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Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA

Zoo pokřtí žirafu.
Se Čtvrtníčkem

zápisy do MŠ

Město Liberec nyní zřizuje
31 školek o celkové
kapacitě 3 018 míst.

Chybějících míst v mateřských školách zřizovaných městem Liberec je
stále méně a nyní už je jasné, že za
dva roky bude nabídka převyšovat
poptávku. Bezproblémová přijímací
řízení tak v budoucnu budou záviset především na zodpovědnosti
rodičů.
čtěte na straně 4

www.zooliberec.cz

Více o liberecké zoo na straně 6.

nižší splátky
Liberec by měl výrazně
ušetřit na splátkách dluhu.

Otevření jubilejní pětadevadesáté návštěvnické sezóny spojí Zoologická zahrada Liberec s křtinami mláděte žirafy
Rothschildovy. Oslavy se uskuteční v sobotu 29. března ve 14.00. Malý žirafák se narodil 30. prosince 2013 a při křtinách
dostane jméno Tatum, což znamená „třetí“ a má to symbolizovat třetí odchov mláděte žirafy v roce 2013. Tatumovou
matkou je samice Twiga, otcem pak samec Mike. Slavnostní role kmotra se ujme herec a moderátor Petr Čtvrtníček.

Nejmodernější galerie v ČR otevřena
Největší letošní kulturní událostí Liberce i celého kraje bylo otevření nového sídla Oblastní
galerie Liberec v bývalých Městských lázních Františka Josefa I. v Masarykově ulici.
Jan Král
Po náročné dvouleté rekonstrukci
se v pátek 28. února otevřely veřejnosti
expozice nejmodernější galerie v České
republice. Kromě zrekonstruovaného
prostoru čekají návštěvníky nové expozice, zajímavé výstavy, galerijní obchod
nebo kavárna.
Už ve středu 26. února zažily Lázně
velkou událost. Za účasti řady významných osobností politického a kulturního života byla slavnostně otevřena nová

expozice a představeny stálé výstavy.
„Bez nadsázky se dá říci, že naše Lázně
jsou libereckým srdcem, a to nejen
tím, kde leží, ale především tím, jak je
všichni vnímáme. Je dobře, že se po
letech chátrání opět proměnily do své
někdejší krásy a svým významem dnes
přesahují hranice města i kraje. Projekt
byl úspěšně dokončen díky některým
a navzdory jiným. Já děkuji těm, kteří
se o projekt zasadili a našim Lázním

drželi palce. Věřím, že tento počin za
dalších sto let naši pravnuci ocení,“ řekl
náměstek primátorky Jiří Šolc.
Vzácným hostem večera byla princezna Milicent zu Solms-Lich, lékařka,
která pochází z rodu Liebiegů. Společně s ní přijel její příbuzný baron Paul
Liebieg s dcerou. Pozvání přijal také
primátor partnerského města Žitavy
Arnd Voigt.
pokračování na straně 2

Do roku 2025 může město ušetřit
250 až 340 milionů Kč. Díky zahraničnímu cennému papíru s výrazně
levnějším, pevným úrokem, který
město vydá. Transakce byla schválena všemi libereckými zastupiteli.

čtěte na straně 7
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editorial
Milí Liberečané,
ráda bych poděkovala všem, kteří nápadem,
postřehem či připomínkou přispěli k první části
diskuse nad budoucností bývalého sídla Oblastní
galerie v Liberci, již jsem otevřela v listopadu minulého roku právě na stránkách Libereckého zpravodaje.
Jsem ráda, že jsem svou představou proměnit bývalou galerii na
spolkový dům podnítila tak silný zájem. Těší mne to o to více, že se
postupně k mé myšlence hlásí také představitelé z dalších politických
stran a uskupení. Přináší to naději pro budoucnost objektu i po komunálních volbách na podzim tohoto roku. A věřím, že je to i projevem
jisté změny stylu politiky v našem městě. A když vidím, že téma na
svých blozích otvírají i politici, kteří seděli v předchozím vedení města,
například Ondřej Červinka z ODS, mám radost dvojnásobnou. A chtěla
bych věřit, že nejde o pouhou předvolební rétoriku. Uvidíme.
Liebiegův palác, jak bývá objekt nazýván, by přitom mohl být tím
pravým místem, kam by bylo například možné umístit Galerii U Rytíře,
jež v současné době hledá místo pro svou další existenci. O této možnosti již jednám s provozovateli galerie. Jejich zástupce mi už představil
svou koncepci. Vedle výstav současného umění by se zde mohly konat
literární večery, filmové projekce, případně aukce výtvarného umění.
Zajímavou součástí by byly i tzv. animace, tedy výtvarné workshopy pro
širokou věkovou kategorii či komorní koncerty. Samozřejmě to všechno
provázané setkáváním různých občanských iniciativ.
Nyní musíme projednat tento návrh koncepce ve vedení města.
O tom, jak se projekt dál vyvíjí, vás budu opět informovat. Jsem zástupcům Galerie U Rytíře za jejich přístup vděčná. Současně si uvědomuji, že
město musí pomoci. Nerada bych, kdyby došlo k definitivnímu zániku
galerie, která svým zaměřením na moderní fotografii má v kulturní
nabídce města své nenahraditelné místo.
Budova, kterou Liberec nově vlastní, jak vidno, nemusí být jen přítěží.
Může se naopak stát šancí pro rozšíření přirozeného centra města. Věřím,
že společně najdeme další možnosti, jak jí dát budoucí smysl pro všechny
obyvatele Liberce.
S přáním krásného nadcházejícího jara

Vaše Martina Rosenbergová

Roční uzavírka trati do Jablonce
V sobotu 15. března odstartovala očekávaná výluka na tramvajové
trati mezi Libercem a Jabloncem
nad Nisou, která potrvá až do konce
března 2015. Tramvaje tak na déle
než rok vystřídá náhradní autobusová
doprava zajišťovaná podle zvláštních
výlukových jízdních řádů.
Tramvajová doprava bude po
celou dobu výluky nahrazena autobusovými linkami č. X5 a X11 dle
nových výlukových jízdních řádů, při-

čemž cestující budou muset využívat
zastávek pro náhradní autobusovou
dopravu. Zájemci si jízdenky budou
moci kupovat přímo ve vozidlech,
protože náhradní autobusy budou
vybaveny automaty.
Všechny informace najdou cestující v prostředcích MHD, na webu www.
dpmlj.cz a na speciální e-mailové
adrese vyluka@dpmlj.cz, která bude
sloužit k připomínkám a podnětům
týkajícím se výluky.

aktuálně

iQLANDIA otevírá

Supermoderní science centrum iQLANDIA s 3D planetáriem,
interaktivními expozicemi a stovkami originálních
exponátů otevírá poslední březnový víkend v Liberci.
Redakce
Svět ohromujících experimentů
a chytré zábavy do sebe vtáhne celou
rodinu. Potkáte tu mluvícího humanoidního robota, absolvujete pravý
kosmonautický výcvik, vydáte se do
nitra planety. V iQLANDII zkrátka najdete odpovědi na všechny vaše otázky.
V deseti interaktivních expozicích
si můžete na vlastní kůži vyzkoušet na
čtyři stovky exponátů. „Návštěvníci se
projdou lidským tělem, prožijí ohnivou
bouři i tanec blesků nebo zjistí, jak fungují věci, které každý den používají,“
říká ředitel iQLANDIE Pavel Coufal.
Velkým lákadlem bude humanoidní
robot Thespian. Mluví dvaceti jazyky
a dokáže odhadnout, jakou zrovna
máte náladu. Najednou rozpozná až
dvanáct lidí a dokáže s nimi v jednu
chvíli komunikovat.
iQLANDIA láká také na 3D planetárium, vybudované v kupoli na samém
vrcholu centra. Stačí se uvelebit v jedné

www.iqlandia.cz

z padesáti pohodlných sedaček, nasadit si 3D brýle a vydat se na fascinující
let vesmírem. „Díky své technologii trojdimenzionálního promítání na kulovou
plochu se řadí mezi světovou špičku,“
dodává Coufal.
iQLANDIA vyrostla během patnácti
měsíců nedaleko centra Liberce, hlavního města regionu, a vyšla na 400
milionů korun. Slavnostní otevření je
nachystáno na 28. března, ten den se
totiž narodil velký český myslitel Jan
Amos Komenský. Pro veřejnost se centrum otevře o den později, v sobotu
29. března.

« Nejmodernější
galerie v ČR...
Dokončení ze strany 1. galerie připravila i expozici věnovaZáchranu a oživení objektu bývalých lázní, jako významné kulturní
památky, považuje za významný krok
také liberecká primátorka Martina
Rosenbergová. „Jsem pyšná na to,
že revitalizací zchátralých městských
lázní a jeho přeměnou na galerijní
objekt se městu Liberec podařily dva
veledůležité počiny najednou. Město
nejenže zachránilo před definitivní
zkázou chátrající architektonický
klenot, Lázně císaře Františka Josefa I.
K tomu se také po dohodě s Libereckým krajem postaralo o to, aby Oblastní galerie přestavbou bývalých lázní
získala po již zmíněných více než sto
deseti letech slibované nové prostory.
Konečně bude splněna závěť barona
Heinricha Liebiega, konečně se jeho
sbírkám i dalším unikátům Oblastní
galerie dostane takového zázemí, jaké
si zaslouží a které svými podmínkami zaručí jejich bezpečné uchování
pro další generace,“ uvedla Martina
Rosenbergová.
Kromě nové expozice umění reprezentujícího Čechy, Moravu a Slezsko

nou sběrateli a mecenáši Heinrichu
Liebiegovi. Také znovu ukáže díla
holandských mistrů 16.–18. století
ze svých sbírek, a připomene historii
lázní a galerie. Galerie ale připravila
také výstavy staré grafiky z doby císaře
Rudolfa II., výstavu o současné architektuře Tyrolska nebo speciálně koncipovanou výstavu Jana Mladovského.
Projekt Revitalizace městských
lázní na galerijní objekt si vyžádal
360 milionů korun s DPH. Většinu
z této částky hradily evropské dotace
v rámci IPRM – zóna Lidové sady.
Povinnou spoluúčast ve výši 15 %
procent z ceny díla zaplatil budoucí
vlastník objektu – Liberecký kraj.
Celý projekt jako investor stavby
připravilo statutární město Liberec.
Revitalizaci bývalých lázní město
zahájilo 9. září roku 2011 a trvala
necelých dvacet měsíců. Skládala se
ze dvou hlavních částí – rekonstrukce
stávající budovy a dostavby nového
depozitáře. Město Liberec nadále
zůstává po dobu pěti let vlastníkem
budovy.

aktuálně
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Liberec hledá principála VELIKONOCE 2014
Město Liberec hledá nového ředitele Divadla F. X. Šaldy.
Místo totiž po pěti letech opouští dosavadní ředitel Martin
Otava, který povede od září Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
Zuzana Minstrová
Vybrat nového ředitele liberecké třísouborové scény formou
otevřeného výběrového řízení musí
město ještě na jaře. Přihlásit se do
výběrového řízení mohou uchazeči
nejpozději do 18. dubna 2014 s tím,
že předpokládaným dnem nástupu
do funkce je 1. září 2014.
Mezi požadavky, které musejí
zájemci splnit, je mimo jiné také
čtyřletá praxe ve funkci vedoucího
zaměstnance, oprávněného řídit
další vedoucí pracovníky na druhém
stupni řízení. Samozřejmostí je znalost problematiky řízení příspěvkové
organizace a souvisejících ekonomických a právních norem v oboru kultura a umění i aktivní znalost nejméně
jednoho světového jazyka.
Součástí přihlášky musí být písemný návrh strategie činnosti organizace na období šesti let, v němž by měli
zájemci o post ředitele do budoucna

Kulturní program na náměstí Dr. E. Beneše
pondělí 14. dubna – sobota 19. dubna od 9.00
Velikonoční prodejní trhy na nám. Dr. E. Beneše
pondělí 14. dubna – 16.00
Program Domu dětí a mládeže Větrník
úterý 15. dubna – 16.00
Folk Kabaja Liberec

počítat se zachováním všech tří souborů Divadla F. X. Šaldy.
„Chtěl bych, aby nový ředitel
nastoupil nejpozději 1. září s tím,
že by se už od června seznamoval
s chodem divadla, přebíral jeho
vedení a podílel se na přípravě další
sezóny,“ uvedl náměstek Kamil Jan
Svoboda. „V čele divadla si představuji člověka, který nejenže rozumí
divadelnímu umění, ale je i dobrým
manažerem, a současně dokáže
při jednání s citlivými a složitými
uměleckými dušemi uplatnit velkou
dávku diplomacie,“ doplnil.

aktuální zprávy z města

LIBEREC.CZ

Statutární město Liberec vypisuje výběrové řízení
využití prostor sloužících k podnikání

restaurace Radniční sklípek
Podmínky nájemní smlouvy:
•

celková výměra 631,21 m²

•

doba trvání nájmu – 10 let

•

nájemné + vysoké fixní náklady na energie (v min. výši 650 000 Kč/rok)

•

veškeré investice do vybavení restaurace včetně jejího zázemí na vlastní
náklady nájemce

•

investice stavebního charakteru provede SML (dle nového OZ) na
základě požadavku nájemce za předpokladu, že tento složí předem na
účet SML částku dle předložené projektové dokumentace s položkovým
rozpočtem ve výši požadavku – úpravy budou provedeny dle zvláštní
Smlouvy o investicích.

