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čestný občan
Novým čestným občanem 
Liberce bude vědec 
a historik Rudolf Anděl.

„DoceNt RuDoLf ANDěL patří 
k osobnostem, které ovlivnily vývoj 
a  formování libereckého škol-
ství a  vzdělanosti, i  historického 
povědomí. Zároveň je osobností 
vysokého morálního kreditu. Jeho 
přínos ocenilo město už v roce 2004 
udělením Čestné medaile města,“ 
připomněl náměstek primátorky 
pro školství a  kulturu Kamil Jan 
Svoboda. více NA stRANě 7

těžká služba
Policista by měl pomoci 
v úzkých, ale kdo se 
zastane jeho?

PřísLušNíci PoLicie České 
republiky jsou úplně stejní lidé 
jako převážná část obyvatel a mají 
úplně stejné problémy a  boles-
ti. Bojují proti stejnému šlen- 
driánu a dotýkají se jich stejné nega-
tivní vlivy. čtěte NA stRANě 9

v obLAsti tuRistického Ruchu 
má Liberec v  letošním roce mnoho 
dobrých příležitostí k prezentaci. Mezi 
tři nejdůležitější události patří nová 
galerie v lázních, zmiňovaná iQLAN-
DIA a  chystané otevření pavilonu 
obřích leknínů v botanické zahradě. 
Spolu s dalšími projekty, například roz-
šířením Bazénu Liberec, byla během 
posledních několika let investována 
do zvýšení atraktivity města pro 
občany Liberce i jeho návštěvníky více 
než miliarda korun z veřejných i sou-
kromých peněz a dotačních programů.

Zatímco na středoevropský unikát, 
sice skleníkový pavilon na pěstování 
největších leknínových rostlin světa 
v  botanické zahradě, si budeme 
muset počkat do druhé poloviny léta, 
iQLANDIA je je již v plném provozu.

Nekorunovaným králem moder-
ního science centra je humanoidní 
robot Thespian, jediný svého druhu 
v České republice. Humanoid používá 
gesta i mimiku. „Jedná se o vůbec nej-
dražší exponát, který máme, dali jsme 
za něj dva miliony,“ upřesňuje ředitel 
centra Pavel Coufal.

Návštěvníci mohou obdivovat 
technologicky nabité 3D plane tárium, 
Sexmisii, přístupnou od 12 let, a další 
ohromující exponáty v  deseti jedi-
nečně pojatých expozicích. Těch tu 
je na ploše deseti tisíc m2 více než 
čtyři stovky – a všechny si je můžete 
vyzkoušet na vlastní kůži. Centrum 
chce přinést chytrou zábavu pro turis-
ty z Česka i ze zahraničí.

Na slavnostním otevření iQLANDIE, 
moderovaném Marcelou Augustovou, 
nechyběli zástupci města.

 PokRAčováNí NA stRANě 2

Do zvýšení atraktivnosti liberce bylo 
investováno přes miliardu korun
Po liberecké kulturní události roku, otevření galerie v lázních, přišla nejvýznamnější událost 
v oblasti zábavy a turistického ruchu – své brány otevřela na konci března iQLANDiA.
Pavel Chmelík

— ZDARMAVychází v nákladu 45 500 kusů  

Moderní 3D planetárium, humanoidní 
robot a  stovky dalších ohromujících 
exponátů v  deseti jedinečně pojatých 
expozicích – to je nové science centrum 
iQLANDIA, které otevřelo na konci března 
v Liberci. Zažijete tu tanec ohňů a blesků, 
na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se cítí lidé 
při zemětřesení či vichřici, absolvujete 
pravý kosmonautický výcvik, ale také se 
dozvíte, jak fungují věci kolem nás.

iQLANDIA OTEVŘENA
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editorial opravy svijanské arény
statutární město Liberec a městská společnost sportovní 
areál Liberec, s. r. o. (sAL), která je vlastníkem objektu 
arény, postupně vylepšují její zázemí.
Jan Král

Památník čeká na zrcadla
Na začátku dubna začala obnova poničeného památníku 
obětem komunismu, který od roku 2006 vytváří pietní 
místo v parku v Jablonecké ulici.
Zuzana Minstrová

NávštěvNíci veřeJNého bruslení 
se ještě před koncem sezony dočkali 
lepšího komfortu při přezouvání do 
bruslí. Slouží jim k tomu nově upra-
vené prostory zázemí. Do konce roku 
by měl navíc bruslařům i hokejistům 
zpříjemňovat chůzi v bruslích po chod-
bách nový gumový povrch, přibudou 
i  moderní lavičky. Společnost SAL 
také intenzivně připravuje nezbytnou 
opravu nosných pilířů střechy arény.

V objektu arény se proto už v únoru 
sešli zástupci radnice v čele s náměst-
kem primátorky a současně jednatelem 
společnosti SAL Jiřím Rutkovským se 
zástupci společnosti S  group Sport 
Facility Management, která na základě 
koncesní smlouvy arénu a celý městský 
sportovní areál spravuje.

„Chtěli jsme prostor upravit již před 
sezónou, ale museli jsme vyčkat na 
výsledek výběrového řízení na kogene-
rační jednotky, které jsou nezbytné pro 
fungování areálu. Věřím, že návštěvníci 
úpravu ocení, zázemí Svijanské arény, 
která slouží značnému množství hoke-
jistů, krasobruslařům a také obyvate-
lům města při veřejném bruslení, byla 
dožilá. Nevelkým nákladem jsme zajis-
tili výrazné zvýšení kvality poskytované 
služby veřejnosti,“ řekl Jiří Rutkovský.

Svijanská aréna volá už několik let po 
zásadní rekonstrukci. Do objektu, který 
ročně navštíví skoro dvě stě tisíc lidí, 
a jehož využití je téměř nepřetržité, pra-
videlně při dešti zatéká. Společnost SAL 
proto v současnosti připravuje opravu 
nosných železobetonových pilířů, do 
kterých trhlinami prosakuje voda, 
čímž dochází k poškozování betonu 
a korozi železných výztuh. Současně 
by mělo dojít k výměně některých oken 
a hlavně žlabů. Při vydatnějších deštích 
totiž úzké žlaby nestačí odvádět vodu, 
která pak přetéká a rozlévá se dovnitř 
haly. To mimo jiné způsobuje plísně 
a hrozí závady na elektroinstalaci.

Od výstavby v  roce 1956 prošla 
Svijanská aréna (bývalý Zimní stadion) 
jen několika opravami, některé z nich 
přitom budově spíše uškodily. K zastře-
šení došlo v letech 1965–1967. Součas-
ný střešní plášť je starý 28 let, oprave-
ný byl později v roce 1994. Poslední 
významnější úprava proběhla před 
sedmi lety, kdy na úkor hlediště vznik-
la druhá ledová plocha. Nejvíce halu 
využívají krasobruslaři, žáci základních 
škol, hokejová mládež a veřejnost se 
školami. Sportovcům slouží v zázemí 
devatenáct šaten, které jsou také 
v nevyhovujícím stavu. 

obě zRcADLové tabule památníku 
obětem komunismu si v posledním 
půlroce vybrali jako terč vandalové. 
První prasklina se objevila zhruba 
před půl rokem, díra ve druhé tabuli 
vznikla o loňské silvestrovské noci.

Kompletní výměna obou rozměr-
ných tabulí začala 4. dubna a včetně 
dalších drobných oprav potrvá do 
konce měsíce. Nejprve bylo totiž potře-
ba obě tabule z tvrzeného skla vyrobit. 
Výroba jedné zabere šest týdnů.

„Mrzí mne, že toto nedávno oceně-
né dílo nenechává vandaly na pokoji,“ 
řekla primátorka města Martina 
Rosenbergová. „Necháváme opravit 

i další drobné závady, které jsme na 
pomníku našli. Přece jenom se zde 
začal projevovat zub času,“ dodala.

Výroba obou tvrzených skel přijde 
na cca 360 tisíc korun. Město má ale 
pomník proti vandalismu pojištěný, 
proto by měla škodu hradit pojišťov-
na. Výrobce zvažoval použít pro nové 
tabule odolnější sklo, ale nakonec od 
toho upustil, protože by tabule vypa-
daly jinak než původní zrcadla.

Památník je ze dvou stran tvořen 
zrcadlovými tabulemi pokoveného 
skla o tloušťce 18 milimetrů, vsazený-
mi do ocelového rámu. Každá tabule 
má hmotnost přibližně 800 kg. 

Před pár dny se v Liberci uskutečnil fotbalový 
zápas. Místní Slovan na svém hřišti přivítal Baník 
z Ostravy. Mám fotbal ráda, i když pravda, spíše 
ten amatérský, který se hraje na malých hřištích 
v obcích či jednotlivých čtvrtích, a na kterém se 
schází sousedé z širšího okolí a kromě fotbalu proberou u párku a piva 
vše podstatné, od politiky až po ceny v obchodech. Tam je ta pravá 
atmosféra. K fotbalu mám navíc i osobní vazby a vzpomínky díky svému 
strýci, který se mu aktivně věnoval.

Jenže vzpomínky na poslední fotbalový zápas v Liberci mi kazí policej-
ní manévry, které jej provázely a po jejichž zhlédnutí nejednoho milovní-
ka kopané přejde chuť jít se na zápas podívat v obavě o zdraví své a svých 
blízkých. A také při představě, kolik ona bezpečnostní opatření proti 
nebezpečným fanouškům stála. Beru profesionální fotbal tak trochu 
za sport, tak trochu za byznys. Točí se kolem něj docela velké peníze 
a nejsem si jistá, že je tak dobrou motivací pro mladé lidi, když každý 
zápas připomíná přípravu policejních těžkooděnců na boj s teroristy. 
Nepodceňuji práci policie, naopak. Ani si nemyslím, že v tomto případě 
je chyba na jejich straně. Svou práci naopak dělají dobře a zodpovědně 
a patří jim naše poděkování. Mrzí mne ale, a doslova rozčiluje, že je 
takovým způsobem zneužívána, místo toho, aby se policisté věnovali 
mnoha jiným, potřebným věcem. Proč musíme platit za pár takzvaných 
„fanoušků“? Je to vůbec ještě o sportu?

Neznám recept na to, jak dále, ale vím, že nechci fotbal obsazený 
policejními příslušníky a město, které potom volá o pomoc například 
v oblasti krádeží vozů. Ráda bych, aby jejich pozornost byla upřena tam, 
kde jsou potřeba. Ráda bych, aby za svou nebezpečnou a namáhavou 
práci dostali adekvátní odměnu a abychom všichni měli pocit, že jsou 
tu pro nás pro všechny.

Když jsem nahlédla do rozhovoru se zástupcem policejních odborů, 
který najdete v tomto vydání Zpravodaje, uvědomila jsem si, jak moc 
jsou policisté zatěžováni všemožnými nesmysly, administrativou, byro-
kracií. Jak málo prostoru jim samotným zbývá k jejich práci v terénu. 
A jak my všichni snadno podléháme tomu jednoduchému nadávání na 
policii a policisty, aniž bychom znali a věděli. Snad kdyby jejich slovům 
někdo začal více naslouchat, mohlo by být v České republice bezpečněji. 
Každopádně jsem ráda, že v tomto periodiku zazněla. 

 vaše Martina Rosenbergová « Zvýšení atraktivnosti...
 DokoNčeNí ze stRANY 1
Náměstci primátorky Jiří Šolc, Jiří 

Rutkovský a Kamil Jan Svoboda byli 
z nového projektu nadšeni stejně jako 
první stovky návštěvníků. „iQLAN-
DIE i bezprostřední okolí je kvalitní 
ukázkou moderní stavby z hlediska 
architektury i  použitých materiálů. 
Exponáty jsou zajímavým exkursem 
nejen do světa techniky ale do mnoha 
jiných oborů. Město nyní musí zajis-
tit dostupnost areálu z centra města 
zejména pro chodce. Ve spolupráci 
s Libereckým krajem připravujeme 
úpravy veřejných prostranství, které 
toto propojení zajistí,“ sdělil náměstek 
primátorky Jiří Rutkovský.

Podle Rutkovského, který má na sta-
rosti mimo jiné cestovní ruch a územní 
plánování, je iQLANDIE zárukou zvý-
šení zájmu návštěvníků tuzemských 
i zahraničních. „Věřím, že kvalitní spolu-
práce města a iQLANDIE opět přispěje 
ke zvýšení atraktivity nejen nového 

objektu, ale také Liberce a regionu, 
což bude mít za důsledek zvýšení tržeb 
z cestovního ruchu pro další subjekty 
a především pro poskytovatele služeb 
v cestovním ruchu,” dodal.

Chválou nešetří ani náměstci Šolc 
a Svoboda. „Jsem nesmírně pyšný na to, 
že tak unikátní projekt v našem městě 
vznikl. Za město Liberec jsme rádi, že 
tu máme další magnet pro turisty,“ řekl 
náměstek primátorky Jiří Šolc.

„Science centrum je další možnou 
cestou, jak dostat děti od věčného 
vysedávání u počítačů. Jsem rád, že 
Liberec má další atrakci a  rád sem 
půjdu s rodinou,“ poznamenal náměs-
tek primátorky Kamil Jan Svoboda.

Projekt byl financován z evropské-
ho programu Výzkum a vývoj pro ino-
vaci. Celková investice byla necelých 
400 milionů Kč (250 milionů výstavba, 
100 milionů vybavení jednotlivých 
expozic a další položky). 

www.iqlandia.cz
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ke krematoriu povede nová cesta
Novou dlažbu dostane ještě letos ulice u krematoria, která 
vede od někdejšího sídla městské policie k libereckému 
hřbitovu. Na hřbitov také začne jezdit mikrobus MhD.
Zuzana Minstrová

architekti obdivovali radnici
významné architekty z Japonska, Nizozemska, švýcarska, 
Polska, slovenska, španělska a dalších zemí hostila 
liberecká neorenesanční radnice.
Zuzana Minstrová

oPRAvY koMuNikAce U Krema-
toria počítají s rozšířením chodníku, 
doplněním chybějících úseků a také 
úpravou a osvětlením přechodu pro 
chodce. Rozbitá dlažba bude nahra-
zena zámkovou dlažbou, předlážděna 
za pomoci původních kostek bude 
i silnice.

Celková délka úpravy chodníků 
bude 273 metrů s tím, že v prvním 
úseku o  délce 86 metrů povede 
chodník po pravé straně, ústit bude 
k přechodu pro chodce a odtud bude 
pokračovat po protější levé straně 
komunikace. Stávající stromořadí 
bude v ulici zachováno.

