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Pálení čarodějnic je jeden z nejstarších a stále udržovaných lidových zvyků. Od pradávna tak lidé vítali jaro. Filipojakubská 
noc se 30. dubna odehrála na mnoha místech Liberce, kde je v  posledních letech stále více oblíbenou atrakcí včetně 
lampionových průvodů. Foto Pavel Chmelík

 IV. 2014

liebiegův 
palác

Budova bývalé oblastní 
galerie je nyní prázdná. Jak 
ji město využije? Na to se 
zeptá občanů.

s uvolNěNou Nemovitostí se 
může seznámit veřejnost v sobotu 
24. května. Prázdný palác má 
nevšední atmosféru, návštěvníci 
budou moci nahlédnout i do prostor 
dříve zapovězených. Každý dostane 
dotazník s otázkou, jaký osud pro 
Liebiegův palác by viděl nejraději.
 více Na straNě 11

letní sezóna
Na Ještědu i ve vesci se 
naplno rozjela letní sezóna.

s příchodem letNí sezóny jak 
v Horním Hanychově, tak i ve vesec-
ké části Sportovního areálu Ještěd 
nabývají na rozmanitosti nejrůzněj-
ší aktivity.  více Na str. 13

do síNě slávy města pod Ještě-
dem přibyla další významná libe-
recká osobnost. Čestné občanství 
města Liberce bylo uděleno vědci 
a historikovi, doc. PhDr. Rudolfu 
Andělovi, CSc., u příležitosti jeho 
životního jubilea, devadesátých 
narozenin. Ocenění převzal Rudolf 
Anděl z rukou primátorky Marti-
ny Rosenbergové na slavnostním 
zasedání zastupitelstva v obřadní 
síni radnice.

„Velmi si vážím vašeho celoživotní-
ho díla, které se stalo nesmazatelnou 
součástí vývoje libereckého školství 
a vzdělanosti. Je mi velkým potěše-
ním, že mohu mezi čestné občany 
města uvést někoho s tak vysokým 

morálním kreditem,“ zdůraznila 
primátorka Martina Rosenbergová. 
Udělit čestné občanství docentu 
Andělovi navrhl městský zastupitel 

Ladislav Dušek, herec Divadla F. X. 
Šaldy. Zdůraznil jeho mimořádné 
zásluhy o město, rozvoj mezilidských 
vztahů a jeho badatelskou a popu-
larizační vědeckou činnost. „Rudolf 
Anděl a příroda patřili vždycky k sobě. 
Musel nachodit po Jizerských horách 

a okolí hodně kilometrů, než napsal 
svou první knihu,“ upozornil Ladislav 
Dušek. V  závěru přednesl novému 
čestnému občanovi báseň Egona 

Bondyho nazvanou Zůstaň věrný.
Rudolf Anděl poděkoval všem 

přítomným za poctu, které se mu 
dostalo. Zdůraznil současně, že není 
v jeho silách vyjmenovat všechny 
lidi, kteří mu na jeho vědecké cestě 
pomáhali, a nemá zde ani dost času 

vyjmenovat všechny školy, na nichž 
učil. „Nejvíc vzpomínám na dnešní 
obchodní akademii. Tam jsem působil 
nejdéle. Jsem rovněž rád, že mi bylo 
dopřáno stát při založení pedagogické 
fakulty Technické univerzity Liberec,“ 
uvedl.  pokračováNí Na straNě 2

zastupitelé poděkovali docentu 
andělovi za to, co udělal pro liberec
čestné občanství města liberce převzal na slavnostním zasedání zastupitelstva v obřadní 
síni radnice ve čtvrtek 24. dubna pedagog, vědec a historik rudolf anděl.
Zuzana Minstrová

 „Zůstaň věrný svobodě. 
Prodáš-li ji za milión, zůstaneš 
žebrákem. Zůstaň věrný lidské 

naději, nebo budeš žít 
a nebudeš vědět proč.“

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

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

JARO, VÍTEJ!
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editorial
Vážení spoluobčané,
 máme před sebou volby do Evropského parla-

mentu. I když mnoho z vás může považovat tuto 
instituci za vzdálenou a pro běžný život v České 
republice nepotřebnou, její význam stoupá a pře-
devším v dalších letech by mohl Evropský parlament hrát významnou 
roli a určit směřování nejen České republiky, ale celé Evropy.

Jak významnou institucí Evropská unie je, se velmi dobře ukazuje 
nyní, v době probíhající ukrajinské krize. Ale že může být Evropská unie 
dobrý partner, známe i z Liberce – díky ní se podařilo opravit mnoho 
komunikací, historických památek, parků, tělocvičen a mnoho dalšího. 
EU poskytuje jedinečnou historickou příležitost dosáhnout vzájemné 
mírové spolupráce na celém kontinentu. Tedy naplnit myšlenku, s níž již 
před mnoha staletími přišel český král Jiří z Poděbrad. Ten právě před 
550 lety poslal mírové posly do všech koutů Evropy ve víře, že evropské 
národy vedle sebe mohou žít v klidu a spolupracovat.

Ráda bych vás proto požádala, abyste volby do Evropského parla-
mentu brali jako šanci říci svůj názor na budoucnost celého našeho 
kontinentu. Není podstatné, zda EU fandíte a přejete si její rozšiřování 
či federalizaci, není podstatné, zda si přejete pro ČR přijetí eura, nevadí, 
pokud EU nemáte rádi a jste naopak pro postupné utlumování jejího 
významu. Ve všech těchto případech máte jedinečnou možnost přijít 
23. a 24. května 2014 do volebních místností a svým hlasem se podílet 
na rozhodnutí, jak s EU, a tedy i s námi v EU, dále.

Přijďte volit! Ačkoli je Evropský parlament stovky kilometrů od nás, 
rozhoduje se v něm také o nás!   martina rosenbergová
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Rodí se nové partnerství s Rumuny
hned dvě rumunské delegace hostilo vedení města 
v liberci. Nejdříve přijeli představitelé osmdesátitisícového 
města rešice s rumunskou velvyslankyní v čr J. e. danielou 
a na začátku května pak vedení věznice oradea vězeňské 
služby rumunska.
Jan Král, Zuzana Minstrová

seniory budou varovat jejich vrstevníci
informovat seniory o nebezpečí, které jim hrozí například 
od falešných podomních prodejců, budou venku při 
procházkách, na nákupech nebo při venčení psů noví kurýři 
prevence. těmi se stali dobrovolníci, jejich vrstevníci.
Zuzana Minstrová

Zástupci rešice se zajímali jak 
o ekonomiku, tak například o pod-
poru turistického ruchu. „Zmínili 
jsme využívání evropských dotací 
na  projekty, které turistický ruch 
jednoznačně podporují, jako byla 
rekonstrukce bývalých městských 
lázní na  galerii, stavba nového 
vchodu do zoologické zahrady nebo 
národní unikát, kterým bude pavilon 
leknínů v botanické zahradě,“ uvedla 
primátorka Martina Rosenbergová, 
která se u rumunské strany zajímala 
mj. o unikátní muzeum lokomotiv, 
vyráběných právě v Rešici.

Zřejmě nejvíc se rumunská dele-
gace ptala na nedávno podepsaný 
Pakt zaměstnanosti Libereckého 
kraje, který má s výhledem na dal-
ších 10 let při systematické spolu-
práci státu, Libereckého kraje, statu-
tárního města Liberec, Úřadu práce 
a  Technické univerzity v  Liberci 
vytvářet v regionu lepší podmínky 
pro zaměstnance i  zaměstnava-
tele v  technických oborech. Pakt 
zaměstnanosti rumunské delegaci 
osvětlil náměstek primátorky Jiří 
Šolc, který je sám iniciátorem dílčí-
ho projektu podpory technického 
vzdělávání na  libereckých základ-
ních školách.

společNé proBlémy, ale i  jiné 
cesty k jejich řešení svedly dohroma-
dy vedení liberecké vazební věznice 
s kolegy z Věznice Oradea Vězeňské 
služby Rumunska. Rumunskou dele-
gaci přivítalo 6. května také vedení 
radnice.

Diskutovalo se o tom, jak vypadá 
náprava kriminálních živlů v Rumun-
sku v porovnání s českými věznicemi, 
anebo jak se Rumunům daří trestance 
znovu navracet do společnosti.

Primátorku Martinu Rosenbergo-
vou například zajímalo, zda v Rumun-
sku existují alternativní tresty, jaké 
procento vězňů ve výkonu trestu 
pracuje nebo kolik mají vězeňských 
nemocnic. V  Rumunsku existuje 
jediná věznice pro ženy. Matky 
mohou mít u sebe dítě do jednoho 
roku, kdežto v české ženské věznici 
ve Světlé nad Sázavou až do tří let. 
Primátorka se také ptala na to, kdo 
je v Rumunsku oprávněn udělovat 
amnestii, a jak často bývá vyhlášena.

Odsouzené v Rumunsku na rozdíl 
od tuzemských vězňů nedecimují 
tolik drogy. Množství drogově závis-
lých nejmladších vězňů se podle 
ředitele Věznice Oradea Ioana Iley 
pohybuje kolem 15 procent, kdežto 
v tuzemsku je to 75 i více procent. preveNtivNí proJekt s názvem 

Dobrovolnický tým seniorů zahájili 
22. dubna strážníci Městské policie 
Liberec.

„Spojovacím článkem je kontakt 
se seniory. My sice spolupracujeme 
s  osmnácti kluby seniorů, mnoho 
starších občanů ale nejsou členy 
a neúčastní se společenských akcí, 
na  nichž by se o  prevenci mohli 
dozvědět,“ vysvětlil ředitel Městské 
policie Liberec Ladislav Krajčík. „Proto 
jsme z širokého okruhu spolupracu-
jících seniorů vytipovali osm dob-
rovolníků, kteří se stali takzvanými 
kurýry prevence. Věřím, že informace 
neformálních asistentů prevence kri-
minality pomohou k většímu pocitu 
bezpečí řadě seniorů,“ dodal.

Kurýři budou předávat důležité 
informace i  varování, pocházející 
od  městské policie, seniorům ze 
svého okolí. Šest kurýrů prevence je 
z Liberce a dva z Frýdlantu, kde také 
liberečtí strážníci zajišťují na zákla-
dě smlouvy s městem bezpečnost 
a pořádek.

„Senioři jsou 
snadným cílem 
nejrůznějších pod-
vodníků, křehkou 
skupinou. Často 
se stydí požá-
dat o  radu nebo 
o  pomoc. Věřím, 
že vůči svým vrs-

tevníkům nebudou cítit žádné zábra-
ny,“ řekla primátorka města Martina 
Rosenbergová, která se s kurýry pre-
vence při zahájení projektu osobně 
seznámila.

Strážníci budou spolupracující 
seniory průběžně informovat o sou-
časných trendech v prevenci krimina-
lity. Z obecných témat půjde zejmé-
na o  bezpečné chování ve městě, 
na poště, v bance nebo doma. Dále 
budou senioři informováni o vyhláš-
kách a nařízeních města, například 
zákazu pochůzkového a podomního 
prodeje. Mezi další hlavní témata 
bude patřit ochrana osob a majetku, 
předváděcí prodejní akce nebo třeba 
domácí násilí. 

děkuJi Za vzornou péči, které se mně jako pacientce dostalo po gyne-
kologickém zákroku na konci března 2014 v Krajské nemocnici Liberec. 
Děkuji celému gynekologicko-porodnickému oddělení a zejména panu 
primáři MUDr. Pavlu Černému za to, jak příkladně se o mne po operaci 
starali. Irena D. z Liberce

rádi Bychom touto cestou poděkovali paní MUDr. Aleně Jiroudkové, 
primářce, lékařům MUDr. Mikulecké, MUDr. Kašparové a MUDr. Němcovi, 
ale také všem zdravotnickým pracovníkům na 2. patře oddělení léčebny 
dlouhodobě nemocných.
Během pobytu manžela p. Rosochy jsme byli mile překvapeni individuál- 
ním léčebným přístupem. Děkujeme za obětavé a empatické chování 
všech pracovníků nejenom k němu, ale i k ostatním klientům. I přes 
fyzické a psychické vytížení během náročné služby si pracovníci našli 
slova pochvaly a pochopení. S velkou trpělivostí a ochotou se snažili řešit 
problémy klientů. Velké díky vám všem.  Rodina Rosochova

poděkování Krajské nemocnici liberec

poděkování lékařům a zdravotním pracovníkům 
na 2. oddělení léčebny dlouhodobě nemocných
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« zastupitelé poděkovali...

pozvánka do lidových sadů

nová nemocnice v liberci?
tým expertů z oborů medicíny, veřejné správy, urbanismu 
a architektury dokončil několikaměsíční práci na posouzení 
variant řešení potřeby moderní nemocnice v liberci.
Redakce

test v Revoluční ulici
motoristům nic nebrání ve vjezdu do revoluční ulice 
v liberci. pěší zóna zde na dva měsíce přestala existovat.
Zuzana Minstrová

O lvt má zájem automuzeum
areál libereckých výstavních trhů by mohl už brzy ožít.
Jan Král

 dokoNčeNí Ze straNy 1
Za Technickou univerzitu Libe-

rec poděkoval Rudolfu Andělovi 
za jeho přínos pro rozvoj vysokého 
libereckého školství profesor Zdeněk 
Kovář, jeden ze zakladatelů vysoké 
školy strojní, a bývalý rektor TUL Voj-
těch Konopa.

Rudolf Anděl se narodil 29. dubna 
1924 v  Šumburku nad Desnou. Po 
maturitě na reálném gymnáziu v Liber-
ci absolvoval Filosofickou fakultu Uni-
verzity Karlovy – obor dějepis, země-
pis, kde získal v roce 1969 doktorát 
filosofie. O rok později dosáhl vědecké 
hodnosti kandidáta věd a v roce 1991 
se habilitoval jako docent Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí n. Labem.

Pedagogickou dráhu začal na 
základní škole ve Vratislavicích, poté 
vyučoval na gymnáziu v Turnově a od 
roku 1953 se natrvalo usadil v Liberci. 
Brzy na to se začal věnovat historii 
severočeské oblasti. Uveřejnil také 
své první metodické práce pro učitele 
dějepisu. Od roku 1960 působil jako 
zástupce ředitele Pedagogického insti-
tutu v Liberci a po zrušení Libereckého 
kraje přešel na pedagogickou fakultu 
do Ústí nad Labem, kde až do roku 
1969 vedl katedru dějepisu. V období 
normalizace mu byla upřena vědecká 

hodnost docenta, i když ji řádně obhá-
jil. Později mu byla dokonce zakázána 
práce na VŠ i vlivem jeho postoje proti 
okupaci země v roce 1968. Vzhledem 
k jeho znalostem německého jazyka 
mu bylo dovoleno vyučovat v Liber-
ci na jazykové škole, později na SEŠ 
Liberec, kde působil až do roku 1989, 
ovšem se zákazem vyučovat dějepis.

V  roce 1990 byl opožděně jme-
nován docentem československých 
dějin a působil také ve vědecké radě 
Univerzity J. E. Purkyně. Když vznikla 
myšlenka znovu založit pedagogickou 
fakultu v  Liberci, stál Rudolf Anděl 
u jejího zrodu jako zakladatel i tvůrce.

Byl iniciátorem koncepce studia 
dějepisu na FP v  Liberci a  do roku 
1996 byl vedoucím katedry dějepisu. 
V  letech 1990–1993 zastával funkci 
proděkana Pedagogické fakulty VŠST 
a v roce 1992 byl jmenován členem 
vědecké rady Pedagogické fakulty TUL 
a vědecké rady Technické univerzity. 
Ve vědecké radě TUL v Liberci působí 
dodnes.

