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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Vlčí kluk a holka v Liberci poprvé

do Žitavy

Liberečtí občané mají šanci
na prohlídku památek
nedaleké Žitavy zdarma.

vlčata. V ZOO Liberec se v lednu poprvé v historii narodila mláďata vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus). Samici
Samantě (otec Remus) se v lednu narodila hned čtyři štěňata, dvě z nich ale po několika dnech uhynula. Vlčata, která se
prohánějí po sněhu, jsou pak sourozeneckým párem. Vlci hřivnatí obývají především území Brazílie, severní Argentiny,
Paraguaye, jižní Bolívie a jihovýchodního Peru.
Foto ZOO Liberec

Revitalizace lázní předražená není
V posledních měsících se velkým tématem v Liberci stala revitalizace bývalých městských
lázní. Nejen proto, že se tato jedinečná budova konečně dočkala potřebné rekonstrukce
a důstojné budoucnosti, ale především proto, že si tento projekt někteří opoziční
zastupitelé vzali za cíl svých útoků, když opakovaně tvrdili, že stavba je předražená.

Již 40 let letos uplyne od uzavření
spolupráce mezi Libercem a Žitavou.
Aby Liberečtí i Žitavští mohli více
poznat partnerské město, rozhodla
se vedení obou měst připravit
u příležitosti kulatého výročí speciální program včetně komentované
prohlídky města v jazyce sousedního
státu. 
čtěte na straně 5

miss lIberec
Svou zástupkyni v soutěži
krásy Česká miss má letos
také Liberec.

Redakce
Těsně před uzávěrkou Zpravodaje přišla ale konečná zpráva, která
hovoří jasně – projekt revitalizace
městských lázní na galerii předražený
není a město dotaci vracet nebude!
„K výše uvedeným námitkám
uvádím, že s ohledem na maximální objektivitu při posouzení výše
nabídkové ceny stavebních prací
kontrolní orgán přistoupil k vypracování posudku, který hodnotí přiměřenost nabídkové ceny vítězného
uchazeče dle metodiky ÚRS. Ke zpracování tohoto posudku byla oslovena
přímo společnost ÚRS Praha, a.s. Dle
závěrečné zprávy této společnosti

je celková nabídková cena o 1,51 %
nižší v porovnání s cenou srovnávací
a odpovídá tak ceně v místě a čase
obvyklé, v době konání výběrového
řízení,“ uvádí se v konečné zprávě od
Regionální rady, která kontrolu nad
projektem provádí.
Poté, co již před více než dvěma
lety rozhodl Úřad na ochranu hospodářské soutěže, že výběrové řízení
proběhlo dle zákona, se nepotvrdila
ani další obvinění, která se na celý
projekt ze strany opozičních zastupitelů z jednoho uskupení hrnula.
„Jsem ráda, že rozhodnutí, které
město obdrželo, potvrzuje to, co jsme,

jako vedení města, od počátku tvrdili.
Projekt revitalizace městských lázní
na Oblastní galerii byl od počátku
napadán, zneužíván, stal se smutnou
obětí politické kampaně jedné strany,
která nejprve útočila na samotné
výběrové řízení, a když ÚOHS konstatoval, že to proběhlo v pořádku,
tvrdila, že stavba je předražená, díky
čemuž bude muset město dotace
vracet. Jak konečná zpráva dokazuje,
není to pravda. Město dotaci vracet
nemusí,“ konstatuje primátorka Martina Rosenbergová. «

Pokračování na straně 2.

Andrea Kolářová z Hanychova
je mezi deseti nejkrásnějšími dívkami ČR, které se utkají v televizním finále České miss 23. března.
Pokud by vyhrála, posbírala by
během deseti měsíců tři tituly
miss!
čtěte na straně 9.
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Město ušetřilo miliony

editorial
Na jedné z posledních tiskových konferencí
vedení města Liberce jsem si postěžovala, že stát ani
kraj se příliš nestarají o ty, kdo pomocnou ruku často
potřebují, o ty, kdo jsou bez domova a mnohdy
nemají co do úst, nebo jsou třeba nemocní a ani si
neuvědomují, že pomoc potřebují. Vyšel článek, v jehož titulku bylo, že primátorce vadí žebrání u kostelů. Nejprve jsem se rozčílila, že titulek přesně
nevystihuje to, o čem jsem hovořila. Ale pak jsem si uvědomila, že je to
vlastně pravda, a že bych měla jen vysvětlit, jak to s tou „žebrotou“ vidím.
Ty, kdo jsou na ulici, rozlišuji na dva druhy lidí – na ty, kdo jsou zde více
méně dobrovolně, je to jejich životní styl a kdyby chtěli, mohli by žít jinak.
Pak je na ulici ale mnoho těch, kteří na vybranou nemají. Třeba proto, že
jsou nemocní, nebo prostě proto, že se dostali do sociálně svízelné situace,
se kterou si neuměli poradit. A právě o ty bychom se měli umět postarat.
I kdyby jen tím, že jim dáme šanci někde složit hlavu, umýt se, a alespoň
trochu se najíst. Jsem přesvědčena, že úroveň vyspělosti společnosti se,
mimo jiné, pozná podle toho, jak je schopna (a ochotna) postarat se o ty,
kdo v životě nemají štěstí a strádají. Je to jednoduchý princip sociální
solidarity, který by nám měl být vlastní, neměl by být něčím naučeným.
Bohužel současný vývoj v České republice jakoby šel opačným směrem.
Stát dává organizacím, které o bezdomovce pečují, stále méně peněz.
Chápu, že česká ekonomika se potýká s mnoha problémy, ale doplácet by
na ně neměli ti, kteří mají sami málo. Nebo jsme na tom jako stát opravdu
tak špatně, že se již neumíme postarat o ty nejvíce potřebné? Myslím tím
systémové opatření, které by ve svém důsledku vyvedlo z ulic ty, kdo
tam sami nechtějí dobrovolně být. Pak by bylo méně žebrajících (nejen)
u kostelů, ale také méně sociálního napětí a drobné kriminality.
Liberec se snaží na svém území podporovat organizace, které práci státu
do značné míry zastávají. Město ale nemůže hradit všechny tyto náklady
– výrazněji by se měl zapojit také Liberecký kraj. Od současné vlády, která
proslula svými asociálními reformami, větší zapojení, pravda, asi očekávat
nelze. Je to ale škoda. Možná, kdyby se poradili s odborníky na problematiku, zjistili by, že takto vynaložené finanční prostředky jsou nejúčinnější
prevencí, která ve svém důsledku ušetří více peněz, než kolik stojí.
S něčím podobným se navíc setkáváme také v další sociální oblasti,
kterou je finanční podpora zdravotně postižených dětí. Vzhledem k tomu,
že sama mám osobní zkušenosti s výchovou hendikepované dcery, vím,
jak je někdy těžké postarat se o vše, co je třeba, a ještě to finančně zvládnout. Proto je pro mne velmi smutné setkávat se s rodiči, kteří na peníze od
státu musí marně čekat několik týdnů, doprošovat se, jakoby chtěli něco,
co jim snad ani nepatří. Kdo to sám nezažil, dovede si těžko představit,
co prožívají rodiče s postiženým dítětem, které potřebuje celodenní péči
a oni se proto nemohou starat o živobytí. K tomuto tématu najdete uvnitř
Zpravodaje článek, kterým se snažím na celý problém upozornit.
Jak jsem uvedla výše – vyspělost společnosti se, mimo jiné, určuje podle
toho, jak se dokáže postarat o své potřebné. Když se dnes podívám kolem
sebe, nemám dobrý pocit. Naopak. Jako bychom šli proti proudu času,
jako bychom zapomněli na to, co z nás dělá lidi, jako by se vytratil pocit

vzájemné sounáležitosti. A to není dobré.

Martina Rosenbergová, primátorka města

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.
Pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 26. března a 9. dubna mezi 14. a 16. hodinou.
V pondělí 25. března od 18.00 do 19.30 se uskuteční další otevřené
večerní setkání náměstka primátorky pro územní plánování,
dveře
sport a cestovní ruch Jiřího Rutkovského s veřejností. primátorky
Témata besedy najdete na www.liberec.cz
a

Setkání bude v místnosti č. 10 – pravý boční vchod historické radnice.

náměstka

Liberec opět ušetřil prostřednictvím společného nákupu
na komoditní burze. Po velmi úspěšném nákupu elektrické
energie, při které město ušetřilo více než tři miliony korun,
se nyní obdobná soutěž realizovala u zemního plynu.
Redakce
Město cenu plynu soutěžilo pro
většinu objektů, které spravuje, jako
školy, sportovní budovy, zoologickou
i botanickou zahradu.
Výsledkem je cena zemního plynu
nižší o 35 %, což znamená roční
úsporu nákladů kolem čtyř milionů
korun.
Ačkoliv byla pro maloodběr startovací cena na počátku burzovní
operace nastavena na 750 Kč/MWh,
městu Liberci se podařilo na komoditní burze Kladno nakoupit plyn pro
období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013
za cenu mnohem nižší, přesně za 689
Kč/MWh. Aukce plynu se uskutečnila
21. února a vysoutěžená cena platí
pro všechny objekty, které spravuje
Statutární město Liberec a jím zříze-

né příspěvkové organizace. Celkový
objem zemního plynu u této skupiny
maloodběratelů činí 10 412,4 MWh.
K výrazně nižší ceně zemního plynu
za 1 MWh dopomohla i participace
mezi SML a okolními obcemi, které se
na celkovém objemu roční spotřeby
podílejí výší 1 308 MWh.
„Po této cestě společných nákupů
postupujeme dál a šetříme významné prostředky z městské kasy. Další
soutěží, která je víceméně připravená, je soutěž na mobilní telefonii.
Opět spojíme všechny organizace
a opět umožníme participaci okolních veřejnoprávních subjektů. Slibuji si od toho další významné úspory,“
uvedl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Opravy ulic, zdí a schodišť
Kompletní rekonstrukce se dočkají komunikace, opěrné zdi
a zchátralá schodiště v Liberci. Prvním velkým projektem je
II. etapa akce Lokalita Lesní ulice – oprava komunikací.
Redakce
V projektu Lesní ulice je zahrnuta
rekonstrukce ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, Škroupovy, Sukova náměstí,
části Purkyňovy a Zborovské.
Předpokládaná hodnota je dle
projektanta 49 850 000,- Kč bez DPH.
Vedení města předpokládá, že cenu
stavby se ještě podaří snížit veřejnou
soutěží, tak jako se to dařilo v roce
2012. Začátek prací je naplánovaný na
červen 2013, termín dokončení celého
díla je stanoven do 30. 11. 2014.

Ještě letos nechá město opravit
celkem devět opěrných zdí, které
jsou už v havarijním stavu (V Brusičské dolině, Hodkovická, Jizerská,
Josefa Lady, Londýnská, Ostružní,
Ostřížová, V Zahradách a Vesecká).
Technické služby budou tento
rok rekonstruovat také 13 schodišť
(lokalita Na Žižkově 3x, Oldřichova,
Ostravská, Sametová, Sněhurčina 3x,
Sosnová, Třešňová, V Háji a Vlnařská).
Práce budou trvat do konce října.

