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„Přeji tomuto městu co nejvíc srdcařů“
O geneticky upravovaných potravinách, o snižování nezaměstnanosti, o sociálních dávkách
jen pro ty, kteří je skutečně potřebují, ale také i třeba o tom, že by bylo dobré zachránit
chátrající dominantu Liberce – Ještěd. O tom všem si popovídal s Liberečany na náměstí Dr.
Edvarda Beneše prezident Miloš Zeman na začátku své třídenní návštěvy Libereckého kraje.

TECHNICKÉ
MUZEUM

Liberec bude třetím
českým městem, které
bude mít technické
muzeum.

V PAVILONU G v areálu bývalých
Libereckých výstavních trhů vznikne technické muzeum. Provozovat
ho bude nedávno zaregistrovaný
spolek Technické muzeum Liberec,
který získá pavilon od města do
nájmu.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

„Dobře řídit můžeme jen to, co máme rádi. Přeji tomuto městu co nejvíc srdcařů,“ popřál prezident Miloš Zeman Liberečanům po setkání se
zastupiteli a vedením města v historické radnici 9. června. O začátku prezidentské návštěvy a setkání s občany více na str 2. Foto Jan Král

Jen křičte, hlavně že žijete!

Student 2. ročníku oboru záchranářství SOU nábytkářského a SOŠ v Liberci-Kateřinkách
Jiří Brázda před dvěma lety jako plavčík zachránil dva malé chlapce. Kvůli své skromnosti
o tom tehdy nikomu neřekl, až letos. Po hasičské medaili Za záchranu života, kterou obdržel
v květnu, přijala statečného mladíka také primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
Prázdniny jsou za dveřmi
a je třeba vymyslet nějaký
zajímavý program pro děti.

Redakce
Bral to jako naprostou samozřejmost, když před dvěma lety jako plavčík v libereckém aquaparku zachránil
život dvěma malým chlapcům. Proto
o tom tehdy nikomu neřekl a ocenění
za svůj čin obdržel až letos v květnu.
Řeč je o Jiřím Brázdovi, studentovi
2. ročníku oboru záchranářství Středního odborného učiliště nábytkářského a Střední odborné školy v Liberci
-Kateřinkách. Na medaili Za záchranu
života jej nominoval starosta a velitel
hasičů v Liberci-Karlinkách, kde Jiří
Brázda působí mezi dorostenci. Svou
bleskovou reakcí zachránil dva malé Mladý záchranář Jiří Brázda

německé chlapce, kteří bez dozoru
rodičů sjížděli tobogan „tornádo“, kde
je dvoumetrová hloubka.
Malí bratři si pravděpodobně spletli
nástup do dětského toboganu a velké
vlny je doslova smetly. Starší z chlapců
se svého bratra snažil zachránit, ale
hned se začal topit taky. Mladý plavčík
naštěstí vůbec nezaváhal, okamžitě
skočil do vody a oba chlapce vytáhl.
„Na břehu začali kašlat, brečeli a volali
mámu. Já byl šťastný a říkal jsem si –
jen křičte, hlavně že žijete,“ vzpomíná
Jiří Brázda.
 POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

DĚTI SE MOHOU TĚŠIT na různé
aktivity – příměstské tábory jsou
zaměřeny na sport, tanec, divadlo,
tvoření, keramiku, ale i hledání
pokladů, modelářství a mnoho
dalšího.
VÍCE NA STRANĚ 5
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Prezident se setkal s Liberečany

EDITORIAL
Milí Liberečané,
v uplynulých dnech navštívil Liberecký kraj
a spolu s ním i Liberec prezident České republiky,
pan Miloš Zeman. Prohlédl si naše město, pohovořil
se studenty, zastupiteli, na náměstí dr. Edvarda
Beneše diskutoval s širokou veřejností. Zajímal se o mnohé problémy,
které naše město má – a jak zdůrazňoval, je především na nás samých
je řešit. Připomněl také, že v komunální politice jsou nade vše takzvaní
srdcaři, tedy politici, kteří svou práci dělají pro město, které mají rádi.
A Liberci popřál, aby mělo ve svém čele mnoho takových srdcařů. Přála
bych si to i já.
Na konci své návštěvy prezident diskutoval také o hospici. Liberecký
kraj je jedním z posledních, kde tato instituce dosud nefunguje. Jak
jsme se ale v rámci diskuse dozvěděli, snad se blýská na lepší časy
a budova, kterou statutární město Liberec pro zřízení instituce poskytlo,
tedy bývalý sirotčinec, se brzy přemění v důstojný hospic. Zástupci
Libereckého kraje totiž na počátku diskuse oznámili, že bylo uzavřeno
výběrové řízení na rekonstrukci budovy, čímž se celý proces posouvá ke
svému zdárnému konci. Věřím proto, že v průběhu dalšího roku budeme
svědky úspěšně se vyvíjející stavby, na jejímž konci bude fungující lůžkový hospic. Liberec se do jeho vzniku aktivně zapojil již dávno, naposledy
například tím, že na žádost současného krajského vedení uvolnil větší
finanční dotaci z evropských fondů, než bylo původně plánováno.
Je to další příklad úspěšné spolupráce mezi Libercem a Libereckým
krajem – podobně jako revitalizace objektu bývalých městských lázní
na současnou galerii.
Návštěva prezidenta proběhla ve velmi důstojném duchu, a to hlavně
díky osobní účasti a zapojení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.
Tři dny návštěvy prezidenta v Libereckém kraji, navíc v tropických vedrech, mu daly bezesporu zabrat – únava na něm byla na konci již znatelná, ale nedal ji najevo. Stejně jako se mu podařilo na kraji odrazit všechny
nepřátele galerie, stejně jako tvrdě pracuje na hospici, stejně tak se mu
během návštěvy prezidenta podařilo propojit jednotlivé osobnosti
nejen našeho města, ale celého kraje, starosty i z malých obcí a vesnic.
Návštěva prezidenta byla velmi dobře zvládnutá, a to bez ohledu na
to, zda se všemi jeho názory regionální politici souhlasí. Opět se ale
setkali, hovořili spolu, měli možnost tříbit své myšlenky, a to bezesporu
také proto, že prezident Zeman, jak rád zdůrazňuje, si klade za cíl svými
postoji provokovat širší diskusi.
Před námi jsou letní měsíce, prázdniny a dovolené, a já bych Vám všem
chtěla popřát, abyste si volných dnů opravdu užili, abyste si odpočali
od všedních starostí, abyste načerpali novou energii a prožili krásné
a pohodové dny se svými blízkými.
Martina Rosenbergová

O snižování nezaměstnanosti, o sociálních dávkách, ale
i o záchraně chátrající dominanty Liberce – Ještědu. O tom
všem si popovídal s Liberečany na náměstí Dr. Edvarda
Beneše 9. června prezident Miloš Zeman na začátku své
třídenní návštěvy Libereckého kraje.
Zuzana Minstrová
V ZÁVĚRU DEBATY, která na
hlavní liberecké náměstí přilákala i přes úmorné vedro necelé
dvě stovky lidí, prozradil prezident Miloš Zeman, že se málem
z protestu stal před mnoha lety
po škole Liberečanem. Dostal
totiž nabídku práce od liberecké pobočky podniku Benzina,
a nebýt maminky, která mu to
tehdy rozmluvila, skončil jako
občan města pod Ještědem.
Na otázku, zda si i Romové
zaslouží slušné bydlení, odpověděl prezident, že pro něj není podstatné, jestli je někdo Rom nebo ne.
Ale když si člověk i třeba na hypotéku
pořídí vlastní bydlení, pak se jistě
k němu chová jinak než v nájmu nebo
na ubytovně. „Ano, každý má nárok na
slušné bydlení, ale také povinnost, aby
bydlel slušně a nedělal si například
z parket ohníček,“ zdůraznil a publikum mu zatleskalo.
Před debatou s lidmi na náměstí
strávil prezident necelou hodinu
v obřadní síni historické radnice se
zástupci města i významnými občany
Liberce. Primátorka města Martina
Rosenbergová využila této příležitosti a poděkovala všem přítomným za
to, co dělají pro Liberec a jeho dobré
jméno.
Prezident Miloš Zeman při debatě
se zastupiteli mluvil například také
o personální vyprázdněnosti politických stran. Podle jeho mínění by se
měl změnit volební zákon tak, aby i do
parlamentu mohli voliči vybírat své

zástupce napříč politickými stranami. Rovněž se přimlouval za to, aby
politici ručili po dobu své éry vlastním
majetkem, a pokud se proviní vůči
nakládání s veřejnými financemi, pak
by jim měl být majetek zabaven a měli
by být uvrhnuti do chudoby.
„Současný systém voleb je nastaven tak, že kvůli několika osobnostem
volíte na kandidátce i lidi, co tam jsou
do počtu,“ poznamenal Zeman. „To by
se mělo změnit. Nechť si každý občan
sestaví svou kandidátku, svou poslaneckou sněmovnu,“ doplnil.
V závěru své návštěvy na radnici se
prezident radoval ze skleněné šachovnice, vyrobené jabloneckou společností Preciosa, kterou dostal jako dar
na památku od města Liberce. Zapsal
se do kroniky města a připnul na
prapor Liberce prezidentskou stuhu.
„Dobře řídit můžeme jen to, co
máme rádi. Přeji tomuto městu co
nejvíc srdcařů,“ rozloučil se s osobnostmi města prezident.

Divadlo má novou ředitelku

« Jen křičte...
Dokončení ze strany 1.
Medaili za statečnost převzal
začátkem května v Centru hasičského hnutí Přibyslav od starosty SH
ČMS Karla Richtera, jeho 1. náměstka
Lubomíra Janeby a člena Výkonného výboru SH ČMS a starosty KSH
Libereckého kraje Milana Navrátila.
Statečný čin ocenila také primátorka Martina Rosenbergová. Jiřímu
Brázdovi poděkovala a předala jako
ocenění za jeho odvahu a duchapřítomnost při záchraně života dvou
tonoucích dětí Pamětní medaili
města Liberec.

AKTUÁLNĚ

„Toto ocenění je nejen poděkováním vedení města Jiřímu Brázdovi, ale
velmi mne také překvapila skromnost
tohoto chlapce, že si událost nechal
pro sebe a nikde se s ní nechlubil. I tím by měl být příkladem pro
své vrstevníky. Zaujalo mne navíc
i to, že se chce stát profesionálním
záchranářem. Proto jsem pozvala
na naše poděkování i představitele
záchranných složek. Myslím si, že
tento student patří k lidem, jimž
ocenění vedení města právem patří,“
řekla primátorka města Martina
Rosenbergová.

Uvolněný post ředitele libereckého Divadla F. X. Šaldy
poprvé v historii obsadí žena. Radní jmenovali do čela
divadla Jarmilu Levko.
Zuzana Minstrová
Novou ředitelku
doporučila radě
města výběrová
komise. Pětačtyřicetiletá Jarmila
Levko, která dosud
v divadle pracovala jako ekonomická náměstkyně, byla pravou rukou
předchozího ředitele, operního režiséra Martina Otavy. „Naším cílem bylo
vybrat především dobrého manaže-

ra, který bude umět řídit tři soubory
v nynější ekonomické situaci, jež není
nijak příznivá. Přeji nové ředitelce divadla hodně štěstí a sil,“ řekl náměstek
primátorky pro školství a kulturu Kamil
Jan Svoboda.
Liberec ředitele divadla vybíral
po pěti letech. Předchozí šéf Martin
Otava se totiž rozhodl změnit působiště. Od září povede Divadlo J. K. Tyla
v Plzni. Jarmila Levko se ujme vedení
libereckého divadla od 1. září.

AKTUÁLNĚ
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Pavilon LVT zaplní technika
Liberec se brzy stane po Praze a Brně teprve třetím českým
městem, které bude mít muzeum věnované výhradně
technice. Vznikne v pavilonu G bývalých Libereckých
výstavních trhů. Provozovat jej bude spolek Technické
muzeum Liberec, který získal objekt od města do nájmu.
Jan Král
O NOVÉM NÁJEMCI rozhodlo výběrové řízení v dubnu letošního roku.
Nájemní smlouva bude uzavřena od
1. 7. 2014 na dobu tří let s možností
prodloužení.
Technické muzeum by se mělo
stát nejen místem setkávání příznivců techniky, ale také místem, kde by
se zájem o techniku probouzel už
v mladé generaci. „Mezi naše vzory
patří například muzeum v německém
Sinsheimu. To vzniklo také na základě
iniciativy několika nadšenců a dnes je
jedním z nejnavštěvovanějších technických muzeí. Než se ale dopracujeme k podobné úrovni, bude to ještě
nějaký čas trvat,“ řekl tiskový mluvčí
zapsaného spolku Petr Kumpfe.
Spolek Technické muzeum Liberec
má kořeny ve vratislavickém Automuzeu, které přes deset let sídlí v areálu
místního pivovaru. Po otevření Tech-

nického muzea v bývalých LVT by
měla v Automuzeu ve Vratislavicích
zůstat expozice zaměřená výhradně
na vozy Porsche a Volkswagen.
„Jsem rád, že se nám po delším
hledání podařilo pro nové muzeum
zajistit vhodné prostory. Při Dnech
evropského dědictví jsme společně s dnešním nájemcem vyzkoušeli
jeho atraktivitu. Zároveň jsme prověřili schopnosti budoucích nájemců. Vše dopadlo výborně, zájem
byl obrovský a zajištění akce velmi
kvalitní. Věřím proto, že město tak
získá kromě zázemí pro technicky
nadané liberecké kluky a holky
také nový významný cíl pro turisty.
Pronájem chce provozovatel řádně
platit a nepožaduje žádný finanční
příspěvek od města,“ sdělil náměstek primátorky pro cestovní ruch Jiří
Rutkovský.