V roce 2004 převzal ke svým osm-
desátým narozeninám Medaili města 
Liberce. V roce 2009 převzal z rukou 
libereckého hejtmana Zlatý dukát 
a Cenu pocty, udělovanou významným 
osobnostem Libereckého kraje. 

výsledkem posouZeNí je dopo-
ručení modernizovat stávající areál 
nemocnice v Liberci. Expertní tým 
vedl prof. Ing. Petr Moos, CSc; prorek-
tor ČVUT a zmocněnec pro evropské 
dotace v ČR.

Potřeba moderní nemocnice 
v Liberci je zjevná, chybí centrální 
příjem pacientů, není kam umisťo-
vat moderní přístroje, které pacien-
tům mohou zajistit kvalitnější péči 
a mnohdy i zachránit život.

Za město Liberec v týmu pracoval 
Jiří Rutkovský, náměstek primátor-
ky, který má v gesci mj. rozvoj města 
a územní plánování.

„Výběr vhodné varianty je velmi 
složitý, každá z variant má své pro 
a proti. Proto jsem rád, že pan Moos, 

který je kromě experta na evropské 
dotace prorektorem školy, kterou 
jsem vystudoval, dovedl práci 
expertního týmu k  úspěšnému 
závěru a doporučil jednu z navrže-
ných variant – modernizovat stávající 
nemocnici. Těší mne, že se do práce 
velmi aktivně zapojili také odborní 
pracovníci magistrátu z  odboru 
hlavního architekta. Připravili pod-
klady, které umožnily expertnímu 
týmu vybrat reálnou, a proto věřím, 
že nejlepší variantu řešení. Občané 
Liberce i Libereckého kraje a samo-
zřejmě jejich ošetřující lékaři si kva-
litní zázemí pro léčbu pacientů jistě 
zaslouží,“ sdělil po veřejném projed-
nání záměru Jiří Rutkovský. 

  www.liberec.cz/nemocnice

sloupky, které zamezovaly 
vjezdu osobním automobilům, 
nezmizely ovšem definitivně. Revo-
luční ulice zůstane na zkoušku ote-
vřená do konce června a po celou 
dobu budou u vjezdu do ulice umís-
těny sčítače projíždějících automo-
bilů.

„Po dvou měsících vyhodnotíme, 
jestli se zprůjezdnění Revoluční 
ulice vyplatilo a jestli tedy došlo ke 
snížení intenzity dopravního pro-
vozu na sousedních komunikacích, 

hlavně v ulicích Rumunská, Lipová 
a dalších. Současně pro nás budou 
důležité názory živnostníků, kteří zde 
podnikají, ale i ostatních Liberečanů. 
Pak buď necháme Revoluční dál ote-
vřenou pro automobily, anebo sem 
vrátíme pěší zónu,“ uvedla primátor-
ka Martina Rosenbergová.

Při vjezdu do ulice brzdí motoristy 
zpomalovací práh. Nákladní automo-
bily nemají s výjimkou zásobování 
vjezd povolen, což ostatně platilo 
i v minulosti.   

statutárNí město Liberec 
vypíše výběrové řízení na nového 
nájemce pavilonu G. Současný 
nájemce areálu výstaviště, společ-
nost BOOM-nábytek, s. r. o., vypo-
věděl smlouvu k 1. 7. 2014.

O pronájem pavilonu už projevilo 
zájem občanské sdružení Automu-
zeum.cz, které přes deset let provo-
zuje muzeum v areálu vratislavského 
pivovaru. Počátkem letošního roku 
však přišlo o jednu ze svých tří hal, 
kvůli výstavbě nové kotelny. Tím 
se výrazně snížila výstavní plocha. 

Automuzeum proto zvažuje přesíd-
lení do nevyužívané části výstaviště.

Historické automobily i motocykly 
mohli lidé obdivovat na výstavišti už 
v září loňského roku, kdy tady Auto-
muzeum na několik dní otevřelo 
výstavu, na které nechyběly unikátní 
a raritní kousky, jako součást dopro-
vodného programu Dnů evropského 
dědictví.

Objekt výstavního pavilonu G byl 
vystavěn asi v  roce 1980 na místě 
původní dřevěné konstrukce a dnes 
je pavilon plně funkční. 

Středa 21. května, 19.30
divadlo Bez opony – divadlo ungelt
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Anglické tragikomedie s  Františkem 
Němcem a Petrem Kostkou.

Středa 28. dubna, 18.00
experimentální studio
ZAJÍMAVOSTI ZE ZÁKULISÍ ZOO LIBE-
REC. Jarní porody v naší zoo.

Čtvrtek 5. června, 19.30
koncert kapely Buty

v úpravě

V pátek 23. a v sobotu 24. května nebude v provozu oddělení 
registru vozidel – budova URAN.

Důvodem je konání voleb do Evropského parlamentu a s tím související umístění 
volební místnosti do prostor oddělení registru vozidel.
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Již potřetí jsme přivítali v dubnu 
prostorách školní jídelny děti a jejich 
rodiče. Tři z nich se poté podělili o své 
zkušenosti se čtením a dětem před-
stavili své oblíbené knížky. Základní 
škola Švermova tak podporuje celo-
státní projekt „Celé Česko čte dětem“, 
jehož zásadní myšlenkou je, že před-
čítání má obrovský vliv na emoční 
vývoj dítěte.

Na této kulturní akci se vedle 
předčítání také recitovalo, zpívalo 
a hrálo divadlo. S přednesem básní 
vystoupili účastníci okresního kola 
recitační soutěže, pěvecký sbor Slu-

nečnice zahrál a zazpíval pohádku 
o Budulínkovi a žáci 5. třídy si připra-
vili divadelní představení Zlatý kolo-
vrat. Všichni účinkující sklidili velký 
a zasloužený potlesk diváků.

Na závěr příjemného odpoledne 
měli ředitelka školy a její zástupce 
milou povinnost: oceňovali žáky za 
školní soutěže Moje kniha a Básnění 
a za celorepublikový projekt Čtení 
pomáhá, v němž děti za přečtenou 
knihu získávají pomyslnou padesáti-
korunu, kterou mohou podle svého 
uvážení věnovat některé z charita-
tivních akcí. 

Rodiče opět předčítali dětem
akce rodiče čtou dětem se na Zš švermova stává tradicí.
Mgr. Alice Skalská, ZŠ Švermova

rada města po kon-
kurzním řízení jmeno-
vala do funkce ředitelky 
školy Pavlínu Kubrovou. 
Ta doposud působila na 
této škole jako učitelka 
chemie, fyziky a přírodo-
pisu. Má vysokoškolské 
pedagogické a technické vzdělání. 
Konkurzní komise vybírala ze šesti 
přihlášených uchazečů.

Základní škole na náměstí Míru 
v libereckých Ruprechticích nejprve 
hrozilo v roce 2004 zrušení. Později 
(k 1. červenci 2007) ale liberečtí zastu-
pitelé na přání rodičů a veřejnosti 
toto rozhodnutí změkčili.

Škola byla sloučena se ZŠ Soko-
lovská a dále vedena jako odloučené 
pracoviště. Po sloučení škola užívala 
dvě samostatné budovy. Od čer-
vence letošního roku bude škola na 
náměstí Míru opět fungovat samo-
statně s  vlastním vedením. Tento 
krok schválilo zastupitelstvo města 
v červnu loňského roku. 

studeNti se učili s dětmi komuni-
kovat , chápat jejich přání, potřeby 
a možnosti, zkoušeli si jak je získat pro 
učení a tvoření a užívali si jejich hry 
a radosti. Letos se bude stýskat dětem 
z mateřské školy Stromovka, protože se 
na „ studentské“ úterý vždy moc těšily.

Jak by ne, vždyť studenti pro ně 
připravili i  karneval, Mikulášskou 
nadílku, dětskou pouť, divadelní 
představení, vánoční koledování, jeli 
s nimi do lesa ke krmelci, do Babylo-
nu i na hřiště. Aby to dubnové loučení 
bylo veselé, připravili letos studenti 
na závěr průběžné praxe ke Dni země 
ekologickou hru „Zachraňte zvířát-
ka“. Děti plnily na zahradě mateřské 
školy spoustu úkolů s ekologickou 
tématikou - procházely rezervaci po 
cestičkách, třídily odpadní materiál, 
poznávaly co je ze dřeva, čistily špina-

vý rybníček , uklízely z lesa PET lahve, 
zachraňovaly žabky, hrály si na vítr, 
poznávaly globus a plnily další velmi 
zajímavé úkoly. Za odměnu dosta-
ly medaili se všemi zachráněnými 
zvířátky, balonek a  lízátko s krteč-
kem. Ale největší odměnou byla 
zábava a hra s budoucími učitelkami 
a jedním panem učitelem.

Maturitu ve školce zvládli studenti 
na samé jedničky, tak ať se jim podaří 
i ta opravdová a kráčejí dále k nároč-
né, ale krásné učitelské profesi. 

téma Jarmarku se prolíná i do 
výuky. Žáci mohou narazit na kraje 
ČR také v matematice při počítání 
slovních úloh, v  anglickém jazyce 
při tvorbě stručného průvodce, 
v hudební výchově při seznamová-
ní se s osobnostmi z různých krajů, 
v chemii v souvislosti s chemickým 
a  potravinářským průmyslem či 
v českém jazyce při slohové práci.

Škola podporuje výuku i návštěvou 
v terénu. Na druhém stupni přípravy 
vyvrcholí projektovým dnem, jehož 
cílem je vytvoření stručného průvod-
ce kraji České republiky. Od loňského 
roku je tedy jarmark vrcholem celo-
roční práce, která už není jen o schop-
nostech a  dovednostech, ale také 
o nových poznatcích a vědomostech.

V jarmareční den 30. května se už 
od rána budou žáci prvního stupně 
připravovat na svá vystoupení, 
pobaví se při soutěžích zaměřených 
na aktivity daných krajů, které jim 
připraví žáci druhého stupně. Ti nej-
starší budou pomáhat při organizaci 

akce, přípravě stánků, výzdobě a při-
praví se na moderování.

Ve 14 hodin budou otevřeny 
„brány“ Ostašovského jarmarku 
veřejnosti a nakupování může začít. 
Každá třída bude představovat jiný 
kraj formou informačních či upomín-
kových předmětů, děti budou nabízet 
k prodeji různé vlastnoruční výrobky 
či pochutiny typické pro daný kraj.

Po slavnostním zahájení jarmarku 
ve 14.30 začnou divadelní, hudební 
a sportovní vystoupení žáků místní 
ZŠ i  MŠ. Současně budou probíhat 
i doprovodné soutěže, tvořivé dílny 
a další zábavné atrakce jako jízda na 
ponících a podobně. Novinkou letoš-
ního roku bude koncert liberecké 
kapely ATMO music od 17.30. Vrcholem 
akce bude snaha o vytvoření „živého 
obrazu“ vlajky České republiky.

Návštěvníci jarmarku v  bílém, 
modrém či červeném oblečení jsou 
zvlášť vítáni. Akce se koná za podpo-
ry Libereckého kraje a statutárního 
města Liberec. 

Škola v Ruprechticích 
bude samostatná
Základní škola v ruprechticích na náměstí míru, která se od 
července osamostatní, už zná jméno své ředitelky.
Redakce

Maturanti v Mateřské 
škole stromovka
každým rokem se ve dvou mateřských školách v liberci 
loučí studenti z maturitních ročníků střední odborné 
školy pedagogické v liberci se svými svěřenci ze cvičných 
mateřských škol, ke kterým docházeli po dva roky.
Jana Kubíčková, ředitelka MŠ Stromovka

Ostašovský jarmark
Na základní škole v ostašově jsou přípravy na 12. ročník 
ostašovského jarmarku v plném proudu. velkolepá rodinná 
akce pro veřejnost se uskuteční poslední pátek v květnu.
Kolektiv ZŠ Ostašov  30. května od 14.00

květen 2014  my všichni školou povinní
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tuto výZNamNou historickou 
skutečnost se rozhodl připomenout 
i  pěvecký sbor Ještěd, který tak 
chce přispět k  podpoře zdravého 
libereckého patriotismu. Na konce- 
rtě proto zazní oslavná Korunovační 
mše od W. A. Mozarta v doprovodu 
Turnovského orchestrálního sdružení 
a sólistů divadla F. X. Šaldy a Missa 
Adventus et Quadragesimae od Petra 
Ebena ve varhanní úpravě.

Vzhledem k  tomu, že obě díla 
nejsou v Liberci často uváděna, půjde 
jistě o zajímavý posluchačský záži-
tek. Součástí koncertu bude i krátký 
exkurz do historie Liberce a etymolo-
gie názvu našeho města.

koncert proběhne  v  neděli 
1. června od 18.00 hodin v kostele sv. 
antonína paduánského v ruprech‑
ticích. Akce je podpořena z Kulturního 
fondu statutárního města Liberec. 

Koncert k výročí liberce
letos uplyne 560 let od první písemné zmínky o liberci jako 
městečku v listině krále ladislava pohrobka.
Jana Pavlíčková, Pěvecký sbor Ještěd

neseďte doma květen 2014

PŘIVÍTÁNÍ KATEŘINY Z REDERNU
TĚLA    ATMO MUSICTĚLA    ATMO MUSICTĚLA    ATMO MUSICTĚLA    ATMO MUSIC

náměstí Dr. E. Beneše

DOBOVÝ TANEC, DIVADLO, HUDBA,
ŠERM A KEJKLÍŘI

VÝROBKY, POTRAVINY,
ATRAKTIVNÍ TURISTICKÉ

DESTINACE

UMĚLECKÉ ATELIÉRY,
TVŮRČÍ DÍLNY, DĚTSKÉ DIVADLO,

SPORTOVNÍ HRY

REGIONÁLNÍ
TRŽNICE

náměstí Dr. E. Beneše

KREATIVNÍ
PARK

Galerie Lázně

Liberecký kraj a statutární město Liberec společně uvádějí

náměstí Dr. E. Beneše

9:00 – 22:00
14. 6. 2014 Liberec

BIG O‘BAND+JAN KŘÍŽ      EXIL 51      DIVADLO F. X. ŠALDY      ŽIVÁ PAMĚŤ      TAKT
ŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICA
VOLANICKÉ MAŽORETKY     STARLACH     TALK SHOW MARTINA KRAUSE     DIXIELAND LIBEREC     a mnoho dalších
ŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICAŠTĚPÁN MAGIC      LIBERECKÉ HRY      IUVENTUS GAUDE!      BEATBOX      NAIVNÍ DIVADLO      NAUTICA

VSTUP
ZDARMA

Science show IQ Landia

JeN Několik týdnů po spuštění 
nové podoby oficiálních interneto-
vých stránek města www.liberec.cz 
byl městem Liberec zprovozněn také 
modernizovaný web pro turisty.

Stránky www.VisitLiberec.eu byly 
poprvé zpřístupněny v loňském roce. 
Od podzimu se pak pracovalo na 
jejich úpravách a doplnění a z projek-
tu, který kompletně zajišťuje odbor 
sportu a cestovního ruchu, nakonec 
vznikla nová podoba stránek. Tzv. 
responzivní design umožňuje ply-
nulé přizpůsobení přenosným zaří-
zením typu iPhone či iPad.