« Revitalizace lázní, dokončení
dokončení ze strany 1.
Politikaření kolem projektu ale
stálo město velké peníze – kromě
přímých výdajů, které vyplynuly
z opakovaných útoků Změny pro
Liberec, například na právní zastoupení města, přišel Liberec minimálně
o několik milionů korun také na úrocích, které musel uhradit z půjček.
Těmi musel řešit překlenutí doby, než
se udání vyjasní.
„V současné době se na základě
rozhodnutí regionální rady uvolní
peníze z evropských dotací a bude

tak možné financovat stavbu.
Dosud ležela tato tíha plně na Liberci a výrazně jej to svazovalo. I to je
důsledek kampaně Změny pro Liberec,“ vysvětluje náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou
infrastrukturu, Lukáš Martin.
Další informace o konečné zprávě
a o revitalizaci městských lázní
naleznete na internetových stránkách města www.liberec.cz. Diskuzi
zastupitelů na toto téma najdete
uvnitř tohoto vydání Libereckého
zpravodaje.
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Lípy se mohly samy zřítit
Pokácením prvních tří stromů, které odborníci označili za
nejnebezpečnější, začala v pondělí 4. března obnova lipové
aleje na liberecké Masarykově ulici.
Zuzana Minstrová
Tento rok byly pokáceny ještě
další tři nejrizikovější lípy z celé historické aleje. Ta dohromady čítá 129
stromů. Další by pak měly přijít na
řadu v příštím roce.
Město Liberec se rozhodlo urychleně začít s kácením nejnebezpečnějších stromů z prostého důvodu –
lípy jsou po rekonstrukci tramvajové
trati v devadesátých letech natolik
zdecimované, že by se mohly samovolně zřítit a napáchat tak škody na
majetku či zdraví obyvatel.
„Stromy na Masarykově ulici jsou
v tak špatném stavu, že se vůbec
nedá odhadnout, jak dlouho vydrží.
Spadnout můžou vlastně kdykoli.
Mají především hodně poničený
kořenový systém,“ zdůraznil Miloslav Wach, arborista, který ošetřuje
stromy už bezmála čtvrt století.
„Nyní se už nedá věřit, že spadnou
tak ohleduplně, jako se jich zde několik samovolně skácelo v minulosti,
tedy že poškodí jen ploty u domů
nebo zaparkovaná auta,“ doplnil.
Město nechalo vypracovat tři dendrologické posudky, jejichž úkolem
bylo posoudit zdravotní stav více než
110 let starých lip. Posudky potvrdily rozsáhlé mechanické poškození
kořenového systému všech stromů
aleje, a dále také devastující přítomnost agresivních hub. Na zdravotní

Velikonoce očima dětí 19. 3. - 20. 3. od 10:00 do 17: 00 hod.
Velikonoce očima dětí 21. 3. - 22. 3. od 9:00 do 17: 00 hod.
Výstava tvořivosti libereckých mateřských škol, která se bude konat
v Radničním sklípku v budově historické radnice.
Výstava bude slavnostně zahájena 19. března v 10:00 hodin.

Od 25. března 2013 do 1. dubna 2013 od 10:00 do 19:00 hodin
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Velikonoční trhy na náměsti Dr. E. Beneše s bohatým kulturním programem
Pondělí 25. března od 16:00 do 17:30 hod.
Eva Skalická - country + pop zpěvačka
Úterý 26. března od16:00 do 17:30 hod.
Velikonoční vajíčko klauna Mirečka - soutěžní pořad pro děti o hodnotné ceny
Středa 27. března od16:00 do 17:30 hod.
Klaun Ferda a jeho kouzelné Velikonoce - kouzelnická show s pohádkovými kamarády
Čtvrtek 28. března od 16:00 do 17:30 hod.
Eva Skalická - pop + program pro děti
Sobota 30. března od 14:30 do 17:30 hod.
Kapela Taurus - country, pop, folk
Neděle 31. března od14:30 do 17:30 hod. „Hurá jsou tu Velikonoce“
Klaun Čiko a jeho pohádkoví kamarádi, modelování velikonočních pomlázek z balonků

kondici starých lip se podepsalo také
dlouhodobé solení i zasypání CMY
bází
kmenů zeminou.
K
„Postupujeme čistě pragmaticky,
nic jiného než začít s kácením nám
nezbývá. Bojím se domyslet, co by se VELIKONOCE 2013 pořádá pod záštitou náměstka primátorky K. J. Svobody
FIALA-AUTODROM, ČR ve spolupráci s NG Liberec Plaza
mohlo stát, kdyby některý ze stromů
spadl třeba na maminku s kočárOd 25. března do 1. dubna 2013 od 13:00 do 19:00 hodin
kem,“ zdůraznil náměstek primátorky
budou provozovány před NG Liberec Plaza dětské atrakce.
pro technickou infrastrukturu Lukáš
31. března 2013 budou atrakce zdarma pro děti
Martin s tím, že zakonzervování současného stavu nepřichází kvůli bezpečnostním rizikům vůbec v úvahu.
V současné době připravuje projekční firma několik možných variant
obnovy aleje Masarykova. Až bude
vybrána vedením města konkrétní
varianta, bude představena a diskutována s veřejností. Protože dosud
není hotový projekt, nejsou ani
známé náklady, které si revitalizace První autobus městské hromadné dopravy, ve kterém na
stromořadí vyžádá.

První kamera v MHD

Společně pro dotace
Užší spolupráce a společný postup Liberce a Jablonce nad
Nisou by mohly přinést posílení jejich pozice a úspěšnosti
při žádostech o dotace pro některé projekty.
Zuzana Minstrová
Hovořili o tom na společné
schůzce ve Vratislavicích nad Nisou
náměstci liberecké primátorky s primátorem Jablonce nad Nisou Petrem
Beitlem. Za město Liberec se schůzky zúčastnili náměstci Jiří Šolc, Jiří
Rutkovský, Lukáš Martin a Kamil Jan
Svoboda.
Jak vysvětlil náměstek liberecké
primátorky pro rozvoj, dopravu
a technickou infrastrukturu Lukáš
Martin, byla schůzka vyvolána
potřebou aktualizace strategických plánů obou měst. Mnohé
zájmy Liberce a Jablonce jsou totiž
podobné, a nejde přitom jen o společný dopravní podnik. Proto by se

V Liberci od 19. 3. - 1. 4. 2013

oběma městům vyplatilo, kdyby
kvůli žádostem o některé evropské
či státní dotace vytvořila aglomeraci
o velikosti 150 tisíc obyvatel. Ta by
se už vyhoupla do kategorie větších
měst, například Brna, Ostravy nebo
Plzně, a mohla by se tak ucházet i o
dotační příležitosti určené jen těmto
největším městům v republice.
Petr Beitl k tomu připomněl, že
v současné době ekonomické krize
vítězí ti, co umějí spolupracovat.
Další schůzky by měly přinést už
konkrétní obrysy hlubší spolupráce.
Budou se týkat například sociální
oblasti, kultury nebo cestovního
ruchu.

bezpečnost cestujících i řidičů dohlíží kamera, vyjel v únoru
do ulic Liberce. Do poloviny roku přibydou kamery i do
dalších autobusů a také na některé zastávky.
Jan Král

Autobus s kamerou vyjel poprvé
13. února na linku číslo 16. Právě tuto
linku označují cestující a zaměstnanci dopravního podniku jako linku,
kde se cítí nejméně bezpečně.
Instalace kamer je součástí projektu BEZPEČNĚ S NÁMI, kde se
cestující vyjadřují vyplněním dotazníku na stránkách www.dpmlj.cz k
otázce bezpečnosti v MHD v Liberci.
Dopravce eviduje přes 200 podnětů
od cestujících a 51 od zaměstnanců.
Instalace kamerového systému ve
vozidlech a na konečných zastávkách
linek MHD patří k jednomu z možných řešeních bezpečnosti. Vedení
dopravního podniku vybralo jako
první linku 16 na trase Fügnerova
směr Novina a zpět. Linka je neustále
kritizována nejen v uvedené anketě.
„Úroveň kultury cestování v autobusech na této lince zhoršuje skupi-

na nepřizpůsobivých osob z lokality
Hamrštejn. Dochází zde k slovnímu
napadání, náznakům útoků, drobným krádežím a podobně. Nastavená opatření, která dopravní podnik
činí, nepříjemnosti mezi cestujícími
eliminují, ale pouze na nějaký čas.
Mezi tato opatření stále patří nástup
pouze předními dveřmi na zastávce
Hamrštejn, zesílené kontroly policie a strážníků, besedy ve školách
s dětmi z dané oblasti, spolupráce
s romským poradcem a jiné,“ uvedla
mluvčí libereckého dopravního podniku Martina Poršová.
Během několika měsíců by měly
být instalovány do autobusů další
čtyři kamery a linka číslo 16 by tak
měla být pokryta v plném rozsahu.
Do konce letošního dubna by kamery
měly přibýt také na některých vybraných konečných zastávkách.

4

liberecký zpravodaj

my všichni školou povinní

březen 2013 

Poznáváme Děti zjišťovaly černé skládky v Liberci

V ZŠ Na Výběžku se žáci zapojují Základní škola U Školy se jako jediná škola z Liberce zapojila do soutěžního ekologického
do vzdělávacího procesu také
projektu Recyklohraní, který probíhá na českých školách již čtvrtým rokem.
prostřednictvím projektů
Jan Král
Historie ožívá a Zažít v zahradě.
Michaela Přívratská
Škola není
pro děti jen
suchopárným
prostředím, ve
kterém mezi
čtyřmi stěnami
tříd poslouchají
výklad učitele. Oba projekty dětem
poskytují prostor k rozvoji dovedností, jako jsou spolupráce, samostatnost
a aktivní přístup k získávání poznatků.
V projektu Historie ožívá se žáci
v průběhu školního roku seznamují
s historií Liberce, významnými regionálními osobnostmi nebo se vydávají
na výpravy za poznáním známých
i opomíjených památek. Vše vyvrcholí
oslavou 90. výročí naší školy, po jejíž
historii budou žáci pátrat.
Projekt Zažít v zahradě umožní
dětem aktivní účast na budování školní
zahrady a venkovní učebny přírodních
věd, kde budou trávit vyučování v letních měsících.

Děti z j išťovaly sk ládk y
od loňského ledna do letošního. Žáci
měli vyhledat černé skládky ve svém
okolí a následně je nahlásit pomocí
mobilní aplikace nebo černou skládku vyfotit a nahlásit ji na webových
stránkách www.ZmapujTo.cz. Do
úkolu se nakonec aktivně zapojilo
75 škol a dohromady se jim podařilo
nahlásit 121 nových černých skládek.
Děti z liberecké ZŠ U Školy objevily
a nahlásily černou skládku v centru
Liberce. Při následné kontrole už
nepořádek zmizel.
„Soutěž nás velmi baví, zapojují se
do ní třídy jak prvního, tak i druhého
stupně. Vedeme děti praktickými
činnostmi ke zvyšování environmentálního povědomí,“ řekla Světlana
Sedláková, koordinátorka environmentální výchovy na ZŠ U Školy
v Liberci.
Program Recyklohraní je určen
všem mateřským, základním
i středním školám v České republice.
Jeho cílem je prohloubit znalosti

Interaktivní výuka ve školách

Statutární město Liberec již v minulosti
realizovalo projekty zaměřené na základní
školy, a to v souvislosti se zvýšením kvality
vzdělávání.
V rámci těchto projektů bylo pořízeno
i vybavení, které bylo pro projekt a výuku
nezbytné. Největším přínosem bylo pořízení interaktivních tabulí. V současné
době probíhají na území města Liberec 2

obdobné projekty. První z nich nese název
„Praktické ověřování získaných znalostí
na libereckých ZŠ“ a účastní se ho 11
základních škol zřizovaných SML.
Tento projekt je zaměřen na tvorbu
experimentů ve výuce. Jedná se zejména
o předměty biologie, chemie, zeměpisu,
přírodopisu, kdy pomocí různých senzorů jsou formou experimentu zpracovány
naměřené údaje.
Druhým projektem je „Rozvoj využití
interaktivní techniky na ZŠ města Liberec“, v rámci kterého budou pedagogové
ze sedmi základních škol pracovat v hodinách s „hlasovátky“.
Oba projekty přinesou nový pohled na
interaktivní výuku v hodinách a zatraktivní
běžné vyučovací hodiny.Veronika Fialová

… když nechcete peníze

za reklamu jen vyhazovat

žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů. Pomáhá rozvíjet vztah
dětí k životnímu prostředí formou
tematických her, praktických
činností, kvízů a menších projektů,
ale také přímou účastí dětí na sběru
použitých baterií a vysloužilého
drobného elektrozařízení. V úkolech
se školáci zaměřují na praktické věci,

například označují cesty odpadu
k recyklaci, třídí odpad, vyhledávají
v místě bydliště kontejnery na elektroodpad a určují jejich rozmístění.
„Za loňský školní rok jsme vybrali
téměř tunu drobného elektroodpadu a 350 kilogramů baterií,“ uvedla
Sedláková.
Za plnění úkolů a sběr získávají
školy body, které si pak mohou v internetovém katalogu na www.recyklohrani.cz vyměnit za různé odměny,
charakteru výtvarných či sportovních
potřeb, her, školních pomůcek, nebo
také vstupenek do divadel, kin a zoo.
„Takto se nám podařilo pro školu
získat několik didaktických her,
encyklopedií a fotoaparát. Nyní již
máme našetřeno na nákup videokamery,“ uvedla Světlana Sedláková.
Bojovat proti nelegálním skládkám
odpadu může úplně každý. Stačí, když
místo nahlásí pomocí aplikace mobilního telefonu nebo interaktivního
webového formuláře na stránkách
www.ZmapujTo.cz.

neseďte doma
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Komentovaná prohlídka Žitavy pro každého