Ministr vnitra se sešel s vedením
města Liberec i se starosty z okolí
O bezpečnostních otázkách, o kriminalitě a dalších
podobných tématech diskutoval s vedením města ministr
vnitra Milan Chovanec při své květnové návštěvě.
Zuzana Minstrová
TÉMATA K DISKUZI byla většinou vážná. S ministrem hovořila
primátorka Martina Rosenbergová
se svými náměstky. Řešila se spolupráce státní policie s městskou při
zajišťování bezpečnosti a pořádku
v obcích, hovořilo se ale také o tom,
že počty výrobců drog na severu
Čech stoupají, a jak této problematice čelit.
Náměstek Jiří Šolc se zajímal
o informatizaci veřejné správy a přiblížil ministrovi, že je v této oblasti
město Liberec výrazně napřed.
Náměstek Kamil Jan Svoboda se
dotkl otázky dobrovolnictví a řeč
se stočila také na potřebu změn
v zákonech.
Ministr se sešel na pracovním
obědě také se starosty okolních
obcí, z jejich úst často zazněla
poděkování Policii ČR i hasičskému
záchrannému sboru. „Oceňuji, že si

pan ministr vyslechl názory starostů
a ochotně odpovídal na jejich dotazy
a připomínky. Starostové se například ptali, zda skutečně v některých
obcích hrozí rušení poboček České
pošty,“ řekla primátorka Martina
Rosenbergová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE

6. KOLO (VI. VÝZVA) DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU V ROCE 2014
NA PODPORU VEŘEJNÝCH JEDNORÁZOVÝCH, NÁBOROVÝCH A PROPAGAČNÍCH AKCÍ

pro období od 1. října 2014 do 28. února 2015.
Pro toto dotační kolo byly schváleny finanční prostředky ve výši 565 680 Kč s termínem uzávěrky
příjmu žádostí o dotace ze sportovního fondu do středy 25. června 2014 do 17.00 hodin.
Upozorňujeme na významnou změnu nového statutu sportovního fondu – povinnou finanční
spoluúčast žadatele o dotaci ve výši 20 % požadované dotace, kterou bude povinen každý příjemce
dotace řádně prokázat. Další dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 485 243 765
a e-mailu: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz (Renata Sobotková, referentka oddělení)
Celé znění výzvy a další informace najdete na webu města pod tímto odkazem. http://kuc.cz/ts2kzw

Primátorka města Liberec Mgr. Martina Rosenbergová Vás srdečně zve na

KONFERENCI k IPRM Liberec –
zóna „Lidové sady“
Lázně - Oblastní galerie Liberec • Masarykova ulice
23. června 2014 • 15.00 – 18.00
Těšíme se na Vás
Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM

Kampaň Do práce na kole vyvrcholila Cyklofestem
Přes dvě stovky lidí se letos v Liberci přihlásily do akce „Do práce na kole”.
V pátek 6. června se její účastníci sešli s příznivci cyklistiky v Lidových
sadech na tzv. Cyklofestu, aby ocenili nejlepší účastníky soutěže.
Pavel Chmelík
CYKLOFEST JE libereckou cyklistickou událostí
roku, kterou ve spolupráci s městem Liberec
připravilo občanské sdružení Cyklisté Liberecka.
Vedle vyhodnocení soutěže byl zajištěn koncert
a několik doprovodných akcí.
„Město přispělo na akci Do práce na kole
v rámci programu Liberec – zdravé město
např. uhrazením účastnických poplatků za
liberecké účastníky kampaně. Pro účastníky je
to spíše symbolická odměna za to, že se chovají
příkladně vůči svému městu. Akce Do práce na
kole ukazuje kolo jako dopravní prostředek,
a zároveň je to soutěž v počtu najetých kilometrů, jsou zde až neuvěřitelné výkony.
Cyklistika je pro města dopravou budoucnosti. Není možné donekonečna budovat
kapacitní komunikace, ale je třeba stavět infra-

strukturu pro cyklisty. Situace je ale hodně složitá, v posledních čtyřech letech naráží rozvoj
infrastruktury především na finanční problémy
města. V současné době se ale situace začíná
stabilizovat, tak věřím, že by to s podporou pro
cyklistiku v Liberci mohlo být trochu lepší. Do
nových projektů se nám většinou daří zahrnovat nutné úpravy pro cyklisty. Je to ale věčný
boj proti automobilové lobby, na tom se asi nic
nezmění. Věřím, že se postupem času stane cyklistika preferovaným způsobem dopravy a tento
zdravý způsob života bude moderní a více podporován. K tomu právě slouží i tyto akce,” uvedl
během pátečního Cyklofestu v Lidových sadech
jeden z aktivních účastníků kampaně Do práce
na kole, náměstek primátorky Jiří Rutkovský,
který denně jezdí na kole do práce.

Konference IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“
15.00 – 15.15 Ing. Jiří Rutkovský – Zahájení konference
15,15 – 15,30 Ing. Michal Vereščák – Pohled manažera IPRM na projekty
IPRM Lidové sady
15.30 – 15.45 MVDr. David Nejedlo – Centrum aktivního odpočinku, průběh
výstavby
15.45 – 16.00 RNDr. Miloslav Studnička, CSc. – Průběh výstavby pavilonu
leknínů Botanické zahrady
16.00 – 16.15 Mgr. Jan Randáček – Prvních 100 dnů OGL v revitalizované
budově lázní
16.15 – 16.30 Mgr. Zuzana Minstrová – Publicita a prezentace IPRM Lidové
sady
16.30 – 16.45 Ing. arch. Jiří Buček – Revitalizace lázní - odezva odborné
i laické veřejnosti
16.45 – 17.00 Ing. Michal Vereščák – Řízená diskuse
17.00 – 18.00 Volná diskuse, občerstvení

KAM VYRAZIT O VÍKENDU?

Integrovaný plán rozvoje města LIBEREC – zóna „LIDOVÉ SADY“,
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Odbor strategického rozvoje a dotací
www.liberec-iprmls.cz, www.liberec.cz

VISITLIBEREC.EU
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Rodiče, školky i zřizovatel Liberec může porazit celý svět
jako oběti správního řádu
Převis poptávky po místech v libereckých školkách se oproti
předchozímu roku znatelně snížil a přesunul se do škol
základních. Pro příští rok se nám nedostává zhruba 190 míst,
přičemž dalších 470 míst poskytují ještě školky soukromé.

Velký úspěch mají na kontě žáci Základní školy Barvířská, kteří
v konkurenci 400 škol z celého světa zvítězili v prestižní soutěži
Project Competition při tvorbě elektronického plakátu.
Jan Vrabec

Roman Král, vedoucí odboru péče o občany
JAK JSME informovali již v únoru,
správní řád (zákon 500/2004 Sb.),
kterým se mj. řídí proces přijímání
dětí do MŠ, neumožňuje, aby byl
zřizovatel nebo jiná MŠ účastníkem
tohoto řízení. Z tohoto důvodu může
zřizovatel pouze získávat nicneříkající
čísla, z kterých nelze vyvodit, kolik
míst je přesně potřeba (kvůli vícečetným zápisům), a kolik dětí a do které
školky nastoupí.
Většina rodičů tak i dnes zůstává
v nejistotě a je mnohdy po právu rozčílena, přitom by stačilo pouze, kdyby
úspěšný rodič sdělil bez odkladu do
všech školek, ve kterých uspěl, do
které školky bude jeho dítě docházet.
Kupříkladu dnes víme, že bylo
podáno celkem 2 400 přihlášek
a vydáno tisíc rozhodnutí o přijetí
(čísla jsou zaokrouhlená). Nevíme
ovšem, o kolik dětí se skutečně
jedná a neznáme tedy vztah mezi
těmito hodnotami. Stejně tak není
relevantní ani fakt, že 740 rodičů

potvrdilo, že jejich dítě nastoupí –
může se totiž jednat o rodiče, kteří
toto potvrdili na vícero školkách,
a stále tak licitují a nechávají si otevřená vrátka.
K dnešnímu dni 220 rodičů nepřevzalo rozhodnutí nebo potvrdilo, že
jejich dítě do školky nenastoupí. Ani
zde však nevíme, jaké je skutečné
číslo a kolikrát se který rodič v této
sumě opakuje.
Proto bych chtěl poděkovat všem
rodičům, kteří nezneužívají tento
nevhodný právní rámec aplikovaný
i na proces přijímání do MŠ, a včas
informují ředitelky školek o svém
rozhodnutí.
Oddělení školství dále poskytuje
maximální podporu rodičům i ředitelkám MŠ. Eviduje nepřijaté děti,
jejichž rodiče o toto požádají, a pravidelně zasílá aktualizovaný interní
přehled všem mateřským školám.
Bude tak činit i nadále, v průběhu
celého školního roku.

Projekt E-skoly
Projekt E-skoly Libereckého kraje je
v druhé polovině a tvůrci stále pracují na
vzdělávacích materiálech, jejichž cílem je
rozvíjet jazykové kompetence žáků 5. a 9.
tříd základních škol. Recenzenti následně
zkoumají metodickou stránku těchto e-learningových materiálů a žáci jsou podrobováni ověřování těchto jednotek v hodinách
anglického a německého jazyka.
V rámci projektu prošli tvůrci osmi
zúčastněných základních škol Libereckého
kraje školeními, kde čerpali poznatky
a dovednosti pro tvorbu výukových
materiálů, i pro práci v e-learningovém
prostředí, pro které jsou tyto materiály
vytvářeny.
Jak vyplývá z třetí monitorovací zprávy,
za období druhé poloviny roku 2013 bylo
podpořeno 291 žáků, z toho 164 chlapců
a 127 dívek. Tento počet podpořených
žáků čítá dokonce o 30 více než za všechna ostatní předchozí monitorovací období
dohromady. Tradičně největším počtem

podpořených žáků přispěla liberecká ZŠ
Ještědská. V celkovém součtu za projekt
tak otestováním inovativních výukových
materiálů prošlo již 552 žáků. Z toho 158
ze ZŠ Ještědská, 95 ze ZŠ Kaplického,
která je nositelem celého projektu, 92
ze ZŠ Doctrina, 81 ze ZŠ Riegrova, 53 ze
ZŠ Jeníšovice, 40 ze ZŠ U Školy, 21 ze ZŠ
Antonína Bratršovského a 12 z malotřídní
ZŠ v Tatobitech.
Za podzim loňského roku vypracovali tvůrci složení z učitelů anglického
a německého jazyka téměř sto výukových
jednotek složených z úloh pro rozvoj
poslechových dovedností, funkčního čtení
a psaní v cizím jazyce.
Tento proces probíhá i v současné
době, tvůrci stále pracují na zbývajících
materiálech, které budou ověřeny ještě
do konce letošního roku. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

ZŠ Kaplického, Liberec

DĚTI SE přihlásily poměrně pozdě,
takže na tvorbu plakátu, který měl
oslnit nakladatelství Oxford University Press, měly necelý měsíc. I tak
ale dokázaly vyhrát v konkurenci 400
škol z celého světa. Řeč je o žácích
8.B Pavlu Mocovi, Anně Gorské, Lucii
Konečné, Martinu Rambouskovi,
Adamu Vaňátkovi a Lukáši Slavíkovi
a Štěpánce Masicové z 9.A ze Základní školy Barvířská, kteří dokonale
ovládli soutěž Project Competition
s tématem Communication in the
21st century (Komunikace ve 21.
století).
Úkolem bylo zpracovat projekt
v podobě klasického plakátu nebo
takzvaného Glogu – plakátu vytvořeného na webu www.glogster.com.
Žáci ze ZŠ Barvířská si díky možnosti
vkládat obrázky, fotografie a videa

vybrali elektronickou cestu, a právě
to byl základ jejich úspěchu.
„Celá práce je postavená právě na
videích, která názorně ukazují srovnání lidské komunikace v minulosti
a současnosti. Závěrem pak bylo, že
komunikace ve 21. století je oproti
minulosti nesrovnatelně rychlejší, ale
lidé spolu tráví o dost méně času,“
popsala projekt svých svěřenců učitelka Daniela Marková.
V rámci oficiálního předání ocenění přišel mladým autorům pogratulovat náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči Kamil Jan
Svoboda, který jejich úspěch označil
za fenomenální.
Vítězný plakát libereckých žáků
včetně všech obsažených videí si
můžete prohlédnout na internetu
http://kuc.cz/s0t53h.

Jarmark ZŠ U Soudu počasí navzdory
Přestože ve čtvrtek 29. května počasí ukázalo nevlídnou tvář,
Jarmark v ZŠ U Soudu se konal. V tomto školním roce byl totiž
důležitou součástí celoročního projektu „Cesta světla – světlo
v nás“ a jeho uskutečnění ukončilo i celoškolní dobročinnou
sbírku probíhající v součinnosti s nadací „Světluška“.
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu
NÁVŠTĚVNÍCI ŠKOLNÍHO jarmarku ale nebyli ochuzeni ani o tradiční
jarmareční atrakce: mohli si nakoupit
drobné dárky ve stáncích jednotlivých tříd, zhlédnout bohatý kulturní
program, pochutnat si na grilovaných
specialitách i cukrárenských výrobcích, zatančit na diskotéce nebo zaexperimentovat s chemikáliemi.
Atrakcí se stala improvizovaná
kavárna „Potmě“, kde si každý mohl
na vlastní kůži prožít pocity provázející ztrátu jednoho z nejdůležitějších
smyslů. Koho situace nevidomých

opravdu hlouběji zajímala, pohovořil
s nevidomou paní Alenkou z nadace
Světluška nebo vyzkoušel některé
z pomůcek pro nevidomé.
Celým jarmarkem tak prolínal pocit
spolupráce, sounáležitosti a pomoci,
který vyvrcholil předáním speciální
školní lavice pro zrakově postižené
žákovi 2. A třídy naší školy. Ani závěr
celé akce se nevymykal celkové koncepci – i přes neustávající déšť a silný
vítr se vznesl do výšky lampion štěstí
s přáním zdraví, lásky a klidu všem,
kteří nás mají rádi.