Novou funkcí stránek je rychlé 
vyhledávání v akcích, které se právě 
konají nebo se v nejbližší době konat 
budou. Údaje jsou vždy aktuální 
a jsou načítány z krajského datové-
ho skladu. „V nejbližší době přibude 

na našich stránkách www.Visit- 
Liberec.eu přímý přístup do datové-
ho skladu, kde může každý pořadatel 
zadat svou akci. Zatím je to možné na 
stránkách www.liberecky-kraj.cz,” říká 
vedoucí odboru sportu a cestovního 
ruchu magistrátu města David Pastva.

Nové webové stránky prochází 
neustálým vývojem. Zbývá napří-
klad doplnit fotogalerie, upravit část 
obsahu či upravit hledání akcí podle 
charakteru a podobně. Rozhraní je 
ale již nyní z 90 % přeloženo do třech 
jazyků a pracuje se na překladech 
jednotlivých detailů.

Turistický web města má ambice 
nabídnout veškeré informace o turi-
sticky zajímavých cílech v  Liberci 
a  okolí a  informovat návštěvníky 
a občany Liberce o konání širokého 
spektra akcí. 

www.visitliberec.eu
kam vyrazit o víkendu? co dávají dnes v kině? kolik stojí 
vstup do galerie? Na tyto a spoustu podobných otázek odpoví 
turistický web www.visitliberec.eu. Jeho modernizovaná 
verze byla spuštěna na konci dubna.
Pavel Chmelík

Podrobný program Libereckého jarmarku najdete na
www.liberec.cz www.VisitLiberec.eu
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Město prověří možnost úpravy platného územního 
plánu podle přání obyvatel Doubí v 71. změně
Jako lvi se bijí někteří obyvatelé libereckého doubí za zachování zelených ploch v jejich čtvrti. a samospráva města jim 
chce vyjít vstříc. při veřejné besedě nad 71. změnou územního plánu byl představen návrh na jeho změnu, která převádí 
obchodní plochy na hřiště, zeleň, točnu mhd a bydlení.
Pavel Chmelík

Beseda, kterou připravil určený 
zastupitel pro územní plán Ing. Jiří 
Rutkovský, náměstek primátorky, ve 
spolupráci s oddělením územního 
plánování odboru hlavního architek-
ta v jídelně doubské Základní školy 
Kaplického, byla bouřlivá.

Doubští obyvatelé se totiž dodnes, 
po téměř deseti letech, nesmířili 
s existencí velkoobchodu Makro, který 
stojí těsně vedle tří rodinných domů 
ve Sportovní ulici a obtěžuje obyva-
tele hlukem při zásobování. Situaci 
též zhoršuje existence ubytovny pro 
méně přizpůsobivé občany penzionu 
Rosa a nedaleká rychlostní silnice.

 Pomyslný trojúhelník mezi velko-
obchodem Makro, Sportovní a Hod-
kovickou ulicí skýtá několik hektarů 
volné plochy, z níž je část v majetku 
města Liberec. Podle platného územ-
ního plánu jsou tyto plochy určeny 
pro zástavbu rozsáhlými obchodními 
centry.

 „Představený návrh změny 
územního plánu v Doubí spočívá ve 
vyčlenění dvouhektarové rekreační 
plochy s hřištěm, pásem rekreační 
zeleně a plochy pro bydlení. Důvody 
k  návrhu změny jsou dva. Jednak 
zastupitelstvo města určilo zaháje-
ním strategické změny lokalitu jako 
vhodnou pro zhodnocení městských 
pozemků a  druhým důvodem je 
ochrana území před předpokláda-
nou výstavbou hypermarketů v pří-
padě prodeje městských pozemků 
a  zabránění výstavbě nákupního 
centra na soukromých pozemcích 
v těsné blízkosti bytových objektů 
podél ulice JZD, což platný územní 
plán umožňuje.

 Proto je část navržených změn ve 
prospěch bydlení. Do rekreačních 
a  zelených ploch by byl zahrnut 
pozemek, kde stojí problematická 
ubytovna Rosa. To by omezilo její pří-

padný rozvoj,” vysvětluje náměstek 
primátorky Jiří Rutkovský.

 Doubským, kterých se na besedě 
sešlo asi pětadvacet, se však záměr 
města moc nelíbil. Obávají se příli-
vu nových obyvatel a zvýšení hluč-
nosti. Zvláště v  souvislosti s  plá-
novanou otočkou autobusu nebo 
tramvaje za východní zdí Makra, 
která by se měla v budoucnu, dle 
návrhu změny územního plánu, 
přesunout z křižovatky Mařanova 
a Kaplického.

„Žádáme vás, aby otočka MHD 
v těchto změnách nebyla. Není totiž 
potřeba protahovat trasu až k Makru. 
Lidé v ulicích Proletářská, Sportovní 
a Hodkovická jsou již zatíženi hlukem 
a prachem dost. Podle našeho názoru 
by bylo nejlepší zanechat současný 
stav, protože nevěříme, že i když jsou 
nyní pozemky určeny pro stavbu 
obchodů, že nějaký investor tuto 

možnost využije,” zaznělo od přítom-
ných obyvatel Doubí.

Po bouřlivé diskuzi, kdy se určený 
zastupitel Jiří Rutkovský s pracovníky 
magistrátu marně snažili obyvatelům 
Doubí vysvětlit, že přeřazení ploch 
do zeleně a bydlení je pro ně vhod-
nější řešení než to, které zajišťuje 
současný platný územní plán, nabídl 
náměstek Rutkovský prověření mož-

nosti úpravy návrhu před oficiálním 
společným jednáním a veřejným pro-
jednáním změny územního plánu. 
„S pořizovatelem územního plánu 
jsme se dohodli, že projektant pro-
věří variantu požadovanou občany 
– přemístění plochy veřejné zeleně 
od Makra po mírném svahu podél 
Sportovní ulice, dolů k ulici JZD. Také 
prověříme možnost změny polohy 
točny MHD tak, aby nesousedila 
se Sportovní ulicí,“ uvedl na konci 
dvouhodinové diskuze Jiří Rutkovský.

 Návrh 71. změny územního plánu 
bude opakovaně představen v úterý 
3. června 2014 na besedě ve škole 
v Doubí. Následovat bude společ-
né jednání, kde se k návrhu vyjádří 
dotčené orgány zejména z hlediska 
vlivů na životní prostředí a ochrany 
přírody.

Pokud nebudou občané Doubí 
spokojení ani s upraveným návrhem, 
budou moci písemně uplatnit námit-
ky a připomínky ve stanovených ter-
mínech dle stavebního zákona.

Termín pro uplatnění námitek 
a připomínek doposud není určen. 
Všechny informace budou dostupné 
v oficiálních zdrojích města Liberce, 
jako je úřední deska, internetové 
stránky města Liberec a Liberecký 
zpravodaj. 

květen 2014  informace z magistrátu

Obyvatelé Doubí přednesli na besedě své připomínky. Město se pokusí návrh změny územního plánu podle nich upravit. 
 Foto Pavel Chmelík

3. června 2014
od 17 hodin

Statutární
měSto Liberec

Si VáS doVoLuje pozVat

beseda se bude konat 
v prostorách zŠ Kaplického

na druhou besedu 
k 71. změně územního 
plánu města liberec

DOUBÍ 
U mAkRA

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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v Radničním sklípku se budou čepovat svijany
vítězem výběrového řízení na pronájem radničního sklípku v suterénu radnice se stal pivovar svijany. vedení pivovaru zde 
plánuje vybudovat převážně nekuřáckou pivnici.
Zuzana Minstrová

posledNích JedeNáct let sloužily 
prostory v suterénu liberecké radnice 
občasným kulturním a společenským 
akcím. Brzy se sem ovšem vrátí hos-
podský ruch. Vždyť pivo se na radnici 
čepovalo po dokončení budovy (v roce 
1893) ještě dřív, než začal úřad ve svém 
novém sídle sloužit občanům.

Vítěze výběrového řízení na dese-
tiletý pronájem Radničního sklípku 
potvrdila na své 9. schůzi rada města. 
Stal se jím Pivovar Svijany.

„Chceme vrátit sklípku jeho původ-
ní význam, restauraci, kde se dobře 
jedlo a pilo. Dobrý nájemce má pro 
město Liberec význam i v ekonomické 
rovině. Jen za vytápění prostor jsme 
ročně platili zhruba 400 tisíc korun. Pro-
nájem sklípku naopak městu přinese 
ročně téměř 800 tisíc korun,“ zdůraznil 
náměstek primátorky pro ekonomiku 
Jiří Šolc.

O  pronájem reprezentativního 
prostoru v suterénu radnice projevilo 
zájem víc firem. Nabídku ale posléze 

podaly jen dvě. Vyhrála ta nejvyšší 
z hlediska nájmu a investic do rekon-
strukce a dalších úprav. Pivovar Svijany 
zvítězil s nabídkou 627,37 Kč/m2/rok 
(33 tisíc Kč/měsíc + náklady na služby), 
a  předpokládanou investicí ve výši 
9 136 273 Kč včetně DPH.

„Je škoda, že tyto reprezentativní 
prostory, které stále přitahují filmaře – 
teď naposledy například tvůrce snímku 
Poslední cyklista, byly tak dlouho 
zavřené. Jsem ráda, že můžeme splnit 
přání mnoha Liberečanů a vrátit sem 
restauraci. Chceme ale oživit také opuš-
těné sály bývalé Galerie U Rytíře. V nich 
by měl vzniknout výstavní prostor 
s expozicemi, zaměřenými na historii 
Liberce,“ uvedla primátorka Martina 
Rosenbergová.

Pivovar Svijany plánuje zachovat 
při rekonstrukci historický ráz interié-
rů, do nichž citlivě zabuduje nejlepší 
technologie na čepování piva. „Zvažu-
jeme, že Radniční sklípek bude první 
restaurační zařízení v České republice, 

čepující svijanské pivo z tanku. Obecně 
klademe velký důraz na péči o pivo, 
a právě pivnice v budově radnice by se 
měla stát v tomto směru vzorem. Naším 
cílem je, aby si pivo hosté vychutnali 
v prvotřídní kvalitě, proto jej budeme 
uchovávat v chlazeném prostoru, na 
čep poteče nejkratší možnou cestou 
a personál, který se o něj bude starat, 
projde náročným školením,“ naznačil 
plány Roman Havlík, ředitel Pivovaru 
Svijany.

Kromě nabídky všech piv z  pro-
dukce Pivovaru Svijany budou moci 
návštěvníci ochutnat také speciály 
z ostatních pivovarů skupiny LIF. Pivaři 
se tak můžou těšit na oblíbenou svi-
janskou klasiku doplněnou o pšeničné 
pivo, kvasničáky, řezané i ovocné pivo. 
„Široká nabídka všech druhů piv by 
měla uspokojit náročné české pivaře 
i  zahraniční návštěvníky a  přispět 
k obrazu Liberce jako města zážitkové 
gastronomie,“ doplnil Tomáš Kučera, 
předseda představenstva Pivovaru 
Svijany.

Součástí převážně nekuřácké restau-
race bude nová technologie kuchyně 
a moderní vzduchotechnika. Objekt 
by měl v budoucnu sloužit nejen jako 
pivnice, ale zároveň bude k dispozici 
místním pro obědový provoz. Pozor-
nost plánuje pivovar zaměřit také na 
kvalitu jídel. Stálá nabídka by neměla 
být příliš široká, důraz bude kladen pře-
devším na poctivost a vhodnost jídel ke 
kvalitnímu pivu. 

informace z radnice květen 2014

Inzerce
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třetí roZpočtové opatření 
mimo jiné počítá s navýšením nein-
vestičních příspěvků městským 
příspěvkovým organizacím, tedy 
Divadlu F. X. Šaldy, Naivnímu diva-
dlu, Botanické zahradě a ZOO Libe-
rec. Celkově se v těchto konkrétních 
případech jedná o částku přesahující 
2,5 milionu korun. Navýšení se týká 
také kulturního fondu.

„Celkový objem příjmů a výdajů 
v  tomto rozpočtovém opatření se 
pohybuje okolo 18,3 milionů korun. 
Rozpočet města tak zůstává nadále 
vyrovnaný,“ uvedl ekonomický 
náměstek primátorky Jiří Šolc.

Příjmová část opatření počítá 
s  příjmy například z  poskytování 

služeb (dopravní výchovy), provo-
zování placeného stání, pronájmu 
hrobových míst a ze služeb souvise-
jících s provozem hřbitovních míst. 
„Do městské kasy se rozhodnutím 
soudu vrátí peníze, které město 
vydalo na pokutu z roku 2012 uděle-
nou Úřadem pro ochranu hospodář-
ské soutěže za dělení zakázek na MS 
2009 v Liberci,“ zmínil Jiří Šolc.

Rozpočtové opatření zohledňu-
je také přijaté dotace ze státního 
rozpočtu a do výdajů jsou zařazeny 
naopak i výdaje hrazené z obdrže-
ných dotací (rovněž ze státního roz-
počtu – MV, MPSV, MŠMT). Celkově 
se jedná o 3,227 mil. korun na obou 
stranách rozpočtu. 

 Zastupitelé potvrdili roz-
hodnutí radních a schválili konkrétní 
návrhy pro přidělení dotací z Eko-
fondu statutárního města Liberec 
a  z  dotací na podporu recyklace 
odpadů z rozpočtu Odboru správy 
veřejného majetku MML pro rok 
2014.

Z  Ekofondu uvolní město pro 
1.  kolo roku 2014 celkem 315 942 
Kč. Z celkového počtu deseti přihlá-
šených projektů jich správní rada 
navrhla podpořit devět. Zastupitelé 
nakonec rozhodli, že pět projektů 
získá plnou požadovanou částku, tři 

projekty poměrnou část původně 
požadované výše dotace a dva pro-
jekty podpořeny nebudou. Peníze 
z Ekofondu tak letos přispějí napří-
klad na léčení včel, obnovu turistické 
stezky v Sedle Holubníku, zvelebení 
okolí koupaliště Vápenka nebo na 
pořádání Ekofestivalu – Greenfest 
Liberec.

„V  letošním roce vypíše město 
Liberec ještě druhé kolo výzev na 
předkládání dotací z  Ekofondu, 
v  němž bude možné dále rozdělit 
180 tisíc Kč. Uzávěrka přijímání žádos-
tí byla stanovena na 12. srpna,“ připo-

mněla možnost pro další pří-
padné uchazeče primátorka 
Martina Rosenbergová.

Na podporu recyklace 
odpadů rozdělí radnice 
v  souladu se základními 
pravidly pro poskytnutí této 
dotace 250 000 Kč pěti žada-
telům. Z úspěšných žadatelů 
obdrží nejvyšší částku, kon-
krétně 112 212 Kč, Asociace 
NNO Libereckého kraje, a to 
na dovybavení recyklačního 
dvora pro veřejnost v  ulici 
Rovná. 

zprávy z rady zprávy z rady

� Rada�města�18.�března�2014

Placené parkování v Liberci
 V roce 2013 přinesla placená stá-

ní pro automobily o 184 tisíc korun 
vyšší tržby než v roce 2012. Naopak 
klesl výnos z  parkování v  krajské 
knihovně, o zhruba 31 tisíc korun.

Zónu placeného parkování tvořilo 
ke konci roku 2013 v Liberci celkem 2 
140 míst, z toho 1 309 patří do návš- 
těvnických stání, a 831 je vyhrazeno 
pro rezidenty. Do systému zóny pla-
ceného stání zasáhla rekonstrukce 
Kostelní ulice, kde došlo k výrazné-
mu snížení parkovacích míst pro re-
zidenty z 30 na 9 s tím, že část byla 
převedena do ulice Železná (15 stá-
ní) a dalších 10 míst bylo vyčleněno 
na Sokolovském náměstí.