•

způsob využití restaurace s podporou prodeje regionálních produktů

•

ve spolupráci se SML bude prostor připojen do prohlídkového okruhu
Liberecké radnice k zajištění propagace libereckého regionu

•

spolupráce se SML při návštěvách hostů a při pořádání akcí

Výše jistiny: 10 000 Kč, datum splatnosti: 7. 4. 2014

Termín uzávěrky přihlášek: 7. 4. 2014 v 10.00 hod
K přihlášce přiložit:
návrh ročního nájemného
návrh projektové dokumentace s položkovým rozpočtem včetně návrhu na odpočty
medií = návrh výše investic stavebního charakteru
Informace, vyzvednutí přihlášek a složenek na zaplacení jistiny:
Ivana Němcová, Jablonecká 41, Liberec 1 (Liebiegova vila), č.dv. 01/25, tel. 485 243 292,
na webu SML – úřední deska – nemovitosti pod č. 235

středa 16. dubna – 16.00
Liberecká country kapela Sešlost
čtvrtek 17. dubna – 16.00
Old Stars Dixieland
sobota 19. dubna 10.30
Jizera Liberec
sobota 19. dubna 9.00–14.00 hodin
Velikonoční prodejní trhy na nám. Dr. E. Beneše
Změna programu vyhrazena.
Program na náměstí Dr. E. Beneše se uskuteční pouze za příznivého počasí.

VELIKONOCE 2014
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Síť mateřských škol v Liberci je dostatečná,
ale bohužel se různí přístup rodičů
Chybějících míst v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec je stále méně a nyní už je jasné, že za dva
roky bude nabídka převyšovat poptávku. Bezproblémová přijímací řízení tak v budoucnu budou záviset především na
zodpovědnosti rodičů.
Jan Vrabec

Míst v mateřských školách
zřizovaných statutárním městem
Liberec je dostatek a je potřeba spíše
rozšiřovat a stabilizovat síť základních škol, kam se nyní vysoké počty
předškolních dětí přesouvají. Takový
závěr vyplynul z aktuálního počtu
předškolních dětí a očekávané obsazenosti libereckých mateřských škol
v nadcházejících letech.
Statutární město Liberec nyní
zřizuje 31 školek o celkové kapacitě
3 018 míst. „Pro následující školní
rok registrujeme 3 206 dětí předškolního věku, přičemž zhruba 465
míst je k dispozici v soukromých
školkách. Zatímco v předešlém roce
se ve školkách zřizovaných městem
nedostávalo až na 300 dětí, letos je
jich 188. Za dva roky už bude nabídka míst převyšovat poptávku a trend
snižování počtu předškolních dětí
bude nadále pokračovat,“ informoval vedoucí odboru péče o občany
Roman Král.
Nynější míra nedostatku míst
v mateřských školách zřizovaných
SML navíc podle něj není nijak neobvyklá a ve srovnání s dalšími městy je

na tom Liberec spíše lépe. „Je nutno
poznamenat, že za posledních deset
let nebyla v Liberci zrušena žádná
městem zřizovaná školka a počet
míst v těchto zařízeních od roku 2006
stoupl o 503,“ konstatoval Roman
Král s tím, že dalších cca 380 míst
přibylo v soukromých mateřských
školách.
Případné problémy tak v budoucnu mohou nastat především v souvislosti s nevhodnými zákonnými
pravidly pro přijímání dětí a nezodpovědným jednáním rodičů.
„V rámci současné zákonné úpravy
lze tomu, že rodiče klidně i měsíce
stráví v nejistotě, zda a kam bylo
jejich dítě přijato, předcházet právě
jen a pouze ohleduplným jednáním
všech rodičů. Tedy takovým, kdy
rodiče s dítětem neobchází vícero
školek, a když už ano, tak v případě
několikanásobného přijetí sdělí všem
ředitelkám mateřských škol, zda
k nim jejich dítě nastoupí či ne. Toto
se bohužel mnohdy neděje a rodiče
již jinde přijatých dětí tak zbytečně
blokují místa jiným zájemcům,“ uvedl
Roman Král.

V minulém vydání Libereckého zpravodaje jsme přinesli přehled všech mateřských
škol zřizovaných městem Liberec. Nyní doplňujeme stručný přehled soukromých
předškolských zařízení. Seznam je též na www.liberec.cz. (http://kuc.cz/tzo5ns)

Proces přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání (zápis do MŠ)

1.

Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem
termín a dobu zápisu. Tyto informace jsou přístupné v MŠ,
oddělení školství a kultury je zveřejňuje na webových
stránkách města www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/vzdelani/
materske-skoly/ a zasílá na vyžádání rodičům e-mailem, tabulka
s termíny je k dispozici na oddělení školství a kultury.
Většina MŠ vyhlásila letos termín přijímacího řízení na 8. a 9. dubna.
Každý zákonný zástupce je prokazatelně seznámen s kritérii pro
přijímání dětí v konkrétní mateřské škole.

2.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu (v některých MŠ
pořádají v dřívějším termínu vydání přihlášek spojené
s pohovorem, prohlídkou), obdrží přihlášku, obdrží číselný
kód pro svou přihlášku a obvykle obdrží oproti podpisu jasnou
informaci o způsobu a termínu převzetí rozhodnutí.
Zákonný zástupce odevzdá přihlášku s potvrzením lékaře
v dohodnutém termínu.

3.

Ředitel MŠ do 30 dnů vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
dítěte. Rozhodnutí o přijetí zasílá ředitel poštou, e-mailem,
nebo zveřejňuje na místě určeném v rámci mateřské školy,
případně na www stránkách školy, a to pod číselným kódem,
tzn. bez osobních dat. Rozhodnutí o nepřijetí s možností nahlížet
do protokolu a vyjádřit se předává ředitel obvykle v dohodnutém
termínu osobně.

4.

Zákonný zástupce má možnost proti rozhodnutí podat
odvolání (informace o způsobu podání odvolání je
součástí rozhodnutí). Platí, že se podává na krajský úřad
prostřednictvím ředitele dotčené mateřské školy v termínu do
15 dnů. Krajský úřad zkoumá odvolání z hlediska procesního
pochybení a rozhodne do 30 dnů, rozhodnutí je doručeno současně
zákonnému zástupci dítěte i řediteli mateřské školy.

II. MŠ Preciosa, o.p.s.,
Puškinova 80, 460 12 Liberec 24
Křesťanská ZŠ a MŠ,
J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, 460 11 Liberec 11
Liberecká jazyková MŠ, o.p.s., Jabloňová 445/29, 460 12 Liberec 12
Kindergarten XII., 	Čapkova 317/19, 460 05 Liberec 5
MŠ a ZŠ Září, s. r. o.,
Americká 576/28, 460 07 Liberec 3
Miniškolka AŠA,
	Teronská 1054/5, 460 01 Liberec
Mateřská škola U Potůčku, Malodoubská 239, 460 08 Liberec 23
Soukromé hlídání dětí Kuřátka, České mládeže 135, Liberec
Houbařská 331/8, 460 08 Liberec 8
Miniškolka „Ještědka“,
Proletářská 115, 460 23 Liberec 23
Mateřská škola Domino,
Školička v klubu Klička,
Pod Branou 455/8, 460 01 Liberec
Mateřská školka Petra,
Ještědská 680, 460 08 Liberec 8
Zelená školka,
	Alšova 576/8, 460 15 Liberec
MŠ – U Letiště, s. r. o.,
Obchodní 606, 460 11 Liberec 10
Česko-anglická montessori MŠ Život hrou, s. r. o., Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
MŠ Pod Branou při DOCTRINA – základní škola, s. r. o., Na Perštýně 404/44, Liberec 4
Miniškolka Méďa, 	Palachova 1391/9a, Liberec 1
Předškoláci, s. r. o.,
Václavská 13, Liberec VI-Rochlice
Miniklub Krteček v Centru Generace, o. s., Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Ruprechtická 440/33, 460 01 Liberec 1
Miniškolka Myšičky,
Miniškolka BIM-BAM,
Markova 491/7, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice
Miniškolka Chrastava,
Frýdlantská 57, 463 31 Chrastava
	Budovcova 1314/18, 460 01 Liberec 1
Miniškolka Jája,

Liberecká
Mateřinka 2014
Nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných
pódiových vystoupení jako veřejná prezentace
mateřských škol a předškolních zařízení.
Hlavním pořadatelem je Mateřská škola
KORÁLEK, Liberec, Aloisina výšina 645/5
ve spolupráci se Základní uměleckou školou
v Liberci Frýdlantské ulici a Gymnáziem
a Střední odbornou školou pedagogickou
v Liberci Jeronýmově ulici.
Projekt se koná pod záštitou náměstka primátorky města Liberec Kamila Jana Svobody.

V sobotu 29. března
od 13.00 hodin
Základní umělecká škola
Paměťní talíře pro tuto akci
Frýdlantská ulice
vyrobily Chráněné dílny TULIPAN

neseďte doma
Inzerce
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Jarní cyklojízda zahájí kampaň
Do práce na kole
Zahajte novou sezonu slavnostně Jarní cyklojízdou.
Odstartujte tak spolu s námi a zástupcem Dánského
velvyslanectví kampaň Do práce na kole.
Pavel Matějka

Na úterý 8. dubna připravilo sdružení Cyklisté Liberecka Jarní cyklojízdu Libercem. Připojit se můžete
v 17 hodin na prostranství před
Plazou. „Cyklojízda není závodem,
ale společenskou událostí. Je určena
všem lidem, kteří občas sednou na
kolo a zvládnou volným tempem
osm kilometrů,“ objasňuje Sylva Švihelová z Cyklistů Liberecka.
Cyklojízda zahájí v Liberci kampaň
Do práce na kole, proto se k jízdě
připojí osobnosti, které dopravu na
kole podporují. Záštitu nad kampaní převzali a cyklojízdy se zúčastní
náměstek primátorky Jiří Rutkovský,
Spolek přátel Ostašova připomene v sobotu 26. dubna 2014
hejtman Libereckého kraje Martin
od 10 hodin dopoledne u kostela sv. Vojtěcha v Ostašově
Půta a zástupce Dánské ambasády
bitvu u Liberce, která se odehrála během sedmileté války
v ČR Jess Møller Knudsen a další hosté.
21. dubna 1757.
V rámci akce bude představena
Pavla Haidlová
výstava fotografií o cyklistické dopravě v dánské metropoli. V Kodani jezdí
do práce na kole skoro každý – úředníci v oblecích, sekretářky v lodičkách,
dělníci v montérkách, hudebníci
s nástroji. Pomozte nám svým oblečením a výzdobou kol vytvořit takovou
malou Kodaň na cyklojízdě Libercem.
„Přítomnost občanů na akci je zároveň pádným argumentem politikům
pro realizaci cyklistické infrastruktury
v našich městech,“ dodává Sylva Švihelová.
Trasa povede ulicemi města a bude
zakončena ve Vratislavicích nad Nisou.
Po příjezdu do Vratislavic se cyklisté
budou moci občerstvit v hospodě
U Ferdy a zapojit se do workshopu
Ukázka bitvy se uskuteční v rámci Slavnosti jsou pořádány ke cti sv. Voj- Otevřená cyklomapa Liberce.
Poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha. těcha, který je patronem ostašovskéProgram slavnosti, která začíná ho kostela. Ten má Spolek v péči od Inzerce
v 10.00, slibuje mnohé pro děti roku 2011.
i dospělé. Bitva se pak strhne po půl
Jak jdou poutní slavnosti a bitva
dohromady? Občané Ostašotřetí.
V pátek odpoledne 25. dubna va a Horní Suché získali nemalé
dojde ke slavnostnímu představení odškodnění za útrapy, které je
části vojska před libereckou radni- postihly právě během sedmileté
cí, odkud se vojáci přesunou na Neru- války a takto získané peníze se rozdovo náměstí, kde na místě nálezů hodli použít na stavbu kostela, resp.
a zvažované stavby budoucího dřevěné kaple, která byla pozděpamátníku obětem bitvy proběhne ji přestavěna na zděný kostel. Slavpietní akt k uctění jejich památky.
nosti a ukázka bitvy se tak odehrávaPřipomínku sedmileté války (1756– jí na místě, kde stála původní kaple
1763, rakouská císařovna Marie Tere- a kde přímo došlo ke střetu několika
zie se snažila získat od Pruska zpět tisíců vojáků.
území Slezska) v podobě ukázky
Aktuální informace a program
historické bitvy zorganizoval poprvé Ostašovských poutních slavností
Spolek přátel Ostašova v rámci najdete na stránkách Spolku přátel
svých poutních slavností v roce 2013. Ostašova www.ostasov.eu.

Bitva u Liberce

Výstava „Město v pohybu”
OD 1. do 12. dubna 2014
na prostranství před Plazou
Cyklisté Liberecka ve spolupráci
s Velvyslanectvím Dánského království přináší
do Liberce výstavu o dánském fenoménu
života na kole, o jednom z nejpozoruhodnějších
aspektů dánské kultury vůbec.

Soutěžní část kampaně Do práce
na kole bude probíhat celý květen
v mnoha městech ČR. Cílem je poukázat na výhody cyklistické dopravy
a motivovat lidi ke každodennímu
používání kola jako dopravního prostředku. Každý, kdo se do soutěže
zaregistruje a bude jezdit do práce
na kole, může vyhrát nové kolo a další
ceny. Registrace probíhá do konce
dubna na www.dopracenakole.net.
„Akce byla podpořena z rozpočtu
města částkou 40 tisíc Kč v rámci projektu Liberec - zdravé město. Peníze
budou využity zejména na uhrazení
účastnického poplatku za liberecké
účastníky, kteří se k akci mohou letos
připojit zdarma,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Rutkovský,
www.cykliste.cz
www.dopracenakole.net
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Návštěvníci potřebují nové impulsy, aby se vraceli

Lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost zoo pro návštěvníky i více pohodlí. To vše přinese po dokončení nový
vstup do Zoologické zahrady Liberec, který poskytne zahradě i nové zázemí.
Zuzana Minstrová
Kdo vyrazí na procházku do
Lidových sadů, nemůže si nevšimnout, s jakou rychlostí dvě nové
moderní budovy rostou. Celé dílo,
oficiálně nazvané Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, by mělo
být podle předpokladů dokončeno
Ředitel ZOO Liberec
letošního 22. srpna.