„O rekonstrukci komunikace U Kre-
matoria jsme se snažili už v roce 2012. 
Nechali jsme vypracovat projektovou 
dokumentaci, a současně jsme podali 
žádost o dotaci na realizaci projektu. 
Ta bohužel nebyla schválena. Nechtěli 
jsme ale opravu ulice vzdát, a proto 
jsme hledali další možnosti, jak rekon-
strukci za co nejnižší cenu uskutečnit. 
Spojila jsem se tedy s vlastníky inženýr-

ských sítí a dohodla se s nimi, že zde 
souběžně vymění vodovod a kanali-
zaci,“ vysvětlila primátorka Martina 
Rosenbergová. „Chápu, že zejména 
pro seniory, kteří nemají auto, zname-
ná návštěva hřbitova velkou fyzickou 
zátěž. Přemýšlela jsem, jak jim pomoci, 
co udělat, aby měli cestu pohodlněj-
ší. Podařilo se také dohodnout, že ke 
krematoriu budou moci jezdit mikro-
busem,“ dodala.

Oprava by měla začít během 
května, termín dokončení je nejpoz-
ději do konce září.

Trasa mikrobusu MHD by měla vést 
z terminálu MHD Fügnerova ulicemi 
Lipová, Na Perštýně, U Krematoria, 
Dr. Milady Horákové zpět do Fügne-
rovy ulice. Navrženo je doposud osm 
spojů, které by měly v provozní den 
jezdit každou hodinu zhruba od 8.40 
do 17.00 hodin. Definitivní jízdní řád 
bude ještě upřesněn. Mikrobusy by 
měly začít jezdit ke krematoriu co nej-
dřív po skončení rekonstrukce ulice, 
tedy od podzimu 2014. 

PRohLíDkA bohAtě zdobe-
né obřadní síně a dalších pros-
tor, včetně krátkého exkurzu 
do  historie budovy, se stala 
důstojnou tečkou závěrečné 
dvoudenní konference projektu 
Architektura mimo centra.

Konference se uskutečnila 
v  březnu v  Oblastní galerii 
Liberec – Lázních a připravila 
ji Fakulta umění a architektury 
Technické univerzity v Liberci 
spolu s dalšími partnery. Orga-
nizace se ujal tým projektu pod 
vedením děkana Zdeňka Fránka 
a profesora Jiřího Suchomela.

Přes 230 architektů mohlo 
obdivovat rekonstruované neo-
renesanční lázně, pak účastníky 
konference čekal další architektonic-
ký klenot Liberce, historická radnice. 
Průvodce jim dělal náměstek primá-
torky Jiří Šolc. Jak prozradil, budova 
architekty velice zaujala. Potěšilo je, 
že jim město umožnilo podívat se 
do prostor, které bývají návštěvníkům 
obvykle skryty.

„Bylo mi ctí, že jsem měl možnost 
ukázat těmto významným osobnos-
tem naši radnici a potěšil mne jejich 
zájem. Doufám, že je naše město 
oslovilo natolik, že se sem budou 
rádi vracet a říkat svým studentům 
o krásách města pod Ještědem,“ řekl 
náměstek Jiří Šolc. 

Webové stránky města omládly
Nový kabát dostaly na počátku dubna oficiální webové 
stránky statutárního města a magistrátu Liberec. ušil jej 
odbor sportu a cestovního ruchu.
Jan Král, Pavel Chmelík

Webový PoRtáL nyní nabízí 
více zpráv z města, aktualit z úřadu 
a  důležitých upozornění přehled-
něji na  hlavní stránce. Provedené 
změny pomohly dostat městský web 
na vyšší úroveň a přiblížit jej dnešním 
trendům.

Cílem bylo, aby se návštěvník 
dostal k požadovaným informacím 
co nejrychleji, což bývá u webů vel-
kých měst problematické. Na hlavní 
stránce proto návštěvníci najdou více 
tlačítek s rychlými odkazy. Přibudou 
i jazykové mutace (němčina, anglič-
tina, polština).

O  modernější a  uživatelsky pří-
větivější podobu stránek usilovalo 
vedení města již od minulého roku, 
kdy vznikla i  redakční rada webu. 
Nová grafická podoba si nevyžáda-
la žádné náklady. Kompletně totiž 
vznikla na odboru sportu a cestovní-
ho ruchu. Nutné bylo uhradit pouze 
technickou změnu uvnitř redakčního 
systému za 57 000 Kč bez DPH.

Spuštěním nové grafiky však práce 
na vylepšení webu nekončí. V dalších 
krocích se redakční rada bude zabý-

vat optimalizací vnitřní struktury 
stránek s cílem zpřehlednit obsah 
a více zjednodušit orientaci. V plánu 
je i pořízení mobilní aplikace.

„Po čtyřech letech, které uplynuly 
od poslední aktualizace, byl městský 
web již zastaralý a řekněme zanesený 
nepotřebnými informacemi, jež ztě-
žovaly orientaci na stránkách. Věřím, 
že se nám podařilo web aktualizovat 
tak, že bude dobrým pomocníkem 
pro občany města a  umožní lépe 
nahlédnout do práce vedení města 
a  magistrátu, a  zejména snadněji 
dohledat potřebné informace. Na 
úpravě webu budeme dále pracovat, 
takže uvítáme případné připomínky,“ 
uvedl k novému webu Jiří Rutkovský, 
náměstek primátorky a  předseda 
pracovní skupiny pro nové interne-
tové stránky města Liberce.

Původní webové stránky města 
byly spuštěny v roce 2003, naposledy 
prošly výrazným redesignem počát-
kem roku 2010. V loňském roce spus-
tilo město Liberec také nové webové 
stránky Městského informačního 
centra www.visitliberec.eu. 

www.liberec.cz

v úpravě
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sPáDová vYhLáškA splnila svou 
funkci, významně totiž narostla míra 
spádovosti přijatých prvňáčků na 
školní rok 2014/15. Přestože hlavním 
cílem změn ve vyhlášce bylo zajistit 
všem dětem jistotu přijetí na jejich 
spádové škole, snažili se její autoři 
na bývalém odboru školství a kul-
tury respektovat skutečné možnos-
ti jednotlivých škol, urbanistický 
a demografický vývoj města, histo-
rické souvislosti, zvyklosti obyvatel 
a v neposlední řadě bezpečnost dětí 
během cesty do školy.

Oproti loňským zápisům do prv-
ních tříd základních škol narostl 
v  Liberci poměr spádových dětí 
z 61 % na letošních 81 %. „Z toho je 
patrné, že vyhláška skutečně začala 
působit jako regulační nástroj, kdy 
výběr školy již není spontánní, ale ve 
vysoké míře odpovídá spádovosti 
školy. Kromě toho lze vysledovat, že 
se o mnoho lépe daří rovnoměrně 
rozprostřít prvňáčky po libereckých 
školách,“ komentoval Kamil Jan 
Svoboda, náměstek primátorky pro 
školství, kulturu a sociální péči.

Některé školy se během zápisu 
musely potýkat s  fenoménem 
spádové turistiky, kdy se do  jejich 
obvodů těsně před zápisem houfně 
přihlašovali k trvalému pobytu rodiče 
s  budoucími prvňáčky, aby svým 
dětem zajistili místo ve vytoužené 
škole. Rodiče tím ohrozili samotný 
hlavní smysl vyhlášky – zabránit si- 

tuaci, kdy by školy nemohly přijímat 
děti ze své spádové oblasti. Tento 
nešťastný fenomén se nejvíce dotkl 
ZŠ Lesní, kde předpokládaný počet 
dětí narostl o 33 (73 %). Škola přesto 
všechny tyto děti přijme. Podobná 
situace nastala i na ZŠ Husova, kam 
se hlásilo o 17 (100 %) dětí více, než se 
čekalo. Vzhledem k tomu, že spádo-
vých dětí je v obvodu této školy málo 
a že budou otevřeny dvě třídy, se však 
nejednalo o závažný problém.

Město zatím bohužel nemá pro-
středky, jak tomuto jednání rodičů 
zabránit nebo jej alespoň výrazně 
omezit. Skutečností ale zůstává, že 
spádová turistika nebude palčivým 
problémem v  systému, který má 
dostatečnou kapacitní rezervu. Jenže 
současný systém školských organizací 
v Liberci je téměř bez rezerv, protože 
letos kulminuje počet dětí přijímaných 
do mateřských škol a tlak na kapacity 
se přesouvá do  oblasti základního 
školství. Právě na základě toho vznikla 
nezbytná aktualizace spádové vyhláš-
ky, bez níž by několik škol své spádové 
děti nepřijalo. Vedení SML pracuje 
na zvýšení kapacity škol v nejvytíže-
nějších oblastech města.

V  aktuálním školním roce 
2013/2014 dochází do  libereckých 
základních škol cca 7 600 dětí, při-
čemž celková kapacita nepřevyšuje 
8 900 dětí. Tohoto počtu bude podle 
demografického vývoje dosaženo za 
tři roky. 

spádová vyhláška se při zápisech 
do prvních tříd ZŠ osvědčila
Liberecké školy přijaly všechny prvňáčky, letos poprvé podle 
nové spádové vyhlášky. zápis byl kvůli ní dlouho a netrpělivě 
očekáván.
Redakce

v PRostoRách vzDěLávAcího 
a  kulturního centra Židovského 
muzea v Praze se 19. března usku-
tečnilo vyhlášení výsledků 11. roční-
ku Literární, historické a fotografické 
soutěže DANIEL. Soutěž je věnována 
holocaustu a jeho reflexi, současným 
rasovým problémům a problematice 
soužití různých etnik u nás.

Martina Kovalcová  ze Základní 
školy Oblačná Liberec se umístila 
se svojí fotografií, kterou vyfotila 

v  renovované kapli na židovském 
hřbitově v Liberci, na 2. místě v I. kate-
gorii, která je určena žákům 8. a 9. 
ročníku základních škol. Do soutěže 
bylo zasláno v této kategorii celkem 
58 fotografií, takže se jedná o oprav-
dový úspěch. 

Děti zAvítALY do DPS Burianova, 
aby seniorům poprvé představily 
svou knížku, nazvanou Kaplické 
povídky. Jeden výtisk žáci věnovali 
do knihovny domu s pečovatelskou 
službou.

Křest spolu se školou připravi-
lo Komunitní středisko Kontakt. 
Kmotrem Kaplických povídek se 
stal náměstek primátorky pro škol-
ství a  kulturu Kamil Jan Svoboda. 
„Mám radost, že tentokrát křtíme 
knihu, kterou napsali žáci základní 
školy. Literární tvorba jako koníček 
je v dnešní době, kdy děti prosedí 
spoustu hodin u  počítačů, velkou 
vzácností,“ zdůraznil Kamil Jan Svo-
boda.

Povídky napsalo celkem třináct 
žáků. V povídkách převažují dobro-
družná témata, detektivky a napína-
vé příběhy.

„Je to už druhá knížka našich žáků, 
kterou jsme vydali. Třetí nyní připra-
vujeme,“ prozradil ředitel ZŠ Kaplic-
kého Pavel Zeronik. „Před několika 

lety jsem přemýšlel, jak lépe rozvíjet 
čtenářskou gramotnost dětí. Založili 
jsme literární kroužek a dětem nabíd-
li, aby něco i samy napsaly. Tak knížka 
vznikala,“ dodal. 

PRoJek t s  NázveM 
„Let’s plant a smiling apple 
tree and share the shining 
apples“ je zaměřen na dvě 
tematické oblasti – ekolo-
gickou a kulturně-historic-
kou. Školu reprezentovali 
žáci Petr Chlad, Marek Spilko 
a  Michal Rožeň a  učitel-
ky Věnceslava Drábková 
a Zuzana Jedličková.

Ekologickým tématem 
této projektové schůzky 
byla recyklace. Děti měly možnost 
porovnat způsoby recyklace mate-
riálů a jejich dopad na životní prostře-
dí v partnerských zemích – Rumun-
sku, Holandsku, Maďarsku, Portu-
galsku, Turecku, Estonsku, Polsku 
a v České republice. Zhlédly krátké 
filmy a prezentace, vytvořené v jed-

notlivých školách, 
a zúčastnily se zají-
mavého a podnět-
ného workshopu, 
jehož cílem bylo 
vytvořit symbol 
projektu – recyk-
lovanou jabloň 
z materiálů, které 
by jinak skončily ve 
spalovně.

V  rámci kultur-
ně-historick ých 

témat děti navštívily skanzen, kde se 
seznámily s tradičními rumunskými 
řemesly, vyzkoušely si práci na hrn-
čířském kruhu a navštívily historické 
město Sibiu, ležící na úpatí Transyl-
vánských Alp a Fagaraše. Zajímavá 
a výjimečná byla i návštěva kláštera 
Coziu v soutěsce řeky Olt. 

Úspěch v soutěži
Na úžasném druhém místě 11. ročníku Literární, historické 
a fotografické soutěže DANieL se umístila Martina 
kovalcová ze základní školy oblačná Liberec.
Martin Prade, ZŠ Oblačná

Rumunská jabloň
Žáci a učitelé pracující na mezinárodním projektu comenius 
se na konci března zúčastnili třetí projektové schůzky, 
tentokrát v rumunském městě Ramnicu valcea.
Zuzana Jedličková, koordinátorka projektu

Děti předčítaly seniorům 
z vlastní knížky
Nezvyklé místo si vybrali žáci zš kaplického ke křtu své knížky 
– kaplické povídky. Literární dílko představili 26. března 
seniorům Domu s pečovatelskou službou burianova.
Zuzana Minstrová

Liberecká Mateřská škola 
„Beruška“, Na pískovně 
761/3, ve spolupráci se 
Základní uměleckou školou 
v Liberci pořádá „Kytičku 
písniček“.

Pátý ročník přehlídky 
dětských pěveckých sborů 
mateřských škol se koná 
v ZUŠ Frýdlantská 1359/19
v úterý 13. května od 
9.00 hodin.

KytičKa
PísNičeK V.



neseďte doma duben 2014 liberecký zpravodaj 5

Po LibeRci
koMeNtovANé PRohLíDkY cen-
trem Liberce začínají už 1. května. 
Každý čtvrtek v 16 hodin, až do září, 
bude pro předem přihlášené zájem-
ce připravena prohlídka interiérů 
historické radnice a odborný výklad 
o  zajímavé architektuře centra 
města – Divadlo F. X. Šaldy, Liberec-
ký zámek, budova bývalé Oblastní 
galerie v  Liberci, Grandhotel Zlatý 
Lev, Severočeské muzeum a  nově 
zrekonstruovaná budova Oblastní 
galerie v lázních.