Již 40 let letos uplyne od uzavření spolupráce mezi Libercem a Žitavou. Kromě necelých třiceti kilometrů města dělí i jazyková
bariéra. Aby Liberečtí i Žitavští mohli více poznat partnerské město, rozhodla se vedení obou měst připravit pro občany
u příležitosti kulatého výročí speciální program, který nabízí mimo jiné komentované prohlídky města v jazyce sousedního státu.
Jan Král
Akce se uskuteční o druhém
dubnovém víkendu, v sobotu
13. a v neděli 14. dubna 2013. Na
sobotu je v Žitavě pro Liberečany připravený program s průvodcem, který
zdarma provede skupiny zájemců po
nejzajímavějších místech a památkách Žitavy, samozřejmě s českým
výkladem. V navštívených památkách
nebudou muset tento den účastníci
včetně dětí z Liberce, kteří se prokáží
dokladem, platit vstupné.
Začátek komentované procházky
pro Liberečany je v sobotu v 10.00

hodin na vlakovém nádraží v Žitavě,
odkud povede trasa k radnici. Následovat bude prohlídka historické radnice a historického centra města.
Zájemci navštíví hned několik
zajímavostí, například unikátní Salzhaus – solnici. Ta vznikla roku 1511
a sloužila mimo jiné jako zbrojnice,
sýpka či stáje pro koně. Bude možné
si prohlédnout kostel sv. Kříže z roku
1410, který je považován za architektonický skvost města a nachází se
v něm největší poklad Žitavy – Velké
postní plátno z roku 1472, které
zaujme svým dramatickým osudem.
Například za II. světové války sloužilo
jako plátěná stěna sovětské vojenské
sauny. Jedná se o jedinečný exponát
v Německu a představuje jeden z nejvýznamnějších kulturních pokladů
středověku.
Trasa prohlídky neopomene ani
městské muzeum a kostel sv. Jana
Křtitele. Jeho 60 metrů vysoká věž
skýtá nádherný pohled na celé
město, Lužické a Jizerské hory a Hornolužickou vrchovinu. Předpokládaný
konec komentované procházky bude
v 16.00 hodin. Počítá se i s přestávkou
na oběd, mezi 12. a 13. hodinou.
Zájemci se mohou přihlásit do
31. března na Městském informačním
centru Liberec, a to buď osobně nebo

e-mailem na adresu
mic@infolbc.cz. Počet
míst na sobotní program je omezen a akce
se můžou zúčastnit
pouze registrovaní. Prosíme proto o uvedení
jména, adresy, telefonu
a počtu osob. Připomínáme, že sobotní akce
v Žitavě je pouze pro
předem přihlášené
účastníky s trvalým
bydlištěm v Liberci.

V neděli 14. dubna pak mohou
turisté z Liberce navštívit památky
v Žitavě individuálně. Každý, kdo
se při vstupu prokáže dokladem
s trvalým pobytem v Liberci, dostane
slevu na vstupném. Turisté mohou

využít také dvou komentovaných
prohlídek v českém jazyce, které
nabízí žitavské infocentrum. Jedna
začíná v 10.00 hodin, druhá ve
14.00 hodin. Okruh zabere přibližně jednu hodinu.
Podobný program nabídne
v obou dnech návštěvníkům ze
Žitavy také město Liberec.
Spolupráce Žitavy a Liberce trvá
již od roku 1973 a od té doby bylo
podepsáno několik všeobecných
přátelských dohod včetně smlouvy
o partnerství podepsané v roce 2004.

V dubnu 2012 primátorka Statutárního města Liberec Martina Rosenbergová a primátor
Žitavy Arnd Voigt podepsali na
liberecké radnici Memorandum
o spolupráci, které má ještě více
prohloubit společné vztahy
obou partnerských měst.
Představitelé obou měst věří,
že zintenzivnění přeshraniční
spolupráce přispěje ke zvýšení
cestovního ruchu. Jak město
Liberec, tak i Žitava považují
cestovní ruch za odvětví, které
významnou měrou přispívá
k rozvoji hospodářské a sociální
prosperity obyvatel regionu.
Východiskem pro rozvíjení
vzájemné spolupráce je propagace regionů, zejména v oblasti
komunikace, spolupráce informačních center, předávání důležitých
informací o kulturním, sportovním
a společenském dění a příprava společných projektů. Spolupráci zajišťuje
Odbor kancelář primátorky a Odbor
sportu a cestovního ruchu MML.
„Mám velkou radost z rozvíjející
se skutečné spolupráce na různých
úrovních a také mezi primátory obou
měst,“ dodal náměstek primátorky
pro územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský.
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Dar muzeu
Nevyužitelné vybavení a různé
původní stavební prvky z bývalých
městských lázní daruje Severočeskému muzeu v Liberci Statutární
město Liberec. Jedná se například
o převlékací kabiny nebo větrací
mřížku z počátku 20. století, keramické dlažby a obklady ze stejné
doby, ciferník hodin z vanových
kójí, osobní mechanickou váhu
nebo lustr z 30. let 20století. Po
právě probíhající revitalizaci městských lázní na galerijní objekt už
nebude pro tyto předměty využití.
Muzeum je následně zařadí mezi
své exponáty a bude jim věnovat
potřebnou odbornou péči. Tržní
hodnota je u většiny darovaných
věcí obtížně vyčíslitelná. Jejich hodnota pramení především ze vztahu
k liberecké historii.

Nový jednací řád

zprávy z rady a zastupitelstva

Nový jednací řád stanovující pravidla jednání zastupitelstva
schválili ve čtvrtek 28. února liberečtí zastupitelé.
Zuzana Minstrová
Mezi podstatnými změnami je
například automatické přerušení jednání zastupitelstva do následujícího
dne do 9 hodin ráno, pokud jednání
zastupitelstva není ukončeno do
22 hodin. Zastupitelé si však podle
nových pravidel mohou odhlasovat
pokračování i po 22. hodině.
Nový jednací řád obsahuje například časové omezení diskuse a vyjádření stanovisek občanů na 3 minuty,
dále restrikci práva člena zastupitelstva vystupovat k jednomu tématu
bez omezení. Člen zastupitelstva
nyní může vystoupit k projednávanému bodu nejvýše třikrát.

Zastupitel Změny pro Liberec Jaromír Baxa předložil několik pozměňovacích návrhů, z nichž zastupitelé
odsouhlasili dva.
Prvním je zachování doslovného
písemného zápisu z jednání, druhý
umožňuje politikům v diskusích
vystoupit při závažných tématech
i víckrát než jen nejvýše třikrát, jak
stanovuje nový jednací řád. To platí
při projednávání rozpočtu, závěrečného účtu, územního plánu anebo
při investičních záměrech či finančních operacích o hodnotě převyšující
50 milionů.
 www.liberec.cz/zastupitelstvo

Konec podomního prodeje
Vytlačit z centra Liberce pouliční prodejce, kteří nabízením
zboží nejasného původu obtěžují liberecké občany, se
pokouší vedení města už několik let.
Zuzana Minstrová

Lidé chtějí informace
Zvýšený zájem občanů Liberce
o veřejné dění dokládá každým
rokem rostoucí počet žádostí o informace, které vyřizují úředníci
Magistrátu města Liberec. Zatímco
v roce 2008 odpovídali úředníci
na pouze 12 písemných žádostí,
v roce 2011 to bylo už 59 žádostí
a v loňském roce přijaly odbory
magistrátu celkem 72 žádostí. Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti
Magistrátu města Liberec v oblasti
poskytování informací za rok 2012.
Z celkového počtu podaných žádostí jich magistrát vloni vyřídil
65. Ostatní byly odmítnuty nebo
odloženy, protože se například
netýkaly působnosti MML. Nejvíce
informací občané požadovali po
odboru kanceláře tajemníka, odboru ekonomiky a majetku a odboru
správy veřejného majetku.

Hřiště v Machníně
Radní schválili prodloužení
smlouvy o době výpůjčky fotbalového hřiště v Machníně pro TJ Jiskra Machnín na dobu určitou až do
31. 12. 2025, a to z důvodu čerpání
dotace na rekonstrukci tohoto hřiště a přilehlého areálu. Před lety
měla tělovýchovná jednota fotbalové hřiště vypůjčené na dobu
neurčitou. To ale bylo v roce 2008
změněno dodatkem ke smlouvě na
dobu určitou, na 10 let.

Předchozí úprava obecně závazné vyhlášky, která pouliční prodej
regulovala, byla zrušena ústavním
soudem. Proto nyní přišlo vedení
města s návrhem nového tržního
řádu. Ten zakazuje na území města,
včetně městského obvodu Vratislavice nad Nisou, pochůzkový prodej
s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, bazénech a letních kinech
a s výjimkou konání veřejných sbírek.
Dále tento tržní řád zakazuje podomní prodej. Pochůzkovým prodejem
se rozumí nabízení zboží a služeb
takzvaně z ruky nebo za použití přenosného zařízení osobám na veřejně
přístupných prostranstvích. Podomním prodejem je pak označována
nabídka a prodej zboží nebo služeb
formou pochůzky dům od domu.
Tržní řád současně stanovuje místa,
na která se daný zákaz nevztahuje.
Jsou to například tržiště a tržní místa
a restaurační předzahrádky. Doba
prodeje byla pro tržiště i tržní místa
stanovena nejdříve od 6.00 a nejpozději do 22.00 hodin. Restaurační předzahrádky mohou být provozovány
od 1. 4. do 31. 10., doba prodeje zboží
a poskytování služeb v restauračních
předzahrádkách je nejdříve od 7.00
hodin a nejpozději do 22.00 hodin.
Současně je v tržním řádu zakotveno, na jaké druhy prodeje zboží
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Strážníci ve Frýdlantu
Také v roce 2013 budou strážníci
Městské policie Liberec zajišťovat veřejný pořádek ve Frýdlantu
v Čechách. Poprvé sloužili liberečtí strážníci ve Frýdlantu vloni.
Protože se spolupráce osvědčila,
Frýdlant požádal o její obnovení
i pro rok 2013. Obnovení smlouvy
liberečtí radní odsouhlasili. Spolupráce je oboustranně výhodná.
Jedna hlídka libereckých strážníků
tam slouží ve dne, jedna v noci.

Fúze nemocnic
Radní dali zelenou spojení dvou
krajských nemocnic, KNL a turnovské Panochovy nemocnice. Statutární město Liberec je minoritním
vlastníkem KNL (vlastní 17 % akcií),
je proto k fúzi nutný i jeho souhlas.
Spojení nemocnic už schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje
i Turnova. Fúze zdravotnických
zařízení by měla přinést využití
synergií v rámci péče o pacienta jak
v urgentní medicíně, tak následné
péči, dále využití synergií při ekonomickém řízení společností a optimalizaci nákladů i léčebné péče
v rámci obou zařízení. Liberecký
kraj si jako majoritní vlastník od
spojení slibuje také využití větší
ekonomické síly a významu při jednání se zdravotními pojišťovnami
společně se sesterskou nemocnicí
v České Lípě a lepší využití areálů
obou nemocnic. K fúzi nemocnic by
mohlo dojít k 1. lednu 2014.