MVDr. David Nejedlo.
„Původní vstup do zoo s administrativní budovou ze 70. let minulého
století byl už dávno dožilý a vzhledem
k použitým technologiím ve zcela
dezolátním stavu. Do objektu za deště
zatékalo stropem, vše tam bylo zralé
na výměnu. Přitom už před dvanácti
lety vznikla studie na rekonstrukci této
Foto Jan Vrabec
budovy,“ přibližuje ředitel zoologické Rozestavěný nový vstup do zoo, tzv. budova A.
zahrady David Nejedlo neutěšenou
situaci, ve které se zahrada po mnoho
let nacházela. „Nový projekt přinese
lepší podmínky jak zaměstnancům
„Modernizace vstupu a zázemí zoo byla nezbytná nejen pro zvýšení atrakzoo, tak i zvířatům. Samá pozitiva zístivnosti, ale zejména pro udržení elementární funkčnosti zoologické zahrady.
kají i návštěvníci. A troufám si tvrdit, že
Osobně jsem několikrát navštívil dožilý objekt administrativy zoo a na všudypřínijak neublíží ani místním lidem, kteří
tomné kbelíky na vodu zkondenzovanou ve složité střešní konstrukci, umístěné
v Lidových sadech bydlí,“ dodal.
mezi pracovními místy s moderní výpočetní technikou, asi nikdy nezapomenu,“
říká Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro cestovní ruch.
„Zoologická zahrada se po modernizaci jistě zařadí mezi nejzajímavější místa,
Nejde jen o nový vstup do zoolořekl bych mezi ikony turistického ruchu v Liberci. Zvýšení úrovně bude jistě kladně
gické zahrady na konečné tramvaje
přijato nejen návštěvníky, ale také občany města Liberce. Zoo je přeci příjemným
v Lidových sadech, jak se mnohdy
místem, kam většinou rádi s dětmi nebo návštěvami jednou za čas chodíme,“
zkratkovitě vykládá. Můžete prododává Jiří Rutkovský.
zradit, co bude představovat nový

Zoo patří mezi turistické ikony Liberce

vchod, tedy budova A?
Nám se nejprve podařilo přestěhovat naše ředitelství do podkroví kulturního centra Lidové sady. Když jsme část
podkroví historického objektu v Lidových sadech, které nyní využíváme
jako kanceláře, zrekonstruovali, ušetřili
jsme oproti původnímu projektu na
rekonstrukci administrativní budovy
přes dvacet milionů korun. Budova A,
to je nový vstup do zoo, kde budou
pokladny, informační centrum, veřejné toalety a služebna městské policie.
Nový vstup bude oproti předchozímu
bezbariérový, což jistě ocení i maminky
s kočárky. Nebudou chybět stojany na
jízdní kola.
Ve vstupní hale budou umístěny
tři pokladny, ale také turniket, takže
návštěvníci, kteří mají permanentky
nebo například eVstupenky, nebudou
muset stát frontu, jak tomu bývalo
dosud. Bude tam umístěný i automat
na vstupenky. V hale si budou moci lidé
koupit i nějaké drobné upomínkové
předměty.
V několika dnech v roce, kdy přijde
do zahrady ve vrcholu sezóny 4 tisíce
návštěvníků, se budeme snažit všechno maximálně urychlit.

www.zooliberec.cz

www.liberec.cz/iprm

Vizualizace nového vstupu.

Co nabídnete na oplátku lidem,
kteří byli zvyklí chodit do parku
mezi zoo a Lidovými sady, ale teď
z původně veřejné plochy zůstane
jen cesta lemovaná alejí?
Zoologická zahrada navrženou
úpravou získá potřebný prostor k rozvoji. Dnes zoo zabírá plochu 12 hektarů
a expozice leží na půdorysu expozic
starých osmdesát nebo i devadesát let.
Budovat moderní zoo v těchto podmínkách znamená například slučování expozic, jejich zvětšování na úkor

snižování počtu druhů a podobně.
Prostor, který získáme, nám do budoucna pomůže k modernějšímu rozvoji.
Na druhou stranu ale vnímáme, že ta
plocha, o kterou se zoo rozroste, byla
veřejným parkem. Snažíme se to kompenzovat i tím, že jsme už vloni v létě
otevřeli zahradu kulturního centra
Lidové sady. Návštěvníci tady najdou
kromě pěkného prostředí mezi stromy
i sociální zázemí, budou mít možnost se
také občerstvit v zahradní restauraci,
a ta zahrada je natolik veliká, že nabíd-

ne opravdu i tiché kouty, kde si budou
moci lidé sednout a třeba číst, a nebýt
ničím rušení.
Projekt nepřináší neprůchodné propojení areálu kulturního centra Lidové
sady s areálem zoologické zahrady,
jak se někdy občané domnívají. Cesta
bude zachována, pouze park v areálu
Lidových sadů bude v noci uzavřen,
což je v mnoha městech v civilizované
Evropě běžné, že veřejné parky se na
noc kvůli bezpečnosti zavírají.
Co přinese návštěvníkům druhá
budova, budova B, která vyroste na
místě starého vchodu do zoo?
Zde budou moci lidé nahlédnout do
zákulisí zoo a my získáme moderní prostor pro chov. To, co dělá z každé zoo
moderní zahradu, je zázemí. V budově
B bude kuchyně pro přípravu krmiva
zvířat, zároveň tam budou odchovny
krmných zvířat i líhně a odchovny
zvířat chovaných v rámci záchovných
programů. Většinu z toho budou mít
možnost vidět i návštěvníci.
Už teď při večerních prohlídkách
necháváme lidi nahlédnout do zázemí
zahrady, do kuchyně třeba, a je o to
ohromný zájem. Počítáme s tím, aby
školní třídy, které přijdou na výukový
program, měly možnost projít si zákulisí zoo. To je hlavní poslání budovy B.
Budou zde také bourárny a malá jatka.
Kritici projektu jej nepovažují za
důležitý a říkají, že by bylo lepší ty
peníze použít na něco jiného…
Když jsem přišel do zoo a první léta
nepřicházela žádná možnost investice, ani jsem se nezlobil. Jenže zahrada
musí každé dva, tři nebo čtyři roky přijít
s něčím novým, novou expozicí. Aby
i návštěvníci dostali nový impuls, proč
se jít do zoo znovu podívat. Nový vstup
s novou budovou bude pro veřejnost
znamením, že se tu něco děje.
Ti, kteří tvrdí, že se za těch více
než 82 milionů korun dalo postavit
v Liberci něco jiného, podle jejich
názoru potřebnějšího, by si měli uvědomit, že nový vstup bude postaven
s pomocí evropských dotací v rámci
projektu IPRM, a ty by se daly použít
jen na podobný projekt, anebo by
prostě nebyly. Peníze na rekonstrukci
zázemí zoologické zahrady by stejně
muselo časem město vydat, ale nešly
by z dotace, kde jsou účelově vázány,
nýbrž by se musely čerpat z rozpočtu
města Liberce.
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Liberec by měl výrazně ušetřit na splátkách dluhu

Zastupitelé jednomyslně podpořili záměr přefinancování městského dluhu a město může usilovat o výraznou úsporu na
úrocích.
Jiří Šolc, ekonomický náměstek
Jak je všeobecně dobře známo, Liberec má emitován dluhopis u České
spořitelny, a. s., do kterého v roce 2010
město zahrnulo všechny svoje dluhy
z předcházejících let. Tento dluhopis je
ve výši 2 mld. Kč a úroky, kupony dluhopisu, jsou úročeny od 2,00 % do 5,85 %,
nejlépe je to vidět v grafu. Město tento
dluhopis pravidelně splácí a dnes má
již „naspořeno-umořeno“ 210 mil. Kč.
Krom poměrně vysoké úrokové
sazby je dlouhodobě velkým problém
této emise fakt, že prakticky veškerý
volný nemovitý majetek města je
použit coby zástava dluhopisu. Zástava brání revitalizaci majetku dotačními
prostředky státu a EU a ztěžuje městu
nakládání s majetkem. Mediálně známá
je kauza Uranu, kdy tento úřednický
dům předchozí vedení města do zástav
zahrnulo, přestože nemělo. A právě
kvůli zástavě nelze například zateplit
Malé divadlo z probíhající přeshraniční
spolupráce. Zároveň bychom rádi ulevili obyvatelům Ruprechtic a Pavlovic
od nákladních vozů z lomu tzv. „těžební cestou přes les“, a zatím to možné
není, protože lesní pozemek je také
v zástavě. Těchto omezení jsou stovky
a dohromady tvoří nepříjemnou zátěž.
Bezmála rok trvalo jednání na mezinárodní úrovni, kdy jsem hledal pro
město výrazně výhodnější podmínky

splácení dluhu. Byla to
jedna z mých politických
priorit pro toto funkční
období.
Ve
spolupráci
s odborníky
britské banky
HSBC jsme
nalezli
mož07/2014 - 01/2015
Roční výdaj nový
CP včetně splátek
Roční úrok ČS

07/2015 - 01/2016

07/2016 - 01/2017

07/2017 - 01/2018

101670000

100620000

99570000

98520000

95850000

94450000

117537500

115087500

Tento cenný papír tzv. NSV
(Namensschuldverschreibung)
je v EU poměrně běžně používaným nástrojem, v ČR jej používá např. ČEZ či město
Praha. Investoři jsou
většinou německé banky, fondy,
pojišťovny. Do
roku 2025, kdy
Tabulka 1
bude splacena
polovina dluhu,
může město
ušetřit astrono-

07/2018 - 01/2019

07/2019 - 01/2020

07/2020 - 01/2021

07/2021 - 01/2022

97470000

96420000

95370000

94320000

135025000

131525000

128025000

135426250

mimo jiné ovlivněn uzavřenou dohodou ve věci právního zpochybňování
úrokového pojištění dluhopisu. To
zastupitelé posvětili v prosinci 2013.
Pokud by se totiž město soudilo, nejen
že by tuto úspornou variantu nikdy
nemohlo uskutečnit, ale zároveň by
bylo vystaveno dalším finančním rizikům.
Materiál záměru této transakce byl
schválen v radě města, jednomyslně
ve finančním výboru a všemi zastupiteli. Nyní se rozjede poměrně složitý
proces získání závazné nabídky, vytvo-

07/2022 - 01/2023

07/2023 - 01/2024

07/2024 - 01/2025

93270000

92220000

91170000

60585000

131331250

127236250

123141250

90235000

140000000

105000000

70000000

Roční výdaj - nový cenný papír včetně vypořádání úrokového swapu
Roční úrok ČS

35000000

07/2014 - 01/2015

07/2015 - 01/2016

07/2016 - 01/2017

07/2017 - 01/2018

nost přefinancování dluhopisu, a to
cestou vydání zahraničního cenného
papíru s výrazně levnějším, pevným
úrokem. Pro tento cenný papír banka
našla investory v Německu a ti jsou
ochotní financovat naše město bez
zajištění nemovitým majetkem města.

07/2018 - 01/2019

07/2019 - 01/2020

07/2020 - 01/2021

07/2021 - 01/2022

mických 250–340 mil. Kč, v závislosti na
definitivně dohodnutých podmínkách.
Je potřeba připomenout, že stávající vlastník a emitent dluhopisu Česká
spořitelna by s touto operací nemusela souhlasit a dál na městu vydělávat.
Vstřícný postoj České spořitelny je

07/2022 - 01/2023

07/2023 - 01/2024

07/2024 - 01/2025

ření smluvní transakční dokumentace
(kompatibilní s českým i německým
právem), věřitelské konference k umožnění tzv. „call opce“ atd. O definitivní
podobě a vydání cenného papíru NSV
by zastupitelstvo mělo hlasovat do
prázdnin letošního roku.

Město hledá podruhé nájemce radničního sklípku
Jiří Šolc, ekonomický náměstek
Druhé kolo hledání nájemce pro
radniční sklípek je v plném proudu.
První kolo jsme museli zrušit, protože opozicí vyvolané referendum
zakazovalo pronajímat dlouhodobě
neprivatizovatelný majetek , kterým
samozřejmě radnice je. Referendum
nakonec platné nebylo, ale nabrané
zpoždění posunulo realizaci investice do začátku letošního roku, tudíž
do platnosti nového Občanského
zákoníku.
Původní výběrové řízení, organizované dle tehdy platného zákoníku,
počítalo s investicí, kterou provede
nájemce na svůj náklad. Nový zákoník
přikazuje částku převést na město,
které investici provede samo.

plyn do kuchyně a elektrickou energii.
Náš roční odhad je 350 tisíc za teplo
z teplárny a 300 tisíc za elektřinu a plyn,
100 tisíc vodné a stočné.
Nájemce bude muset uhradit
městu své investice do vybavení technologie a nepožadovat investici zpět
při předčasném ukončení nájmu
Nájemce bude zavázán provozovat komplexní restaurační činnost
obědy i večeře
Nájemce bezpodmínečně zachová architektonický styl a památkovou
hodnotu prostoru
Nájemce bude spolupracovat
s městem Liberec při pořádání městských akcí (jarmark, trhy, výstavy), při
ceremoniálních příležitostech a město
zařadí sklípek do prohlídkového
Podmínky pro nájemce:
okruhu radnice
Nájemce bude hradit vysoutěžené
Nájemce bude deklarovat závanájemné a náklady na teplo z teplárny, zek distribuovat regionální potraviny

Nájemní smlouva bude na 10 let
a bude mít možnost prodloužení dle
aktuálně platné právní úpravy
Prostory si prohlédli zástupci většiny
významných pivovarů ČR a s několika
zájemci aktivně jednáme.