Přihlásit se může každý, a  to na 
e-mailu: mic@infolbc.cz, telefonu: 
485 101 709 nebo osobně v MIC Libe-
rec, nejpozději do středy před pro-
hlídkou do 14 hodin. Průvodce bude 
k dispozici pro minimálně čtyři osoby. 
Délka trasy je 2,5 km a trvá 1,5 hodiny. 
Cena je 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro 
studenty, děti a seniory. Rovněž je 
možné zakoupit rodinné vstupné 
(2 dospělí + 2 děti) za 100 Kč. Prohlídky 
jsou připraveny ve spolupráci s Komu-
nitním střediskem Kontakt.

Ve svátcích 1. 5. a 8. 5. bude Městské 
informační centrum Liberec otevřeno 
výjimečně od 9.00 do 16.00.

Po ŽitAvě
Díky partnerství Liberce a Žitavy 

mohou zájemci též objevovat historic-
ké centrum tohoto německého města. 
Prohlídky s  českým výkladem jsou 
připraveny od května do září každou 
první sobotu v měsíci.

Začíná se vždy v 11.00 v tamním 
informačním centru v budově žitavské 
radnice. Kromě této budovy mohou 
účastníci zhlédnout solnici, květinové 
hodiny nebo malé postní plátno. Na 
prohlídky je nutné se předem při-
hlásit. Poslední termín je každý první 
čtvrtek v měsíci do 14 hodin. Přihlásit 
se můžete osobně v Městském infor-
mačním centru v Liberci nebo pro-
střednictvím e-mailu: mic@infolbc.cz 
či na tel. čísle: 485 101 709.

Cena prohlídky je 5 euro pro dospě-
lé, 4 eura pro studenty, žáky, tělesně 
postižené a po předložení platné 
jízdenky Libnet+. Vstupné se platí 
v informačním centru v Žitavě. Trasa 
měří 2,5 km a předpokládaná doba 
prohlídky je 1,5 hodiny.

„Věřím, že novou nabídku připra-
venou městem Liberec uvítají kromě 
turistů také liberečtí občané a firmy 
jako službu pro své návštěvy,“ sdělil 
Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 
pro cestovní ruch. 
 www.visitliberec.eu, www.liberec.cz

nové prohlídkové okruhy 
po liberci a žitavě
odbor sportu a cestovního ruchu připravil letní komentované 
prohlídky centrem města. Prohlídky s českým výkladem jsou 
připraveny také v historickém centru Žitavy.

ukázkA bitvY se uskuteční v rámci 
Poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha. 
Program slavnosti, která začíná 
v  10.00, slibuje mnohé pro děti 
i dospělé. Bitva se pak strhne po půl 
třetí.

V  pátek 25.  dubna od 14.30 do 
16.00 dojde ke slavnostnímu před-
stavení části vojska před libereckou 

radnicí,  odkud se vojáci přesunou 
na Nerudovo náměstí, kde na místě 
nálezů a zvažované stavby budoucí-
ho památníku obětem bitvy proběh-
ne pietní akt k uctění jejich památky.

Aktuální informace a  program 
Ostašovských poutních slavností 
najdete na stránkách Spolku přátel 
Ostašova www.ostasov.eu. 

bitva u liberce
spolek přátel ostašova připomene v sobotu 26. dubna 2014 
od 10 hodin dopoledne u kostela sv. vojtěcha v ostašově 
bitvu u Liberce, která se odehrála během sedmileté války 
21. dubna 1757.
Pavla Haidlová

Inzerce

Inzerce

Vyzkoušej si na vlastní kůži, jak probíhá 
rozhodování o aktuálních evropských tématech.

Zúčastni se spolu s kamarádem nebo  
spolužákem soutěžní simulace jednání  
Rady Evropské unie a Evropského  
parlamentu v Ústí nad Labem a staň se  
na jeden den evropským politikem.

Vyhrát navíc můžeš zájezd do Bruselu  
a další ceny.

Jak se přihlásit? Vytvořte dvoučlenný tým  
a napište krátký komentář o tom, proč se chcete 
simulace zúčastnit, a jaká nejdůležitější témata 
bude EU letos řešit. Odevzdejte elektronicky 
do  na www.amo.cz/eusimulace.

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48 
ÚSTÍ NAD LABEM

Náklady na dopravu a občerstvení hradí organizátor.

ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY, POŘADATEL PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU
www.facebook.com/eusimulace | www.amo.cz | www.studentsummit.cz | info@amo.cz | 224 813 460
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nové zákaznické centrum MHD
od 1. dubna 2014 se zákazníkům DPMLJ otevřelo na terminálu MhD zákAzNické 
ceNtRuM, které nabízí sjednocení služeb předprodeje MhD a infocentra.
Redakce

záMěR soustřeDěNí komunikace se 
zákazníkem na jedno kontaktní místo 
patřil mezi strategické úkoly vedení 
DPMLJ v letošním roce. Spojení služeb 
předprodeje a infocentra nabízí zákaz-
níkům od 1. dubna 2014 vyřízení jejich 
požadavků souvisejících s  dopravou 
MHD na jednom místě v centru města 
– na terminálu ve Fügnerově ulici.

Centrum je omezeno současnými 
prostory, kterými dopravní podnik na 
terminálu MHD zejména po stavební 
stránce disponuje. Otevřeno bylo 
v prostorách současného předprode-
je, kde se zásadním způsobem rozšíří 
„portfolio“ nabízených služeb ve vazbě 
na zákazníka. Příjemnou a viditelnou 
změnou je zavedení jednotného oble-
čení zaměstnankyň tohoto střediska.

Dalším pozitivem nového centra je 
možnost rozšíření jeho provozní doby 
(např. reakce na letní sezónu nebo 

konec kalendářního roku). „Vedení spo-
lečnosti předpokládá zavedení nabíd-
ky rozsáhlejšího sortimentu jízdních 
dokladů, uvažujeme o možnosti rozší-
ření služby například o prodej jízdenek 
používaných v celém systému IDOL“, 
doplnil informaci ředitel dopravního 
podniku Luboš Wejnar.

Zákaznické centrum navazuje na spo-
lupráci v oblasti cestovního ruchu a pro-
pagace s Magistrátem města Liberce 
a Krajským úřadem Libereckého kraje.

V  původním místě Informačního 
centra zůstalo pouze pracoviště pře-
pravní kontroly. Nezměněné prostory 
slouží pro komunikaci a obdržení veš-
kerých informací k řešení problematiky 
v oblasti přepravní kontroly, kam patří 
nejčastěji hrazení přirážek k jízdnému 
za jízdu bez platného jízdního dokla-
du. Zároveň se tato část terminálu stala 
zázemím pro revizory. 

V pátek 23. a v sobotu 24. května 
nebude v provozu oddělení 

registru vozidel – budova URAN.

Důvodem je konání voleb do Evrop-
ského parlamentu a s tím související 
umístění volební místnosti do prostor 
oddělení registru vozidel.

Zákaznické centrum
Zákaznické centrum přineslo zlep

šení služeb cestujících včetně rozšíření 
provozní doby. Zákazník zároveň získá 
na jednom komunikačním místě kom
plet následujících služeb:

1) Žádosti o bezkontaktní platební 
kartu Opuscard

2) Prodej předplatného jízdného 
MHD na Opuscard

3) Reklamace bezkontaktní platební 
karty Opuscard

4) Vyplácení zůstatků z bezkon
taktní platební karty Opuscard

5) Prodej jízdních dokladů
6) Jízdní řády a doplňkové zboží
7) Informace o MHD a IDOLu
8) Ztráty a nálezy
9) Stížnosti, reklamace a podněty 

zákazníků a veřejnosti

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. Nepřihlásíli se o ni vlastník do tří let od jejího odevzdání, 
připadá věc do vlastnictví obce. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se 
předávají vždy na Magistrát města Liberec. Přihlásíli se úřadu vlastník věci, je vyzván 
odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby 
prokázal, že mu věc náleží.

Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na www.liberec.cz/cz/praktickeinformace/ztratynalezy/.

seZnaM věcí naleZenýcH oD 1. břeZna 2014
79/14 Peněženka – Petra Bekeová 25. 3. 2014

78/14 Svazek klíčů – 10 ks 24. 3. 2014

77/14 Nálezy DPMLJ – 4x deštník, 2x taška s obsahem, klíče – 2 ks, bunda, hodinky 24. 3. 2014

76/14 Peněženka – David Vundr 21. 3. 2014

75/14 Jízdní kolo 21. 3. 2014

74/14 Hodinky 18. 3. 2014

73/14 Mobilní telefon na dvě SIM karty 18. 3. 2014

72/14 Rodné listy – Mia Isabela Mašatová, Jana Mašatová 17. 3. 2014

71/14 Peněženka – Denisa Kroková 17. 3. 2014

70/14 Vysvědčení – Šárka Burdychová 17. 3. 2014

69/14 Nálezy DPMLJ – peníze, taška s dekou, taška s botaskami 17. 3. 2014

68/14 Dámské spodní prádlo 14. 3. 2014

65/14 Nálezy DPMLJ – igelitová taška, 1 ks náušnice, peněženka 13. 3. 2014

63/14 Nálezy DPMLJ – látková taška, taška se cvič. úb., klíče – Ferona 10. 3. 2014

59/14 Doklady – Andrea Kupcová 5. 3. 2014

58/14 Nálezy DPMLJ – rukavice, vesta, 3x taška s obsahem, svazek klíčů, ubrus 3. 3. 2014

Ztráty a nálezy

kostelík pod 
ochranou
Redakce

stAtutáRNí Město Liberec dlou-
hodobě podporuje spolkový život 
v okrajových částech města. Ve spolu-
práci s místním spolkem Ostašovských 
občanů mimo jiné udržuje také cennou 
památku – kostel sv. Vojtěcha. Ten byl 
nyní nově zabezpečen napojením na 
pult centrální ochrany městské policie.

V kostelíku se odehrávají koncerty 
dětí, svatby, výstavy. „Abychom ochráni-
li výsledky naší společné práce a kostelí-
ček jako celek, nechali jsme nainstalovat 
zabezpečovací systém napojený na 
centrální pult strážníků. Nyní už nemu-
síme mít strach o oltář a další vybavení 
a budeme pracovat na návratu dalších 
prvků interiéru,“ řekl náměstek primá-
torky pro ekonomiku Jiří Šolc. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE

na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
pro období od 1. června 2014 do 30. září 2014.

Odbor sportu a cestovního ruchu statutárního města Liberce vyhlašuje 
dle Základních pravidel na přidělování dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec, schválených Zastupitelstvem města 
Liberec, č. 41/2013 ze dne 28. února 2013

VÝZVY
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2014.

na ostatní podporu sportu
pro období od 1. ledna 2014 do 28. února 2015

Tiskopisy žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici na webových 
stránkách města Liberec, na recepci radnice a na oddělení cestovního ruchu, sportu 
a technické správy sportovních zařízení, historická radnice, 2. patro, č. dveří 204.

Vyplněné žádosti lze zaslat poštou nebo odevzdat v podatelně radnice do termínu 
uzávěrky, tj. do pondělí 29. dubna 2014 do 16.00 hodin.

upozorŇujeme:

na významnou změnu nového statutu sportovního fondu – povinnou finanční 
spoluúčast žadatele o dotaci ve výši 20 % požadované dotace, kterou bude 
povinen každý příjemce dotace řádně prokázat.

Další dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 485 243 765 
a e-mailu: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz
(Renata Sobotková, referentka oddělení)

2. kOLO (II. VýzVA) DOTACÍ zE 
SpORTOVNÍHO fONDU V ROCE 2014

3. kOLO (III. VýzVA) DOTACÍ zE 
SpORTOVNÍHO fONDU V ROCE 2014



Příprava územního plánu se o rok protáhne
Původně stanovený harmonogram přípravy nového územního plánu Liberce, který počítal s vydáním územního plánu 
v polovině letošního roku, nebude dodržen. Přípravy se kvůli novele stavebního zákona o rok protáhnou.
Redakce

čestný člen české besedy a čestný občan liberce
v předvečer krásného měsíce máje, dne 29. 4. 2014, oslavuje devadesátiny náš přítel a starší kolega, dlouholetý aktivní 
člen poradního sboru české besedy, doc. PhDr. Rudolf Anděl, csc.
Lubor Franců, Česká beseda

v  LoňskéM Roce vstoupila v  platnost 
novela stavebního zákona, která výrazně 
změnila podmínky pro pořizování územního 
plánu. V této novele není však jasně definová-
no, jak postupovat v případě, že byl již zpraco-
ván koncept územního plánu, a k němu byly 
uplatněny námitky a připomínky stejně jako 
k projednávanému návrhu územního plánu 
Liberec.

Město obdrželo stanovisko Krajského 
úřadu Libereckého kraje a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR k tomuto problému, ze kte-
rého vyplývá, že je třeba vytvořit všech 2 000 
návrhů rozhodnutí před opakovaným veřej-
ným projednáním návrhu. Z těchto důvodů 
není tedy možné dodržet původně stanovený 
harmonogram, který počítal s vydáním nového 
územního plánu již v červnu roku 2014.

Nutnost zpracování všech 2 000 návrhů roz-
hodnutí a způsob jejich projednání posouvá 
předpokládaný termín vydání až do poloviny roku 
2015. „Mrzí mne, že stávající zastupitelstvo nebude 
mít možnost rozhodnout o podobě nového územ-
ního plánu Liberce. Zastupitelé i poradní orgány 
odpracovali velké množství práce, včetně složitých 
jednání u otázek, na které nebyl jednoznačný názor. 
Splnění zákonných podmínek je však nadřazeno 
našemu přání dokument dokončit v červnu 2014. 

Pokud bychom nedbali na jednoznačná doporuče-
ní z kraje a ministerstva, mohl by být územní plán 
soudně napaden a celá práce by přišla vniveč. Pro 
území města Liberce, občany a firmy zde působící 
je neustálé protahování vydání nového územního 
plánu velmi nepříjemné a brání rozvoji území města, 
proto doufám, že nové zastupitelstvo využije zpra-
covaný materiál v co nejširší míře, a nezamezí tím 

potřebnému rozvoji Liberce,“ řekl náměstek primá-
torky Jiří Rutkovský.

