
Děti se baví, rodiče žasnou

přehlídka. Celkem 250 dětí z mateřských školek z celého kraje se sjelo v polovině března do liberecké ZUŠ na festival 
tvořivosti předškoláků – Mateřinka. Děti jsou šikovné a vystoupení si užívají. Rodiče na přehlídce často žasnou nad tím, 
co všechno jejich potomek umí. Ovšem k tomu, aby děti něco s takovou chutí nacvičily, musí být zapálené hlavně jejich 
učitelky. Foto Zuzana Minstrová

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Vychází v nákladu 45 500 kusů  ZDARMA—Noviny pro občany města Liberce  

  IV. 2013

nobelovka
Stovky lidí podepsaly 
petici na podporu udělení 
Nobelovy ceny za mír pro 
sira Nicholase Wintona.

petičNí archy byly k dispozici ve 
vestibulu liberecké historické rad-
nice. O jeho hrdinství při záchraně 
dětí v  roce 1939 vyprávělo jedno 
z nich i v Liberci.
 čtěte Na StraNě 9

letní sezóna
V libereckých sportovních 
areálech jsou připraveni na 
letní sezónu.

SportoVNí areály Ještěd i Vesec 
jsou připraveny na letní provoz. 
Návštěvníky čeká řada novinek, ve 
Vesci i bohatý sportovní a kulturní 
program, jehož vrcholem bude 
v červnu Benátská noc.
 čtěte Na StraNě 16
 

setkávání s občany nad územním plánem
Beseda v lidových sadech k návrhu územního plánu odstartovala v úterý 9. dubna sérii 
čtrnácti setkání s občany po celém městě.
Redakce

«

www.UzemniPlanLiberec.cz

lidé Se na besedách seznamují nejen 
s podrobnou mapou navrhovaného 
ÚP, ale k tomu se také dozvědí, jak 
se v návrhu orientovat a co všechno 
mohou vyčíst z označení jednotlivých 
ploch. Jsou seznámeni také se způso-
bem podávání námitek a připomínek, 
pokud nejsou s návrhem spokojeni.

„Již nyní mohou občané podávat 
připomínky a námitky k návrhu územ-
ního plánu. Každý obyvatel Liberce 
se tak může podílet na tvorbě územ-
ního plánu,“ připomněla primátorka 
Liberce Martina Rosenbergová. Vedle 
primátorky přišel do Lidových sadů 

diskutovat i  její náměstek a určený 
zastupitel pro územní plán Jiří Rut-
kovský. Odborný výklad projektanta 
architekta Jiřího Plašila doplňovali 
pracovníci Odboru hlavního archi-
tekta Magistrátu města Liberec, kteří 
besedy připravují.

Občané se na první besedě ptali 
například na to, jestli po přestěho-
vání vchodu do zoologické zahrady 
zůstane zachovaný park u zoo, a jestli 
na místě dnešní konečné tramvaje 
vznikne dostatečné množství par-
kovacích míst. Přítomní diskutovali 
s  vedením města a  architektem 

Plašilem také o  stavebním rozvoji 
Technické univerzity a zajištění par-
kovacích míst pro studenty, učitele 
a návštěvníky. Byl představen základ 
nového městského parku podél řeky 
Nisa v okolí ulice 
Barvířská. 

pokračoVáNí
Na Str. 2.
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editorial

seznamte se s návrhem
čtrnáct veřejných besed, na kterých budou občané 
seznámeni s návrhem územního plánu města liberec, 
uspořádá letos od dubna do června město liberec.

« setkávání s občany..., dokončení

Seriál BeSed začal 9. dubna v Lido-
vých sadech. Další besedy jsou vždy 
od 17 hodin postupně pořádány 
v  dalších částech Liberce až do 
4. června 2013, vždy v úterý a ve čtvr-
tek. Závěrečná celoměstská beseda 
proběhne ve čtvrtek 6. června na 
liberecké radnici.

Na besedy naváže veřejné pro-
jednání návrhu územního plánu dle 
stavebního zákona, to se bude konat 
ve čtvrtek 13. června od 16.00 hodin 
v Domě kultury Liberec. Termín pro 
podání námitek a připomínek je do 
čtvrtka 20. června 2013.

Vedle veřejných besed připravilo 
město vystavení návrhu územního 
plánu na webu města, v  budově 
Nového magistrátu a v nákupní gale-
rii Plaza. Současně je do 20. června 

2013 v  1. patře budovy Nového 
magistrátu zřízena informační kan-
celář pro veřejnost.

Důležité informace, včetně všech 
oznámení o konání veřejných besed, 
jsou na výlepových plochách města, 
na webových stránkách www.Uzem-
niPlanLiberec.cz a www.liberec.cz.

Nejbližší besedy: 23. 4. Kulturní 
centrum 101010 – Vratislavice nad 
Nisou, 2. 5. ZŠ Dobiášova – Rochlice, 
Horní Růžodol, 7. 5.  ZŠ Česká – Doubí, 
Vesec, 9. 5. ZŠ Švermova – Františkov, 
Janův Důl, část Jeřáb za nádražím, 
14. 5. ZŠ Ještědská – Hluboká, Dolní 
Hanychov, Horní Hanychov, Pilínkov, 
16. 5. ZŠ Křížanská – Horní Suchá, 
Ostašov, Karlinky, 21. 5. ZŠ Heřmán-
ková – Machnín, Bedřichovka, Karlov 
pod Ještědem. 

dokoNčeNí ze StraNy 1.
Občané se třeba také přimlouvali 

za to, aby bylo v novém územním 
plánu zachováno co největší množ-
ství zeleně. Projektant vysvětlil, že 
plochy určené k zastavění obsahují 
také plochy zeleně, vše je možné 
vyčíst z kódu u jednotlivých ploch. 
Ptali se i  na budoucnost kráteru 
na Perštýně a na rozvoj tramvajové 
dopravy.

„Během projednávání územního 
plánu jsem se seznámil s  mnoha 
problémy, které tíží občany města. 
Věřím, že se jejich množství podaří 
vydáním nového územního plánu 
vyřešit. Návrh územního plánu nava-
zuje na koncept, který po zohledně-
ní množství námitek a připomínek 
občanů je zřetelně kvalitnější a více 
vyhovuje přání obyvatel Liberce,“ 
doplnil náměstek Jiří Rutkovský.  

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.
Pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

aktuální termín je 23. dubna a 14. května mezi 14. a 16. hodinou.

V pondělí 22. dubna od 18.00 do 19.30 se uskuteční další 
večerní setkání náměstka primátorky pro územní plánování, 

sport a cestovní ruch Jiřího Rutkovského s veřejností.
Témata besedy najdete na www.liberec.cz

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

oteVřené 
dVeře 

PRimátoRky
a

náměstka

Jaro: čaS proBuzeNí a NaděJe
V editorialu se většinou snažím vyhnout ryze 

politickým tématům a věnovat se spíše sociálním 
otázkám, které mají mnohdy větší dopad na naše 
každodenní životy. Bohužel situace v našem městě 
v poslední době mě donutila nechodit okolo horké kaše a vyjádřit se 
k aktuální politické situaci. Agresivita a destrukce některých politických 
sil u nás ve městě zesílila. Nemám z toho dobrý pocit, ale nemohu tomu 
zabránit.

Ukázalo se to na příkladu krajské nemocnice, kde v zájmu dosažení 
vlastních pozic dostala ochrana zájmů města, práv menšinového akcioná- 
ře i schopnost férové komunikace pořádně na frak. I díky této kauze 
v poslední době stále více přemýšlím o vztahu mezi vedením města a jeho 
občany, o schopnosti sdělit a ukázat, oproti politikaření, občanům něco 
pozitivního, co nás všechny ve městě posune vpřed.

Sama se řadím mezi politiky, kteří se snaží méně mluvit a o to více 
tvořit a něco konkrétního udělat. A také skutečně zapojit občany města 
do diskuse, dát jim reálný prostor uplatnit svůj názor. Myslím, že dvě věci, 
které máme nyní připravené, stojí za to zmínit a připomenout.

Za prvé, jsou to veřejné besedy k novému územnímu plánu, o kterých 
již toho bylo v minulém vydání Zpravodaje napsáno mnoho a na které 
jsem vás pozvala. Mrzí mě, když slyším hlasy, že besedy přicházejí pozdě, 
že na vše bude málo času a že město před občany okolo nového územního 
plánu něco tají. Není to pravda, a na veřejných besedách se o tom bude 
moci každý z vás přesvědčit.

Ačkoli se vám někteří snaží namlouvat, že o novém územním plánu je 
vlastně již rozhodnuto, a že se vedení města neptá na názor obyvatel, opak 
je pravdou. Právě proto, že chceme najít průsečík zájmu co nejširší skupiny 
obyvatel, právě proto, že nás zajímá, jak si Liberečané představují město za 
deset či padesát let, právě proto se bude konat několik veřejných diskusí. 
Nenechte se otrávit těmi, kdo tvrdí, že to nemá cenu, a přijďte – přijďte 
nám říci svůj názor, přijďte a seznamte se s tím, co se chystá, zapojte se 
aktivně do toho, co nakonec bude. Nenadávejte doma nad novinovými 
články, ale přijďte si poslechnout, co se opravdu chystá a proč a řekněte 
si k tomu své. Za celé vedení města se těším na setkání s každým z vás!

Druhou věcí, do které se v letošním roce pustíme, je aktualizace strategie 
rozvoje města Liberce. Strategický plán rozvoje je důležitým dokumentem 
města, který určuje, jak by se město mělo rozvíjet v následujících letech, na 
co se hlavně zaměřit, aby se vám, obyvatelům Liberce, ve městě kvalitněji 
žilo, pracovalo a podnikalo. Do tvorby strategie a tedy do rozhodování 
o budoucnosti města chceme zapojit širokou veřejnost, aby se na rozvoji 
Liberce mohli podílet skutečně všichni, komu není osud města lhostejný. 
Budou následovat ankety, semináře, sbírání námětů i veřejné debaty, 
abychom slyšeli názory vás, občanů města, na další život v našem městě.

Na těchto dvou případech jsem chtěla ukázat, jak si představuji kon-
krétně budování vztahu mezi městem a jeho občany, jak jim dát skutečný 
prostor zapojit se a něco ovlivnit. Jsem přesvědčena, že toto je poctivá hra 
a že občané si uvědomí, kdo s nimi chce hrát férově a kdo jen, díky nulové 
odpovědnosti za další osud města, hazarduje s návrhem referenda, aniž 
by občany informoval o všech dopadech a souvislostech.

Nechci samozřejmě brát nikomu právo na vlastní názor. Bylo by ale 
dobré, aby se občanům vždy říkala celá pravda, nejen to, co se komu 
právě hodí jako marketingově politický tah. Chceme-li občany do roz-
hodování o strategických záležitostech města skutečně zapojit, nedělej-
me z nich ovce. Věřím, že si 
občané města, i pod vlivem 
posledních událostí, udělají 
názor sami.

Přeji vám všem příjemný začátek 
jara: času probuzení a naděje…

Martina rosenbergová,
primátorka města

  



aktuálně duben 2013 liberecký zpravodaj 3

Partnerství, jak má být
liberec hostil ve středu 10. dubna vedení Žitavy. hosté 
z Německa si prohlédli liebiegovu vilu, a zajímal je také 
výzkum nanovláken.
Zuzana Minstrová

energie levněji
SpolečNýM NákupeM elektřiny 
a zemního plynu dosáhlo Statutární 
město Liberec významných úspor. 
Již v pololetí roku 2012 prověřova-
lo možnost zlevnění energií i pro 
občany. Nákup elektřiny a plynu pro-
střednictvím komoditních burz je ale 
určen pouze pro právnické subjekty. 

Začátkem roku 2013 ovšem usku-

tečnily Říčany u Prahy obdobný „agre-
govaný“ nákup elektřiny a zemního 
plynu v elektronické aukci, která je 
otevřená i běžným uživatelům. Postup 
Říčan se stal inspirací i pro Liberec. 
Záměr sdruženého nákupu komodit 
pro občany odsouhlasila rada města a 
další postup připravuje.  Lidé se nižších 
cen možná dočkají už letos. 

předeVšíM o toM, co spolu pojí 
obě partnerská města, Liberec 
a Žitavu, a co by je ještě v budoucnu 
mohlo více spojovat, mluvili jejich 
představitelé při návštěvě vedení 
Žitavy v Liberci.

Pokračují tak nová intenzivní jed-
nání o aktivní spolupráci obou měst, 
která byla započata před dvěma 
týdny návštěvou liberecké delegace 
v Německu. Partnerství obou měst 
trvá už čtyřicet let, ale jak uvedl 
primátor Žitavy Arnd Voigt, vzájem-
né kontakty a podpora obou měst 
výrazně ožily až v posledních dvou 
letech.