NESEĎTE DOMA
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LETNÍ TIPY NA PRÁZDNINY
Vyberte si příměstský tábor v Liberci Prohlídky
Liberce
a Žitavy
Prázdniny se blíží, dovolená nestačí a je třeba vymyslet nějaký zajímavý program pro děti.
Redakce

V LETOŠNÍM ROCE je nabídka libereckých příměstských táborů velmi
pestrá a je zaměřena i na děti předškolního věku, takže si vybere každý.
Děti se mohou těšit na velmi různorodé aktivity – příměstské tábory jsou
zaměřeny na sport, tanec, divadlo, tvoření, keramiku, ale i hledání pokladů,
modelářství a mnoho dalšího.
Cena se podle zaměření tábora
pohybuje od cca 1 000 až po 4 000 Kč
a její součástí je odborný dohled, stravování, pitný režim, materiál, případně
i vstupné a jízdné.
Příměstské tábory se o děti
postarají od pondělí do pátku pod
dohledem kvalifikovaných vedoucích v době, kdy jsou rodiče v práci.
PRÁZDNINY. Příměstské tábory získávají na
Podrobné informace se dozvíte oblibě u dětí i rodičů. V Liberci máte na výběr
Foto archiv DDM Praha
na uvedených internetových adre- z několika možností.
sách a kontaktech.
do 16.30 je provází zkušení instrukPŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V LIBERCI toři a dětem ukazují krásy i rizika
Děti školního věku si určitě vybe- cyklistiky.
rou v pestré nabídce Domova dětí www.sport-kids.cz
a mládeže Větrník. Ten již tradičně
nabízí velký výběr aktivit po celou
Tancechtivé děti se dosyta vydodobu letních prázdnin. Některé vádí na táboře pořádaném taneční
turnusy jsou už vyprodané, takže skupinou A-styl. I letos je pro děti
doporučujeme jednat rychle.
připravena možnost aktivního
www.ddmliberec.cz
trávení prázdnin pod vedením
zkušených lektorů A-Stylu Liberec.
Tématické příměstské tábory, Ti připravili originální, kvalitní prokteré se budou konat na ZŠ Lesní gram, který má ambice víc než jen
v Liberci nabízí A-Z Schola – Cen- „pohlídat“.
trum vzdělávání a volnočasových www.astyl.cz
aktivit.
Stejnou tradici v Liberci mají
www.azschola.cz
již mnoho let také Týdny pohybu
V průběhu letních prázdnin orga- hrou, které každoročně pořádá
nizuje ve Vesci Sportkids příměst- Technická univerzita, a to v sedmi
ské cyklo tábory a cyklo školky pro týdenních turnusech.
děti z Liberce. Celý týden od 7.15 www.tphliberec.cz

Příměstský tábor pro děti od 10
do 14 let pořádá ZOO Liberec od
12. do 16. 7. Tábor se bude konat
denně od 8 do 15 hodin v areálu zoo
a je určen pro děti se vztahem k přírodě a zvířatům. Nebudou chybět
výlety, táborové zoohry ani táborák.
www.zooliberec.cz
Spojit aktivní odpočinek s nenásilnou výukou angličtiny se daří
táboru Wattsenglish, který si získává stále více příznivců.
www.wattsenglish.com
S anglickým jazykem se mohou
děti seznámit o prázdninách i ve
škole angličtiny HELEN DORON
ENGLISH Liberec, která pořádá
tábory ve třech turnusech.
www.helendoron.cz
Letní školičku pro děti od 3 do
6 let nabízí sdružení Motyčkovic
Klika, a to hned v několika turnusech. Děti čeká především zábava
a pobyt venku.
www.motyckovicklika.cz

Odbor sportu a cestovního
ruchu připravil letní
komentované prohlídky
centry měst Liberec a Žitava.
PO LIBERCI
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY centrem Liberce začínají každý čtvrtek v 16
hodin až do září. Pro předem přihlášené zájemce je připravena prohlídka
interiérů historické radnice a odborný
výklad o zajímavé architektuře centra
města – Divadlo F. X. Šaldy, Liberecký
zámek, budova bývalé Oblastní galerie v Liberci, Grandhotel Zlatý Lev,
Severočeské muzeum a nově zrekonstruovaná budova Oblastní galerie
v lázních.
PO ŽITAVĚ
Prohlídky s českým výkladem jsou
připraveny také každou první sobotu
v měsíci až do září po historickém
centru Žitavy.
Začíná se vždy v 11.00 v tamním
informačním centru v budově žitavské
radnice. Kromě té mohou účastníci
zhlédnout solnici, květinové hodiny
nebo malé postní plátno.

Pro nejmenší děti je připraven
i další tábor. Dětský koutek, minijesle a miniškola KIKI – okolí města
LIBERECKÁ RADNICE
Liberec. Tam všude se uskuteční
Samostatné prohlídky liberecké
akce tábora pořádaného KIKI Dět- radnice se od června do září konají
po–pá 9.00–15.00, so 9.00–11.00
ským koutkem.
hod v každou celou hodinu. Začátek
www.miniskolka-kiki.cz
poslední prohlídky je shodný s uvePříměstský tábor pro berušky deným časem (s ohledem na konání
a broučky 2014 bude letos plný her svateb a slavnostních ceremoniálů
a poznávání. Informace zájemci získají v sobotu převážně jen prohlídky
na e-mailu Studia Beruška: martina. věže).
kirschova@gmail.com, telefon: 602
653 287.
Na všechny prohlídky (po Liberci, po Žitavě, liberecká radnice) je
nutné se předem přihlásit v Městském informačním centru v Liberci
nebo na e-mailu: mic@infolbc.cz, tel.
485 101 709.
Podrobnější informace včetně
Již 23 let se milovníci fuchsií sjíždějí v letních měsících do Liberce na výstavu těchto klasických
objednávkových
formulářů najdete
balkónových květin.
www.fuchsieliberec.cz
na www.VisitLiberec.eu.

SORTIMENT VYSTAVENÝCH fuch- počtu 1 300. Jedná se o nejrozsáhlejší můžete prohlédnout na výstavě od
Více informací, kulturní a sporsií je každoročně doplněn o přibližně sbírku u nás, na které můžete vidět jak 15. 6.–31. 8. Zahradnictví Jiří Pevný,
100 nových kultivarů, dovezených od staré kultivary, které pěstovaly naše Hrdinů 590/36, Liberec 12, Staré Pav- tovní programy na každý den, přehled památek a zajímavostí – to vše
renomovaných zahraničních pěstite- babičky, tak žhavé novinky, poprvé lovice.
najdete na
lů. Stejný počet je jich vyřazen, takže vystavené v ČR. Veškeré rostliny (také
Otevřeno každý den mimo středu
počet vystavených rostlin se ustálil na nevídané pelargonie a trvalky) si 10–18 hodin. Vstup zdarma.

Fuchsie, pelargonie a trvalky v Liberci

www.VisitLiberec.eu
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ROZVOJ MĚSTA

V bývalé galerii by lidé chtěli mít Nemocnice
se stěhovat
výstavy i centrum pro seniory
Někdejší sídlo Oblastní galerie by mohlo i nadále sloužit kultuře – výstavám, koncertům, ale
třeba i amatérským fotografům, kteří se nemají kde scházet a kde vystavovat. Nebo by zde
mohlo mít své sídlo Komunitní středisko Kontakt, které se stará o aktivní využití volného
času seniorů a zdravotně postižených.
Zuzana Minstrová
NA DEBATU o možném využití celého
areálu bývalé galerie přišlo do zasedacího sálu zastupitelstva na radnici
zhruba čtyřicet lidí, mezi nimi i několik
komunálních politiků. Nechyběli zde
ani památkáři z NPÚ, ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek a ředitel Oblastní
galerie Jan Randáček. Nového vlastníka budovy, statutární město Liberec,
zastupoval náměstek primátorky Jiří
Šolc.
V úvodu památkářka Petra Šternová
přiblížila přítomným historii Liebiegova
paláce, a také ukázala, k čemu podobné kulturní památky bývají využívány
ve světě. Vysvětlila, že palác se skládá
z několika samostatných částí, tudíž by
zde mohlo najít zázemí několik různých
organizací, které by se navzájem nijak
nerušily. Ředitel Jan Randáček upozornil na žalostný technický stav rozlehlé
budovy a Jiří Křížek nabídl možnost
umístit sem expozice z historie Liberce,
pro které nemá muzeum dost místa ve
své budově.
„Vila je památka, chráněná státem,
což znamená určitá omezení pro její
budoucí využití. Je potřeba nejprve
zjistit stavebně technický stav budovy,
nosnost konstrukcí a podobně. Bylo
by smutné, kdyby se z tohoto místa ve
středu města stala zóna tvořená dvěma
mrtvolami památek, Liebiegovým
palácem a Libereckým zámkem, léta
zavřeným,“ podotkl ředitel liberecké
pobočky NPÚ Miloš Krčmář.
Náměstek primátorky Jiří Šolc
poznamenal, že rozhodnutí, co s bývalou galerií, nepadne nyní. Bude ležet na
bedrech budoucí politické reprezentace města, vzešlé z podzimních voleb.
„Je přáním nás všech, aby vila zůstala
v majetku města a dál sloužila veřejnosti,“ zdůraznil s tím, že město poté,
co budova přešla do jeho vlastnictví,
investovalo do její údržby a zakonzervování 250 tisíc korun. Podle jeho
odhadu by se mohl palác otevřít veřejnosti nejdřív za dva nebo tři roky, ale
jenom v tom případě, když se podaří
rychle vymyslet jeho využití a najít na
opravu dotace.
„Byli bychom rádi, kdyby po rekonstrukci zůstal palác veřejnou budovou
a dál sloužil občanům Liberce,“ zdůraznila již dříve primátorka Martina

nebude

Záměr modernizace Krajské
nemocnice Liberec na
stávajícím území odsouhlasili
liberečtí zastupitelé na svém
květnovém zasedání.
Jan Král

Rosenbergová, která před časem přišla
s nápadem proměnit budovu ve spolkový dům.
Na besedě zaznělo, že by v bývalé
galerii mohla vzniknout stálá expozice
o rodině libereckých textilních velkopodnikatelů a mecenášů umění – Liebiegů. Ředitel Křížek navrhoval přenést
z muzea do Liebiegova paláce historické
exponáty z dějin Liberce, a vybudovat
tak v části vily městské muzeum, které
v Liberci podle jeho mínění chybí.
Účastníci debaty se shodli na tom,
že nestačí jen vymyslet náplň budovy

a sehnat peníze na její opravu tak,
jak se to podařilo u neorenesančních
lázní. Vysoké budou totiž i náklady na
provoz, proto by mělo město podle
názorů mnoha lidí hledět na to, aby
provoz a údržbu paláce zaplatily organizace ze svých nájmů. Několik lidí se
přimlouvalo za to, aby město pronajalo
vilu už nyní, tedy dříve, než se podaří
najít její budoucí využití, a tyto peníze
by použilo na nejnutnější údržbu.
Město Liberec převzalo po přestěhování galerie do Lázní značně zchátralou
budovu do svého majetku. Nechalo
zde opravit světlíky, kterými zatékalo,
a vyčistit zahrady. Galerie dostala nové
zabezpečení včetně fotopastí, a celý
prostor kontrolují i citlivá protipožární čidla. S hledáním dalšího využití
objektu zkoumá město také možnosti
dotačních titulů, které by pomohly
rekonstrukci paláce z větší části zaplatit. Ustanovilo rovněž pracovní skupinu
odborníků, která se zabývá možnostmi
nového využití budovy.
Vilu si nechal Johann Liebieg mladší,
příslušník proslulé dynastie libereckých
textilních velkopodnikatelů, postavit
podle vzoru severoitalských renesančních vil v letech 1871 až 1872. Palác byl
vybudován jako moderní dům s centrální kotelnou a ústředním teplovodním topením. V objektu se zachovala
řada původních prvků. Oblastní galerie
zde sídlila od roku 1953 do loňska.

VARIANTU, KTERÁ ponechává
nemocnici v centru města a přiklání
se k přebudování stávajícího areálu,
představil zastupitelům ředitel KNL
Luděk Nečesaný. Zmínil také otázku
financování. Možný zdroj lze nyní spatřovat v právě vznikajícím Integrovaném
plánu rozvoje území Liberec–Jablonec
nad Nisou. V úvahu by mohl přicházet
také Operační program Životního prostředí 2014–2020.
Posouzením záměru modernizace
nemocnice se v posledních měsících
zabýval tým expertů z oborů medicíny,
veřejné správy, urbanismu a architektury.
Za jednoho z vlastníků krajské nemocnice, kterým je statutární město Liberec,
v týmu pracoval Jiří Rutkovský, náměstek
primátorky, který má v gesci mimo jiné
rozvoj města a územní plánování.
„Výběr vhodné varianty je velmi
složitý, každá má své pro a proti.
Předběžně bylo prověřeno více lokalit
a jen tři byly dále sledovány. Na všech
místech by šlo o novostavby, pouze
Husova umožňuje realizovat záměr
modernizace, na který je možné získat
peníze z Evropské unie. Tým zejména
proto doporučil modernizovat stávající
areál nemocnice než stavět na zelené
louce. Občané Liberce i Libereckého
kraje a samozřejmě jejich ošetřující
lékaři si kvalitní zázemí pro léčbu pacientů jistě zaslouží,“ uvedl Jiří Rutkovský.
Shodu napříč politickým spektrem
přivítala primátorka města Martina
Rosenbergová. „Pro mne je tato varianta nejpřijatelnější. Jsem ráda, že
pracovní skupina sdílí shodný názor.
Budoucí koncepci jsem projednávala s hejtmanem Libereckého kraje
a s ředitelem nemocnice, a slíbila jim
podporu zastupitelů města. Proto jsem
s dnešním výsledkem hlasování spokojena,“ řekla Martina Rosenbergová
po náročném projednání záměru.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
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Odpadové hospodářství Exekutoři ve službách města
na mapě Liberce
Na mapovém serveru města Liberec Marushka bylo
spuštěno nové mapové téma zahrnující rozmístění
kontejnerů na separovaný odpad.
Michal Vinař, odbor správy veřejného majetku
Z MAPY ODPADOVÉHO hospodářství lze získat základní informace
o umístění klíčových prvků – kontejnerů stání na tříděný odpad, umístění
kontejnerů na sběr textilu a elektrozařízení a v neposlední řadě také zobrazení sběrného dvora a dalších sběrných
míst v Liberci.
Vzhledem k množícím se dotazům,
kdy se občané ptají na umístění nejbližšího stanoviště poblíž svého bydliště, si
tak každý může jednoduše zjistit, kde
se v jeho okolí nalézají kontejnery na
papír, plast, sklo a tetrapacky, případně
elektro a textil. U každé položky jsou
uvedeny základní informace o počtu
kontejnerů, tříděných komoditách,
pravidelnosti svozu, ale i fotografie
daného místa.
V budoucnu by tyto základní položky měly doplnit například informace

o umístění velkoobjemových kontejnerů, svozových tras nebezpečného
odpadu nebo zeleně a dalších elementů z odpadového hospodářství města.
Toto a další bezpochyby zajímavá
mapová témata (např. zimní údržba,
historické mapy, plán ZOO nebo hlášení poruch a závad) naleznete prostřednictvím mapového portálu Liberce na
webových stránkách města na adrese
www.liberec.cz/mapy/.