S  důvody, které pozdržely přípravu nového 
územního plánu města Liberec, se seznámili libe-
rečtí zastupitelé. Současně vzali na vědomí nový 
harmonogram.

Více informací k novému územnímu plánu najdete 
na stránkách www.UzemniPlanLiberec.cz. 

obětAvý A  PRAcovitý člověk, 
vtipný a schopný autor mnoha článků 
a publikací, které se zabývají českou 
historií, a  to především v  severních 
Čechách, v oblasti jeho působení.

Narodil se v Šumburku nad Desnou 
(dnes část Tanvaldu) a v jeho životě lze 
zachytit všechny složitosti, ale i radosti 
českých občanů, kteří v této oblasti žili. 
V jeho publikační, pedagogické i bada-
telské činnosti se zrcadlí opravdovost 
životní filozofie.

Rudolf Anděl po obecné škole 
navštěvoval Státní české reálné gym-
názium v Liberci, středoškolské stu-
dium dokončil za války v Turnově. Dva 
roky prožil totálně nasazen. Po válce 
se radostně pustil do vysokoškolského 
studia na Filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze – obor učitelství dějepi-
su a zeměpisu pro gymnázia, kde v roce 
1949 absolvoval. Poté již začíná působit 
na školách v Liberci.

Se svědomitostí sobě vlastní praco-
val a vzdělával mladé lidi na SPŠ strojní 

a stavební, na Pedagogickém institutu 
v  Liberci a  později na Pedagogické 
fakultě v  Ústí nad Labem a  Střední 
ekonomické škole v Liberci. Při své zod-
povědné práci dokázal ve svém oboru 
dosáhnout doktorátu filozofie a titulu 
kandidáta historických věd.

Pro svůj zásadový postoj v  roce 
1968 musel opustit své vysokoškoláky 
a uplatnění našel opět na střední škole, 
kde nesměl vyučovat dějepis, ale jen 
němčinu. Až po „sametové revoluci“ 

se vrací na libereckou vysokou školu, 
na nově vzniklou Pedagogickou fakultu 
Technické univerzity Liberec, kde zaklá-
dá katedru dějepisu. Tam působí, přes 
svůj vysoký věk dodnes.

Jeho publikační činnost je spojená 
s místem celoživotního působení, se 

severními Čechami, Libercem a jeho 
okolím. V této oblasti se také setkává 
s Českou besedou, krajanským sdruže-
ním rodáků a přátel Liberecka, s tímto 
specifickým fenoménem v  oblasti, 
která svou historií, svým zaměřením 
korespondovala s jeho životní poutí.

Aktivně se zapojil do její publikační 
a přednáškové činnosti a později i do 
práce v  redakční radě. Nachází zde 
prostor pro prezentaci svých znalostí 
z oblasti dějin českého obyvatelstva 
v tomto prostoru. Styl i obsah textů, 
způsob výkladu i výběr témat před-
nášek byly vždy velmi zajímavé a mezi 
studenty a naslouchajícími oblíbené. 
Věříme, že ještě dlouhý čas budeme 
moci s ním na této práci spolupracovat.

Svým klidným a moudrým přístu-
pem k lidem, svou obětavostí a praco-
vitostí je pro nás velkým vzorem.

Při příležitosti devadesáti let života 
ho výbor České besedy Liberec jmeno-
val jako výraz vděčnosti a úcty svým 
čestným členem. 
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Čestné občanství
Čestné občanství města Liberce 

bude uděleno před zasedáním zastupi
telstva 24. dubna za přítomnosti všech 
libereckých zastupitelů doc. PhDr. 
Rudolfu Andělovi, CSc. u příležitosti 
jeho nadcházejících 90. narozenin.

„Navrhl jsem udělení čestného 
občanství docentu Andělovi za jeho 
zcela mimořádné zásluhy o město, 
rozvoj mezilidských vztahů, a za 
dosavadní badatelskou a popularizač
ní vědeckou činnost,“ řekl liberecký 
zastupitel Ladislav Dušek.

Čestné občanství převezme Rudolf 
Anděl z rukou primátorky města Mar
tiny Rosenbergové.

Harmonogram přípravy nového UP LIBEREC 2014-2015 25.3.2014

Kdo zajišťuje: Činnost
IV. - X. Pořizovatel UP, projektant a určený zastupitel Průběžné zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách
VII. - X. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Průběžné jednání s dotčenými orgány (DO)
X. - XI. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Jednání s dotčenými orgány (DO) k vydání jejich stanoviska

XI. - XII. Projektant  Úprava dokumentace na základě návrhu rozhodnutí a stanovisek DO

Kdo zajišťuje: Činnost
I. Projektant  Úprava dokumentace na základě návrhu rozhodnutí a stanovisek DO
I. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Představení návrhu zastupitelům města Liberec (nové zastupitelstvo)
I. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Zveřejnění návrhu k opakovanému veřejnému projednání
II. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu
III. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Zhodnocení vlivu na životní prostředí
III. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách

III. - V. Projektant  Úprava dokumentace
V. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Jednání s dotčenými orgány (DO) k vydání jejich stanoviska
VI. Rada města, poradní orgány rady a zastupitelstva Projednání návrhu nového územního plánu
VI. Zastupitelstvo města Projednání návrhu nového územního plánu a jeho vydání

VI.-VII. Odbor hlavního architekta jako pořizovatel UP Opatření obecné povahy vyhláškou - v případě schválení v ZM

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU (UP)

2014

2015

vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský
určený zastupitel ve spolupráci s OHA MML

1 / 1



8 liberecký zpravodaj duben 2014  rada a zastupitelstvo města

v AktuáLNíM 1. koLe 2014 doporučila 
Správní rada sportovního fondu rozdělit 
z rozpočtu města na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce pořádané na 
území Liberce v dubnu a květnu letošní-
ho roku částku v celkové výši 1 387 820 Kč.

Na odbor sportu a cestovního ruchu 
bylo doručeno celkem 84 žádostí, z nichž 
správní rada sportovního fondu doporu-
čila 67. Čtyři žádosti zastupitelé vyřadili. 
Konečný verdikt zní rozdělit v  1. kole 
1 269 820 Kč. Nejvyšší podporu získá bas-
ketbalový klub Kondoři Liberec. Dotaci 
dostane na pořádání MČR v basketbalu 
mládeže do 14 let. Nerozdělené finance 
z 1. kola se vrátí do fondu a budou roz-
děleny v dalších kolech.

Z kulturního fondu poputuje v 1. kole 
na konta úspěšných žadatelů celkem 
344 500 Kč. Správní rada posuzovala 40 
žádostí s požadavky na dotace ve výši 
1 329 951 Kč, přičemž v deseti případech 
žádnou dotaci nenavrhla. Nejvyšší částku 
(30 000 Kč) obdrží Občanské sdružení 
Bohemia Cantat Liberec na  pořádání 
Mezinárodního festivalu sborového 
zpěvu. Dohromady je pro rok 2014 v kul-
turním fondu k dispozici 618 300 Kč.

Dotace ve výši 381 480 Kč rozdělila 
v 1. kole v roce 2014 Správní rada fondu 
pro podporu a rozvoj vzdělávání. Žádos-
tí dorazilo 44 s objemem 1 044 928 Kč, 
ale dotační podporu jich dostane pouze 

27. Nejvyšší příspěvek, a sice 58 000 Kč, 
získá Krajská vědecká knihovna v Liberci 
na hudební a literárnědramatické pořady 
v rámci cyklu Knihovna vás baví. I v přípa-
dě fondu pro podporu a rozvoj vzdělává-
ní činí letos celkový objem 618 300 Kč.

Správní rada fondu zdraví rozdělovala 
dotace hned ve třech výzvách z celkem 
680 612 Kč. Nejvíc žádostí dorazilo 
v rámci 1. výzvy, která se týkala projektů 
v oblasti vzdělávání, zdravého životního 
stylu, prevence, léčby a aktivit vedoucích 
k překonání sociálního vyloučení. V rámci 
2. výzvy, vypsané na podporu programů 
pracujících s dobrovolníky, dorazila pouze 
jediná žádost a v rámci 3. výzvy, určené pro 
pořízení drobného hmotného majetku pro 
organizace poskytující sociální služby, pak 
9 žádostí. Všem bylo vyhověno.

Z  fondu prevence rozdělila správní 
rada v 1. výzvě letošního roku 309 306 Kč. 
Přijato bylo 20 projektů, z nichž čtyřem 
správní rada nevyhověla a jeden přesu-
nula do  jiného fondu. Nejvyšší částku 
(40 000 Kč) získá Sdružení TULIPAN pro 
svůj projekt Naděje na míru II. Pro rok 
2014 je ve fondu prevence k dispozici 
celkem 333 333 Kč.

Dotace pro 1. a  2. kolo roku 2014 
přidělovala také správní rada fondu pro 
partnerskou spolupráci, celkem 52 500 
Kč, přičemž požadavky na dotace činily 
151 100 Kč. 

PRo techNické sLuŽbY chtěla radni-
ce původně najít strategického partnera 
a odprodat mu majoritní podíl. Důvody 
byly především ekonomické.

Podle primátorky Martiny Rosenber-
gové je nejprve nezbytné stabilizovat 
situaci ve společnosti. Až na základě 
tohoto procesu, auditu společnosti a pří-
pravy střednědobého plánu je možné 
zahájit diskusi o budoucnosti společnosti.

K  prvnímu kroku už vedení města 
přistoupilo. Při jednání valné hromady 
TSML 25. března rada města odvolala 
předsedu představenstva a jmenovala 
do představenstva ekonoma Karla Šeligu. 
Tomu předcházela obsáhlá analýza hos-
podaření TSML, která ukázala na chyby 
dosavadního vedení. „Přijali jsme řadu 
opatření, od nichž si slibujeme zásadní 

úspory v chodu společnosti, optimali-
zaci hospodaření i změny v personální 
oblasti,“ doplnila Martina Rosenbergová. 
Dosavadnímu řediteli TSML Ing. Kyptovi 
skončila termínovaná pracovní smlouva 
již 31. března 2014 a její prodloužení se 
nepředpokládá.

Přínos vypracovaných analýz vidí 
i ekonomický náměstek primátorky Jiří 
Šolc. „Na celém procesu bylo odvedeno 
hodně práce, a přestože jsme se zatím 
na hledání partnera neshodli, vytvořené 
audity a analýzy nám pomohou zlepšit 
chod společnosti a ušetřit městu peníze. 
K hledání partnera se můžeme kdykoli 
vrátit, jsem přesvědčen, že to smysl má,“ 
uvedl Jiří Šolc.

Záměr prodeje TSML původně schvá-
lilo zastupitelstvo v listopadu 2012. 

zprávy z rady zprávy z rady

 Rada města 18. března 2014

Město hledá provozovatele 
Divadelního klubu

Současnému nájemci Divadelního 
klubu v suterénu Divadla F. X. Šaldy 
skončí nájemní smlouva 30. června. 
Nájemní vztah končí i provozovatel-
ce baru ve foyeru v  prvním patře 
divadla. V  podmínkách výběrové-
ho řízení na pronájem Divadelního 
klubu je zakotvena například doba 
trvání nájmu až na 5 let s možností 
prodloužení. Budoucí nájemce musí 
rovněž složit při podpisu smlouvy 
nájemné na půl roku dopředu. Jako 
minimální měsíční nájemné, včetně 
záloh na služby a energie, byla sta-
novena částka 12 000 korun s  tím, 
že v  samotném výběrovém řízení 
bude hrát podstatnou roli právě na-
bídnutá výše nájmu.

S  novým provozovatelem bude 
uzavřena dohoda o  roční investici 
na plánovanou údržbu ve výši mini-
málně 100 tisíc Kč složenou na účet 
města, které následně zajistí opravy 
a  údržbu. Nový provozovatel Diva-
delního klubu bude mít možnost 
zřídit vedle vchodu do restaurace 
i předzahrádku. Mezi jeho povinnos-
ti bude patřit i spolupráce s marke-
tingem divadla – například v  den, 
kdy bude v  Šaldově divadle před-
stavení, musí být otevřeno pro ve-
řejnost v Divadelním klubu (Jimmi’s) 
minimálně 1 hodinu před začátkem.

Volné hodiny na stadionu
Sportovní jednoty, kluby a  ško-

ly využily od července do prosince 
roku 2013 drtivou většinu z dvou ti-
síc hodin v areálu Městského stadio-
nu Liberec, které jim každé pololetí 
poskytuje město Liberec na základě 
koncesní smlouvy s provozovatelem 
areálu – společností S group SPORT 
FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. Po-
dle zprávy pro radu města sportov-
ní jednoty, kluby a další organizace 
zužitkovaly přidělené hodiny do po-
slední minuty.

Nevyužitých hodin zbylo pouze de-
vatenáct, a  to ze strany škol, které 
jich z  přidělených 480 zužitkovaly 
461. ZŠ Lesní a ZŠ U Soudu nevyu-
žily přidělené hodiny vůbec, zatímco 
ostatní školy kompletně, nebo ale-
spoň z  větší části. Ze zbylých bez-
mála 1 500 hodin pak v prostorách 
městského stadionu strávila nejvíc 
času mládež z Tělovýchovné jedno-
ty Bílých tygrů Liberec (582 hodin), 
mládež FC Slovan Liberec (198 ho-
din), bruslaři z  BK Variace Liberec 
(198 hodin), Draci FBC Liberec (106 
hodin) a  basketbalisté BK Kondoři 
Liberec (106 hodin). Kromě dalších 
klubů a  mj. i  městské policie, kteří 
využívají pro výcvik střelnici, si pak 
na své přišli i bruslaři z řad široké ve-
řejnosti.   www.liberec.cz/sport

 Rada města 2. dubna 2014

Certifikovaný prodejce 
regionálních suvenýrů

Městské informační centrum Li-
berec zvýší svou prestiž další cer-
tifikací. Liberečtí radní schválili ná-
vrh smlouvy o využívání ochranné 
známky Regionální produkt Jizer-
ské hory mezi statutárním městem 
Liberec a  Místní akční skupinou 
Mikroregion Frýdlantsko, na jejímž 
základě se MIC Liberec stane certi-
fikovaným prodejcem regionálních 
suvenýrů.  www.visitliberec.eu

Nová ředitelka 
MŠ Kytička

Do ředitelského křesla Mateř-
ské školy Kytička v Burianově ulici 
usedne od 1. května Dana Chary-
parová. Po konkurzním řízení ji 
do funkce jmenovala rada města. 
Konkurzní komise vybírala ze šes-
ti přihlášených uchazečů. Budoucí 
ředitelka doposud působila jako 
učitelka v liberecké Mateřské škole 
Motýlek. Nahradí Hanu Teplíkovou, 
která odstupuje na vlastní žádost. 
Na pozici setrvá do 30. dubna.