Němečtí hosté zavítali v  Liberci 
vedle historické radnice také do Lie-
biegovy vily a prohlédli si nové Cen-
trum pro nanomateriály a pokročilé 
technologie (CXi).

Primátor Žitavy Arnd Voigt zdůraz-
nil, že občané jeho města mají slušné 
povědomí o Liberci a že například 
rádi jezdí do zdejšího Divadla F. X. 
Šaldy. „Sám jsem už ve vašem divadle 
také byl. Měl jsem rád i secesní kavár-
nu Pošta, která stojí hned přes ulici. Je 
mi líto, že je už tak dlouho zavřená,“ 

řekl Arnd Voigt. „Z Liberce se mi líbí 
třeba také zoologická zahrada nebo 
vaše hlavní náměstí,“ dodal.

Primátorka Martina Rosenber-
gová obdivovala, jak se žitavským 
daří rekonstruovat kostel sv. Jana. 
Tématem rozhovoru byla vedle roz-
voje cestovního ruchu také spolu-
práce škol, dokonce už i mateřinek 
a  výměnné pobyty dětí. Primá-
torka a náměstci si krom jiného se 
zájmem vyslechli podrobné povídání 
o podobě budoucího obchodního 
centra, které by mělo být postaveno 
v samém historickém středu Žitavy.

Uta Noack z rozvoje města Žitava 
vysvětlila, že nové nákupní centrum by 
mělo mít úplně jinou podobu, než jsou 
lidé například v tuzemsku zvyklí. „Bude 
to centrum obchodů, které nabízejí 
specializované zboží. Nebude zde pro-
dávat kdekdo. Chceme tak dostat zají-
mavé obchůdky z okraje města do jeho 
středu, a tím historické centrum více 
oživit,“ zdůraznila Uta Noack. „Ovšem 
podmínkou stavby nového obchodní-
ho domu je, aby svou podobou zapadl 
do historického centra. Požadavky 
památkářů jsou vysoké,“ dodala. 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC 

infolbc.czwww.

 Informace o městě, ve kterém bydlíte 

oDPovĚzte na otÁzkY
tÝkaJíCí se RozvoJe lIbeRCe

V  SouViSloSti S  aktualizací 
Strategie rozvoje Statutárního města 
Liberec 2014–2020 bude na začátku 
května probíhat dotazníkové šet-
ření s cílem zjistit názor veřejnosti 
na směřování budoucího rozvoje 
města.

Počátkem měsíce bude distribuo-
váno mimořádné vydání Liberecké-
ho zpravodaje, jehož náplní budou 
informace o  průběhu aktualizace 
strategie rozvoje města, dosavad-
ní výsledky projektu a  především 
dotazník.

Chcete-li se aktivně zapojit do 
formulace budoucí strategie města, 
vyplňte a  odevzdejte dotazník 
a zúčastněte se následného veřej-
ného setkání 29. května.

Informace o  sběru vyplněných 
dotazníků a konání veřejného setká-
ní budou přiloženy v mimořádném 
čísle Zpravodaje.

Současně je stále možné zasílat 
náměty na zlepšení kvality života 
v Liberci. 

Více informací najdete na straně 7 
tohoto vydání.

v případě dotazů kontaktujte vedoucí projektu, 
ing. pavlínu prášilovou, tel.: 485 243 580, 

e-mail: prasilova.pavlina@magistrat.liberec.cz

Primátor Žitavy Arnd Voigt (vlevo) při návštěvě TUL.  Foto Miluše Charyparová 

statutární město Liberec vyhlašuje 
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice v otázkách problematiky architektury a urbanismu.

identifikace výzvy: 
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. 
Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: b) regenerace bytových domů

Číslo výzvy: 8
Celkový finanční objem dotace pro tuto výzvu: 44 000 000 kč.
Výše podpory: 40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % 
z ERDF, 15 % státní rozpočet)
Příjem žádostí: do 15. 5. 2013
oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů v zóně IPRM
Podpora je zaměřená na rekonstrukce a modernizace bytových domů 
– podrobné vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast 
intervence IOP 5.2 a výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro IOP 5.2  
www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
Kompletní znění výzvy a další informace o IPRM Liberec – Regenerace 
sídliště Rochlice naleznete na adrese: www.liberec.cz
informace, osobní konzultace: Ing. Martin Čech, manažer IPRM 
Tel.: 485 243 575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz

PRo VLastníky bytoVých 
domů V RochLici
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Domov, sladký domov
Nová přátelství, zábava, cestování, ale i spousta práce. tohle 
všechno obnáší mezinárodní projekt partnerství škol comenius, 
do kterého je zapojena základní škola Barvířská.
Daniela Marková, ZŠ Barvířská

Škola volejbalu
Volejbal na zš Ještědská v liberci se dočkal přímé podpory 
českého volejbalového svazu. dva roky se budou moci zdejší 
hráčky pyšnit certifikátem partnerská škola čVS.
Zuzana Minstrová

„hoMe, SWeet hoMe” (Domov, 
sladký domov) se jmenuje projekt, 
který začal loni v září a bude probíhat 
až do června 2014. Spolupracují na 
něm školy z Německa, Islandu, Turec-
ka, Španělska, Polska a Bulharska.

Jak název napovídá, komunikač-
ním jazykem je angličtina a cílem je 
představit svou domovskou zemi 
ostatním formou nejrůznějších aktivit.

Žáci z různých zemí tedy mají mož-
nost poznat nejen naši krajinu, historii 
a kulturu, ale i všední život dětí svého 
věku, se kterými pravidelně komu-
nikují přes internet. První společné 
setkání proběhlo v říjnu na Islandu 

a v březnu se pro změnu stala hosti-
telem ZŠ Barvířská. 

Liberec navštívilo 18 pedagogů ze 
všech partnerských zemí a čeští kole-
gové pro ně připravili nabitý program, 
který zahrnoval nejen prohlídku nej-
zajímavějších míst našeho města, ale 
i výlet do Českého ráje a svijanského 
pivovaru, chybět nemohla samozřej-
mě ani Praha.

Další setkání, během kterého se 
budou moci osobně poznat i někteří 
žáci, se uskuteční v květnu ve špa-
nělském Madridu. Pokud vás projekt 
zaujal, podívejte se na stránky zs-bar-
virska-comenius.webnode.cz. 

certifikát, který potvrzuje, že se 
ZŠ Ještědská stala na dva roky part-
nerskou školou Českého volejbalo-
vého svazu, si převzalo vedení školy, 
trenérky a žákyně v pátek 5. dubna 
v obřadní síni liberecké radnice. Ješ-
tědská je druhou školou v Liberec-
kém kraji a jedinou dívčí volejbalovou 
školou, která se může chlubit tímto 
významným certifikátem.

Dívkám pogratuloval k důležitému 
partnerství také náměstek primátorky 
pro školství a kulturu Kamil Jan Svobo-
da. Dívky i trenérky podaroval drob-
nými dárky, a sám dostal na oplátku 
volejbalový dres. Ředitel školy Lukáš 
Houda zdůraznil, že certifikát by škola 
nedostala, kdyby neměla tak výborné 
trenérky i talentované děti.

Certifikát znamená pro volejbalo-
vou školu posílení její prestiže. Sou-
časně škola dostane od volejbalového 
svazu na rok pět tisíc korun na nákup 
sportovních potřeb. Po dvou letech, 
až projekt skončí, může škola o certi-
fikát požádat znovu.

Volejbal hraje na škole 50 regis-
trovaných žákyň z  Ještědské, ale 
docházejí sem také děti z jiných škol. 

K tomu, aby ZŠ Ještědská certifikát 
získala, musela splnit několik kritérií. 
Mezi ně patří například dlouhodobé 
kvalitní výsledky, stabilní základna 
a vazba na profesionální volejbalový 
klub. Tím je extraligová Dukla Liberec.

„Certifikátem chceme zvednout 
prestiž tuzemského volejbalu a vrátit 
jej na základní školy, kde byl vždy 
dominantním sportem. Bohužel ale 
už 20 let není,“ poznamenal metodik 
ČVS Štěpán Javůrek. „Je symbolické, 
že naší partnerskou školou se stala 
škola právě z  Liberce. Vždyť Dukla 
Liberec hraje prim ligy,“ dodal. 

Vrchlický By Měl radoSt. Letos v březnu opět proběhla recitační soutěž prvních 
až třetích tříd na ZŠ Vrchlického. Březen je nejen měsícem knihy, ale současně je 
letošní rok rokem 160. výročí narození básníka Jaroslava Vrchlického. Malí recitátoři 
se ve školním kole předvedli s pestrým výběrem dětské poezie, v němž převládala díla 
básníka Jiřího Žáčka. Celkem recitovalo 23 žáků, kteří předvedli velmi pěkné výkony. 
Tři z nich byli vybráni k přednesu na Koncertě pro správnou věc. Účinkující měli radost 
z odměn, hodnotných knih, velkých čokolád a především diplomů.  
 Učitelky 1. stupně ZŠ Vrchlického Liberec

Recitační soutěž

fiNále ,  do kterého 
postoupilo šest tříčlenných 
družstev z celého Liberce, 
se konalo v  sále firmy 
Cinestar a  odehrávalo se 
formou známé televizní 
soutěže Riskuj.

Týmy volily ze šesti 
okruhů otázek různé 
bodové hodnoty, př. 
poznáš podle zvuku, z his-
torie zoo, trvale udržitelný rozvoj, 
kampaň JV Asie, ze zápisků zoologa…

Naše družstvo vybíralo často 
z  okruhu historie ZOO a  nutno 

podotknout, že se 
do čela dostalo již na 
počátku soutěže a své 
vedení udrželo až do 
cíle (s  velkým násko-
kem). Základní škola 
tak naprosto obstála 
v  konkurenci žáků 
gymnázií.

Domů si soutěžící 
přinesli nejen zážitky 

z hry, ale i hodnotné ceny. Vítězný 
tým ZŠ Oblačná byl ve složení: Eliška 
Schejbalová 9.B, Pavel Šafář 9.A, 
Zdeněk Novotný 9.A. 

triumf zŠ oblačná
Velkým úspěchem skončilo pro děti ze základní školy oblačná 
letošní finále soutěže liberecké zoo: zooriskuj 2013. po loňské 
bronzové medaili sáhlo trio soutěžících rovnou po zlaté.
Z. Wienerová, ZŠ Oblačná

 
Proč si vybrat naší školu?

• systematická výuka informatiky ve všech ročnících 2. stupně
• nadstandardní výuka anglického jazyka + zájezd do anglie
• mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti ecdl
• moderně vybavená budova přímo v centru liberce
• široká nabídka zájmových kroužků
• vysoká úspěšnost v přijímání na prestižní školy

Přijďte se k nám kdykoliv podívat (po telefonické domluvě).
přihlášky přijímáme do 4. května 2013.
www.oblacna.cz    telefon: 486 11 22 33  oblačná 101/15, liberec 5

zš obLačná PřiJímá noVé žáky 
do 6. třídy PRo škoLní Rok 2013/14
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bitva 
u liberce
Spolek přátel ostašova v rámci 
poutních slavností připomene 
významnou historickou 
událost.

oStašoVSké poutNí slavnosti jsou 
pořádány ke cti sv. Vojtěcha, kterému 
byl zasvěcen ostašovský kostel.

SoBota 20. duBNa
10.15 divadlo SPOJÁČEK – „Jak Kaš-

párek léčil draka“
11.00, 12.00, 13.00 prohlídka 

dobového vojenského tábora
11.00–15.00 soutěže pro děti
11.30 taneční soubor VILLANELLA
12.30 VILLANELLA
13.30 ženský sbor CANTEMUS
14.30 odchod na bitvu
15.00 BITVA u LIBERCE
16.30 SLAVNOSTNÍ MŠE
17.00 koncert NÁHODNÉ SETKÁNÍ

www.ostasov.eu.

po zJištěNí, že občané Liberce mají 
o prohlídky Žitavy s českým výkladem 
velký zájem, se spojila infocentra obou 
měst, aby domluvila další spolupráci.

„Po konzultaci s informačním cen-
trem města Žitava bude partnerské 
turistické informační centrum zajišťo-
vat prohlídky s českým tlumočníkem 
vždy první sobotu v měsíci v 11.00 
hodin celoročně,“ vysvětluje vedoucí 
odboru sportu a cestovního ruchu 
Naďa Burianová.

první prohlídka je připravena 
na sobotu 4. května v 11.00. Sraz 
zájemců před turistickým centrem 
v Žitavě. V ceně 5 euro je zahrnuta 
prezentace Malého postního plátna 
z roku 1573. Tyto prohlídky nejsou 
omezeny místem trvalého bydliště, 
doprava je individuální.