Technologický skok
zachránil bazén

Bazénu ZŠ Sokolovská hrozilo uzavření, jeho provoz byl
totiž velmi nákladný. Instalace nových technologií jej však
pro děti zachránila na další léta.

Redakce
DALŠÍMI MOŽNOSTMI zvyšování
příjmů do městské kasy je nacházení lepších nájemníků a důsledného
vybírání záborů. Všechny sledované
ekonomické parametry se průběžně
zlepšují. Tyto kroky ale dlouhodobě
kazí míra nezaplacených pohledávek
ze strany některých občanů, nespolehlivých podnikatelských subjektů
a nezaplacené pokuty hříšníků.
Objem těchto pohledávek nenarůstá, ale zároveň se také nesnižuje, s čímž
město nemůže být spokojeno. Od
roku 2011 se výběr těchto prostředků
zkvalitňuje. „Začali jsme domluvami,
pokračovali výzvami, některé osobně
doručovanými našimi pracovníky,
a když tyto mírné cesty nebyly účinné,
museli jsme přitvrdit. Není možné, aby
část neplatičů beztrestně a dlouhodobě parazitovala na městském rozpočtu,” vysvětluje náměstek primátorky
pro ekonomiku Jiří Šolc.
Rada města vzala na vědomí stav
neuhrazených pohledávek magistrátu
města Liberec, vzala na vědomí zákon-

né způsoby jejich vymáhání a usnesla
se navázat spolupráci se soudními exekutory. Nepopulární soudní exekutoři
vykonávají svou praxi v souladu s platnými právními předpisy a disponují
takovým personálním a technickým
zázemím, které, mimo jiné, umožňuje
velmi účinné provádění mobiliárních
exekucí. Na základě výběrového řízení
byla zahájena spolupráce s Mgr. Zdeňkem Pánkem, Exekutorský úřad Děčín
a s JUDr. Janou Bémovou, Exekutorský
úřad Česká Lípa.
„Osobně mi to příjemné není, ale
když jsem viděl liknavost a vypočítavost městských dlužníků, uvědomil
jsem si, že cesta neustálého domlouvání u některých nikam nevede. Není
možné, abychom neustále škrtili služby
slušným lidem a neslušní se nám smáli
do očí,” dodává náměstek Jiří Šolc.
V těchto dnech dochází již k prvním
exekucím nenapravitelných dlužníků.
Správce městské kasy věří, že tyto
exekuce budou mít široký odstrašující
účinek.

„LIBERECKÝ DRAK“
VI. ROČNÍK ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA LIBERCE.

Redakce
NA ZÁKLADNÍ škole v Sokolovské
provozuje město Liberec jeden ze
svých školních bazénů. Nad samotným provozem bazénu vedení města
zvažovalo i variantu uzavření provozu z důvodu nerentability.
„Uzavření bazénu by bylo nejen
negativně vnímáno rodiči, ale
projevilo by se také na samotném
provozu několika škol, které jsou
dlouhodobě navyklé zde realizovat
školní plavecké kurzy. Abychom měli
pro rozhodování k dispozici všechny
analytické podklady, nechal jsem
prověřit skutečný stav technologie
bazénu a nestačili jsme se divit,“ říká
náměstek primátorky Jiří Šolc.
Technologie ohřívání bazénové
vody, stará více jak čtyřicet let, vykazovala vady a netěsnosti, což mělo
dramatický dopad pro ekonomiku
celé soustavy.
Jak je patrné z fotografií, výměna
byla již dávno na místě. Nová technologie titanových výměníků je nejen

Město Liberec se snaží zlepšovat své ekonomické
výsledky ve všech oblastech. Od prokazatelných úspor
prostřednictvím veřejných zakázek, přes sdružené nákupy
komodit po lepší plánování výdajů.

Jedna dračí loď - dvacet pádlujících,
kormidelník a rytmus udávající bubeník.
Atraktivní zábava pro společnosti, spolky a
organizace na trati dlouhé 200m a 1000m.

Místo konání: Liberecká přehrada – PLOVÁRNA

21. 6. 2014 od 10:00 – 16:00 hod.
Technologie stará 40 let...

závody přihlášených posádek.

Během celého dne doprovodné akce,
prezentace soutěžících společností,
dětské jízdy na dračí lodi a vstupné
pro veřejnost zdarma. Bohatá
možnost občerstvení.

SESTAVTE TEAM A PŘIJĎTE SE POBAVIT!
Přihlášky posádek a podrobné info na:
web: www.draci-lode.cz
tel: +420 603 466 317

SPONZOŘI & PARTNEŘI

... byla nahrazena novou, úspornou.

výrazně účinnější, ale také výrazně
menší. „Na provozních úsporách bude
investice do tří let zpět. Rozhodli jsme
se proto školní výuku na bazénu ZŠ
Sokolovská ponechat,“ dodává náměstek Šolc.

Na akci Vás zvou: sport agency ALTIS, statutární město Liberec a Restaurace na přehradě.
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Rada města 20. května 2014

Rada architektů měla na
stole zajímavé záměry
S jednotlivými tématy a výsledky
jednání Rady architektů města Liberce za poslední půlrok se seznámili liberečtí radní. Architekti projednávali
zejména soukromé investiční záměry (rodinné a bytové domy, víceúčelový objekt), o jejichž projednání si
investoři sami požádali.
Věnovali se také záměru umístění
busty Václava Havla před Krajskou
vědeckou knihovnu a seznámili se
s Návrhovou částí aktualizace strategie rozvoje SML na období let 2014–
2020. Počátkem listopadu se rada
architektů například vrátila k záměru
výstavby bytových domů v areálu
Montážních závodů nedaleko krajského úřadu (ul. U Nisy, Kladenská,
Tatranská). Pětičlenná Rada architektů města Liberce vznikla v březnu
2012. www.liberec.cz/architekti

Město opět nakoupí
energie na burze
Město Liberec a jeho příspěvkové organizace a společnosti budou
mít i v roce 2015 nejlevnější možné
dodávky elektřiny a zemního plynu.
Město totiž bude ceny energií znovu
soutěžit prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.
„Na komoditní burze je už ze samého principu zajištěn obchod za
objektivně nejlepší možnou cenu
na trhu v daném čase, což u jiné
formy veřejné zakázky při nejlepší
vůli není možné zaručit. Z hlediska
nediskriminace při nákupu energií je
obchodování na burze považováno
za nejtransparentnější ze všech možných způsobů. Samotného nákupu
se účastní největší hráči na trhu,
stejně jako menší obchodníci a způsob samotné transakce minimalizuje
možnosti kartelových dohod v rámci
ceny,“ konstatoval náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci Jiří Šolc.
Statutární město Liberec nakupuje
tímto způsobem elektřinu a plyn od
roku 2012. A že se to vyplácí, dokazuje prokazatelná úspora v řádech
milionů korun ročně.
K Liberci se v aukci připojují i okolní města a obce, takže vypočítaná
úspora se vztahuje na všechny subjekty zapojené do centrálního nákupu, tedy i včetně okolních obcí. Při
porovnání vysoutěžené ceny a standardních ceníků velkých dodavatelů
vychází v roce 2014 úspora v rámci
skupiny na 9 283 614 Kč. Město Liberec, jeho příspěvkové organizace
a společnosti mají celkový roční
objem komodit elektrické energie
a zemního plynu ve výši cca 24 822
 www.liberec.cz/rada
MWh.

Bývalou Galerii U Rytíře
bude provozovat Kontakt

RADA A ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Liberečtí zastupitelé schválili dodatek ke zřizovací listině
Komunitního střediska Kontakt Liberec, který mu umožní
provozovat expozici k historii Liberce v prostorách bývalé
Galerie U Rytíře v suterénu liberecké radnice.
Jan Král
JEDINEČNÁ EXPOZICE návštěvníkům
Liberce přiblíží na velkoformátových
fotografiích historii města a umožní jim
nahlédnout do výsledků nejnovějších
archeologických výzkumů, které proběhly v posledních letech na Nerudově
náměstí a v Kostelní ulici. Výzkumy na
obou místech spolufinancovalo město
Liberec.
Výstava veřejnost seznámí také
s neznámým libereckým podzemím a na
fotografiích nabídne srovnání vybraných

www.liberec.cz/zastupitelstvo

míst Liberce, tak jak vypadá dnes, a jak
vypadal před téměř sto lety. Nebudou
chybět ani příběhy obyčejně neobyčejných Liberečanů, informace o zajateckém táboře v Ostašově či o zapomenuté Haléřově tvrzi. Návštěvníci se také
dozvědí více o tajemstvím opředeném
Javornickém pokladu. Vstup do expozice
pak bude patřit připomínce libereckých
událostí ze srpna roku 1968. Výstava se
pro veřejnost otevře už v polovině června
letošního roku.

V Liberci ubylo dalších pět heren
Po odsouhlasení radou města se také zastupitelé přiklonili
k dalšímu snížení počtu heren ve městě Liberci a schválili
vyškrtnutí pěti provozoven z mapy míst, kde je možné
provozovat hazardní hry.
Zuzana Minstrová
TŘI HERNY budou vyřazeny ze seznamu
proto, že kontrolou bylo zjištěno uzavření
provozoven na uvedené adrese, anebo je
zde restaurace bez výherních automatů
či jiných herních přístrojů.
Další herna skončí proto, že se její
majitelé nezavázali naplnit a dodržovat
zastupitelstvem schválený dodatek ke

kodexu chování, který upravuje režim
a vzhled provozoven. Poslední hernu
zrušili provozovatelé sami.
Z původního počtu 154 heren v Liberci
v roce 2011 nyní po této další regulaci
zůstává ve městě na seznamu heren 95
adres, kde je možno provozovat sázkové
hry, loterie a podobné hry.

Pozitivní směr hospodaření
Hospodaření města se loni i přes nerealizované prodeje
městského majetku vyvíjelo pozitivně.
Jan Vrabec
NAVZDORY TOMU, že se loni nepodařilo uskutečnit některé významné
prodeje městského majetku, vykázalo
hospodaření města pozitivní trend.
Vyplývá to ze závěrečného účtu hospodaření statutárního města Liberec za
rok 2013, který po libereckých radních
odsouhlasili také zastupitelé. Proti
podprůměrným příjmům z prodeje
majetku města (nerealizovaný prodej
letiště a TSML) totiž stály velmi slušné
daňové příjmy a v neposlední řadě další
výrazný pokles celkové zadluženosti
města. Běžné příjmy města v roce 2013
činily cca 1,500 mld. Kč a běžné výdaje
1,436 mld. Kč. To znamená, že
běžné výdaje pokryly běžné
příjmy. Zadluženost města
se pak snížila o cca 130
mil. Kč.

„Kdybychom započítali navýšení
amortizačního fondu, tak by bylo
snížení celkové zadluženosti dokonce
200 mil. Kč, což je za aktuální finanční situace statutárního města Liberec velmi dobrý výsledek,“
naznačil náměstek primátorky pro ekonomiku
Jiří Šolc.

ZPRÁVY Z RADY


Rada města 3. června 2014

Zastupitelstvo bude mít
nadále 39 členů
Stejný počet zastupitelů jako
v aktuálním volebním období bude
mít Zastupitelstvo města Liberce
i v nadcházejících čtyřech letech.
Zachovat nynější počet 39 zastupitelů navrhli na svém posledním
zasedání liberečtí radní. Tento
počet musí odsouhlasit ještě sami
zastupitelé, kteří budou o návrhu
radních hlasovat 26. června.
Volby do zastupitelstev obcí se
uskuteční na celém území České
republiky pravděpodobně v polovině října 2014, přičemž zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích, ukládá
zastupitelstvu povinnost nejpozději 85 dnů přede dnem voleb stanovit počet členů zastupitelstva pro
další volební období.
Počet členů zastupitelstva je
rámcově daný zákonem a řídí se
počtem obyvatel obce, přičemž
o konkrétním počtu rozhodují
právě sami zastupitelé. V obcích
s počtem obyvatel od 50 000 do
150 000, což je případ Liberce,
může mít zastupitelstvo podle zákona 25 až 45 členů.

Rozšíření parkovacích
míst v Ruprechticích
Chystaná revitalizace tří ulic
v Ruprechticích, spočívající především v rozšíření parkovacích ploch,
je opět o něco blíž realizaci. Radní
schválili předložený návrh smlouvy
o realizaci přeložky kabelů, bez níž
by se stavební práce v ulicích Konopná, Třešňová a Rychtářská nemohly uskutečnit.
V daných místech vedou inženýrské sítě, a stavba tak nevyhnutelně
vyvolá přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie. Jedná se o přeložku sítě
elektrické energie kNN ve vlastnictví Skupiny ČEZ, a.s.
Přeložky provede ČEZ Distribuce, a. s. Předpokládané náklady
činí 99 950 Kč bez DPH. Skutečné
náklady pak dodavatel vyúčtuje po
ukončení realizace přeložky a po
zanesení případných věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbou přeložky.
Projekt „Rozšíření parkovacích
míst v Ruprechticích – komunikace
Konopná, Třešňová, Rychtářská“
vznikl už v loňském roce, ale na základě požadavků obyvatel dotčených lokalit došlo k úpravám v konkrétních návrzích parkovacích míst,
což mělo za následek právě komplikaci s inženýrskými sítěmi. K realizaci přeložky kabelů a následně
vybudování nových parkovacích
ploch dojde v roce 2015.

POTRAVINOVÁ BANKA / SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Mateřské Potravinová banka oslavila první rok
poradenské
centrum
v Hejnicích
Bezmála 17 tun potravin v celkové hodnotě 1,4 milionu korun již získala a přerozdělila
potřebným Potravinová banka Liberec, o. s., která oslavila první rok ostrého provozu.
Jan Vrabec

Na bázi dobrovolnické
činnosti funguje Mateřské
poradenské centrum
v Hejnicích. Činnosti v oblasti
zvyšování úrovně výchovy
a vzdělávání dětí fungují od
jara minulého roku.