Město opraví chodníky 
a dvě zastávky na 
Broumovské

Velké množství výtluků a  nerov-
ností, včetně poničeného povrchu 
u  autobusových zálivů, charakteri-
zuje už delší dobu neutěšený stav 
Broumovské ulice. Komunikace se 
proto brzy dočká rekonstrukce. Prv-
ní etapa opravy, která začne v květ-
nu, bude trvat nejpozději do konce 
července.

„Úsek plánované první etapy zahr-
nuje část komunikace od křižovatky 
s  Jabloneckou ulicí až po ulici Krej-
čího. Současně se silnicí a chodníky 
budou opraveny konstrukce dvou 
autobusových zastávek MHD, po-
jmenovaných shodně Sametová,“ 
přiblížila primátorka města Martina 
Rosenbergová.

Celková délka I. etapy opravova-
né komunikace a  chodníků podél 
ní je 334 metrů. Předpokládaná 
hodnota předmětu veřejné zakázky 
činí 2 500 000 Kč bez DPH. Druhá 
etapa zahrnuje úsek od křižovatky 
s ulicí Krejčího po křižovatku s ulicí 
Sametová v délce 437 metrů a po-
čítá také s opravou konstrukce dal-
ších dvou autobusových zastávek. 
Realizace druhé etapy není dosud 
naplánována. 

  www.liberec.cz/rada

Dotace jsou rozděleny
Dotace z šesti účelových městských fondů jsou k dispozici 
úspěšným žadatelům. Rozdělení dotací z rozpočtu města, 
které navrhly jednotlivé správní rady fondů, schválili 
liberečtí zastupitelé. Nejvíce jde na podporu sportu.
Jan Vrabec

tsMl se zatím prodávat nebudou
Po dvou letech příprav liberečtí zastupitelé pozastavili 
přípravu prodeje technických služeb města Liberce.
Jan Král

 www.liberec.cz/dotace
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Policista by měl pomoci v úzkých, ale kdo se zastane jeho?
Pokud se v životě dostaneme do úzkých a hledáme zastání a pomoc, s důvěrou a nadějí se obracíme na policii. kde však 
hledají radu a pomoc sami policisté? u policejních odborů. Problémů k řešení mají skutečně dost.
Pavel Chmelík

PRofesioNáLové v uNifoRMě i bez 
ní skýtají určitou záruku, že se domů-
žeme spravedlnosti. Ač mnozí mohou 
namítat, že ne vždy policie fun- guje, 
jak by měla, dnešní reálný svět si bez 
ní můžeme představit jen těžko. Pří-
slušníci Policie České republiky jsou 
ale úplně stejní lidé jako převážná část 
obyvatel a mají úplně stejné problémy 
a bolesti. Bojují proti stejnému šlen- 
driánu a dotýkají se jich stejné nega- 
tivní vlivy.

Policejní odbory byly založeny 
v roce 1990. Dnes mají přes deset 
tisíc členů z celkem čtyřiceti 
tisícového policejního 
sboru. V okrese Liberec 
je ve službě cca 390 
policistů. „Současným 
největším problém je 
nedostatek peněz. Jak 
na platy a odměny, tak na 
výstroj a výbavu. Veřejnost asi 
není příliš informována o tom, s čím 
vším se policisté ve výkonu služby musí 
potýkat a že existují policejní odbory, 
kam se příslušníci obracejí s žádostmi 
o pomoc,” říká npor. Zdeněk Bartoň, 
místopředseda Nezávislého odborové-
ho svazu Policie České republiky, jinak 
vedoucí skupiny dopravních nehod 
Dopravního inspektorátu Liberec.

odbory mají ve svých stanovách 
ušlechtilé cíle jako například ochra-
nu sociálních jistot členů, zlepšová-
ní podmínek pro výkon služby nebo 
hájení práv policistů. Jak se daří tyto 
zásady prosazovat?

Velmi těžko. Aktuálně je velkým 
problém nedostatek manažerů. Ti 
schopní policii opustili a zbyli většinou 
ti…, řekněme, s nimiž je těžké jednání. 
Ukázková je v tomto případě kauza 
Červíček–Lessy. Oba jsou schopní, ale 
vedení policie nakonec přijde o oba 
dva. Zkrátka, policisté čekají na sku-
tečné odborníky ve vedení PČR.

bohužel dnes vše více či méně 
souvisí s financemi, jejichž nedo-
statek trápí i policii…

To je problém české policie číslo 
jedna. Nejsou peníze. Platy policistů 
klesly v roce 2010 o deset procent s tím, 
že nám to bude dorovnáno v násle-
dujícím roce. Pak z toho byly tři roky 
a do současné doby to není vyřešeno. 
Poslední informace hovoří o tom, že 
v letech 2015 a 2016 dostanou policisté 
po pěti procentech.

Kolegové, kteří slouží na ulici, mají 

v průměru 18 000 korun čis-
tého a ztráta deseti procent je pro 

ně tedy citelná. Snížení platu tak mimo 
jiné může vytvářet korupční prostředí.

Na internetových stránkách 
odborů je záložka „oddluž se”. 
finanční problémy příslušníků je 
tedy vrhají do spirál dluhových 
pastí?

Dříve byl tento problém spíše výjim-
kou, dnes je běžný. Policisté bojují 
s  dluhy, nesplacenými hypotékami 
i exekutory. Děje se tak z důvodu stále 
se zvyšujícího počtu policistů, kteří se 
v důsledku dlouhodobého snižování 
služebního příjmu nezaviněně dosta-
li do svízelné ekonomické situace 
a nejsou schopni dostát svým závaz-
kům souvisejícím s propadem úrovně 
rodinných financí. Osobně mám v roce 
2013 o 1 000 Kč menší plat, než jsem 
měl v roce 2009.

Materiálové zabezpečení je důle-
žitým tématem odborů. veřejnost 
se dozvídá především o  nových 
služebních vozech, ale tam také 
obecné povědomí většinou končí.

Policisté bývají ve službě 10 až 12 
hodin a tomu by také měla odpovídat 
výstroj. Bohužel to tak není. Například 
boty nebo ponožky…, přál bych poli-
tikům, kteří rozhodují o policii, a úřed-
níkům ministerstva vnitra, aby takové 
ponožky nosili do kanceláře. Příště 
by si jistě rozmysleli, kde mají výstroj 
nakupovat. Materiály oblečení jsou 
hrozné, nepohodlné a být v nich celý 
den není příjemné. Je to dáno výběro-

vými řízeními ministerstva vnitra, kdy 
vítězná firma objedná levnou výrobu 
někde v Asii a tomu také odpovídá kva-
lita. Odbory chtějí pro policisty kvalitní 
oblečení a ochranné pomůcky, to je 
prostě základ.

Když jste hovořil o  služebních 
vozech, tak mám někdy pocit, že auto-
mobilka seskupí na dvoře auta druhé 
jakosti, které pak předá policii s tím, že 
se nějaké ty nedodělky ztratí.

Další velkou skupinou, kde jsou 
odbory aktivní, je hájení práv. v čem 
to spočívá?

Lidé by se asi divili, jak se svými pod-
řízenými někteří policejní funkcionáři 
zachází. Za jakékoliv marginální pochy-
bení berou policistům osobní příplatky 
v rozporu se služebním zákonem nebo 
udělují tresty. Musíme se bránit, někdy 
i soudně.

Vzhledem k bezpečnostní situaci lze 
policistovi nařídit službu do 150 hodin 
ročně zdarma. Řešili jsme případy, kdy 
to velitelé zneužívali a dopředu tyto 
hodiny plánovali. To ale nelze, má to 
svůj smysl v mimořádných situacích 
typu povodní, katastrof a podobně. Ale 
ne, aby byly nařizovány služby zdarma 
proto, že policistů je málo.

Policistům poskytujeme zdarma 
právní pomoc a právní zastou-
pení. Může se jednat třeba 
o nějaký nedbalostní skutek. 
Nad námi bdí Generální inspek-
ce bezpečnostních sborů, tzv. 
GIBS, a ta je schopná nás odstí-
hat za cokoliv. Za dvacet let 
jsme policii dostali do stavu…, 

že GIBS často odstíhá jen řadového 
policistu. Služební funkcionář není 
za chybná a špatná rozhodnutí nijak 
postižen. Ono to je jednodušší, lze tak 
rychle získat nějaké výsledky.

Před pár lety jsem měl drobnou 
nezaviněnou nehodu. Překvapilo 
mě, že to policie řešila téměř čtyři 
hodiny se spoustou formulářů. Je 
byrokracie dnes menší?

Spíše naopak. Máme několik růz-
ných systémů, kam musíme zadávat 
stejná data, to nás velmi zdržuje. Poměr 
je jedna ku třem. Na hodinu služby 
venku připadají tři hodiny papírování. 
Mělo by to být naopak.

Policista je za jeden rok seznámen 
s  tolika předpisy a  metodickými 
návody, že kdybychom vše vytiskly, 
tak jsou to desítky kilogramů. Člověk 
ani není schopen všechny informace 
vstřebat.

upřímně řečeno, stav české poli-
cie optikou odborů není moc opti-
mistický…

Vše, o čem jsme hovořili, jsou věci, 
s nimiž se policejní odbory snaží poli-
cistům pomáhat a starat se o to, aby 
se podmínky zlepšily. Nechceme nic 
jiného než kvalitní výstroj a  slušné 
finanční ohodnocení.

Je evidentní, že velký vliv na chod 
policie má politika, tedy změny na 
ministerstvu vnitra a financí.

Se změnou ministra vnitra je to 
hodně související. Nyní čekáme na 
nové vedení policie. Od něj a od financí 
se bude odvíjet budoucnost. Policisté 
očekávají navrácení odebraných 10 % 
finančních prostředků, personální sta-
bilizaci, kvalitní výstrojní součástky, 
razantní snížení byrokracie, logické 
systémové postupy, dobře vypsaná 
výběrová řízení, kde nebude jediným 
kritériem jen cena. Policisté dále oče-
kávají koncepci a jistotu na několik let 
dopředu a ne jenom do dalších voleb.

V  případě Liberce ke zlepšování 
prostředí už dochází v souvislosti s loň-
ským příchodem nového policejního 
ředitele Vladislava Husáka.

Npor. Zdeněk Bartoň, místopředseda Nezávislého odborového svazu 
Policie České republiky Foto Pavel Chmelík
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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 změna pro Liberec
RefeRendum k letišti a tSml: 

občané uSpěli!
Vedení města Liberce na konci března 

odstoupilo od svého záměru prodat Tech
nické služby města Liberce, ještě předtím 
odpískalo prodej libereckého letiště. Beru 
to jako zadostiučinění a jednu z mála 
chvil, kdy si jako opoziční zastupitel mohu 
říct – naše aktivita měla smysl.

Před rokem začala Změna pro Liberec 
sbírat na ulicích potřebných 8 000 pod
pisů, abychom mohli po radnici požado
vat vyhlášení referenda a prodej letiště 
a TSML tak alespoň pozdržet a získat 
čas. Za velkého úsilí se nám to nakonec 
podařilo a zastupitelstvo v červnu refe

rendum vyhlásilo. „Díky“ pozměňova
címu návrhu zastupitelů za ODS, který 
podpořili i zastupitelé za Věci veřejné, 
USZ, ČSSD a Liberec občanům se referen
dum nekonalo v den parlamentních voleb, 
jak jsme navrhovali, ale nesmyslně 14 dní 
před nimi. I proto tak k referendu nepřišlo 
potřebných 35 %, ale „jen“ 17 % voličů, 
celkem 13 599 lidí.

Výsledek referenda nebyl pro radnici 
závazný, ale přesto jasný. Proti prodeji 
TSML bylo přesně 97,6 % hlasujících. Proti 
prodeji letiště pak podobných 96,6 % 
hlasujících.

Ještě krátce po referendu se ozývaly 
hlasy, že privatizace bude pokračovat, že 

referendum není závazné, ale to už jsme 
začínali tušit, že by naše snaha mohla 
dopadnout dobře.

Změna pro Liberec argumenty, proč 
TSML neprodávat, říká stále stejné. Město 
může být dobrý vlastník a hospodář, ale 
pak nesmí do vedení firmy dosazovat stra
nické funkcionáře, ale naopak schopné 
manažery. Náš plán je vlastně jednoduchý 
– ponechat politikům místa jen v dozorčí 
radě, do představenstva i vedení firmy 
vybrat schopné manažery a odborníky, 
stanovit pro firmu jasná a kontrolovatelná 
výkonová kritéria a zlepšit komunikaci 
a spolupráci mezi vedením města a touto 
městskou společností.

Vedení města změnilo názor až nyní, 
po více než roce. Kdyby nás lépe poslou
chali, nemuseli jsme referendum dělat. 
Ale já osobně jsem rád, že referendum 
proběhlo, alespoň ukázalo, kdo chce hájit 
zájmy občanů, kdo chce skutečně zapo
jovat veřejnost do rozhodování a komu 
záleží na dlouhodobé prosperitě města 
více než na krátkodobém zisku.

Věřím, že i příběh prodeje letiště 
a TSML bude jedním z těch, na který si 
voliči na podzim vzpomenou, až se budou 
rozhodovat, komu dají mandát další čtyři 
roky spravovat naše město. 

Mgr. Jan Korytář,
zastupitel a kandidát na primátora

zastupitelský klub oDs
o technickém a heReckém 

zázemí libeReckého divadla
V Událostech v regionech na ČT byla 

odvysílána reportáž o havarijním stavu 
technického zázemí a zázemí pro herce 
v Divadle F. X. Šaldy. V reportáži zaznělo 
podstatné, mám ale pocit, že některé infor
mace byly minimálně nepřesné a rád bych 
je uvedl na pravou míru. Jednak to trochu 
vyznělo, že ve vztahu k divadlu byly rea
lizovány pouze investice, které jsou vidět 
jen navenek, například fasáda. Faktem 
je, že divadlo novou fasádu nepochybně 
potřebovalo a zároveň se oprava realizo
vala v době, kdy se vedení města vážně 
zabývalo řešením technického zázemí.