Zájemci se musí přihlásit v  libe-
reckém infocentru nejdéle do 
konce dubna. Využít je možné též 
e-mail mic@infolbc.cz nebo telefon 
485 101 709.

další termíny prohlídek:
Sobota 1. 6., přihlášení do 29. 5.
Sobota 6. 7., přihlášení do 30. 6.
Sobota 3. 8., přihlášení do 30. 7.
„Předpokládáme opakování dne 

partnerství v podzimních měsících, 
kdy bude opět zajištěna prohlídka 
zdarma. Informace o této akci budou 
včas zveřejněny na www.liberec.cz 
a v Libereckém zpravodaji,“ doplňuje 
Naďa Burianová.

„Akce je součástí připomínky čty-
řiceti let vzájemné spolupráce obou 
měst. Těší mne, že se nám daří tuto 
spolupráci oživit. Výsledkem je zvý-
šený zájem o návštěvu partnerských 
měst a skutečná spolupráce při pří-
pravě akcí a propagaci regionu. Také 
vzájemná spolupráce a návštěvy pana 
primátora Voigta a paní primátorky 
jsou pro obě města prospěšné,” uvedl 
Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 
pro cestovní ruch.

další MoŽNoStí, jak vyrazit k sou-
sedům za poznáním, kulturou a histo-
rií jsou volné vstupenky do žitavského 
muzea.

Návštěvník, který navštíví Oblastní 
galerii v Liberci a zakoupí si vstupen-
ku, může s touto vstupenkou zdarma 
navštívit také Städtische Museen 
Zittau. Nabídka platí také obráceně, 
návštěvníci se vstupenkou ze Städ-
tische Museen Zittau mohou zdarma 
navštívit Oblastní galerii v Liberci.

Tato nabídka je časově omezená 
a platí do konce roku 2013. V gale-
rii návštěvník obdrží vstupenku 
(pohlednici) s napsaným datem pro-
deje a touto vstupenkou se pak pro-
káže na pokladně Städtische Museen 
Zittau (Klosterstrasse 3, Zittau).

Podobná nabídka platila i v minu-
losti, ale byla vždy časově omezena 
jen po dobu trvání společné výsta-
vy. 

oBčaNSké SdruŽeNí Cyklisté 
Liberecka ve spolupráci s iniciativou 
Auto*Mat již druhým rokem organi-
zuje kampaň Do práce na kole. Akce 
navazuje na loňský úspěšný ročník, 
do kterého se v Liberci, Praze, Par-
dubicích a Brně zapojilo přes 2 500 
účastníků z  820 týmů. Kampaň je 
inspirovaná úspěchem obdobných 
projektů realizovaných v Německu, 
Dánsku či Maďarsku.

Cílem je ukázat na možnosti 
cyklistické dopravy, která je šetrná 
k životnímu prostředí měst, a motivo-
vat občany k  používání kola jako 
dopravního prostředku. Každodenní 
pohyb je zároveň účinnou prevencí 
mnohých civilizačních onemocnění, 
především nemocí srdce a cév.

Zaměstnanci podniků, firem, úřadů 
a dalších institucí se sídlem v Liberci 
nebo Jablonci nad Nisou se mohou 
zúčastnit hlavní soutěže týmů. Stačí 
dát dohromady 2 až 5 kolegů, kteří 
budou během května jezdit do práce 
na kole a své cesty zaznamenávat na 
web kampaně.

Každý, kdo v  květnu absolvuje 
minimálně 70 % cest do práce na kole, 
bude zařazen do slosování o dárky, 
které poskytli partneři kampaně.

Firmy a zaměstnavatelé z Liberce 
a  Jablonce se mohou zapojit do 
ankety Cyklozaměstnavatel roku. Je 
to příležitost zlepšit podmínky pro 
příjezdy svých zaměstnanců do práce 
na kole a také ukázat, že firmě není 
lhostejné životní prostředí města 
a zdraví jeho obyvatel.

kampaň bude zahájena už 
24. dubna velkou jarní cyklojízdou 
mezi libercem a Jabloncem, při níž 
bude představen projekt budoucí 
cyklotrasy propojující obě města 
údolím řeky Nisy.

Připojit se můžete na náměstí Dr. 
E. Beneše, odkud vyjíždíme v 16.00 
spolu s velvyslancem Nizozemského 
království a  dalšími osobnostmi 
zabývajícími se cyklistickou dopra-
vou. Po příjezdu do Jablonce bude 
celá akce zakončena besedou na 
téma cyklistické dopravy v La Kavárně 
v 19.00 hodin.

o Žitavu je zájem
Neuvěřitelný zájem mezi liberečany vyvolala naše pozvánka 
v minulém vydání zpravodaje na bezplatnou komentovanou 
prohlídku Žitavy 13. dubna. kapacita na sobotní program byla 
takřka ihned obsazena. Máme však dobrou zprávu, prohlídky 
budou celý rok a na podzim bude opět bezplatná akce.
Pavel Chmelík

vytáhni kolegy na kolo
Vytáhněte své kolegy na kolo a přidejte se k akci do práce na 
kole. Účast v soutěži vám přinese zábavu a možnost vyhrát 
zajímavé ceny. zároveň uděláte něco pro své zdraví i životní 
prostředí vašeho města.
Pavel Matějka, předseda sdružení Cyklisté Liberecka

Praha | Brno | Ostrava | Plzeň | Olomouc | Liberec | Ústí nad Labem
Pardubice | Jihlava | Jablonec nad Nisou | Uherské Hradiště

květen 2013 | Registrace od 1. 4. do 30. 4.
dopracenakole.net

Náš tým

Jarní cyklojízda/ 24.4.2013/ sraz v 16:00 / Náměstí E. Beneše, Liberec
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Podpořila Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny

Záštitu nad akcí převzali: radní Libereckého kraje Vladimír Mastník, náměstek primátorky Statutárního města Liberec Jiří Rutkovský, náměstek primátora města Jablonec nad Nisou Petr Vobořil

Záštitu nad kampaní převzal 
náměstek primátorky Liberce Jiří Rut-
kovský, náměstek primátora Jablonce 
nad Nisou Petr Vobořil a  radní 
Libereckého kraje Vladimír Mastník.

Více informací a  možnost regis-
trace na www.dopracenakole.net

Kontakt: Pavel Matějka, tel.: 732 
551 200, e-mail: cyklisteliberecka@
gmail.com.   www.cykliste.cz
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záMěr uMíStit odstrašující letáky 
v libereckých hernách je součástí Pro-
jektu o. s. Advaita, který se zabývá 
prevencí sociálně patologických jevů 
ve vztahu k  provozování hazardu, 
a  také projektu Program Českého 
institutu pro výzkum závislostí (CIAR). 
Oba projekty vzali na svém zasedání 
ve čtvrtek 28. března na vědomí libe-
rečtí zastupitelé.

Počet provozoven hazardu se daří 
městu v posledních letech snižovat. 
Od června roku 2010 zastupitelstvo 
města žádostem o zařazení dalších 
nových adres do seznamu liberec-
kých heren nevyhovuje. Ke konci 
roku 2011 bylo v Liberci registrováno 
146 adres veřejně přístupných míst, 
ve kterých 44 společností provozo-
valo 801 výherních hracích přístrojů. 
Magistrát města Liberec reguluje 
počet heren ve městě i díky novele 
loterijního zákona, podle níž se stává 
účastníkem řízení o vydání povolení 
k provozování loterie a jiné podobné 
hry v provozovně na určité adrese.

V průběhu roku 2012 se podařilo 
městu snížit místa, na kterých lze 

provozovat hazard, ze 146 na nyněj-
ších 110. Odborný referent MML pro 
loterie a  jiné podobné hry v  roce 
2012 provedl 53 místních šetření se 
zjištěním 5 případů porušení zákona, 
u  kterých bylo ve správním řízení 
vyměřeno na pokutách 105 000 Kč. 
V jednom případě byl pro podezření 
ze spáchání trestného činu případ 
postoupen orgánům v  trestním 
řízení. Počet koncových zařízení 
a provozoven byl k 31. 12. 2012 snížen 
přibližně o 30 %.

Jednou z cest k omezování rozma-
chu gamblerství je prevence. Advaita 
se zaměřuje přímo na pomoc kon-
krétním osobám ohroženým pato-
logickým gamblerstvím. CIAR má 
ucelený celostátní program obsa-
hující mimo jiné i školení personálu. 
Oba projekty mohou být umístěny 
v provozovnách hazardu současně 
a  navzájem se doplňují. Varující 
letáky a bannery budou rozmístěny 
v hernách za prostředky obou orga-
nizací, město na tyto projekty nijak 
nepřispívá. 

� www.liberec.cz/zastupitelstvo

podle NoVely zákona o  sociál-
ně-právní ochraně dětí musí mít 
pěstouni od počátku letošního roku 
uzavřenou dohodu o výkonu pěs-
tounské péče s vybranou příslušnou 
organizací. Aby Dětské centrum Slu-
níčko mohlo tyto dohody uzavírat, 
schválili městští zastupitelé rozšíření 
vymezení hlavního účelu a předmětu 
činnosti této příspěvkové organizace 
Statutárního města Liberec.

Centrum Sluníčko tak zůstává dál 
s dětmi ve spojení a může dohlížet na 
výkon pěstounské péče. Za každou 
uzavřenou dohodu má navíc nárok 
na státní příspěvek ve výši 48 000 
korun za kalendářní rok. Tyto peníze 
centrum využije na pokrytí nákladů 
na zajišťování pomoci pečujícím 

osobám, ale také z nich bude hradit 
například školení pro pěstouny nebo 
společná setkání. „Pěstouni, potažmo 
i jejich svěřené děti, mohou využívat 
služeb našich specialistů – fyziote-
rapeuta, sociální pracovnice, spe- 
ciálního pedagoga a dalších,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky centra Sluníčko 
Eva Pánková.

Dětské centrum Sluníčko je pří-
spěvkovou organizací Statutárního 
města Liberec. Poskytuje komplexní 
zdravotně-sociální a výchovnou péči 
v nepřetržitém provozu dětem od 
narození do tří let věku. 

Před hazardem budou 
varovat přímo v hernách
zastupitelé schválili doporučení provozovatelům loterií 
a dalších her, aby ve svých hernách umístili letáky, varující 
před závislostí na hazardu.
Zuzana Minstrová

Dohlédnou na pěstouny
děti, které se dostanou do pěstounské péče, budou moci 
nadále využívat výhod a služeb, které poskytuje dětské 
centrum Sluníčko v liberci. pěstounům pomůže při řešení 
problémů v oblasti sociální, výchovné nebo poradenské.
Jan Král

zprávy z radyzprávy z rady

� Rada�města�19.�března�2013

Vily za nižší cenu
O 20 % snížilo město Liberec na-

bídkovou cenu u dvou budov, které 
se dosud nepodařilo prodat. Jedná 
se o  vily na ulicích Masarykova 
a Věkova. O jejich prodej se město 
pokoušelo několika různými způ-
soby téměř rok. Neúspěšná byla 
i  elektronická aukce a  jejich nabí-
zení zprostředkovaně přes deset 
realitních kanceláří. Radní schválili 
úpravu ceny předmětných nemo-
vitostí a jejich prodej opakovaným 
výběrovým řízením za předpokla-
du vyrovnání nejvyšší nabídky.

Nabídková cena vily na ulici Ma-
sarykova, včetně skladu a  gará-
ží na pozemcích, byla z  původní 
částky 16 506 000 Kč snížena na 
13 205 000 Kč, cena budovy na uli-
ci Věkova byla snížena z 9 311 000 
na 7 449 000 Kč. 

Nové přechody
Výstavbu bezpečných přechodů 

pro chodce, které nahradí součas-
né nevyhovující v ulicích Sokolská 
a Zhořelecká, bude město realizo-
vat společně s  Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR. Rada města proto nyní 
schválila uzavření Smlouvy o spo-
lupráci mezi ŘSD a SML.

Předpokládaná cena se u  pře-
chodu ve Zhořelecké ulici pohy-
buje kolem 522  000 korun vč. 
DPH, u  přechodu v  Sokolské ulici 
kolem 1 950 000 korun vč. DPH. 
Oba přechody budou vybudovány 
s pomocí dotací od Státního fondu 
dopravní infrastruktury ČR. Vedení 
města předpokládá, že se ve veřej-
né soutěži podaří cenu ještě snížit. 
Obě investiční akce město dofinan-
cuje z výtěžku z prodeje plynovodu 
ve Vesci. Zbylé peníze radnice pří-
padně použije na další akce spojené 
s výstavbou nových přechodů pro 
chodce.

Oba přechody, včetně chodníků, 
budou postaveny ve druhé polovi-
ně tohoto roku. Současné vedení 
města tak v případě Sokolské ulice 
řeší jedno z  dopravně nebezpeč-
ných míst pro pěší, které bylo ne-
vyhovující mnoho let. 