Věřím, že se nám spolehlivého, dlouhodobého nájemce podaří najít a již
ke konci prázdnin budu moci pozvat
veřejnost do zrekonstruované restaurace Radniční sklípek.
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Rada města 18. února 2014

Přetížený odbor sociální
péče posílí díky dotaci
Město Liberec uspělo s žádostí
o poskytnutí podpory z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora plnění
standardů kvality sociálně-právní
ochrany dětí na statutárním městě
Liberec v celkové výši 6 086 126 Kč.
Cílem projektu je navýšit stávající
kapacitu odboru sociální péče zabývající se problematikou sociálně-právní ochrany dětí o sedm odborných sociálních pracovníků.
Současně projekt zajistí profesní
rozvoj všech zaměstnanců, kteří
zabezpečují výkon sociálně-právní ochrany. Orgán sociálně-právní
ochrany bude moci aktivněji vyhledávat a monitorovat ohrožené
děti a v rámci preventivních aktivit
spolupracovat i s dalšími subjekty na poskytování sociálně-právní
ochrany. Dostatečné personální
zabezpečení, vysoká profesionalita
a odborná vybavenost sociálních
pracovníků hraje významnou roli při
posuzování naléhavosti přidělování
jednotlivých případů konkrétnímu
zaměstnanci, při tvorbě a vyhodnocování individuálních plánů ochrany
dítěte a zajišťování kontroly jednotlivých případů. Poskytnutá dotace
pokryje 100 % způsobilých výdajů.

Liberec – zdravé město
V
letošním
roce si město
Liberec klade za
cíl naplnit několik dílčích aktivit
v rámci projektu
Liberec – Zdravé
město. Jde například o zřízení
samostatné sekce na webových
stránkách města, realizaci kampaní
k udržitelnému rozvoji nebo pořádání fóra pro veřejnost k celkovému
rozvoji města.
Projekt Liberec přijal po svém
vstupu do Národní sítě Zdravých
měst ČR v roce 2013, kdy se zastupitelstvo současně přihlásilo k podpisu Deklarace Zdravého města.
Už v loňském roce radnice realizovala několik aktivit dle zastupitelstvem města schváleného Plánu
zlepšování místní Agendy 21 na rok
2013. Na podzim proběhla ve spolupráci s Komunitním střediskem
Kontakt Liberec kampaň Dny zdraví,
která se zaměřila na seniory a měla
podobu tří přednášek. V souvislosti s organizací kampaně byla také
zahájena partnerská spolupráce
s organizacemi zřizovanými městem
a podnikatelskými subjekty.

 www.liberec.cz/rada

Město je připraveno postarat
se o dopravní hřiště

rada a zastupitelstvo města

Pokud Liberecký kraj nabídne městu Liberci bezúplatně
dětské dopravní hřiště, město jej převezme a pustí se do
jeho opravy. Tento záměr odsouhlasili liberečtí zastupitelé,
a reagovali tak na nabídku Kraje, aby si dopravní hřiště
město převzalo.
Jan Král
V případě, že Liberecký kraj kývne
na bezúplatný převod dopravního hřiště
na město Liberec, mohlo by být znovu
otevřeno už 1. září.
„Víme, že je potřeba provést opravu
střechy, vnitřních technických rozvodů a vyměnit okna a oplocení, aby byl
zajištěn bezpečný provoz areálu,“ uvedla
primátorka Martina Rosenbergová. Do
oprav bude podle odhadů potřeba investovat zhruba 2,2 milionů korun. Město
by rekonstrukci rozdělilo na dobu tří let.
Opravy by probíhaly za plného provozu.
První etapa by se mohla uskutečnit už
tento rok. Další peníze si vyžádají náklady
na údržbu a běžný provoz. Vloni činily
přibližně 400 tisíc korun.

www.liberec.cz/zastupitelstvo

Radnice bude proto požadovat, aby
Liberecký kraj přenechal městu hřiště
s přilehlými pozemky zadarmo, bez
dalších podmínek. „V takovém případě
jsme ochotni do oprav areálu investovat. K tomu bychom na náklady města
zřídili bezpečný přechod pro chodce
přes Zhořeleckou ulici, poblíž autobusové zastávky,“ upřesnila primátorka
s tím, že areál by spravovala Městská
policie Liberec, která by si zde zřídila
své školicí středisko.
Jestliže by Liberecký kraj nepřistoupil na nabídku města, pak zůstává otevřená varianta vybudovat nové Dětské
dopravní hřiště ve sportovním areálu ve
Vesci.

Barevné poutače musí
z heren od dubna pryč
Od dubna začnou v Liberci platit mnohem přísnější
podmínky pro provozování hazardu. Stanovuje je dodatek
č. 1 ke kodexu chování, dohodnutému s provozovateli
hazardu na podzim roku 2011, který po libereckých
radních schválili také zastupitelé.
Jan Vrabec
Nejpozději do 31. března 2014
musí provozovatelé z výkladních
skříní a zdí svých heren odstranit
herní poutače, reklamy a symboly
lákající na hazard.
Zmizet musí i nápisy „herna“, přičemž provozovny budou označené
podle živnostenského zákona. Z ulice
pak vůbec nesmí být vidět na provoz
automatů, loterie či sázkové hry, což
pro mnohé provozovatele znamená
povinnost zatemnit či jinak zneprůhlednit vnější plášť herny. Regulační
deklarace se dotkne i majitelů podniků,
kde hazard tvoří jen doplněk k hlavní
náplni. V praxi to bude znamenat, že
například z vnějších plášťů restaurací
bude muset zmizet jakékoli označení toho, že je možné si uvnitř zahrát
hazardní hru.
Nový dodatek ke kodexu chování
provozovatelů hazardu z roku 2011
rovněž upravuje pravidla pro kontrolu
návštěvníků herny. Pro efektivnější
zamezení vstupu podnapilým, zdrogovaným a agresivním osobám budou
muset provozovatelé zajistit vizuální

kontrolu příchozích už od 22.00 hodin.
Podle náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího Šolce je nová deklarace
dalším krokem k systematické regulaci hazardu na území města. „Od roku
2011, kdy jsme jako současné vedení
města začali důsledněji potírat hazard,
poklesl v Liberci počet heren z původních 154 na dnešních 100. Aktuálně
jsme zrušili další dvě adresy ze seznamu herních míst,“ uvedl Jiří Šolc.
Zmiňovanými hernami, které
v Liberci končí, jsou provozovna na
adrese Sokolská 390/22, kde bylo zjištěno porušení zákona o loteriích, a provozovna Chodská 855/7, kde se zástupce města domluvil s provozovatelem
na ukončení provozu. Obě herny ruší
aktualizace obecně závazné vyhlášky,
platná od 1. dubna 2014, kterou rovněž
schválili liberečtí zastupitelé. Ta mimo
jiné nepočítá se zpětným zařazením
herny na adrese Hodkovická 305/18
do seznamu herních míst a naopak
počítá s vyřazením adresy Pražská
11/13 a se zařazením adresy Revoluční
123/17.

zprávy z rady
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O skatepark se postará
Sportovní areál Ještěd
Provoz a správu městského skateparku v Barvířské ulici bude v letošním roce znovu zajišťovat městská
společnost Sportovní areál Ještěd.
Skatepark bude po drobných opravách otevřený se vstupem zdarma
od 1. dubna do 31. října, a to po většinu měsíců od 8.00 do 20.00 hodin.
Výjimkou budou letní prázdniny, kdy
bude provozní doba prodloužena až
do 22.00 hodin.
SAJ zajistí otevírání areálu veřejnosti a jeho uzavírání, údržbu, úklid
a drobné opravy. Za provoz a správu
skateparku město zaplatí společnosti 50 000 Kč bez DPH.

Ulice ponesou jména
významných architektů
O nové názvy doposud nepojmenovaných ulic bude bohatší mapa
Liberce. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit návrh pojmenování dvanácti nových ulic v různých částech Liberce. Některé ulice
ponesou jména významných architektů, kteří jsou s městem spojeni.
Technikova, Hubáčkova a Svatého –
takto se radnice chystá pojmenovat
ulice v oblasti výstavby rodinných
domů v Doubí.
Svatopluk Technik byl významný
liberecký architekt a urbanista, ale
také pedagog a lokální patriot, který
se nesmazatelně zapsal do tváře Liberce. Textilní výzkumník Vladimír
Svatý se zase proslavil jako vynálezce tryskového stavu. Architekta
světového významu Karla Hubáčka
netřeba blíže představovat.
Svého názvu se dočkají také nové
ulice v Růžodole (U Letky, Chorvatská), v Krásné Studánce (Cyklistická,
K Mníšku), Machníně (K Hamrštejnu, V Polích), Karlově (Ke Karlovu,
V Pastvinách) a v areálu Technické
univerzity (Univerzitní náměstí).
Jestliže zastupitelé nové názvy
schválí, mohly by se takto ulice
jmenovat už od května tohoto roku.
Návrhy projednala a doporučila Kulturní komise Rady města Liberec.
Návrhy vesměs tematicky či topologicky respektují současné názvy
v okolí, které většinou reflektují
historické názvy území či stávající
funkci. Například nová ulice Cyklistická, která odbočuje z Hejnické
ulice mezi rozptýlenou zástavbu
směrem k Mníšku, slouží dnes také
jako oblíbená cyklotrasa.


www.liberec.cz/rada
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Nové sportovní centrum Rekonstrukce tělocvičny
ZŠ Vrchlického a Sokolovská na náměstí Míru začala
Město Liberec 21. února zahájilo realizaci jednoho
z posledních projektů Integrovaného plánu rozvoje
města, projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ
Vrchlického a Sokolovská“.
Hana Vávrová, oddělení přípravy a řízení projektů
Předmětem projektu
je modernizace a rozšíření
prostor stávajících objektů,
ve kterých provozují činnost
partneři projektu, Sportovní klub stolního tenisu a Sport aerobik Liberec.
Realizací dojde k rekonstrukci některých původních stavebních prvků,
vzniknou dva nové taneční sály pro
aerobik, gymnastický sport, posilovna,
recepce a další zázemí s prostory využitelnými též pro sportování a cvičení
veřejnosti.
Stavbu provádí vítěz veřejné
zakázky, společnost UNISTAV, a. s., za
cenu 10,1 mil. Kč bez DPH. Technický
dozor investora
bude zajišťovat
společnost IBR
Consulting, s.r.o.
Projektovou

dokumentaci zpracovala firma STORING, spol. s r.o.
Projekt bude dokončen už letos
v červnu a věříme, že vybudováním
dojde k podpoře rozvoje infrastruktury v oblasti pohybově vzdělávacích
a volnočasových aktivit.
Tento projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec
– Atraktivní a kvalitní život v Liberci
a je spolufinancován z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.

Novou střechu, okna, zateplení, fasádu, nové rozvody,
podlahy, ale i sociální zařízení získá po rekonstrukci
tělocvična školy na náměstí Míru v Liberci-Ruprechticích,
která je odloučeným pracovištěm ZŠ Sokolovská.
Zuzana Minstrová

Projekt s názvem „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ patří mezi
závěrečné projekty IPRM, při kterých
budou využity dotace z Evropské unie.
Rekonstrukce byla zahájena 11. března,
ukončena má být letos v červenci.
Tělocvičnu, která je ve velmi špatném stavu, využívá ke sportovní výuce
dětí ZŠ Sokolovská. Rekonstrukce
přinese kvalitní zázemí pro tělesnou
výchovu, ale i prostory ke společnému
setkávání v rámci sportovních a volnočasových aktivit veřejnosti. V rámci
projektu bude též pořízeno vybavení
do nově vybudované posilovny.
„Rekonstrukci značně zchátralé tělocvičny jsem považovala
za velmi potřebnou. Proto jsem
od počátku projekt podporovala,“
vysvětlila primátorka města Martina
Rosenbergová. „Město navíc bude

v tomto případě investovat do vlastního majetku. Projekty, které se týkají
rekonstrukcí škol, považuji za nejdůležitější ze souborů projektů IPRM,“
zdůraznila. Rekonstrukce tělocvičny
nebyla zahrnuta v původním souboru
projektů IPRM – Atraktivní a kvalitní
život v Liberci. Mezi evropskými dotacemi podpořené stavby ji zařadilo až
současné vedení města, rekonstrukci
tělocvičny si přáli také rodiče školáků.
Stavbu bude provádět vítěz veřejné
zakázky společnost B & F, spol. s r. o.,
za cenu 12,3 mil. Kč s DPH. Technický
dozor investora bude zajišťovat společnost INVESTING CZ, spol. s r. o. Projektovou dokumentaci zpracovala firma
SUDOP Project Plzeň , a. s. Předpokládaná cena projektu byla 15,5 mil. Kč,
včetně DPH. Město tedy ušetřilo 3,2 mil.
Kč, což je cca 20 % ceny zakázky.

Inzerce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V NOVÝCH AUTOSALONECH

AUTO KOUTEK

s.r.o.