V roce 2009 a 2010 byl „oprášen“ něko
lik let starý projekt rekonstrukce a přístavby 
technického a hereckého zázemí divadla, 

byla udělána studie, na základě které 
byl projekt zařazen do IPRM „Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci“ a bylo nutné 
udělat další kroky k tomu, aby byl tento 
projekt realizován. Bohužel se tak nesta
lo. Poněkud nepřesně zaznělo, že tento 
projekt nebyl realizován, protože město 
nemělo peníze na spoluúčast. To je ale 
především otázkou priorit. Stejně tak jako 
byly z evropských peněz realizovány jiné 
projekty se stejnou procentní spoluúčastí, 
několikanásobně převyšující spoluúčast na 
divadlo, mohl být realizován i tento projekt. 
Hlavní problém byl ovšem někde jinde.

Ještě na začátku roku 2012 byly v roz
počtu peníze na přípravu projektové doku
mentace, ale bohužel zodpovědný odbor 
ani nezahájil práce na výběrovém řízení 
a v polovině téhož roku se s překvapením 

zjistilo, že už se v termínech pro čerpání 
dotací v tomto programovém období nedá 
rekonstrukce realizovat. A peníze na pro
jekt se přesunuly jinam. V tomto trendu 
se pokračovalo i nadále. Na jaře loňského 
roku zastupitelstvo rozhodlo o uvolnění 
peněz z fondu na rozvoj kulturních pří
spěvkových organizací na rekonstrukci 
nákladního výtahu v divadle. Divadlo 
jeho rekonstrukci nutně potřebuje a stav 
výtahu může skutečně ohrozit provoz, 
ale světe div se. Přesto, že jsou peníze již 
rok schválené, doposud se kulisy stěhují 
starým nevyhovujícím výtahem.

O prioritách je i další příběh z libereckého 
divadla o rekonstrukci divadelního klubu 
v Malém divadle. Ne, že by klub rekonstruk
ci nepotřeboval, již minulé vedení města 
vyčlenilo 450 tis. Kč ze stejného fondu na 

nejnutnější úpravy. Ale projekt byl několikrát 
předěláván, rozpočet několikanásobně navy
šován, aby byl nakonec také poslán k ledu. 
Především proto, že ho nebyl nikdo schopen 
zpracovat a realizovat. Zarážející je i stav 
fondu hudebních nástrojů divadla, paradox
ně je na tom mnohem lépe i liberecká ZUŠ.

Šancí pro nápravu situace bude další 
programové období a věřím, že se podpora 
pro rekonstrukci zázemí divadla nakonec 
najde. Ale možná už nyní by se měl někdo 
zabývat alespoň přípravou projektů. Alter
nativou samozřejmě může být postupná 
realizace po etapách, ale i na tu musí být 
projekty připravené a u dotací platí okříd
lená věta o tom, že připraveným štěstí 
přeje, víc, než kdekoli jinde. 

Ing. Ondřej Červinka,
člen zastupitelstva za ODS

klub nezávislých zastupitelů
páR Slov k Situaci v technických 

Službách měSta libeRce
Na březnovém jednání zastupitelstva byl 

zařazen bod, kterým mělo být rozhodnuto 
o dalším osudu záměru prodeje a. s. TSML. 
Záměr prodat Technické služby je téměř dva 
roky starý a k předložení tohoto záměru 
zastupitelstvu vedlo radu města zejména to, 
že hospodaření společnosti lze vnímat do 
budoucna jako rizikové s ohledem na vývoj 
trhu a postavení města jako dominantního, 
avšak ne příliš solventního, zadavatele.

Z věcného posouzení ekonomické, finanč
ní i celkové kondice TSML se však v průběhu 
dalších měsíců stala bohužel politika, a otázka 
zdali podnik prodat či neprodat, se stala 
dokonce předmětem místního referenda. 
Referenda, které mělo sice mizernou účast, 

ale ve kterém se občané města vyslovili proti 
tomuto záměru. Půl roku před volbami tak 
nebyl zastupitelům vytvořen příliš velký pro
stor pro rozhodování. A když se toto téma 
stalo předmětem politikaření koaličního klubu 
Liberec občanům, pro prodej TSML nehlasoval 
už ani předkladatel návrhu, náměstek Šolc.

Výše uvedenou anabázi zastupitelstvem 
schváleného záměru podnik prodat a násled
ně odhlasované varianty podnik neprodávat 
zmiňuji zejména proto, že klub nezávislých 
zastupitelů zastává trvalý názor v tom smyslu, 
že ideální doba pro prodej majoritního balíku 
akcií TSML byla právě někdy před dvěma 
lety, kdy se o záměru prodeje z výše uvede
ných důvodu, stejně jako z důvodu poněkud 
vyprázdněné městské pokladny, začalo hovo
řit. Bohužel se za tu dobu situace změnila 

a momentálně nejsou vytvořeny ideální pod
mínky pro prodej této společnosti, jak naznačil 
audit, jehož závěry měli zastupitelé k dispozici. 
Protože neexistuje shoda na prodeji, je nutné 
společnost nyní nasměrovat k lepšímu hos
podaření a minimalizovat rizika ztrát zakázek 
v budoucím období. V tom minulém se TSML 
potýkaly s problémy dodržování dodacích lhůt 
některých městem objednaných oprav, kvalitní 
strojový park nebyl plně vytěžován, a přesto 
byla řada zakázek společností přeprodávána 
subdodavatelům. Na hospodářských ztrátách 
se podepsalo také teplé zimní počasí.

Byl to právě klub nezávislých zastupite
lů, který v radě města vznesl požadavek na 
personální změny v představenstvu a dozorčí 
radě společnosti s tím, že nové vedení bude 
mít silný mandát provést další i strukturální 

změny ve společnosti, a to za účelem zefek
tivnění činnosti této firmy a dosažení alespoň 
částečné konkurenceschopnosti s podobnými 
společnostmi v ČR na úrovni obcí a měst 
ve snaze vrátit společnosti punc alespoň 
částečné odbornosti. Proto navrhl klub nezá
vislých zastupitelů výměnu svého nominanta 
v představenstvu společnosti (bohužel zatím 
však jako jediný klub), vědom si své politické 
spoluzodpovědnosti za současný nedobrý stav. 
Novým předsedou představenstva a dočas
ným výkonným ředitelem společnosti byl 
zvolen ekonom Ing. Karel Šeliga. Jeho hlavním 
úkolem bude zorganizovat otevřené výběro
vé řízení na představitele nového výkonného 
managementu a předat mu k řízení alespoň 
částečně stabilizovaný podnik. 

 Klub nezávislých zastupitelů
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vedení sportovního areálu Ještěd si za svými kroky stojí
Jan Svatoš, SAJ, a. s.
ÚDAJNě Nízký počet akcí, nezveřej-
ňování informací a odměn manage-
mentu společnosti, absence koncepce 
areálu a dotazy směřující na způsoby 
minimalizace rizik s ohledem na letošní 
zimní sezónu. To je několik připomínek, 
které zazněly na březnovém zasedání 
libereckého zastupitelstva z úst opozič-
ních zastupitelů ze Změny pro Liberec. 
Všechny jsou však liché.

Jen při porovnání počtu akcí v roce 
2011, tedy roce, po kterém došlo ke 
změně ve vedení, s  rokem 2014 je 
nárůst téměř dvojnásobný. V roce 2011 
se v areálech uskutečnilo 17 akcí, zatím-
co pro letošní rok je nasmlouváno 
celkem 31 akcí. Zásadním a nejvýraz-
nějším počinem se stal přesun jednoho 
z největších českých hudebních festi-
valů, kterým je Benátská noc. Kromě 
stotisícového nájemného přivedla do 
Liberce i desetitisíce návštěvníků. Další 
velkou sportovně zábavní akcí, jež se 
na přelomu května a června ve Vesci 
uskuteční, je populární a hojně navště-
vovaný závod spartan Race.

„Tradičními lákadly zimní sezony 
se hned od prvního roku staly novým 

managementem vlastními silami uspo-
řádané závody pro veřejnost v obřím 
slalomu. Vyhledávanou akcí je den plný 
zábavy ve veseckém areálu S rodinou 
do Vesce, ke které letos přibyla i  její 
zimní varianta S  rodinou na Ještěd. 
Svahy dominanty Liberce si oblíbili 
i pořadatelé série závodů S ČT sport 
na vrchol, která má mezi amatérskými 
závodníky velmi dobré jméno,“ pokra-
čuje ve výčtu jen těch nejviditelnějších 
aktivit společnosti Jan Svatoš, ředitel 
Sportovního areálu Ještěd. Pro nad-
cházející letní sezónu pak zmiňuje 
jednu z novinek, a to pořádání závodů 
Českého poháru na sjezdových kolech.

Nabídka vyžití veřejnosti by se 
měla v nejbližší době ještě rozšířit. 
A to i v souvislosti s kritizovanou údaj-
nou absencí koncepce rozvoje. Ta totiž 
dávno existuje, a zahrnuje například 
vybudování nových tratí bikeparku 
na ještědském hřebeni nebo úplnou 
novinku, která se určitě stane vyhledá-
vanou atrakcí jak turistů, tak i místních 
– lanové centrum.

„Nezapomínáme ani na Vesec, kde 
jsme již v loňském roce vystavěli dětské 

hřiště a letos k němu přibude disc-
golfové hřiště. To je jeden z nejob-
líbenějších sportů s létajícím diskem, 
kdy je cílem trefit se s ním do ocelo-
vého koše,“ popisuje ředitel. Součástí 
areálu by se pak měla podle plánů stát 
i bobová dráha.

A jak snížit rizika ztrátovosti s ohle-
dem na letošní sezónu? Pokračová-
ním v nastaveném trendu rozšiřování 
nabídky zábavy a služeb. Připomeňme, 
že současné vedení dokázalo například 
využít volné budovy – začalo v ní nabí-
zet ubytování přímo mezi sportovišti. 
Dalšími postupnými kroky pak chce 
změnit strukturu návštěvníků, to zna-
mená pokusit se jich nalákat na Ještěd 
a do Vesce co nejvíce v letní sezoně, 
protože nepříznivé počasí letošní zimy 
se může kdykoliv opakovat.

„Co se týče hospodářských výsled-
ků, rádi bychom zdůraznili, že až do 
zahájení zimní sezony, tedy do konce 
listopadu, odpovídaly výsledky plánu 
hospodaření. Během mého působe-
ní v pozici předsedy představenstva 
jsme dokázali uhradit 3,5 milionový 
dluh, který po sobě zanechalo minulé 

vedení na nájemném, a navrch jsme 
splatili jeden milion korun půjčky. Po 
nástupu ředitele Svatoše jsme doká-
zali ušetřit mzdové prostředky ve výši 
takřka 1,5 milionů právě u dnes tolik 
kritizovaných odměn managementu, 
a to zejména díky snížení počtu vedou-
cích pracovníků, kterých bylo zbytečně 
mnoho,“ reaguje na výtky opozičních 
zastupitelů radní Petr Černý, který je 
současným předsedou představenstva 
této městské společnosti.

Hospodářské výsledky včetně 
zpráv auditora a výročních zpráv jsou 
v souladu se zákonem pravidelně zve-
řejňovány. Vedení nemá problém ani 
se zveřejňováním smluv. „Budeme-li 
o to kterýmkoli zastupitelem požádá-
ni, jakékoliv informace poskytneme. 
V  minulosti jsme ale měli jen jednu 
takovou žádost. Byl bych proto rád, 
kdyby se Sportovní areál Ještěd nestal 
terčem politických svárů a kritiky rad-
niční opozice jen proto, že se nám ne 
vlastní vinou díky rozmarům počasí 
nepovedla jedna sezóna,“ uzavírá Jan 
Svatoš s tím, že ani jemu není nastalý 
propad tržeb lhostejný. 
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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

záPisY Do MAteřských škoL
Reaguji na článek „Síť mateřských 

škol v Liberci je dostatečná, ale bohu-
žel se různí přístup rodičů“, který vyšel 
v březnovém Libereckém zpravodaji.

 V článku komentujete situaci okolo 
nedostatku míst v mateřských školách 
zřizovaných městem. Po přečtení jsem 
nabyl dojmu, že za nedostatek míst 
mohou rodiče dětí. Já jsem však přesvěd-
čen, že uvedená situace vznikla dlouho-
letým neřešením problému. Na nedosta-
tek míst se odpovědní včas nepřipravili 
a všechna následná opatření byla pouze 
hašením požáru. A nakonec se dočtu 
v  Libereckém zpravodaji, že nyní za 
nedostatek míst mohou spíš rodiče dětí. 
Nevím jestli je to nějaká taktika magis-
trátu, ale i podobné vyjádření již letos 
zaznělo z magistrátu ohledně rodičů, 
kteří se snažili umístit své dítě do 1. třídy 
základní školy, která není pro dané dítě 
školou tzv. spádovou. I v tomto případě 
byli rodiče označeni jako nezodpovědní.

  Proč byl termín přijímacího řízení 
do mateřských škol vyhlášen až na 

8. a 9. dubna tohoto roku? Vždyť právě 
pozdější termín přijímacích řízení zvy-
šuje nervozitu rodičů, kteří potřebují 
umístit své dítě k  1. září. V  minulosti 
některé mateřské školy vyhlašovaly při-
jímací řízení již v lednu a v tuto dobu – 
tedy v dubnu – bylo jasné (i při dodržení 
všech zákonných lhůt), jaké děti jsou od 
1. září přijaty.

 Chci se při přijímacích řízeních chovat 
jako odpovědný rodič a  navštívit teď 
v dubnu se svým dítětem pouze jedno 
přijímací řízení v jedné mateřské škole, 
jak doporučujete. Jakou šanci mám, že 
bude mé dítě do mateřské školy přijato?

Ptám se, protože tento dotaz polo-
žil mé paní její zaměstnavatel více než 
před měsícem. Protože v případě nepři-
jetí našeho dítěte do mateřské školy, 
a s tím souvisejícího nutného prodlouže-
ní rodičovské dovolené a nenastoupení 
do zaměstnání mé paní po dovršení tří 
let věku našeho dítěte, musí její zaměst-
navatel řešit adekvátní náhradu. A to 
nelze stihnout při respektování všech 
zákonných lhůt ze dne na den. Tím 

chápete, že nelze ještě čekat minimálně 
další měsíc.