Revitalizace ve Vesci
Ve vnitrobloku ulice Jeřmanická 
plánuje město rozšířit komunikace 
a vybudovat nová parkovací místa. 
Nevyhovující dopravní situace 
vadí při svozu domovního odpadu. 
Město založí projekt na revitaliza-
ci vnitrobloku a prozatímně v le-
tošním roce přemístí kontejnerová 
stání na snadněji přístupné místo 
svozovým vozidlům, aby nemusela 
zajíždět do nejkritičtějšího místa 
sídliště. 

� Rada�města�2.�dubna�2013

Propagace zdarma
Zařazení do databáze a  propa-

gační materiály zdarma nabídne 
provozovatelům ubytovacích za-
řízení městské infocentrum. Pod-
mínkou je uzavření nové smlouvy. 
Podle nové podoby smlouvy, kte-
rou nyní město připravilo, budou 
provozovatelé muset na své webo-
vé stránky umístit logo s odkazem 
na Městské informační centrum 
Liberec. Turistům a  návštěvníkům 
města bude nadále na webových 
stránkách městského informační-
ho centra www.infolbc.cz k dispo-
zici přehled ubytovacích zařízení 
z Liberce a okolí.

Neplatili nájem
Neplatiči budou muset opustit 

městské byty. Celkem 19 obyvatel 
městských bytů dostane výpovědi 
kvůli neplacení nájemného. Město 
přistoupilo k tomuto kroku u oby-
vatel, kde dluh na nájemném každý 
měsíc narůstá, a  nájemníci přitom 
neprojevili snahu své závazky uhra-
dit prostřednictvím splátkového 
kalendáře, anebo se na splátkách 
s  městem dohodli, ale přestali je 
platit. Většinou se jedná o  byty 
standardní v různých čtvrtích měs-
ta, mezi nimi jsou ale i bezbariéro-
vé, byty startovací, dále jeden byt 
zvláštního určení v  DPS a  jeden 
byt pro příjmově vymezené skupi-
ny občanů. Částky, které jednotliví 
nájemníci dluží, jsou v rozpětí od 10 
046 Kč do 146 685 Kč.

Peníze potřebným
Tento rok končí starý komunitní 

plán. Město proto připravilo nový 
pro období 2014–2016. K  pod-
poře komunitního plánu schválili 
liberečtí radní příspěvek na úrov-
ni 25  % z  příjmů SML z  odvodů 
za provozování výherních hracích 
přístrojů a  odvodů z  provozování 
loterií a her za každý jednotlivý rok 
daného období.

Snahou města je udržet při  
neustálém poklesu finanční podpo-
ry ze strany státu a dalších zdrojů 
síť sociálních služeb alespoň ve 
stávajícím rozsahu.

Podle návrhu by mělo jít 20 % 
z  celého příspěvku na řešení na-
léhavých situací, 10 % bude pře-
sunuto do fondů, odkud mohou 
příspěvek čerpat neregistrovaní 
poskytovatelé, a 70 % půjde na Ko-
munitní plán odboru humanitního 
MML (nákup služeb). Zmíněných 
70 % financí představuje částku 
10 500 000 Kč. Návrh na výši 
příspěvku budou ještě schvalovat 
zastupitelé. 

� www.liberec.cz/rada

aKTuálNí ZPRávy Z MěSTa

LibeRec.cz
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Jak PRobíhÁ aktualIzaCe stRategIe 
RozvoJe sMl 2014–2020?

od VýzVy k  podávání námětů 
na zkvalitnění života v souvislosti 
s aktualizací strategie rozvoje města, 
uveřejněné v březnovém Zpravodaji, 
proběhlo několik událostí.

Byl vytvořen Projektový plán pro 
aktualizaci strategie rozvoje města, 
který shrnuje všechny podstatné 
informace o procesu tvorby strate-
gie rozvoje, a který je dostupný na 
webových stránkách města pod Pro-
jektovými dokumenty: www.liberec.
cz/aktualizace-strategie/.

Z hlediska komunikace s veřej-
ností byla s cílem oslovit co největší 
počet obyvatel založena stránka na 
Facebooku „Aktualizace Strategie 
rozvoje Statutárního města Libe-
rec 2014–2020“. Pro veřejnost byly 
vyhlášeny také dvě soutěže: soutěž 
„Motto Statutárního města Liberec“ 
(v okamžiku distribuce dubnového 
vydání Zpravodaje by již měl být 
výherce uveřejněn na webových 
stránkách města) a výtvarná soutěž 
pro žáky základních škol „Liberec 
v  roce 2020“. Výtvarná díla žáků 
budou od 7. do 26. května vyvěše-
na v prostorách Nového magistrá-
tu a  výherci budou vyhlášeni 29. 
května při příležitosti veřejného 
setkání, o kterém vás budeme ještě 
informovat.

V souvislosti s aktualizací strate-
gie byla vypsána výběrová řízení 
na dvě veřejné zakázky malého 
rozsahu: „Koordinátor komunikace 
Aktualizace strategie rozvoje Statu-
tárního města Liberec s veřejností“ 
a „Zpracování analýz v rámci Aktua-
lizace strategie rozvoje Statutárního 
města Liberec“. Soutěž byla uzavře-
na v radě města 2. dubna, výsledky 
jsou zveřejněné na webových strán-
kách města a budou rovněž součástí 
příštího vydání Zpravodaje.

Stále je možné podávat náměty 
na zlepšení kvality života. Dosud 
jsme obdrželi několik desítek návrhů, 
které jsme zařadili do naší databáze, 
přímo k podání námětu byli vyzváni 
pracovníci magistrátu, neziskové 
organizace, konzultanti z řad veřej-
nosti, komise a příspěvkové organi-
zace města. Námět lze podat online 
zde: http://kuc.cz/yj04li, příslušné 
formuláře v papírové podobě jsou 
dostupné na recepci radnice (nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) 
nebo u informačního pultu Nového 
magistrátu (Frýdlantská 183/4, 460 
59 Liberec 1), odevzdat ho lze tamtéž.

Informace týkající se Aktualizace 
Strategie rozvoje města najdete na 
webových stránkách www.liberec.
cz/aktualizace-strategie. 

v případě dotazů kontaktujte vedoucí projektu, 
ing. pavlínu prášilovou, tel.: 485 243 580, 

e-mail: prasilova.pavlina@magistrat.liberec.cz

ANKETA

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. V případě, že chce navrhovatel 
v průběhu roku obdržet informace o zpracování námětů pracovníky 
magistrátu, je nutné vyplnit i poštovní či e-mailovou adresu.

Vyplněný formulář lze odevzdat na recepci/podatelně radnice (nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo u informačního pultu Nového magistrátu 
(Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1), elektronicky je možné jej zaslat na 
e-mailovou adresu: aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz.

námět na zlepšení kvality Života ve městě

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

obLast RozVoJe

popis námětu*:

návrh řešení*:

lOKalITa*:

JMÉNO NavRHOvaTElE:

aDRESa:

E-MaIl:

V�rámci�projektu�Parky�Lidové�sady�II.�
nadále�pokračují�stavební�práce.�Kácení,�
které� bylo� zahájeno� počátkem� tohoto�
roku,� je� postupně� dokončováno� a� na�
Zborovské�rokli� je�téměř�hotové,�v�pro-
storách�lesoparku�bude�ještě�několik�týdnů�
pokračovat.

Následně� započnou� terénní� úpravy�
včetně� odvodnění� plochy� ve� Zborov-
ské� rokli,� oprava� zatrubnění� a� úprava�

a�obnova�komunikací.�U�obou�ploch�byly�
vyvěšeny�tabule�se�základními� informa-
cemi�o�stavbě.

Projekt�by�měl�být�dokončen�v�červnu�
letošního�roku.�Jeho�realizace�je�spolufi-
nancována�v�rámci�IPRM�Liberec�–�zóna�
„Lidové�sady“�z�Regionálního�operačního�
programu.�Více�informací�o�projektu�nalez-
nete�na�www.liberec-iprmls.cz.�

� Hana�Josefíková

STAVEBNÍ PRÁCE POKRAČUJÍ
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hold zakladateli 
severáčku
Na konci února se v divadle f. X. šaldy sešli současní i více 
než stovka bývalých členů Severáčku, aby svým zpěvem 
vzdali hold zakladateli sboru – hudebnímu skladateli 
a legendárnímu sbormistrovi Milanu uherkovi (1925–2012).
Jana Průšková

SloŽeNí SMíšeNého SBoru 
bylo věkově pestré – od zakládající 
generace z roku 1958 až po čerstvé 
absolventy. Všichni zpěváci neza-
přeli jednotnou hlasovou průpravu, 
výbornou artikulaci, cit pro frázová-
ní a perfektní smysl pro intonaci, za 
což vděčí letům hudební průpravy 
a mimořádného hudebního vedení 
manželů Uherkových či později 
manželů Pálkových.

V programu zazněly především 
skladby a  úpravy lidových písní 
Milana Uherka v podání nejstarší-
ho přípravného oddělení Plamínek 
a  koncertního sboru Severáčku. 
Vrcholem první půle koncertu 
pak bylo provedení pašijového 
minioratoria Hosana, které se svým 
zaměřením hodí do této postní doby. 
Koncertní sbor i Plamínek se i tímto 
koncertem připravují na vrcholnou 
událost sezóny – účast na mezinárod-
ním hudebním festivalu Pražské jaro, 
kde bude mít Severáček v  květnu 
tohoto roku samostatný recitál, 
kterým vzpomene svého zakladatele.

Po celý večer provázela zpěv dětí 
i dospělých zadní projekce fotografií 
Milana Uherka a zněly jeho úvahy, 
vzpomínky kolegů či bývalých členů 
sboru.

Druhá část koncertu patřila býva-
lým členům Severáčku, kteří na svého 
sbormistra vzpomínají s  velkou 
láskou a vděčností. Pod taktovkou 
současné sbormistryně a umělecké 

VSTUP  ZDARMA

Inzerce

Den Země
V SoBotu 27. duBNa JSte od 9.30 do 15.00 SrdečNě 

zVáNi do ekoceNtra V oldřichoVě V háJích
Na tradičNí oSlaVy dNe zeMě. 

čekaJí Na VáS regioNálNí produkty, záBaVa pro 
děti, zVířata, táBorák a další.

vedoucí Severáčku Silvie Pálkové 
zazněly skladby, které byly po léta 
pilířem repertoáru Severáčku (O. 
di Lasso, A. Willaert, B. Smetana, A. 
Dvořák, M. Raichl) a nechyběly ani 
české a moravské lidové písně, které 
Milan Uherek sboru dedikoval.

Na závěr se k bývalým členům při-
daly i děti současného koncertního 
sboru a všichni společně se postarali 
o mimořádné zakončení koncertu. 
Nadšené publikum odměnilo velké 
i malé zpěváčky a jejich sbormistryni 
dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. 
Dva závěrečné přídavky – Ebenovo 
Kdyby tu nic nebylo a Raichlův Kočár 
v oblacích, skladby Severáčku nejbliž-
ší – byly dojemnou vzpomínkou, při 
které se mnohé oči dospělých i dětí 
zamžily slzami dojetí a vděčnosti.

Jak uvedla v textu programu Silvie 
Pálková: „… věřím, že všichni spo-
lečně bychom potěšili toho, komu 
budeme dnes večer zpívat – Milana 
Uherka…“

Koncert zorganizoval Kruh přátel 
Severáčku. 
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petici Na podporu nominace sira 
Nicholase Wintona na Nobelovu cenu 
míru si vymysleli studenti Gymnázia 
Open Gate z Říčan u Prahy. Podepisují 
ji lidé na mnoha místech České repub-
liky i v zahraničí, další svou podporu 
vyjadřují na internetu.

K  iniciativě studentů se v únoru 
připojilo také Statutární město Libe-
rec. „Těší mne, že tolik lidí podpořilo 
nominaci sira Nicholase Wintona na 
Nobelovu cenu míru. Je vidět, že jeho 
statečné činy i dnes, mnoho let po 
druhé světové válce, vzbuzují úctu 
a  obdiv,“ řekla primátorka Martina 
Rosenbergová, která s  nápadem 
vystavit petici na radnici přišla.

Sir Nicholas Winton v roce 1939 
zachránil před jistou smrtí v  kon-
centračních táborech 669 převážně 
židovských dětí. Zorganizoval vlako-
vé transporty dětí z Prahy do válkou 
tehdy ještě nezasažené Velké Britá-
nie, kde pro ně nalezl nové domovy 
a umožnil jim začít nový, bezpečný 
život. O svém činu se po léta nezmínil 
ani svým nejbližším.

Nominaci sira Nicholase Wintona 
na Nobelovu cenu míru oficiálně 
podala předsedkyně Poslanecké sně-
movny Miroslava Němcová. Organizá-
toři petice jsou přesvědčení o tom, že 
co největší množství hlasů pod peticí 
může ovlivnit samotné udělení Nobe-
lovy ceny míru. Smyslem petiční akce 

je také šíření povědomí o tomto výji-
mečném muži a jeho statečném činu.