„CENTRUM SE
ocitá v současné době ve fázi
určitého pochopení. Pochopení nalezneme
a shledáváme
v mysli rodičů
a jejich dětí,
a tím poradna umožňuje vstoupit do
světa komunikace jiné – komunikace vstřícné, nakloněné vyslechnout
úspěchy či neúspěchy ve výchově
a vzdělávání dětí,” říká předsedkyně
poradenského Mcentra v Hejnicích
(NNO) Helena Pálová.
Za pokrok poradny považuje to,
že některým dětem se podařilo řádně
nastoupit do prvních tříd (školně připravené) nebo pokračovat ve vzdělávání se svou skupinou dětí, zvýšit svou
úroveň soustředěnosti, rozvinout
slovní aktivní i pasivní zásobu, napravit
nesprávné vyslovování hlásek apod.
„Od minulého roku mě doposud
navštívilo více než třicet rodin a s několika z nich jsme stále v kontaktu. Rodiny
s dětmi dochází pravidelně, jednou
týdně nebo jednou za čtrnáct dní. Péče
je zaměřena různě, dle postižení dítěte
či problematiky v rodině. Ve většině případů se zaměřuji na zlepšení úrovně
soustředěnosti u dětí či školní připravenosti. V hodině nápravy – reedukace
- děti vzdělávám využíváním Montessori pomůcek, které jsou vhodné
pro předškolní věk, ale také i pro věk
mladší, školní. Především se zaměřuji
na posilování kognitivních funkcí,
které ovlivňují proces vzdělávání – řeč,
fonematický sluch, zraková percepce,
sluchová percepce, pravo-levá orientace, orientace v čase, paměť, proces
automatizace, koncentrace pozornosti,
motorika, vnímání sebe sama, chování
a jednání,” popisuje Helena Pálová.
Kontakt na hejnickou poradnu je na
telefonu 776 613 337, Nádražní 579, 463
62 Hejnice.

BĚHEM DNE otevřených dveří se
6. června mohl každý zájemce přijít
podívat do zázemí potravinové banky.
Návštěvníci se také dozvěděli vše
o jejím fungování. Například že její
členové ji provozují jako dobrovolníci,
přičemž jediným zaměstnancem je
skladník. Kdo o potravinové bance nic
bližšího nevěděl, pak zjistil, že hlavním
cílem projektu je omezit plýtvání potravinami. Ty banka získává od obchodních řetězců, prvovýrobců a dárců.
Jedná se o zdravotně nezávadné, ale
v obchodech již neprodejné potraviny,
které pak prostřednictvím humanitárních a charitativních organizací putují
k lidem, kteří nemají prostředky na to,
aby se mohli sami „zdravě“ stravovat.
Vše probíhá formou darů.
„Potraviny svážíme a distribuujeme každý druhý den, což stojí hodně
času, energie i peněz. Nechceme si
stěžovat, je to náš dobrovolný závazek, ale pomoc v podobě finanční
podpory, dobrovolnictví nebo materiálního zajištění bychom uvítali. Doufáme, že získáme finanční podporu
od Libereckého kraje a statutárního
města Liberec i v dalších letech. Pro-

středky potřebujeme hlavně na mzdu
skladníka a energie. Stejně tak sháníme
automobil ke svozu a distribuci potravin,“ konstatoval Jiří Cerman, někdejší
nositel myšlenky založit v Liberci potravinovou banku a nyní předseda spolku.
Náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda ocenil dosavadní činnost dobrovolníků a připomněl, jak významné
bylo její založení. „Není pochyb o tom,
že potravinami se u nás plýtvá. Především těmi, jimž prošla lhůta minimální trvanlivosti, která přitom vůbec
neznamená, že potravina už je nepoživatelná. Tyto výrobky ale přesto končívají v kontejnerech. Dosavadní rok
fungování Potravinové banky Liberec
jasně ukázal, že se s nimi dá zacházet
i jinak – účelně,“ konstatoval Kamil Jan
Svoboda.

Prostory pro skladování potravin
v objektu bývalé pošty v ulici Pionýrů v Rochlici, kde se konal páteční den otevřených dveří, poskytlo
provozovateli bezplatně statutární
město Liberec, a to zásluhou primátorky Martiny Rosenbergové, která
s nápadem od počátku sympatizovala
a podpořila jej.
Potravinová banka Liberec v současné době spolupracuje s hned
několika organizacemi, které poskytují sociální služby na území Liberce
a v letošním roce se mají připojit další.
Mezi odběratele, kteří potraviny distribuují konkrétním potřebným, patří
například organizace Naděje, Návrat,
Advaita, Fokus, Oblastní charita Liberec
a Jičín, město Liberec, Most k naději
a další. Potravinová pomoc se tak za
dosavadní rok provozu dostala k několika stovkám lidí.
Předpokládané náklady na provoz
potravinové banky pro rok 2014 přesahují 400 tisíc korun, přičemž banka
je finančně zcela závislá na příspěvcích
a darech. Statutární město Liberec letos
na provoz potravinové banky přispělo
částkou 165 000 korun.

Je v Liberci potravin moc, nebo málo?

V Evropě žije 79 milionů obyvatel pod hranicí chudoby (jedna pětina obyvatel) a mezi nimi
30 milionů trpí podvýživou. 16 milionů lidí je doslova závislých na potravinové pomoci
z dobročinných institucí.
Za Potravinovou banku Liberec, o. s., Olga Merglová, výkonná ředitelka ADVAITA, o. s.
NA 300 MILIONŮ TUN potravin
ročně je likvidováno ve fázi, kdy je
možné je ještě konzumovat. V České
republice se vyprodukuje odhadem
729 tisíc tun potravinového odpadu
ročně, což představuje víc než 69 kg
na osobu (víc než 5 300 kg za život).
Náklady na likvidaci nespotřebovaných potravin mají významný negativní vliv na životní prostředí.
Dopady celosvětového problému
můžeme částečně eliminovat i u nás,
v Liberci.
Spojením zástupců libereckých
organizací Návrat, o. p. s., Advaita,
o. s., a Naděje, pod vedením Jiřího
Cermana, vznikl dnešní spolek, který
od loňského června aktivně zajišťuje
fungování Potravinové banky Liberec
(dále PBL). Jejím cílem je pravidelně
a zdarma získávat zdravotně nezávadné potraviny, které obchodní řetězce
již neprodají a museli by je likvidovat.

Dále to jsou potraviny od prvovýrobců a dárců.
Organizace sociálního charakteru,
které pečují o klienty, kteří se dostali
do nepříznivé životní situace, mohou
s PBL uzavřít odběratelskou smlouvu. Ta jim potom umožňuje odebírat
nepřetržitě z PBL potřebné množství
a vyhovující sortiment potravin pro
své klienty.
V prvním čtvrtletí letošního roku
distribuovala PBL svým odběratelským organizacím potraviny v hodnotě 488 tisíc Kč, což představuje 6,5
tun potravin. Hlavním dodavatelem
potravin je dosud Globus. V dalším
období se předpokládá nárůst
objemu, protože vedení PBL jedná
s dalšími obchodními řetězci (Ahold,
Tesco) o dodávkách potravin. V listopadu letošního roku proběhne již
druhá Celonárodní sbírka potravin,
která i v loňském roce přinesla neče-

kaně velké dodávky potravin pro
klienty. Další sbírkovou akci plánuje
PBL v rámci Benátské noci, která se
koná na konci července v Liberci.
Zde budou moci účastníci akce
přinést potraviny, které mají doma,
končí jim třeba doba trvanlivosti, a už
by je nestihli spotřebovat. Cílem je
uvědomit si, jak moc se většiny z nás
plýtvání potravinami týká.
O fungování PBL se velkou měrou
zasloužilo statutární město Liberec,
které poskytlo bance za symbolickou
cenu prostory a finanční prostředky
na energie. Provoz spolufinancuje
i Liberecký kraj a další liberecké firmy,
za což všem patří velký dík.
Pro zájemce o informace, pro současné i budoucí odběratele i dodavatele, pro dárce, přispěvatele, podporovatele, pro zájemce o dobrovolnické aktivity: www.potravinovabanka.
cz/pb-liberec-o-s-/.
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené na této dvoustraně nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Uvedené názory jsou názory politických stran, nikoliv redakce a autoři nesou odpovědnost za obsah svého příspěvku.

Zastupitelský klub ČSSD
V LIBERCI JE OHROŽENO TÉMĚŘ 500
PRACOVNÍCH MÍST
V našem městě se v polovině května
v kavárně „ U Fryče“ odehrála debata na
téma „Regulace hazardu“. Členové hnutí
Změna pro Liberec (jmenovitě liberečtí městští
zastupitelé paní Absolonová, pan Baxa a jejich
kolega pan Felgr), kteří tuto debatu zorganizovali a přizvali na ni aktivisty Martina Svobodu a Matěje Hollana z občanských sdružení
Občané proti hazardu a Brnění, na této debatě
prosazovali zákaz (nebo alespoň co největší
omezení) takzvaného tvrdého hazardu – heren
s automaty.
Co se týče samotné debaty, přišlo mi poněkud absurdní, že pánové Hollan a Svoboda
nebyli schopni zodpovědět dotazy publika na
řešení oblasti hazardu v jiných státech, například v Německu, a svá tvrzení o škodlivosti
hazardu a nutnosti jej zakázat nebyli schopni

podložit ani žádnými statistikami. Nebyli ani
schopni kvalifikovaně argumentovat k dalším
otázkám z publika. Pokud nám chtějí radit, co
dělat s hazardem v Liberci, neměli by klíčové
informace znát? Taktéž se mýlili v informacích
ohledně zákona o provozování loterií a podobných her, který oblast hazardu upravuje – oba
aktivisté (a s nimi, bohužel, i moji kolegové ze
zastupitelstva) tvrdili, že zhruba 70 procent
heren je v Liberci provozováno v rozporu se
zákonem, což v žádném případě není pravda.
Všechny provozovny v Liberci byly řádně
schváleny zastupitelstvem, a to v naprostém
souladu se zákonem.
Celé téma regulace hazardu s sebou nese
jednu klíčovou otázku – pokud v Liberci herny
zakážeme, připravíme tím přibližně 500 lidí,
kteří v nich pracují, o práci. A to se nedotkne
pouze oněch 500 lidí, ale i jejich rodin. Proto
vyzývám zastupitele, kteří tento zákaz pro-

sazují, aby současně také řekli, co bude těch
500 lidí dělat. Jakou práci jim páni zastupitelé
zajistí? Pan Hollan sice řekl, že na některých
(!!!) místech, kde byly herny zakázány, následně vznikly například knihkupectví a pekárny,
ale skutečně se můžeme spolehnout na to,
že tomu tak bude i v Liberci a že zákazem
hazardu nepřipravíme stovky lidí o práci bez
jakékoli náhrady?
Hned na začátku tohoto článku jsem zmínil
řešení problematiky hazardu v Německu, což
je, jak se jistě shodneme, země nám v mnohém
blízká a velmi dobře fungující. Proto bych vám,
vážení čtenáři, rád přiblížil, jaké zkušenosti
tam mají s hazardem. Před několika lety měli
v Německu podobný názor, jaký se nyní šíří
i v České republice – hazard je potřeba co
nejvíce zregulovat. Většinu heren tedy zavřeli
s očekáváním, že se celá situace zlepší. To se
ale nestalo. Jediným důsledkem byl přesun pro-

vozovatelů heren do ilegality. Tím se drasticky
snížily daňové příjmy státu z hazardu a stát
musel naopak vynakládat nemalé prostředky
na boj s ilegálním hazardem, a dokonce ani
německá policie si nebyla schopna s tímto
problémem poradit. Výsledkem bylo vydání
zákonu ISTG v roce 2012, kterým se hazard
v podstatě vracel do původního stavu před
regulací. A rok nato dokonce německý Ústavní
soud řekl, že hazard je podnikání jako každé
jiné a měl by tedy být úplně liberalizován.
Stojíme tedy před rozhodnutím – vyhovíme
volání po zákazu tvrdého hazardu a připravíme 500 lidí o práci? A skutečně vyřeší takovýto
zákaz (vzhledem k vývoji v Německu, a také
v Polsku, Maďarsku, ...) problém hazardu,
nebo se jen zbavíme legálních provozovatelů a namísto nich budou hazard provozovat
mafiáni? Chceme Liberec opět plný mafiánů
a kmotrů?