Noví ředitelé
Tři základní a dvě mateřské školy zřizované městem budou letos
hledat ředitele pro příštích šest
let. Pokud ti stávající chtějí zůstat
ve funkcích, musí obhájit svůj post
v konkurzu. Důvodem pro konkurzní řízení je novela školského zákona platná od ledna 2012. Podle ní
končí letos k poslednímu červenci
funkční období těm ředitelům
škol, kteří ke dni nabytí účinnosti
této novely vykonávali svou funkci
v rozmezí 3 až 6 let. Liberečtí radní
schválili vyhlášení konkurzů na základních školách U Školy, U Soudu,
Česká a na mateřských školách
Sedmikráska a Motýlek.
Na tržiště a tržnice se omezení nevztahují.

a poskytování služeb se tržní řád
nevztahuje. Jde například mimo jiné
o vánoční prodej ryb, stromků, jmelí
a chvojí od 27. listopadu do 26. prosince a velikonoční prodej kraslic
a pomlázek v období dvaceti dnů před
Velikonočním pondělím. Nařízení
nabývá účinnosti 25. března 2013.

www.liberec.cz/rada

Opravy v Puškinově ulici
Nový chodník ve spodní části dostane letos Puškinova ulice. Současně bude opraven povrch ulice.
Stavba bude probíhat při částečné
uzavírce ulice od května nejpozději
do října. Předpokládaná výše nákladů se pohybuje kolem 6 milionů
korun, včetně DPH.

www.liberec.cz/rada
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výzva k PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA ZLEPŠENÍ
KVALITY ŽIVOTA V LIBERCI
Zapojte se aktivně do tvorby
strategie rozvoje města! V současné době již projektový tým
intenzivně pracuje na aktualizaci
strategie rozvoje města, neodmyslitelnou součástí je však maximální
zapojení veřejnosti a oboustranná
komunikace. Každý názor je důležitý, chcete-li tedy zlepšit kvalitu
života v Liberci, zašlete nám konkrétní námět.
Formulář k podávání námětů je
také dostupný na recepci radnice
(nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo u informačního pultu
Nového magistrátu (Frýdlantská

183/4, 460 59 Liberec 1), odevzdat
ho lze tamtéž. Elektronicky je
možné ho vyplnit přímo na webových stránkách města http://kuc.
cz/lbch7g.
Své náměty můžete rovněž zaslat
na e-mailovou adresu: aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.
liberec.cz.
Informace týkající se Aktualizace Strategie rozvoje města najdete na webových stránkách www.
liberec.cz/aktualizace-strategie/,
pravidelné informace se budou
objevovat i v Libereckém zpravodaji.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí projektu,
Ing. Pavlínu Prášilovou, tel.: 485 243 580,
e-mail: prasilova.pavlina@magistrat.liberec.cz

Splatnost místních poplatků ze psů
a za komunální odpad na rok 2013
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ANKETA

NÁMĚT NA ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE MĚSTĚ
PODNIKÁNÍ

OBLAST ROZVOJE

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
ROZVOJ, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
JINÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VEŘEJNÁ SPRÁVA
LIDSKÉ ZDROJE, VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
SPOLUPRÁCE S JABLONCEM NAD NISOU
PREVENCE RIZIK ZPŮSOBENÝCH LIDSKÝMI ČINNOSTMI
BEZPEČNOST A KRIMINALITA
VEŘEJNÉ PROSTORY A VEŘEJNÁ ZELEŇ

POPIS NÁMĚTU*:

Dle platných obecně závazných vyhlášek je datum splatnosti místních poplatků ze psů
a za komunální odpad stanoveno na 31. března příslušného kalendářního roku. V roce
2013 tento den připadá na neděli, proto v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, je datem splatnosti nejblíže následující pracovní den úterý 2. dubna 2013.

Informace k místním poplatkům
Občané
mohou
hlásit
změny
v poplatkové povinnosti nebo získat
informace o stavu svého osobního
účtu v přízemí budovy Nového
magistrátu u přepážek č. 22 a 23.
Platby místních poplatků provádějte
na účet č. 19–7963850237/0100 pod
přiděleným variabilním symbolem těmito
způsoby: složenkou, převodem z účtu,
hotově nebo platební kartou v pokladně
Magistrátu města Liberec v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

.
2

Dotazy k místním poplatkům je možno
volat na 485 243 226 (227; 246; 243) nebo
e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

Místní poplatek ze psů

Správce místních poplatků, Odbor
ekonomiky a majetku Magistrátu města
Liberec, upozorňuje všechny držitele
psů – fyzické osoby s trvalým pobytem
a právnické osoby se sídlem na území města
Liberec, že ke dni 2. dubna 2013 je splatný
místní poplatek ze psů za rok 2013.
Roční sazba poplatku činí 600 Kč za
prvního psa, za druhého a každého dalšího
1 500 Kč. Pokud pobírá držitel psa některý
z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí
roční sazba 200 Kč za prvního psa, za
druhého a každého dalšího 300 Kč.
Pokud již psa nemáte v držení nebo došlo
k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je
nutné to ohlásit správci místních poplatků
do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Vznikne-li nebo zanikne poplatková povinnost
během roku, platí se místní poplatek ze
psů v poměrné měsíční výši od 1. dne
měsíce následujícího po měsíci, kdy situace
zakládající poplatkovou povinnost vznikla,

až do konce měsíce, ve kterém nastal stav
určující zánik poplatkové povinnosti.
Další informace k poplatku viz Obecně
závazná vyhláška Statutárního města
Liberec č. 6/2010, o místním poplatku ze
psů, ve znění OZV č. 4/2011 na webových
stránkách města www.liberec.cz v odkazu
Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

a
n

NÁVRH ŘEŠENÍ*:

Místní poplatek za komunální odpad

Správce místních poplatků, Odbor
ekonomiky a majetku MML, upozorňuje
občany s trvalým pobytem na území města
Liberec, kteří mají ve vlastnictví byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a cizince,
kteří mají na území města Liberec povolený
pobyt na dobu delší 90 dnů, že ke dni
2. dubna 2013 je splatný místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2013.

d

ub

Výše poplatku se ani pro tento rok
nemění, zůstává na částce 492 Kč za osobu
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.
Pro určení počtu zpoplatňovaných
měsíců v případě změn (narození, úmrtí,
změna pobytu) je rozhodný stav na
konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši
poplatku je občan povinen ohlásit správci
místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy
nastaly.
Další informace k poplatku viz Obecně
závazná vyhláška Statutárního města
Liberec č. 4/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na webových
stránkách města www.liberec.cz v odkazu
Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

LOKALITA*:

JMÉNO NAVRHOVATELE:

ADRESA:

E-MAIL:
Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. V případě, že chce navrhovatel
v průběhu roku obdržet informace o zpracování námětů pracovníky
magistrátu, je nutné vyplnit i poštovní či e-mailovou adresu.
Vyplněný formulář lze odevzdat na recepci/podatelně radnice (nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo u informačního pultu Nového magistrátu
(Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1), elektronicky je možné jej zaslat na
e-mailovou adresu: aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz.
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Vzpomínka na Svatopluka Technika
Ve čtvrtek 7. března by se dožil sta let známý liberecký autor, pedagog a urbanista, architekt Svatopluk Technik.
V březnu na něj tradičně vzpomínají jeho přátelé.
Lubor Franců, Česká beseda
Svatopluk Technik prožil bohatou profesní kariéru. Od Ještědu se
propracoval až k esům evropské
architektury. Narodil se 7. března 1913
v obci Rašovka nedaleko Liberce jako
prostřední ze tří synů místního řídícího učitele.
Vystudoval liberecké gymnázium
a poté odešel na fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT
do Prahy. Díky studiu francouzštiny
se dostal na stáž do Francie, kterou
vykonával v ateliéru světoznámého
architekta Augusta Perreta.

Projekt přestavby liberecké nemocnice, Technikův vítězný návrh z roku 1947.

Svatopluk Te
chni

k.

Valdštejnské domky.

Po návratu Technik nastoupil jako
projektant u velké pražské firmy
Hrabě a Losovský. Když firma otevřela filiálku v Bratislavě, odešel na
Slovensko.

Po vypuknutí Slovenského národního povstání se přihlásil do Československé povstalecké armády
a po skončení války odešel zpět do
Liberce. Přemluvil ho k tomu skaut
Jaroslav Tomsa, který sháněl učitele
do liberecké průmyslové školy.
Svatopluk Technik se však ze školy
rychle vrátil do praxe. Vyhrál architektonickou soutěž na úpravu historického středu Liberce a soutěž na úpravu
libereckého výstaviště. V polovině
padesátých let se stal jako pracovník Stavoprojektu autorem prvního
poválečného územního plánu vel-

Inzerce

kého Liberce. Ze Stavoprojektu jej
v dobách nesvobody „převedli“ do
Pozemních staveb Liberec. Odtud si
ho v roce 1960 vyžádal opět ředitel
střední průmyslové školy stavební.
Arch. Technik se vrátil ke studentům
a působil tam až do roku 1988.
Kromě prvního poválečného
územního plánu vyprojektoval Svatopluk Technik také první liberecké
sídliště na Králově Háji a k němu
napojenou skupinu atriových domků
na Aloisině výšině.
Jako architekt se podílel na přestavbě nemocnice v Liberci, projektoval oblast Soukenného náměstí
v Liberci či centrum Karlových Varů.
Podílel se na rekonstrukcích zámků
ve Frýdlantu či Sychrově. Spolu se
studenty se mu podařilo zachránit
poslední tři valdštejnské domky
v Liberci, navazující na areál průmyslové školy stavební.
Svatopluk Technik se dále odborně věnoval ochraně památek či
lidovému stavitelství v Podještědí.
Zmapoval a odborně popsal speci-

fické znaky lidové architektury Českodubska. Napsal také celou řadu
knih, z nichž nejznámějšími se staly
Liberecké domy hovoří (5 svazků),
Stavební památky Liberce či Liberec
minulosti a současnosti.
Od roku 1995 byl čestným občanem Liberce. Jeho přátelé ho navrhovali také na ocenění významná
osobnost Libereckého kraje. Udělení
ceny, které Liberecký kraj několikrát
odložil, se architekt Svatopluk Technik nakonec nedožil. Čestná medaile
mu byla udělena „In memoriam“.
Zemřel v únoru roku 2010 v nedožitých 97 letech.
Architekt, který dal podobu Liberci, odešel nedoceněný. Není však
zapomenutý, významně ovlivnil život
lidí v celém regionu.
Tato vzpomínka členů krajanského sdružení Česká beseda, jehož
byl aktivním členem, budiž dalším
poděkováním za jeho přínos k poznávání této části naší vlasti, za upřímné
vlastenectví, projevené v práci pro
ostatní lidi.

Výzva pro Jizerské noviny – léto 2013

Zdarma jsou vždy levnější kompletní dioptrické brýle nebo
levnější sluneční brýle. Nevyčerpanou hodnotu dražší kompletní
zakázky či slunečních brýlí nelze směnit za peníze ani další zboží.
Slevy se nesčítají. Akce platí i pro outlety Štěrboholy a Hlavní
nádraží Praha. Akce platí od 4. 3. 2013 do odvolání.

Využijte akci 1+1 s tímto kuponem

... a uvidíte!

Turistický region Jizerské hory
chystá přípravu sezonních Jizerských
novin a jejich přílohy – Kalendáře akcí
léto 2013.
Jste pořadateli zajímavých
akcí? Máte zajímavou nabídku
pro turisty? Přejete si, aby se
o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co
nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům
Jizerských hor předložit nabídku

co nejpestřejší. Vaše tipy pro letní
sezonu 2013, akce, které připravujete v termínu od května do listopadu
2013, zasílejte na adresu info@jizerky.cz a to nejpozději do 30. 3. 2013.
Vše, co do Jizerských novin
nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme
na našich nových webových stránkách www.jizerky.cz.
Jizerské hory – turistický region
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko
a Tanvaldsko.

žijí v Liberci
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Liberecké želízko v ohni, volte číslo 10!
Zlatým hattrickem může skončit tažení dvacetileté Andrey Kolářové z Liberce. Je mezi deseti nejkrásnějšími dívkami
České republiky, které se utkají v televizním finále České miss 23. března. Pokud by vyhrála, posbírala by během deseti
měsíců tři tituly miss! Andrea má v soutěži číslo 10.
Pavel Chmelík
Liberec může mít opět nejkrásnější
dívku v zemi. Andrea to jistě nebude
mít lehké, ale šance tu jsou, zvlášť,
když má za sebou už dvě vítězná
klání. A to před rokem na soutěže
krásy nebo modeling moc nemyslela. Jejím hlavním cílem bylo a stále
je studium.
Právě vysokoškolské prostředí
Andreu trochu paradoxně v soutěžích
krásných dívek podpořilo. V listopadu
totiž vyhrála souboj studentek Vysoké
školy ekonomické v Praze, kde prvním
rokem studuje na fakultě mezinárodních vztahů.

nebo kuchaly ryby. Takže za děti jsem
byla ráda.
Pozdravíte v přímém přenosu do
Liberce?
To jsem v plánu neměla, ale je to
dobrý nápad. Když to půjde.
Vyhrajete?
Zkusím to. Liberec, Liberecký kraj
by měl po dlouhé době republikovou
miss. Naposledy to byla tuším Kateřina Průšová z Chrastavy, před jedenácti lety. V poslední době vyhrávají
většinou holky z Moravy. O vítězce ale
rozhodují diváci pomocí SMS hlasů.
Budu moc ráda, když mě podpoří.
že je moc dobře, že takový psychologicko-inteligenční test probíhal.
Dívky v soutěži pak nejsou jen ramínka na šaty, musí mít také něco v hlavě.
Také spousta dívek v konkurzu kvůli
pohovoru vypadla.