Laureát Nobelovy ceny míru za 
rok 2013 bude vyhlášený v říjnu. Jak 
už dříve oznámil tajemník Nobelova 
výboru, je na letošní Nobelovu cenu 
za mír nominováno rekordních 259 
kandidátů. Kromě 209 jednotlivců je 
to i 50 organizací. Vloni Nobelovu cenu 
za mír získala za prosazování míru 
a demokracie v Evropě Evropská unie.

zachráNěNé dítě
Jedinečnou možnost slyšet 

příběh pamětníka druhé světové 

války, zachráněného dítěte Tomáše 
Graumanna, který díky transportům 
Nicholase Wintona jako jediný ze své 
židovské rodiny přežil válku, měli 
studenti libereckých středních škol 
v loňském roce. V dubnu 2012 Tomáš 
Graumann přijel také na libereckou 
radnici.

Podle jeho slov měl Nicholas 
Winton obdržet za svůj skutečně výji-
mečný čin Nobelovu cenu již něko-
likrát. Nominován byl v letech 2008 
a v 2011. V roce 2009 Nobelovu cenu 
za mír dostal v tehdejší euforii z volby 
prvního muže USA Barack Obama. 

Sir Winton je jedna z  největších 
osobností 20. století, který sám 
o  svém hrdinství nikdy nehovořil. 
Silný příběh vyšel najevo až v roce 
1988. Náhoda tehdy způsobila, že 
se o transportech ohrožených dětí 
z Prahy do Londýna dozvěděla jeho 
žena Greta. Našla seznamy dětí na 
půdě v domě, kde Wintonovi byd-
leli. Předala vše historičce Elizabeth 
Maxwelové, která zorganizovala 
setkání Wintona s  „jeho dětmi“ 
v pořadu televize BBC That’s Life.

O to větší je nyní snaha prosadit 
sira Nicholase Wintona na ocenění. 
Pomáhají tomu nejen petice, ale také 
road show Tomáše Graumanna, který 
mladé lidi seznamuje se svým neuvě- 
řitelným příběhem a  hrdinstvím 
svého zachránce Wintona. Petice 
a intenzivní kampaň má i další smysl. 
Letos v květnu bude hrdinovi z roku 
1939 úctyhodných 104 let... 

nobelova cena pro nicholase Wintona
Stovky lidí již podepsaly petici na podporu udělení Nobelovy ceny za mír pro sira Nicholase Wintona. petiční archy jsou 
připraveny ve vestibulu liberecké historické radnice až do konce dubna.
Zuzana Minstrová, Pavel Chmelík

Inzerce

hrdiNa. Sir Nicholas Winton na návštěvě v Praze v roce 2007. Foto Li-sung

dítě. Zachráněné dítě z roku 1939 Tomáš 
Graumann při návštěvě Liberce v  dubnu 
2012.  Foto Jan Král
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spolupráce dopravního podniku a busline
Podtitulem tohoto Ringu by mohlo být: Pravda o dopravním podniku. tématem není 
nic jiného než spolupráce Dopravního podniku měst liberec a Jablonec nad nisou, a. s. 
a společnosti busline, a. s., která byla podrobena auditu. na spolupráci i audit existují 
dva odlišné názory. Jeden kritický, druhý hovoří o výhodnosti takové spolupráce. 
Požádali jsme o názor zastupitelské kluby. ty, které jsou zastoupeny v radě města, 
reprezentuje vyjádření dopravního podniku.

V případě dpMlJ NeJde 
o praVdu, ale o NeSMySlNý BoJ

Liberecký�dopravní�podnik�patří�mezi�ty�
společnosti,�které�se�dostaly�do�hledáčku�
destruktivní�opozice,�která�na�něj�dlou-
hodobě�útočí,�a�to�bez�ohledu�na�pravdu�
a�faktický�stav�věci.

Bylo� toho� již�na� toto� téma�napsáno�
mnoho,�ale�nic�nevypovídá�lépe�o�tom,�jak�
někteří�přistupují�ke�své�práci�zastupitele�či�
člena�dozorčí�rady�společnosti,�než�postup�
při�auditu�smluvního�vztahu�o�spolupráci�
mezi�DPMLJ�a�společností�BusLine,�a.�s.�
Právě�do�té�se�Změna�pro�Liberec�a�její�pří-
znivci�již�dlouhou�dobu�strefují�bez�ohledu�
na�fakta,�historii�vzniku�a�další�skutečnosti.

Výsledkem�měsíců�nerelevantních�útoků�
byla�dohoda�na�vytvoření�auditu,�který�by�
se�na�celou�spolupráci�mezi�společnostmi�
zaměřil� a� ukázal,� kde� je� pravda.�Audit�
vznikl�na�základě�žádosti�především�Josefa�
Šedlbauera�ze�Změny�pro�Liberec.�Vznikla�
pracovní�skupina,�která�se�problematikou�
zabývala.� Dle� dohody� to� byla� Změna,�
prostřednictvím� svého� zástupce� Josefa�
Šedlbauera,� člena�dozorčí� rady�DPMLJ,�
jež�mohla�zásadně�audit�ovlivnit,�včetně�
možnosti�podílet�se�na�výběru�auditorské�
společnosti,�na�zadání�auditu,�dokonce�na�
konkrétních�otázkách,�které�by�bez�jejich�
souhlasu�nebyly�schváleny.�Josef�Šedlbauer�
se� sešel� se� zpracovateli,� aby� jim� jasně�
nadefinoval,�co�si�přeje,�aby�v�auditu�bylo.�
A�byl�to�právě�on,�kdo�měl�možnost�průběh�
auditu�„kontrolovat“.

Že�něco�není�v�pořádku,�ukázala� již�
poslední� jednání�před� zadáním�auditu,�
kdy�na�pracovní�skupině�padl�jednoznačný�
a�zřejmý�požadavek�–�všechny�zúčastně-
né�strany�či�skupiny�měly�říci,�zda�budou�
výsledky� tohoto� auditu� respektovat.�
Všichni�souhlasili,�že�ať�budou�výsledky�
jakékoliv,�budou�je�respektovat�jako�výsle-
dek� objektivního� zkoumání.� Jen� Josef�
Šedlbauer�odmítl�řka,�že�on�si�vyhrazuje�
s�výsledky�auditu�nesouhlasit.�Od�té�doby�
bylo�zřejmé,�že�audit,�který�rozhodně�nebyl�
zadarmo,�nic�nevyřeší,�protože�tak� jako�
tak�bude�jen�zneužit�k�dalším�nesmyslným�
útokům.

zastupitelský klub odS

zastupitelský klub kSčM
DESTRUKCE TOhO JEšTě mOC 

NEzAJiSTilA
�Podle�našeho�názoru�šel�audit�dokonce�

dál,�než�znělo�původní�zadání,�a�u�jehož�
formulace�byl�za�Změnu�pro�Liberec�osobně�
i�prof.�Šedlbauer.�Zpracovatelé�auditu�totiž�
neřešili� jen� rozbor� stávajících� smluvních�
vztahů�a�s�tím�souvisejících�cen,�ale�namo-
delovali�situaci,�která�by�nastala�v�případě,�
že�by�celý�přepravní�výkon�měl�zajišťovat�
DPMLJ�sám�vlastními�silami�a�především�
vlastními�vozidly.�Kritika�auditu�se�znovu�
vrací�i�k�otázce,�zda�bylo�možno�tuto�smlou-

vu�uzavřít�bez�výběrového�řízení,�i�když�na�
ni�bylo�již�vícekrát�odpovězeno.�Jako�v�řadě�
jiných�případů�jsme�postupně�nabyli�dojmu,�
že�kritikům�Změny�pro�Liberec�jde�o�kritiku�
za�každou�cenu�a�nikoli�o�vytvoření�podmí-
nek�pro�zlepšování�stavu�veřejné�hromadné�
dopravy�v�obou�městech.�Hlavní�úsilí� je�
potřeba�soustředit�na�realizaci�připravova-
ných�velkých�investičních�akcí�na�tramvajové�
divizi,�kde�každé�vynechání�tramvajové�jízdy�
si�vynutí�nasazení�autobusu,�a�to�v�některých�
případech�dokonce�dvou�na�jednu�tramvaj.�
A�toto�omezení,�nebo�spíše�přesun�potřeb-

ných�autobusů�na�tyto�přepravní�výkony,�
by�se�mělo�obejít�bez�omezení�komfortu�na�
současných�autobusových�linkách.

Hlavní�roli�i�nadále�musí�sehrávat�orgány�
společnosti,�tedy�představenstvo�a�dozorčí�
rada�a� to�bez�politizování�problémů�na�
úkor�jejich�efektivního�řešení�a�zneužívání�
pro� setrvalou�volební� kampaň.�Nemělo�
by�docházet�na�slova�Fr.�Vymazala,�aby�se�
hloupost�tlačila�dopředu,�aby�byla�viděna,�
a�rozum�ustupoval,�aby�se�díval.�

� František�Pešek,�člen�DR�DPMLJ
� a�klub�zastupitelů�za�KSČM

zastupitelský klub změna pro liberec
ROzEBRANý DOPRAVNÍ PODNiK
Dopravní�podnik�předal�100�%�služeb�

v�Jablonci�a�přinejmenším�37�%�autobu-
sové�dopravy�v�Liberci�na�deset�let�firmě�
BusLine.�Smlouva�byla�uzavřena�v�prosinci�
2009�bez�výběrového�řízení.�Do�roku�2010�
přitom�DPMLJ�zajišťoval�veškerou�dopravu�
v�Liberci.

Protože�neproběhlo�výběrové� řízení,�
nevíme,� jestli� cena,� kterou� si� BusLine�
účtuje,�není�přemrštěná.�K�tomu�se�měl�
vyjádřit�audit,�zadaný�dopravním�podni-
kem�na�můj�podnět�jako�člena�dozorčí�rady.�
V�zadání�auditu�je�požadavek�na�srovná-
ní� s� obdobnými� smlouvami,� především�
s�takovými,�na�které�proběhlo�normální�
výběrové�řízení.�Auditoři�na�tyto�otázky�
neodpověděli.�Jde�prý�o�jedinečný�smluvní�
vztah�a�smlouva�platí,�takže�máme�počkat�
do�jejího�vypršení�v�roce�2019�a�pak�uspo-
řádat�řádné�výběrové�řízení.

Audit�tvrdí,�že�smlouva�je�výhodná,�pro-
tože�firmě�BusLine�platí�dopravní�podnik�
v�Liberci�za�ujetý�kilometr�44�Kč,�přitom�
od�města�Liberec�si�DPMLJ�účtuje�za�každý�
kilometr�55�Kč.�Na�první�pohled�se�tak�zdá�
pro�DPMLJ�výhodné�nakupovat�kilometry�
od�BusLine�a�sám�nedělat�nic.

Háček� je�v� tom,�že�dopravní�podnik�
má�kapacity�nastavené�na�obstarávání�
veškeré�dopravy�v�Liberci�a�tyto�kapacity�
jsou�teď�nevyužité.�Platit�se�za�ně�ovšem�
musí�stále�a�údajná�úspora�ze�smlouvy�
s�BusLine�tyto�náklady�nedokáže�pokrýt.�

Auditoři�spočítali,�že�kdyby�DPMLJ�jezdil�
v�Liberci�samostatně,�město�Liberec�by�
jeden�kilometr�stál�52�Kč.�Tedy�stejně�jako�
do�roku�2011,�než�do�Liberce�přišel�BusLi-
ne.�Celkem�by�tak�Liberec�ušetřil�nejméně�
dvanáct�milionů�ročně.

Audit�také�poukazuje�na�nízkou�efekti-
vitu�DPMLJ,�protože�jinak�je�těžko�možné�
vysvětlit,� proč� jsou� náklady� DPMLJ� na�
jeden�kilometr�autobusové�dopravy�o�11�
korun�vyšší�než�u�soukromé�firmy.�Navíc�
kdyby�proběhlo�řádné�výběrové�řízení�na�
dopravce,�tento�rozdíl�by�byl�pravděpodob-
ně�ještě�zřetelnější.

Jak�může�vedení�DPMLJ�a�města�tolero-
vat�takovou�neefektivitu�svého�dopravního�
podniku?�A�proč�s�ní�nic�nedělá?�Jakou�roli�
hraje�to,�že�současný�ředitel�DPMLJ�přišel�
právě�z�firmy�BusLine?�Je�snad�jeho�úkolem�
přesvědčit�město,�aby�BusLine�svěřilo�co�
největší�podíl�autobusové�dopravy�na�úkor�
DPMLJ?