I  přes nově vyčleněná parkovací 
místa pro rezidenty nadále převy-
šuje poptávka nabídku. Zároveň pře-
vedením 25 parkovacích míst z návš- 
těvnického režimu na  rezidentský 
výrazně vzrostla absence parkova-
cích návštěvnických míst.

K  rozšíření placených stání do-
šlo od  března 2013 v  ulici Kloster- 
mannova (návštěvnické parkování, 
31 míst, zelený tarif) a od listopadu 
2013 v  ulici Heliova (rezidentské 
parkování, 10 míst). Do placeného 
parkování bylo začleněno i  menší 
parkoviště v Pastýřské ulici.

Pro rok 2014 se předpokládá vět-
ší vytíženost v  části Sokolovského 
náměstí, v souvislosti s rekonstrukcí 
částí náměstí a s dalším přesunutím 
části rezidentských míst z  Kostelní 
a Růžové ulice na centrální parkoviš-
tě. Dalším možným zásahem do par-
kovacího systému bude výstavba 
multifunkčního objektu v  lokalitě 
Stará Sokolská – Frýdlantská (u bu-
dovy OSSZ). Otevřená zůstává otáz-
ka zařazení lokalit Rumjancevova 
a Pastýřská do zóny placeného par-
kování ve vazbě na obnovu povrchů.

Vloni činily tržby z placeného stání 
16 878 449 Kč a z parkovacích míst 
v knihovně 592 031 Kč.

Město ušetří 13 milionů
Už letos na podzim se obyvatelé 

oblasti ulic Žitná a  Ježkova dočkají 
rekonstruovaných komunikací, upra-
vené zeleně a revitalizovaných ploch 
pro volnočasové aktivity. Vylepšením 
této části nejlidnatějšího libereckého 
sídliště Rochlice pokračuje město 
Liberec v  jeho revitalizaci započaté 
v  roce 2007. Zhotovitelem stavby 
bude firma EUROVIA CS, která vy-
hrála výběrové řízení nejnižší nabíd-
kovou cenou – 27 437 500 bez DPH.

Předpokládaná cena zakázky byla 
vyčíslena na 40 439 373,90 Kč bez 
DPH. Městu se tak podařilo výběro-
vým řízením ušetřit bezmála 13 mi- 
lionů korun.   

 www.liberec.cz/rada

� Rada�města�6.�května�2014

Město hledá nového 
pojistitele

Vedení města podniklo další kro-
ky k uskutečnění výběrového řízení 
pojistitele majetku města od 1. led-
na 2015.

Platnost stávající pojistné smlou-
vy s  pojišťovnou Kooperativa na 
pojištění majetku, odpovědnosti 
za škody a havarijní pojištění vozi-
del města končí k 31. 12. letošního 
roku. Nového pojistitele na další 
čtyřleté období musí radnice vy-
brat na základě výběrového řízení. 
Vyhlášení zadávacího řízení schvá-
lila rada města již v dubnu.

Předmětem pojištění je zejména 
majetek ve vlastnictví města. Po-
jištění má zahrnovat hned několik 
rizik, především živelní pojištění, 
pojištění pro případ odcizení, pro-
ti vandalismu, dále pojištění skel, 
elektroniky, strojů a přepravy.

„Průběh pojištění za poslední čty-
ři roky byl pro nás velice příznivý. 
Kryjeme se nejen proti běžným rizi-
kům, ale i proti dopadům živelních 
pohrom,“ řekl ekonomický náměs-
tek primátorky Jiří Šolc.

Odkázala 100 tisíc korun 
zoologické zahradě

Nestává se běžně, že občan svého 
města věnuje velký finanční obnos 
městské příspěvkové organizaci. 
Občanka z  Liberce – Starého Har-
cova, zesnulá v  lednu letošního 
roku, odkázala v závěti část svých 
peněz (přesně 118 117,50 Kč) Zoo-
logické zahradě Liberec. Protože 
organizace musí mít k přijetí peněz 
z  dědictví souhlas svého zřizova-
tele, zabývali se žádostí městští 
radní. Ti přijetí dědictví schválili. 
Zoologická zahrada peníze použije 
na rozvoj a  další zvelebování pro-
středí, ve kterém zvířata žijí. 

  www.liberec.cz/rada

Rozpočtové opatření navýší 
příspěvky na kulturu
Zastupitelé schválili návrh 3. letošního rozpočtového 
opatření. přes 2,5 milionu korun půjde na kulturu.
Jan Vrabec

na projekty z ekofondu půjde 
půl milionu korun
Na podporu recyklace odpadů a na projekty z ekofondu 
uvolní město liberec více jak půl milionu korun.
Zuzana Minstrová

 www.liberec.cz/dotace

květen 2014  rada a zastupitelstvo města
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Inzerce

volby květen 2014

informace k volbám do evropského parlamentu 2014
v květnu 2014 proběhnou v souladu s platným zákonem č. 62/2003 sb., volby do evropského parlamentu. dle rozhodnutí 
prezidenta republiky o vyhlášení voleb do evropského parlamentu č. 24/2014 sb., ze dne 19. 2. 2014, se volby uskuteční 
ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014.

VOlBy DO EUROpARlAmEnTU
23.–24. 5. 2014

informace pro občany  www.liberec.cz

v prvNí deN voleB – v pátek 23. 5. 
2014 proběhne hlasování od 14.00 
hodin do 22.00 hodin, v druhý den 
voleb – v sobotu 24. 5. 2014 se bude 
hlasovat  od 8.00 hodin do  14.00 
hodin. Sčítání hlasů proběh-
ne v sobotu 24. 5. 2014  ihned po 
uzavření volebních místností.

Výsledky hlasování budou zveřej-
něny Českým statistickým úřadem 
až po uzavření poslední volební 
místnosti na území Evropské unie. 
Na zastupitelských úřadech České 
republiky v zahraničí se při volbách 
do Evropského parlamentu nehlasu-
je. Každý volič může v týchž volbách 
do Evropského parlamentu hlasovat 
pouze jednou.

hlasování na  území města 
liberec proběhne na obvyklých 
místech v 87 volebních okrscích, 
včetně vratislavic nad Nisou. 
V souvislosti se změnou legislativy 
bylo sedm volebních okrsků Vratisla-
vic nad Nisou přečíslováno z původ-
ních 81–87 na 1001–1007 a  dále 
došlo ke změně zařazení některých 
domů do jiných volebních okrsků. 
Voliči obdrží společně s doručený-
mi hlasovacími lístky údaj o tom, ve 
kterém volebním okrsku hlasují.

ZměNa voleBNích místNostí
ke změně oproti místnostem 

využitým při posledních vol‑
bách, tj. při předčasných volbách 
do poslanecké sněmovny v  říjnu 
2013, dochází v okrsku č. 56, kde je 
volební místnost přesunuta z objek-
tu Termizo, a.  s. (spalovna – Dr. 
Milady Horákové 571/56, Liberec), 
do objektu Teplárna Liberec, a. s., 
vedlejší objekt – Sauna klub, Dr. 
Milady Horákové 641/34a (vchod 
naproti čerpací stanici PETRONAL). 
U volebního okrsku č. 80 se volební 

místnost přesunula o dva vchody 
v ulici Krejčího 1172/3a. Všechny 
volební místnosti budou řádně 
označeny, seznam všech volebních 
místností je možné nalézt na ozná-
mení o době a místě konání voleb 
nebo webových stránkách statutár-
ního města Liberec.

Hlasovací lístky budou voličům 
doručeny nejpozději tři dny přede 
dnem voleb, tj. nejpozději v úterý 
20. 5. 2013. Ve dnech voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i  ve 
volební místnosti.

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, 
avšak pouze v  územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okr-
sková volební komise zřízena. Stejně 
tak vyhoví obecní úřad i voliči, který 
je hospitalizován v nemocnici nebo 
v  obdobném zdravotním zařízení 
a toto zařízení se nachází ve stejném 
volebním okrsku jako trvalý pobyt 
voliče. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují čle-
nové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování. Poža-
davky na návštěvu s přenosnou hla-
sovací schránkou je možné hlásit na 
tel: 485 244 948 nebo 485 244 946.

Další informace k volbám nalez-
nete na webových stránkách www.
liberec.cz/cz/prakticke-informace/
volby-do-evropskeho-parlamen-
tu-2014/ a dále na stránkách Mini-
sterstva vnitra ČR www.mvcr.cz/
clanek/volby-volby-do-evropskeho-
-parlamentu.aspx. 

1046238_SV_liber_260414_ČMSS-Vlasák_Nov_137x60_iv

MANAŽER 
OBCHODNÍHO 
TÝMU

Regionální manažer vypisuje výběrové řízení na pozici
Manažer obchodního týmu pro okres Liberec

Nabízíme: Zázemí dynamické a ekonomicky stabilní společnosti, moderní metody vedení, 
propracovaný systém vzdělávání, progresívní odměňování, kultivovaný, kompetentní 
a spolupracující tým MOT, předpokládaný nástup k 1. 7. 2014.

Požadujeme: Minimálně středoškolské vzdělání, podnikatelské ambice, vedení současného 
týmu, schopnost osobně efektivně obchodovat, rozšíření současného týmu a efektivní zaučení 
nových poradců, loajalitu, vizi dlouhodobější spolupráce, otevřenost a korektnost jednání, 
samostatnost rozhodování, zkušenosti - zvláště manažerské - ve finančnictví výhodou.

Zájemci nechť pošlou strukturovaný životopis 
nejlépe emailem na uvedenou adresu nejpozději 
do 14 dnů od uveřejnění inzerátu.

Pomáháme Vám vytvářet domov.

www.cmss.cz

Mgr. Jiří Vlasák
obchodní zástupce ČMSS
v pozici regionální manažer
IČO: 499 92 490
provozovna: 28. října 17, 511 01 Turnov
telefon: 731 612 550
e-mail: jiri.vlasak@cmss-oz.cz
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Inzerce

Město�v�dubnu�ukončilo�realizaci�pro-
jektu�Varovný�systém�před�povodněmi�
v�ORP�Liberec,�který�spočíval�v�aktualizaci�
digitálního�povodňového�plánu�jak�samot-
ného�města,�tak�i�spádové�oblasti�tzv.�obce�
s�rozšířenou�působností.�Dále�byl�v�rámci�
tohoto�projektu�modernizován�varovný�
informační�systém�obyvatelstva�(doplnění�
systému�o�ultrazvukové�hladinové�čidlo�
a�bezdrátový�rozhlas).

„Díky�realizaci�tohoto�projektu�a�napo-
jení�na�ostatní�varovné�systémy�v�oblasti�
nyní�máme�v�případě�ohrožení� velkou�
vodou�aktuální�informace�z�hlavních�toků�
v�Liberci�i�prostředky,�jak�včas�informovat�
ohrožené� obyvatele,“� uvedl� náměstek�

primátorky�Ing.�Jiří�Rutkovský.�Projekt�byl�
realizován�za�podpory�Operačního�progra-
mu�Životní�prostředí�a�jeho�náklady�byly�
2�mil.�Kč,�přičemž�90�%�nákladů�bude�
hrazeno�z�dotačních�prostředků.�

� Martin�Čech,�vedoucí�oddělení
� �přípravy�a�řízení�projektů
odboru�strategického�rozvoje�a�dotací

Ministerstvo�pro�místní�rozvoj�v�dubnu�
tohoto�roku�přistoupilo�ke�dvěma�zásad-
ním�změnám�v�realizaci� Integrovaného�
plánu�rozvoje�města�Liberec�–�Regenerace�
sídliště�Rochlice�(IPRM).

První�systémovou�změnou�je�posunutí�
data� realizace� projektů� IPRM.� Původní�
termín�nejzazší�doby�předložení�žádosti�
o� platbu� u� posledních� projektů� IPRM�
do�30.�června�2015�je�nově�posunut�na�
31.�prosince�2015.�Což�městu�umožní�rea-
lizovat�projekty�i�v�další�stavební�sezoně.�
Zároveň�v�rámci�rozpočtu�Integrovaného�
operačního�programu�byly�identifikovány�
volné�prostředky,�které�byly�městu�nabídnu-
ty�k�využití�–�proto�došlo�k�navýšení�aloka-
ce�našeho�IPRM�z�6�020�554�EUR�na�8�057�
591�EUR.�Tyto�nové�prostředky�mohou�být�
použity�výhradně�na�revitalizaci�veřejných�
prostranství�v�rámci�zóny�IPRM�Rochlice.

Vlastníci� bytových� domů� mohou�
využít�pro�realizaci�svých�projektů�nově�
spuštěného�finančního�nástroje�JESSICA.�
Jedná�se�o�nízkoúročené�úvěry�se�sazbou�
0,71�%�p.�a.�–�tyto�prostředky�Integrova-
ného�operačního�programu,�které�získal�
Holdingový�fond�Státního�fondu�rozvoje�
a�bydlení,�jsou�poskytovány�na�obdobné�
projekty�vlastníků�bytů,�jaké�již�byly�v�zóně�
realizovány.

Bližší� informace�o� tomto�finančním�
nástroji� a� jeho� podmínkách� získáte�
u�správce�tohoto�fondu,�kterým�je�Komerč-
ní�banka,�a.�s.,�nebo�na�webu�www.kb.cz�
pod�heslem�JESSICA.

Město�tak�již�pátým�rokem�pokračuje�
v�naplňování�cílů�tohoto�integrovaného�
plánu.� Martin�Čech,�vedoucí�oddělení

� �přípravy�a�řízení�projektů
odboru�strategického�rozvoje�a�dotací

Nová ochrana před povodněmi

Další prostředky pro IPRM Rochlice

přijme
zdraVotní SeStry

do oční ambuLance

E-mail: havrankova@ocniklinikahp.cz
Bc. Kamila Lásková Havránková Kontakt

724 167 149

Pro pracoviště v Liberci, Klášterní 117

plný / zkrácený úvazek, nástup dohodou.

OčnÍ klinikA
HORNí POčERNICE, S. R. O.

1048230_SV_liber_jablo_300414_TSMLas_Nov_90x100_iv

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 

ředitele/ky akciové společnosti Technické služby města Liberce
Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení:
• ukončené VŠ vzdělání (ekonomického nebo právnického směru)
• strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
• motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele a.s.)
• doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
• návrh koncepce (vize) řízení akciové společnosti
• kvalifikované ovládání podnikové ekonomiky včetně daňové oblasti
• orientační znalost korporátního práva
• znalost problematiky o veřejných zakázkách
• znalost AJ příp. NJ na komunikativní úrovni výhodou
• standardní znalost práce na PC
• odolnost proti zátěži, organizační schopnosti
• praxe na podobné pozici min.3 roky
• schopnost komunikace, týmové práce

Nabízíme: zajímavou práci a motivující mzdové ohodnocení

Přihlášky včetně CV a motivačního dopisu v ČJ zasílejte na adresu:
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 
nebo osobně doručte  
na recepci výše uvedené adresy.
Obálka s přihláškou musí být navrchu 
viditelně označena textem:
VÝKONNÝ ŘEDITEL – TSML a.s.
Přihláška musí být doručena na výše 
uvedenou adresu do 31. 5. 2014

V Rámci DRUhéhO kOlA VýzVy JE mOžné nA REAlizAci 
přihlášEných pROJEkTů ROzDěliT cElkEm 180 000 kč

SpRáVnÍ RADA EkOfOnDU VyhlAšUJE ii. kOlO VýzVy 
na předkládání žádostí o dotace z ekofondu statutárního města Liberce pro rok 2014.

uzávěrka předkládání žádostí je stanovena na 2. 6. 2014 do 14.00 hod.
Formulář žádosti o poskytnutí dotace, společně s dalšími dokumenty, je možné si stáhnout 
na webových stránkách města www.liberec.cz, popřípadě si je vytištěné vyzvednout na 
recepci v budově historické radnice.