 Aleš Přistoupil, Školní ul., Liberec 5

Děkuji Vám za podněty. Vyjádřím se 
k některým z nich.

Nepsal jsem, že za nedostatek míst 
v MŠ mohou rodiče. Ale někteří rodiče 
mohou za to, že situace kolem zápisu 
opakovaně eskaluje. Za počet míst zod
povídá zřizovatel, tedy město Liberec, 
a souhlasím s Vámi, že ze současné situa 
ce se nelze radovat. Nezbývá ovšem, než 
se k věci stavět konstruktivně, tedy vzít 
realitu a situaci řešit. To děláme. Tím kon
textem je zejména aktuální demografická 
statistika a správní řád. Pokud se jedná 
o zápis do ZŠ, o nezodpovědnosti jsem 
hovořil v případech „spádové turistiky“. 
Na tomto si trvám, já bych to neudělal.

Proč byl termín přijímacího řízení na MŠ 
stanoven na 8.–9. duben? Tento termín 
vzešel z jednání ředitelek MŠ a my jej 
respektovali. Nejsme (dle zákona) účast
níkem správního řízení ve věci přijímání do 
MŠ a toto je v kompetenci ředitelek. Jed

naly ve shodě s námi, kdy jsme požadovali 
společný termín a max. v rámci dvou dnů. 
Vycházeli jsme přitom ze srovnávacího 
průzkumu, který jsme učinili ve více než 
dvaceti městech, z toho více než polovina 
byla města statutární. Tvrzení, že dříve se 
konala přijímací řízení v lednu, si dovolím 
rozporovat: ze statistik za posledních pět 
let je zjevné, že probíhala mezi březnem 
a květnem. Lednový termín se objevoval 
jen zcela výjimečně.

Ptáte se, jakou šanci máte, že bude 
Vaše dítě do MŠ přijato. Opravdu nevím, 
stejně jako to nevím ani v případě mého 
vlastního dítěte. Vím ale, že „převis 
poptávky“ bude letos výrazně nižší než 
v minulých letech a v dalších letech již 
nebude žádný. Vím také, že Liberec je 
populačně nejrychleji rostoucí město v LK 
i ČR, že za posledních deset let se nerušila 
žádná školka, a vím, že v posledních osmi 
letech se navýšila kapacita o 500 míst 
(dnes tři tisíce). Přeji Vám, ať při přijíma
cím řízení do MŠ uspějete.  

Mgr. Roman Král,
vedoucí odboru péče o občany

PřiŠlo Do ReDakce
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něco mezi kamarády a rodinou
když se nesetkávají ve zbrojnici, tak sportují, a jak říká velitel výjezdové jednotky Josef hazi, všichni jsou něco mezi 
kamarády a rodinou. řeč je o dobrovolných hasičích z krásné studánky, kteří svůj okruh kolegů rozšiřují už i za hranicemi.
Jan Vrabec
„kDYŽ vY sPíte, my vyjíždíme 
k zásahu. Nikdy nevíme, na jak dlouho, 
a jestli se v pořádku vrátíme. Zazvoní-
-li nám GSM brána a volá nás siréna, 
netušíme, co přesně na nás čeká. 
Proto nepodceňujeme ani nejbanál-
nější zásah,“ představil Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) Krásná 
Studánka její velitel Josef Hazi. Dobro-
volní hasiči se podle něj bez nadsázky 
dají označit za rytíře 21. století.

Všech 19 členů jednotky se ostat-
ně drží rytířského pravidla „jeden za 
všechny, všichni za jednoho“. Nejmlad-
šímu členovi je teprve 19 let, nejstarší-
mu pak 51.

V požárním sportu se hasiči z Krásné 
Studánky v  minulých letech třikrát 
zúčastnili republikového přeboru, při-
čemž na kontě mají jedno osmé a jedno 
čtvrté místo, a dokonce i bronzovou 
medaili. Dnes už se ale více věnují zása-
hové činnosti.

Výjezdová jednotka z Krásné Stu-
dánky se řadí do kategorie JPO III/1 
a jako taková je předurčená na likvi-
daci následků živelných pohrom typu 
větru. Působnost má na území celého 
Libereckého kraje. Pro zásahy mají 
k  dispozici vůz CAS 15 Tatra Terrno, 
DA 15 Avii A30 se stříkačkou Tohatsu 
a velitelský vůz Lada Niva. „V počtu 
výjezdů, kterých bylo za uplynulý rok 
osmadvacet, jsme třetí nejvytěžovaněj-
ší libereckou jednotkou. Náš zásahový 
obvod vede od centra města až po 
okrajové části Krásná Studánka, Rad-
čice a Kateřinky. Dále zasahujeme ve 
Stráži nad Nisou, Mníšku, Oldřichově, 
Nové vsi a směrem na Frýdlant,“ kon-
statoval velitel jednotky.

Za dosud nejnáročnější zásah 
považuje povodně v  roce 2010, kdy 
krásnostudánečtí hasiči doslova budili 
obyvatele domů v zaplaveném Mníšku 
a sousední Nové Vsi. „Některé lidi jsme 
vynášeli na zádech, jištěni lanem. Neří-
kám, že jsme přímo zachránili životy, 
ale někdy k tomu bylo dost blízko. Když 
pak velká voda opadla, jezdili jsme do 

postižených obcí a  měst, kde jsme 
pomáhali až do chvíle, kdy se naplno 
projevila fyzická a psychická únava,“ 
vzpomíná Josef Hazi.

Uplynulý rok byl z hlediska zásahů 
spíš klidnější, přičemž nejnáročnější 
výjezd, a to s „happy endem“, absolvo-
vali dobrovolníci z Krásné Studánky při 
požáru domu v Kateřinkách, kam při-
jeli hned po profesionálních hasičích. 
Obyvatelé domu už sice byli venku, ale 
rychlý dojezd, profesionální nasazení 
a vzorová práce zamezila rozsáhlejším 
škodám.

Kromě již zmiňovaných vozidel mají 
Krásnostudánečtí pro zásahy k dispo-
zici šest dýchacích přístrojů Dräger, 
vyváděcí masky, oživovací přístroj OXY, 
motorové pily, rozbrušovací agregát, 
naviják, elektrocentrálu napojenou na 
stožár, 4 900 litrů vody, pěnidlo, smá-
čedla, zvedací vaky, vakuová a klasická 
nosítka, přetlakový ventilátor a spoustu 
armatur a ženijního nářadí. Zbrojnici si 
hasiči udržují dle vlastních sil, a jak říká 
velitel jednotky Josef Hazi, do budouc-
na mají velké plány. Hlavní tíhu finan-
cování jednotky nese statutární město 
Liberec, ale pomoci mohou i finanční 
prostředky z Evropské unie (EU), jak už 
se ostatně stalo. Z prostředků EU byl 
pořízen vůz Tatra Terrno a zmiňovaná 
stříkačka Tohatsu pro avii.

Krásnostudánečtí mají v  součas-
né době už dva partnerské sbory za 
hranicemi, a to v Žitavě a čerstvě také 
v Berthelsdorfu (část Herrnhutu). „Naši 

noví kolegové mají zbrojnici po rozsáh-
lé rekonstrukci za cca 760 tisíc euro, 
takže jejich zázemí nemá konkuren-
ci. Cílem přeshraniční spolupráce je 

zejména navázat nová přátelství, vzá-
jemně si vyměňovat zkušenosti z výcvi-
ků a zásahů, a třešničkou na dortu by 
mohlo být pořízení nových automobilů 
a opravy zbrojnic v Krásné Studánce 
a Rennesdorfu, kde sídlí druhé druž-
stvo, z  prostředků Evropské unie,“ 
uvedl Josef Hazi.

Neopomenutelnou činností členů 
jednotky je také práce v  SDH, kde 
se snaží o  výchovu nových hasičů. 
V současnosti je při sboru přes dvacet 
mladých hasičů, kteří se zúčastňují hry 
Plamen. Mimo toho krásnostudánečtí 
hasiči pravidelně organizují výlety, 
nocování v hasičárně, různé exkurze, 
návštěvy bazénu a jiných zábavních 
atrakcí a akce jako pálení čarodějnic, 
dětské odpoledne či hasičský bál.

Mladší členové výjezdové jednotky 
závodí v disciplínách TFA (v překladu 
„nejtvrdší hasič přežije“) a sbor jako 
takový je pokračovatelem třicetileté 
tradice fotbalu hasičů. Zápasy se hrají 
v Krásné Studánce každé pondělí. 

•	
•	
•	
•	

Co vás čeká:

Kde: 
horní parkoviště u Tipsport areny 
v areálu Sport Parku Liberec

Kdy: 
zahájení akce v 17.00 hod.
lampionový průvod v 19.30 hod.
zapálení vatry ve 20.30 hod.
ohňostroj ve 21.30 hod.
konec akce ve 23.00 hod.

VSTUP  ZDARMA Oblíbené rockové pecky české
i zahraniční scény v podání
liberecké hudební skupiny

WOW

Zveme Vás na tradiční pálení čarodějnic!  
Užijte si jedinečnou čarodějnickou noc a oslavte příchod jara 

 v areálu Sport Parku Liberec.

V případě nepříznivého počasí vyhrazena změna programu.

zapálení 4m vatry s čarodějnicí, ohňostroj
soutěže a atrakce pro děti
lampionový průvod (lampiony lze zakoupit na místě)
občerstvení a možnost opékání na ohni

Inzerce

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
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kopretina pro seniory
Nový domov pro seniory, kopretinu, otevřelo v pátek 4. dubna 
v DPs burianova liberecké centrum zdravotní a sociální péče.
Zuzana Minstrová

Jak slaďovat s magistrátem
ve čtvrtek 24. dubna od 13.00 se v budově historické radnice 
uskuteční další ze série praktických workshopů.
Jana Benešová

DoMov PoskYtNe následnou 
a dlouhodobou péči klientům, kteří 
již nemohou využívat odlehčovací 
službu, neboť ta je jim podle zákona 
poskytována po dobu maximálně 
jednoho roku.

Dlouhodobí klienti pobytové 
odlehčovací služby nemusejí měnit po 
roce své domácí prostředí, v horším 
případě pendlovat mezi nemocnicí, 
léčebnou pro dlouhodobě nemocné 
či domovem důchodců, a zůstávají tak 
pod jednou střechou.

Domov Kopretina nabízí seniorům 
šest lůžek ve třech pokojích v přízemí 
DPS Burianova. Časem plánuje vedení 
centra rozšířit kapacitu domova 
na maximálně deset míst. Apartmá-

ny jsou moderně, nadstandardně 
vybaveny, součástí každého pokoje 
je prostorná lodžie.

Centrum zdravotní a sociální péče 
je příspěvkovou organizací statutár-
ního města Liberec, založenou v roce 
1997. Poskytuje nepřeberné množ-
ství zdravotních a sociálních služeb, 
včetně například odlehčovací péče, 
domácí péče nebo fyzioterapie. Spra-
vuje tři domy s pečovatelskou služ-
bou. Dohromady se v současné době 
zaměstnanci centra starají o přibližně 
900 klientů. 

téMAteM buDe tentokrát „Jak sladit 
zaměstnání s péčí o malé děti“. Pokud 
vás tato problematika zajímá, přijďte 
načerpat inspiraci a tipy z českého 
i zahraničního prostředí. Workshop 
pořádá ve spolupráci se statutárním 
městem Liberec občanské sdružení 
Centrum Kašpar.

Účast na setkání je bezplatná, je 
však nutné se předem registrovat na 
e-mailu: margita@centrum-kaspar.
cz. Centrum Kašpar se dlouhodobě 
zabývá nejen otázkou slaďování 
práce a  rodiny. S  podporou ESF 
pořádá rekvalifikační kurzy, posky-
tuje personální poradenství. 

PetR P. si ve vězNici s ostrahou 
odpykává svůj tříletý trest odnětí 
svobody za domácí násilí vůči part-
nerce. Je ve výkonu trestu poprvé 
a po celou dobu tvrdí, že se násilí 
v takové míře, v jaké ji bývalá part-
nerka uváděla, nedopustil.

Po třetině vykonaného trestu by 
rád využil možnosti podání žádosti 
o podmíněné propuštění. Po kon-
zultaci s odborným zaměstnancem 
věznice se rozhodl pro účast v pro-
jektu Křehká šance. Tento projekt je 
především pro osoby, které si vzhle-
dem k závažnosti spáchaného činu, 
sociálním poměrům, dopadům činu 
na oběť nebo pro jiné závažné okol-
nosti zasluhují důkladnější posou-
zení před tím, než soud rozhodne 
o jejich podmínečném propuštění.

Petr P., sedí před komisí, která 
jeho případ projednává. V  komisi 
jsou zástupci Probační a mediační 
služby ČR, Vězeňské služby ČR a za 
odbornou veřejnost kurátor Magis-
trátu města Liberec. Komisaři se 
před samotným parolovým slyše-
ním seznámili s obsáhlým spisovým 
materiálem a teď mají příležitost se 
na odsouzeného obracet s dotazy 
k doplnění předložených materiálů.

Vydají pro soud doporučující, 
nebo zamítavé stanovisko k žádosti 
o podmíněné propuštění?

Petr P. si k jednání komise přizval 
podporovatele – svého otce, který 
teď komisi objasňuje rodinné vztahy 
a přidává příslib pomoci, pokud bude 
jeho syn propuštěn. Komise podrob-
ně zkoumá, jaký život odsouzený 

vedl, jestli pracoval, jak jeho pobyt 
ve věznici hodnotí zaměstnanci, zdali 
je připraven vrátit se do běžného 
života a vést ho řádně. Velká pozor-
nost je věnována zejména vyjádření 
se oběti trestného činu, která má 
v  případě zájmu i  možnost přímé 
účasti na slyšení.

Podle spisového materiálu by jen 
málokdo byl nakloněn dát takovému 
člověku šanci, ale během samotného 
slyšení se k možnosti podmínečného 
propuštění začínají členové komise 
přiklánět.

Po dvou hodinách je parolové 
slyšení u konce, odsouzený opouští 
místnost a čeká na výsledek, který 
mu komise projektu Křehká šance 
sdělí. Je ten den prvním ze tří žada-
telů, které bude komise projednávat. 

Pan Petr P. je nervózní a přesto, že 
komise nemá pravomoc jej na svo-
bodu propustit, její stanovisko je 
pro soudní jednání velmi důležitým 
indikátorem.

