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Kateřina po roce opět v Liberci

benátská noc

Benátská noc v Liberci
vypukne ve čtvrtek 26. 7.

Parkování a regulaci dopravy při
premiérové Benátské noci ve Vesci
řešili zástupci pořadatele, města
a správce sportovního areálu.
Nejvíce se řešilo, aby organizační
opatření co nejméně narušovala
běžný provoz a život obyvatelů
Vesce a okolí. 
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kontrola. Kateřina z Redernu se svojí družinou přijela v sobotu 9. června dopoledne na zahájení tradičního Libereckého
jarmarku. Pozdravila poddané a jala se kontrolovat poctivost trhovců. Jarmark doplnila řada vystoupení včetně představení
Divadla F. X. Šaldy s názvem Co Jessenius nečekal pojednávající o první veřejné pitvě.
Foto Pavel Chmelík

výlety na kole

Město ušetří téměř 30 milionů ročně

Začíná seriál několika tipů
na zajímavé cyklovýlety.

Do konce letošního roku bude známo, kdo se v Liberci postará o veřejné osvětlení. Rada
města totiž v květnu vypověděla smlouvu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., která se
o osvětlení ulic a světelné křižovatky starala od roku 2006.
Pavel Chmelík
Zefektivnit a zlevnit chod
města tak, aby zůstala zachována
kvalita a rozsah služeb, vedlo radu
města k přehodnocení smluvního
vztahu s dosavadním správcem veřejného osvětlení a světelné signalizace
na křižovatkách, společností Eltodo.
Město jí za správu celého systému
včetně investic do rozvoje zaplatí
ročně zhruba 63 milionů korun.
Na začátku letošního roku vedení
města uložilo odboru správy veřejného majetku zpracovat vyhodnocení
plnění smlouvy. Odbor měl za úkol
také navrhnout opatření, která by

vedla ke snížení ročních nákladů na osvětlení. V této věci byla společnost
zajišťování dohodnutých služeb. „Bylo několikrát vyzvána k nápravě. Dosud
zjištěno, že společnost Eltodo porušuje však k nápravě nedošlo, a proto rada
města rozhodla o odstoupení od
smlouvy ke konci letošního roku.
„Místo 63 milionů korun
Tato možnost dává městu prostor pro
bude město platit novému výběr nového poskytovatele služeb
správci, který by měl Eltodo a dodávek ještě před zánikem smlounahradit od 1. ledna 2013, vy,“ vysvětluje náměstek primátorky
dopravu, rozvoj a technickou inframaximálně 35 milionů.“ pro
strukturu Lukáš Martin.
smlouvu. Jednalo se hlavně o nedodáPůvodně uzavřená smlouva s Eltoní nové dopravní ústředny. Předmětem dem byla platná do roku 2021. Město
smlouvy je totiž i obnova světelných se proto chystá na možný soudní spor.
signalizačních zařízení a veřejného

Pokračování na straně 6.

První z výletů je do Oldřichova
v Hájích. Je vhodný i pro méně
zdatné cyklisty a rodiny s dětmi.
Minimální vybavení je trekové
nebo horské kolo – trasa vede
i po nezpevněných komunikacích
a cestách. 
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Nedávno jsem měla tu čest popřát jedné z nejstarších obyvatelek Liberce, stoleté Emilii Veverkové z Horního Růžodolu. Byly to příjemně dojímavé
okamžiky a přiznám se, že jsem se nemohla ubránit
myšlenkám na to, co vše paní Veverková (nejen)
v Liberci prožila.
Když se narodila, vládl nám ještě císař František Josef I., když jí byly dva
roky, vypukla první světová válka. Liberec v době jejího dětství vypadal
jinak než dnes.
Prožila a zažila změnu Liberce uplynulých sta let, jeho proměnu, kterou
prošel po vzniku Československa, prožila v něm okamžiky, kdy zde „fungoval“ Deutschböhmen – s vlastní proněmeckou vládou a měnou, ale také
slávu první republiky, obsazení nacistickým Německem a jeho opětovné
osvobození.
Právě druhá světová válka narušila do té doby šťastný život paní Veverkové a jejího manžela, významného novináře a politika RNDr. Josefa Veverky. Kvůli svému demokratickému přístupu a odmítání nejprve nacismu,
a posléze komunismu, byl doktor Veverka opakovaně vězněn. Celkem
sedmnáct let na něj jeho žena musela čekat, zatímco byl politickým
vězněm. Musela se starat o celou svou rodinu, mimo jiné také o čtyři děti,
perzekuovaná oběma režimy, které do historie naší země tak neblaze
zasáhly. Když jejího manžela na zásah britské Labour Party propustili,
zbývalo jim jen šest let společného života, než Josef Veverka zemřel.
Ani odchod nejbližšího člověka ale v této dámě nezlomil její životní
optimismus a elán. Doslova se probojovala rok za rokem, až se dočkala
v roce 1989 pádu totalitního režimu. Mohla konečně svobodně dýchat,
pracovat, žít. Mohla konečně svobodně vzpomínat na odkaz svého manžela a na osud nejen svůj, ale vlastně celého českého národa. V roce 2004
vydala paní Veverková knihu pamětí, která by měla být inspirací pro
všechny ty, kdo mají pocit, že poznali, co je to těžký či nespravedlivý život.
John F. Kennedy před téměř padesáti lety napsal knihu Profily odvahy.
V ní popisuje osud osmi statečných senátorů USA. Ptám se často sama
sebe, zda nám podobná kniha o lidech, kteří se stali hrdiny nikoli díky svým
válečným zkušenostem nebo jiným statečným činům, neschází. Zda víme
a známe ty, kdo se stali hrdiny prostě jen tím, jak statečně a hodnotně žili
svůj „běžný“ život, jak se dokázali vyrovnat s tím, co na ně osud přichystal.
Liberecká rodačka a patriotka Emilie Veverková by si v takové knize jistě
zasloužila čestné místo.
Jsem proto ráda, že jí mohu prostřednictvím těchto stránek ještě jednou
poblahopřát za všechny obyvatele Statutárního města Liberce. Věřím, že
stejně jako pro mne, je inspirací také pro další obyvatele našeho města.
A byla bych ráda, kdyby se stala inspirací především pro jeho nejmladší

obyvatele.

Martina Rosenbergová

Omezení provozu na
registru vozidel !

Z důvodu spuštění nového Centrálního registru vozidel (CRV) ministerstvem dopravy bude ve dnech od 27. června do 7. července 2012 omezen
provoz oddělení registru vozidel v budově Uranu na třídě 1. Máje v Liberci.
V těchto dnech nebude možné na úřadu provádět změny do registru vozidel.
Období státních svátků a volných dnů využilo ministerstvo dopravy pro přechod
na nový systém záměrně, aby omezilo dobu nutné odstávky na minimum. Nový
systém by měl být plně v provozu od pondělí 9. července 2012.
Stanovený termín omezení provozu je zatím předběžný, vzhledem k složitosti
celé operace je možné, že dojde k drobné změně.

Myslí na to, co je hezké
Sté narozeniny oslavila ve středu 30. května
Emilie Veverková z Liberce – Horního Růžodolu.
Jan Král
Na svůj vysoký věk
neztrácí veselá prababička sedmnácti pravnoučat
dobrou náladu a chuť do
života. Dodnes se zajímá
o dění ve svém okolí
i ve světě, což dokazuje
i její stálé členství v libereckém Klubu seniorů.
Pravidelně také sleduje
politickou situaci. Jak
sama říká, myslí hlavně
už jen na to, co je hezké na světě.
Emilie Veverková se narodila v roce
1912 v Liberci. Pracovala jako učitelka, vychovala čtyři potomky a rodina
se jí za tu dobu rozrostla o osm
vnoučat. Život přitom neměla vůbec
lehký. Po šťastném mládí a svatbě
přišel tvrdý pád. Její manžel, novi-

nář a politik RNDr.
Josef Veverka, byl
za svůj nekompromisní postoj vůči
nacistům a později komunistům
několikrát vězněn.
Emilie Veverková
tak zůstala v součtu
17
let
sama
a rodinu navíc
tehdejší režim perzekuoval. Z vězení byl Josef Veverka
propuštěn v roce 1964. O sedm let
později zemřel.
Emilie Veverková se rozhodla svůj
trpký životní příběh sepsat. V roce
2004 vydala autobiografickou knihu
s názvem Znovu bych mu ruku
podala.

Pomohla zraněné ženě
Evu Peřtovou, která v lednu pomohla zraněné seniorce na
autobusové zastávce, přijala na radnici primátorka Martina
Rosenbergová a osobně jí poděkovala.
Jan Král
Jednadevadesátiletou Zdenu
Emingerovou srazil na terminálu Fügnerova bezohledný spěchající pasažér.
Upadla a zlomila si pravou nohu.
Pomohli jí až lidé, kteří v mrazech
sundali své bundy a kabáty, stařenku do nich zabalili ze všech stran
a počkali na příjezd sanitky. Mezi nimi
byla i Eva Peřtová z Liberce.

O nešťastné události se mohli
dočíst lidé v Libereckém zpravodaji, kde primátorka žádala obětavé
občany, aby se přihlásili, a mohla jim
tak poděkovat. To se nyní, po čtyřech měsících, také stalo. Skromná
Eva Peřtová se přitom sama přihlásit nechtěla, udělala to za ní až její
dcera.

Placená inzerce

Bezrámový systém Optimi-Kvadro

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Výhody systému:
Minimalizace tepelných ztrát
Ochrana proti hluku, prachu, sněhu
Překážka proti vniknutí
Snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany
Nevyžaduje údržbu
Záruční lhůta 5 let!
Dodací lhůta: 4–5 týdnů po uzavření smlouvy
Certifikovaný systém č. CO/C–100–2000/P
Dodavatel ve vašem regionu:
JAN HANUŠ – OPTIMON
Tel./fax: 485 108 240, mobil: 603 168 652
Dubový Vrch 319, 460 15 Liberec 15
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Fotopasti
na zloděje
Jan Král
Prevenci kriminality v Liberci
posílí takzvané fotopasti. Městská
policie je nainstaluje na místa, kde
často dochází ke krádežím nebo
vandalismu, a kam zároveň současný
kamerový systém nedohlédne.
Fotopasti pomůžou jednak v prevenci, ale také mohou přispět k případnému dopadení pachatele. Město
Liberec získalo na tento projekt, který
iniciovala městská policie, dotaci od
ministerstva vnitra ve výši 35 tisíc
korun. Náklady jsou 39 500 korun.
Nenápadné fotoaparáty, které
dokáží zachytit pohyb i ve tmě, pořídí
snímek a poté odešlou textovou
zprávu na mobilní telefon městské
policie. Ta informaci vyhodnotí a případně pošle na místo hlídku. Umístění fotopastí bude policie měnit.
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krátce
Budoucnost v zoo
Prezentace nového vstupu do
liberecké zoo pro veřejnost se koná
20. června 2012 od 16.00 v zasedací
místnosti č. 11 historické budovy
radnice.