Ing. František Hruša

bezprostřední kontakt se souvislejší přírodní plochou? Kde uvidí přírodní rytmy
změn během roku mimo změn ve výlohách obchodů? Kde budou mít možnost
se setkávat mladé generace se staršími,
kde v hlučné době najdou trochu klidu,
svobodného bezpečného pohybu mimo
automobily, kde budou moci dotvářet
vztahy k místu, kde žijí, kde se budou
moci lidé scházet při různých příležitostech? Nebo jen odpočívat?
Toto jsou potřeby, které nejsou v Doubí
naplněny a které k lidskému životu jed-

noznačně patří stejně tak, jako tichý
moment má své místo v hudbě.
V animovaných výjevech Werichova Fimfára je domov symbolizován sluncem na obloze, studnou
nebo kašnou s pitnou vodou, středem, kolem kterého se soustředí
lidé, škola, kostel, hospoda, živnostníci se svými nepostradatelnými službami, v pozadí s domy, loukou, lesem,
potokem a cestami. Je to symbol
potřeb lidského společenství, stmelujících prvků, kulis osobních příběhů a symbol řádu. Přirozená představa domova, kterou v sobě nosíme.
Městské pozemky pod Makrem
v Doubí, vytipované jako vhodná
lokalita k prodeji, znamenají pro
místní něco, co už dlouhá léta nezažili. Shodu nad společnou potřebou
a ochotu opakovaně o ní mezi sebou
hovořit. Shodu v pohledu, že rozvoj
čtvrti znamená také „pouze“ kultivaci
zelených ploch místo výstavby.
Ochotu opakovaně, někdy i do úmoru
vyjadřovat vůli, která by ráda změnila
pohlížení na čtvrť jako na skladiště
pozemků a budov, ze kterých je město
kdykoliv ochotno „vyzobnout“, případně
prodat to, co se mu z nějakého důvodu
hodí, na autonomní oblast, která je propojena s životem celého města.
Dagmar Vízková, Naše Doubí, o. s.,
a Změna pro Liberec

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
DOMOV JE VÝZVA:
ÚZEMNÍ PLÁNY V DOUBÍ
„Prostředí, v němž žijete, ovlivní,
čím se stanete. Domov je výzvou, příležitostí i nasměrováním vašeho života.“
Takto popisuje Gina Lazenby naše vazby
k nejbližšímu okolí.
Městské pozemky pod Makrem
jsou podle vedení města vhodné ke
zhodnocení (čti k prodeji). Z pohledu
obyvatel Doubí, kteří vyjádřili svou vůli
společnou námitkou k návrhu územního
plánu, jde o poslední pozemky, které
mohou zajistit chybějící rekreační funkci
ve čtvrti. Zároveň se jedná o bariéru
proti emisnímu a imisnímu vlivu především z rychlostní silnice, o alespoň
částečnou kompenzaci ztráty dříve
prodaných nebo směněných ploch se
vzrostlou zelení nebo s herní funkcí
a o naplnění důvodu, proč ve čtvrti
trávit čas např. s malými dětmi a nevyhledávat vzdálenější „oázy klidu“ v jiných
částech města nebo mimo něj.
V květnovém Zpravodaji jsme se
dočetli, že vedení Liberce prověří možnost úpravy platného územního plánu,
v 71. změně, dle přání obyvatel Doubí.
Jsme mnohem skromnější ve svých přáních, mnohem náročnější v potřebách.
Představujeme si další debatu s Městem
jako návštěvu u dobrého lékaře, který
nám neříká, co si on sám myslí, že potřebujeme, ale je ochoten a schopen roze-

Foto: mapy.cz

znat, co je naší skutečnou potřebou. Co
vlastně žádáme? Aby územní plán sloužil k harmonizaci každodenního života
čtvrti a aby pod hlavičkou zájmů města
nevytrhával její podobu, neviditelné, ale
podstatné nitky kořenů a vztahů.
Čím čitelnější je snaha vedení města
pozemky pod Makrem prodat, tím více
otázek mezi doubskými: Kde zůstane kus
souvislé zelené plochy? Kde se budou
scházet naše děti? Co kromě obchodů,
průmyslových hal, parkovišť a silnic děti
uvidí? Kde budou mít lidé hlavně ze sídlišť
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Zastupitelský klub KSČM
JAK TO FUNGUJE NA LIBERECKÉ
RADNICI, ANEB ODPOVĚDI
NA POKRAČOVÁNÍ
Na základě nesouhlasu s vyvěšením
karikatury Putina s hákovým křížem na
budově radnice podal klub KSČM interpelaci k dodržování Zákona o obcích a v této
souvislosti i pravomocí „porady vedení“
a případné jejich zneužívání.
V květnovém Zpravodaji uveřejnil klub
zastupitelů KSČM právní rozbor odpovědi paní primátorky na interpelaci, která
se týkala dotazů na vyvěšování plakátů
a bannerů na budově radnice a postavení
porady vedení. V článku bylo mimo jiné
uvedeno, že jsme obdrželi odpověď pouze

na část interpelace. Slíbili jsme také, že
celou záležitost zveřejníme. Protože jsme
druhou část odpovědi obdrželi – plníme
svůj slib.
V odpovědi, která je volně dostupná
na webové stránce města v sekci „zastupitelstvo, dokumenty k projednání“, je
celý text odpovědi. Odpověď jen potvrdila
naši domněnku, že na liberecké radnici je
možné snad úplně všechno. Paní primátorka nám sdělila mimo jiné, citujeme:
„S vyvěšením banneru město souhlasilo,
městu nebyl znám v době schvalování
podrobný vzhled daného banneru. Toto
nikdy při schvalování takovýchto žádostí není dokladováno, ani požadováno.

Pokud někdo projeví zájem o vyvěšení
banneru nebo plakátu na budově radnice, předloží žádost oddělení provozu
a správy budov odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec. Toto
oddělení zpracuje materiál, který předloží
poradě vedení k rozhodnutí. Za vyvěšení
plakátů, resp. banneru se nic neplatí.“
Co však posuzuje porada vedení, když
vizualizace plakátu nebo banneru není
požadována, nám není jasné. O relevantnosti rozhodování „porady vedení“
a jejích pravomocích ze Zákona o obcích
jsme psali již minule a nebudeme se
k tomu dále vyjadřovat, nechť si každý
udělá obrázek sám.

Pro občany, spolky a jiné subjekty
je odpověď paní primátorky přínosná
v tom, že si každý, kdo bude mít zájem,
může na liberecké radnici – nejprestižnější budově ve městě – vyvěsit co chce.
Otázkou zůstává, zda je vhodné toto dál
doporučovat.
V uplynulých dnech rozhořčila libereckou veřejnost zpráva, že došlo ke zneužití
zdi ruprechtického hřbitova, na které byl
mimo jiné vyobrazen i nacistický symbol.
Položme si tedy otázku, zda k tomuto
aktu nezavdala příčinu i nepřijatelná
bagatelizace vyvěšení karikatury s hákovým křížem od vedení města Liberce!
Klub zastupitelů za KSČM

Město vyšlo vstříc Doubským Na fotbalových zápasech
V Základní škole Kaplického v Liberci-Doubí se 3. června
konala druhá veřejná beseda k 71. změně územního plánu
Liberce. Město na základě připomínek občanů upravilo návrh
změny územního plánu a znovu jej představilo.
Redakce
POMYSLNÝ TROJÚHELNÍK mezi
velkoobchodem Makro a ulicemi
Sportovní a Hodkovická skýtá několik hektarů volné plochy, z níž část
je v majetku města. Podle platného
územního plánu jde o pozemky
zastavitelné a jsou určeny k zástavbě
rozsáhlými nákupními centry.
Původní návrh na změnu územního
plánu převáděl část těchto ploch na
hřiště, zeleň, točnu MHD a bydlení.
Návrh přesto nebyl občany při první
besedě ke změně akceptován. Zástupce města, určený zastupitel pro územní
plán a náměstek primátorky pro
územní plánování, Jiří Rutkovský proto
občanům nabídl, že prověří možnost
úpravy návrhu dle jejich požadavků.
Na druhou besedu se v úterý
3. června dostavilo opět zhruba 25
lidí, kterým Jiří Rutkovský ve spolupráci s pracovníky magistrátu z odboru
hlavního architekta prezentoval upravený návrh. „Jak jsem minule slíbil,
projektant prověřil možnost úpravy
návrhu podle vašich požadavků. Byla
například přemístěna plocha veřejné
zeleně, která je navržena podél Sportovní ulice,“ konstatoval Jiří Rutkovský.
Město vyhovělo mnoha požadavkům obyvatel, někteří občané přesto
opakovaně vystoupili s připomínkami.
Ty se točily hlavně kolem zachování
zelené plochy na všech pozemcích,
kde je nyní zeleň nebo alespoň na
všech městských pozemcích. „Jako
určený zastupitel mám od zastupitelů
úkol městské pozemky zhodnotit, takže
pokud mám tento úkol zastupitelstva

splnit, nelze je všechny změnit na nezastavitelné. Také je potřebné zohlednit
zájmy soukromého vlastníka pozemků, firmy OBI, která vlastní pozemky
zastavitelné a má zájem na pozemcích
stavět nebo je jako zastavitelné prodat.
Když nebude změněn územní plán, tak
hrozí, že zde mohou vyrůst další nákupní centra, což by mohl být pro místní
obyvatele skutečně problém. V části
území navazující na dnešní bytové
domy návrh počítá s výstavbou bytových domů o maximálně čtyřech nadzemních podlažích. Výstavbu velkých
obchodních center, kterých se občané
oprávněně obávají, neumožňuje. Vlastník pozemků s návrhem souhlasí,“ konstatoval Jiří Rutkovský.
Během vzrušené diskuse, která
trvala téměř tři hodiny, byly podrobně zodpovězeny dotazy občanů
a na konci zazněl místností potlesk.
„Věřím, že upravený návrh je správný
a s výsledkem bude většina obyvatel v Doubí spokojena. Také by mne
potěšila podpora změny územního
plánu v Doubí při projednávání na
zastupitelstvu, která je nezbytná pro
úpravu stávajícího územního plánu,“
sdělil po skončení besedy v Doubí Jiří
Rutkovský, náměstek primátorky pro
územní plánování, rozvoj a dotace.
Pokud občané Doubí nebudou
spokojeni ani s aktuálně upraveným
návrhem, budou moci písemně uplatnit námitky a připomínky v rámci
veřejného projednání 71. změny
územního plánu ve stanovených termínech dle stavebního zákona.

FC Slovan bez rizika

Jedním ze sportovních areálů, o který se odbor sportu
a cestovního ruchu stará, je areál fotbalového stadionu U Nisy,
kde sídlí fotbalový klub FC – Slovan Liberec.
Redakce
MĚSTO LIBEREC jako vlastník stadionu U Nisy zajišťuje
provozuschopnost areálu.
Nájemce v loňském roce upozornil na závažný problém
areálu – postupný rozpad
skalního masivu, který areál
obklopuje za jižní tribunou.
Postupně se uvolňují kamenné úlomky, i velké bloky, které
dokonce skončily až na hrací
ploše.
Hrozilo nebezpečí, že by mohlo
dojít k uvolnění kusu skály v době
zápasu, kdy se v areálu pohybují tisíce
fanoušků. Pokud by k tomu došlo
v době zápasu, byla by to doslova
katastrofa. Na zajištění masivu byla
vypracována projektová dokumentace, která zajišťovala stabilitu náročným řešením za částku cca 3,5 mil. Kč.
„Částku jsem považoval za neúměrně vysokou, proto jsme nechali
vypracovat geology odborný posudek a na základě závěrů posudku
bylo ve spolupráci s odborníkem
z České geologické společnosti navrženo jiné, stejně účinné ale výrazně
levnější řešení,“ sdělil Jiří Rutkovský,
náměstek primátorky, který na radnici
zodpovídá za odbor sportu a cestovního ruchu.
Posudek byl zadán u České geologické společnosti, která pro veřejnou správu zpracovává geologické
posudky zadarmo. Vypracováním
posudku byl pověřen geolog Mgr. Ing.

Jiří Krupička, který areál neprodleně
navštívil. Navrhl postupné odtěžení
skály v pěti příčných sekcích a vytvoření skalní lavice.
Společně s vedením fotbalového
klubu byla v loňském roce vybrána
aktuálně „horší“ část skály vlevo od
jižní tribuny, v letošním roce bude
dokončena také pravá část skály.
Zakázku zajistila odborná firma
Ekoflora, s. r. o. Náklady činily v loňském roce 544 500 Kč, v letošním roce
bude částka obdobná. Celková cena
za odstranění problému bude menší
než třetina původně projektantem
navrhované úpravy.
„Po dokončení městu ubude jeden
z problémů, které musí jako vlastník
objektů řešit. Vážím si práce technika sportovních zařízení magistrátu
pana Hozáka, který pečlivě spravuje
svěřené objekty a dokáže efektivně
řešit problémy s tím spojené. A vy, fotbalové fanynky a fanoušci, si budete
moci užívat další zápasy vašeho týmu
bezpečně,“ sdělil Jiří Rutkovský.

).
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ODPOVĚDI NA DOTAZY ČTENÁŘŮ
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

V neděli do 15.00 nechte sekačku v klidu! Nechodí vám
V Liberci je od roku 2010 platná Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec
o veřejném pořádku, která mimo jiné stanoví ochranu veřejného pořádku proti hluku.
Mezi trvale obtěžující hluk patří například neúnavný jekot motorové sekačky na trávu
nebo cirkulárky.
Pavel Chmelík
POKUD VÁM pod okny nebo na
sousedově zahradě vřeští přes léto
každou neděli dopoledne cirkulárka
nebo sekačka, určitě toho máte za pár
týdnů plné zuby. Když se takových
neomalených sousedů sejde víc, je to
hotové peklo.
Liberecká vyhláška o veřejném
pořádku o takových případech hovoří
jasně: Každý je povinen zdržet se
o nedělích a o státních a ostatních
svátcích v době do 15.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
K tomu platí o víkendech noční klid od
půlnoci do 8.00 ráno.
Bohužel velká skupina obyvatel
města tento sváteční klid nectí a obtěžuje všechny okolo. „Bydlíme v Dolním

Ztráty
a nálezy
Od 1. 1. 2014 problematiku ztrát a nálezů
upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten, kdo najde ztracenou věc,
je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit
nález obci, na jejímž území byl nalezen.
Nepřihlásí-li se o ni vlastník do tří let od
jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví
obce. Nalezené doklady (občanské průkazy,
cestovní pasy) se předávají vždy na Magistrát
města Liberec. Přihlásí-li se úřadu vlastník
věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem
k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené
věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
Informace k agendě ztrát a nálezů vám
poskytne Ing. Zita Vlková (tel.: 485 244 948).
Seznam naleznete také na www.liberec.cz/
cz/prakticke-informace/ztraty-nalezy/.

Hanychově a mohu napsat, že vyhláška
jako by neexistovala. Neděle a svátky
dopoledne i v pravé poledne, prostě
celý den, je pro některé občany nejvhodnější doba na sekání trávníků,
úpravu živých plotů motorovou pilou
atd. Vím, že v ostatních lokalitách
Liberce je situace stejná, stačí jen, aby
v neděli bylo slunečné počasí a řev
motorové pily jej doplní,” napsala

nám zoufalá čtenářka Libereckého
zpravodaje.
Pokud máte podobné problémy a soused vás neustále obtěžuje
hlukem, například sekačkou na trávu,
porušuje vyhlášku a může být pokutován. Když už není zbytí, obraťte se
například na městské strážníky, kteří
by vaší stížnost měli řešit.
Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci statutárního města
Liberec, pověření zaměstnanci městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou a strážníci Městské policie
Liberec. Za nedodržení povinností
uvedených v této vyhlášce je možno
uložit sankce dle zvláštních právních
předpisů.
Plné znění platné vyhlášky najdete
zde: http://kuc.cz/vu4wf1.

Zpravodaj?

Pokud nedostáváte do své
schránky na území města
Liberec náš Liberecký
zpravodaj, volejte poštu.
Pavel Chmelík
PRAVIDELNĚ DOSTÁVÁME
do redakce stížnosti na nedoručování Libereckého zpravodaje.
Bohužel s nápravou nemůžeme
moc udělat. Magistrát města Liberec, coby vydavatel, tiskne každý
měsíc (vyjma srpna) 45 500 ks
výtisků. To je dostačující počet
pro všechny domácnosti, tedy
pro všechny občanské schránky
v Liberci.

SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 22. DUBNA DO 26. KVĚTNA 2014
155/14

taška s obsahem

26.05.2014

154/14

taštička s obsahem

26.05.2014

152/14

peněženka – Daniel Šída

26.05.2014

151/14

nálezy DPMLJ – peněženka, bunda, klíč, deštník, pytlík s obsahem, fotoaparát, šála

26.05.2014

149/14

kabelky – 4 ks

26.05.2014

148/14

taška s obsahem

22.05.2014

147/14

rodný list – Emílie Baláková

22.05.2014

146/14

nálezy DPMLJ – peněženka (Hana Kallaiová), klíče, klubové karty, brýle, 2 x deštník, náušnice

22.05.2014

145/14

peněženka

21.05.2014

144/14

kniha – Fekete Bársonyban

19.05.2014

142/14

peněženka – Marek Klempár, Kateřina Puľová

15.05.2014

141/14

doklady – Kelly Perejbynisová

15.05.2014

140/14

nálezy DPMLJ – peněženka (Sebastian Uxa, Natálie Hanzálková), 2x batoh, boty

15.05.2014

137/14

doklady – Jiří Kutokov

14.05.2014

136/14

peněženka – Jan Martínek

14.05.2014

133/14

mobilní telefon

130/14

nálezy městské policie – 2x mobil, kapesní nůž, klíče, pamět. mince, řidič. průkaz

06.05.2014

127/14

prsten

06.05.2014

126/14

nálezy DPMLJ – koleč. brusle, 2x deštník, 2x klíče, mikina, taška, peněženka

05.05.2014

125/14

doklady – David Netik

05.05.2014

124/14

peněženka – Josef Badi

05.05.2014

122/14

nálezy ČD – jízdní kolo, trekové hole, kufr, cestovní taška, igelit. taška

30.04.2014

119/14

klíče od vozidla – GMC

28.04.2014

118/14

peněženka – Jan Švoma

28.04.2014

117/14

peněženka

28.04.2014

116/14

doklady – Jindřich Chlevišťan

28.04.2014

113/14

nálezy DPMLJ – deštník 3 ks, sluneční brýle, mobilní telefon

24.04.2014

112/14

doklady – Nataliya Marchyshyn

25.04.2014

110/14

peněženka – Zdenek Makula

24.04.2014

107/14

finanční hotovost

22.04.2014

09.05.2014

Za distribuci je placena Česká
pošta, s. p., která také zodpovídá za to, že každý měsíc najdete
Zpravodaj ve své schránce. Pouze
vaše doručovatelka či příslušný
poštovní úřad může zjednat
nápravu. Pokud se dozvíte vysvětlení typu, že Liberecký zpravodaj
nebyl poště dodán a podobně,
pak se tato tvrzení nezakládají na
pravdě.
S Českou poštou jsme opakovaně nedoručování Zpravodaje
řešili, stížnosti ale neustávají.
Pokud neuspějete se stížností u své doručovatelky, volejte
Českou poštu na telefon 485 246
430. Vždy je nutné oznámit ulici
a číslo vchodu, kterého se nedoručování týká.
Jsou před námi prázdniny
a poště budou vypomáhat brigádníci, kteří jsou řádově méně
odpovědní než řádní doručovatelé. Jako každé léto se proto dá
očekávat, že problémů s doručováním bude více.

DOBROVOLNÍ HASIČI / POZVÁNKY
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Za Machnín vyjíždí do akce devatenáctiletý
mladík i osmašedesátiletý veterán

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Machnín má k dispozici hned dvě hasičské zbrojnice. Jednu si za materiálové pomoci
města Liberce postavili sami. Výstavba, na níž se podíleli všichni členové jednotky, zabrala 9 685 brigádnických hodin.
Jan Vrabec
DEVATENÁCT HASIČŮ různých
odborností ve věkovém rozptylu od
pouhých 19 až do úctyhodných 68 let.
Tak vypadá složení výjezdové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Machnín,
která má k dispozici hned dvě zbrojnice, což je poměrně raritní.
Starší zbrojnice slouží jako šatna,
klubovna a v neposlední řadě garáž
doprovodného automobilu Avia 31,
vybaveného stříkačkou PS 12. Nová
zbrojnice vyrostla na místě bývalé
obecní garáže a Machnínští si ji vybudovali vlastními silami. Za materiálové
pomoci města Liberce objekt přestavěli na garáž pro novou cisternu CAS
15 Tatra 815 Terrno, kterou v roce 2008
dostali od města. „Na této přestavbě
se v průběhu dvou let podíleli všichni
členové,“ konstatoval velitel jednotky
Petr Svoboda.
Kromě již zmiňované techniky má
machnínská výjezdová jednotka k dispozici také vůz Praga V3S, vybavený
pro odpočinek a posílení jednotek při
dlouhodobém vytížení, plně vybaveInzerce

ný přívěsný vozík pro práce na vodě
včetně člunu s motorem a nornou
stěnu pro případ ekologické havárie.
„Loni jsme byli povoláni k sedmnácti výjezdům. Mezi hlavní mimořádné
události, u nichž zasahujeme, patří
pravidelně povodně, a těch bohužel
každoročně přibývá. Naše doposud
největší a nejrozsáhlejší akce se
datuje právě k ničivým povodním
v roce 2010, kdy jsme se podíleli na
pátrání po utonulém, kterého se nám
ve spolupráci s krajskými hasiči podařilo nalézt na území Machnína. Nebyl
to výjezd s dobrým koncem, ale to
se bohužel při naší práci stává. Jen si
všichni přejme, aby takovýchto výjezdů bylo co nejméně,“ poznamenal
velitel machnínské jednotky, která se
stejně jako ostatní pravidelně účastní i taktických cvičení pořádaných
v oblasti města.
Sbor dobrovolných hasičů Machnín
ale samozřejmě netvoří jen výjezdová
jednotka. Aktuálně jej tvoří 61 členů,
konkrétně 38 mužů a 23 žen. „Mládež

už nám bohužel dorostla a dětský oddíl
jsme proto před dvěma lety museli
zrušit. Máme snahu o jeho obnovení,
ale pravděpodobně to bude složité,“

uvedl starosta SDH Machnín David
Gašpar. I tak se ale Machnínští pravidelně podílí na organizaci dětské soutěže
O sv. Floriána ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje
a pravidelně pořádají nebo se podílí
na pořádání společenských akcí typu
pálení čarodějnic, dětský den apod.
Sbor byl založen v roce 1884, takže
letos oslaví jubilejní 130. výročí své existence. „Při této příležitosti pořádáme
v sobotu 28. června 2014 dopoledne
osmadvacátý ročník hasičské soutěže
Memoriál Luboše Petáka a odpoledne
od 12:30 pak velkou společenskou akci,
na které se krom jiného představí různé
složky Integrovaného záchranného
systému, historická technika atd.
Návštěvníci se mohou těšit na praktické ukázky jejich práce a prezentace
vybavení. Pro děti bude připraven
bohatý kulturní program, spousta
atrakcí a soutěží o ceny. Celý program
bude doprovázet živá a reprodukovaná
hudba,“ pozval na jubilejní akci starosta
sboru David Gašpar.

KUPTE SI POHÁR A VYHRAJTE AUTO!

Firma Poháry Bauer, s.r.o., slaví dvacet let na trhu sportovních ocenění. V České republice patří mezi přední dodavatele díky
výhodným cenám, široké nabídce zboží, služeb i moderním technologiím barevného potisku a gravírování.
KAMENNÝ OBCHOD Poháry
Bauer najdou zájemci v Liberci v Chrastavské ulici 327/23.
Jeho velkou výhodou je, že
veškerou nabídku pohárů
a dalších sportovních ocenění je možné si v reálu
prohlédnout a osahat. Ceny
v obchodě jsou přitom úplně
stejné jako při objednání přes
internet a není potřeba platit
za poštovné a obávat se o kvalitu přepravy.
Nejen proto se liberecká
pobočka těší stále větší oblibě
zákazníků. Na prodejně je
totiž tisíce skladových položek
ihned k odběru.
Poháry, dárky a trofeje jsou vhodné
pro kulturní, společenské a sportovní
akce. Ale takový pohár nemusí patřit
vždy jen sportovcům. Ocenit můžete

toho nej kuchaře, bratra, školáka,
zaměstnance, … Trofej nebo medaili
lze darovat k výročí, k narozeninám
nebo také jako památku při odchodu kolegy z práce. Na své si přijdou

i chamtivci toužící po
slávě. Chcete mít doma
pohár za první místo
v atletice? Doběhněte si
do této prodejny.
K dispozici jsou bezplatné oborové katalogy
(fotbal, golf, hasiči, stolní
tenis, chovatelství) a hlavní katalog,
v němž je kompletní přehled všech
ocenění a motivů, ze kterého si
zákazník může vybrat. Díky moderním technologiím laserového řezání,

gravírování a barevného potisku firma
vyrábí také stále více originálních trofejí dle přání zákazníka.
Z čeho je možné vybírat? Obchod
nabízí kromě pohárů a medailí také
plakety, trofeje, figurky, diplomy,
kokardy, emblémy, sošky, talíře, dřevěné pohlednice apod. Firma Poháry
Bauer je například hlavním partnerem
a dodavatelem cen v projektu Nejúspěšnější sportovec roku.
Pouhým nákupem v prodejně
v Chrastavské ulici to pro zákazníky
nekončí. Každoročně se mohou účastnit věrnostních nebo slosovacích
soutěží o hodnotné ceny. Tento rok je
aktuální losovací soutěž o ceny v hodnotě 500 000 Kč, ve které vylosovaný
může získat i osobní automobil!
Telefon 732 516 807
e-mail: prodejnaliberec@pohary-bauer.cz
Chrastavská 327/23, Liberec 460 01
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Škola zadními vrátky
DOVOLUJEME SI vás pozvat
20. června od 14.00 do ZŠ Ještědská
na akci „Škola zadními vrátky“. Cílem je
ukázat školu z jiného pohledu. Těšíme
se na společně strávené odpoledne –
žáci, učitelé, rodiče a kamarádi.

Od 18.00 bude následovat Dedefest
2014, vzpomínka na sbormistra pěveckého sboru Kokrháček Jindřicha Kubu
Jehličku. Vystoupí sbor Kokrháček
a pár písní zazpívá se sborem Heidi
Janků. Více na www.zs-jestedska.cz

POZVÁNKY / SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Program klubu seniorů

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

19. 6. / 14.00

Textil od pravěku do 19.
století. Přednáška ve spolupráci
se Střední průmyslovou školou
textilní.

Bílá klubovna,
5. patro

20. 6. / 10.00

Charles Gounod – Faust a Markétka. Povídání o opeře s Ninou
Vaňkovou.

Bílá a zelená
klubovna,
5. patro

24. 6. / 14.00

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

25. 6. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Angkor Vat – osmý div světa

Cen. klub sen.
3. patro

26. 6. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

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!
UPOZORNĚNÍ: Na červenec a srpen 2014 nebude připravován pravidelný program
pro Centrální klub seniorů, program na září 2014 bude k dispozici koncem srpna.
Po dobu prázdninových měsíců červenec–srpen 2014 bude Centrální klub seniorů ve
3. patře otevřen: pondělí–čtvrtek od 10.00–16.00 hodin, pátek 10.00–14.00 hodin.
Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin.
Pohybem pro radost se o prázdninách nekoná a bude probíhat
až od pátku 5. září 2014 od 13.00 hodin.

Příprava na zaměstnání
CENTRUM KAŠPAR ve spolupráci
s městem Liberec připravuje od podzimu 2014 speciální balíček přípravy
na zaměstnání doplněný o genderovou problematiku trhu práce.
Zájemci si bezplatně vyzkouší praktické situace, se kterými se mohou
potkat při hledání práce. Poznají
nové lidi, kteří se nacházejí v podobné

situaci, zjistí své silné a slabé stránky,
budou moci konzultovat své pracovní
plány s odborníky z různých oborů.
Mimoto získají osvědčené tipy na sladění práce s rodinou.
Více informací na poradna@
centrum-kaspar.cz nebo osobně na
adrese Kašparova 73, Liberec 25 po
předchozí domluvě.

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

Poděkování Krajské nemocnici Liberec
Sdružení dárců krve vyjadřuje
poděkování Krajské nemocnici Liberec – očnímu oddělení pod vedením
prim. MUDr. Petra Bulíře.
Vyhověli naší žádosti a od 1. června
2014 zavedli dvousměnný provoz, kde
nabízí všem pacientům s diagnózou

šedého zákalu výrazné zkrácení
čekací doby na výkon, která se bude
pohybovat kolem 14 dnů.
Dárci krve se na termínu operace
mohou dohodnout na telefonu 485
311 763.

Členové Sdružení dárců krve

Všední starosti sociálního pracovníka obce
Do kanceláře odborné sociální pracovnice vtrhne rozlícený člověk, který na ni místo pozdravu spustí příval urážek za to, že
mu nebyl přidělen městský byt, o který s její pomocí žádal. Nenechá si vysvětlit, že komise z uchazečů vybrala naléhavější
případ. Místo poděkování za pomoc vykřikne nepublikovatelný vulgarismus a vztekle práskne dveřmi. Podobné chování
není mezi klienty oddělení sociálních činností ojedinělé.
Albert Faust, odbor sociální péče
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI jsou při
své práci zvyklí na ledacos, ale stejně
jsou věci, které zaskočí i je. Příkladem je vyhrožování. Když ne přímo
likvidací, tedy alespoň tím, že se
nespokojený klient polije benzínem
a zapálí s cedulí a jménem konkrétního sociálního pracovníka, který se
v jeho pomatené mysli stal synonymem zla a příčinou jeho osobního
selhání.
Bývaly doby, kdy lidé brali návštěvu úřadu do jisté míry jakožto společenskou událost a formalitu, k níž je
třeba přistupovat vážně, tedy být při-

praven a chovat se slušně. Společenské konvence nedovolovaly takové
výstřednosti, jaké se dějí dnes. Opilá,
často i zdrogovaná a agresivní individua vnímají mnohdy půdu Magistrátu města Liberec jako arénu a sociální
pracovníky jako protivníky. Na vysokých školách, které sociální pracovníci absolvovali, však nejsou bojové
sporty hlavním studijním programem, takže se pak pracovníci musí
spoléhat na své zkušenosti, dobrou
rétoriku a v nouzi na tísňový hlásič či
pomoc policie. Návštěva veřejného
prostoru, jakým oddělení sociálních

činností stejně jako ostatní úřady je,
může pro pracovníky, a potažmo
i jiné návštěvníky, přinést mnohé,
nečekané lapálie.
Části klientely kupříkladu skutečnost, že na jejich těle aktuálně
parazituje zákožka svrabová, nečiní
nejmenší problém ani překážku
v tom, zajít si na magistrát s úředníky
poklábosit.
Fakt, že navštívit toto oddělení
může neomezeně kdokoliv, si někteří
svérázní obyvatelé Liberce vykládají
po svém. I přicházejí doprovázeni
odérem intenzity téměř srovnatelné

s razancí chemických zbraní hromadného ničení.
Sociální pracovníci nejsou bohové,
kteří na požádání vykouzlí finanční
dávku pomoci v hmotné nouzi v neomezené výši, zařídí luxusní
apartmán místo ubytovny, ani neumí
udělat zázrak v podobě například
vrácení mobility tělesně postiženému. Jsou však odborníky, kteří se
vám vždy budou snažit co nejlépe
poradit a pomoci v nejrůznějších
životních peripetiích, a budou mít
dobrý pocit, když společně najdete
řešení vašeho problému.