Miss VŠE byl váš druhý úspěch
během krátké doby. Už vloni na
jaře jste získala korunku Miss Liberec 2012. To je hodně dobrý start.
Já jsem se před tím nikdy kolem
podobných soutěží nepohybovala,
ani jsem se nezabývala modelingem.
Do Miss Liberec jsem se přihlásila jen
tak, z hecu, s kamarádkou, a vyšlo to.
Později na VŠE jsem už tušila, že
budu chtít zkusit celostátní miss a tak
jsem se přihlásila, abych získala další
zkušenosti. A doteď nevím jak, ale
opět to vyšlo. K soutěžím miss jsem
ale fakt přišla jak slepá k houslím.
A pak jste šla na konkurz do
České miss. Řekněte, jaký ten
konkurz byl, co si pod tím máme
představit?
Kromě takových těch klasických
záležitostí mě asi nejvíc překvapil
rozhovor. Příjemně. Někdy až čtvrt
hodiny se nás jednotlivě vyptávali.
Třeba na politickou situaci u nás, na
znalosti, které jsme uvedli v profilu
a zkoušeli nás z cizích jazyků. Myslím,

V prosinci se v Praze uskutečnilo semifinále, kde porota
vybírala z 50 dívek 10 finalistek.
Nyní, 23. března, vás uvidíme na
TV Prima ve finále. Česká miss ale
nebude mít dříve klasickou volnou
disciplínu. Na dřívější Miss ČR dívky
tančily, předváděly různá cvičení
a podobně. Jak je to u České miss?
Volnou disciplínu budou na finále
promítat. Tuto část jsme předtáčely
na soustředění na Filipínách. Snad
mohu prozradit, že jsem učila malé
Filipínce aerobik v jedné škole. Bylo
to zábavné a já byla ráda, že se cvičení
dětem líbilo. Byly spontánní a nebojácné, dělali jsme stojky, hvězdy a děti
se do toho vrhaly po hlavě. Ostatní
holky jezdily na býkovi, sázely rýži

Co vás na celém tom kolotoči
kolem České miss nejvíce překvapilo, co byste třeba neočekávala?
Měla jsem určité předsudky o holkách, které se živí modelingem nebo
se hlásí do těchto soutěží. Příjemně
mě proto překvapilo, že většina z nich
je úplně normální. Na někom je vidět,
že si jde tvrdě po vítězství, stále zkouší
castingy, několik let se na soutěž
připravuje, ale většina to bere jako
já, jako zajímavou zkušenost a příležitost. A když to nevyjde, tak se nic
neděje. Nadhled je hodně důležitý.
Říkala jste, že s modelingem
žádné předchozí zkušenosti
nemáte…
Ne, až v souvislosti se soutěžemi. Já mám ráda sport, dělala jsem
závodně atletiku a sportovní aerobik,
a na prvním místě je škola. Už kvůli
dědečkovi, je vysokoškolský profesor.
K modelingu musím dodat, že to je nejlepší brigáda, jakou jsem mohla sehnat.
Jako profesi bych to ale dělat nechtěla.

Až dostudujete, co bude?
Chtěla bych do zahraničí, jednoznačně. Líbila by se mi práce v Evropské unii v Bruselu nebo v OSN.
A co Liberec, teď jste v jednom
kole, studujete v Praze…
Liberec mám ráda a ráda sem
z Prahy utíkám! Praha je hrozně hektická. Bydlíme v Hanychově a v zimě
jsem za pět minut na sjezdovce a za
deset ve městě. Geniální!
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rekonstrukce lázní na galerii
Rekonstrukce historických lázní vzbuzuje od začátku vášně, vedou se diskuze jak
o potřebnosti, využití, tak o ceně stavby. Jaký mají názor liberečtí zastupitelé?
Zastupitelský klub Změna pro Liberec
Co všechno nás stála
přestavba lázní
Kontroly na zakázku přestavby lázní
jsou u konce a závěrem je, že k žádnému
předražení nedošlo. Navzdory tomu, že
přiměřenost ceny konstatoval jen poslední
ze tří posudků a první dva posudky došly
ke zcela odlišným závěrům o předražení
stavby ve výši minimálně 20 %.
Jak ten rozdíl vysvětlit? První dva
posudky porovnávaly vysoutěženou cenu
s cenami dosahovanými v jiných výběrových řízeních. Třetí kontrola, objednaná
městem, už porovnávala vysoutěženou
cenu pouze s cenami projektantskými. Jako
kdyby žádná soutěž neproběhla. Teprve
z tohoto posudku stavba jako předražená nevyšla a úřad regionální rady uvolnil
městu peníze.
V podobné situaci jsme byli nedávno

na Kraji u zakázky na zateplení
nemocnice v České Lípě. Jeden
posudek vyčíslil předražení až
na 40 milionů. Druhý posudek,
zpracovaný stejným způsobem
jako posudek města na lázně,
žádné předražení neodhalil.
Paradoxně z ceny, která byla
podle druhého posudku naprosto v pořádku, vítězná firma
sama nabídla slevu 25 milionů. Laskavý čtenář si z tohoto
porovnání udělá o posudcích na
lázně svůj závěr sám.
Proč jsme chtěli výběrová řízení na
lázně i na bazén zastavit? Na stavebním
trhu bylo a je obvyklé, že se výběrových
řízení účastní deset, dvacet a občas i více
firem. U těchto zakázek nikoliv, u lázní to
byly jen tři firmy, u bazénu čtyři. Konkuren-

ce ve výběrových řízeních
tlačila ceny dolů, často
o 20–30 %, někdy ještě
více, oproti cenám projektantským. V případě
bazénu vysoutěžená cena
klesla o 17 %, u lázní to
byla pouhá 4 %.
Proč se do výběrových
řízení na lázně a bazén
přihlásilo tak málo firem?
Příčinou podle nás byla
velmi přísná kvalifikační
kritéria, která nastavilo
vedení města ještě za Jiřího Kittnera. Pro
srovnání: ve stejnou dobu dosáhla Technická univerzita v soutěži na svoji novou
budovu v hodnotě 450 milionů úspory ve
výši 40 % oproti ceně projektanta a jen
o několik měsíců později dosáhl obdobné

úspory i Liberec v případě rekonstrukce
sídliště Rochlice. Díky dobře vedené soutěži zbyly peníze na rekonstrukci další části
sídliště, se kterou se původně nepočítalo.
Vedení města dnes tvrdí, že je všechno
v pořádku a tím to končí. Není to pravda.
Kontrola cenové přiměřenosti může přijít
kdykoliv v budoucnosti znovu. A těch 50
milionů, které by se na stavbě podle dvou
posudků daly ušetřit, mohlo být použito
na jiné projekty. Spor o zakázky také vedl
počátkem roku 2011 k odstranění Změny
pro Liberec z vedení radnice spojenými
silami dnešní koalice a ODS. Na několik let
tak byla zničena šance Liberce odpoutat
se od minulosti, spjaté s léty budovaným
klientelismem pod taktovkou právě ODS
a ČSSD. S důsledky se budeme potýkat ještě
dlouho.
 Jaromír Baxa, Jan Korytář,

Josef Šedlbauer

Zastupitelský klub Liberec občanům

Klub nezávislých zastupitelů

Lázně málem obětí
politického boje
Nevím kolik vášní vzbuzovala stavba
libereckých lázní tenkrát, na počátku dvacátého století, ale dnes na počátku století
dalšího je to až neuvěřitelné.
Lázně měly pohnutý osud – postavené libereckou (německou) Spořitelnou,
potom znárodněné, dále po privatizačních
machinacích devadesátých let, kdy lázně
od České spořitelny koupili „úvěroví podnikatelé“ a málem je nechali spadnout,
je město vykoupilo. Od toho okamžiku
hledalo město nové využití.
Jednalo s investory, zapojila se široká
veřejnost. Výsledné řešení, totiž rekonstrukce lázní na galerijní objekt se ukázalo a stále ukazuje jako nejlepší řešení
a zároveň výhodné pro několik subjektů.
Pro Liberecký kraj, který pro Oblastní galerii
hledal vhodnější prostory. Pro město, kterému opravené, moderní lázně (galerie)
přinesou věhlas, turistický ruch.
Problém s touto stavbou ale nakonec
vyvstal na nečekané straně. Soutěž na
jejich rekonstrukci připravilo bývalé vedení
města, se kterým jedna významná politická
strana vede nesmiřitelný, mnohdy zničující
boj.
Lázně se tak staly prostředkem k mediálnímu boji, který zatím nic dobrého nepřinesl, jen další vyostření politické situace
v Liberci. Ti, kteří dnes tak ostře a mnohdy

Snad každý ji zná a pro většinu z nás je
to srdeční záležitost. Nejen pro její původní
krásu, ale i její historii. Díky zastupitelstvu
z období 1998–2002 se podařilo budovu
lázní získat do majetku města a následně
díky dobré práci úředníků radnice prosadit
záměr rekonstrukce objektu do dotačního
titulu v rámci evropských dotací.
Když se zdálo, že již nic nebrání zahájení rekonstrukce a tím i záchraně této
zdevastované stavby, bylo téma bývalých
městských lázní zneužito politicky zástupci
Změny pro Liberec. Náhle přišli „experti“,
jak se dnes ukazuje „na vše“, s nápadem,
jak se zviditelnit.
Vznesli desítky obvinění z korupce,
zmanipulování zakázky, předražení stavby,
podali trestní oznámení, obvinili stavební
firmu, že stavbu vůbec nestaví apod. Obvinění prezentovali na tiskových konferencích a na svých internetových stránkách
– pod heslem „čím hůře pro město – tím
lépe pro nás“.
Aktivita těchto „odborníků na vše“
docílila toho, že stavbě bylo zastaveno
financování a město muselo vynaložit
obrovské částky na skutečné expertní
posudky renomovaných znalců, aby se
zjistilo, jaká je skutečnost. A ejhle. Náhle
se prokázalo, že žádné zmanipulování
zakázek se neuskutečnilo, žádné předražení stavby nebylo, žádné podané trestní
oznámení se nepotvrdilo a stavbu staví

demagogicky kritizují rekonstrukci lázní,
přitom před dvěma lety měli významné
zastoupení ve výběrové komisi a jejich
zástupci, včetně tehdejšího primátora,
hlasovali pro výběr vítězné firmy. Když se
jim to hodilo, tak bohužel použili lázně
jako rukojmí pro své politické hry, které
město ve svém důsledku stály miliony
korun. Lázně se staly nejkontrolovanějším
evropským projektem v ČR.
Délka trvání kontrol je ovšem pro město
problematická. Stavba má Evropskou unií
schválený harmonogram, bez kterého by
nebyla podpořena a město tudíž musí
stavět bez ohledu na politické šarvátky.
Je potřeba říci, že lázněmi se již zabýval
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
– v pořádku. Policie ČR – odloženo. Poskytovatel dotace – údajné předražení nebylo
zjištěno. Město má pozastavené peníze již
15(!) měsíců a nedostalo z dotace zatím
ani korunu.
Kolik nás to celé stálo? Jistě miliony na
přímých nákladech překlenutí cash-flow,
město si muselo půjčit, nebo nezaplatit
jinde. Potom újmu na dobré pověsti,
která se projeví v (ne)ochotě bank s námi
spolupracovat v okamžiku, kdy je město
prakticky neustále po splatnosti desítky
milionů Kč. Myslíme, že kdyby kamenný
Neptun mohl z té fasády slézt, někomu by
ten trojzubec vůbec nebyl příjemný…

Zastupitelský klub LO

skutečně firma, která veřejnou soutěž na
realizaci vyhrála. Dosud dokonce žádné
vícepráce na stavbě nejsou a do konce
stavby pravděpodobně ani nebudou.
Skutečné záměry zástupců Změny pro
Liberec jsou dnes všeobecně známy. Je
potřeba je sdělit veřejnosti, aby si občané
města uvědomili, že díky hysterii určité
skupiny lidí město téměř přišlo o evropské
peníze. Budova bývalých městských lázní
by byla pravděpodobně v blízké budoucnosti demolována z důvodu devastace.
Moc tomu již ostatně nechybělo.
Úkolem volených zastupitelů je starost
o město. To, co předvedlo politické uskupení Změna pro Liberec, však není starost
o město a občany, ale snaha způsobit městu
škody. Tyto škody také způsobila a nemalé
(poškození města v rámci EU s cílem znemožnění čerpání dotací, poškození u renomovaných bankovních institucí, zbytečně
vynaložené peníze na znalecké posudky
a expertizy). Zkrátka pro některé platí,
že „politika je politika“ a blaho občanů
a rozvoj města včetně záchrany cenných
staveb jsou na okraji jejich zájmu.