PROGRAM PRO CELOU RODINU:
• možnost prohlídky autosalonů vč. servisního zázemí
• předváděcí jízdy s modely všech značek
• soutěže o ceny (hlavní výhra zapůjčení luxusního automobilu
Hyundai i40 na víkend s plnou nádrží)
• nafukovací skákací hrad a další atrakce pro děti
• občerstvení zdarma
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Kde: areál společnosti Auto Koutek s.r.o.,
Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 1141

VSTUP ZDARMA
www.autokoutek.cz
k
k
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zadáno pro názory libereckých zastupitelů
Texty uvedené na této dvoustraně nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

Zastupitelský klub ČSSD
K problematice provozování
loterií v Liberci
V souvislosti s nadcházejícími volbami se
budou nejrůznější zájmové skupiny, hnutí či
jednotlivci snažit vytvořit z loterií (hazardu)
volební téma a budou navrhovat jeho omezení
či přímo zrušení. Tyto politické subjekty by ale
měly prezentovat i další nápady související
s fungováním města. Součástí návrhu na zákaz
či omezení loterií by tedy mělo být i vyřešení
problému nezaměstnanosti, která by zásahem
proti loteriím vznikla, což je konkrétně v případě uzavření všech heren zhruba 150–200 osob
(především žen).
Je třeba si uvědomit, že případné omezení
či přímo zákaz loterií rozhodně nevyřeší problematiku hazardu. Naopak, čím více se bude
útočit na společnosti, které loterie provozují
legálně, tím silnější budou ilegální provozo-

vatelé, od kterých nejenže město nedostane
60 milionů Kč ročně, ale navíc bude muset
vydávat nemalé prostředky na jejich potlačování. Provozovatelé ilegálních loterií navíc
budou moci peníze, které dnes platí státu
a městu formou daní, využít na podporu své
ilegální činnosti. Koneckonců, i za dob totality
(a tehdy měla policie a STB mnohem širší pravomoci než dnes) fungoval na území Liberecka
nelegální hazard a nebylo v moci státu s tím
cokoli dělat. A nezůstaneme-li pouze v České
republice, k největšímu rozmachu organizovaného zločinu v USA došlo v dobách prohibice.
Je tedy třeba všechny tyto skutečnosti pečlivě
zvážit a nerozhodovat o této problematice
zbrkle pod nátlakem nejrůznějších populistů.
Z těchto důvodů navrhuji jednání, které
zaručí, že téma loterií se v následujících komunálních volbách neobjeví a že nedojde k výše

uvedeným negativním jevům. V případě, že
zastupitelstvo města bude trvat na radikální
změně současné vyhlášky č. 8/2012, doporučuji spíše prosazovat zákaz loterií v celém
Liberci ke dni 30. 6. 2015, čímž se otázka loterií
přesune na nové zastupitelstvo, které bude
zvoleno na podzim 2014.
Je logické, aby o tom rozhodovalo nové
zastupitelstvo, jelikož případné omezení
či zákaz loterií bude zásahem do rozpočtu
města a bylo by přímo absurdní, aby o výpadku poměrně značného příjmu z rozpočtu pro
rok 2015 rozhodovalo zastupitelstvo, jehož
volební období končí rokem 2014. Navíc
se chce tématu loterií věnovat i nová vláda
a legislativně upravit celou tuto oblast, případná současná úprava by tedy nemusela být
v souladu se záměry vlády a musela by se
v budoucnu opět přepracovávat.

V případě, že ČSSD získá v nadcházejících
komunálních volbách v Liberci dostatečný
počet mandátů, doporučím novým zastupitelům ČSSD zahájit seriozní jednání týkající
se problematiky loterií, které by mělo vést
k jasným kriteriím pro provozovatele heren
v souladu s očekávanými legislativními úpravami (viz programové prohlášení vlády: vyšší
daňové příjmy z provozování loterií a jiných
podobných her, a to zefektivněním výběru
daní, včetně zamezení daňových úniků z provozu nelegálních loterií a her na internetu
atd.). Z peněz, které město Liberec každoročně získává od legálních provozovatelů loterií,
doporučím novým zastupitelům za ČSSD
navrhnout dotování městské hromadné dopravy tak, aby se zlevnilo jízdné místní dopravy
především pro občany města Liberec.

Ing. František Hruša, ČSSD

Volbu užšího řízení jsme proto opakovaně kritizovali na zastupitelstvu
i v médiích a jednali jsme o ní s předsedou představenstva dopravního podniku
Romanem Šotolou. Vedení dopravního
podniku původní zakázku stoplo kvůli
nesprávně nastavenému požadavku na
bankovní záruku a podruhé byla zakázka
vypsána již jako otevřené výběrové řízení,
jak jsme požadovali. Některé další problémy, jako byla příliš přísná kvalifikační
kritéria, se podařilo upravit v průběhu
soutěže, některé další problémy zůstaly,
ale největší problém byl díky našemu
podnětu odstraněn.
Do výběrového řízení se nakonec přihlásilo na jednu část zakázky devět a na
druhou část deset firem. Nejvýhodnější
nabídku pro obě části podala firma Colas
CZ, a to 236 mil. bez DPH. Výsledná
cena je na cca 75 % očekávané hodnoty. Nabídkové ceny mají v obou částech

dostatečný rozptyl svědčící o tom, že proběhla skutečná soutěž, a výsledná cena
nijak nevybočuje z cenového standardu
jiných velkých dopravních zakázek.
S využitím výsledků studie doc. Pavla
jsme spočítali, že změna metody výběrového řízení požadovaná Změnou pro
Liberec, přinesla úsporu až okolo 50
milionů korun.
Nejde o první případ velké zakázky
vypsané městskou společností nevhodným způsobem. Proto jsme podali návrh,
aby komise pro veřejné zakázky neposuzovala pouze zakázky města, ale také
významné veřejné zakázky vypisované
obchodními společnostmi s majoritním
podílem města. Tento návrh na jednání
podpořilo všech pět přítomných členů
této komise, rada města jej však zatím
nevyslyšela.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.,
Změna pro Liberec

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
Nová soutěž na opravu
tramvajové trati přinesla
úsporu desítek milionů
Zakázka na opravu tramvajové trati
mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou
byla vypisována nadvakrát. První soutěž
z jara 2013 jsme považovali za nevhodně
vypsanou a kritizovali jsme ji. Soutěž
byla poté zrušena, oficiálně díky administrativnímu pochybení. Dopravní podnik
ale vyšel našim námitkám do značné
míry vstříc a při druhém pokusu vypsal
zakázku už jako otevřené výběrové řízení.
Odhadujeme, že díky tomu mohl dopravní
podnik uspořit až okolo 50 milionů korun,
navíc se snížilo riziko, že by v budoucnu kontrola odhalila ve veřejné zakázce
zásadní pochybení.
Nejpodstatnější byl náš požadavek
na vypsání zakázky formou otevřeného
řízení. Původně bylo navrženo dvoukolové, tzv. užší řízení. V něm jsou nejdří-

ve vybrány firmy splňující požadavky,
a pouze tyto předvybrané firmy mohou
v druhém kole podat cenové nabídky.
V tento okamžik vzniká velké riziko, že se
firmy mezi sebou na ceně domluví, protože vědí, že nikdo jiný už cenovou nabídku
podat nemůže. Firmy do těchto soutěží
zároveň nerady chodí kvůli očekávání, že
jde o předem domluvenou hru.
V takových výběrových řízeních jsou
ceny takřka vždy vyšší než v otevřených
výběrových řízeních a ještě v nich je méně
uchazečů. Podle vlivné studie doc. Jana
Pavla z roku 2010 bývá v užších řízeních
v dopravních zakázkách v průměru o tři
uchazeče méně a dosahovaná cena bývá
o 12 % vyšší ve srovnání s otevřeným
výběrovým řízením. O tuto studii se ve
svých doporučeních opírala Národní ekonomická rada vlády (NERV) a její základní
výsledky jsou potvrzovány i na novějších
datech.

Představenstvo DPMLJ, a. s. (reakce na názor Jaromíra Baxy)
Chlubit se cizím peřím
V liberecké politice posledních let
si museli její aktéři a bohužel i všichni
občané zvyknout na neustálé napadání,
urážky a hádky. Co naplat, apelovat na
zdravý rozum a na to, že naše město nyní
potřebuje spíše věcné řešení problémů,
nemá zatím příliš velký úspěch. Myslel
jsem si, že nadcházející volby situaci
možná změní a současní nepřátelé na
život a na smrt pochopí, že voliči jsou už

z těch jejich žabomyších sporů a vzájemného obviňování unaveni a doufají, že
politici začnou dělat to, co se od nich očekává – rozumně a věcně spravovat naše
město. Jsem ale asi naivní, a proto jsem
byl poněkud zaskočen, když jsem si přečetl článek Jaromíra Baxy o výběrovém
řízení na rekonstrukci tramvajové trati.
Pan zastupitel Baxa v něm, oproti
jiným svým článkům, přiznává, že díky
dobře připravenému výběrovému řízení

ušetřil DPMLJ, a tím i město, více než 50
mil., ale zároveň dodává, že je to zásluhou
Změny pro Liberec, kterou v zastupitelstvu reprezentuje. Zajímavá teze, plně
odpovídající politice některých libereckých zastupitelů, kteří tvrdí, že za vše
špatné mohou ti druzí, kdežto úspěchy
jsou jen jejich zásluhou. Proti demagogii se dá ale bojovat jen těžko a pomalu
a jedinou možností je trpělivě opakovat
jasná fakta.

DPMLJ přijal již na jaře roku 2012
novou vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek, kterou iniciovalo vedení
města a nové představenstvo DPMLJ,
a která vychází z dokumentů přijatých
v Semilech a Hrádku nad Nisou. Díky této
směrnici, o níž možná kolegové ze ZpL ani
nevědí, protože je zajímá jen to, co se jim
hodí, ušetřil DPLMJ významné finanční
prostředky, které se dají počítat v řádu
milionů.  Dokončení na násl. straně.
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Vedení DPMLJ, a. s. (reakce na názor Jaromíra Baxy)

Zastupitelský klub KSČM

Úspora na zakázce se netvoří
zadávacím postupem
Ty tam jsou doby losování ve veřejných
zakázkách. Tzv. užší řízení je dnes stejně transparentní a rovnocenné pro všechny dodavatele
jako řízení otevřené. Všichni zájemci, kteří
prokážou kvalifikaci, tedy svoji schopnost
zakázku realizovat, jsou následně vyzváni
k podání cenové nabídky. U projekčně náročnějších staveb je pak dalším ryze praktickým
důvodem možnost zahájit výběr dodavatele
souběžně s dokončováním příslušné dokumentace. A ještě jeden aspekt je u užšího řízení
velmi podstatný. S ohledem na jeho rozvrstvení
se zadavatel nemůže dostat do situace, že by
musel kvůli nesplnění kvalifikace vylučovat
uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.
Operovat s potenciálním rizikem domluvy
dodavatelů v užším řízení je pak jen svévolným
podsouváním nezákonného jednání. Pokud
bychom vůbec takovéto uvažování připustili,
pak v případě velkých a specializovaných
staveb takováto hrozba rozhodně nezávisí na
druhu zvoleného zadávacího postupu.
Vzhledem k náročnosti realizace obou
modernizovaných úseků tramvajové trati mezi
Libercem a Jabloncem nad Nisou a s vědomím
složitosti jakéhokoliv předmětného výběrového řízení nechtěl DPMLJ ohrozit přidělenou
dotaci otálením se soutěží na zhotovitele.
V první fázi po zhodnocení připravenosti
dokumentace tedy zvolil užší řízení. Konce
příslušných dotačních projektů jsou naprosto
striktně stanoveny na 30. 6. 2015. A stavební
práce budou dramaticky zasahovat do podoby
tramvajového spojení mezi oběma městy. Čím
méně času bude na jejich provádění, tím bude
tento zásah citelnější. Bohužel musel dopravní

podnik kvůli chybě externího administrátora
užší řízení zrušit. V dané chvíli ho však již
nebylo z časových důvodů možné opakovat.
Jediným řešením tak bylo vypsat otevřené
řízení, které v úhrnu zákonných časových lhůt
vychází jako významně kratší.
A ještě několik faktů z průběhu zakázky.
V původním řízení bylo na obě části vypsané
zakázky předloženo celkem 18 žádostí o účast.
V následném pak přišlo celkem 19 nabídek.
Uchazeč, který nabídl nejnižší cenu v otevřeném řízení, se účastnil i užšího řízení. Různé
řízení tedy neznamenalo významnější nárůst
zájmu o zakázku. Celková vítězná cena za obě
části je o 39 milionů nižší, než byla předpokládaná hodnota.
Pokud by chtěl někdo tvrdit, že by v případné druhé fázi užšího řízení nabídl vítězný
uchazeč vyšší cenu, když se předmět zakázky
neměnil, bylo by to přinejmenším troufalé.
Spekulace o vyšší ceně z užšího řízení je
tedy zcela nepodložená a vlastně poškozuje
vítězného uchazeče. Tím se ovšem i teoretická
úspora z opakovaného výběrového řízení ve
výši 50 milionů stává mírně řešeno pochybnou.
Také nelze pominout, že celková úspěšnost
zadávacího řízení závisí zejména na vhodně
zvolených zadávacích podmínkách. A ty
jsou tvořeny širokým spektrem skutečností
od požadavků na technickou odbornost po
obchodní a smluvní podmínky. Jejich prostřednictvím tak vedle vlastního položkového rozpočtu vzniká pro uchazeče prostor, ve kterém
zpracovávají svoji nabídkovou cenu.
Výběrové řízení na modernizaci dvou
úseků tramvajové trati skutečně bylo úspěšné.
Ovšem volba druhu řízení na tom evidentně
nemá žádný zachytitelný podíl.