Stěhování odborů

Ve dnech 25. 6.–29. 6. budou
z důvodu stěhování odboru správy
veřejného majetku a Komunitních
prací z Masarykovy ul. do Liebiegovy vily odbory uzavřeny. Proběhne
i stěhování oddělení komunálních
služeb, ekologie a veřejné zeleně
z budovy radnice do Liebiegovy vily.

Syner školám

Stovky dětí z devatenácti libereckých škol zaplnily 24. května
areál ZŠ Dobiášova, kde se utkaly
ve sportovně-vědomostní soutěži
SYNER školám. Letošní 9. ročník
odstartovali v tradičním skoku do
dálky dva úspěšní sportovci – fotbalista Slovanu Liberec Jan Nezmar
a skokan na lyžích Roman Koudelka.

Přípravy na Benátskou
Logistiku parkování a regulaci dopravy při premiérové
Benátské noci ve Vesci řešili zástupci pořadatele, města
a správce sportovního areálu.
Pavel Chmelík
Benátská noc v Liberci vypukne poprvé ve čtvrtek 26. července
a potrvá přes víkend do neděle 29. 7.
Pořadatel festivalu Pavel Mikez předložil plány na rozmístění pódií a hlavně
dopravní studii s přehledem parkovišť.
S majiteli pozemků došlo k dohodám o plochách, kde budou parkoviště. Parkování a uzávěry se řešily
především tak, aby opatření co nejméně narušovala běžný provoz a život
obyvatelů Vesce a okolí.
Pořadatel proto 20. června
v 17.00 plánuje v hlavní budově
veseckého areálu setkání s obyvateli, kde by jim odpověděl všechny dotazy a vysvětlil organizační
opatření.
Celkem bude k dispozici na čtyři
tisíce parkovacích míst. Hlavní uzávěra komunikace začne za kruhovým
objezdem na silnici do veseckého
areálu. Tam také budou zřízena dočasná parkoviště. Jedna z ploch, s kapacitou kolem tisícovky stání, bude
u rychlostní silnice ve směru od Prahy.
Za vjezd do oblasti parkovišť zaplatí
návštěvníci za jedno auto jednorázový
poplatek 100 Kč.

„Předpokládáme, že na Benátskou
noc dorazí deset až patnáct tisíc lidí.
Třetina přijede autem, což je zhruba tři
tisíce vozů, třetina autobusem a třetina vlakem. Toto rozložení ukázal průzkum mezi návštěvníky,“ uvedl Mikez.
Liberečané a diváci, kteří přijedou
vlakem, budou moci využít bezplatné
kyvadlové autobusové dopravy. Linka
bude jezdit každých 15 minut z terminálu Fügnerova přes nádraží ČD
a končit bude na asfaltovém parkovišti
sportovního areálu. Každý den festivalu
je také po skončení produkcí zajištěn
odvoz. Festivalové autobusy pojedou
též z pražského Černého mostu.
Jedním z velkých témat, o která se
zajímají především pravidelní uživatelé
areálu a místní obyvatelé, je úklid. Po
velkých open-air festivalech zůstává
totiž mimořádné množství odpadků.
Zástupci města ujistili, že o to se postarají technické služby. K výrazně menšímu
nepořádku přispěje též další novinka
– zálohované kelímky na pivo. Dalším
opatřením bude oplocení areálu.
Jubilejní 20. Benátská noc se uskuteční od čtvrtka 26. do neděle 29. čer
www.benatskanoc.cz
vence.
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Oslavy 2012
Ještědu
30. 6. – 1. 7.
Na vrcholu Ještědu proběhne jubilejní 10. ročník Oslav Ještědu.
V sobotu na návštěvníky čeká v nejvýše položeném kině u nás promítání filmu Alois Nebel (www.aloisnebel.cz), následuje koncert kapely
Priessnitz, neděle je věnovaná výjezdu autoveteránů.
Přichystány jsou workshopy, dětský koutek, výstavy, komiksy, prohlídky hotelu. Nechybí ani tradiční výkonnostní soutěž vynášení
pivních sudů na Ještěd. U příležitosti této akce je vyhlášena výtvarná
soutěž s tématem komiks. Akci moderuje Marcela Augustová.
Projekt byl podpořen v rámci Fondu malých projektů Cíl3 Evropského fondu pro regionální rozvoj Euroregion Nisa.

www.oslavyjestedu.cz

Výzva k podání žádostí

o poskytnutí finančních prostředků
na podporu recyklace odpadů
z rozpočtu Statutárního města Liberce

O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby, nestátní organizace, spolek,
sdružení (dále jen žadatelé) nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství na
podporu veřejně prospěšných aktivit, týkajících se recyklace odpadů v Liberci,
s prokazatelným přínosem pro rozvoj ekologického smýšlení obyvatel města
Liberce.

Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele je 50 000 Kč
Vyplněný formulář předá žadatel osobně na podatelnu magistrátu nebo zašle
poštou na adresu: Statutární město Liberec, Odbor správy veřejného majetku,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec. Žadatel předloží žádost o finanční dotaci
na předepsaném tiskopise žádosti do 30. 6. 2012.
Podrobné informace jsou na ww.liberec.cz. Tel. 485 243 456, 485 243 452.

Placená inzerce

Navštivte nás na
Hlávkově 691 v Liberci

KUCHYNĚ
KOUPELNY
SKŘÍNĚ
POKOJE
www.labernkop.cz
www.koryna.cz

Sleva 8% na kuchyňský a jiný nábytek
při předložení tohoto inzerátu.

8%

4
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Bezpečně do školy

Hledali společné kořeny

Den Země jsme prožili v barvách duhy. Letos jsme se
zaměřili na dopravní situaci v okolí školy.

Učitelé a žáci ZŠ 5. května v Liberci byli poslední dva
roky zapojeni v mezinárodním projektu “Po stopách
podstávkových domů”. Partnery byly školy z německého
Freitalu a polské Bogatynie.

Hana Gdulová, ZŠ Švermova Liberec
Úkolem bylo zmapovat
nebezpečná místa a navrhnout řešení, jak nebezpečí
omezit. Projektu předcházel
průzkum, ze kterého vyplynulo, že 86 % žáků chodí
do školy pěšky, 10 % by jich
chtělo jezdit do školy na kole,
10 % do školy dojíždí a 4 % by
zvolila jinou možnost.
Zjistili jsme také, která místa
jsou z jejich pohledu v okolí školy
nebezpečná a žáci je zmapovali
a zdokumentovali. Taktéž o nich diskutovali a navrhovali vhodná řešení
problémů.
Současně probíhalo i měření průjezdnosti aut v okolí školy. Žáci vytvářeli statistiku průjezdnosti a pohybu

chodců ve Švermově
ulici a zjišťovali, zda
se dodržují pravidla
bezpečnosti.
Menší děti si upevňovaly učivo o dopravních značkách, vyráběly masky ve tvaru
dopravních značek
a městský strážník
dohlížel nad jejich
cyklistickými dovednostmi.
Na závěr Dne Země vyvěsili žáci
osmé a čtvrté třídy na plot plakáty
s dopravní tématikou. Bylo velmi
zajímavé pozorovat chodce, jak se
o plakáty zajímali, a řidiče, jak zpomalovali, aby si plakáty mohli prohlédnout.

Placená inzerce

Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.

www.jachta.com • tel.: 604 809 688

JAK SE ŽIJE V ŘÍŠI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA „JAK SE ŽIJE V ŘÍŠI VÍLY IZERÍNY“ | VOLNÁ MALBA ČI KRESBA FORMÁT A3
kategorie: do 8 let a 8–12 let | vernisáž a dětský den 6. října 2012, 13.00–16.00 hod Jizerka – Sklárna
Práce přijímá Renata Van Vleet poštou na adrese:
> Turistický region Jizerské hory, Podhorská 22, 46601 Jablonec nad Nisou
nebo osobně po předchozí dohodě tamtéž.
Dále můžete své práce odevzdat v následujících informačních centrech:
> Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou
> Kulturní středisko, nám. T. G. Masaryka 638, Smržovka
> Informační centrum, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant
Uzávěrka přihlášek je 10. září 2012, další informace na info@jizerky.cz a www.jizerky.cz

Pavel Kos, ZŠ 5. května
Žáci tří sousedních zemí hledali společné kořeny prostřednictvím
studia podstávkových domů. Najdeme je v saské Horní Lužici, Dolním
Slezsku a v severních Čechách. Byly
postaveny na přelomu 15.–16. století
a jsou kulturním dědictvím evropské
dimenze.

Dnes ovlivňuje tato architektura
trojmezí Polsko–Německo–Česko
a vytváří speciální ráz krajiny, ve
které se po staletí ovlivňovaly jak
národy, tak i jejich kultury. Zachování
podstávkových domů je úkolem pro
budoucí generace.
V rámci dvouletého projektu bylo
realizováno pět výjezdů do Německa a pět výjezdů do Polska, kterých
se zúčastnilo 34 učitelů a 86 žáků.
Navštívili nejen města partnerů, ale
za podstávkovými domy vyjížděli
také do zajímavých lokalit. Snad
největší dojem zanechalo městečko
Grossschőnau v SRN, kde je péče
o staré domy patrná na každém kroku.
Naopak velmi smutně působí podstávkové domy v polské Bogatynii,
které byly značně poničeny povodní

v roce 2010. V rámci projektu navštěvovali žáci nejen podstávkové domy,
ale také muzea a různé zajímavé přírodní lokality.
Žáci tří zemí společně vytvářeli
výtvarná díla, vyhledávali informace
o podstávkových domech, pracovali
s grafickými počítačovými programy a vzájemně si vyměňovali
své výtvory a zjištěné poznatky.
Učitelé pak měli možnost poznat
se se svými zahraničními kolegy,
prohlédli si partnerské školy
a nahlédli do vyučovacích hodin
při vzájemných hospitacích.
Společný dvouletý projekt byl
završen návštěvou polské Bogatynie 27. května v den otevřených
dveří podstávkových domů. Naposledy se zde setkali žáci tří zemí, aby
společně podpořili akci na podporu
obnovy vodou zničených podstávkových domů města Bogatynie. Mezinárodní projekt končí, ale navázané
přátelství zůstává.
Koordinátoři projektu již vytvořili projekt nový, tentokrát na téma
moderních technologií, které používají mladí lidé. Nezbývá než doufat,
že téma zaujme porotu a projekt
bude vybrán k realizaci.
Projekt byl financován z prostředků Evropské unie v rámci programu
Comenius.

Tajný výlet
Na Základní škole v Ještědské ulici pořádají každoročně ve
spolupráci se SRPDŠ několik akcí. Jednou z nich je tradiční
tajný výlet.
Jiřina Medvedíková, ředitelka ZŠ Ještědská
Devadesát dětí s pedagogy
a rodiči vyjelo v sobotu 5. května na
hrad a zámek Staré Hrady. Prohlédli
jsme si zámecké pohádkové sklepení
a hradní pohádkovou půdu. Cestou
se děti potkaly se strašidýlky, skřítky,
čerty, čerticemi a dalšími pohádkovými bytostmi. Všichni byli okouzleni.
Po prohlídce jsme odjeli do Sed-

mihorek a pěšky jsme pokračovali po
krátkém okruhu se zastávkami na nádherných vyhlídkách do Českého ráje.
Dalšími společnými akcemi je
podzimní noční pochod na Pláně,
maškarní ples, velikonoční a vánoční
dílny. Spolupráce mezi školou a rodiči
se projevuje jako velmi užitečná, vzájemně se poznávající.

neseďte doma
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Hurá na koupaliště!