Všechny žádosti odevzdávejte na podatelně magistrátu (přízemí budovy historické 
radnice), případně je zašlete poštou na adresu: Statutární město Liberec 
odbor správy veřejného majetku nám. dr. e. beneše 1, 460 59, Liberec a označte je heslem 
„ekofond – ii. výzva 2014“.

projednány budou pouze žádosti podané do uvedeného termínu, vyplněné na 
předepsaných formulářích a obsahující všechny nezbytné náležitosti – viz Statut ekofondu 
a jeho přílohy. Bližší informace získáte na telefonu 485 243 458.
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navrhněme společně další osud liebiegova paláce
Nemovitost, známá spíše jako budova bývalé oblastní galerie, se po letech vrátila do náruče města a čeká na další využití.
Redakce  sobota 24. května 10.00–17.00

impulZem pro rekonstrukci býva-
lých Lázní na budovu „nové“ galerie 
byl neutěšený stavebně-technický stav 
budovy „staré“ galerie a její ne úplně 
dokonalé vnitřní dispozice. Na základě 
smlouvy mezi městem Liberec a Libe-
reckým krajem se nová galerie Lázně 
později vloží do majetku Libereckého 
kraje a  bývalá budova Liebiegova 
paláce připadla městu.

Více k tomu říká náměstek Jiří Šolc, 
který má správu městských nemovi-
tostí na starosti. „Se stavem budovy 
jsme se detailně seznámili, provedli 
jsme základní zajišťovací práce a nyní 
řešíme co dál. Na úrovni vedení města 
jsem stanovil pracovní skupinu, zahr-
nující architekta, stavaře, památkáře 
a  další, která se využitím budovy 
nadále zabývá.

Připravili jsme první den otevře-
ných dveří na sobotu 24. května, kdy 
se veřejnost s uvolněnou nemovitostí 
může přijít seznámit. Prázdný palác 
má nevšední atmosféru, návštěvníci 
budou moci nahlédnout i do prostor 
dříve zapovězených, jako jsou depozi-
táře, půdy a takřka hororový sklep, kde 
jsou dnes k vidění například zkorodo-
vané tlakové dveře jako součást proti-
leteckého krytu tehdejších majitelů.”

Město začalo ve vyklizené budově 
uklízet, provedlo opravu světlíků, 
kterými zatékalo a vyčistilo zahrady. 
Při zpracovávání posudku na stabili-
tu stromů bylo konstatováno, že stav 
některých je natolik vážný, že veřejnost 
nemůže být do prostor zadní zahrady 
zatím pozvána.

„Jako ochranu proti zlodějům 
a vandalům jsme nainstalovali nové 
zabezpečovací zařízení včetně tzv. 

„fotopastí“ a celý systém je také vyba-
ven citlivými protipožárními čidly 
s propojením na hasiče. Nyní pracuje-
me na detailním stavebně-technickém 
průzkumu budovy a aktivně hledáme 
dotační zdroje na investice do nemo-
vitosti,” vysvětluje náměstek Jiří Šolc 
a pokračuje: „Rádi bychom znali názor 
veřejnosti, a proto máme pro návštěv-
níky připraven dotazník s prostorem 

pro vzkaz městu, jaký osud pro Liebie-
gův palác by viděli nejraději.

Po dni otevřených dveří bude tento 
dotazník přepracován do webové-
ho formuláře. Nápady vyhodnotí 
a okomentují památkáři s architekty 
a výsledky budou na sklonku léta pre-
zentovány veřejnosti. Zatím nemáme 
pro palác smysluplné využití na léto. 

Jednání s AMU s nabídkou bezplat-
ného pronájmu pro letní filmovou či 
divadelní školu zatím nikam nevedla,” 
uzavírá náměstek Šolc.

Přijměte tedy pozvání na první den 
otevřených dveří v sobotu 24. května 
2014 od 10 do 17 hodin. Připraveny jsou 
odborníky komentované prohlídky 
budovy. Vstupné je dobrovolné. 

Inzerce
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letiště v Růžodole oslavilo 80. let od otevření
liberec patřil v poválečných letech mezi města, jež pochopila výhody leteckého spojení, a byli to liberečtí radní, kteří se 
zasloužili o to, že již v roce 1926 začala letecká továrna avia praha přepravovat poštu mezi prahou a libercem letounem avia 
Bh 11. takto prováděná poštovní doprava se těšila takové oblibě, že ji v roce 1927 zařadily československé státní aerolinie 
do svého letového plánu.
Vladimír Novák, odbočka Svazu letců ČR Liberec

pro další rozvoj pravidelné letecké dopravy však přistávací plocha 
na bývalém pavlovickém závodišti nevyhovovala z hlediska dalšího 
možného rozvoje letiště. Pro nové umístění letiště město Liberec 
v roce 1926 vytipovalo vhodné pozemky na okraji Růžodolu.

Po zdlouhavém vyjednávání mezi majiteli pozemků, městskou 
radou Liberec a ministerstvem veřejných prací se podařilo tato jedná-
ní ukončit a patnáct a půl roku po skončení první světové války bylo 
v Liberci stálé letiště slavnostně otevřeno 23. dubna 1934.

Bylo to letiště travnaté, bez nočního osvětlení, s jedním zděným 
hangárem, skladištěm a dílnou. Nápis Liberec byl proveden bílými 
písmeny o velikosti 6 metrů a byl umístěn na severozápadním cípu 
letiště. Pozemek vybraný k vybudování libereckého letiště měl a stále 
má výhodu neveliké vzdálenosti od středu města. Pravidelná civilní 
linka Liberec–Praha byla za účasti představitelů státu i města, v čele 
se starostou Kostkou, zahájena 15. června 1937.

Za dobu trvání sloužilo liberecké letiště výhradně pro civilní provoz 
(1935–1938 MLL spolu s ČLH, Deutsche Arbeitsgemeinschaft fűr 
Motor und Segelflug a Nordbőmische Flugverein, 1945–1949 aero-
klub společně s VOŠLM) až dosud, kdy zde působí pouze Aeroklub 
Liberec. Výjimkou byla léta 1938–1945, kdy po záboru pohraničí na 
letišti působila pouze německá Luftwaffe.

Skupina členů odbočky Svazu letců ČR Liberec oslavila toto výročí 
malým shromážděním na letišti, z nichž někteří byli účastníky této 
slavnosti jako děti a svou dnešní přítomností si tuto historickou 
událost připomenuli. 

ROMANIA

Inzerce
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na Ještědu i ve vesci se naplno rozjela letní sezóna
kdo by si myslel, že v momentě, kdy z ještědských svahů zmizí poslední zbytky sněhu, končí ve sportovním areálu Ještěd 
(saJ) na několik měsíců život, velice by se zmýlil. opak je pravdou.
Vedení SAJ, a. s.

s  příchodem letNí sezóny jak 
v Horním Hanychově, tak i ve vesecké 
části sportovišť aktivity nabývají na 
rozmanitosti.

Ještěd
„Od jara do podzimu je v  provo-

zu lanová dráha Skalka, která nabízí 
pohodlné svezení na hřeben jak pro 
pěší, tak i cyklisty. Samozřejmostí je 
přeprava kol, kočárků a psů zdarma. 
V měsících květen, červen, září, říjen 
se mohou návštěvníci areálu vyvézt 
během víkendů a svátků, v průběhu 

letních prázdnin pak denně,“ informuje 
Jan Svatoš, ředitel SAJ.

Při výstupu z horní stanice lanovky 
se turisté ocitnou v místě, které protí-
nají hned tři vyhlídkové okruhy v délce 
jeden po třech a dva po sedmi kilomet-
rech pro pěší i cyklisty, která je zavedou 
na zajímavá místa v okolí areálu.

„Milovníci adrenalinových sportů 
pak jistě s nadšením přivítají bikepark 
se třemi tratěmi různých obtížností. 
V současné době navíc chystáme další 
zpestření, které se stane lákadlem pro 

další návštěvníky. Součástí ještědské-
ho areálu by se mělo stát i zcela nově 

vybudované lanové centrum,“ pokra-
čuje ve výčtu ředitel Jan Svatoš.

SAJ pokračuje i letos v nastaveném 
trendu zatraktivnění areálu pro pořá-
dání renomovaných závodů. I  díky 
tomu se zde v půli června uskuteční 
závod enduro na horských kolech a na 
konci srpna závod českého poháru ve 
sjezdu na horských kolech.

vesec
Vyznavači in-line bruslení najdou 

luxusní a bohaté vyžití ve veseckém 
areálu, kde jsou pro ně nachystány tři 
okruhy, z nichž si od začátečníků až po 
špičkové bruslaře najde každý to své.

I ve Vesci se návštěvníci dočkají další 
atraktivní novinky. Již v měsíci květnu 
pro ně vybudujeme a  zprovozníme 
hřiště na discgolf. Discgolf je jeden 
z nejoblíbenějších sportů s létajícím 
diskem, ve kterém je cílem trefit se 
tímto diskem do ocelového koše,“ při-
bližuje ředitel Jan Svatoš princip hry.

První velkou akcí bude 18. května 
již tradiční den plný zábavy S rodinou 
do Vesce, následovat budou 31. května 
a 1. června oblíbené a divácky atraktiv-
ní dva závody pod názvem SpartanRa-
ce, na něž bylo již na počátku května 
pro každý závod přihlášeno 3  000 
závodníků.

V  půli května se koná již tradiční 
závod na kolech 24hodin MTB a Kolo 
pro život. Vrcholem prázdnin se pak 
stane Benátská!, jak se od letošního 
ročníku jmenuje festival doposud titu-
lovaný Benátská noc.

Kromě uvedených akcí se ve Vesec-
kém areálu bude konat v průběhu léta 
i spousta dalších sportovních akcí pro 
širokou veřejnost. Samozřejmostí slou-
žící ke komfortu návštěvníků je provoz 
občerstvení s možností posezení jak 
na terase před budovou, tak i v přízemí 
budovy. Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet 
například in-line brusle či skákací boty 
a mnoho dalších aktivit, je připrave-
na také půjčovna sportovních potřeb 
přímo v provozní budově areálu. 

akce v areálech saJ
18. 5. neděle S rodinou do Vesce Vesec

31. 5. sobota Spartan race (dřev. rub. sport) Vesec, Můstky

1. 6. neděle Spartan race (dřev. rub. sport) Vesec, Můstky

7. 6. sobota Běžím s AVL Vesec

10. 6. úterý Slavata triatlon Vesec

11. 6. středa středeční in line Vesec

13. 6. pátek 24 hodin MTB Vesec

14. 6. sobota Kolo pro život Vesec

15. 6. neděle Enduro cyklo race LD Skalka

23. 6. pondělí České akademické hry Vesec

24. 6. úterý České akademické hry Vesec

25. 6. středa středeční in line Vesec

28. 6. sobota O pohár primátorky – hasiči Vesec

9. 7. středa středeční in line Vesec

12. 7. sobota discgolf turnaj Vesec

13. 7. neděle discgolf turnaj Vesec

19. 7. sobota Run tour Vesec
www.skijested.cz
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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
Co Dál s MěstskýMI fIRMaMI
Městské�společnosti�(dopravní�podnik,�

technické� služby� a� další)� zajišťují� pro�
město�řadu�služeb,�každý�rok�za�stovky�
milionů�korun.�Občané,�ale�i�zastupitelé�
mají�problém�zjistit,�jak�tyto�společnosti�
vlastně�hospodaří,�přestože�naprostá�vět-
šina�jejich�zakázek�je�placená�z�veřejných�
zdrojů.�V�šedé�zóně�městských�podniků�
se�proto�výborně�daří�převádění�veřejných�
prostředků�na�soukromé�bez�adekvátního�
protiplnění.�Jak�z�toho�ven?�Řešení�exis-
tuje,�k� jeho�prosazení�bude�ale�potřeba�
politické�vůle.

Rok�trval�absurdní�soudní�spor�Libe-
recké�IS�se�spolupracovníkem�Změny�pro�
Liberec,�Petrem�Červou,�o�vydání�několika�
údajů�o�obchodech�této�městské�firmy�
s�městem�Liberec.�Všechny�soudy�nako-
nec�potvrdily,�že�LIS�musí�informace�o�své�
činnosti�poskytnout.�Odmítání� jakékoli�
veřejné�kontroly�je�u�městských�podniků�
bohužel�typické�a�ukazuje�na�širší�problém�
podnikání�obecních�firem�(v�Liberci�mezi�
ně�kromě�LIS�patří�především�dopravní�
podnik�–�DPMLJ,�Technické�služby�–�TSML�
a�Sportovní�areál�Ještěd�–�SAJ).

Všechny�tyto�podniky�získávají�zakázky�
až�na�drobné�výjimky�od�města�nebo�mezi�
sebou.�Mezi�městem�jako�objednavatelem�

a�těmito�firmami�není�běžné�komerční�
prostředí:�zakázky�jsou�zadávány�často�
bez�výběrového�řízení,�smlouvy�jsou�rám-
cové�a�ceny�se�dohadují,�v�případě�potře-
by�město�svojí�firmě�v�potížích�vypomů-
že.�Za�veřejné�peníze�pak�městské�firmy�
nakupují�materiál,�služby�a�subdodávky.�
A�tady�je�kámen�úrazu.

Protečením�přes�městskou�firmu�se�
z�veřejných�peněz�stávají�peníze�soukro-
mé.�Na�tom�by�nebylo�nic�špatného,�kdyby�
ovšem�ze�strany�vedení�města�jako�plátce�
fungovala�kontrola�a�kdyby�podniky�řídili�
manažeři,�motivovaní�ke�snižování�nákla-

dů�a�k�budování�firmy.�Ani�jedno�bohužel�
neplatí.�Dva�příklady�z�mnoha�jsou�pro�
ilustraci�popsány�v�rámečku.

Jak� zlepšit� hospodaření� městských�
firem�a�snížit�náklady,�které�město�za�
jejich�služby�platí?�První�možností�je�jejich�
návrat�pod�přímé�řízení�města.�Bohužel�
zpětná�přeměna�akciových�společností�
je�nákladná�a�řízení�nových�organizací�
by�bylo�nejspíš�poplatné�stejným�politic-
kým�vlivům�jako�dnes.�Druhou�možností�
je�městské�firmy�prodat�a�pak�si�služby�
nakupovat� na� trhu,� podobně� jako� to�
donedávna� navrhovalo� vedení� města�
v� případě� TSML.� Dlouhodobě� to� zna-

mená�prakticky� jistý�prodělek,�protože�
v�požadovaných�službách�a�objemech�trh�
nefunguje�vůbec�nebo�omezeně.�Nebo�
snad�znáte�více�dopravců,�kteří�by�soutě-
žili�o�zajištění�např.�tramvajové�dopravy�
v�Liberci?

Cestou,� kterou� dlouhodobě� prosa-
zujeme,� je�změna�modelu�řízení�měst-
ských�firem.�V�první� řadě� to�znamená�
odstranění� politiků� z� představenstev�
firem�a�jejich�nahrazení�profesionálním�
managementem,�vybraným�v�otevřeném�
výběrovém�řízení.�Dále�změnu�způsobu�
vyjednávání�mezi�městem�a�jeho�společ-
nostmi�o�zakázkách�a�cenách.