Klub nezávislých zastupitelů
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Zastupitelský klub ODS
Záchrana Městských lázní
byla naše povinnost
Městské lázně mají velmi pohnutou
minulost, která jakoby se přenesla do současných dnů, kdy se staly obětí politického
boje jednoho uskupení proti všem, ve své
podstatě ale především proti samotné
budově, která patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější v Liberci. Bohužel kolem historie projektu je mnoho nepravd, polopravd
a účelových lží, které takovou kampaň
doprovázejí.
Předně je třeba říci, že s projektem na
záchranu objektu nepřišlo bývalé vedení
radnice nahodile. Budova městských lázní
nikdy městu nepatřila, byť čas od času slýcháme, jak mohlo město dopustit téměř její
likvidaci. Je to podobný nesmysl, jako vinit
Liberec z demolice obchodního domu Ještěd.
Město budovu koupilo v roce 2005 právě
proto, aby zabránilo její totální likvidaci,
ke které směřovala v soukromých rukách.
Dlouho pak hledalo cestu, jak s ní naložit.
Původní myšlenka – zachovat zde bazén
a „lázně“ (byť v jiné podobě, než kdysi)
se brzy ukázala jako neproveditelná, když
nebylo možné sehnat investora, který by na
sebe takový závazek vzal, ačkoli několik jednání vypadalo na začátku slibně. Nakonec
se ukázalo, že vedle zavedeného Babylonu
nikdo nechce riskovat. Navíc bylo stále zřejmější, že rekonstrukce budovy pro tyto účely
by byla extrémně finančně náročná, bez
vidiny návratnosti takové investice.

Unie pro sport a zdraví
Město postupně do budovy investovalo
několik milionů, aby nám doslova „nespadla
pod rukama“, řešily se havarijní stavy. Nakonec bylo zřejmé, že jedinou cestou bude
oprava z veřejných zdrojů a využití budovy
opět pro veřejné účely. Inspirací se stalo
několik podobných projektů v zahraničí.
Proto město začalo ve spolupráci s Libereckým krajem a oblastní galerií připravovat
revitalizaci objektu na galerii – je to projekt,
který v sobě spojí nejen výstavní prostory,
ale který navíc umožní zapojení lázní opět
do života města – budou zde multifunkční
prostory, kavárna.
Může tak vzniknout jedinečné společenské centrum v historické budově nedaleko centra města a galerie tak dostane
reprezentativní prostor pro výrazně větší
počet uměleckých děl a konečně bude mít
odpovídající prostory pro jejich archivaci
a uchování pro další generace.
Nic z toho by nebylo možné bez evropských dotací – právě ony umožnily tento
projekt realizovat. Čekání (byť nevím nač)
a oddalování rozhodnutí by jen znamenalo
další likvidaci budovy.
Děsí mne, když čtu slova „politických
odborníků“ o tom, že budovu stačilo
zakonzervovat a mohla dalších deset let
počkat na svůj osud. Jednak by ji mezitím
dřevokazné houby, čas a lidé zlikvidovali
zcela, jednak by se už podobná příležitost

nemusela nikdy opakovat.

Jiří Kittner

Zastupitelský klub KSČM
Anabáze městských lázní
Strastiplná a dlouholetá cesta čekala
městské lázně, než došlo k jejich rekonstrukci na smysluplnou novou přestavbu
a tím zabránění soustavnému ničení stavby
po nepovedené privatizaci.
Klub KSČM podporoval všechna opatření
vedoucí k jejich záchraně, počínaje jejich
zakoupením do majetku města a započetí
oprav, a to především rekonstrukcí střešního pláště a zabránění dalšího zatékání do
stavby, včetně celého zabezpečení budovy
z městského rozpočtu. Veřejnost oprávněně
kritizovala nedůslednost v řešení.
Město se řadu let marně pokoušelo
o nalezení vhodného využití včetně snah
o nalezení strategického investora, který by
financoval další pokračování rekonstrukce.
Z rozpočtu města byla vypracována další
část projektové dokumentace pro investorská vyjednávání. I tyto kroky jsme podpořili.
Uspěl nejvhodnější návrh na rekonstrukci a přístavbu pro potřeby Oblastní galerie
formou akce IPRM. Toto řešení považujeme
jako stále nejlepší pro zachování historické
budovy i celé tvářnosti lokality přímo proti
Severočeskému muzeu, ale i vzájemnou
dohodou i k následnému přestěhování galerie ze současného, nyní již naprosto nevy-
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hovujícího objektu za libereckým zámkem,
který však bude nutné opět rekonstruovat
a nalézt vhodné uplatnění.
Cena za rekonstrukci byla řádně
vysoutěžena a Krajský úřad je v přípravě
na výběrové řízení pro dodávku vnitřního
zařízení. Za nezodpovědnou považujeme
kampaň jednotlivců Změny pro Liberec,
kteří opět svým nepodloženým dlouhodobým mediálním napadáním a obviněními
o předraženosti zakázky prodloužili nejen
celé řešení, ale poškodili i pověst města
a zapříčinili tak další zbytné náklady. Mimo
jiné např. na právní zastoupení, posudky
atd. Slovy D. Friedmana „je právem každého člověka vybrat si svou cestu do pekel“.
Klub KSČM kvitoval, že konečné výsledky
auditu od Regionální rady Severovýchod
k údajnému předražení zakázky revitalizace
městských lázní na objekt regionální galerie
konstatovaly, že tomu tak nebylo a že tento
výrok je konečný.
Jsme přesvědčeni, že toto tak těžce
nalezené nové uplatnění vzácné historické
stavby je pro občany Liberce i celého kraje
přínosné. Klub KSČM tím plní i svoji část
volebního programu, neb záchrana památek má být nedílnou snahou zachování
paměti národa.

Klub KSČM

Místo sporů bychom měli spíše
oslavit 111 let otevření lázní
Jak dnes využít objekt lázní? Jistě
by mnoho z nás uvítalo možnost se znovu
zajít vykoupat do starých lázní, koupit si
u pokladny lístek, za pokladnami přejít do
haly s bazénem, projít po schodech nahoru
do šatny (muži a kluci vlevo, ženy a holky
vpravo), potom využít k převléknutí do
plavek kabinku s důmyslným zařízením na
uzavírání dveří, projít na balkón s výhledem
na bazén, oblečení na ramínku dát paní
v šatně a točitým schodištěm seběhnout
zpět do přízemí k bazénu. A při plavání
koukat na cedulku „Pro plavce a pro neplavce“ – kdo tam chodil, ví. A při cestě ven
se mokré plavky ždímaly u výlevky v patře.
Vše bylo do posledního detailu promyšlené, jednoduché a funkční. A ta vůně
chlorované vody a ten zvuk vody v bazénu.
A taky by nebylo špatné, abychom všichni,
co na to vzpomínáme, jsme byli znovu kluci
a holky a po plavání si zašli na vajíčkový
salát do bufetu, to by bylo asi vůbec nejlepší… Jenže stejně jako nejde vrátit čas, nelze
vrátit lázním původní funkci a podobu.
Liberec – revitalizace městských
lázní na galerijní objekt. Po marném
opakovaném hledání způsobu jak zajistit
původní funkci lázní byla nakonec uzavřena dohoda mezi Libereckým krajem, jako
zřizovatelem Oblastní galerie, a městem
Liberec, jako vlastníkem objektu, a tak došlo
ke konverzi objektu lázní na galerijní objekt.
K možnosti rekonstrukce k původnímu
účelu sdělím, že jsem si prohlédl opravené
historické lázně v Žitavě. Vše je plně funkční,
bazén 25 m je luxusní, v objektu je několik
saun. Ale ten duch starých lázní tam není.
Bude to podle mne tím, že moderní doba
má mnohem vyšší nároky na zajištění
provozu lázní zejména z hlediska hygieny.
Novodobá technologie však zjevně snadno
setře duch starých lázní.

Potěšil mne upřímný zájem ze strany
primátora z partnerského města Žitavy,
který při loňské návštěvě Liberce lázně tedy
ještě v době rekonstrukce navštívil. Věřím,
že bude po dokončení objekt zajímavý
i pro další návštěvníky. Liberec potřebuje
atrakce pro turisty a lázně se touto atrakcí
jistě mohou stát. Proto nezbývá než stavbě
po dokončení rekonstrukce popřát dlouhá
léta a také pozvat občany Liberce, aby si
opět našli cestu do lázní. Už současný stav
rekonstrukce po odstranění nánosu špíny
a stavebních úprav z minulých let jednoznačně ukazuje vysokou kvalitu objektu.
Pokud zde bude navíc funkční kavárna,
prostory pro koncerty a schopný ředitel, je
velmi pravděpodobné, že si lidé objekt lázní
oblíbí. A stavba bude tak jako před 111 lety
chloubou města Liberce.

A co říci ke stálému zveřejňování
nepodložených informací a pomluvám ze
strany Změny pro Liberec proti rekonstrukci
lázní? Abych si ověřil správnost projektu,
osobně jsem si projekt jako radní kontroloval, konzultoval jsem nejasné položky
s projektantem, ptal jsem se architektů
na nutnost finančně náročných řešení. Vše
mi bylo z jejich strany ochotně vysvětleno
a přesvědčil jsem se o správnosti řešení.
Tato stavba si zaslouží víc než zneužívání
pro politický boj.
Budově lázní přejeme vše nejlepší ke
111. „narozeninám“.

Jiří Rutkovský, Ladislav Dzan, USZ

Zastupitelský klub ČSSD
Projekt revitalizace městských lázní
v Liberci na oblastní galerii byl pravděpodobně jednou z mála možností, jak historický objekt zachránit, vdechnout mu po
dlouhé době nový život a smysl.
Rozhodnutí Regionální rady Severovýchod ve věci údajného předražení zakázky
samozřejmě vítáme. Město Liberec však
bohužel díky nepodloženým obviněním
a klamavé kampani opozičních zastupitelů
jedné strany dostálo v již tak nelehké situaci finančních ztrát. Náklady na přestavbu
lázní muselo město do této chvíle hradit
ze svého, protože regionální rada čerpání
dotace pozastavila do vyřešení případu.
Tyto prostředky samozřejmě chyběly v rozpočtu města a nemohly být použity např. na
zajištění chodu městských organizací. Současně Změna pro Liberec svou opakovanou

medializací očerňovala město Liberec, což
mělo za následek ztrátu důvěry některých
dodavatelů i jiných partnerů. Lze tedy říci,
že kampaň Změny zaplatí na daních všichni
obyvatelé Liberce. Rozhodnutím regionální rady se opět potvrdilo, že Změna pro
Liberec, v čele s p. Korytářem, umí pouze
kritizovat a hlasitě hanit rozhodnutí města
Liberec, aniž by k tomu měla nějaké důkazy
zakládající se na pravdě.
Věříme, že nyní již nic nebude bránit
k dotažení rekonstrukce budovy městských
lázní do finální podoby a že bude, stejně
jako před 100 lety, tvořit architektonicky
ojedinělý celek se sousedními budovami
v nádherném prostřední Masarykovy ulice
a stane se ideálním zázemím pro Oblastní
galerii, která nyní sídlí v nevyhovujících
prostorách.
 Klub zastupitelů ČSSD
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Nový fenomén v lesnictví: bezdomovci
Boudo budko, kdo v tobě přebývá? Lidová pohádka či nový fenomén v lesnictví?
Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec
Na paloučku uprostřed lesa stála
dřevěná chaloupka – Bouda budka.
Jednoho dne běžela kolem myška Hrabalka. Když uviděla Boudu budku, šla
k ní blíž a zeptala se: „Boudo budko, kdo
v tobě přebývá?“ Nikdo však neodpověděl. Myška tedy vběhla do budky
a začala v ní bydlet. Druhý den přiskákala k budce žabka Kuňkalka, které se
také zalíbila a hned se ptala: „Boudo
budko, kdo v tobě přebývá?“ Myška
odpověděla a žabka hop do budky
a začala s myškou bydlet… Běžel kolem
zajíček Ušáček…
Všichni si jistě vzpomínáme na
tuto lidovou pohádku, kterou jsme
často dramaticky ztvárňovali při
představení v mateřských školkách
pro naše rodiče. Považovali jsme to
za příjemnou dětskou hru a zábavu.
Nicméně co tato krásná pohádka
může také představovat? Realitu
dnešního lesnictví a realitu dnešního
života lidí bez domova. Představuje
stále se stupňující problém ve správě
lesa a problém v přístupu k černým
stavbám různých tvarů, z různých
materiálů a s různým počtem obyvatel uprostřed lesů.
Dnes s nadsázkou, dříve ve stresu
před zkouškou, jsem se sám sebe
ptal, proč na lesnické fakultě potřebuji základní vědomosti ze sociologie.
Proč se mám zabývat touto vědou,
když v lese potkám maximálně vyplašenou srnečku, s níž navážu pouze
oční kontakt.
Nyní už tuším. Minimálně mi
to pomáhá v komunikaci a snaze
pochopit lidi, kteří si stavějí svůj
„nový domov“ uprostřed lesů. Velmi
často musím s těmito lidmi komuni-

Tak žijí lidé bez domova v libereckých lesích. 

kovat a žádat je, aby v lesích nestavěli
boudy, aby tam nenechávali kolem
sebe takových odpadků, aby nezakládali ohně atd. Ovšem efekt nebývá
vždy takový, jaký bych si představoval.
Že by mé nedostatečné vědomosti? Někteří totiž neodejdou, jiní se přemístí do lesů na druhém konci města,
nebo se usídlí kdesi pod mostem.
Někteří opravdu poslechnou a jdou
řešit své problémy do různých azylových domů. Co bývá však nejhorší?
Nalézt člověka umrzlého v lese, což
bohužel nebývá tak ojedinělé.