Liberecká přehrada. Jediná rozlehlejší pláž leží na pravém břehu, v blízkosti
hráze, a nabízí všechny základní služby.
Koupání je na vlastní nebezpečí.
Koupaliště Sluníčko nabízí vyžití
pro celou rodinu. Jsou k dispozici dva
bazény, hřiště, dětský koutek a podobně. Otevřeno je do září, základní vstupné je 60 Kč.

www.koupalisteslunicko.cz
Na koupaliště Vápenka v Hanychově
dojedete jednoduše tramvají. Zázemí
je vybavené, nechybí brouzdaliště.
Základní vstupné je 70 Kč.

www.koupaliste-liberec.cz
Vodní nádrž v Autokempu Pavlovice
letos nabídne osvěžení už za 20 korun.
Příjemné prostředí se zázemím a pohodlnou možností parkování nabízí koupání na vlastní nebezpečí.

www.autokempliberec.cz
Pozvolný vstup do vody a travnaté

pláže nabízí vesecký rybník Tajch.
Zázemí tam není, ale je to ideální místo
pro výlet na kole spojený s koupáním.
Koupání je na vlastní nebezpečí.
Plavecký bazén na Tržním náměstí
bude přes léto otevřen pouze do 15.
července. Oblíbená sluneční louka je
z důvodu výstavby uzavřena. Celodenní vstupné je 130 Kč. Odstávka potrvá
až do začátku září 2012, termín otevření
bude ještě upřesněn. Datum bude zveřejněno na webu města a v médiích.
Nicméně stavba nového závodního
bazénu pro mládež bude městu předána 4. září.
www.bazen-info.cz
Pokud by počasí přece jenom nepřálo, zajděte do Aquaparku Babylon.
Nabízí vše, co si náročný milovník vodních hrátek umí představit. Základní
vstupné na celý den je 320 Kč.

www.centrumbabylon.cz

Všechny dobré věci jsou
vždy tři! Buďte při tom!
Sobota 30. června od 9.00 do 16.00 na náměstí v Žitavě
Stejně jako v předešlých dvou
letech se i letos uskuteční SAMSmarkt
- mezinárodní trh produktů z Polska,
Česka a Německa - , který je charakteristický svou nabídkou čerstvého
a rozmanitého zboží.
Tento trh pořádá město Žitava ve
spolupráci s Mezinárodním vysokoškolským institutem Žitava. Na trhu
by měly být nabízeny především čerstvé produkty a řemeslnické výrobky
z oblasti trojzemí, ale také typické

regionální pokrmy a nápoje. Kromě
toho je naplánován bohatý kulturní
program, který jistě pobaví malé
i velké návštěvníky.
Lákadlem letošního ročníku je
„obrovská pikniková louka“ přímo
v areálu tržiště. Zde si návštěvníci
budou moci zapůjčit deky a v pohodlí konzumovat zakoupené zboží,
vychutnávat vychlazené nápoje a při
tom všem ještě sledovat doprovodný
program.

Joueur d’orgue de Barbarie de Liberec – 3ème Festival International d’orgue de Barbarie à Liberec (CZ)

Pavel Chmelík

Liberecký flašinetář – třetí mezinárodní festival flašinetářů v Liberci

L I B E R E C KÝ

Š I N ETÁ Ř
F L3. A
ročník mezinárodního festivalu
15.8.16:00
Zahájení festivalu
před libereckou radnicí
16.8. 9:00
Hra na flašinet v centru Liberce –
Plaza centrum, Benešovo nám.,
Soukenné nám., Pražská ul.,
Moskevská ul.
16.8.14:00
Flašinetářský workshop,
výstava Kramářských písní
a obrazů, koncert flašinetářů
v Severočeském muzeu
16.8.16:00
Zakončení festivalu
a koncert flašinetářů
v Severočeském muzeu
17.8.16:00
Prohlídka expozic Severočeského
muzea a města Liberce

Partneři
festivalu:
The
Organ
Grinder of Liberec – 3rd International Barrel Organ Festival in Liberec (CZ)

Placená inzerce
The Organ Grinder of Liberec – 3rd International Barrel Organ Festival in Liberec (CZ)

Reichenberger Drehorgelspieler – das dritte internationale Drehorgelfestival in Reichenberg (CZ)

Druhá polovina června a zvláště začátek prázdnin má být
ve znamení tropických dní. Pokud předpovědi vyjdou,
můžeme se těšit na příjemné chvíle na libereckých
koupalištích. Připravili jsme pro vás jejich stručný přehled.
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ANKETA

ŠKOLKA

Vážení rodiče předškol áků,
přichyst ali jsme pro vás anketu, ve
které bychom rádi znali váš názor na
otázku:

Vyhovuje vám většinová provozní
doba mateřských škol v Liberci do
16.30, nebo byste uvítali její prodloužení do 17.00?
na
Svůj názo r nám můž ete naps at
.cz,
erec
t.lib
istra
mag
ta@
e-mail: anke
kách
vyplnit anketu na webových strán
čit na
města www.liberec.cz nebo doru
rec
podatelnu Magistrátu města Libe
ice.
radn
vě
budo
v historické
.
Uzávěrka ankety je 13. července 2012

PROVOZNÍ DOBA MŠ DO 16.30

17.00

« Město ušetří téměř

30 milionů korun

Dokončení z titulní strany.
„Předpokládáme, že dojde
k finančnímu vypořádání. Náklady
případného soudního sporu závisí
na procesní pozici města (zda žalobce či žalovaný) a jejich následná
úhrada závisí na našem úspěchu.
I přesto jsme přesvědčeni, že touto
změnou město dokáže potřebné
služby zajistit a přitom výrazně ušetřit,“ upozorňuje náměstek Martin.
Náklady případného sporu spočívají zejména v soudním poplatku a v
ceně právního zastoupení. Nejsou
vyloučeny ani další náklady, například na znalecké posudky.
Rada města zároveň s výpovědí
schválila nový systém zajišťování
správy a investiční činnosti v oblastech veřejného osvětlení a světel-

ných signalizačních zařízení na
odboru správy
veřejného majetku. Pokud bude
tento systém
Lukáš Martin
přijat, vznikne pro
tuto činnost nové oddělení.
Současně město pracuje na přípravě výběrových řízení na nového
správce veřejného osvětlení. Předpokladem je, že místo dosavadních 63 milionů korun bude město
novému správci, který by měl Eltodo
nahradit od 1. ledna 2013, platit
maximálně 35 milionů.

aktuální zprávy

www.LIBEREC.cz

Novou školku v Ruprechticích ozdobí děti
Po transparentním výběrovém řízení, ze kterého vzešla vítězně firma AWEA, již nic nebrání dlouho očekávané výstavbě
nové školky ve Věkově ulici v liberecké čtvrti Ruprechtice.
Pavlína Stránská
Několik desetiletí staré a již notně opotřebované budovy v havarijním stavu ustoupí
moderní mateřské škole z kontejnerových komponentů.
Na obrázku je budoucí podoba školky, která
však není konečná. Na ní se totiž budou podílet
samy děti, které exteriér ozdobí svými výtvory.
Obrázky, které namalují, se přenesou na síťovi-

nu, jež bude pokrývat průčelí
budovy.
Dveře nové školky se dětem
otevřou již pro příští školní rok.
Smlouvu s vítěznou stavební
firmou již posvětilo i Zastupitelstvo Statutárního města
Liberec.

Elektřina bude pro Liberec levnější o 3 miliony
Přes tři miliony korun ušetří město Liberec a jeho příspěvkové organizace nákupem elektrické energie na komoditní burze.
Podobně nakoupí plyn, kancelářské potřeby a spotřební materiál pro všechny své organizace. Ušetří tak další miliony korun.
Pavel Chmelík
Dosud platilo, že
každá organizace města
byla samostatnou jednotkou z hlediska účtování
cen elektřiny. Celkem se
jedná o 360 odběrných
míst, a i když vše zastřešuje
město Liberec, platila zde Jiří Šolc
pravidla pro maloodběratele.
„Jen za elektřinu, bez poplatků
za přenos, utratí městská skupina každoročně téměř pět milionů
korun, a to bez dopravního podni-

ku, technických služeb
a areálu na Ještědu.
Byli jsme přesvědčeni, že hromadným
nákupem elektrické
energie výrazně ušetříme. A předpoklady se
potvrdily,“ říká ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc.
Pro co nejvýhodnější cenu se Liberec spojil s dalšími městy a obcemi na
Liberecku. „Kdybychom se nespojili,
dosáhli bychom menší slevy. Takto se

nám podařilo pro Liberec ušetřit
více jak tři miliony korun a pro
ostatní města dalších 800
tisíc,“ vysvětluje náměstek
Jiří Šolc.
Na burze se licitovalo o celkových
8,7 gigawatt hodiny na polovinu
letošního a celý příští rok. U nízkého
napětí, což je většina odběrných míst
v Liberci, bylo dosaženo úspory 39 %,
u vysokého pak 21 % z původních
cen elektrické energie.
Při tomto způsobu nákupu je

možné elektřinu nakupovat
kdykoliv znovu. Velmi výhodné se ukázalo spojení města
s dalšími obcemi a není
vyloučeno, že se napříště
spojenectví rozšíří.
Podobným způsobem, tedy hromadnými nákupy na elektronických
burzách, může město ušetřit při
nákupu dalších energií, třeba plynu,
ale i spotřebního materiálu, papíru
a kancelářských potřeb, školních
potřeb a dalšího.

rozvoj města
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Chceme sdílet zkušenosti, chceme komunikovat, chceme společně přispět ke kvalitě života ve městě

Zapojte se do formování budoucnosti Liberce
Všude se najdou lidé, kteří jsou ochotni se účastnit veřejného života, kultury, akcí a záleží jim na vzhledu města, jeho prostředí, a zachování
všech funkcí, které dělají město městem.
Je ale i plno těch, kteří se o své město nezajímají, nechtějí pomoci, ale zároveň mu neškodí. Někteří lidé se se svým městem vůbec neztotožní
a svým chováním naopak škodí, ať už třeba poškozováním veřejné zeleně, veřejných prostor, rozbíjením mobiliáře, nebo jen nevhodným chováním.
Jak z toho ven? Pojďme více aktivovat první skupinu, zapojit i druhou a co nejvíce potlačit tu třetí, jak i v dalších městech vyzývají odborníci na
urbanismus a rozvoj měst.
Zapojte se do přípravy návrhů budoucího
rozvoje města. Pomozte, aby nešlo jen o plány,
ale o konkrétní akce. Aby se město stalo příjemným místem pro život, vzdělávání, práci
a atraktivní pro návštěvníky i pro ty, kteří vytvářejí pracovní příležitosti.
Pokud máte navíc profesní znalosti v některé z oblastí, jako je architektura, veřejný prostor, urbanismus, životní prostředí, inženýrské
sítě, péče o zeleň, sociální oblast, informační
společnost, vztahy s okolními městy, cyklodoprava, MHD, podnikání nebo „jen“ máte zájem
o své město, neváhejte.
Chceme sdílet vaše zkušenosti, chceme
komunikovat, chceme společně přispět ke
kvalitě života v našem městě.