Mínění části veřejnosti je k mož-
nosti podmíněného propuštění 
zásadně negativní. Proč by si zlo-
činci neměli své tresty odpykávat 
celé? Mnozí zase vítají možnost dát 
i těmto lidem novou šanci dokázat, 
že k  jejich selhání došlo poprvé, 
ojediněle, a dokážou se do budouc-
na závadného jednání vyvarovat. 
Z pobytu za mřížemi si vzali poučení 
na celý zbytek života.

Po propuštění z  výkonu trestu 
odnětí svobody mají klienti i nadále 
možnost spolupracovat s kurátorem 
Magistrátu města Liberec. 

křehká šance pro odsouzené
sociální pracovníci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec seznamují veřejnost s dalším životním osudem klientů.
Albert Faust – oddělení sociálních činností

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

22. 4. / 9–18
zoo bez bariér – Den pro 
seniory. Komentované prohlídky 
od 10.00 a 13.00 hodin.

ZOO Liberec

23. 4. / 15.00
starověk od „A do z“
Stonehenge

Cen. klub sen.
3. patro

24. 4. / 10.00 Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

24. 4. / 15.00 Jak vyzrát nad mobilem
Poradí žáci ze ZŠ 5. května

Bílá klubovna, 
5. patro

25. 4. / 10.00
Gaetáno Donizetti – Lucie 
z Lammermooru. Povídání 
o opeře s Ninou Vaňkovou.

Bílá klubovna, 
5. patro

26. 4. / 9.40 Jarní výšlap na Popovu skálu
Dolní Sedlo – Hrádek nad Nisou

Sraz u nádraží 
ČD

29. 4. / 14.00 hudební odpoledne s Milosla-
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

6. 5. / 14.00 cestománie aneb prstem po 
mapě – Mallorca

Cen. klub sen.
3. patro

7. 5. / 14.00 královské koruny dříve a dnes.
Povídání s Olgou Preclíkovou.

Cen. klub sen.
3. patro

14. 5. / 15.00 starověk od „A do z“
Kdo zničil Maye?

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.
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thálie doputovala 
do naivního divadla
ceny thálie, udělené 29. března v Národním divadle, už po 
jednadvacáté vyzdvihly nejlepší divadelní výkony uplynulého 
roku. Mezi oceněnými byl i liberecký herec zdeněk Peřina.
Zuzana Minstrová

liteRatouR 2014
o knihovnách, knihovnících a jiných zvláštních případech
5 zajímavých míst – 5 poutavých textů – 5 známých herců.

vizuální zážitek: z tanečníků 
bude odpadávat hlína
Mezinárodní den tance bude oslaven v Liberci velkolepě. 
Na 29. dubna se podařilo do šaldova divadla pozvat balet 
Národního divadla v Praze a Pražský komorní balet.

vDechuJí Život neživé loutce, 
a  sami přitom zpravidla zůstávají 
zrakům diváků skryti. Jejich hlas bývá 
tím jediným, podle čeho je může hle-
diště identifikovat. Přesto i herecké 
umění loutkoherců často sklízí uznání 
divadelních odborníků.

O tom ostatně svědčí Ceny Thálie, 
udělované za nejlepší výkony na diva-
delních prknech za minulý rok v celé 
republice, které byly v  sobotu 29. 
března rozdávány v pražském Národ-
ním divadle. Thálii za celoživotní mis-
trovství v oboru loutkového divadla 
získal herec a  režisér libereckého 
Naivního divadla Zdeněk Peřina.

Zdeněk Peřina (narozený v  roce 
1946) hrál v libereckém loutkovém 
divadle pro děti více než 40 let. Do 
divadla přišel v  roce 1968 a  od té 
doby jako herec účinkoval v 97 insce-
nacích. Několik inscenací nastudoval 
také jako režisér, například Vánoce 
s Kulišákem, Tři přadleny nebo Čerty 
z  Ještědu. V  roce 1979 získal Cenu 

Mateřinky za roli Kocoura v Brance 
zamčené na knoflík, v roce 1988 Cenu 
Českého literárního fondu i Skupovu 
cenu za roli soudce Azdaka v Kavkaz-
ském křídovém kruhu a v roce 1995 
byl Zdeněk Peřina oceněn Skupovou 
cenou za herecký výkon v inscenaci 
Alibaba a čtyřicet loupežníků. Nyní 
jeho sbírku ocenění rozšířila pro herce 
z celé republiky pocta nejvyšší, Cena 
Thálie.

Ještě jedna letošní Thálie připadla 
umělci, který je spojený s Libercem. 
Za ztvárnění role Romea v  baletu 
Národního divadla Romeo a  Julie 
získal cenu tanečník Ondřej Vinklát, 
rodák z města pod Ještědem. 

zveMe vás na třetí literární procház-
ku, tentokrát po místech známých 
i méně známých, kde se v minulosti 
půjčovaly knihy.

Projděte se s námi horním centrem 
Liberce přes Nový magistrát, radnici 
a  další zajímavá místa, na každém 
si můžete vyslechnout čtený text 
v podání herců z libereckých divadel.
Setkáte se s  Markétou Tallerovou, 

Barborou Mottlovou, Václavem Helšu-
sem, Martinem Poláchem a Markem 
Sýkorou.

v  pondělí 5. května, začátek 
v 18.00 v kostele sv. Kříže (Malé nám.), 
poslední čtení od 20.00 v Naivním 
divadle.

Podrobné informace na plakátech 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci 
a na stránkách www.kvkli.cz 

sóListé NáRoDNího divadla 
Zu zana Šimáková s Jonášem Dolní-
kem představí svou vlastní choreogra-
fii Zoom, která měla premiéru v rámci 
projektu Miniatury 2013. Hudba Phi-
lipa Glasse ponese autorské téma 
„Jedno zrcadlo je důležitější než celá 
galerie předků“.

Druhý host večera – Pražský ko-
morní balet – přiveze fascinující cho-
reografii Hany Polanské Turečkové 
Mono No Aware – Na hranici krásy. 
Tento ter mín se objevuje v japonské 
literatuře a vyjadřuje citlivost a uvědo-
mění si krásy a její pomíjivosti. Vizuální 
zážitek z tance a netradičních kostý-
mů z Ateliéru LaFormela (krom jiného 
jsou těla tanečníků pokryta pouze 
hlínou, která v průběhu choreografie 
odpadává) doplní hudba Georga Frid-
richa Händela a Štěpána Polanského.

Liberecký baletní soubor coby hos-
titel představí projekt Zpětná vazba 
– Melancholie. „Píšeš to, co se děje, 
nebo se děje to, co píšeš?“ Pět prvků 
a jejich projevů, pět lid ských emocí. 
Filosofické zamyšlení v choreografii 
Aleny Peškové představí na jevišti 
tanečníky a dva hudebníky. Pianis-
tu Daniela Fiedlera a hráče na Hang 
Drum (unikátní hudební nástroj ze 

Švýcarska připomínající dva spo jené 
činely) Jiřího Šlámala. Hrají hudebníci 
to, co tanečníci tančí? Či tanečníci 
tančí to, co hudebníci hrají? Překva-
pení pro interprety i diváky, interakce, 
zpětná vazba. Na komponované části 
oba hudeb níci právě pracují.

Před tímto slavnostním večerem 
vyrazí balet v rámci Mezinárodního 
dne tance do terénu. S  ukázkami 
repertoáru, částečným flash mobem 
vyhlásí letošní poselství MDT a oslaví 
svátek tance. 29. dubna v odpoled-
ních hodinách v NG Plaza – ka mery, 
fotoaparáty a  „grand ballet“ před 
výlohami. 

Divoká karta pro korálek
oblastní přehlídka tvorby dětí z mateřských škol Libereckého kraje, 

Liberecká Mateřinka 2014, která proběhla na konci března, byla celostát-
ním pořadatelem hodnocena jako nejlepší oblastní přehlídka v české 
republice.

Přestože letošní ročník byl „nepostupový“ 
do celostátního finále, rozhodli se pořadatelé 
udělit divokou kartu vystoupení Street Dance 
show Indiáni, které s dětmi Mateřské školy 
Korálek připravila učitelka Alice Štefková.

Děti z Korálku se svým indiánským vystou-
pením budou reprezentovat mateřské školy Libereckého kraje na celostátní 
přehlídce Mateřinka v sobotu 10. května v nymburské sportovní hale. 

V březnovém čísle Libereckého zpravodaje v přehledu soukromých 
předškolských zařízení byla mylně uvedena Zelená školka, která svou 
činnost již nevykonává od 31. 8. 2012.

od 1. září 2012 školku zřizuje o. s. Lesmír
se sídlem Alšova 576/8a (www.lesmir.cz)

O. s. Lesmír, který je členem Asociace lesních MŠ, navázalo na 
duševní odkaz Zelené školky – první lesní školky v České republice, 
a vzdělávací plán je postaven jak na principech lesních mateřských 
škol (velkou část dne tráví děti v prostorách přilehlého lesa), tak na 
principech waldorfského předškolního vzdělávání.

Lesní školka LesMíR
Městská policie Liberec a Kynologický klub Liberec-Pavlovice pořádají ve spolupráci 

s Veterinární základnou Armády ČR Grabštejn, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice

V SOBOTU 26. DUBNA 2014 OD 9.00 V AREÁLU kYNOLOgICkéHO kLUBU
LIBEREC 12, UL. NA MLýNkU (zA OC kAUfLAND)

9. ročník soutěže služebních psů
O pOHÁR MĚSTSké pOLICIE LIBEREC

Do areálu se lze dopravit MHD BUS č. 12 – zastávka Kaufland nebo č. 14 – zastávka 
Polní, dále značeno směrovkami. Vstup zdarma.



PRo kAŽDého, kdo by chtěl zjistit, 
jak se orientuje podle mapy a buzoly, 
jak se razí čipem, a jak vypadá hustník 
nebo kupka, připravují pořadatelé ze 
Sportovního klubu Slavia Liberec ori-
enteering 20. května závod v orien–
tačním běhu pro širokou veřejnost.

Start i cíl závodu bude na koneč-
né tramvaje v  Horním Hanychově 
a  budou připraveny tratě pro nej-
menší závodníky (po fáborkách), pro 
méně zkušené i pro ty, kteří už si OB 
někdy vyzkoušeli. Start je možný od 
14.30 do 17.00 a neplatí se startovné.

Více informací na webových strán-
kách závodu www.vlio.cz/OBpodJes-
tedem2014/. 
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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.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá-
tu a v Městském informačním centru.
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ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

s mapou a buzolou pod Ještědem

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 28. dubna

Férová snídaně
uŽ PoPáté se Zoologická zahra-
da Liberec připojí ke kampani na 
oslavu Světového dne pro Fair 
Trade, který propaguje myšlenku 
sociálně a eticky férového obchodu.

Ve středu 7. 5. (9.00–12.00) tak 
zoo uspořádá v ulici 5. května (u OC 
Plaza) další Snídani pro Fair Trade, 
při níž nabídne kolemjdoucím 
kávu a čaj z ekologicky udržitelné 
produkce od zemědělců z různých 
koutů světa. Pracovníci zoo budou 
zároveň propagovat myšlenku 
Fair Trade výstavou, informačními 
letáky i vlídným slovem. 

skeJťáci, iN-LiNe bruslaři 
a bikeři, kterých se ve skate-
parku sejde až 250 denně, 
se po třech letech dočkali 
kompletně obnovených pře-
kážek. Obnovu oblíbeného 
sportoviště odstartovaly 
stížnosti mladých sportov-
ců na stav překážek a následná 
kontrola náměstka primátor-
ky Jiřího Rutkovského. „Jsem 
náměstek pro sport, proto se 
pokusím i v nelehké finanční 
situaci města pro vás něco 
udělat,“ uvedl v  roce 2011 po 
zvolení do funkce náměstka.

Se vznikem odboru sportu 
a cestovního ruchu přešel pod 
správu tohoto odboru i  skate-
park v  Barvířské ulici. Tento stánek 
skejťáků byl ve velice zuboženém stavu 
a o jakémsi sportovním využití moc řeči 
být nemohlo, viz foto.

Oprava parku byla následně rozlože-
na do zhruba tří let. Na jaře roku 2012 
došlo k opravě překážek jump ramp, 
funbox with side, combo box side, 
quarterpipe, wedge. Opravena byla jak 
kovová konstrukce těchto překážek, tak 

i  značná část pojezdových desek, 
které tvoří obvodový plášť konstruk-
ce. Tato oprava si vyžádala částku cca 
150 000 Kč.

Pro veliký zájem o  toto sportovi-
ště byla svolána další schůzka mezi 
náměstkem Rutkovským a  zástupci 
skejťáků. Byla zde tlumočena žádost 
o opravu U rampy a o opravu dalších 
dvou překážek, které z  technických 
důvodů nemohly být využity. Poté 

bylo v roce 2013 rozhodnuto o jejich 
opravě. Od minulého roku spravuje 
areál skateparku společnost Sportovní 
areál Ještěd.

V roce 2014 dochází k opravě zbytku 
desek uvedených překážek. V parku 
také přibude nová překážka. Jiří Rut-
kovský se také snaží intenzivně hledat 
zastřešený objekt, který by mohl sloužit 
jako skatepark v zimním období. 

skejťáci mohou zkusit obnovenou pyramidu
vyznavači adrenalinových sportů v Liberci mohou vyjet. Právě v těchto dnech totiž 
prochází rekonstrukcí poslední z překážek skateparku v barvířské ulici, tzv. pyramida.
Miroslav Hozák, Pavel Chmelík

Křižíkova ulice za starými pekárnami
naproti firmě Hostr Liberec.

Registrace účastníků od 9.00!
Občerstvení zajištěno.

Hodnotné ceny a ceny útěchy!

Česko, Slovensko, Polsko, Německo,

Ukrajina, Vietnam, Anglie, Španělsko,

Japonsko, Francie, USA.

2. mistrovství světa 
v jízdě na paleťáku

sobota 10. května od 10.00

Akci pořádá občanské sdružení Sportovní areál Vápenka.

distribuce zpravodaje

čtvrtek 24. dubna od 15 hodin
zASeDAcí MíStnoSt Č. 11 V HiStoRicKé BUDoVě RADnice

VÁŽení oBČAné, zVeMe VÁS nA

zASEDÁNÍ zASTUpITELSTVA MĚSTA LIBEREC

www.LiBeRec.cz/zAStUPiteLStVo