Stahování materiálů z projednání zastupitelstvem města
Na jednání únorového zastupitelstva byl
mimo jiné zařazen bod č. 7 – Žádost MCU
Koloseum o zrušení předkupního práva
SML na nemovitosti – budovu Kolosea
a přilehlých pozemků Liberci-Pavlovicích.
MCU Koloseum, původně MCU Universium, zakoupilo na základě kupní smlouvy
budovu Kolosea a přilehlé pozemky. Této
majetkoprávní operaci předcházelo několikaleté užívání budovy MCU na základě
nájemní smlouvy. Budova byla původně ve
správě Parku kultury Lidové sady, jehož tehdejší ředitel také budovu jako nepotřebnou
MCU předával.
Kupní smlouva kromě předkupního
práva pro SML obsahovala i zástavní právo.
To bylo na základě žádosti MCU vymazáno,
neboť omezovalo možnost čerpat dotace
a příspěvky. Předkupní právo na odkup
města za 1 Kč bylo zachováno a je zapsáno
jako právo věcné v katastru nemovitostí.
V samotné kupní smlouvě byl s ohledem
na převod za 1 Kč vymezen rozsah sociálních služeb, které se MCU zavázalo po
dobu dvaceti let naplňovat, po tom by bylo
možno předkupní právo vymazat.
V kupní smlouvě je uvedena cena nemovitostí podle znaleckého posudku ve výši
7 302 890 Kč. Plnění podmínek kupní smlouvy, tedy zajišťování sociálních služeb, je kontrolováno jak městem Liberec, tak v minulém

Chlubit se cizím peřím
Pokračování z předchozí strany.
Jen například při VŘ na úpravu zeleně
kolem tramvajových tratí byla vysoutěžená cena poloviční oproti původní smlouvě.
Podobně v těchto letech klesal i příspěvek
města, který je dnes o 30 milionů nižší,
než byl v letech 2009/2010, aniž by přitom
klesla kvalita poskytovaných služeb.
V tomto duchu jsme od počátku připravovali i výběrové řízení na největší
investiční akci posledních let, kterou
kolegové ze Změny pro Liberec neustále napadali a zpochybňovali. V rámci
tohoto nového přístupu bylo vedení
DPMLJ zavázáno představenstvem, aby
přípravu VŘ diskutovalo nejen s právníky a poskytovatelem dotace, ale i širší

odbornou veřejností. I když se tím celý
proces výrazně protáhl, výsledek je velmi
uspokojivý. Rád bych proto touto cestou
poděkoval všem těm, kteří se na něm
podíleli.
Nebudu je zde vyjmenovávat, protože jde o desítky lidí, kteří dobře odvedli
svojí práci a nemusí se chlubit cizím
peřím. Je mi jen líto, že jejich pečlivá
práce byla zneužita k politickému boji.
Jenom čekám, až se v blízké či vzdálené
budoucnosti dozvíme, že těch minimálně
300 milionů za reemisi dluhopisů ušetřil
městu někdo ze Změny pro Liberec nebo
že hlavní zásluhu na vybudování galerie
ve starých libereckých lázních má také
tento politický subjekt.
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

volebním období i kontrolním výborem.
Zastupitelský klub KSČM chápe potřebu
investic do budovy Kolosea a nemožnost,
nebo velmi omezenou možnost, čerpat
dotace na objekt, který je jím zatížen. Zdá se
nám však nesprávné vyřešit celou záležitost
jen prostým zrušením předkupního práva.
Připravili jsme a byli jsme připraveni
předložit zastupitelům k uvážení a rozhodnutí tyto varianty změny kupní smlouvy:
a) Vypořádání předkupního práva
(výmaz) a to tak, že MCU se z něho tzv.
vyplatí – zaplatí cenu stanovenou ZP, asi
by byla modifikovaná, neboť se souhlasem
SML byly některé pozemky prodány – např.
pod trafostanicí.
b) Změna smlouvy tak, aby se částka
stanovená v ZP umořovala, rozpouštěla
v letech, tím by se snižovala s tím, že by
bylo v průběhu doby možno neumořený
podíl na kupní ceně kdykoli zaplatit.
Vzhledem k tomu, že k projednání bodu
č. 7 – zrušení předkupního práva nedošlo,
nemohli jsme své stanovisko přednést.
Bodů, které jsou nejprve na pořad jednání
zastupitelstva navrženy a následně před
samotným jednáním staženy z projednání,
v poslední době přibývá. Podle našeho
názoru je to škoda, neboť se vedení města,
ani veřejnost, vlastně nedozví, co si ostatní
zastupitelé o věci vlastně myslí a co navr
Mgr. Věra Skřivánková,
hují.

zastupitelka KSČM

Klub nezávislých zastupitelů 
Zprávy kontrolního výboru by
neměly být zapomenuty – II.
V minulém čísle radničního Zpravodaje
jsem slíbil čtenářům poskytnout informace
o obsahu závěrečné zprávy kontrolního výboru
k výběrovému řízení na poskytnutí revolvingového úvěru. Zprávu zpracovala pracovní
skupina kontrolního výboru, kterou jsem vedl.
Přestože finální výsledek není tak hrozivý jako
v případě výběrového řízení na zhotovitele
stavby MŠ F. L. Věka, o které jsem psal minule,
nelze ignorovat některé chyby, ke kterým při
výběrovém řízení došlo. A nelze opomenout
ani nezřídka se vyskytující „podivnosti“.
V případě výběrového řízení na poskytovatele revolvingového úvěru konstatoval
kontrolní výbor porušení zákona o veřejných
zakázkách. V průběhu výběrového řízení
došlo k použití institutu tzv. jednacího řízení
bez uveřejnění (tedy k faktickému oslovení
pouze jednoho uchazeče). JŘBÚ však může
být použito pouze v případě, že v průběhu
jednotlivých kol výběrových řízení nedojde
k podstatným změnám zadávacích podmínek. A to se v tomto případě bohužel stalo.
Zadavatel v průběhu výběrového řízení změnil
jak požadovanou výši úvěru, tak i požadovaný
způsob jeho zajištění. Stěží si lze v případě
úvěrování představit podstatnější změnu parametrů, která má vliv na úrokovou sazbu, neboť
jak výše úvěru, tak i zajištění mají přímou
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vazbu na posouzení rizika, a tedy i faktickou
„cenu“ úvěru.
Varováním pro budoucnost by mělo být
zjištění kontrolního výboru, že text zadávacích podmínek schválených radou města byl
následně pozměněn a upraven poradenskou
společností Compet Consult a v pozměněné
podobě zveřejněn, avšak již bez vědomí rady
města, která finální upravenou verzi zadávacích podmínek v upravené podobě nikdy
neschválila.
Z pohledu dosaženého výsledku, kterým
bylo poskytnutí úvěru bez zajištění zástavou
nemovitostí, je rovněž zajímavé, že to byl
právě odbor ekonomiky v čele s ekonomickým
náměstkem Šolcem, který v prvních kolech
výběrového řízení zcela dobrovolně, a jak se
později ukázalo, i zcela zbytečně, nabízel uchazečům možnost zástavy liberecké arény, včetně
přilehlých pozemků. A největší podivností je,
že v závěrečném kole, ve kterém byl v rámci
zmíněného JŘBÚ osloven již pouze jeden
uchazeč, obdrželo město nabídky uchazečů
dvou. Vrcholným zmarem celého výběrového
řízení je pak podoba závěrečného protokolu,
jehož text končí snad nedopatřením kdesi
uprostřed rozepsané věty právě v okamžiku,
kdy autor protokolu zdůvodňuje oprávněnost
použití mimořádného prostředku oslovení jen
Ing. Mgr. Petr Černý,
jednoho uchazeče.
předseda klubu nezávislých zastupitelů
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Komise občanských obřadů
Komise pro občanské obřady a záležitosti se zabývá jednou
z nejkrásnějších činností. Komise má nyní patnáct členek.
Irena Jirásková
Rozsah činnosti je velmi rozmanitý a náročný na čas. Přináší ale členkám milou příležitost oslovit jménem
magistrátu města Liberec všechny
generace libereckých občanů.
Uznání rodičů za krásný obřad
vítání občánků je velmi časté. Je
škoda, že v rámci šetření finančních
prostředků nemáme kytičku pro
maminky, ale dárek pro děti potěší.
Ne ve všech městech v naší republice je tento obřad konán. Obřady spojené s ukončením studia a oceňování
bezpříspěvkových dárců krve konané
v historické, obřadní síni jsou velmi
důstojné.
Možnost popřát štěstí, spokojenost
a zdraví těm, kteří slaví zlatou nebo
diamantovou svatbu, jakož i příležitost popřát a předat dárkový balíček
jubilantům při významných životních
jubileích, jako je dosažení 90 a více
let, přináší členkám zajímavou možnost nejen vyslechnout různé lidské

Od 1. 1. 2014 problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález
obci, na jejímž území byl nalezen. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do tří let od jejího odevzdání,
připadá věc do vlastnictví obce. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se
příběhy, ale také upozornit příslušné předávají vždy na Magistrát města Liberec. Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván
odbory na konkrétní životní situaci odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby
navštívených jubilantů.
prokázal, že mu věc náleží.

Vítání občánků
- 92 obřadů pro cca 747 dětí
Obřady k ukončení studia
- 66 obřadů pro 1 172 absolventů ze
17 libereckých středních škol.
Celkem předáno:
- 11 absolventských diplomů
- 829 maturitních vysvědčení
- 317 výučních listů
- 15 vysvědčení o závěrečné zkoušce
Oceňování bezpříspěvkových
dárců krve
- 5 obřadů pro 287 dárců krve
Jubilejní svatby
- 9 zlatých, 1 diamantová v obřadní síni
- 1 zlatá, 1 diamantová v soukromí
Gratulace jubilantům
- osobně u příležitosti 90, 95 a více
let: 230 jubilantů
- gratulace poštou u příležitosti
91–94 let: 334 jubilantů

přišlo do redakce

Odpovědi na dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje,
postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu.
E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz
parčík fügnerova
Chtěla bych touto cestou upozornit
na rádoby veřejné toalety v Liberci na
terminálu ve Fügnerově ulici.
V parčíku hned vedle sedaček pro
děti si chodí muži ulevovat. Kolem se
line odér, nehledě na to, že nedaleko
odtud jsou veřejné toalety. Nedávno
jsem tudy šla se svojí malou neteří
a sama mě upozornila na to, že tam
nějaký pán má rozepnuté kalhoty.
Nově máme na terminálu policisty,
tak si myslím, že by toto měli pokutovat. Je to nevhodné chování a nejsme
zvířata v zoo. Měly by se za to dávat
pokuty všude. Zde to však překračuje
všechny meze.
Marie, Liberec
Popisované nevhodné chování řeší
liberečtí strážníci bohužel často. Rád
bych Vám blíže popsal působení městské
policie na terminálu MHD.
Mezi denní činnosti strážníků Městské
policie Liberec v prostorách ul. Fügnerova patří právě kontrola Vámi zmiňovaného parčíku. Na terminále MHD je 24

Ztráty a nálezy

informace / DOTAZY

Seznam věcí nalezených od 1. ledna 2014
54/14

Systém na monitorování hladiny glukózy v krvi – 11 ks

26. 2. 2014

53/14

Imobilizér + flash disk

26. 2. 2014

52/14

Klíče – 4 ks

22. 2. 2014

50/14

Mobilní telefon

20. 2. 2014

45/14

Peněženka – Marcela Zahrádková

14. 2. 2014

43/14

Svazek klíčů

11. 2. 2014

42/14

Finanční hotovost

10. 2. 2014

40/14

Klíče 6 ks

10. 2. 2014

39/14

Nálezy DPMLJ – jedna rukavice, čepice, klíč, 3 ks knih, klíče, peněženka

10. 2. 2014

38/14

Nálezy DPMLJ – igelitová taška s čepicí, reproduktor, sportovní taška

6. 2. 2014

37/14

Kabelka s obsahem

4. 2. 2014

36/14

Nálezy DPMLJ (rukavice, Tipkarta – Jan Novák)

3. 2. 2014

34/14

Klíče

30. 1. 2014

33/14

Nálezy DPMLJ – rukavice, dětské rukavice, brýle, rukavice

30. 1. 2014

30/14

Nálezy DPMLJ (žákovský průkaz - Guang Anh Brei, dětské rukavice)

27. 1. 2014

29/14

Žákovský průkaz – Jan Novotný

27. 1. 2014

28/14

Nálezy na MML – náramek

24. 1. 2014

27/14

Kočárek

24. 1. 2014

24/14

Nálezy České dráhy (mobilní telefon, vysvědčení – Miroslav Radouš)

23. 1. 2014

23/14

Jízdní kolo

22. 1. 2014

20/14

Pokladna, plechový šuplík

20. 1. 2014

19/14

Peněženka – Daniel Džobák

20. 1. 2014

18/14

Náramek s přívěsky

20. 1. 2014

17/14

Nálezy DPMLJ (2x čepice, rukavice, SIM karta, pouzdro, zničený mobil)

20. 1. 2014

16/14

Žákovský průkaz – Kateřina Hásková

17. 1. 2014

13/14

Nálezy DPMLJ (hodinky, taška s obsahem, krabice s obuví, mobil)

16. 1. 2014

12/14

Nálezy DPMLJ (MP4 přehrávač, plzeňská MHD karta, náušnice, taška, klíče)

13. 1. 2014

9/14

Mobilní telefon

9. 1. 2014

8/14

Klíče

9. 1. 2014

3/14

Nálezy DPMLJ (čepice, peněženka, klíče, mobilní telefon, deštník)

6. 1. 2014

1/14

Finanční hotovost

2. 1. 2014

hodin denně dvoučlenná hlídka, která se
pohybuje v celém úseku ul. Fügnerova
Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 224 948).
a nejbližšího okolí, jako je např. Soukenné Seznam naleznete také na www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/ztraty-nalezy/.
náměstí. Činnost hlídek je mj. zaměřena
na zabránění protiprávního jednání osob,
které se zde zdržují.
Močení na veřejnosti je přestupek
proti veřejnému pořádku, který strážníci
v rámci svých pravomocí samozřejmě
řeší. Vždy však pouze v případě, že
takové jednání hlídka zaznamená, nebo
přijme oznámení o jeho konání. Strážníci
několikrát denně vykazují osoby, které
se v prostoru terminálu MHD nevhodně
chovají, udělují blokové pokuty a mj.
také odebírají alkohol, jehož konzumace
Otevření budovy vzkříšených libereckých lázní je jednou z nejdůleje v tomto prostoru zakázána městskou
žitějších událostí letošního roku. Monumentální budova byla díky návyhláškou.
ročné rekonstrukci, kterou zajistilo město Liberec, zachráněna a našla
Případu, který popisujete, bohužel
nový smysl života.
nebyla hlídka strážníků přítomna, proto
U příležitosti otevření galerie v této historické budově vydalo měsnemohla zakročit. Pokud byste se ještě
to Liberec, odbor sportu a cestovního ruchu, knihu „LÁZNĚ Oblastní
setkala s podobným jednáním, můžete
galerie Liberec“ s podtitulem Proměna libereckých lázní. Kolektiv
využít telefonní číslo liberecké městské
autorů s editory Janem Pikousem a Markem Řeháčkem vytvořili fotopolicie 488 578 111, nebo přímo tísňografickou retrospektivní publikaci, kde se na 144 stranách věnují univé volání 156, a celou situaci oznámit
kátní liberecké budově. Kniha je v prodeji v Městském informačním
k řešení.
 Ředitel Městské policie
centru Liberec a v samotných lázních od 28. února. Cena je 289 korun.