Na základě reakcí a vašeho zájmu budeme
sestavovat odborné i laické pracovní skupiny,
které pomohou s rozvojem města. Nezůstaňte
doma, zapojte se, pojďte nám pomoci!

na danou oblast rozvoje složenou z odborné
a laické veřejnosti.
Budeme společně analyzovat slabé stránky
města, budeme hledat, v čem je Liberec silný,
budeme se snažit identifikovat rizika a minimalizovat je, budeme hledat nové příležitosti,
jak zvýšit kvalitu života ve městě. Pokusíme se
společně naplánovat budoucnost.
Připravujeme komunikační strategii celého
procesu plánování- tedy kdy a jak projednávat,
s kým, co, jak často, jakým způsobem, prostě
celé je to o tom, jak zapojit veřejnost do spolurozhodování o městě.
V dalším Zpravodaji dostanete zprávu, jak
dopadla Anketa 10 P – 10 největších problémů
města očima veřejnosti.

Začíná etapa aktualizace strategie, která již
nenaplňuje cíle a opatření schválená naposledy
v prosinci 2007. Změnilo se vnější okolí, vnější
podmínky, ale i vnitřní prostředí města.
Město znovu založilo Komisi pro rozvoj
a strategické plánování, která bude politicko
řídícím orgánem procesu. Její členové budou
schváleni nejpozději v červnu 2012. Dále
připravujeme založit pracovní skupiny nejen
z úředníků magistrátu a městem zřízených
a založených společností, ale i pracovní skupiny

Zaregistrujte se jako „zainteresovaná osoba“ pro přípravu aktualizovaného strategického plánu rozvoje! Chcete-li být zváni osobně na jednání,
chcete-li dostávat novinky a vědět o dalších krocích, chcete-li vědět, co

se děje, co tým chystá, neváhejte a na mailovou adresu:
aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz se přihlaste pod
heslem „Zainteresovaná osoba“ a uveďte svůj mail, telefon, jméno.

Co nejvíce trápí liberecké občany?
Rozhodli jste o 10 největších problémech ve městě. Celkem jsme dostali 572 anketních lístků, z toho 173 jich bylo vyplněno
prostřednictvím internetu. Svůj názor vyjádřilo 346 žen a 226 mužů. Od studentů středních škol jsme získali 198 dotazníků.
Dana Štefanová
Původní obava, že budou odpovídat jen starší
občané, jak tomu při podobných akcích bývá, se
nepotvrdila. Po oslovení ředitelů středních škol
jsme získali i názory mladších.
Nejmladší občan, který se zamyslel nad Libercem, byl čtrnáctiletý a vyplnil formulář na internetu. Nejstarší ženou byla paní Věra, které bude
letos 90 let. Kromě vyplněného anketního lístku
napsala i krásný dopis, za který jí velmi děkujeme,
ačkoli její poslední věta není pro ty, kdo se starali
a starají o město, zrovna pochvalná: „...končím, je
mi smutno, jsem stále soběstačná, bez nemoci, do
města raději nechodím, je to k pláči…“ Nejstaršímu
muži, kterému ještě není Liberec lhostejný, je 89
let.
Poklona patří dříve narozeným, kteří píší své
názory e-mailem. Je vidět, že v obsluze techniky
za mladými nezaostávají.
Naše anketa vyšla i ve zpravodaji Žitavy, chtěli
jsme získat také názory návštěvníků ze sousedního Německa, kteří často navštěvují naše město
a mohou vidět problémy Liberce jinýma očima.
Pokud někdo zareaguje, budeme o tom v Libereckém zpravodaji informovat.
Z ankety 10P jsme získali přes 460 identifikovaných problémů. Protože některé byly detailně

největší problémy města podle hlasování
Top

Oblast problému – popis

Hlasy

1

Nepořádek ve městě

358

2

Žebráci, bezdomovci a nepřizpůsobiví občané

293

3

Problémy MHD (drahé jízdné, nevhodné intervaly,
přecpané vozy, chování řidičů, zastávky)

271

4

Nedostatek a rušení zeleně, parků, malá údržba

264

5

Slabá cyklo-infrastruktura a chybějící in–line dráha

176

6

Daň z nemovitosti

126

7

Nedostatek míst v MŠ

125

8

Jáma na Perštýně a nevyužitý prostor po Textilaně

120

9

Parkování v Liberci

103

10

Nedostatek a vybavenost odpočinkových ploch

98

11

Problémy týkající se městské policie a PČR
– bezpečí a kriminality, nezájem strážníků

89

12

Velké množství obchodních center

89

13

Nevyužité objekty v Liberci – brownfields
(kromě Perštýnu a Textilany)

78

14

Nedostatek kulturních akcí, malá podpora kultury

77

15

Psí exkrementy a chování pejskařů

71

16

Chybějící veřejné WC

61

17

Málo sportovišť, hřišť a ploch pro veřejnost

56

18

Málo koupališť a špatně vybavená stávající

46

19

Prostor mezi terminálem, OC Forum a OC Delta

41

zaměřené na díru v konkrétní silnici nebo chybějící chodník na určitém místě či nespokojenost s konkrétní osobou na radnici, pokusili
jsme se zobecnit do okruhů, které vnímáte jako
ty nej. A protože anketa má sloužit jako první
z mnoha k aktualizaci strategie rozvoje města
a vytvoření akčního plánu, který určí, co dělat
v příštích 3–4 letech, na co se hlavně zaměřit,
aby se nám kvalitněji ve městě žilo, pracovalo
a podnikalo, sestavili jsme žebříček 10 TOP
problémů a dalších 9, které budou v rezervě.
Pokusíme se pracovat se všemi názory
a problémy, které jsou řešitelné. Některými
se město může zabývat, některé jsou na nás
všech. Něco nevyřešíme, je to nevratné, ale
můžeme se vyvarovat dalších podobných
rozhodnutí v budoucnu, jako je například
výstavba obchodních center.
Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili,
za názor. Někdy se to nečte dobře, ale rozhodně tato anketa není poslední. Začneme se ptát
konkrétněji veřejnosti v deseti vytipovaných
top oblastech, budeme sestavovat týmy ze
zástupců občanské i odborné veřejnosti, které
by měly pomoci realizačnímu týmu sestavit
plány rozvoje.
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dopravní a sportovní komise rady
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komise rady města
Statutární město Liberec má celkem desítku komisí, tedy poradních orgánů rady města. Rada zadává členům
komisí úkoly a zpětně očekává doporučení, jaká učinit rozhodnutí. Na stránkách Libereckého zpravodaje je
postupně představíme a poodkryjeme, čím se zrovna zabývají.
Seznam komisí a členů na http://kuc.cz/jzi9sb

Doporučení předchází široká diskuze
Uzavřít či neuzavřít Revoluční ulici? Obnovit semafory na křižovatce u nádraží?
Těmito otázkami se na květnovém jednání komise dopravy zabývali její členové.
Pavel Chmelík
Debata o vzniku pěší zóny
v Revoluční ulici je dnes již ukončena. Rada města rozhodla o tom,
že ulice zůstane po rekonstrukci
uzavřena pro individuální automobilovou dopravu.
„Toto řešení doporučila radě
i dopravní komise a já jsem se s ním
plně ztotožnil. Předcházela tomu
odborná diskuze podpořená názory
dopravních specialistů, průzkumy
a sčítání dopravy i původní záměr
projektu revitalizace Soukenného
náměstí,“ říká předseda dopravní
komise, náměstek Jiří Rutkovský.
V neposlední řadě radní věnovali
pozornost anketě, v níž se občané
mohli vyjádřit pro jednu z variant.
V letošním roce se totiž objevily připomínky obchodníků sídlících v Revoluční ulici a na Soukenném náměstí, kteří
požadovali zachování průjezdnosti.
Anketa dopadla nerozhodně.

A co vedlo členy dopravní komise
k doporučení Revoluční uzavřít?
Členové komise vyslechli údaje
o dopravním zatížení (průjezd cca
1 000 vozidel denně) a závěry dopravního specialisty odboru hlavního
architekta Vladislava Rozsypala – uzavřením Revoluční ulice pro automobilovou dopravu nehrozí v okolí rapidní
nárůst dopravy ani dopravní kolaps.
„Jsem rád, že došlo k měření
dopravy, protože nám to potvrdilo,
že uzavřením ulice nezpůsobíme
žádné problémy,“ uvedl člen komise,
zastupitel Tomáš Hampl.
Vedoucí odboru dopravy Pavel
Rychetský dodal, že prakticky žádný
z argumentů pro zachování průjezdnosti Revoluční nebyl potvrzen.
Komise se v květnu zabývala také
dlouhodobě nefunkčními semafory
u budovy vlakového nádraží v Nákladní ulici. Světelná signalizace je tam přes

dvacet let stará a od
roku 1997 nefunkční.
Správce komunikací
stojí před rozhodnutím, jestli ji zprovoznit
nebo zcela odstranit.
Podle vyjádření
odboru dopravy by
její oprava a násled- David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného majetku
Magistrátu města Liberec.
Foto Pavel Chmelík
né obnovení funkčČlenové komise se podrobně
nosti dopravní situaci v uzlu u nádraží
a návazně na křižovatkách Žitavské seznámili s dopravní situací a jedulice nijak nezlepšilo, spíše naopak.
nomyslně nedoporučili obnovení
„Je prokázáno, že spuštění světel- řízení dopravy světelnou signalizací.
né signalizace by dopravu zkompli- Zároveň zdůraznili nutnost zabývat se
kovalo. Pokud bychom chtěli světel- řešením celého přednádražního proné řízení dopravy obnovit, byla by storu, zejména bezpečností chodců.
Dopravní komise se schází jednou
to nákladná záležitost a nevyhnuli
bychom se majetkoprávním opera- měsíčně. Jednání se pravidelně účastní
cím. V návrhu na řešení situace je též cca 20 osob, ať už členů nebo hostů
možnost jednoduše upravit ostrůvky z řad odborné veřejnosti, DI policie,
pro bezpečnější přecházení,“ uvedl Českých drah, dopravního podniku,
Pavel Rychetský.
zpracovatelů územního plánu atd.