Foto 1x Pavel Chmelík, 2x Jiří Bliml

Je zde ale několik podstatných
otázek. Je v naší společnosti něco
špatně, protože je k tomu dohnala?
Nebo naopak chtějí tito lidé užívat
svobodu podle svého rozhodnutí
a přístupu k životu? Má naše společnost platit na to, aby těmto lidem
pomohla, či odstranila negativní vlivy,
které svým způsobem žití způsobují?
A mnoho dalších otázek.
Kdyby byla naše společnost tak
dokonalá, asi bych se nezabýval
touto „pohádkou“. Po staletí zde žili
skromní, chudí, bohatí, vychytralí
a zloději. Vždy se jedná o přístup

k sobě samému a tím i ke svému
okolí. Nepředpokládám, že by se na
tomto něco změnilo. Mění se však
prostředí, ve kterém naše společnost žije, či které si naše společnost
vytváří. Mimo jiné i nástrahy, které
způsobují stupňování problémů lidí
bez domova.
Mohu na daný problém pohlížet
pravicově či levicově, ale vždy tady
tento problém bude. Ne každý
člověk se dokáže orientovat v masáži
„výhodných“ nabídek různých produktů na různých trzích. Ne každý
člověk přijme momentální způsob
žití „většiny“ společnosti. A ne „většina“ společnosti je ochotna platit
za problémy či způsob žití lidí bez
domova.
Jaké je tedy řešení tohoto problému pro lesníka? Jak se má vypořádat
s boudami ve spravovaných lesích?
Odpověď není jednoduchá. Ale
možná je to v sebereflexi naší společnosti, v prevenci, jak rozpoznat
vychytrálky a zloděje, a v přístupu
k sobě samému, jak se nestát vychytrálkem a zlodějem.
Jako lesník jsem zvyklý pracovat
s dlouhodobým časovým horizontem
a chápu, že řešení je ještě daleko před
námi, ale doufám, že i já se dočkám.
... Další den šel kolem medvěd
Huňáč. Uviděl budku a zeptal se:
„Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
Když lezl medvěd do budky, nevešel
se a budka se rozsypala. Domluvili se
tedy myška Hrabalka, žabka Kuňkalka,
zajíček Ušáček, liška Ryška, vlček šedý
Krček a medvěd Huňáč, že postaví
novou budku a ještě větší, kde budou
žít všichni společně.

Lidé na ulici často odmítají návrat do společnosti
Bezdomovectví představuje krajní podobu sociálního vyloučení. Jedná se o sociální jev, který je podmíněn celou řadou faktorů.
Jana Kulhánková, oddělení sociálních činností
Sociální pracovníci Magistrátu
města Liberec, odboru sociální péče,
oddělení sociálních činností, vyhledávají osoby bez přístřeší na území
města od začátku září 2012.
Lokality byly vybrány na základě
zkušeností sociálních pracovníků
i v návaznosti na stížnosti libereckých
občanů. Ve spolupráci s Městskou
policií Liberec byly cíleně vyhledávány osoby, které se nacházejí ve
svépomocí zbudovaných příbytcích,

místech a skrýších v těžko přístupném terénu, okrajových částech
města i v centru Liberce, zejména
v prostranství ulice Fügnerova.
Takto byla oslovena sociálními
pracovníky více než stovka osob bez
přístřeší. Osloveným bylo poskytnuto poradenství z oblasti dávkových
systémů, pomoc při zprostředkování
ubytování, zajištění ošacení, osobní
hygieny a zdravotní péče a zajištění
osobních dokladů. Cizím státním pří-

slušníkům byl také zprostředkován
kontakt s cizineckou policií.
Úspěšnost začlenění jedince nízkého sociokulturního postavení je plně
závislé na jeho ochotě spolupracovat se sociálními pracovníky, na jeho
svobodné vůli a dobrovolném přijetí
nabízené pomoci.
Bohužel realita je taková, že osoby
přivyklé žít na „ulici“ odmítají návrat
do společnosti, nechtějí se přizpůsobit normám a pravidlům většinové

společnosti. Sociální pracovníci se
setkávají i s agresivitou ze strany
bezdomovců, kteří jejich nabídku
pomoci vnímají jako zásah do jejich
osobní svobody.
Můžeme však konstatovat, že
v současné době se podařilo několik
bezdomovců motivovat natolik, že
jsou ochotni svůj životní styl změnit,
mají vůli sami na sobě pracovat
a i nadále spolupracují se sociálními
pracovníky.

sociální oblast
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Na novelizaci zákona doplácí postižené děti
Že ne každá novelizace zákona musí být nutně k dobrému, dokazuje příklad té, která se týká nároku na příspěvek na
péči pro zdravotně postižené. Asi nejvýrazněji dopadla tato změna na rodiče, kteří se starají o postižené děti, nebo ještě
přesněji, na matky samoživitelky.
Martina Rosenbergová
Jak ukazuje statistika, v 70 % případů otec od rodiny v případě postiženého potomka odchází. Důvody
jsou různé, ale realita je prostě taková.
Matka se pak musí starat o dítě, které
potřebuje výrazně větší péči než děti
nepostižené, a na zapojení do pracovního režimu tak může zapomenout.
Díky sociálním reformám současné
pravicové vlády přitom musí často
vystačit s několika sty korunami
měsíčně.
Oč jde? Zákon změnil metodiku posuzování stavu postiženého,
a zatímco dříve byl tento výpočet
tvořen na základě komplexního portfolia oblastí životních potřeb, nyní se
tento seznam „smrskl“ na pouhých
deset základních životních potřeb,
které stěží dovedou postihnout skutečný stav. V důsledku toho je mnoho
dětí, které trpí postižením, z příspěvku na péči vyčleněno. A je jedno, že

se jedná o děti s autismem, po
amputaci končetin či s některou
z forem demence. Navíc celý
proces kvalifikace postižení je
závislý na lékaři, jehož hodnocení je také značně subjektivní. Jen
v Liberci se to týká desítek dětí.
V celé republice se pak jedná
o stovky.
Kvůli nově nastaveným pravidlům přichází rodiče postižených dětí až o 8 400 korun
měsíčně, což takové rodiny
následně přivádí k existenčnímu
ohrožení.
Setkáváme se s podobnými
případy na magistrátu stále
častěji, stále častěji chodí rodiče
prosit o pomoc či radu také
přímo mne, především v rámci
Dne otevřených dveří, které pořádám. Jak ale poradit? Většina rodin
s postiženým dítětem byla sociálně

slabá již před schválením novelizace.
Takzvané sociální reformy jejich situaci ještě více zkomplikovaly, ztížily.
Není přitom mnoho možností, jak

tuto nespravedlnost zvrátit, nebo
změnit. Jedinou cestou by bylo
narovnání v zákoně, ke kterému
je ale nyní velmi daleko – třeba
proto, že zde není vůle.
Ukázalo se, že novelizace
zákona v tomto případě situaci
nepomohla, ale naopak. Ukázalo
se, že novelizace zákona neumožňuje objektivní způsob posouzení nároku na příspěvek na péči
o postižené, včetně dětí. Ukázalo
se, že novelizace zákona v rámci
takzvaného balíčku sociálních
reforem šla proti svému smyslu,
a proto je třeba ji změnit.
Snad budoucí nová vláda
celou věc přehodnotí, neboť
smyslem sociální reformy by
mělo být zejména zlepšení a zkvalitnění podmínek zdravotně postižených a je jasné, že v tomto případě jim
kvalitu života výrazně zhoršila.

Město podpoří azylová centra Pomoc obětem kriminality
Statutární město Liberec pomůže zachovat služby, které lidem
bez domova a v tíživé sociální situaci poskytuje občanské
sdružení Naděje a obecně prospěšná společnost Návrat.
Jan Král
Obě organizace se v letošním
roce potýkají s vážným nedostatkem
peněz. Městští zastupitelé na svém
dnešním zasedání potvrdili rozhodnutí radních a odsouhlasili poskytnutí příspěvků na provoz Naděje ve
výši 708 000 korun a Návratu ve výši
1 000 000 korun. Město k tomuto
účelu využije peníze z rezervy svých
fondů a o finanční příspěvky navýšilo rozpočtovou položku v rámci
rozpočtového opatření.
Sdružení Naděje žádalo o příspěvek pro nízkoprahové denní centrum, které provozuje třetím rokem
ve Valdštejnské ulici. Středisku hrozilo uzavření už počátkem roku.
Liberečtí městští radní a poté
i zastupitelé na svém lednovém
zasedání rozhodli o jednorázové
finanční injekci ve výši 150 tisíc
korun. Příspěvek pokryl náklady
na jeden měsíc provozu střediska.
Denní centrum navštíví v průměru
až 70 klientů denně. Tito lidé by jinak
trávili většinu dne na ulici.

Společnost Návrat v současnosti
provozuje azylový dům Speramus
v Široké ulici. Podobně jako v denním
centru, tak i zde najdou lidé bez
domova pomocnou ruku. Navíc zde
mohou také přenocovat. Speramus
je otevřený nepřetržitě a má kapacitu
25 lůžek.
Jak obecně prospěšnou společnost Návrat, tak i občanské sdružení Naděje potkal letos podobný
osud. Na svůj provoz čerpaly peníze
z evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Libereckého
kraje a také od ministerstva práce
a sociálních věcí.
Evropské dotace ale skončily
a ministerstvo přislíbilo oběma
organizacím ani ne polovinu z požadovaných a potřebných dotací pro
letošní rok. Takové částky jsou pro
další udržení poskytovaných sociálních služeb likvidační. Bez podpory
města by v krajním případě hrozilo
i ukončení poskytování stávajících
služeb.

Již pátým rokem v liberecké pobočce Bílého kruhu bezpečí
nabízí své služby téměř tři desítky dobrovolníků.

V pracovním týmu jsou při každé
konzultaci přítomni právník a psycholog, abychom mohli našim klientům nabídnout co nejlépe mířenou
odbornou pomoc vycházející přímo
z jejich individuálních potřeb.
Bohužel ve většině případů nikdo
z nás neumí zabránit trestnému činu
samotnému, ale umíme na velmi
vysoké úrovni pomoct jeho obětem,
svědkům nebo jejich blízkým. Mlčenlivost a diskrétní přístup jsou samozřejmostí.
Naše poradenství nabízíme bezplatně a anonymně. Vedle standardního poradenství nabízíme našim klientům řadu nadstandardních služeb.
Pro klienty traumatizované trestným činem, který se jim stal, je připraven tzv. podpůrný terapeutický
program, který zahrnuje několik
sezení pod vedením zkušené terapeutky.
Další službou je psychorekondiční víkendový pobyt, který se koná
jednou ročně a má velmi kladné
ohlasy.
„Byly to velmi očistné dva dny,
kdy jsem mohla odpočívat, zapome-

nout na každodenní starosti a strach
z bývalého manžela. Zároveň jsem
měla možnost probrat okolnosti blížícího se soudního jednání s právničkou a připravit se na něj s psycholožkou. Jsem teď klidnější, když si umím
představit, co mě čeká,“ říká klientka
K. N. ve svém hodnocení víkendového pobytu.
Nově nabízíme klientům vážné
násilné trestné činnosti také pomoc
klíčové sociální pracovnice, která je
může doprovázet od běžného jednání na úřadech až po soud.
Pokud jste i vy obětí trestného
činu, nebo znáte ve svém okolí
někoho, kdo jí je a má strach svou
situaci řešit, obraťte se na nás. Naši
poradci citlivým způsobem proberou možnosti vaší konkrétní situace.
V poradně jsme připraveni
vyslechnout váš příběh každé pondělí od 17 do 19 hodin. Můžete se
také objednat telefonicky nebo
e-mailem na čtvrtek. Nezůstávejte
v nejistotě a strachu sami!
Bílý kruh bezpečí, Palachova 504/7,
Liberec 460 01, tel.: 485 150 707,
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz.
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Klub APM

Program klubu seniorů

Aktivitou a pohybem mládneme. To je motto klubu seniorů
APM, který již pět let nabízí svým členům celoročně pestrý
program.