Město�musí� přestat� tahat� za� kratší�
konec�a�mít�pro�jednání�k�dispozici�dobré�
průzkumy� trhu�a�přehled�o�nákladech�
firmy.�Poslední�součástí�řešení�je�důsled-
ná�kontrola�ze�strany�města�a�také�ze�
strany�veřejnosti,�která�musí�mít�k�dis-
pozici�potřebné�informace.�Že�má�veřej-
nost�na�tyto�informace�nárok,�už�soudy�
potvrdily.�Prosazení�ostatních�bodů� je�
ovšem�na�rozhodnutí�vedení�města.�Od�
toho�současného�nelze�čekat�nic.�Nej-
bližší�příležitost�nastane�při�komunálních�
volbách�letos�na�podzim.�

 Prof. Josef Šedlbauer, Ph.D,
Změna pro Liberec

Zastupitelský klub ksčm
Vyjádření zastupitelů zvolených za 

ksČM k odpovědi primátorky statu-
tárního města liberec k interpelaci 
vznesené na 3. zasedání ZM ve věci 
vyvěšení karikatury Putina s hákovým 
křížem.

Na�jednání�zastupitelstva�města�v�březnu�
letošního�roku�jsem�v�rámci�interpelací�polo-
žila�paní�primátorce�několik�dotazů,�a�to:��
1.� jaké�je�právní�postavení�porady�vedení.�
2. na�základě�jakého�zmocnění�v�zákoně�
o�obcích�paní�primátorka�povolila�akci�–�
vyvěšení�karikatury�Putina�s�hákovým�křížem�
na� balkoně� radnice, 3. jakým� způsobem�
občanské�sdružení�o�zveřejnění�(vyvěšení)�
požádalo�a�co�bylo�obsahem�žádosti,�zda�se�
porada�vedení�seznámila�s�obsahem�určeným�
ke�zveřejnění,�4.�zda�a�kolik�za�zveřejnění�
občanské�sdružení�zaplatilo.

Dne�7.�4.�2014�jsem�obdržela�odpověď,�
ve�které�mi�bylo�sděleno,�že�Rada�města�
Liberce�v�souladu�s�ustanovením�§�102�odst.�
2�písm.�o�zákona�o�obcích�schválila�Orga-

nizační�řád,�jako�vnitřní�směrnici,�ve�které�
v�oddílu�3.�Řízení�magistrátu,�oddíl�3.3.1.�je�
uvedeno:�Primátor�svolává�jako�svůj�poradní�
a�koordinační�orgán�poradu�vedení.�Porada�
vedení�podle�odst.�3.3.2�má�z�pověření�Rady�
města�svěřeny�tyto�rozhodovací�pravomoci�
(kompetence)�–�mimo� jiné� i� rozhodování�
o�krátkodobých�nájmech�a�výpůjčkách.

Rozbor:� Zákon� o� obcích� postavení�
porady�vedení�nijak�neupravuje,�a�je-�li�zřízen�
jako�poradní�a�koordinační�orgán,�nelze�proti�
tomu�vznést�námitku.�Porada�vedení�nemůže�
mít�žádné�rozhodovací�pravomoci.�Rada�obce�
podle�zákona�o�obcích�může�svoji�rozhodo-
vací�pravomoc�převést�pouze�v�případech�
dle�§�102�odst.�2�písm.�k�a�m�–�tj.�záležitosti�
ukládání�pokut�a�rozhodování�o�uzavírání�
nájemních�smluv�a�smluv�o�výpůjčce.�Tuto�
pravomoc�může�rada�delegovat�na�příslušný�
odbor�nebo�příspěvkovou�organizaci�(což�
není�porada�vedení)

V� této�věci�vydalo�Ministerstvo�vnitra�
ČR� Stanovisko� č.� 7/2009� aktualizované��

k�1.�1.�2014�–�Možnost�převedení�ostatních�
záležitostí�v�samostatné�působnosti� rady�
obce�na�jiný�orgán.�Stanovisko�se�týká�pře-
vedení�kompetencí�na�komise,�ale�lze�jej�beze�
zbytku�aplikovat�na�nezákonný�orgán,�kterým�
je�ve�věci�rozhodovací�tzv.�porada�vedení.�Ve�
výše�citovaném�stanovisku�je�mj.�uvedeno�
„Co�se�týká�možnosti�delegovat�pravomoci�
rady�obce�na�její�komise�(poradu�vedení)�je�
třeba�zdůraznit,�že�obce�nemohou�jednat�
zcela�podle�libosti�a�delegovat�rozhodovací�
kompetence�v�jakékoli�oblasti�na�jiné�orgány,�
než�zákon�dovoluje.�Obce�jsou�především�
subjektem�veřejného�práva�a�nelze�na�ně�
v�plném�rozsahu�aplikovat�zásadu�`Co�není�
zakázáno,�je�povoleno`.“

Vycházejme�tedy�z�organizačního�řádu�
a�přijměme�tezi,�že�porada�vedení�je�porad-
ním�a�koordinačním�orgánem�primátorky.�
Povolení�k�uveřejnění�banneru�tedy�vydala�
paní�primátorka�jako�statutární�orgán.�Věc�
má�ale�háček,�rozsah�kompetencí,�ve�kterých�
samostatně�rozhoduje�starosta,�je�rovněž�

výslovně�uveden�v�zákoně�o�obcích�(§�103�
odst.�4�zákona).�I�v�tomto�případě�byl�zákon�
o�obcích�porušen.

Na�ostatní�položené�otázky,�tj.�zda�byl�
banner�odsouhlasen,�zda�byla�ve�věci�podána�
písemná�žádost�a�zda�bylo�zveřejnění�zpo-
platněno,�jsem�odpověď�nedostala�vůbec.

Obec� je� právnickou� osobou� zřízenou�
zákonem,�orgány�obce�a�jejich�oprávnění�je�
rovněž�upraveno�zákonem.�Každá�právnická�
osoba�(množina�osob�fyzických)�má�v�záko-
nech,� stanovách� a� statutech� upraveno,�
jakým�způsobem�a�kdo�za�ně�jedná.�Pokud�
bychom�byť�teoreticky�připustili,�že�za�obec�
jedná�každý�jeho�obyvatel�(nebo�volič,�nebo�
zletilá�osoba),�zavládla�by�anarchie.�Proto�
není�vyjádření�paní�primátorky�v�souladu�
s�předpisy.�Vyvěšení�banneru�s�karikaturou�
Putina�s�hákovým�křížem�na�radnici�města�
a� samotné� porušování� zákona� o� obcích�
považujeme�za�nepřijatelné.�

� � Mgr.�Věra�Skřivánková,
� zastupitelka�KSČM

ring

Město� dalo� TSML� zakázku� na�
provozování�části�výlepových�ploch.�
TSML�ji�obratem�předalo�firmě�Rengl,�
která�tak�získala�na�výlepové�plochy�
v�Liberci�monopol.

U�DPMLJ�si�město�objednává�veřej-
nou�dopravu.�DPMLJ�bez�výběrového�
řízení�předal�40�%�autobusové�dopra-
vy� firmě� BusLine.� Nejde� o� drobné,�
celková�hodnota�zakázky�za�10�let�je�
odhadem�1,3�miliardy�Kč.

Řídicím�orgánem�akciových�společ-
ností�je�představenstvo.�Složení�před-
stavenstev�městských�firem�je�možné�
dohledat�např.�v�obchodním�rejstříku�
na�Internetu�a�udělat�si�názor�o�kom-
petenci�těch,�kteří�tyto�firmy�vedou.�
Jde�vesměs�o�politiky�ČSSD,�Liberce�
občanům,�ODS,�bývalých�VV�a�USZ.

Předsedy� představenstev� jsou�
Roman�Šotola�(DPMLJ,�ČSSD),�Jiří�Šolc�
(LIS,� Liberec� občanům/Starostové),�
Jiří�Černý�(SAJ,�ex-VV)�a�Karel�Šeliga�
(TSML,�za�ex-VV)
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Zastupitelský klub ods
Co s lIbeReCkou PřehRaDou?

Již�v�minulém�volebním�období�byl�
městem� zahájen� projekt� s� názvem�
„Zelené� srdce� Liberce“.� Pod� tímto�
názvem�se�neskrývalo�nic� jiného,�než�
revitalizace� liberecké�přehrady�a� jejího�
okolí.

V� letech�2009�a�2010�byla�zahájena�
první�etapa,�došlo�k�rekultivaci�procház-
kových�cest�v�lesoparku�nad�přehradou,�
které�byly�vybaveny�novým�mobiliářem�
a�projekt�měl�v�dalších�letech�pokračovat.

Bohužel� se� tento� projekt� zastavil,�
respektive�v�něm�současné�vedení�rad-
nice�nepokračuje,�a�to� je�určitě�škoda.�
Přitom�přehrada� je� jedinečným�kusem�

zeleně�doslova�v�centru�města�a�měli�
bychom�do�budoucna�maximálně�využít�
její� potenciál.� V� roce� 2010� dokonce�
už� i�probíhala�debata�nad�uzavřením�
Zvolenské�ulice� (silnice�na� levé�straně�
přehrady),�ale�vše�se�zastavilo,�na�celý�
projekt�se�zapomnělo�a�přehrada�se�zase�
dostala�z�popředí�zájmů.

Každý�rok,�byť�po�malých�kouscích�
a� za�předpokladu�nevelkých� investic,�
bychom�mohli�a�měli�postupnými�kroky�
směřovat� k� cílovému� stavu,� a� tím� je�
udělat� z� přehrady� skutečný� „central�
park“�ve�městě�Liberci.�ODS�proto�navr-
huje�pro�následující�období�realizaci�tří�
základních�kroků�pro�libereckou�přehra-

du,�která� je�pro�nás�spojením�sportu,�
oddechu�a�rekreace�v�historickém�území�
poblíž�centra�města:

krok 1�–�úprava pravostranné 
cesty od restaurace bílý Mlýn ke 
hrázi přehrady

Bude�vylepšen�povrch�cesty�tak,�aby�
byla�průchodná�i�v�deštivém�počasí�bez�
zablácení�(rodiny�s�dětmi,�kočárky�atd.).�
Bude� zde� dostatek� laviček� a� dalšího�
mobiliáře.

krok 2�– využití levostranné sil-
nice (bílý Mlýn – hráz přehrady, ul. 
Zvolenská) pro in-line

Povrch�bude�upraven�tak,�aby�komu-
nikace� mohla� být� využita� pro� in-line�
a�zároveň�běžce�a�chodce.�Vybudováním�
přemostění�u�vtoku�Jizerského�potoka�do�
přehrady�bude�umožněna�okružní�pro-
cházka�kolem�přehrady,�a�to�i�pro�zdra-
votně�znevýhodněné�a�rodiny�s�kočárky�
a�malými�dětmi.

krok 3 –�doplnění areálu o spor-
tovně rekreační a herní prvky

Liberecké�přehradě�bychom�zase�měli�
věnovat�svoji�pozornost�a�udělat�z�ní�sku-
tečné�„zelené�srdce“�Liberce.�

Ing. Ondřej Červinka,
člen zastupitelstva za ODS

ring / zamyšlení květen 2014

Sancho Panza ve službách lesnických
V posledních měsících jsem se setkával s mnoha lidmi. Nejednalo se pouze o lidi, se kterými spolupracujeme, ale i o různé 
žadatele, tazatele a překvapivě i o lidi, kteří si pouze chtěli popovídat a sdělit mi určitá jejich zjištění, nad kterými je dobré se 
zamyslet. Ať už je to tak či onak, jednou z těch osob byl i Sancho Panza. Ano ten, který je věrným sluhou Dona Quijota, ten, který 
se snaží vidět problémy snad trochu s nadhledem v tom složitém systému. Jeho pán stále bojuje, a tak jsme měli trochu času 
popovídat si o různých tématech v lesnictví, o tématech, která jsou velmi těžce řešitelná.
Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p. o.

Kapitola první –
 Mlýn NEVĚDOMOSTI

Nevědomost nás provází celým 
životem, je jen otázkou, v jaké míře si ji 
připustíme, či ji eliminujeme. Na jednu 
stranu je tak osvobozující a  éterická, 
že bychom si ji v určitých věcech měli 
hýčkat, ulehčuje nám alespoň trochu 
život. Na druhou stranu, je-li nevě-
domost tam, kde by z naší strany být 
neměla, tj. např. v profesním životě, je 
nutné ji eliminovat neustálým vzdělá-
váním a nasloucháním lidem s většími 
praktickými zkušenostmi.

Problém je taktéž tam, a to právě ten 
největší, když se nevědomost v člověku 
rádoby změní na „znalost“. Dochází 
pak ke zbytečným konfliktům a nedo-
rozuměním. Je dobré si přeci jen občas 
připustit, že nevědomost bývá i hezká 
a že ten, kdo se nám snaží určitý problém 
vysvětlit z pozice odbornosti, může mít 
v danou chvíli pravdu.

Je to těžký boj, ale ne tak neřešitelný. 
Je to možná o vzájemné úctě, naslou-
chání a pokoře. Je to o komunikaci ve 
společnosti, v  které chceme žít. Je to 
chtění své postoje vysvětlit a naopak 
o chtění přijmout určité věci, byť se nám 
nelíbí.

Kapitola druhá –
 Mlýn VANDALSTVÍ
Nejen u nás je to velký boj. Problém 

je však ten, že se neustále stupňuje. Jako 

by si lidé přestávali vážit toho, co kolem 
nich jiní vytvořili, a to ještě pro jejich 
potřeby. Kde se toto vlastně v  lidech 
bere? Kde vzniká myšlenka kreslit, 
respektive čmárat po lavičkách, cedu-
lích, stromech…? Kde vzniká myšlenka 
vytrhávat zabetonované lavičky a pálit 
je, a to všechno v kombinaci s tvorbou 
ohnišť tam, kde je to zákonem zakázané 
a o odpadcích nemluvě. Možná jedna 
z příčin je finanční negramotnost.

Připadá mi, že si ti, kteří ničí majetek 
druhých, neuvědomují, že to všechno 

stojí peníze. Žijeme přeci v době, 
kdy finance, ať chceme nebo ne, 
ovlivňují naše žití.

Možná je jedno z řešení více 
ukázat našim dětem, že to úsilí, 
které daný jednotlivec vkládá 
do určitého výrobku, stojí také 
peníze. A  že ty peníze někdo 
musí vynaložit, aby to mohlo 
sloužit i  pro jejich potřeby. Že 
ne vše se jen tak samo vyskytne 
v supermarketech. Je to tedy na 
nás rodičích a na školství, které 
by v tomto směru mělo s dětmi 
více pracovat.

Kapitola třetí –
 Mlýn VLASTNICTVÍ

Vlastnictví. Možná pouhé 
slovo objevující se na nějaký 
čas kdesi v  dokumentech 
ČÚZK a nebo cosi, co tam bude 

zapsáno na velmi dlouhý čas. A to cosi 
je závazek, který by měl být v každém 
z nás. Vlastnictví je opět neustálý boj, 
jak ho uchopit a jak se svým majetkem 
pracovat. Je to o uvědomění si, že s právy 
přichází i povinnosti. Ne jen ty povin-
nosti, které nám dnes ukládá už tak 
dost složitá legislativa pocházející snad 
i z Absurdistánu, ale i povinnosti vůči 
svým předkům, kteří nám např. daný les 
zanechali. Problém je dnes v tom, že nás 
to neměl příliš kdo naučit. Chybí nám 
zde ta pravá zdravá hrdost něco vlastnit 

a o něco se starat, což nespočívá v tom, 
že si svůj majetek ověsím cedulkami 
ZÁKAZ VSTUPU, ale v tom, že se svým 
majetkem budu pracovat.