Bojují o peníze pro sportovce
Optimální využití volných hodin pro sportovní kluby a veřejnost na sportovištích městského stadionu, rozdělení prostředků
ze sportovního fondu a kontrola sportovních akcí podporovaných městem – to jsou základní úkoly sportovní komise.
Pavel Chmelík
Titul Evropské město sportu
2012 zavazuje. Vědoma si toho je také
sportovní komise Rady města Liberec.
Její předseda, radní Roman Šotola,
nemá ale snadnou situaci. Městský
rozpočet je napjatý a aktuálně je na
stole přerozdělování příjmů z hazardu. O osudu cca 10 milionů korun by
mělo rozhodnout zastupitelstvo.
Příspěvky pro sportovní kluby na
jejich provoz i drobné investice jdou
ze sportovního fondu. Díky němu
mohou oddíly pořádat oblíbené
a tradiční akce. „Sport je také velmi
účinnou prevencí a nabízí smysluplné
využití volného času mládeže. Proto
je tak důležité investovat do menších
oddílů a rozvoje. Jde o vytváření mož-

bojujeme proto, aby se nám
děti neflákaly po ulicích.
V současné době řadě rodin
chybí peníze. Ale možnosti
sportovat mají mít všichni
a město k tomu musí pomoci
vytvářet podmínky,“ podotýká Roman Šotola, který
upozorňuje na další rozměr
podpory sportu – tím je
atraktivní Liberec pro turisty
a návštěvníky města.
Na květnové jednání
Roman Šotola.
Foto Pavel Chmelík
sportovní komise byl přizván
ností pro děti, které se ve sportovních předseda liberecké ČSTV Vladimír
oddílech naučí přijímat sportovní Boháč. „Zvláště menší sportovní kluby
aktivity jako běžnou součást života. se nachází ve složité situaci. Jsou závislé
Za peníze pro sportovní organizace na penězích od obcí a měst. Proto je tak

důležité, jak bude naplněn sportovní
fond Liberce,“ uvedl mimo jiné Vladimír
Boháč. Z jednání komise vyplynulo, že
největší problém bude s financováním
drobných investičních akcí.
„Předpokládám, že většina peněz
z hazardu do fondu přijde. V minulosti
minimálně 60 procent vždy končilo ve
sportu. Nyní jsme asi na polovině rozpočtu. Záleží, jak budou přerozděleny
příjmy z hazardních her, které by měly
do sportovního fondu jít. Velký otazník
je především u prostředků na drobné
investice. Pokusíme se je vybojovat.
Podporu máme v náměstkovi pro sport
a územní plánování Jiřím Rutkovském
i u paní primátorky,“ říká předseda
sportovní komise Roman Šotola.

na návštěvě
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Ženy mezi rotariány – poprvé k výročí
Jméno von Liebiegů je s Libercem bytostně spjato. Jako správní podnikatelé nezapomínali na
lidskou vzájemnost a humanismus. Činnost rotariánů spočívá ve službách potřebným, bylo proto
symbolické, že Liebiegové stáli také u zrodu libereckého Rotary Clubu, který letos oslavil 75. výročí.
Pavel Chmelík
Rotary Club Liberec založili
a v roce 1937 získali Chartu Rotary
International významné osobnosti
Liberecka jako například bratři Theodor a Johann Liebiegové, výrobce
koberců ve Vratislavicích Heinrich
Ginckey, policejní ředitel Stanislav
Benda a 17 dalších německých a českých osobností kraje.
Po záboru československého
pohraničí v r. 1938 byla činnost RC
zakázána a obnovena nemohla být
ani po válce za vlády komunistů.
Činnost RC pod názvem Rotary Club
Liberec – Jablonec nad Nisou byla
díky pomoci rakouských a německých RC obnovena až od roku 1992.
Původně čistě pánské společenství byznysmenů a osobností
různých oborů bylo při slavnostním
dubnovém libereckém shromáždění
v Liebiegově vile narušeno. Jednalo se ale o narušení příjemné, do
libereckého Rotary Clubu byly totiž
poprvé přijaty ženy.
Došlo také na připomenutí historie včetně té nedávné. Služba
potřebným byla v RC Liberec – Jab-

Liberečti a jablonečtí rotariáni
lonec nad Nisou
v rámci své globální spolupráce
naplněna projekty
se zahraničními rotariány zorjako například zříganizovali i několik mezinárodzení vzdělávacího
ních výměn mládeže, včetně
a terapeutického
ročních zahraničních studijních
centra „Tábor“ pro
pobytů gymnazistů.
tělesně postižené
Prezident RC Liberec a Jabv Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou,
lonec nad Nisou Doc. Ing.
vybavení středisVojtěch Pražma, CSc. převzal
ka pro tělesně
u příležitosti výročí klubu
postižené Alvalida
od guvernéra Districtu 2240
Doc. Ing. Tomáše Langa, CSc.
nábytkem, rehabinejvyšší rotariánské vyznalitačními pomůcmenání „Paul Harraris Fellow“
kami a nezbytnou
technikou, finanční
zřízené na počest zakladatele
pomoc ústavům
Rotary International (vzniklo
tělesně postižených Prezident RC Liberec a Jablonec n. N. Vojtěch Pražma a guvernér již v roce1905 v Chicagu).
Foto Pavel Chmelík
v Raspenavě, Hodko- Districtu 2240 Tomáš Lang.
vicích a Jedličkově
V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují
ústavu v Liberci, modernizace vyba- pomoc rotariánů
špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí.
vení kuchyně a prádelny v Domově Districtu 2240
Členům a členkám Rotary nabízejí kultivovaný životní styl
pokojného stáří v Chrastavě cca za (Česká a Slovenpodle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další
260 000 Kč a dar 6 elektricky polo- ská republika) po
rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami
a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně
hovacích lůžek se stolky v hodnotě povodních v roce
ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá
2010 obcím na
cca 240 000 Kč.
utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda:
Za zmínku stojí také pomoc rota- Frýdlantsku v hod„Service Above Self“ (Služba je nad osobním zájmem).
riánů. Samostatně pak je viděna notě 1 244 000 Kč.

Nizozemský Amersfoort inspiroval
V dubnu uskutečnila pracovní skupina magistrátu návštěvu partnerského města Amersfoort v Nizozemí. Cílem bylo získat
nové poznatky a zkušenosti v oblasti sociální, cestovního ruchu, městské architektury, dopravy a její bezpečnosti.
Miluše Charyparová
Vzhledem k různorodosti
témat měli členové delegace individuální program. Kromě jednání se
specialisty amerfoortského magistrátu byly zorganizovány i prohlídky
atraktivních míst ve městě.
Amersfoort je po architektonicko-urbanistické stránce velmi zajímavým městem. Má kruhové historické
jádro, které bylo v minulosti obehnáno dvojími hradbami a vodními
kanály. Urbanisticky se jedná o ucelený tvar, který není nijak narušen
novodobou zástavbou. Vzhledem
ke stáří (Amersfoort byl založen před
více než 750 lety) je historické jádro
chráněno a v případě jakékoli dostavby jsou nové stavby přísně posuzovány a navrženy tak, aby nerušily, ale
naopak dotvořily charakter ulice. Na
centrum navazuje luxusní zástavba

bytových domů či vil z režného zdiva. U některých staveb
jsou chráněné doškové střechy, které přispívají k malebnosti prostředí, i když jejich
udržování je složité a velmi
nákladné.
Neméně zajímavé poznatky získali odborníci v oblasti
dopravy. Nizozemí je známé
masivním využíváním a podporou cyklistiky a Amersfoort
není výjimkou. Cílené budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu je součástí budování nových čtvrtí a komunikací. Je
zřejmé, že rovinatý terén (nejvyšší
„kopec“ ve městě je ve výšce 46 m),
příjemné klima a podpora cyklistiky
se odráží na poměru užívání druhů
dopravy, ve které až padesát pro-

cent obyvatel upřednostňuje právě
kola. Nutno dodat, že cyklisté, které
značně chrání i pravidla silničního
provozu, jsou velmi dominantní
a zejména chodci se musí mít na
pozoru.
Ze sociální oblasti je třeba
vyzdvihnout témata jako péče

o seniory, práce s menšinami
a dobrovolnická činnost, která
je v Amesrfoortu organizovaná a podrobně propracovaná. Pro představu čtenářů
uvádíme fakt, že celá třetina
obyvatel města se věnuje dobrovolnické činnosti v rozmanitých oblastech, a to včetně
studentů, kteří odpracují 30
hodin ročně. Jeden z dobrovolníků v důchodovém věku se
návštěvníkům věnoval během
prohlídky města a poskytl jim
mnoho cenných informací především z historie.
Z hlediska cestovního ruchu tak
Amersfoort jistě stojí za návštěvu.
Toto malebné středověké a živé město
bezesporu okouzlí každého návštěv
www.vvvamersfoort.nl
níka.
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zadáno pro zastupitele
Rubrika Ring je zadána pro členy Zastupitelstva města Liberec, kteří zde vyjadřují své názory na dění v Liberci.
Názory nejsou redakčně upravovány a za jejich obsah je vždy odpovědný podepsaný autor. Názory zde uvedené
nevyjadřují stanoviska vedení Statutárního města Liberec ani Magistrátu města Liberec.

Hazard v Liberci – co nám brání nalézt řešení?
Asi není potřeba se vzájemně ubezpečovat, že hazard a obecně gamblerství jsou závažným problémem
současné společnosti. Je to problém, který nevyřešíme mávnutím kouzelného proutku.
Tomáš Hampl, člen zastupitelského klubu ODS

O problematice hazardu je nutné
diskutovat a najít řešení napříč politickými stranami i celou společností.
V podobných případech je praxí
osvědčené, že jednoduchá řešení
nefungují. Prohibice nás nezbaví
alkoholiků, zákaz prostituce nás
nezbaví nevěstinců a zrušení heren
nás nezbaví hazardu.
Od listopadu loňského roku jsme
svědky „velkolepého“ tažení Změny
pro Liberec (ZpL) proti hazardu
v Liberci. Opakované bezhlavé
předkládání návrhu úplného zákazu
hazardu v našem městě není proje-

vem odhodlanosti řešit situaci, je to
projev bezbřehého populismu, jehož
jediným cílem je ukázat „my se snažíme, oni nám v tom brání“.
Kvůli tomuto přístupu jsme ztratili
půlrok. Za tu dobu jsme se dokázali
„zbavit“ pouze několika herních míst,
která byla na seznamu heren pouze
takzvaně do zásoby. Aktivních heren
se systémové opatření města téměř
nedotklo. Bohužel…
ODS vždy deklarovala, že si je
vědoma negativních důsledků hazardu, ale hlavně nevhodnosti umisťování heren v centru města. Proto jsme

opakovaně vyzývali k široké diskuzi
nad tímto tématem mezi stranami
v zastupitelstvu s cílem dojít ke
konsensu, kde herny mohou a kde
nemohou být. Z vlastní zkušenosti
musím s politováním konstatovat, že
se ZpL diskutovat nelze. Domnívám
se, že snahou ZpL není problematiku
vyřešit, ale udržet jako politické téma.
ZpL navrhuje jako první krok obecný
zákaz hazardu, ve druhém kroku pak
chce diskutovat a vybrat místa, kde
hazard umožní. ODS naproti tomu
přijde logické v prvním kroku diskutovat a vybrat místa, kde hazard

umožníme, a ve druhém kroku zakázat hazard tam, kde jej nechceme.
Krom logičnosti námi navrhovaného řešení hovoří v náš prospěch
další argument. Nevěříme totiž, že
v případě plošného zákazu hazardu,
bude ZpL před krajskými volbami
ochotna realizovat i ten druhý, méně
populární krok. A představa nelegálních hazardních doupat, s veškerými
kriminálními riziky s tím spojenými,
je pro ODS nepřijatelná. Proto vyzýváme koalici i opozici: pojďme se
skutečně hazardem zabývat a nalézt
řešení.