Liberec Ladislav Krajčík

Kniha k otevření galerie v lázních

dobrovolní hasiči
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Dobrovolní hasiči z Vratislavic letos oslaví
buď 145 nebo 178 let své existence

Podle dosud platných dat existuje SDH Vratislavice nad Nisou už téměř 145 let, ale pokud se potvrdí údaje z kroniky obce,
kde se první zmínka o hasičích objevuje ještě o 33 let dříve, oslaví letos Vratislavičtí úctyhodných 178 let.
Jan Vrabec
Maximálně vytěžovaná výjezdová jednotka a veleúspěšná sportovní
mládež. Tak by se dal ve zkratce představit Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Vratislavice nad Nisou. Hasiči z Vratislavic loni
absolvovali celkem 78 výjezdů, což bylo
nejvíc ze všech dobrovolných jednotek
na území města, a mládežníci vybojovali
dohromady osm medailí v soutěžních
disciplínách hasičského sportu.
Výjezdovou jednotku SDH Vratislavice nad Nisou tvoří dvaadvacet
členů s různou odbornou způsobilostí. „V našem případě je to pět velitelů,
devět řidičů–strojníků, čtyři technici
chemicko-technické služby, patnáct
nositelů dýchací techniky, devět
obsluhovatelů motorových a rozbrušovacích pil, jedenáct obsluhovatelů
vysokozdvižných plošin a čtyři vůdci
malého plavidla,“ vypočetl velitel jednotky Marek Petr Míka.
V požární zbrojnici sboru jsou připraveny k akci dvě cisternové automobilové stříkačky, dopravní automobil, vysokozdvižná plošina, požární záchranný
člun a také jeden nafukovací člun. Tuto
výbavu Vratislavičtí v loňském roce
využili při výjezdech hned osmasedmdesátkrát. „Jednalo se o devětapadesát

požárů, deset technických zásahů, pět 1981. A od té doby se samozřejmě zapsaných 28 dětí. Nejmladší členové
odčerpávání vody a čtyři taktická cviče- mnohé změnilo. „Zatímco na začátku se loni poprvé zúčastnili Festivalu příní,“ upřesnil velitel jednotky.
šlo jen o požární výcvik malé skupinky pravek mladých hasičů, kde se předvedlo osm kolektivů z celého okresu,
přičemž vítězství si odnesli všichni.
„Mimo pravidelných kroužků jsme
loni uspořádali celodenní výlet vlakem
do Motýlího domu v německém Jonsdorfu, na jedno odpoledne jsme
navštívili liberecký Dinopark a IQ park
v Babylonu, a v květnu jsme uspořádali
každoroční Hasičské odpoledne ke Dni
dětí. O prázdninách jsme pak uskutečnili plánovaný letní příměstský tábor
pro 29 dětí a na podzim jsme připravili
víkendové soustředění pro 30 mladých
hasičů na chatě MUHU v Jindřichově
u Lučan nad Nisou. Poslední organiděti vozí medaile
mladých chlapců z místní školy, dnes zovanou akcí byl dvoudenní podzimní
Členskou základnu sboru tvoří mezi členy najdete také dvacet děvčat příměstský tábor, kterého se zúčastnilo
kromě šedesáti dospělých také sedm- a z malé skupinky je rázem sedmdesát 19 dětí,“ vyjmenoval velitel jednotky.
Jednotka také pro Městský obvod
desát dětí. A právě mládež dělá sboru dětí,“ konstatoval Marek Petr Míka.
skvělou reklamu v disciplínách hasičV roce 2010 navíc sbor zřídil dlouho Vratislavice nad Nisou zajišťuje požární
ského sportu, kde pravidelně dobývá žádaný zájmový kroužek nové věkové hlídku při pálení čarodějnic, stanoviště
nejvyšší příčky. Jen v roce 2013 rok skupiny od 5 do 6 let, tzv. „příprav- s úkoly při Dětském dnu a ukázku techzískali Vratislavičtí pět zlatých, jednu ku“. V rámci něj rodiče každou středu niky při Vratislavických slavnostech.
stříbrnou a dvě bronzové medaile.
doprovází své předškolní ratolesti na V rámci preventivně výchovné činnosPrvní zápis o založení kolektivu pětačtyřicetiminutový kroužek, kde ti pak sbor zajišťuje Den otevřených
hasičské mládeže se přitom v SDH děti formou hry získávají hasičskou dveří pro ZŠ Vratislavice nad Nisou a MŠ
Vratislavice nad Nisou objevil až v roce všestrannost. Ve dvou schůzkách je Sídliště.

Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru 

(viz str. 11)

Odbor ekonomiky a odbor právní v žádném případě nesouhlasí se zjištěními, které jsou podle protokolu kontrolního výboru
v rozporu s §23 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, a týkají se změny zadávacích podmínek.
Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec

Veřejná zakázka na poskytování úvěru je
velmi specifická zakázka, která se v mnoha
ohledech liší od standardních veřejných
soutěží (stavební dodávky atd.).
Při poskytování úvěru je nejdůležitějším
kritériem pro případného uchazeče-poskytovatele úvěru tzv. kreditní riziko zadavatele, tj. zda je tento vůbec schopen půjčené
prostředky vrátit. Teprve v druhém pořadí
je zvažována nabídková cena (úrok + další
poplatky), kterou poskytovatel úvěru chce
obdržet jako odměnu za poskytnutí úvěru.
Předmětná veřejná zakázka byla nejprve vypsána jako otevřené výběrové řízení.
V rámci toho bylo kreditní riziko zadavatele
v kombinaci se zadávacími podmínkami ze
strany peněžních ústavů vyhodnoceno jako
neakceptovatelné pro poskytnutí úvěru.
O tom nejlépe svědčí fakt, že se žádný
uchazeč nepřihlásil. Bylo tedy zřejmé, že
kreditní riziko je pro banku příliš vysoké.

Následně tedy SML přistoupilo k realizaci JŘBU, kde byla větší šance, že na základě
individuálních jednání s případnými uchazeči dojde k požadovanému poskytnutí
úvěru. Zadavatel zcela logicky, pokud chtěl
opravdu financování zajistit, mírně upravil
zadávací podmínky, aby vůbec byla nějaká
šance na získání požadovaného financování a bylo vůbec o čem jednat.
Jednání v rámci JŘBU o naprosto shodných podmínkách by bylo absolutně nereálné. Přestože bylo osloveno a postupně
jednáno s devíti významnými finančními
institucemi (KB, ČS, ČSOB, RFB, UNl, GE),
SML nakonec neobdrželo ani v tomto řízení
žádnou nabídku. Opět jediným důvodem
bylo příliš velké kreditní riziko v kombinaci se zadávacími podmínkami. Z toho je
naprosto zřejmé, že snížení limitu o 25 %
nebo požadavek na zajištění nemovitostí
do výše 50 mil. Kč absolutně neovlivnilo

potencionální uchazeče z řad finančních
institucí. Procentuální změna v hodnotících
kritériích byla pak už jen logickým zohledněním nově upravených podmínek.
O podstatné změně podmínek by se
dalo hovořit jen tehdy, kdyby bylo skutečně ovlivněno kreditní riziko tak, že by se
negativní postoj peněžních ústavů změnil.
V tomto případě by to snad mohlo být
způsobeno nějakým náhlým a neočekávaným příjmem na účet města v řádech
sta milionů nebo právě výraznou změnou
zadávacích podmínek. K žádnému mimořádnému vylepšení finanční situace v době
vypisování výběrových řízení nedošlo, spíše
naopak tato se zhoršila, neboť likvidita
se postupem času, tak jak SML nebylo
schopno platit závazky, na které se mu
nedařilo získat předmětný úvěr, dostávala
pod úroveň ohrožující solventnost města.
Tudíž za této situace by musely být pod-

mínky v zadávací dokumentaci upraveny,
aby přilákaly nějakého zájemce, např. tak,
že požadované zajištění nemovitostí bude
vysoce překračovat požadovaný limit úvěru
nebo úvěr bude zajištěn ručitelským prohlášením státu nebo jiného velmi bonitního
subjektu, event. zajištěním peněžními prostředky, a to do výše limitu úvěru. V takovém případě by se mohlo hovořit o změně,
kterou je možno považovat za podstatnou
a s dopadem na potencionální počet
uchazečů. K tomu však upravené zadávací
podmínky v žádném případě nesměřovaly.
Na základě výše popsaného byly podmínky v jednotlivých kolech a formách
výběrového řízení naprosto v souladu se
zákonem a provedené změny v zadávací
dokumentaci byly vzhledem ke kreditnímu
riziku města naprosto marginální, a tudíž
nemohly mít za následek ovlivnění počtu
účastníků výběrového řízení.
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Pořady v Lidových sadech
Vybrané pořady Kulturního centra Lidové sady.
Sobota 29. března, 16.00
LIBEREC PRO ČLOVĚKA V TÍSNI
Charitativní hudební festival,
jehož výtěžek bude věnován na
projekty organizace Člověk v tísni.
Vystoupí kapely: R+ Members
Club, Kohout plaší smrt, Těla, Exil 51,
V.A.R., Act of god, Source of sadness,
Instorm.

Čtvrtek 10. dubna, 19.00
8. abonentní koncert 55. sezony
komorní hudby. JIŘÍ BÁRTA – violoncello a TEREZIE FIALOVÁ – klavír.
Oslava české hudby par excellence.

Čtvrtek 17. dubna, 19.30
Divadlo MALÉhRY – BIOSTORY –
kdo hledá, najde ... (Experimentální
studio)
Komedie o tom, jak se na jedné
Sobota 5. dubna, 10.00–16.00
straně viditelně prospěšná idea může
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Prodejní trhy, tvůrčí dílny pro malé v rukou „nepravých“ stát pastí pro ty
i velké, vystoupení dětských sborů, slabší, hledající.
pohádkové představení pro nejmenHrají: Daniela Zbytovská, Barbora
ší, za příznivého počasí bude jezdit Seidlová a Nikola Zbytovská.
vláček v dětském koutku.
Režie: MALÉhRY.

Aprílový koncert v ZUŠ

Aprílový koncert Pěveckého sboru Ještěd 6. dubna od 18.00
Pro pobavení a příjemnou
náladu a přitom i zážitek ze sborového zpívání přijďte v neděli 6.
4. 2014 v podvečer před šestou
hodinou do ZUŠ Liberec.
Pásmo zpěvu a scének je ohlédnutím za slávou Libereckých výstavních
trhů a za jejich kulturním doprovodným programem.

Účinkuje Pěvecký sbor Ještěd Liberec (dále PSJ) a host – Jiří Štědroň –
živě (a mnozí další umělci a osobnosti
v zastoupení členy PSJ). Sympatizanti
i zájemci o sborové zpívání sledujte
www.jested-choir.cz.
Jménem celého sboru vás zve Petr
Kadlas, člen výboru Pěveckého sboru
Ještěd Liberec.

Program klubu seniorů

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

19. 3. / 13.30

Jarní turnaj v šipkách pro
seniory

Sál – suterén

26. 3. / 15.00

Alzheimerova choroba
Přednáška MUDr. A. Jiroudkové

Cen. klub sen.
3. patro

27. 3. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

28. 3. / 10.00

Giuseppe Verdi – Trubadúr
Povídání o opeře v Divadelní
kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá klubovna,
5. patro

1. 4. / 14.00

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

2. 4. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Sedm divů světa

Cen. klub sen.
3. patro

9. 4. / 10.00

Den seniorského humoru
s Helenou Růžičkovou

Cen. klub sen.
3. patro

10. 4. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

15. 4. / 14.00

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

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 v suterénu.
Nutno přihlásit se předem. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo18.00.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!
Sportovní klub stolního tenisu ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT
nabízí všem seniorům celoroční hraní stolního tenisu v Tipsport aréně každé úterý
a pátek od 9.30 do 12.30 hodin. Paušální pololetní poplatek pro jednotlivce je 500 Kč.
Kontaktní osoba: Milada Heřtová, telefon 720 179 665 nebo 731 966 148.