Při�zadání�auditu�jsem�žádal�jeho�zve-
řejnění�a�veřejné�projednání.�Zatím�ani�
k� jednomu� nedošlo.�Až� vedení� DPMLJ�
veřejné�projednání�konečně�vyhlásí,�zvu�na�
něj�všechny�občany,�kterým�není�budouc-
nost� libereckého� dopravního� podniku�
lhostejná.� � Josef�Šedlbauer

Audit�byl�nakonec�vypracován�a�dopadl�
tak,� jak�se�Změně�a�Josefu�Šedlbauero-
vi�nehodilo.�A�proto�příliš�nepřekvapilo�
to,�co�následovalo�–� jeho�zpochybnění,�
odmítnutí,�útoky�na�všechny,�včetně�zpra-
covatele�auditu.�Poměrně�příznačné�je�také�
to,�že�auditor�nemohl�přijít�ani�na�tiskovou�
konferenci,�na�které�Josef�Šedlbauer�audit�
kritizoval,�a�to�proto,�že�si�to�pan�zastupi-
tel�Šedlbauer�nepřál.�To�mnohé�naznačuje�
a�ukazuje.

Ostatně�–�vždyť�jsme�si�na�tento�model�
zvykli�i�v�jiných�případech,�kdy�se�Změna�
chová�zcela�stejně,�odmítá�zjištění�nezá-
vislých�institucí,�včetně�těch�státních�(např.�
ÚOHS�a�jiné),�zpochybňuje�je,�útočí�na�ně�
a�také�na�samotné�osoby,�které�se,�nejed-
nou,�zastrašit�nechají.�Zde�nejde�o�pravdu,�
ale�o�„jejich�pravdu“.�Poměrně�dobře�to�
vystihl�jeden�ze�zastupitelů�uskupení�ZpL,�
když�reagoval�na�jednu�z�takových�kontrol,�
která�dopadla�jinak,�než�oni�chtěli�–�jasně�
tehdy�řekl,�že�s�výsledky�nesouhlasí,�pro-
tože�úřad�nerozhodl�tak,�jak�oni�chtěli.

V�případě�DPMLJ�nejde�přece�o�žádnou�
„pravdu“,�jak�se�nám�snaží�někteří�vnutit.�
Jde�v�něm,�stejně�jako�v�dalších�podob-
ných�příkladech,�jen�o�marketing�jedno-
ho�politického�uskupení,�které�využívá�
úmyslného�zjednodušování,�zkratkovos-
ti,� lží�a�napadání�k�prosazení�vlastních�
cílů.�A�stejně� jako�v� jiných�případech�–�
i�v�DPMLJ�se�řídí�pravidlem�„čím�hůře,�
tím�lépe�pro�nás“.� � Jiří�Kittner
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Posouzení ekonomické výhodnosti 
smluvních vztahů mezi DPMLJ a spo-
lečností BusLine, a. s. bylo auditová-
no. Následoval seminář a seznámení 
s výsledky auditu pro zástupce před-
stavenstva a dozorčí rady DPMLJ, a. s. 
a tyto závěry byly následně prezen-
továny zástupcům médií, kteří s nimi 
seznámili veřejnost.

Výsledky a doporučení auditu však 
nejsou vždy správně pochopeny a jsou 
dále chybně interpretovány. Některé 
informace jsou vytrženy z kontextu 
a někdy jsou dokonce zkresleny.

Vzhledem k neustálým dotazům na 
ekonomickou výhodnost spolupráce 
DPMLJ se  společností BusLine bylo 
rozhodnuto představenstvem doprav-
ního podniku o posouzení smluvních 
vztahů auditorskou společností.

Pracovní skupina složená ze zástup-
ců představenstva společnosti a dozor-
čí rady připravila zadání pro zpracování 
auditu a zároveň se shodla na oslovení 
těchto auditorských společností:

1) Pricewalcerhouse Coopers, Česká 
republika

2) BDO Audit
3) FINAUDIT
Z  oslovených firem nabídly své 

služby BDO Audit a FINAUDIT.
Pětičlenná komise složená ze 

zástupců představenstva, dozorčí rady 
a vedení společnosti pověřila auditor-
skými službami společnost FINAUDIT, 
s. r. o. Členy výběrové komise byli 
Roman Šotola, PhDr. David Václavík, 
Ph.D., Ing. František Pešek, Prof. Ing. 
Josef Šedlbauer Ph.D., Luboš Wejnar. 
Někteří členové této skupiny také 
využili možnosti zadání auditu osobně 
probrat a  upřesnit si s  auditorem 
otázky, které sami považují za klíčové. 
Této možnosti využil Prof. Ing. Josef 
Šedlbauer.

požadovaný audit byl proveden 
auditorskou společností fiNaudit 
v  intencích dokumentu zadání 
auditu, vydaného ředitelem dpMlJ 
dne 12. října 2012. V souladu s tímto 

zadáním se audit zaměřil především 
na následující otázky:

Posouzení ekonomické výhodnosti 
smluvních vztahů mezi DPMLJ a společ-
ností BusLine, porovnání s podmínkami 
obdobných smluv v hromadné dopravě, 
dopad těchto smluvních vztahů na stra-
tegický rozvoj DPMLJ.

Posouzení ekonomické výhodnosti 
uzavření smlouvy o  zajištění výkonu 
závazků veřejné služby v  hromadné 
dopravě ze dne 2. 12. 2009 bez výbě-
rového řízení, možnost výběru jiného 
dodavatele než  BusLine, ekonomické 
dopady absence výběrového řízení.

Posouzení, zda smluvní vztahy mezi 
DPMLJ a BusLine představují vyvádění 
majetku z DPMLJ do BusLine, tedy zda 
DPMLJ poskytuje BusLine plnění bez 
adekvátního protiplnění.

Posouzení, zda smluvní vztahy mezi 
DPMLJ a BusLine vedou k neschopnosti 
nebo oslabení schopnosti DPMLJ zajiš-
ťovat dopravní obslužnost.

Existují na základě zpracovaných 
analýz nějaká konkrétní doporučená 
opatření? Pokud ano, tak jaká?

Stručné shrnutí závěrů auditu bylo 
součástí semináře pro představenstvo, 
dozorčí radu dopravního podniku 
a pro zástupce majoritního vlastníka 
DPMLJ. O den později 7. 3. 2013 byly 
závěry předloženy na tiskové konfe-
renci zástupcům médií.

Zastupitelský klub Změny pro Libe-
rec jako reakci na mediální výstupy 
z  této tiskové konference zveřejnil 
vlastní interpretaci výsledků auditu. 
Vedení dopravního podniku se nezto-
tožňuje se závěry uveřejněnými v tis-
kové zprávě Změny pro Liberec a proto 
si dovolujeme doplnit stanovisko 
vedení DPMLJ, a.s. k závěrům audi-
torské zprávy ve vazbě na připomínky 
a reakce Prof. Ing. Josefa Šedlbauera, 
člena dozorčí rady společnosti.

Hodnocení otázky potřeb a počtu 
autobusů je v intencích všech dosa-
vadních připomínek. Vytržení z kon-
textu působí účelově a neposkytuje 

veškeré související informace. Napří-
klad otázka převedení 13 vozidel 
zpět do Liberce vůbec neřeší oblast 
finančního zatížení jednotlivých měst. 
Vždyť DPMLJ uvedené autobusy pro-
najímá včetně finančních nákladů, 
které by po převedení byly v rámci 
prokazatelné ztráty automaticky při-
řazeny městu Liberec. Je samozřejmé, 
že z důvodu nákupu nových vozidel 
by související finanční náklady byly 
přiřazeny do  prokazatelné ztráty 
objednatele DSOJ (Dopravní sdružení 
obcí Jablonecka). Tzn., že není důleži-
té, pro kterou oblast jsou autobusy 
zakoupeny, ale kam jsou dané nákla-
dy přiřazovány.

Ve stejném duchu lze hodnotit též 
názor na počet autobusů, které by 
DPMLJ musel nakoupit. Tvrzení stano-
vené pomocí aplikované matematiky – 
celkový objem km / předpokládaným 
počtem km ujetých za rok – je stručně 
řečeno velmi neodborné.

Celkový počet potřebných vozidel je 
totiž ovlivněn řadou parametrů, které 
musí DPMLJ respektovat:

- DPMLJ je povinen na základě 
drážního zákona držet denní zálohu 
několika autobusů pro případ výpadků 
v tramvajovém provozu

- posilové spoje ve vybraných 
časech, tzv. „dělené služby“ opět nejsou 
zatíženy max. možným počtem km

- jízdní řády v případě Liberce (či 
Jablonce) obsluhují nejen páteřní linky, 
ale i okrajová místa; toto významně 
ovlivňuje intervaly a  tzv. „provozní 

rychlost“ a tedy určuje počet autobusů 
na daných linkách

- investiční činnost či jiné zásahy do 
komunikací způsobují výluky v tram-
vajové dopravě, velký rozsah výluk byl 
v letech 2009–2011, další velký objem 
bude realizován v letech 2013–2014. 
DPMLJ si je vědom tohoto stavu, 
a proto se snaží udržet v provozu řadu 
vozidel, která měla již být, a budou po 
výluce, vyřazena (pozn. jeden tram-
vajový vůz předpokládá nasazení 
cca dvou autobusů!).

Otázka potřeby nových 24 auto-
busů pro Liberec? Je jednoznačně 
dána denním počtem kurzů (vozový 
jízdní řád – vychází z jízdních řádů při 
respektování bezpečnostních přestá-
vek atd.). V roce 2012 zabezpečoval 
BusLine v Liberci 24 kurzů, tzn. potřeba 
24 vozidel. DPMLJ by tedy při převzetí 
daného objemu jízdních řádů potře-
boval stejný počet nových autobusů. 
Daný princip samozřejmě platí i pro 
Jablonec nad Nisou.

Všechny tyto parametry ovlivňují 
potřebu vozidel v DPMLJ a nelze zjed-
nodušeně bez dalších vazeb porovná-
vat roky či zjednodušeně dělit statis-
tická čísla.

Problematika rozsahu provozu 
a ekonomiky dopravního podniku je 
velmi složité a komplexní téma, které je 
ovlivněno velkým množstvím faktorů. 
Je přinejmenším zavádějící činnost 
takovéto společnosti hodnotit na 
základě dílčích parametrů vytržených 
z celkového kontextu.�

zavádějící informace musíme opět uvést na pravou míru
dopravní podnik je nucen neustále uvádět na pravou míru zavádějící informace ohledně auditu smluvních vztahů 
dpMlJ, a. s. a spolupracující společnosti Busline, a. s.
Vyjádření DPMLJ, a. s.
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vyjádření auditora k prezentaci výsledků auditu 
vztahů mezi DPMlJ a busline
Jakub šteinfeld, odpovědný auditor podepsaný pod auditem dopravního podniku zkoumajícím ekonomické vztahy 
a další aspekty spolupráce se společností Busline, zaslal své vyjádření k některým prezentacím výsledku auditu. z jeho 
vyjádření vyjímáme:

turistická jízdenka
Společně s dopravním podnikem zavádí město turistické 
jízdenky. Novinka turistům v liberci usnadní cestování mezi 
zajímavými místy a podpoří využívání veřejné dopravy.
Jan Král

liBerec MůŽe turistům nabídnout 
velké množství atraktivních cílů, které 
jsou snadno dostupné pomocí měst-
ské hromadné dopravy. Nové časové 
jízdenky platí na tramvajových lin-
kách č. 2 a 3, jejichž trasy propojují 
významné turistické cíle ve městě.

Turista si tak může při návštěvě 
města zakoupit jednu celodenní 
nebo víkendovou jízdenku a dál se už 
nemusí starat o její platnost. Takové 
jízdenky jsou dnes běžné hlavně 
v zahraničních městech.

Základní turistická přenosná 
jízdenka s  platností 24 hodin od 
označení vyjde na 50 korun, zlevně-
ná na polovinu. Tarif ještě nabídne 

víkendovou rodinnou jízdenku pro 
skupinku maximálně dvou dospělých 
a tří dětí celkem za 200 korun. Tato 
jízdenka platí od pátečního poledne 
do neděle.

Oproti standardním jízdenkám 
jsou skupinové doplněné o obrázky 
tramvají, poslouží tak i  jako suve-
nýr. Nové jízdenky jsou v prodeji od 
10. dubna v městském informačním 
centru, v infocentru DPMLJ a na pře-
pážkách předprodeje jízdenek. 

První „ostrou zkouškou“ prošly jíz-
denky o víkendu 13. a 14. dubna, kdy 
do Liberce zamířili turisté ze Žitavy 
v rámci 40. výročí spolupráce obou 
partnerských měst. 

dpMlJ nově zavádí pro své zákazníky umístění Qr kódů 
na všechny zastávkové jízdní řády v síti Mhd v liberci a na 
jízdní řády umístěné na www.dpmlj.cz
Qr kódy byly spuštěny s účinností 
od 1. dubna 2013 a cestujícím umožní 
získat informace o jízdním řádu MHD 
nebo si zakoupit SMS jízdenku.