Ředitelé základních a mateřských škol
Podle novely školského zákona platné od 1. ledna 2012 byla na místa ředitelů škol, pokud jsou ve funkci šest a více let,
vypsaná výběrová řízení.
Pavel Chmelík
Zřizovatelem mateřských
a základních škol je město Liberec,
které se muselo zákonu podřídit,
stejně jako ostatní města nebo kraje
v případě středních škol.
Většina konkurzů na ředitele ZŠ
v Liberci již proběhla a většina ředitelů základní škol ve svých funkcích
zůstává. Vyměnili se pouze tři a některým končí funkční období až za rok či
dva (ti v přehledu uvedeni nejsou).
V případě mateřský škol je situace
podobná, s tím, že do data uzávěrky
Zpravodaje ještě třináct konkurzů
neproběhlo.
Ze známých výsledků přinášíme
přehlednou tabulku ředitelů potvrzených nebo nových.

V souladu se zákonem č. 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, vypsalo Statutární město Liberec konkurzy
na obsazení funkcí ředitelů základních a mateřských škol s předpokládaným nástupem 1. srpna 2012.
•

ZŠ Lesní 575/12

•

MŠ „Nad přehradou“	Lucie Opalecká

•

ZŠ Ještědská 354/88	Andrea Gardoňová

•

MŠ „Rosnička“

Alice Langerová

•

ZŠ Švermova 114/38

•

MŠ „Klubíčko“

Lenka Janečková

•

ZŠ Na Výběžku 118	Jarmila Plachá

•

MŠ „Korálek“

Vladimíra Jurigová

•

ZŠ Husova 142/44

Blanka Reindlová

•

MŠ „V zahradě“

Vlasta Tesařová

•

ZŠ a MŠ Barvířská 38/6

Miloslav Kuželka

•

MŠ „Sluníčko“

Petra Čermáková

•

ZŠ Křížanská 80	Radek Vystrčil

•

MŠ, Stromovka 285/1

Jana Kubíčková

•

ZŠ Sokolovská 328

Ludmila Moravcová

•

MŠ „Delfínek“	Iveta Blažková

Jiří Dvořák
Jarmila Hegrová

•

ZŠ a ZUŠ Jabloňová 564/43

Konkurz probíhá

•

MŠ „Kamarád“

•

ZŠ Broumovská 847/7

Vladimír Bůta

•

MŠ „Jizerka“	Jana Šindelářová

•

MŠ „U Bertíka“

•

ZŠ Aloisina výšina 642

Jaroslav Vykoukal

•

ZŠ Dobiášova 851/5

Ivo Svatoš

Milena Choutková
Dana Jeništová

•

ZŠP a ZŠS Orlí 140/7

Dana Studničková

•

ZŠP Gollova 394/4

Jaroslava Hajduková

Označené školy mají nové ředitele.

•

ZUŠ Frýdlantská 1359/19

Tomáš Kolafa

U ostatních byla funkce potvrzena

•

ZŠ Oblačná 101/15

Konkurz probíhá

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

zasedací místnost č. 11
v historické budově radnice

čtvrtek
28. června v 15.00

hasiči radí
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Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí,
zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují sta milionů korun.
Iva Michalíčková, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, držte se následujících rad:
•
•
•

•
•
•

•
•

Na požárech v domácnosti má velký podíl
lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny
těchto požárů patří nedbalost při kouření,
neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm
v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté
jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané
bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití
hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny
vybavením z materiálů, které se snadno vznítí
a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého
množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě
toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob
při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma
v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť
i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí
může plynout i z běžných činností v domácnosti, jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.
V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
V těchto objektech musí být umístěny např.
funkční a snadno přístupné hasicí přístroje,
zařízení pro zásobování požární vodou (např.
nástěnné hydranty) apod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření,
aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky nebo teplomety, nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak,
aby nemohly zapálit materiály v okolí.
Při odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na jejich dokonalé uhašení nedopalků, pozor
na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste
pod vlivem alkoholu.
Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např.
benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí
vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí)
v dobře větraných prostorách.
Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Udělejte si čas
a vysvětlete jim, že oheň je „dobrý sluha, ale zlý pán“. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním
ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
Udržujte dobrý technický stav zařízení, včetně rozvodů el. energie, plynu a topidel.
Udržujte elektroinstalace, spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu a k hasebnímu zásahu.
Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné
prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzin, nafta, barvy, ředidla apod.).
Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický
nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.
Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.
Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů a zařízení určených pro hašení požárů.
Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.

v sobotu 30. června od 21.00 Sportovní areál Vesec
36. ročník soutěže v požárním útoku
O pohár primátorky města Liberec
Pro větší atraktivitu je soutěž koncipována jako noční za umělého
osvětlení. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: sportovní družstva
muži, sportovní družstva ženy a PS 12 pro výjezdová družstva. Loni
se soutěže zúčastnilo 48 družstev z 35 dobrovolných sborů, letos se
předpokládá účast až 60 družstev, a to nejen z Libereckého kraje.
Soutěž se koná pod záštitou primátorky Statutárního města Liberec
Martiny Rosenbergové.

Mimořádná benefiční aukce Na prohlídku divadla
Aukce uměleckých děl Nadace EURONISA proběhne
23. června v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích.
Dražit se bude 100 děl, které
si zájemci mohou prohlédnout již
od 11. června v prostorách Kavárny
101010. Díla jsou od desítek autorů
z regionu i celé České republiky. Zváni
jsou nejen všichni zájemci o umění, ale

i ti, kteří chtějí podpořit rozvoj neziskového sektoru. Výtěžek bude tradičně použit na podporu charitativních
a sociálních aktivit v české části Euroregionu Nisa. Nadace EURONISA získala
za 15 let přes 11 milionů korun.

Přijďte se podívat na vzácnou Klimtovu oponu.
Novinku pro letošní letní sezonu
připravilo pro turisty a Liberečany
městské informační centrum. Od 21.
června pořádá vždy ve čtvrtek prohlídky radnice a současně i Divadla F.
X. Šaldy, kde mohou zájemci obdivovat také jedinečnou oponu od rakous-

kého mistra Gustava Klimta. Rozšíření
prohlídky je výsledkem spolupráce
náměstka pro cestovní ruch, vedoucí
odboru sportu a cestovního ruchu,
komise pro partnerskou spolupráci
a cestovní ruch a ředitele Divadla F. X.

www.infolbc.cz
Šaldy.
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přišlo do redakce

Dotazy čtenářů
Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz
Co dělá odbor
životního prostředí?
Po jedné z procházek po sídlišti
Rochlice, které je největší v Liberci, se
mi chce plakat.
Byly doby, kdy jsem tady bydlela
moc ráda, to už ale delší dobu není
pravda. Již pár let se zde kácí čím dál
víc vzrostlých stromů. Vím, že je třeba
pokácet stromy nemocné, nebo překážející různým stavbám, které zde taky
rostou jako houby po dešti. Což o to, je
to potřeba, ale proč se kácí stromy i tam,
kde ničemu a nikomu nepřekážejí, v létě
dávají tolik potřebný kyslík a stín a jsou
nahrazeny útlými stromečky, ze kterých
budou stromy až za 20 let? Když jsem se
na sídliště před 20 lety nastěhovala, také
tady byly pouze takové stromečky. Teď
byly skoro všechny označeny červeným
křížem a čekaly na svoji popravu.
Je mi moc divné, že velice často vidím
v televizních novinách, jak se v Praze,
nebo v jiných metropolích, perou a soudí
o každý poražený strom, jen v Liberci je
to námi zvoleným a námi placeným
úředníkům na magistrátu úplně jedno.
Nechci zmiňovat jiné nedostatky
(např. že zde není lékárna), které mě
na mém sídlišti trápí. Jde mi o to, že se
ničí příroda, a tím i životní prostředí je
čím dál tím horší.
Když jsem před rokem upozorňovala
na to, že se neprojde po chodníku od

Burianovy ulice ke školce, protože by a nepoškodit – ať už úpravou umístě- sil třináct památných stromů a jedebylo třeba odřezat pár větví z přerost- ní stavby nebo použitím šetrnějších náct významných krajinných prvků,
lých keřů zasahujících až doprostřed technologií. Kácení je vždy až tím většinou parků.
cesty, to se nestalo vůbec nic. Přitom posledním řešením.
naproti vrčí stále pily a řežou krásné
Odbor si „přidělává práci“ i jinak,
Oddělení ochrany přírody
stromy.
jen v posledních čtyřech letech vyhláodboru životního prostředí

Květa Vlková, Liberec

Statutární město Liberec vyhlašuje
Odpověď na položenou otázku
je prostá: Odbor životního prostředí
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
Magistrátu města Liberce dělá to, co
mu zákon o ochraně přírody a krajiny
podpory v rámci Integrovaného
umožňuje.
plánu rozvoje města Liberec –
Povolení kácení stromu není
Regenerace sídliště Rochlice
prostou formalitou. Každá žádost
a každý strom se posuzují přímo na
místě. Úředníci pečlivě a podrobně
Identifikace výzvy:
Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní
hodnotí důvody ke kácení i stav
podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí
a ekologickou a estetickou hodnotu
v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů
stromu.
Číslo výzvy: 5
Nepovolujících rozhodnutí není
Celkový finanční objem dotace z ERDF pro tuto výzvu:
2.300.000 Kč.
málo, kolem 20 %. V případech
Výše podpory: 40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85 %
z ERDF, 15 % státní rozpočet)
povolení kácení je, až na mimořádné
Příjem žádostí: 15. 6.–31. 7. 2012
výjimky, ukládána náhradní výsadOprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů v zóně IPRM
ba, která ztrátu zeleně kompenzuje
Podpora je zaměřená na rekonstrukce a modernizace bytových domů – podrobné
a je pravidelně kontrolována. Počet
vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2 a výzvy
žádostí o povolení kácení v posledMinisterstva pro místní rozvoj ČR pro IOP 5.2 www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
Kompletní znění výzvy a další informace o IPRM Liberec – Regenerace sídliště
ních letech rozhodně neroste a situa
Rochlice jsou na adrese: www.liberec.cz
ci na sídlišti Rochlice, které prochází
Informace, osobní konzultace:
kompletní revitalizací, není možné
Ing. Martin Čech, manažer IPRM
vztahovat na celé město.
tel.: 485 243
575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz
S LOGEM
5 » DALŠÍ PRVKY » VÝVÌSNÍ ŠTÍT - VARIANTA
Odbor
ŽP se
vyjadřuje
i ke všem
ŠTÍT - VARIANTA S LOGEM
PRVKY
5 » DALŠÍ
» VÝVÌSNÍ
stavbám. Vždy, když jsou ve střetu
se vzrostlými stromy, hledá spolu
s investory řešení, jak zeleň zachovat