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

19. 3. / 14.00

 udební odpoledne
H
s M. Hadravou a J. Klímou

20. 3. / 13.30

Jarní turnaj v šipkách
pro seniory

Sál suterén

28. 3. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně

Tipsport arena

29. 3. / 10.00

B. Smetana – Prodaná
nevěsta. Povídání o opeře s Ninou Vaňkovou.

Cen. klub sen.
5. patro

2. 4. / 14.00

H
 udební odpoledne
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

9. 4. / 17.00

Den seniorského
humoru s Jaroslavem
Marvanem

Cen. klub sen.
3. patro

11. 4. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně

Tipsport arena

16. 4. / 14.00

Hudební odpoledne
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

Bedřiška Klíchová
V souladu s mottem klubu
„aby člověk nebyl sám“ pořádáme
společná setkání a aktivity nejrůznějšího druhu. Naši členové najdou
prostřednictvím spolupracující
organizace Svazu důchodců ČR,
nejen zábavu, sport, kulturu a nové
poznatky, ale i bezplatné sociální
poradenství, podporu v nelehkých
životních situacích, zajímavé nabídky na rekreační a relaxační pobyty.
Klub žije, jsme dobrá parta, nechybí
dobrá nálada. Neděláme nic zvláštního, jen se dokážeme radovat ze života,
tak jak jsme. O stáří a nemocech se
na našich setkáních moc nebavíme.
Pozitivní přístup k životu je ta nejlepší
prevence nemocí, a tak naše setkávání
zahajujeme vždy s úsměvem a loučíme se s pozdravem ,,bud´ zdráv,
opatruj se a příště…“

K tomu, abychom mohli fungovat, nám velmi pomáhá možnost
využívání prostor Komunitního
střediska Kontakt, kde se setkáváme
pravidelně 2x měsíčně. Jezdíme na
exkurze, výlety, slavíme společně
jubilea a jsme rádi, že nám to tak
hezky funguje.
Také nezapomínáme na lidi
a zvířátka, kteří potřebují pomoci.
Uspořádali jsme sbírku na pomoc
rodině po povodních, na útulek pro
zvířátka v Liberci, pleteme obinadla
pro nemocné leprou a také pleteme
bačkůrky pro nedonošená miminka.
Program našeho klubu nám dává
možnost věnovat se všemu, co nás
baví a ještě můžeme být užiteční. Na
závěr malé konstatování: začínalo
nás 22 členů, dnes je nás již 3x více.
To nás těší a jedeme dál.

Předjarní koncert
Už třetí předjarní koncert připravil pro liberecké seniory
v úterý 19. února v obřadní síni historické radnice klub Opera
spolu s Komunitním střediskem Kontakt.
Zuzana Minstrová
Obřadní síň rozezněl pořad
Skryté světlo menory aneb Taje
zlatého věku synagogálních kantorů v podání kantora Židovské obce
Liberec Michala Foršta a hráče na
bajan – knoflíkový chromatický akordeon – Viktora Bytcheka. V programu
zazněly žalmy, modlitby, sváteční
zpěvy, šábesové melodie i ukázky
židovského vaudeville.
Kantor Foršt zpíval hebrejsky, jidiš,
česky, předvedl ukázky čantování
(zpěvné přednášení textu Pěti knih
Mojžíšových), na části textu Tóry
ukázal rozdíl ve zpěvu synagonálních
melodií aškenázských, sefardských
a Mizrachi. Jak zpěv, tak i doprovodné slovo kantora Foršta bylo pro
většinu posluchačů nejen poutavé,
ale i zcela neobvyklé. Obdivuhodné
bylo i taneční ztvárnění zpěvu.
Oba účinkující sklidili u posluchačů obrovský úspěch. Došlo i na
přídavky, a to i přesto, že hodinu po
skončení koncertu měli být oba protagonisté již v Praze, kde měli naplánované natáčení. Závěr přídavku
zazněl navíc v mezinárodním obsa-

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní hry
každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00
a 11.00 v suterénu. Nutno přihlásit se předem. Pohybem pro radost – každý pátek
od 13.00 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo 18.00.
Veškeré 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.

Reklama, která v Liberci funguje

Inzerce

zení, protože kantor Foršt přizval na
pódium i své hosty z Holandska, aby
si s ním zazpívali.
„Koncert byl excelentní. I když se
možná mnozí lidé tomu brání, naše
kultura vyrostla na dvou základních
pilířích: na židovském a křesťanském.
Tak, jak se tyto dvě kultury po staletí
propojovaly, ovlivňovaly a vzájemně
obohacovaly, byl pojatý i pořad Skryté
světlo menory,“ podotkl náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil
Jan Svoboda, který diváky i účinkující
v obřadní síni za Statutární město
Liberec několika větami přivítal.

Cen. klub sen.
3. patro

kultura
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Liberecká opera obhájila
republikové prvenství
Soubor liberecké opery získal na pražském festivalu Opera
2013 cenu poroty kritiků za nejlepší inscenaci festivalu.
Oceněno bylo liberecké nastudování opery Julese Masseneta
Don Quichotte.
Liberecký soubor tak mohl slavit
obrovský úspěch – podařilo se mu na
festivalu opět zvítězit a podruhé v řadě
si tak z Prahy odvezl nejprestižnějšího
operního „Oskara“ – cenu operních
kritiků za nejlepší inscenaci festivalu.
Cena bude předána na slavnostním večeru, který se koná 30.
března 2013 v Šaldově divadle.
Po předání ceny bude následovat
představení oceněné opery.
Festival Opera přivádí každé dva
roky do Prahy všechny operní soubory z celé České republiky, aby ukázaly
své nejlepší inscenace. Již podesáté
se této přehlídky zúčastnil i liberecký
operní soubor.
Na konci festivalu se již tradičně
udílejí ceny „Libušky“ v několika kategoriích. Libuška je vlastně český divadelní Oskar – nejvýznamnější operní
ocenění, které lze v České republice
získat. Na minulém ročníku 2011
získala liberecká opera tyto „Oskary“
hned dva a to v nejprestižnějších
kategoriích – inscenace Pucciniho
opery Edgar byla oceněna jako nejlepší představení jak operními kritiky,
tak diváky. Cenu diváků za nejlepší
inscenaci získala i na předcházejícím
ročníku 2009 s inscenací Simone Boccanegra.
Liberecká sbírka operních „Oskarů“
je skutečně bohatá a v kontextu všech
divadel v České republice zcela unikátní
– od roku 1995, kdy se liberecká opera
pražského bienále pravidelně účastní,
získala již devět cen. V roce 1995 získala cenu Tamara Kucenko za roli Lízy
v inscenaci Čajkovského Pikové dámy,
další ročník 1997 ovládlo liberecké
představení opery Bohuslava Martinů Ženitba. Inscenace získala hned
dva „Oskary“ – cenu výboru Jednoty
hudebního divadla a cenu pro nejlepšího sólistu pro Moniku Cahovou
v roli Agafji. Nejlepší inscenaci v České
republice měl Liberec na následujícím
ročníku 2001 – cenu získal Otello Giuseppa Verdiho. V roce 2007 byla prestižní cena udělena dalšímu libereckému
sólistovi – Anatolij Orel ji získal za titulní
roli ve Verdiho opeře Macbeth. Následoval již zmíněný Simone Boccanegra
v roce 2009 a Edgar v roce 2011.
„Mladá režisérka Linda Keprtová
vytvořila zcela mimořádnou insce-

naci, velmi netradiční, ale o to víc
sugestivní – přitom je nádherné, že
se jí to podařilo na počátku její profesní kariéry,“ říká Martin Doubravský, který byl jako dirigent u všech
dosavadních festivalových ocenění.
„Jedná se o mimořádný úspěch – je
to poprvé, kdy porota kritiků dala
hlavní cenu dvakrát po sobě jednomu
souboru. Tento fakt, ale i pouhý výčet
cen z minulosti, kterým se nemůže
pochlubit žádný jiný operní soubor
v České republice, mě opravňuje
k tomu, abych vzdal největší kompliment mému souboru a poděkoval
umělcům za úžasnou práci, kterou
odvádějí v opravdu nelehkých podmínkách.“
K ocenění se vyjádřil i náměstek
primátorky pro kulturu Kamil Jan Svoboda: „Jsem velmi rád, že Divadlo F. X.
Šaldy takovýmto vynikajícím způsobem reprezentuje město Liberec. Bylo
by příjemné, kdyby ho v podobném
duchu následovaly i další subjekty.“
Liberecká opera prokazuje, že dlouhodobě patří k nejlepším operním
domům u nás, což je v konkurenci např.
pražského, či brněnského Národního
divadla vynikající vizitka.
Inzerce

Kleopatra přijede do Liberce
Jeden z nejoblíbenějších muzikálů přijíždí 11. dubna do liberecké
Tipsport areny v rámci KLEOPATRA TOUR 2013. Muzikál měl premiéru
22. února 2002 v pražském Divadle Broadway. Divácký zájem byl
ovšem takový, že ještě v roce 2008 proběhla obnovená premiéra a na
začátku roku 2012 mohli diváci navštívit některou z repríz.
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Dětská sauna podruhé

Mámo, táto,
pojď si zahrát!

Jiří Šolc

V sobotu 23. února se
v tělocvičně ZŠ Ještědská
pořádal 14. ročník
volejbalového turnaje
„Mámo, táto, pojď si zahrát!“

Zvýhodněné vstupné do Bazénu Liberec pro rodiny s dětmi.
V říjnovém vydání Zpravodaje
jsme s velkou slávou uvedli dohodnutý ceník rodinného vstupného
do nově postavené dětské sauny.
Naší snahou bylo zatraktivnit vstup
do dětské sauny rodinám s dětmi.
Bohužel záhy po zveřejnění a uvedení
tohoto „rodinného balíčku“ do života
jsme byli informováni provozovatelem bazénu o plošném „úmyslném
chybném využívání“ tohoto vstupného.
Osobně mne to velmi mrzelo, nicméně jsme museli tuto velmi vstřícnou nabídku ukončit, aby mohla
zůstat zachována alespoň pro školy
a školky. Po důkladném rozboru
situace přicházíme s další obdobnou
nabídkou. Věřím, že naplníme účel
a zamezíme dalšímu „chybnému využívání“ této podpory.

ZŠ Ještědská
V tělocvičně se sešlo 19 dvojic
složených z rodičů a dětí. A co se
hrálo? Hrál se volejbal na třech menších hřištích s upravenými pravidly.
Boje byly mnohdy velmi urputné.
Každému šlo samozřejmě o vítězství
v turnaji.
Dětská sauna (rodiče + děti)

Ve všední den od 14.00 do 18.30,
o víkendu 9.00 – 18.30: dítě + doprovod (rodič, popř. doprovod minimálně 21 let), maximálně s dvěma dětmi
do deseti let, na dvě hodiny. V ceně
i vstup do bazénu.

Doprovod + dítě 150 Kč
Doprovod + dvě děti 180 Kč
Pozn. V případě plánovaného
delšího pobytu je nutné koupit další
vstupné do bazénu dle aktuálního
ceníku. Dokoupit, prodloužit pobyt
lze i následně při odchodu, před vrácením zálohy na zámek.

MTB cup
Již pošesté je pro všechny mladé
zájemce zdravého pohybu připraven
seriál dětských závodů na horských
kolech SpinFit Dětský MTB cup Libereckého kraje 2013.
Děti se mohou přihlásit za výhodnější cenu i na celý seriál Dětského
MTB cupu. Velkou novinkou je zařazení
závodu v Osečné, Beckově a největšího dětského závodu v ČR v Bakově.
Zpátky je zařazen oblíbený závod
Malevil.
Vyhodnocení celého seriálu bude
probíhat z pěti nejlépe absolvovaných
závodů. Slavnostní vyhlášení proběhne jako každoročně v OC Delta a tombola bude vyhlášena pro děti, které
absolvují šest závodů ze sedmi. Největším tahákem tomboly bude opět
kolo značky AMULET.
Registrace na závody pořádané
SpinFitem Liberec v roce 2013 již byla
spuštěna.
Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách http://spinfit.cz

Cílem celé akce bylo přilákat do
tělocvičny rodiče mladých volejbalistek a dát tak příležitost děvčatům
ukázat, co už se naučila, zahrát si
s tátou či mamkou a prožít příjemné
dopoledne. Vše se podařilo. Utkání
byla hrána s plným nasazením všech
aktérů a všichni odcházeli domů spokojeni, někteří i dost unaveni. Na další
ročník se už ale těší.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 1. dubna
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distribuce zpravodaje
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 28. března v 15 hodin
zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice

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.