Qr kód – jízdní řád: Cestující 

pomocí čtečky QR kódu na svém 
chytrém telefonu sejme kód, který je 
umístěn na jízdním řádu. Do telefonu 
je pak stažen jízdní řád celé linky ve 
formátu PDF.

rádi BychoM se touto cestou jako 
společnost, která audit provedla, 
vyjádřili k  některým prezentacím 
výsledků auditu.

Rádi bychom se dostali do situace, 
kdy budou prezentovány výsledky 
auditu na základě čísel a bez vazby 
na politické přesvědčení. Z  tohoto 
důvodu jsem jako auditor zakázky 
nabízel svou osobní účast na jakéko-
li tiskové konferenci, která se bude 
zabývat tímto auditem. Z  tohoto 
důvodu jsem osobně i kontaktoval 

Prof. Ing. Šedlbauera, jako člena 
dozorčí rady DPMLJ a zároveň člena 
politické strany Změna pro Liberec, 
abych mohl být přítomen tiskové 
konferenci Změny pro Liberec, která 
se tímto tématem bude zabývat. Byl 
jsem s nabízenou účastí odmítnut. 
Zřejmě tedy byly prezentovány na 
konferenci objektivnější informace.

 V článku „Smlouvou s BusLine tratí 
Liberec nejméně 12 milionů ročně“ na 
protikorupčním webu, který je reakcí 
na audit provedený naší společností, 

jsou uvedeny zavádějící a tendenčně 
zabarvená vyjádření, která s realitou 
vztahu mezi BusLine a DPMLJ nemají 
nic společného.

Z pohledu auditora jsme museli 
přistupovat k zakázce jako k vztahu 
dvou podnikatelských subjektů 
a k posouzení efektivity vzájemné-
ho vztahu jsme vydali auditorskou 
zprávu, v které jsou ohledně dotazů 
formulovány základní závěry, za těmi 
si naše auditorská společnost stojí.
Výsledky byly řádně prezentovány na 

zasedání statutárních orgánů DPMLJ. 
Přestože byly závěry formulovány ve 
zprávě jednoznačným způsobem, 
prezentace v  médiích v  některých 
článcích proběhla s opačnou a zavá-
dějící interpretací, kterou navíc 
s námi, jako zpracovatelem auditu, 
nikdo nekonzultoval. Považujeme 
vyjádření v tomto článku jako poško-
zující výsledky auditu tak, jak byly 
z naší strany předány. 

Jakub Šteinfeld, odpovědný auditor

spolupráce dopravního podniku a busline

dpMlJ nabízí umístění reklamních letáků ve vozidlech Mhd

letáky a4 (na výšku) za 3 kč/ks/den
letáky a3 (na šířku) za 5,20 kč/ks/den

ke každému letáku je nutno připočítat k ceně za umístění také cenu 
za instalaci a odstranění, která činí 4,20 kč/ks bez ohledu na formát. 
uvedené ceny jsou bez 21% dph.

letáky se umísťují do 55 tramvají a 80 autobusů. celkem 135 umístění.

vyvěšovány jsou vždy ze soboty na neděli. letáky tak ve vozidlech 
provozujeme týden a jeho násobky (vždy od neděle včetně do soboty 
včetně). letáky požadujeme doručit vždy neJdÉle do čtvrtka před 
zahájením kampaně do 12.00 hodin.

doporučujeme na spodní části letáku ponechat cca 1,5 cm volný pruh, aby 
nedošlo k zakrytí důležitých informací hranou reklamního fabionu.

Příklad výpočtu ceny:

1 leták ve formátu a4 na 7 dní: 3 (kč/1 kus) x 7 (dní ) = 21 kč + 4,20 
(instalace a odstranění) = 25,20 kč x 1,21 (dph) = 30,50 kč
vyvěšení jednoho letáku a4 na týden tedy stojí i s dph 31 kč.
Kontakt: 485 344 138, e-mail: vera.dostrasilova@dpmlj.cz  www.dpmlj.cz

letáková reklama 
ve vozidlech mhd v liberci

Qr kód – SMS jízdenka: Cestu-
jící sejme kód, který je umístěn na 
jízdním řádu v  prostoru zastávky 
MHD. Telefon pak odešle příslušné 
údaje SMS jízdenky na telefonní číslo 
a cestující obdrží SMS jízdenku. QR kód

QR kódy pro větší komfort



pro haNdicapoVaNé sportovce 
za Sportovního klubu stolního tenisu 
Liberec to byl velmi důležitý turnaj pro 
nominaci na letošní mistrovství Evropy. 
Doufají, že jim pomůže k účasti na mis-
trovství světa v Pekingu.

Jiří Suchánek vybojoval v soutěži 
dvoučlenných družstev zlato, při hře 
jednotlivců získal bronz. Úspěšný 
byl i jeho klubový kolega René Tauš, 
který v  soutěži jednotlivců v  jiné 
kategorii obsadil třetí místo.

Pro Jiřího Suchánka to 
byl první letošní meziná-
rodní turnaj. Pocity z něj 
hodnotí jako smíšené. 
„Od listopadu do března 

hraji soutěž pouze proti ‚choďákům‘, 
a když nastoupím proti vozíčkářům, 
je strategie a styl hry dost odlišný. 
Vozíčkář se snaží využít v maximální 
míře postižení protivníka a co možná 
nejvíce hrát do stran,“ prozradil.

Ve finále na něj čekal Francouz 
Molliens – úřadující mistr Evropy 
a několikanásobný medailista z mis-
trovství světa, Evropy a  paralym-
pijských her. „Zbylo na mě ‚pouze‘ 

třetí místo. S  takovým hráčem ale 
není ostuda prohrát. Když si uvědo-
mím jaký tým a podmínky za sebou 
tento hráč má. Divím se, že jsem ho 
v minulém roce porazil,“popsal Jiří 
Suchánek.

Po soutěži jednotlivců následo-
vala soutěž dvoučlenných družstev, 
kterou Jiří Suchánek odehrál v týmu 
se španělem Sastrem na zlatou. „Zjis-
til jsem, že nejen pro mě je to poprvé, 
co jsem vyhrál zlato, ale i pro týmo-
vého kolegu. O to více nás krásný 
zážitek těší,“ dodal.

Z  libereckého oddílu se turnaje 
zúčastnil také René Tauš, který obsadil 

pěkné třetí místo. V soutěži družstev 
nastoupil René Tauš ve dvojici s Jiřím 
Žákem. Bohužel se jim moc nedařilo.

Liberečtí handicapovaní stolní 
tenisté se nyní připravují na další 
turnaj, kterého by se měli zúčastnit 
v květnu ve slovinském Lašku. Účast 
na něm potvrzují i asijské státy, což 
zaručuje těžké soupeře. „Důležité je, 
vzít si z každého zápasu to potřebné 
a poučit se z chyb, které jsem dělal 
a vyvarovat se jich v dalších zápa-
sech,“ uzavřel Jiří Suchánek.

Klubu zajistilo finanční podporu 
Statutární město Liberec.
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nemocné stromy hrozí vážným nebezpečím
Vášně a diskuze veřejnosti vyvolalo v březnu zahájené kácení lipové aleje na Masarykově třídě. Byl tím započat proces, 
na jehož konci bude obnovená alej s perspektivou několika desítek let.
Pavel Chmelík

MěSto Se k  obnově lipové aleje 
nerozhodlo bez rozmyslu, ale po 
důkladném dendrologickém prů-
zkumu stromů, který bohužel potvrdil 
jejich špatný stav. Liberecký zpravo-
daj o tom informoval v březnovém 
čísle. Nyní se k tématu vracíme.

Několik otázek souvisejících se 
stavem lip v Masarykově ulici jsme 
položili Doc. Ing. Šimkovi ze Zahrad-
nické fakulty Mendelu v Lednici.

lípy, které bylo nutné pokácet, 
měly zasažený kořenový systém 
stavební činností při rekonstrukci 
tramvajové trati v devadesátých 
letech. Jaké problémy to stromům 
způsobilo?

Necitlivá stavební činnost způ-
sobuje kromě  přímého poškození 
kořenového systému také změnu 
půdní opory stromu. Půda je měkčí, 
poddajnější a strom se stává labilněj-
ší. Poškození kořenového systému 
úzce souvisí s narušením jeho mnoha 
funkcí. To se projeví změnou zdravot-
ního stavu stromu a snížením jeho 
vitality.

Navenek se pak projevuje poško-
zení kořenů řadou symptomů (změny 
olistění, prosychání, menší přírůstky). 
Tyto znaky jsou však rozpoznatelné 
v různé míře, postupně v závislosti 
na době od vlastního poškození. 
Významným důsledkem mechanic-
kého poškození kořenů je vytvoření 

vstupní brány pro některé specializo-
vané dřevokazné houby. Ty postupně 
infikují kořenový systém a narušují 
jeho funkčnost, především pak odol-
nost proti vývratu. Diagnostika zdra-
votního stavu kořenů je velmi obtížná 
– při hodnocení se využívá především 
nepřímých znaků. Trhliny v půdě a její 
nadzvedávání v kořenovém prostoru 
naznačují akutní nebezpečí vývratu. 
Je třeba si dále všímat všech mož-
ných příznaků redukce či poškození 
kořenového systému, jako jsou např. 
výkopy, neprodyšné překryvy půdy, 
sektoriální odumírání částí koruny 
a plodnice dřevokazných hub.

Byl jste autorem jednoho 
z  mnoha posudků, které byly 
vypracovány v  souvislosti se 
stavem stromu, který v lednu 2009 
spadl ve zlíně a zabil dvě děti. co 
bylo hlavní příčinou pádu tohoto 
stromu?

Odumření kořenového systému. 
Kořeny byly, až na jeden o průměru 
cca 12 cm, zcela vyhnilé. Hniloba 
byla zapříčiněna několika druhy 
dřevokazných hub – postupně došlo 
k totální destrukci kořenového sys-
tému. Strom nebyl prakticky ukot-
ven. Příčiny poškození a odumření 
kořenového systému nebylo možno 

jednoznačně stanovit. Jednalo se 
velmi pravděpodobně o  komplex 
příčin, které vznikaly v řádu desítek 
let: zemní práce v blízkosti kmene, 
navážka nad kořeny, zvýšená zátěž 
v kořenové zóně stromu.

Bylo možné této tragédii zabrá-
nit ?

Odpověď na tuto otázku se hledala 
velmi složitě a relativně dlouze před 
trestním senátem Okresního soudu 
ve Zlíně. Všichni obvinění byli shle-
dáni jako nevinní – tedy této hrozné 
tragédii se zabránit nedalo. Bylo 
prokázáno, že strom byl opakovaně 
kontrolován. Z hlediska odborného 
se jednalo o velmi složitý případ, který 
lze zjednodušeně popsat následovně: 
Postupně odumíral kořenový systém 
a reakcí stromu bylo vytvoření sítě 
velmi jemných kořenů, které strom 
zásobovali vodou a živinami. Z tohoto 
důvodu nebyly rozpoznatelné žádné 
kritické znaky (olistění, změna archi-
tektury větvení), které by svědčily 
o poškození kořenů. Strom však nebyl 
ukotven.

co byste jako odborník doporu-
čil v případě lipové aleje v liberecké 
Masarykově ulici?

Neodkladné zajištění provozní 
bezpečnosti, tedy odstranění hava-
rijních stromů a následnou komplexní 
obnovu. 

ve zpracování

Medaile z lignana
zlatou a dvě bronzové medaile přivezli liberečtí stolní tenisté z mezinárodního turnaje 
vozíčkářů lignano Master open 2013, který se v březnu konal v italském lignanu.
Jan Král

Město podpoří azylová centra
Statutární město liberec pomůže zachovat služby, které lidem 
bez domova a v tíživé sociální situaci poskytuje občanské 
sdružení Naděje a obecně prospěšná společnost Návrat.
Jan Král



14 liberecký zpravodaj duben 2013   kontakt / soutěŽ

klub Radost
představujeme seniorský klub radoSt.
Hana Musilová

ScházíMe Se pravidelně každou 
středu, abychom si povídaly, oslavily 
sem tam nějaké narozeniny, a hlavně 
se domluvily na dalších aktivitách 
mimo klub.

A že jich je – vycházky, divadlo, 
kino, zoo, čistička odpadních vod 
(velice zajímavá exkurze), zázemí 
Babylonu s průvodcem, depozitář 
Krajské vědecké knihovny a Seve-
ročeského muzea. Tam dokonce asi 
půl roku některé naše členky klubu 
pomáhaly převádět seznamy knih 
do elektronické podoby.

Muzejní knihovna je překrásná, 
a málokdo o ní ví. Náš klub pořádá 
pro ostatní seniory turnaj v pétan-
que, zúčastňujeme se také turnajů 
v kuželkách, šipkách a má mnoho 
dalších činností. V nejbližší době nás 
čeká exkurze do pekárny, návštěva 
dinoparku, ZOO Praha a  týdenní 
relaxační pobyt v lázních Poděbrady.