Bulharsko • Rumunsk

Rady na cestu 201

Placená inzerce

SMENÁRNA
SMENÁRNA
www.tourist-centrum.cz

• Nejširší nabídka měn
Navštivte
naše
• Dálniční známky
nové
směnárny:
• Western
union
• Parkovací karty letiště Ví

OC NISA, Liberec

Pražská 22, Liberec

telefon: 485 105 367
SMENÁRNA
SMENÁRNA
•

telefon: 485 110 809

Nejširší nabídka měn
ulhar_Rumun.2012.indd
1
• Prodej dálničních
známek

• Nejvýhodnější kurzy v Liberci
• Výkup neplatných evropských měn

AKCE! Při předložení tohoto inzerátu Vám bude provedena výměna zvýhodněným kurzem.
Platí do 31.8.2012

© ESMEDIA a.s.
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Tipy na cyklovýlety v okolí města Liberec
Statutární město Liberec – odbor sportu a cestovního ruchu pro vás ve spolupráci s občanským sdružením Cyklisté
Liberecka www.cykliste.cz připravuje na letní sezónu 2012 několik tipů na zajímavé cyklovýlety. Prvním z nich je výlet do
Oldřichova v Hájích. Výlet je jako celodenní vhodný i pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi. Minimální vybavení je
trekové nebo horské kolo – trasa vede i po nezpevněných komunikacích a cestách.
Jiří Rutkovský, náměstek primátorky
1. Cyklostezka u Litesu (realizace
2009, dotace SFDI) – bezpečně vás
převede podél silnice I. třídy, dále
vlevo Kateřinskou a naproti vrátnici
Litesu odbočte vpravo ul. Myslbekova
do kopce kolem hasičárny a přes lávku
nad tratí ČD. Prudší úsek je cca 400 m.

Trasa je zakreslena od Londýnské ulice
v Liberci, najet na ni můžete samozřejmě kdekoliv. Začátek je po cyklostezce
podél Nisy a přes Pavlovice k Litesu.
Zajímavosti a důležité body na trase
Liberec – Oldřichov v Hájích – v mapě
červené kolečko s číslem:

OLDŘICHOV
V HÁJÍCH

Z LIBERCE DO OLDŘICHOVA A ZPĚT

6

2. Krásná Studánka – odbočka pod Medvědem (restaurace)
– pokud byste neodbočili vpravo
k ulici Hejnická, tak jste přejeli
a jedete jinam – odbočka není zatím
značena! Pozor při přejíždění silnice
I. třídy!

CYKLOVÝLET – délka cca 30 km

H

trasa, směr dle šipek
zajímavosti atd.
alternativa trasy
cyklostezka

!

5
O

!!

H

Nová
NOVÁVes
VES

0

!

ČD Mníšek

H

4
O

Fojtka

Neprůchodná oblast
GOLF Y

3

H

2

CHKO JIZERSKÉ HORY
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Krásná
Studánka

H
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0,5

1,0

1,5

O hostinec, občerstvení
2,0

2,5 km

H

MNÍŠEK
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méně bezpečný úsek
železnice, zastávky ČD
zastávky autobusu

H
H

H

ČD Krásná Studánka

!

Kateřinky
Radčice
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Ruprechtice
H

H
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Staré
Pavlovice

1

Autocamping
Pavlovice H

!
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Trať La Spaghetta je hlavní
tratí určenou pro horská kola
v Bikeparku Ještěd.
Jan Tandler

LEGENDA:

7

Bikepark
Ještěd

3. Cyklostezka u Medvěda (realizace 2006,
dotace SFDI) – bezpečná trasa se zpevněným
povrchem, můžete občas potkat i automobil.
4. Mníšek – přehrada Fojtka, možnost koupání,
nově byla upravena cesta kolem celé přehrady se
zajímavými mosty přes záliv u skály apod.
5. Cyklostezka Mníšek – Oldřichov v H. –
pěkná projížďka údolím Jeřice, značeno. Pozor,
je využívána in-line bruslaři, chodci a automobily.
6. Oldřichov v Hájích – hostinec s dobrou
kuchyní, dětské prolézačky a jiné herní prvky
u obecního úřadu, mapa, stojany na kola.
7. Mapa a důležitá odbočka – vpravo nahoru
po žluté trase – pokud přejedete odbočku, tak jste
přejeli a přijdete o krásnou projížďku polní cestou
s neobvyklými výhledy na Jizerské hory.
8. Krásná Studánka – minipivovar Studánka
www.minipivovar.eu
9. Kačák – Krásná Studánka – možnost koupání
v rybníku, občerstvení, zastávka ČD.
10. Stráž nad Nisou – u křížku – možnost
odpočinku, pěkné místo pro čekání na případné
opozdilce a méně zdatné členy výpravy.
11. Autocamping Pavlovice – možnost koupání, restaurace, ubytování.
CÍL: Ukončení trasy je opět u mostu v Londýnské ulici. Podrobnější popis trasy a el. podobu
plánku naleznete na webu www.liberec.cz.
Případné tipy a připomínky k cyklovýletům
zasílejte náměstkovi pro sport a cestovní ruch
rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz. Sdělte nám
též své dojmy z trasy, případně zasílejte foto.
Pokud je pro vás 30 km krátký výlet, můžete si
jej prodloužit a pokračovat např. přes Oldřichovské sedlo (hostinec u Kozy – specialita kuřata
z pece) a dále do Frýdlantského výběžku (singltrek) nebo po Viničné cestě do Ferdinandova
a do Hejnic.

Trať La Spaghetta je hlavní tratí
určenou pro horská kola v Bikeparku
Ještěd. Její délka je cca 2 km a svou
náročností osloví zejména vyznavače
freeridu na celoodpružených kolech
se zdvihy okolo 180 mm.
Téměř celá trať vede průsekem
lanové dráhy na Skalku, díky čemuž
je velmi přehledná a nabízí různý
terén, tedy i úseky různé technické
náročnosti. Je plná klopených zatáček, hliněných i dřevěných skoků
a zajistí tak dostatečný adrenalinový
zážitek amatérům i profesionálům.
Na tuto trať navazuje ještě další trasa
zvaná Tobogán, která využívá koryto
staré úvozové cesty, dostatečně členité a náročné i pro kola s vysokým
zdvihem.

V plánu je také napojení trati La
Spaghetta na právě projektovanou
závodní sjezdovou trať. Tím by
Bikepark Ještěd nabídl, společně
s nejlehčí tratí na Turistické sjezdovce, cyklistům na horských kolech
kompletní škálu tras všech úrovní.
Bikepark Ještěd však chce nabídnout prostory i začínajícím bikerům
a dětem, a tak připravuje také překážky pro trénování – lávky, pump
track a další.
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Klub Pod střechou
Klub vznikl v lednu 2005 pod hlavičkou tehdejšího Klubu
seniorů v Hlávkově ul. v Ruprechticích. Má padesátku členů
a od té doby se nepřetržitě schází každé pondělní odpoledne.

Program klubu seniorů

Komunitní středisko Kontakt Liberec
14. 6. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně

Tipsport aréna

14. 6. / 17.00

Světový den proti násilí
na seniorech
Slavnostní koncert „Ples
v operetě“

Divadlo
F. X. Šaldy

18. 6. / 15.00

Zdenka Braunerová
Významná česká malířka – Beseda s Annou
Sadílkovou

Cen. klub sen.
3. patro

20. 6./ 13.30

Letní turnaj v šipkách
pro seniory

Sál v suterénu

22. 6./ 10.00

Giacomo Puccini – Bohéma – Povídání o opeře
s Ninou Vaňkovou

Bílá a zelená
klubovna,
5. patro

26. 6. / 14.00

Hudební odpoledne
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
5. patro

Eliška Ročková
Náplň klubu se řídí heslem: Klub
bude takový, jaký si ho uděláme. A tak
vedle příležitostných přednášek na
zajímavá témata z oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, sociální problematiky, historie města či cestování se snažíme postihnout i významná výročí
slavných osobností a aktuální dění ve
městě, ve státě i ve světě.
Jedno pondělní odpoledne
v měsíci slavíme společně narozeniny formou posezení při harmonice
a u dobrot, jež oslavenci pro ostatní
kolegy připravili. Během roku pro své
členy pořádáme autobusové zájezdy
po České republice a týdenní ozdravný
pobyt v termálních lázních ve Velkém
Mederu na Slovensku. Z iniciativy
našich nejzdatnějších členů vznikla
skupina „sobotních turistů“, která se
každou sobotu vydává na kratší i delší
výlety do okolí Liberce. Prvních 200
schůzek máme pečlivě zdokumentováno v kronice.
Po založení Komunitního střediska
Kontakt v říjnu 2007 jsme se přestěhovali do Palachovy ulice a stali se jeho
součástí. I když si vytváříme vlastní

program, rádi se podílíme na všech
akcích, které pro seniorskou veřejnost
Kontakt připravuje. Zvlášť jsme si oblíbili ty sportovní.
Nejsme však jen konzumenty, ale
i tvůrci a spolupořadateli řady dalších
programů věnovaných libereckým
seniorům. Například jsme mezi ně přivedli písničkáře Pepu Fouska, pozvali
pražského režiséra Pavla P. Riese,
obětavého strážce odkazu architekta
Josefa Hlávky, uspořádali jsme přednášku o libereckém vynálezci tryskových tkacích stavů Vladimíru Svatém,
založili jsme tradici Seniorských
Šibřinek v Radničním sklípku (letos
se konaly již popáté), uspořádali jsme
i výstavu obrazů Alexandra Oniščenka. Naše taneční skupina Podještědské
pusinky pravidelně přispívá svými
vystoupeními k šíření dobré nálady.
Již z pouhého výčtu našich aktivit je
patrné, že náš klub tvoří lidé činorodí
a vynalézaví, kteří své stáří nevnímají
jako nemoc, ale jako příležitost k dalšímu prohlubování svých zájmů a tím
i k posílení vlastní soběstačnosti a prospěšnosti.

V červenci a srpnu 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 8.30 hodin. Pohybem pro radost se v letních
měsících nekoná a bude probíhat až od pátku 7. září 2012 od 13.30 hodin.
Klub Opera pořádá v sobotu 18. srpna 2012 autobusový zájezd na XX. benefici
ve prospěch obnovy kaple hradu Grabštejn. Luděk Vele a sólisté opery Národního
divadla připravili scénické provedení opery Bedřicha Smetany „Libuše“.
Cena zájezdu je 160 Kč a hraje se za každého počasí. Přihlášky na recepci Centrálního
klubu seniorů ve 3. patře.