Ač s vědomím, že něco vlastnit a spra-
vovat stojí nejen úsilí, ale především 
peníze, pokusme se v sobě najít trochu 
té zdravé hrdosti a tu předávat našim 
dětem, aby měly co spravovat a na čem 
hospodařit.

Kapitola čtvrtá –
 Mlýn BEZOHLEDNOSTI
Bezohlednost, to je taková kombinace 

všeho předešlého. Je to o neuvědomění 
si, že někdo vlastní např. ten daný les a že 
by se podle toho měl návštěvník chovat. 
To, že les musí vždy být každému pří-
stupný, což určitým způsobem omezuje 
vlastnická práva a zvyšuje povinnosti 
vlastníka, neopravňuje nikoho vše ničit, 
jezdit na čem chce a kde chce. Nikoho to 
neopravňuje rozšiřovat si svou zahradu 
na lesní pozemky. Nikoho to neopravňu-
je řezat si v lese jakýkoliv strom.

Možná stačí uvědomit si, že jsme na 
návštěvě a  vlastník naší přítomnost 
bude rád respektovat. Stačí si uvědo-
mit, že i ti druzí návštěvníci chtějí v klidu 
čerpat energii z lesa.

Závěr
Při odchodu mi Sancho Panza popřál, 

abychom těch mlýnů měli co nejméně 
a těch pánů, jako má on, vůbec žádné.�
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SOUTěž O DOmácÍ kOmpOSTéR
DOmácÍ kOmpOSTOVánÍ je jednou z možností, jak využít biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své 
zahrady. Patří také mezi nejlevnější způsob likvidace odpadu ze zeleně. Město Liberec domácí kompostování 
podporuje a v minulých letech přidělilo občanům 978 kompostérů. Letos se mezi občany rozdá 80 kusů 
kompostérů K 390.
kOmpOSTéRy lzE zÍSkAT při splnění těchto podmínek: trvalé bydliště v Liberci (ne obvod Vratislavice nad 
Nisou), oplocená zahrada na území města, kde má být kompostér umístěn a vyluštěná tajenka křížovky.

1) Místo pro ukládání odpadu
2) Rozrušování a odnos částic půdy
3) Úzké soužití dvou a více organismů
4) Nápojový karton
5) Liberecké zařízení pro likvidaci odpadů
6) Funkčně provázaná soustava živých a neživých 
složek životního prostředí
7) Hlavní složka bioplynu
8) Obnova krajiny po těžbě nerostných surovin
9) Velká nádoba na odpad
10) Schopnost zadržovat vodu v půdě
11) Soubor odumřelých organických látek v půdě
12) Do jaké skupiny odpadů patří baterie, oleje 
a kyseliny?
13) Svozová společnost, jejíž služby využívá 
město Liberec
14) V jaké ulici v Liberci se nachází sběrný dvůr?
15) Opětovné využití odpadů
16) Kvalitativní vlastnost půdy pro zemědělce 
a zahrádkáře
17) Věda o půdách
18) Látky vypouštěné do ovzduší
19) Biochemický proces, při kterém vzniká kyslík
20) Jaký odpad třídíme do velkých červených 
kontejnerů?

VylUšTěnOU TAJEnkU 
zasílejte do 30. května na adresu: 
Statutární město Liberec, 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
nebo ji odevzdejte v podatelně radnice.

OBálkU OznAčTE hESlEm 
„KOMPOSTÉR“ a nezapomeňte uvést své 
jméno, adresu a telefonní kontakt (pokud 
nebude uveden telefonní kontakt, obálka bude 
automaticky vyřazena).

kAžDý SE můžE zúčASTniT 
pOUzE JEDnOU! Ze správných odpovědí bude 
vylosováno 80 luštitelů, kteří budou o přiděle-
ní kompostérů vyrozuměni. V případě dalších 
dotazů volejte telefonní číslo: 485 243 456.

V Liberci jsou rozmístěny žluté kontejnery na třídění PET lahví. Plast však 
není pouze PET láhev, ale také řada dalších obalů, které potkáváme na kaž-
dém kroku při téměř každém nákupu. Typické jsou nejrůznější sáčky, plastové 
obaly sýrů, vaničky od potravin apod. Tento druh plastů mohou občané 
Liberce třídit do speciálních žlutých pytlů.

Ty lze obdržet v budově v Liebiegově vile, v sídle společnosti A.S.A. 
v Mydlářské ulici nebo přímo na sběrném dvoře v Ampérově ulici, případně 
na sběrném místu v ulici Dr. Milady Horákové. Po naplnění pytlů je nutné 
předat je ve sběrném dvoře v Ampérové ulici. Po odevzdání obdrží občané od 
pracovníků sběrného dvoru pytle nové a separace může pokračovat.

na podporu tohoto třídění se vyhlašuje jednoduchá soutěž. každý občan 
liberce, který odevzdá pět pytlů s vytříděnými směsnými plasty do sběr-
ného dvora a získá celkem pět razítek jako potvrzení o předání, si může 
v liebiegově vile vyzvednout tři pevné tašky na tříděný odpad.
Soutěž trvá dlouhodobě do vyčerpání cen, které jsou připraveny pro prvních 
950 soutěžících!

Do žlutého pytle patří:
Veškeré plastové fólie, mikrotenové obaly, kelímky od potravin, jako jsou 
jogurty, margaríny, saláty atd., dále lahvičky a kelímky od kosmetiky, lahve 
a kanystry od domácích čistících a jiných přípravků, igelitové tašky a drobné 
plastové předměty, jako jsou např. plastové hračky.
Naopak do žlutého pytle nepatří:
PET lahve, trubky z PVC, veškeré podlahové krytiny, plasty z automobilů 
a plastový odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi.

zA pěT pyTlů Tři TAšky! odbor SpráVy Veřejného majetKu Statutárního měSta Liberce VyhLaŠuje 
Soutěž pro Každého, Kdo třídí SměSné pLaSty tzV. pytLoVým Sběrem.

$
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pilínkovská rarita: starostka sboru a velitel 
jednotky jsou manželským párem
v sdh pilínkov, jehož součástí je také patnáctičlenná výjezdová jednotka, se před deseti lety podařilo obnovit tradici 
mladých hasičů, kteří dnes tvoří bezmála polovinu členské základny.
Jan Vrabec
sBor doBrovolNých hasičů Pilín-
kov vznikl v roce 1885 jako český sbor 
v tehdejším převažujícím německém 
osídlení. Sídlo měl v osadě Hluboká, ale 
po několika letech přesídlil do nedale-
kého Pilínkova, v jehož středu (v těsné 
blízkosti kapličky sv. Vavřince) vyrostla 
původní hasičská zbrojnice.

V  roce 1912, na počest narozenin 
císaře Františka Josefa, se její součástí 
stala cvičná a sušicí věž na hadice. Tuto 
událost dlouho připomínala mramoro-
vá deska, která se v současnosti nachází 
v hasičském muzeu v Novém Oldřicho-
vě u Kamenického Šenova.

Původní hasičská zbrojnice slouži-
la svému účelu až do poloviny 60. let 
20. století, kdy svou velikostí i uspořá-
dáním začala být nedostačující. V 70. 
a  80. letech proto pilínkovští hasiči 
hospodářskou budovu svépomocí 
přestavěli tak, aby splňovala všechny 
nároky kladené na hasičskou činnost.

Pokud má každý z libereckých sborů 
dobrovolných hasičů nějakou raritu, 
kterou se nemůže pochlubit nikdo 
jiný, pak tou pilínkovskou je současné 
vedení. Starostkou SDH a  velitelem 
JSDH je totiž manželský pár – Renata 
a Daniel Svobodovi.

Členskou základnu sboru tvoří 
77 členů včetně 35 dětí, což je velmi 
vysoké číslo, vezmeme-li v úvahu, že 
ještě před 10 lety SDH Pilínkov mládež 
neměl.

„Kolektiv mladých hasičů se po dlou-
hých desítkách let podařilo obnovit až 
v roce 2004 a velkou zásluhu na tom 
má vedoucí mládeže Marek Sedmidub-

ský, který ve spolupráci s instruktory 
dokázal kolektiv stabilizovat. Mladých 
hasičů pak rok od roku přibývalo, což 
vedlo mimo jiné i  k  úspěchům na 
soutěžích v požárním útoku a požární 

všestrannosti,“ líčí velitel JSDH Pilínkov 
Daniel Svoboda.

Sbor disponuje patnáctičlennou 
výjezdovou jednotkou kategorie III/1, 
která disponuje cisternovou auto-

mobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 
815 Terrno, dopravním automobilem 
Nissan Patrol a užitkovým vozem Ford 
Tranzit 130.

 „V loňském roce byla naše jednotka 
Krajským operačním a  informačním 
střediskem Hasičského záchranného 
sboru Libereckého kraje povolána 
celkem k  šestnácti událostem na 
území Liberce a do sousedních obcí. 
V šesti případech šlo o požáry budov 
či dopravních prostředků, v  dalších 
pak například o technickou pomoc při 
čerpání vody či požární taktické cviče-
ní a prověřovací cvičení,“ uvedl Daniel 
Svoboda.

Jednotka se také pravidelně účast-
ní požárních preventivních hlídek na 
akcích pořádaných městem Liberec, ať 
již při tradičním Libereckém jarmarku 
nebo oslavách na Ještědu.

„V uplynulém roce v letních měsí-
cích se v rámci prevence a výchovy dětí 
v oblasti požární ochrany v hasičské 
zbrojnici v Pilínkově konaly dvě jedno-
denní akce příměstského tábora pořá-
daného libereckou taneční skupinou 
a také jsme navštívili účastníky dětské-
ho letního tábora v Krásné Studánce. Při 
těchto akcích byla dětem předvedena 
technika, technické a osobní ochranné 
prostředky a vybavení a činnost hasičů 
při zásahové činnosti,“ připomněl veli-
tel jednotky s  tím, že mezi největší 
akce, které sbor pravidelně pořádá pro 
veřejnost v hasičském areálu v Pilín-
kově, patří sportovní odpoledne pro 
děti, pořádané vždy na závěr školního 
roku.�

dobrovolní hasiči / pozvánky květen 2014

v  soBotu 26. duBNa se do 
kynologického areálu v Pavlovi-
cích sjelo 26 účastníků se svými 
služebními psy z  Čech, Moravy 
a Slovenska, aby poměřili své síly 
na 9. ročníku celostátní soutěže 
služebních psů Velká cena Městské 
policie Liberec.

Dvě stovky diváků mohly sle-
dovat výkony služebních psů 
z městských policií, Celní správy 
ČR, Vězeňské služby ČR, Vojen-
ské policie AČR, Policie ČR, ale 
i z civilních kynologických klubů. 

Nejvzdálenějším účastníkem byl 
služební pes z  Městské polície 
Šamorín, Slovenská republika.

Absolutním vítězem se stal slu-
žební pes Tomi a Stanislav Doležal 
z Vojenské policie Olomouc, kteří 
rovněž získali cenu za nejlepší 
zadržení s protiútokem.

V soutěži družstev se na prvním 
místě umístili Aengus Retrobelge 
s  Janem Petříčkem z  Vězeňské 
služby Stráž pod Ralskem a Quan-
tus de Alphaville Bohemi s Roma-
nem Valou z Celní správy ČR.�

vyhrál tomi z Olomouce
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nejlepší seniorský klub
občanské sdružení eurobabička vyhlásilo soutěž o nejlepší 
seniorský klub, a proto komunitní středisko kontakt liberec 
navrhlo jeden ze svých nejaktivnějších klubů.

sbírka na podporu hospice
v dubnu byla zahájena putovní veřejná sbírka „dnes ty, zítra 
já…“ s podtitulem: „hospic soBě“.

ZpívaJící kluB s názvem „Matylda 
& Tylda“ postoupil mezi devět nejlep-
ších v celé České republice. Pořadatelé 
soutěže přijeli o postupujících nato-
čit zajímavé reportáže, které můžete 
zhlédnout na webových stránkách 
www.eurobabicka.cz a podpořit třeba 
právě libereckého zástupce.

„Matylda & Tylda“ působí v městě 
Liberci a  zpívá pro širokou veřej-
nost, klienty domů s pečovatelskou 

službou, domovů pro seniory a při 
různých dalších příležitostech. Zpěv 
je jejich koníčkem a stal se jim i léka-
řem, který jim pomáhá zapomínat na 
všemožné neduhy.

Svým posluchačům přináší radost 
a dobrou náladu a všem vysílá jasný 
vzkaz, že senioři nepatří do starého 
železa, ale naopak, že se od nich 
mohou mladí hodně naučit. 

 www.eurobabicka.cz

přispět Na hospic může každý buď 
do pokladničky nebo na bankovní 
účet. Pokladničky započaly svoji 
pouť ve vstupní hale Libereckého 
kraje a v budově Nového magistrátu 
města Liberce. Jejich aktuální umís-
tění naleznete na webu www.hos-
piczdislavy.cz. Druhou možností, jak 
pomoci, je zaslání příspěvku na číslo 
sbírkového účtu: 717 378 4001/5500.

Vybrané prostředky budou pou-
žity na vybavení lůžkového hospice, 
pomůcek, zařízení a zdravotnického 
materiálu potřebného k poskytování 
hospicové paliativní péče.

Přispěvatelé budou se svým sou-
hlasem zapsáni na seznam dárců, 
který bude umístěn na webových 
stránkách Hospicové péče sv. Zdisla-
vy, o. p. s., a na pamětní desce, která 
bude umístěna v budoucím hospici.

Sbírkové pokladničky je možné 
umístit ve firmách, obchodech, měst-
ských úřadech atd. Zájemci se mohou 
dohodnout na tel. 734 435 302.

Po ukončení sbírky bude na webo-
vých stránkách vyvěšeno oznámení 
o kontrole Krajským úřadem a schvá-
lení konečného vyúčtování veřejné 
sbírky. 

sociálNí pracovNíci Magistrátu 
města Liberec pomáhali řešit tíživou 
sociální situaci seniorce, které byla 
v  důsledku neléčení banálního 
poranění amputována dolní konče-
tina dlouhodobě zasažená rozsáh-
lou infekcí. Seniorka byla v  době 
hospitalizace silně podvyživená, 
dehydratovaná a  trpěla výpadky 
paměti. Vzhledem k jejímu zdravot-
nímu stavu a faktu, že seniorka ani 
její kočičí přátelé dlouhodobě neo-
pouštěli domácnost, byl jejich byt 
neudržovaný, znečištěný od výkalů 
a odpojený od veškerých energií.

Z prvních rozhovorů se seniorkou 
vyplynulo, že žila sama nemající pří-
buzné, ale měla o mnoho let mlad-
šího přítele, který ji údajně chodil 
domů pomáhat vařit jídlo a zatápět. 
K přípravě stravy a k topení sloužila 
malá kamínka na dřevo. Žena však 

měla v bytě převážně zimu a trpěla 
nedostatkem jídla. Nejen sama 
seniorka žila nedůstojně v ohrožení 
vlastního života a zdraví. Trpěly i její 
kočky, které bylo nutno po domlu-
vě se seniorkou odchytit a odvézt 
do útulku pro zvířata. Některá pro 
svůj zoufalý zdravotní stav musela 
být veterinářem utracena.

Během pobytu v nemocnici byl 
zdravotní stav ženy stabilizován. 
Mezitím se sociální pracovníci 
Magistrátu města Liberec snažili 
kontaktovat jejího přítele, ten však 
nespolupracoval.