KULTURA / POZVÁNKY
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Open Air Divadla F. X. Šaldy
Komorní sbor Akcent letos
koncertuje i soutěží v zahraničí
Osmnáctičlenná liberecká vokální skupina Akcent letos
naplánovala dva důležité zahraniční zájezdy. V květnu
vystoupila ve švýcarském Heerbruggu, v červenci se pak
zúčastní prestižní soutěžní přehlídky pěveckých sborů na
zámku Porcia v rakouském Spittal an der Drau.
Aneta Galata Hrbková

Již tradičně si na začátek léta připravilo liberecké Divadlo F. X.
Šaldy nevšední zážitek v podobě Open Air – představení pod
širým nebem.

PRO LETOŠNÍ rok zvolilo na Letní
scéně Eurocentra v Jablonci nad
Nisou dokonce dva večery, z nichž
jeden nás ještě čeká.
Open Air je příležitostí i pro ty,
kteří už tato představení viděli v Šaldově a v Malém divadle. Jedinečná
atmosféra divadla hraného pod
širým nebem skýtá vždy výjimečný
divácký zážitek.
Ke konci června, konkrétně 24. 6.,
navštíví Eurocentrum v Jablonci nad
Nisou úspěšné představení Revizor,
které v libereckém divadle nazkoušel režisér Ivan Krejčí. Tato komedie
nabízí i po mnoha letech stále aktuální pohled na řadu nešvarů současnosti. V případě nepřízně počasí se

program přesune do Velkého sálu
Eurocentra.
Vstupenky lze zakoupit v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a v síti
Ticketstream. V předprodeji se prodávají za 190 Kč, v den akce za 220
Kč. Studenti, žáci ZUŠ, ZTP mají slevu
50 %.

Zpěváci Ještědu v Galerii
KOMORNÍ SBOR Akcent působí na
liberecké scéně již dvanáctým rokem.
Původně vznikl jako sbor absolventů
Gymnázia a SOŠPgŠ Jeronýmova
v Liberci. Právě tato škola pravidelně
pořádá studentské výměny s Kantonschule Heerbrugg, z čehož se zrodila
myšlenka, aby se Akcent svým vystoupením podílel na oslavách otevření
nové části školní budovy švýcarských
partnerů. U příležitosti cesty sboru
do Švýcarska se pak uskutečnila i dvě
další celovečerní vystoupení, kromě
Heerbruggu i v St. Gallenu.
Akcent se zároveň připravuje na
soutěž sborového zpěvu, která se uskuteční počátkem července ve Spittal an
der Drau v Rakousku. V mezinárodní
konkurenci se střetne například se
sborem z Indonésie, Kolumbie ale
i sousedního Slovenska. Sbor bude
soutěžit ve dvou kategoriích – klasická
či moderní sborová tvorba a lidové
písně. Kromě toho se utká o cenu za
nejlépe nastudovanou povinnou
skladbu a cenu publika.

Akcent Liberec má za sebou již
řadu úspěchů. Jsou mezi nimi například Grand Prix mezinárodního festivalu Prague Voices 2012 (včetně ceny
za zajímavou dramaturgii a ceny za
vynikající dirigentský výkon) a vítězství na festivalu Jirkovský písňovar
v roce 2010.
Z koncertů bylo jedním z nejprestižnějších vystoupení v rámci akce
DIALOG 2011 v německém Augsburgu,
kde sbor reprezentoval město Liberec.
V témže roce Akcent natočil a pokřtil
první CD „Play it!“.
„Mnohé z našich aktivit se daří
uskutečňovat i díky přispění sponzorů – institucí i jednotlivců. Pomoc
prostřednictvím grantů nám v minulosti poskytlo statutární město Liberec
nebo Nadace Preciosa. Prostory na pravidelné zkoušky nám zase zapůjčuje
Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova.
Získané podpory si velmi vážíme, bez
ní by fungování sboru nebylo v současném rozsahu možné,” uvádí Václav
Ježek, člen rady sboru.

Petr Kadlas, člen výboru Pěveckého sboru Ještěd, o. s.
NA SVATOJAKUBSKÉ cestě v údolí
mezi Ženevou a Annecy nemůžete
minout městečko Beaumont proslulé svými sýry. Nedaleko od něj leží
Chable. A právě odtud přijede 13. 7.
do Liberce pěvecký sbor Chorale du
Chable.
Tento překvapivě velký sbor zpívá,
jak se na horaly sluší, s nasazením
skladby od renesance přes folklór až
po současnou tvorbu.

Sbor přijíždí do České republiky
na Dvořákův festival a pro koncert
v Liberci nastudoval i několik písní
v češtině. Pokud chcete sbor vidět
a setkat se s jeho členy, přijďte 13. 7.
v 18.00 na společný koncert sborů
Chorale du Chable a Ještěd do Galerie Lázně v Liberci. Pokud se chcete
přidat ještě dříve, zveme ke společnému přípitku na vrcholu Ještědu cca
v 11 hod a pěší sestup dolů.

Slavnosti v Žitavě

MĚSTO ŽITAVA slaví v tomto roce
20. výročí Městských slavností,
a zároveň hostí 18. saský den rodiny.
Slavnosti se budou konat od 20. do
22. června 2014 ve Weinau (stadion)
v Žitavě. V sobotu vystoupí legendární kapela Karussell z dob DDR
a v rámci Saského dne rodiny písničkář Gerhard Schöne.
Pátek, 20. června
Slavnostní zahájení 20. městských
Putování od Vyhlídkové věže slavností s hudebním programem
Lidových sadů přes hravý les až na a tradičním narážením pivních sudů.
Libereckou výšinu.
Sobota, 21. června
„Slavnost kultur” pořádá komise
4. července–9. srpna
pro cizince v ZOO (Tierpark Zittau)
LETNÍ KINO 2014
Karussell – hudba naší generace
promítání filmů pod širým nebem
kultovní rockové skupiny a skupina
na Zahradě Lidových sadů
Phoss
Celý program najdete na
Romantický slunovrat – oheň
www.lidovesadyliberec.cz

V Lidových sadech...
Sobota 21. června, 10.00–14.00
Dětský koutek
TVOŘÍME V DĚTSKÉM KOUTKU
Udělejte radost výrobkem pro zvířátka v liberecké zoo. Další workshopy: zaplétání copánků, malování na
obličej, figurky z těsta aj.
Úterý 24. června, 9.00–17.00
Vyhlídková věž – DVĚ VĚŽE

Pokud jste letos ještě nebyli ve francouzských Alpách na
lyžích, tak máte přesto jedinečnou šanci se s nimi potkat.

Přenos utkání Německo–Ghana
Zvláštní událostí 18. saského dne
rodiny je akce „Rodina od A do Z“
od 9.30 do 17.30 hodin.
Pestrý program pro malé a velké
na jevišti s písničkářem Gerhardem
Schöne.
Cca 70 her a soutěží, např. lanové
centrum (nízké lano) a »parkur
důvěry«, na jevišti bude program
o odvaze a týmovém duchu
AOK Cirkus – manéž se otevře
programem „Mrkve, děti, senzace“,
cirkus o výživě a pohybu s mnoha
zajímavými informacemi a radami
pro rodiče a děti (pozn. AOK je zdravotní pojišťovna).
Neděle, 22. června
Show s tancem, hudbou a artisty.
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Liberecké lyžařské areály Ještěd a Vesec se
stanou častěji dějišti světových pohárů
Memorandum, které by mělo zajistit větší využití libereckých sportovních areálů pro
pořádání vrcholných soutěží, podepsali v květnu zástupci statutárního města Liberec,
akciové společnosti Sportovní areál Ještěd a Svazu lyžařů České republiky.
Zuzana Minstrová
OD DOHODY si zástupci města a SAJe
slibují, že vyšší počet světových pohárů
přinese také větší propagaci města
Liberce, a s ní i příliv turistů.
Za město podepsala memorandum
primátorka Martina Rosenbergová,
za SAJ předseda představenstva Petr
Černý a za Svaz lyžařů ČR prezident
Lukáš Sobotka.
Smlouva vytyčuje spolupráci
v oblasti tréninkové přípravy reprezentantů a sportovních oddílů sdružených ve svazu lyžařů na sportovištích
vybudovaných v rámci pořádání MS
2009, a dále návrat vrcholných závodů

světových pohárů na závodiště. Prvním
hmatatelným výsledkem bude světový pohár ve skocích na lyžích, který se
uskuteční na Ještědu po sedmi letech
v únoru příštího roku.
„Je dobře, že oba naše sportovní areály najdou díky spolupráci se
svazem lyžařů větší využití. Světové
poháry jistě přitáhnou do Liberce
početnou skupinu diváků, kteří zde
budou utrácet svoje peníze, a to je
další plus pro město. Memorandum
tak napomůže i rozvoji cestovního
ruchu,“ řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

Jak doplnil ředitel společnosti SAJ
Jan Svatoš, memorandum navazuje
na spolupráci se svazem lyžařů, započatou už v minulosti. „Svaz lyžařů
je vrcholným lyžařským orgánem
v republice, pomůže nám přitáhnout
do areálů zahraniční týmy, a tak učinit
Ještěd i Vesec ještě atraktivnější, než
tomu je dosud,“ zdůraznil. Svaz lyžařů
ČR se současně v memorandu zavazuje,
že bude přispívat paušálem dvě stě tisíc
korun bez DPH na přípravu areálů pro
zimní i letní sezónu. Za to bude moci
více využívat obou sportovišť ke svým
tréninkům.

Závodníci si ve Vesci sáhli až na dno
O posledním květnovém víkendu si užilo extrémní závod Spartan Race ve sportovním
areálu ve Vesci na šest tisíc odvážlivců z Česka i zahraničí. Podívaná to byla i pro diváky.
Nedělní elitní závod odstartovala primátorka města Liberce Martina Rosenbergová.
Jan Král
VE VESCI se běžel Sprint, tedy
nejkratší typ závodu Spartan
Race, který otevřel letošní sezónu
v České republice. Na závodníky
čekala přes 5 kilometrů dlouhá
trať plná nástrah. Zdolat museli
15 náročných překážek, například
podlézání překážky z ostnatého
drátu, šplh, požární skok, brodění se v bahně, vysoké zdi, kluzké
stěny či skluzavku do bahenní
lázně. Jak sobotní, tak i nedělní
závod suverénně ovládl několikanásobný vítěz Peter Žiška ze
Slovenska.
Odvahu, odolnost, sílu a týmovou
spolupráci. To vše museli prokázat
účastníci závodu Reebok Spartan Race.
Odvahu našel i olympionik ze Sochi,
liberecký rodák Dušan Kožíšek, který
se rozhodl okusit zdolání veseckého
areálu jinak než na běžkách. V týmu
společně po boku s českým vlajkonošem z olympiády v Londýně Petrem
Koukalem a Davidem Svobodou,

medailistou z Londýna, hájil barvy
Noci na pomoc. Projekt s heslem „Společně proti osudu“ tentokrát pomáhá
nemocnému malému Patrikovi, který
trpí vzácným Costello syndromem.
V obou dnech si mohly zazávodit
také děti, a zažít tak svůj pocit slávy.
Ani je pořadatelé neušetřili blátivého
dobrodružství.
„Jsem rád, že se mi za dobu mého
působení ve společnosti Sportovní

areál Ještěd, a. s., která
se o vesecké sportoviště
stará, podařilo probudit
v něm život. Akce, které se
ve Vesci konají, lákají v průběhu celého roku deseti
tisíce návštěvníků. Staráme
se, a myslím že úspěšně,
aby se u nás nezastavil
čas a abychom návštěvníkům nejenom z Liberce
chystali neustále nové
formy zábavy. Ostatně tím
pomáháme městu, jehož
vize by měly být stejné – zatraktivňování
místa, kde žijeme,“ uvedl po náročném
víkendu ředitel SAJ Jan Svatoš.
Spartan Race je přední světový
překážkový závod založený bývalými
členy námořní pěchoty Velké Británie
a fanoušky extrémních sportovních
akcí. Závod vznikl v roce 2010 s jednoduchým cílem: vytvořit seriózní výzvu
pro odhodlané sportovce, kteří hledají
alternativní vytrvalostní závod.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 26. června od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE
WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

O pohár
primátorky
JEDNOU Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
soutěží v požárním útoku na území
města Liberec je hasičská soutěž
O pohár primátorky města Liberce. Letos se uskuteční v sobotu
28. června ve Sportovním areálu
Vesec.
Aby byla soutěž ještě lákavější,
byla pojata jako noční. V současné době je již zařazena do seriálu
hasičských soutěží FIRE NIGHT CUP,
závodí sportovní družstva žen,
mužů a výjezdové jednotky.
Start noční soutěže je plánován
na 22. hodinu, vyhlášení vítězů
proběhne v ranních hodinách
následujícího dne.

Reklama, která
v Liberci funguje

45 500

výtisků každý měsíc

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 27. června
LIBERECKỲ
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrá
tu a v Městském informačním centru.

