Machnínský zámeček“ koupili, ale navíc ještě chtějí tři miliony, které
vyplývají zase z jejich znaleckého posudku. Dohromady za zpětný prodej poničené památky požadují 4,5 milionu korun.
Jaké jsou tedy výsledky tohoto obchodu mezi
městem a zdejšími politiky, kteří se pustili do podnikání? Chátrající historický objekt buď zůstane v rukou nových majitelů za zlomek jeho skutečné ceny nebo jej město získá zpět, ale bude
ho to možná něco stát. Kdo zřejmě
v tomto sporu prohrává, je
městská kasa, tedy daňoví
poplatníci, historická památka v Machníně a všichni
potřební, kterým mohl
tento objekt, tak jako
desetiletí předtím, sloužit.
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EYOWF: Vstupenka do velkého sportu

Bruslení

Víte, co má společného Andora a Liberec? Nevíte? Třeba Zuzanu Kocumovou!

Víkendové bruslení je
nyní o třetinu levnější.

Vladimír Škarda

Spokojená. Zuzana Kocumová je ráda, že Liberec dokázal nabídnout sportovcům
kvalitní a profesionální zázemí.
Foto Vladimír Škarda

K ukončenému 10. Zimnímu
evropskému festivalu jsme položili
několik otázek bývalé vrcholové běžkyni na lyžích a současné náměstkyni
primátora Zuzaně Kocumové.
Mládežnického olympijského festivalu jste se zúčastnila v roce 1995.
Co pro vás před šestnácti lety znamenal?
Tehdy se hry pořádaly pod jiným
názvem, ale jednalo se o stejnou akci.
Pro mě to znamenalo spoustu nových
zážitků. Poprvé jsem byla na mezinárodních závodech, zažila slavnostní zahájení, srovnání s mezinárodní
konkurencí. Nebo i takové maličkosti jako první cesta letadlem. A hlavně
jsem se tam setkala s mnoha lidmi,
které jsem potkávala v průběhu své
sportovní kariéry. Třeba s Martinem

“Mám radost z toho, že
sportovní areály, které tady
máme, poskytují opravdu
profesionální zázemí.”
Koukalem jsme se o tři roky později účastnili „dospělých“ olympijských
her v Naganu.
Co se vám nejvíce vrylo do
paměti?
Pořád se mi vrací obraz zahajovacího ceremoniálu na střeše hotelu
v Andoře. Byl ze všech stran obklopen
štíty hor. Měla jsem z toho silný zážitek. Tehdy se mi zdálo, že k sportovnímu klání mládeže přistupují Andořané hodně vážně. Dokonce vydali sérii
mincí, takže tím žili v podstatě všich-

ni místní. Zájem veřejnosti i médií je
značný i u nás. Pro mladé závodníky
to může být vstupenka do velkého
sportu. Ale stejně jsem přesvědčená,
že se to nemá brát moc vážně. Spíš
je to užitečné setkání talentovaných
sportovců, které možná uvidíme i na
OH v Soči v roce 2014.
Cítíte jako patriotka radost, že se
v Liberci uspořádal Zimní evropský
olympijský festival mládeže?
Ano. Mám radost i z toho, že sportovní areály, které tady máme, poskytují opravdu profesionální zázemí.
Jedna z věcí, na kterou se zapomíná v souvislosti s mistrovstvím světa
v roce 2009, je, že nám nezůstaly jen
dluhy a negativní emoce, ale i sportovní areály a zázemí, které umožňují takovou akci zorganizovat. Víme, že zvládneme pozvat tři tisíce hostů a neomezí to běžný život města. To má pochopitelně dopad i na cestovní ruch. Zatím
nedokážeme úplně docenit, kolik toho
může Liberec nabídnout.
Olympijský festival přece pořádal
Liberecký kraj.
Město bylo spíše v roli hostitele.
Jsem ráda, že jsme v reprezentativních prostorách radnice mohli přivítat prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Jacquese Roggeho.
Dali jsme k dispozici zázemí a zajišťovali účastníkům určitý servis. Počínaje prostorem na zahajovací ceremoniál, plochou náměstí pro doprovodné
akce, sportovními areály ve Vesci a na
Ještědu, a konče zrekonstruovanými
studentskými kolejemi.

Město otevřelo novou školku
Město Liberec zrekonstruovalo mateřskou školu v Gagarinově ulici, která plně vyhovuje
hygienickým i bezpečnostním předpisům. Kapacita míst pro předškoláky tak stoupla o 140.
Vladimír Škarda
Tradiční školka opět slouží
svému účelu. V polovině února
město otevřelo na sídlišti Gagarinova nejnovější zařízení pro předškolní
děti. Po otevření školky bude dětem
k dispozici celkem 2 934 míst.
Mateřská škola Gagarinova patřila státnímu podniku DIAMO. Společnost ji v devadesátých letech prodala
soukromé společnosti, která zde provozovala ubytovnu.
V loňském roce objekt odkoupilo
město v souvislosti s nedostatečnou Líbí se jim. Děti jsou v nové školce
kapacitou míst pro předškolní děti a za spokojené.
Foto Vladimír Škarda

necelých 27 milionů korun jej zrekonstruovalo. Na nákladech se město podílelo devíti miliony, zbývající dvě třetiny
zaplatila dotace ministerstva školství.
Školka má moderní výdejnu potravin,
ale je zvažována i vlastní kuchyně. Prioritou však bylo co nejrychlejší uvedení do provozu. Celková rekonstrukce
trvala rekordních 19 týdnů.
Děti čeká mnohem komfortnější prostředí než ve starších objektech. Drobné úpravy pláště budovy
a terénu budou dokončeny během
prvních jarních dnů.

Od února platí nová pravidla pro
veřejné bruslení ve Sport parku Liberec. Jde především o rozšíření provozní doby pro veřejnost a zlevnění
vstupu o víkendech.
Nově mohou lidé bruslit v sobotu
mezi 15.00 a 17.00 hodinou. V platnosti zůstávají původní termíny v úterý (17.45–18.45) a v neděli
(15.00–17.00). Snížené vstupné je
o víkendových dnech 40 Kč (z původních 50 Kč) pro dospělé a 25 Kč
(z původních 40 Kč) pro děti do patnácti let.

Na Pláně
Nový snowpark Pláně láká.

Letošní zima je opravdu vrtkavá.
Informační linka ještědského areálu
nestačí odpovídat na dotazy. Na všech
sjezdovkách je ucelená vrstva technického sněhu 60 až 80 centimetrů. Technický sníh má jiné parametry, takže i v
téměř jarním počasí se nikdo nemusí
bát, že si na Ještědu nezalyžuje.
LIBERECKỲ
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distribuce zpravodaje
Distribuci Libereckého zpravodaje
do každé rodiny v Liberci zajišťuje od
1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