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

Odbor sociální péče a výkon veřejného opatrovníka
Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven či omezen způsobilosti k právním úkonům, musí mít svého zákonného zástupce.
Tímto zástupcem je soudem ustanovený opatrovník. Pokud jím nemůže být příbuzný nebo jiná vhodná osoba, soud ustanoví
opatrovníkem orgán místní správy, který činnost spojenou s opatrovnictvím poté vykonává prostřednictvím svých pracovníků.
Šárka Kloučková, specialista odboru sociální péče
Statutární město Liberec je
v současné době ustanoveno opatrovníkem u šedesáti občanů. Tuto činnost
vykonávají dvě pracovnice odboru
sociální péče, oddělení sociálních
činností. Při jednáních, kdy zastupují
tyto občany, se prokazují usnesením
soudu a pověřením primátorky města
k výkonu funkce opatrovníka.
Opatrovník zastupuje pouze
při právních úkonech, ke kterým
není opatrovanec způsobilý. Právním úkonem se rozumí projev vůle,
kterým fyzická osoba zakládá, mění
nebo ruší svá práva nebo povinnosti.
Způsobilost fyzické osoby mít práva
a povinnosti, která vzniká narozením
a zaniká až smrtí, není u opatrovaných osob omezena.
V usnesení soudu, kterým je opatrovník ustanoven, je uveden i rozsah

jeho opatrovnických práv a povinností. Při výkonu funkce opatrovníka je
proto třeba rozlišovat, zda se jedná či
nejedná o právní úkon.
Právním úkonem např. není odeslání dopisu, návštěva rodiny, užívání
nemovitosti, výběr kulturního programu, rozhodnutí opatrovance, že
bude kouřit nebo s kým se bude stýkat
apod.
V žádném případě z výkonu
funkce opatrovnictví nevyplývá
výkon osobní péče o opatrovance
nebo převzetí odpovědnosti za jeho
život, zdraví nebo jeho jednání.
Opatrovník v běžné praxi podává
a vyřizuje různé žádosti, např. o vydání
občanského průkazu, přiznání důchodu, příspěvku na péči, dávky pro zdravotně postižené a v hmotné nouzi,
změnu trvalého pobytu. Za opatro-

vance opatrovník uzavírá smlouvy,
jako třeba nájemní, o poskytování
sociální služby, o správě finančních
prostředků při hospitalizaci v psychiatrické léčebně, smlouvu o pojištění
nemovitosti nebo domácnosti, kupní
smlouvu, pracovní smlouvu nebo
i smlouvu o stavebním spoření.
Za opatrovance jedná nejen na
úřadech, v bankách a jiných institucích, ale také při soudních jednáních,
u notáře či exekutora. Opatrovník
v rámci výkonu své funkce také nakládá s finančními prostředky a ostatním
majetkem opatrovance. Zakládá mu
účet a ostatní vhodné finanční produkty. Z peněz opatrovance hradí
běžné platby jako nájemné, zálohy
za energie, poplatky, daně, výdaje
za léky nebo úhrady za poskytované
sociální služby, ale také jeho dluhy.

V případě, že se nejedná o běžnou
záležitost, podléhá jednání opatrovníka schválení soudem, který při
schvalování posuzuje, zda učiněný
právní úkon je v zájmu opatrovance.
Účinnost takového úkonu nastává až
dnem nabytí právní moci rozsudku
soudu o schválení konkrétního právního úkonu. Běžnou záležitostí zejména
není převod nemovitosti, výpověď ze
stavebního spoření, převod či výběr
vysokých finančních částek.
Opatrovník v praxi bohužel naráží
i na nepochopení jeho funkce. Jako
zákonný zástupce opatrovance má
přitom nejen pravomoc, ale i povinnost občana zastupovat a hájit jeho
zájmy. Při jednáních má tak právo
na všechny relevantní a požadované
informace týkající se vyřizování záležitosti občana, kterého zastupuje.

infoservis
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Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
otevřené
Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři. Pro
dveře
každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
primátorky
Aktuální termín je 26. června mezi 14. a 16. hodinou.

Prázdninový provoz v mateřských školách
zřizovaných Statutárním městem Liberec
Předškolní zařízení

Telefon

Uzavření MŠ od – do

MŠ Nad Přehradou, Klášterní 149/16

485108340

16. 7.–19. 8. 2012

MŠ Rolnička, Truhlářská 340/7

485108616

1. 8.–31. 8. 2012

MŠ Sedmikráska, Vzdušná 509/20

485106087

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ Rosnička, Školní vršek 503/3

485106733

16. 7.–24. 8. 2012

MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1

485152675

1. 7.–31. 7. 2012

MŠ Korálek, Alois.výšina 645/55

482751158

2. 7.–7. 8. 2012

MŠ V Zahradě, Žitavská 122/68

482711256

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ Sluníčko, Bezová 274/1

485122672

16. 7.–19. 8. 2012

Mateřská škola, Stromovka 285/1

485151062

16. 7.–19. 8. 2012

MŠ Delfínek, Nezvalova 661/20

482751750

23. 7.–16. 8. 2012

MŠ Pramínek, Březinová 389/8

482750113

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ Kamarád, Dělnická 831/7

485132182

16. 7.–24. 8. 2012

MŠ Jizerka, Husova 184/72

482710057

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ U Bertíka, Purkyňova 458/19

485105673

16. 7.–24. 8. 2012

Odloučené pracoviště, Údolní 958/2

485105609

16. 7.–24. 8. 2012

Mateřská škola, Jeřmanická 487/27

485130004

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ Čtyřlístek, Tovačovského 166/27

485108232

23. 7.–24. 8. 2012

Odloučené prac. MŠ F. L. Věka 314/18

485121251

2. 7.–3. 8. 2012

MŠ Pod Ještědem, U Školky 67

482771067

9. 7.–17. 8. 2012

Mateřská škola, Klášterní 466/4

485110180

23. 7.–24. 8. 2012

Odloučené pracoviště, Husova 991/35

485110180

23. 7.–24. 8. 2012

Mateřská škola, Matoušova 468/12

486162310

23. 7.–24. 8. 2012

Mateřská škola, Ostašovská 100

485103717

16. 7.–17. 8. 2012

Odloučené prac. MŠ Stará 107

485159042

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ Beruška, Na Pískovně 761/3

485123010

16. 7.–17. 8. 2012

MŠ Motýlek, Broumovská 840/7

485101827

9. 7.–17. 8. 2012

MŠ Jablůňka, Jabloňová 446/29

485123401

23. 7.–24. 8. 2012

MŠ Klíček, Žitná 832/19

485130939

16. 7.–19. 8. 2012

MŠ Srdíčko, Oldřichova 836/5

485103049

16. 7.–24. 8. 2012

MŠ Pohádka, Strakonická 211/12

485151592

16. 7.–17. 8. 2012

Mateřská škola, Dětská 461, LBC

485130233

9. 7.–17. 8. 2012

MŠ Malínek, Kaplického 386

485134625

30. 7.–31. 8. 2012

MŠ Kytička, Buriánova 972/2

485130971

9. 7.–12. 8. 2012

Mateřská škola, Barvířská 38/6

485108790

23. 7.– 24. 8. 2012

Mateřská škola, Gagarinova 788/9

482322095

16. 7.–17. 8. 2012
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Nadšené ovace publika
Do posledního místa zaplnili diváci v pátek 18. května hlediště
Divadla F. X. Šaldy. Operní soubor tam poprvé uvedl nové
nastudování slavné opery Giuseppe Verdiho La Traviata.

Vynikající hudební nastudování Martina Doubravského a do detailu propracovaná režie Martina Otavy spolu s hvězdným obsazením (za všechny
jmenujme sólistu pařížské Opéra National, libereckého rodáka, tenoristu Aleše
Brisceina) a nádherným, barevným světelným designem – to vše dělá z liberecké Traviaty strhující hudební drama. Bouřlivé ohlasy diváků po premiéře to
jen potvrdily.

Foto Karel Kubát

Blahopřání
Ředitel Naivního divadla Liberec
Stanislav Doubrava oslavil v květnu
šedesáté narozeniny. Úspěchy
a výbornou pověst divadla, a můžeme
klidně říci po celém světě, netřeba
zdůrazňovat.
V osobě Stanislava Doubravy našlo
divadlo před lety schopného šéfa, který,
mimo jiné, dobře rozumí dětské duši.
A to je snad nejdůležitější úloha Naivního divadla – formovat a vychovávat ty
nejmenší a o to náročnější diváky.

Galerie
U Rytíře

(boční vchod historické budovy radnice)
14. června až 27. července 2012
MILOŠ ŠEJN
Archivy a kabinety
Kresba, malba, fotografie, instalace.
Výstava v předsálí :
TOMÁŠ KOUCKÝ
Průchod – obrazy, kresby
Otevřeno: po – pá 10–17 hodin
kompletní program na
WWW.LIDOVESADYLIBEREC.CZ

Placená inzerce

Prázdninový provoz zajišťuje:
červenec 2012: MŠ Rolnička,Truhlářská 340/7
srpen 2012: MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1
Placená inzerce

(* Inzulinové přípravky Byetta a Victoza s doplatkem 1 000 Kč. Dostupné v Lékárnách Vital, bude vybrán regulační poplatek za recept 30 Kč.)
Akce je platná min. do 31. prosince 2012.

www.lekarnavital.cz
Jablonec n. Nisou, OC Rýnovka, Želivského 5050
Liberec 4, OC Delta, Fügnerova 667/7
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Liberecký skatepark omládl SYMBIO+ Cross
Vyznavači adrenalinových sportů v Liberci se dočkali.
V pátek 25. května se veřejnosti po dvou týdnech znovu
otevřel opravený skatepark v Barvířské ulici.
Jan Král

Liberecký skatepark omládl,
rekonstrukcí prošly zejména překážky. Některé z nich byly již delší dobu
téměř za hranicí své životnosti. Technické služby města Liberce opravily
nosné konstrukce a hlavně pak jejich
vrchní plášť, který tvoří nenasákavé,
pevnostně upravené desky.
Vzhledem k poměrně masivnímu
využití skateparku se město Liberec
rozhodlo uvolnit na odstranění havarijního stavu 200 tisíc korun, a umožInzerce

nit tak veřejnosti opět plnohodnotné
využití areálu.
„V této opravě nejsou zahrnuty
všechny herní prvky skateparku. Byly
vybrány pouze ty, které jsou bezprostředně nutné k provozu,“ uvedl
Miroslav Hozák z odboru sportu a cestovního ruchu.
Pokud dojde k realizaci projektu
v rámci IPRM, budou opravené prvky
umístěny na jiném vhodném místě
v Liberci.

Country Team

14. července Vesec
Naplno probíhají přípravy na
letní závod, který se pojede 14.
července ve sportovním areálu
Vesec. Realizační tým vyslechl
podněty závodníků prvního
závodu a po pečlivém uvážení
udělal dvě změny v pravidlech,
které by měly všem co nejvíce
usnadnit účast.
První změnou je, že tým musí
být složen z minimálně tří závodníků (původně čtyři závodníci).
Další novinkou je Single závod.
Pokud nejste v týmu, ale závod
byste si rádi vyzkoušeli, tak teď už
můžete. V závodu tandemu nedošlo k žádným změnám. A tak již
teď můžete přihlásit sebe a dítě.
Účast v tandem závodu je zdarma.
Registrace:
www.symbiopluscycling.cz/xc
Pro nejlepší tým celé série je připravena odměna 200 000 Kč.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje je
13. července
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.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