Při mapování sociální situace 
ženy sociální pracovníci zjistili, že 
má vysoké dluhy na nájemném, 
energiích, komunálních odpadech 
a dluhy u úvěrové společnosti, a že 
má již uvalenu exekuci na starobní 
důchod. Pracovníci kontaktovali 

občanskou poradnu, kde bylo zjiště-
no, že v této situaci není v podstatě 
možné žádné jiné řešení než sjednání 
splátkových kalendářů.

Seniorce byl sociálními pracovníky 
zajištěn chybějící průkaz zdravotní 
pojišťovny a dále osoba, která by byla 
ochotna poskytovat péči v souvis-
losti s podáním žádosti o příspěvek 
na péči. Rovněž bylo zprostředko-
váno zasílání starobního důchodu 
na novou adresu pobytu a ukončení 
nájemní smlouvy (pro neobyvatel-
nost stávajícího bytu a  zdravotní 
hendikep ženy) a  zajištěno nové 
bezbariérové bydlení. Seniorce byl 
zapůjčen mechanický invalidní vozík 
do doby, než obdrží vlastní vozík od 
VZP, a zajištěn jeho dovoz do místa 
bydliště dodavatelskou firmou. Ženě 
bylo poskytnuto ošacení, a to nejen 
za pomoci Červeného kříže. Sociální 

pracovníci zajistili seniorce také pra-
covnici charity, která jí v jejím novém 
domově převazuje dekubity u jinak 
zdravé nohy. Vzhledem k tomu, že 
si seniorka byla plně vědoma svých 
dluhů a neschopnosti hospodaře-
ní s  finančními prostředky, bylo jí 
pomoženo i  se zavedením funkce 
zvláštního příjemce důchodu. Dále 
jí na vlastní žádost bylo zprostřed-
kováno zapůjčení knih pro volný čas 
a  v  neposlední řadě odpovídající 
nové společenské kontakty.

V současné době žena našla nový 
smysl života, a to i přes nepříznivé 
životní zkušenosti. Začala dbát o svůj 
vzhled a zdravější životní styl, začala 
se zapojovat do běžných sociálních 
aktivit.

Pro sociální pracovníky Magistrátu 
města Liberec je odměnou její úsměv 
a vyslovené DĚKUJI. 

květen 2014  pozvánky / sociální služby

Když slunce znovu vyjde...
seriál životních osudů klientů oddělení sociálních činností magistrátu města liberec.
Jana Kulhánková, odbor sociální péče

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

21. 5. / 14.00
máj – lásky čas. Odpolední 
setkání s hercem Divadla F. X. 
Šaldy Ladislavem Duškem

Cen. klub sen.
3. patro

23. 5. / 10.00 kloboukový turnaj 
v minigolfu pro seniory

Restaurace
ZOO 1320

27. 5. / 13.00 turnaj v pétanque Jablonec n. N.

28. 5. / 15.00 starověk od „a do Z“
Koloseum – aréna smrti

Cen. klub sen.
3. patro

30. 5. / 10.00
alexandr p. Borodin – kníže 
igor. Povídání o opeře v Diva-
delní kavárně s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna,

5. patro

4. 6. / 13.30 letní turnaj v šipkách 
pro seniory Sál – suterén

6. 6. / 10.00 turnaj ve stolním tenise pro 
seniory o pohár ředitele DPMLJ

Tipsport 
aréna

11. 6. / 15.00 starověk od „a do Z“
Svitky od Mrtvého moře

Cen. klub sen.
3. patro

12. 6. / 17.00
„árie z českých oper“
Představení ke Světovému dni 
proti násilí na seniorech

Divadlo 
F. X. Šaldy

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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WtF?! – festival současného divadla
ve dnech 23.–24. května proběhne v libereckém malém 
divadle již třetí ročník festivalu současného divadla pod 
názvem WtF?!

orgaNiZátoři akce do Liberce 
opět přitáhnou nejzajímavější alter-
nativní projekty z celé republiky. Více 
než třicet umělců, projektů a skupin 
slibuje vskutku „našlapaný“ víkend. 
Kromě vernisáží, módních přehlídek 
a koncertů lokálních umělců diváci 
zhlédnou tucet současných divadel-
ních inscenací.

„Konečně se nám podařilo pro 
festival získat představení SVRBÍ – 
jednu z nejpopulárnějších komedií 
divadla A Studio Rubín, vyprodanou 
na měsíce dopředu. Jde o jakýsi `Sex 
ve městě‘ na divadle,“ uvádí jeden 
z organizátorů Tomáš Dianiška. Herec 
z nedávno zrušeného Činoherního 
studia v Ústí n. Labem Jirka Maryško 
předvede svou improvizovanou 
show DEMAGO a  žonglérské duo 
Bratři v tricku představí žánr známý 
jako Nový cirkus v kritikou oceňova-
né hře PLOVÁRNA.

„Na loutkářských festivalech posbí-
rala letos nejvíc cen inscenace DÁŠEŇ-
KA ANEB PSÍ KUSY brněnského diva-
dla Husa na provázku. Tento kouzelný 

kabaret pro děti i dospělé uvedeme 
na našem WTF festivalu v  nedělní 
dopoledne,“ pokračuje Dianiška.

Největším hudebním tahákem 
bude zřejmě alternativní duo DVA, 
které do širšího povědomí vstoupilo 
vítězstvím v cenách Anděl a turné po 
USA a Evropě. „Každý den festivalu 
WTF skončíme koncertem a násled-
nou afterparty s  DJ´s. Myslím, že 
spousta návštěvníků zažije výpadek 
spánku, ale o to větší kulturní zážitek,“ 
uzavírá Dianiška.

Kompletní program je k dispozici 
na stránkách Šaldova divadla www.
saldovo-divadlo.cz. 

pozvánky / informace květen 2014

KONCERT
K MEZINÁRODNÍMU DNI RODIN

Ústřední hudba AČR se sólisty

KONCERT
K MEZINÁRODNÍMU DNI RODIN

LIBEREC
ě

19. 5. 2014 od 17.00 hodin
Nám stí Dr. E. Beneše

Změna programu vyhrazena.

Sólisté:
Zora JANDOVÁ zp Karolína ŽMOLÍKOVÁ zp
Vladimíra PATÁKOVÁ zp Josef LAUFER zp

Veronika PANOCHOVÁ housle, Václav ROUT dudy

— ěv, — ěv,
— ěv, — ěv,
— —

Slovem provází: Václav Žmolík

© Minsterstvo obrany VHÚ Praha, 2014—

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ  
DŘEVORUBCI ČR 
za účasti vicemistra světa  
Martina Komárka

FINÁLE
CZECH SERIES 2014

NEDĚLE 
1. 6. 2014
od 11.00 hod.
SKOKANSKÝ
AREÁL JEŠTĚD

www.timbersports.cz

Akce se koná pod záštitou primátorky města Liberec.

Město 
LiberecPartneř i:

Mediální par tner:

samková pokřtila gibona
olympijská vítězka ve snowboardcrossu ze soči 2014 eva 
samková pokřtila v sobotu 26. dubna v Zoo liberec mládě 
kriticky ohroženého gibona bělolícího.
Ivan Langr

Na počest sympatické a bezpro-
střední sportovkyně dostal gibon 
jméno Sam. V případě libereckého 
mláděte ale ještě není jisté, zda je 
to TEN Sam, nebo TA Sam. U gibonů 
se totiž příslušnost k samčímu nebo 
samičímu pokolení projeví až ve třech 
či čtyřech letech, a  to zabarvením 
srsti. Mláďata se totiž rodí krémově 
zbarvená (matčina srst), následně do 
roka ztmavnou (otcovská srst) a podle 
pohlaví pak buď už zůstanou tmavá, 
nebo znovu zesvětlají.

Malý gibon se narodil 18. ledna 
jako letošní první mládě liberecké 
zoo. Zahradě se přitom daří tyto lido-
opy odchovávat zhruba v tříletých 
intervalech pravidelně od roku 1986 
(samotný chov začal již v roce 1975), 
poslední mláďata tak pocházejí z let 
2011 (zatím neznáme pohlaví), 2008 
a 2006. Letošní mládě je pak jubilej-
ní desáté v pořadí. Ve volné přírodě 
jsou ale giboni na hranici vyhynutí 
– v Laosu a Vietnamu jich přežívá už 
jen několik skupin. Hlavními hrozba-

mi jsou postupující odlesňování jejich 
přirozeného prostředí kvůli zeměděl-
ství, lov pro potravu lidí a také pověry 
spjaté s tradiční medicínou. Gibon je 
proto pro své ohrožení zapojen do 
Evropského záchovného programu 
(EEP), a požívá tedy nejvyššího stupně 
ochrany. 
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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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je 30. května

spartan race 
30. 5. ve vesci
prvNí Závod 
letošní Reebok 
Spartan race 
se blíží. Sprint, 
nejkratší typ 
závodu Spartan 
race, otevře 
v  Liberci celou sezonu. Pět kilo-
metrů dlouhá trať plná nástrah 
a patnáct překážek bude ke zdolá-
ní ve Vesci. Poslední květnový den 
a 1. června na Den dětí bude možno 
spatřit v libereckém areálu ve Vesci 
mnoho zablácených závodníků, 
kteří běží za jediným – překonáním 
sebe sama a doběhnutím až do cíle. 
Trasa je již na papíře, ale přísně uta-
jena. Moment překvapení bude 
dopřán naprosto všem.

V oba dny však bude připraven 
i závod pro malé nezbedníky, pro-
tože ani oni by se domů neměli 
vrátit čistí. Vesec nabídne šanci 
startu i dětem na Spartan Kids. Pro 
děti budou připraveny celkem dvě 
trasy. Mladší z nich ve věku od 3 do 
7 let poběží okruh dlouhý 750 m, 
ty starší do 15ti let potrápí organi-
zátoři víc a nabídnou jim překážky 
po trase dlouhé 1,5 km. 

kampaň do práce na kole letos pro-
bíhá v devatenácti českých a morav-
ských městech. Celkově se ke kampa-
ni přihlásilo přes pět tisíc účastníků. 
Například v Brně se do soutěže hlásí 
800 lidí, v Liberci téměř 200 účastníků, 
v Jablonci přes 50 účastníků.

Zápolí se v různých kategoriích, 
především v pravidelnosti, výkon-
nosti, kreativitě a v soutěži o doprav-
ní absurditu. Titul Cyklozaměstnava-
tel roku mohou vyhrát firmy s nejlep-
šími podmínkami pro dojíždění svých 
zaměstnanců do práce na kole.

vyhlášení výsledků a  předá‑
ní cen proběhne na cyklofestu 
v  pátek 6. června od 17.00 na 
zahradě v  lidových sadech. Pro 
účastníky Cyklofestu jsou připrave-
ny k vyzkoušení elektrokola, dráha 
pro děti, tvorba Otevřené cyklomapy 
Liberce, výzdoba kol a další aktivity 
spojené s  cyklistickou dopravou. 
V rámci akce bude možné odevzdat 
také nepotřebná kola v rámci pro-

jektu Kola pro Afriku. Více na www.
kolaproafriku.cz. Od 18 hodiny na 
Cyklofestu zahrají liberecké kapely 
Bandoleros, Hula Pop a  Dědkové. 
Akce je určena nejen pro všechny pří-
znivce cyklistické dopravy v Liberci. 
Vstup na akci je zdarma.

Liberecká a  Jablonecká část 
kampaně je pod záštitou hejtmana 
Libereckého kraje Martina Půty, 
náměstka primátorky Liberce Jiřího 
Rutkovského a náměstka primátora 

Jablonce Petra Vobořila. „Této sou-
těže se účastním každý rok. Jezdím 
do práce na kole pravidelně většinou 
celoročně mnoho let. Je pro mne 
zklamáním, že podpora cyklistické 
dopravy a podpora realizace úprav 
pro cyklisty na komunikacích nejsou 
prioritou města Liberce. Mnohdy 
chybí podpora jen několika zastupi-
telů a Liberec by mohl být pro cyklisty 
mnohem přívětivější,“ uvedl náměs-
tek primátorky Jiří Rutkovský. 

akci podpořily známé tváře v roli 
ambasadorů, fitness trenér David Huf 
a volejbalista extraligové Dukly Libe-
rec Tomáš Hýský. Zájemci svou účastí 
podpoří Zdravotního klauna.

Běžím s AVL pomalu začíná kopí-
rovat mapu turnajů pro amatérské 
smíšené týmy. V  Liberci se Běžím 
s AVL uskuteční v sobotu 7. června, 
a to v běžeckém areálu ve Vesci. Den 
na to, v neděli 8. června, se poběží 
v  Hradci Králové. Seriál se uzavře 
v sobotu 27. září v parku Ladronka 
v Praze, kde akce loni debutovala.

Ve Vesci je připraven 4,2 kilome-
tru dlouhý nesoutěžní běh, který 
ocení především rodiny s  dětmi 

nebo méně trénovaní běžci. „Jde 
o běh pro radost, vzít celou rodinu 
a společně si užít dopoledne. Na trať 
mohou i kočárky, které mají startov-
né zdarma,“ říká Saša Mráz.

 Stěžejní částí je deset kilometrů 
douhý závod měřený čipovou časo-
mírou, kde si přijdou na své ama-
térští běžci i lovci rychlých časů. Loni 
na Ladronce zvládl trať nejrychleji 
David Kučera z Liberce, do cíle dora-
zil v čase 0:32:53.4.

Běžím s AVL si neklade za cíl být 
velkou masovou akcí. Stejně jako 
v AVL tu razíme krédo sportu pro 
radost. Jde o to strávit aktivně čas 
s rodinou, sejít se s kamarády, poba-

vit se a u toho udělat něco pro sebe. 
Proto mají závody kapacitu pěti set 
lidí. Lze si pořídit také triko závodu, 
každý region má jinou barvu, a v cíli 
na běžce čeká pamětní placka.

 Běžím s  AVL podporuje hned 
několik ambasadorů, s  nimiž se 
účastníci seriálu budou moct potkat 
na startu, v cíli i na trati. Tváří seriálu 
je známý fitness trenér David Huf.

 „Po ukončení kariéry ve sportov-
ním aerobiku mám běh jako výbor-
nou alternativu pravidelného letité-
ho tréninku. Běh je pro mne skvělým 
odpočinkem a relaxací,“ říká mistr 
Evropy a mistr světa ve sportovním 
aerobiku.   www.bezimsavl.cz

vyhlášení vítězů kampaně Do práce na kole
ke kampani do práce na kole se přihlásily dvě stovky liberečanů, kteří jezdí celý květen 
pravidelně na bicyklu. výsledkem je lepší zdravotní kondice a možnost vyhrát nové kolo.
Pavel Matějka, Cyklisté Liberecka

běžím s avl chce rozběhat také liberec
volejbalovou osvětu dělá amatérská volejbalová liga v liberci již dlouhá léta, nyní sem 
přináší také stále oblíbenější běh. Závod Běžím s avl se koná v sobotu 7. června v libereckém 
vesci a nabídne 4,2 kilometru dlouhý rodinný běh a desetikilometrovou soutěžní trať.
Eva Fryšarová, AVL

 www.cykliste.cz

distribuce zpravodaje

čtvrtek 29. května od 15 hodin
zaSedací míStnoSt č. 11 V hiStoricKé budoVě radnice

Vážení občané, zVeme VáS na

zASEDánÍ zASTUpiTElSTVA měSTA liBEREc

www.Liberec.cz/zaStupiteLStVo

na proGramu je taKé předStaVení záměru modernizace areáLu nemocnice V Liberci