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

Důležité bylo zachovat rodinu pohromadě
Sociální pracovníci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec seznamují veřejnost s dalším příběhem z miniseriálu
kazuistik klientů.
Jana Kulhánková, Jana Špringlová – odbor sociální péče
Kam složit hlavu… tuto otázku
si kladli rodiče s osmi nezletilými
dětmi, posléze sociální pracovníci
oddělení sociálně-právní ochrany
dětí a oddělení sociálních činností, když se na ně obrátili s žádostí
o pomoc.
Mladá desetičlenná rodina se
přestěhovala ze 140 km vzdáleného města do blízkosti Liberce bez
předem zajištěného bydlení, práce,
školy pro děti, lékaře a zaměstnání.
V původním bydlišti rodina pobírala
sociální dávky a především užívala
nájemní formu bydlení. Důvodem
náhlého opuštění domova bylo pro
rodinu nevyhovující bydlení v lokalitě, kde soužití s tamními obyvateli
bylo údajně problematické, a užívaný byt byl plný štěnic.
Rodina nebyla pro pracovnice
oddělení sociálně-právní ochrany

dětí neznámá, v minulosti se často
stěhovala z různých důvodů, proto
nebylo překvapením, když se po
nějaké době vrátila zpět do Liberce.
Problémem číslo jedna však bylo
zajištění bydlení a v souvislosti
s ním pokrytí jeho nákladů.
Situaci komplikovala skutečnost,
že rodiče s dětmi neměli v Liberci
trvalé bydliště. Prozatímně žili střídavě u příbuzných nebo část rodiny
odděleně na ubytovně bez možnosti
topení, s elektřinou ve špatném technickém stavu, bez osvětlení, pouze
s jednou funkční zásuvkou a nedostatečným hygienickým zázemím.
Mnozí občané ani netuší, že
ubytovny takto početnou rodinu
nejsou schopné ubytovat a realitní
kanceláře požadují kauci a provizi.
Situaci komplikoval i fakt, že rodina
je u některých vlastníků nemovitostí

známá a už jim nejsou ochotni byt
pronajmout.
Pro sociální pracovníky začal boj
s časem. Život nezletilých dětí byl
rozhodnutím rodičů ohrožen v jejich
zdárném vývoji.
Dospělým i dětem bylo sociálními pracovníky zajištěno pokrytí
základních životních potřeb, ošacení, podání žádostí o sociální dávky
včetně komunikace s úřadem práce,
dohled nad zápisem do základní
školy a plnění povinné školní docházky dětí a součinnost s pediatrem.
Dále byla rodině poskytnuta pomoc při ukončení původní
nájemní smlouvy u předchozího
pronajímatele bytu, u změny trvalého bydliště rodičů a dětí, podání
žádostí o městské byty a při doprovodu na prohlídky bytů. Pro zajištění
bydlení rodiny byly sociálními pra-

covníky oslovovány realitní kanceláře a správci nemovitostí.
Do 14 dnů byla velmi náročná
práce sociálních pracovníků korunována zaslouženým úspěchem.
Pro rodinu byl zajištěn nájemní byt
3+1 v lokalitě s pokrytím dostupných služeb. A tím nejdůležitějším
výsledkem je, že rodina zůstává
pohromadě.
Sociální pracovníci i nadále rodině
poskytují poradenství, pomoc
a vedení při zvládání životních situací. Pokud se v této kazuistice
poznává správce nemovitostí, nechť
touto cestou přijme poděkování od
sociálních pracovníků Magistrátu
města Liberec za vstřícnost a ochotu
dát početné rodině novou šanci.
Čtenáři jistě pochopí zachování
nutné anonymity zúčastněných
stran.

pozvánky / informace
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Volací znak SALAKUŠKA
Je to už dávno, co byla
v Liberci dislokována tzv.
Plukovní škola 158. radiotechnického pluku, kde byli
nově nastoupivší branci cvičeni na své budoucí funkce
u útvarů protivzdušné
obrany státu.
Když později s reorganizací radiotechnického
vojska v roce 1961 Plukovní škola zanikla, byli branci cvičeni již přímo u svých kmenových
útvarů. Mnoho dalších zajímavostí
a podrobností o těchto útvarech se
nyní můžete dočíst ve vzpomínkové
knize o historii a činnosti radiotechnického vojska v Čechách. Kniha
Volací znak SALAKUŠKA dává nahlédnout do počátků budování prvních
hlásných útvarů, využívajících především systém vidových hlásek až po

radiotechnické prapory.
Součástí knihy jsou
vzpomínkové texty jak
vojáků základní služby,
tak vojáků z povolání,
jednoduché nákresy
kasárenských objektů
a bojových stanovišť,
přehledy velitelů atd.
Nechybí pohled na
ostré bojové střelby,
které se pravidelně konaly v Ašuluku
a jedna z kapitol se zabývá i stavem
posádek dnes. Kniha je k dostání na
www.librix.eu.
A proč takový tajemný název knihy?
Salakuška byl poslední volací znak
velitelského stanoviště radiotechnického útvaru ve Stodu u Plzně, kde
autor knihy vykonával svoji vojenskou
základní službu. Proto kniha dostala
takový název.

Martin Káňa
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Český tučňák pro
liberecké herce

Liberečtí divadelníci se pravidelně objevují v nominacích na
Thálie a další prestižní ceny. Tentokrát však mladí herci uspěli
i na jiném poli.
I n s c e n ac e M i c k e y
Mouse je mrtvý, která vznikla nad rámec dramaturgického plánu divadla pod
hlavičkou alternativního
uskupení Divadla F. X. Kalby,
byla oceněna na celostátní
přehlídce Český tučňák v kategorii
Mladé divadlo.
O ceně rozhodla porota ve složení
Tatiana Vilhelmová, Ondřej Pavelka
a Petr Kolečko. Oceněna navíc byla
i další inscenace z Liberce. Jakub
Albrecht, který výjimečně v projektu

„F. X. Kalby“ nefiguroval, uspěl s inscenací Brkelemeke,
která se probojovala
do první pětky.
Mickey Mouse
je mrtvý je stále na
repertoáru libereckého Malého divadla stejně tak, jako nejnovější projekt
Logo. Příznivce Divadla F. X. Kalby by
mohla zajímat také inscenace Dianiška je Bůh, jejíž premiéra proběhla 25.
února tentokrát pod oficiální hlavičkou Divadla F. X. Šaldy.

Naivní divadlo pro nejmenší diváky
Tým režisérky NDL Michaely Homolové
(v NDL mj. Budulínek, Proletět duhou) tentokráte zacílil na ty opravdu nejmenší diváky
a připravil komorní studiové představení
s minimem slov a maximem vjemů. Prostě
takové, aby si ho užily třebas i dvouleté děti.
Jednoduchý příběh je inspirován motivy
z obrázkové knížky německého autora Freda Rodriana a vypráví o oblačném beránkovi, který spadl
na zem. Tam se ho ujme malá holčička a chce
mu pomoci dostat se zpátky na oblohu. Společ-

ně procházejí různými pouťovými atrakcemi ve
snaze vrátit beránka zpět mezi oblačné kamarády.
Nakonec se všechno v dobré obrátí, beránek je
zpátky a dětské diváky čeká malá herna, ve které
si mohou osahat loutky, vyzkoušet si hudební
nástroje, sestavit figurky nebo si vytočit výhru
na kole štěstí.
Experimentální představení, s citlivými hereckými výkony Diany Čičmanové, Barbory Kubátové,
Adama Kubišty a Filipa Homoly, se s mimořádným
diváckým ohlasem hraje ve Studiu NDL v kontakt-

O beránkovi,
který spadl
z nebe

ně uspořádaném hledišti. Zdařilý výsledek má
zároveň velký potenciál, aby se představení stalo
vítaným hostem divadelních festivalů v Čechách

www.naivnidivadlo.cz
i v zahraničí.

Týdny pro neziskový sektor
2014 nejen v Liberci
www.armillaria.cz
www.annolk.cz
Asociace nestátních neziskových organizací
Libereckého kraje (ANNOLK) je letos opět garantem
a hlavním pořadatelem kampaně neziskového sektoru
v Libereckém kraji.
Týdny pro NS 2014 jsou letos naplněny řadou akcí, které
přes dvacet pořadatelů připojilo do společného kalendáře,
který čítá celkem 45 akcí. Řada z nich již proběhla a další
možná ještě přibudou až těsně před jejich konáním –
podrobnější informace o nich najdete na www.annolk.cz,
na webech pořadatelů i na výlepových plochách ve městě.
Zástupci neziskovek se sejdou m.j. odpoledne 19. 3. a na
celý den 26. 3. na společných konferencích na půdě krajského úřadu. V rámci kampaně se můžete zapojit do tradičního jarního úklidu zeleně, parků či okrajů města v rámci
akce Ukliďme si svět – od 21. 3. až do konce dubna. 23. 3.
od 17 hodin proběhne v Lázních benefiční koncert pro
hospic. Zatím poslední akcí kampaně je konference o. s.
Čmelák pro učitele i další pedagogy – s názvem „Dva jsou
víc než jeden“, opět v KVK, 31. 3. od 9 do 16 hodin.

Květa Morávková, ANNOLK
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SpinFit Dětský MTB Cup 2014
Opět po roce se 13. dubna v Osečné rozjede cyklistický seriál pro děti od 2 do 14 let.
Na rok 2014 jsme pro děti připravili osm závodů. Mimo již zavedené
závody v Osečné, v Beckově, ve Vesci,
na Malevilu, v Bakově a ve Stráži zařazujeme letos i dvě úplné novinky,
závod v Doksech a Mladé Boleslavi.
Děti se mohou zúčastnit jednotlivých závodů nebo mohou soutěžit v celém seriálu. Do hodnocení
v seriálu je započítáno šest nejlepších výsledků z jednotlivých závodů.
Stejný počet závodů stačí na zařazení
do závěrečné tomboly, která proběhne na vyhlášení koncem září v Liberci.

Jednou z novinek je přidaná kategorie pro odstrkovadla, která bude
spojena pro chlapce a děvčata. Na
každém závodě bude připraven
pro děti doprovodný program, kde
si budou moci vyzkoušet různé
dovednosti nebo se něco naučit při
zábavných ukázkách iQlandie.
Přihlašování na tento seriál již
bylo spuštěno. Všechny děti, které
se přihlásí předem, se mohou těšit
na tričko s logem seriálu. Bližší informace, včetně propozic, naleznete na
www.spinfit.cz.

Finálový turnaj o titul Mistr ČR 2013/14
Kondoři Liberec spolu s Českou basketbalovou federací pořádají ve dnech 3. až 6. dubna
v Tipsport aréně a v hale Kort v Liberci finálový turnaj „Final 8“ o titul Mistr České republiky
v basketbale mladších žáků do čtrnácti let.
Martin Bobek
Kondoři Liberec do 14 let se
stali po základní části v kategorii
mladších žáků nejlepším týmem
v České republice, a tím si vybojovali
právo uspořádat finálový turnaj pro
osm nejlepších týmů České republiky.
Na tomto prestižním turnaji se
rozhodne o medailistech, ale především o držiteli titulu Mistr České
republiky. Ve čtvrtek a v pátek bude
v Tipsport aréně během zápasů
základních skupin připraven bohatý
doprovodný program včetně možností vyzkoušet si sportovní dovednosti pro děti a mládež zdarma.
V sobotu 5. 4. se program šampionátu dostane do fáze vyřazovacích
bojů a přesune se do liberecké haly
Kort. V neděli je plánovaný finálový
program o konečné pořadí a mladí
basketbalisté se vrátí do liberecké
Tipsport arény.
Akce je určena pro veřejnost
a zejména pro děti a mládež ze
základních a mateřských škol. Basketbalový šampionát se koná od 3. do
6. dubna a program zápasů bude po

31. březen – termín splatnosti
místních poplatků
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.
Úřední a pokladní hodiny:
po a st 8–17 hod., út a čt 8–16 hod., pá 8–14
hod., so 8–12 hod. (Poslední pátek v měsíci
je budova uzavřena – sanitární den.)
Všeobecné dotazy k místním poplatkům
na tel. 485 243 226 (227; 246; 243) nebo
e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

Místní poplatek ze psů
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.

Místní poplatek za komunální odpad

Ke dni 31. března 2014 je splatný místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za
rok 2014.
Výše poplatku se ani pro tento rok nemění, zůstává na částce 492 Kč za osobu
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.
Více na www.liberec.cz v odkazu Město
a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

skončení playoff k dispozici na www.
bk-kondori.cz a www.cbf.cz. Vstup
je samozřejmě na všechny zápasy
i doprovodný program zdarma.
Přijďte fandit! Pojďte pomoci
mladým libereckým basketbalistům
k získání prvního titulu Mistrů ČR
v historii libereckého basketbalu!
Kondoři Liberec jako pořádající tým

mají právo zahájit finálový turnaj,
Uzávěrka příštího čísla
proto si poznamenejte do svých
Libereckého
zpravodaje
kalendářů čtvrteční ráno 3. dubna
je
26.
března
2014.
Čas zahájení zápasu bude upřesněn, ale mladí Kondoři se těší už LIBERECKỲ
nyní na hojnou účast a bouřlivou
atmosféru v liberecké Tipsport
Vydává Magistrát města Liberec, nám.
aréně.

www.febiofest.cz
cinestar.cz/liberec

Pod záštitou náměstka primátorky Jiřího Šolce
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distribuce zpravodaje
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 27. 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 magistrá
tu a v Městském informačním centru.