Také jsme se seznamovaly s počí-
tačem a trénovaly paměť na kurzech 
pořádaných Komunitním střediskem 
Kontakt. Tak taková jsme my, děvčata 
z klubu RADOST. 
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Reklama, která v Liberci funguje

SOUTĚŽ O DOMÁCÍ KOMPOSTÉR

soUtěž o domácí komPostéR
domácí komPostoVání je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své zahrady. 
Patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Město Liberec domácí kompostování podporuje 
a v minulých letech přidělilo občanům 833 kompostérů. Letos se mezi občany rozdá 85 kusů kompostérů K 390.
komPostéRy Lze získat při splnění těchto podmínek: trvalé bydliště v Liberci (ne obvod Vratislavice nad Nisou), 
oplocená zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn a vyluštěná tajenka křížovky.
VyLUštěnoU taJenkU zasíLeJte do 1. května na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec nebo ji odevzdejte v podatelně hlavní budovy radnice. Obálku označte heslem „KOMPOSTÉR“ a nezapomeňte 
uvést své jméno, adresu a telefonní kontakt (pokud nebude uveden telefonní kontakt, obálka bude automaticky 
vyřazena).
každý se může zúčastnit pouze jednou! Ze správných odpovědí bude vylosováno 85 luštitelů, kteří budou o přidělení 
kompostérů vyrozuměni. V případě dalších dotazů volejte telefonní číslo: 485 243 456.

1) Čím lze vylepšit vlastnosti půdy?
2) Ekologický termín označující 
vývoj a změny ve složení spole-
čenstev v ekosystému.
3) Jedinečné vysoce účinné přírod-
ní organické hnojivo vyrobené za 
pomoci žížal.
4) Zkráceně biologicky rozložitelný 
odpad.
5) Jeden z ropných produktů.
6) Co by měl zajistit majitel skládky 
odpadů po jejím uzavření?
7) Jaký odpad třídíme do velkého 
červeného kontejneru?
8) Nápojový karton.
9) Nádoba pro odkládání domov-
ního odpadu.
10) Co odkládáme do žlutého 
kontejneru?

program klubu seniorů
komunitní středisko kontakt liberec
kompletní program na www.ksk-liberec.cz/seniori

22. 4. / 14.00
 puškin – 2. část. Beseda 
s Annou Sadílkovou.

Cen. klub sen.
3. patro

24. 4. / 15.00
artróza
Přednáška Jana Turka

Cen. klub sen.
3. patro

25. 4. / 9–18
den pro seniory v zoo
Komentované prohlídky od 10.00 a 13.00

26. 4. / 10.00 giuseppe Verdi – Nabucco
O opeře s Ninou Vaňkovou

Cen. klub sen.
5. patro

27. 4. / 8.00 Jarní výšlap na děvín
Putujeme s klubem Pohoda Nádraží ČSAD

15. 5. / 15.00 cestománie, aneb prstem 
po mapě – Namibie

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, 9.00, 10.00 
a 11.00 v suterénu. Nutno přihlásit se předem. Pohybem pro radost – každý pátek 
od 13.00 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, v 16.00 nebo 18.00.
Veškeré aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.
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V  hiStorické BudoVě Šaldova 
divadla uvedeme jednu z nejlepších 
komedií všech dob, slavného revizo-
ra. Tato Gogolova satira je vždy 
mimořádnou hereckou příležitostí.

V hlavní roli podvodníka Chlesta-
kova se objeví Zdeněk Kupka, jehož 
už liberečtí diváci mohou znát z vele-
úspěšné komedie Testosteron. Jako 
Hejtman se představí stálice liberec-
kého divadla Václav Helšus.

Současně s klasickou komedií v Šal-
dově divadle nazkouší šéf činohry 
Michal Lang psychologické drama 
s lákavým názvem Nevěra. Autorem 
je světoznámý filmař Ingmar Berg-
man. Strhující intimní příběh uvidíte 
v podání držitelky Ceny Thálie Markéty 
Tallerové, po jejímž boku stanou Martin 
Polách a hostující David Suchařípa.

A pokud chcete do divadla s dětmi, 
určitě jim uděláte radost krkonošský-
mi pohádkami. Oblíbené postavy 
Krakonoše, Trautenberka, Anči, Kuby 
a Hajného ožijí v Malém divadle v režii 
Víta Prýmka. Pro dospělé diváky může 
být pikantní, že v  roli vypečeného 
milostpána Trautenberka uvidí ředitele 
divadla Martina Otavu.

Libereckou operu čeká v  květnu 
poslední premiéra sezóny. Šéf opery 
a dirigent Martin Doubravský zvolil 
velmi náročné dílo – operu Síla osudu 
italského operního génia Giuseppe 
Verdiho. Velkolepý a rozmáchlý operní 
obraz, kde se na pozadí dějinných udá-
lostí odehrává vášnivý příběh lásky 
a touhy po pomstě, patří k vrcholům 
Verdiho tvorby.

NeJlepší operNí iNSceNace
Představení Julese Masseneta 

Don Quichotte, které se uskutečnilo 
30. března v  Šaldově divadle, bylo 
v pravém slova smyslu ojedinělé.

Právě tento večer byla totiž předána 
cena „Libuška“, kterou liberecký operní 
soubor v čele se svým šéfem Martinem 
Doubravským a  mladou režisérkou 
Lindou Keprtovou získal na letošním 
ročníku festivalu Opera v Praze. Byla 
to právě inscenace Dona Quichotta, 
která si z  Prahy odvezla operního 
Oskara – cenu kritiků za nejlepší insce-
naci festivalu.

Liberec tak obhájil vítězství z minu-
lého ročníku festivalu a znovu dokázal, 
že v Šaldově divadle se dělá opera na 
skutečně mimořádné úrovni. 

 www.saldovo-divadlo.cz

Jaro v divadle
činohra nabídne pestrý trojlístek premiér zcela různých žánrů, 
z nichž by si měl vybrat divák kteréhokoliv věku.
Jakub Kabeš, Divadlo F. X. Šaldy

GaLeRie 
U Rytíře

(boční vchod historické budovy radnice)
do 30. května

rozpínání krajiny
Krajina ve fotografii. Skupinová výstava 
současných fotografů věnujících se krajině. 
David Cysař, Michael Čtveráček, Karel 
Došek, Tereza Kabůrková, Viktor Kopasz, 
Daniela Vokounová, Petr Zinke.

Výstava v předsálí :
eduard archalous – FOTOGRAFIE
Otevřeno: po–pá 10–17 hodin

WWW.lIDOvESaDylIBEREC.CZ

Inzerce

T. Williams: Tramvaj do stanice Touha 
T. Váhala, M. Tallerová. Foto L. Skokan

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

Chatová osada Jachta u Máchova jezera



SkutečNý záVěr lyžařské sezóny 
přišel o týden později a 7. dubna jsme 
brány zimního provozu s konečnou 
platností uzavřeli a  dali tak zimě 
a lyžování na Ještědu pro tuto sezónu 
symbolické vale.

V průběhu zimy mohli návštěvníci, 
stejně jako v loňské sezóně, okusit 
některé nadstandardní služby – 
zejména dopravu skibusem zdarma 
na večerní lyžování a zpět od koneč-
né tramvaje v  Horním Hanychově. 
S povděkem návštěvníků bylo při-
jato i hlídání dětí v dětském koutku 
v areálu. V těchto službách hodláme 
v příští zimní sezóně určitě pokra-
čovat a o další služby, zpříjemňující 
pobyt našim návštěvníkům, nabídku 
ještě rozšířit.

Novinkou letošní zimy bylo rozšíře-
ní atrakcí v dětském parku u Centrál-
ního parkoviště o pohyblivý koberec 
a kolotoč pro nejmenší lyžaře. Již teď 
můžeme slíbit, že s dalšími atrakcemi 
pro nejmenší přijdeme i v následující 
sezóně.

letNí SezóNa
Ale pojďme k letní sezóně, která se 

v areálu, pokud to vývoj počasí dovolí, 
naplno rozjíždí již v sobotu 20. dubna. 
Budou připraveny tratě v bikeparku, 
na které byli návštěvníci zvyklí již 
z loňského léta. Plně v provozu bude 
na sklonku loňské sezóny otevřená 
lehčí trať začínající na turistické cestě 
k Pláním.

Letošní novinkou by mohlo být 
otevření nové sjezdové tratě v sou-
sedství LD Skalka. Další novinkou 
budou také tři značené okruhy začí-
nající a končící u LD Skalka, vhodné 
jak k  malému cyklo, tak i  pěšímu 
výletu pro méně náročné výletníky.

Okruhy povedou zajímavými místy 
v lyžařském areálu na Ještědu s mož-
ností zastávek na několika místech 
s  krásným výhledem a  možností 
občerstvení. Jejich délka bude od 3 
do 7 kilometrů.

VeSecký areál
Na teplé dny se těší také vesecký 

areál. Určitě největší akcí letošního 
léta bude festival Benátská noc, ale 
oficiální program v areálu odstartuje-
me 12. května zábavným programem 
se spoustou akcí a aktivit pod názvem 
,,Den rodiny s dětmi“.

Mimo to se v areálu opět uskuteční 
několik cyklistických a in-line bruslař-
ských závodů a dalších zajímavých 
akcí. Návštěvníci by měli pocítit větší 
komfort, neboť pro ně bude otevře-
na budova v areálu tak, aby se mohli 
důstojně ke sportovnímu výkonu 
převléci a po něm i občerstvit.

Nově je sportoviště rovněž osazeno 
orientační mapou s plánkem tras pro 
in-line brusle, včetně jejich označení 
v areálu. Již takřka samozřejmostí je 
otevřená a fungující půjčovna všeho 
potřebného pro in-line brusle.

Letos poprvé bude v budově také 
k dispozici cyklo centrum s možností 
testování kol pro děti a pořádáním 
kurzů výuky jízdy na kolech.

Novinkou ve Vesci bude zejména 
dětské hřiště s  několika prvky pro 
malé návštěvníky. Další možnosti ke 
strávení volného času v areálu připra-
vujeme a rádi bychom s nimi přišli 
v průběhu léta. 
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Distribuci Libereckého zpravoda-
je 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.

Vydává Magistrát města liberec, 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Libe-
rec. IČO 262978.
povoleno: MK ČR E 11813. 
redakční rada: Martina Rosenbergová, 
Lukáš Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr 
Černý, Květoslava Morávková, Michael 
Dufek, Dana Lysáková, Pavel Chmelík. 
šéfredaktor: Pavel Chmelík (t. 731 681 
090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.
cz). tisk: Geoprint Liberec. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit a upravovat pří-
spěvky po stylistické stránce. Náklad 45 
500 kusů. Vychází: 16. 4. 2013.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

letní sezóna v areálech
oproti minulým sezónám se letos zima své vlády ještě ani po Velikonocích nehodlala vzdát, 
což návštěvníkům ještědského areálu připravilo opravdu hezké lyžařské chvíle.
Jan Svatoš

skatePaRk
Skatepark v Barvířské je 
již otevřen.

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 1. května

liBerecký Skatepark v Barvíř-
ské ulici je od 12. dubna otevřen. 
V  loňském roce zajistilo město 
opravu většiny překážek, které jsou 
nyní v dobré kondici.

Letos přešla správa areálu na 
městskou společnost Sportovní 
areál Ještěd. Ten bude zajišťovat 
otevření skateparku denně od 8.00 
do 20.00 hodin a v prázdninových 
měsících od 8.00 do 22.00 hodin.

V areálu je také umístěn nový 
provozní a návštěvní řád, žádáme 
proto všechny návštěvníky, aby ho 
plně respektovali. Vstup je po celou 
sezonu (do 31. října) zdarma, na 
vlastní nebezpečí. Při pořádání akcí 
může mít areál jiný režim.

Aktuální informace o skateparku 
vždy na www.liberec.cz. 

distribuce zpravodaje

SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD, HITRÁDIO FM
A KALENDÁŘ LIBERECKA VÁS ZVOU

S RODINOU
DO VESCE
NEDĚLE 12. 5. 2013

14–18 HODIN
OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Hudební skupina

EXIL 51
taneční show a taneční školička

TAKT Liberec
Klaun MATY

Trampolíny s MÍROU 
PATRMANEM

• Horkovzdušný balón
• Facepainting
• Albrecht z Valdštejna
• Hasiči
• FC Slovan Liberec
• HC Bílí Tygři
• FBC Liberec
• Výtvarné dílničky
• Inline bruslení a mnoho dalších
 atrakcí pro celou rodinu

Hlavní partner

čtvrtek 25. dubna v 15 hodin
ZaSEDaCí MíSTNOST Č. 11 v HISTORICKÉ BuDOvě RaDNICE

váŽENí OBČaNÉ, ZvEME váS Na

zasedání zastUPiteLstVa města LibeRec

ve zpracování


