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Prázdniny začaly pohádkově

S roční přestávkou se na náměstí Dr. Edvarda Beneše vrátilo Letní setkávání s divadlem
pořádané statutárním městem Liberec. Liberečanům přináší oblíbená divadelní představení
pod širým nebem.

bezpečně
do školy

Od září bude cesta dětí do
ZŠ Jabloňová v Pavlovicích
bezpečnější.

U Základní školy Jabloňová
dojde během prázdnin k úpravám
přechodu pro chodce. Úpravy si
navrhly samy děti. Další studie
vzniká také v Dlouhém Mostě. Obě
akce podpořila Nadace Partnerství.

čtěte na straně 6
První ze dvou plánovaných představení odehráli herci libereckého Naivního divadla v sobotu 5. července. Pro diváky si večer připravili
pohádku Janek a kouzelná fazole. Další představení na náměstí plánuje radnice na sobotu 23. srpna, kdy se diváci mohou od 20.00 hodin
Foto Jan Král
těšit na loutkového Alibabu a čtyřicet loupežníků, opět v podání Naivního divadla.

Největší lekníny světa v Liberci
Novým pavilonem leknínů se pyšní Botanická zahrada Liberec. Pavilon, který je unikátem
nejen u nás, ale dokonce v rámci střední Evropy, byl otevřen 1. července 2014. Bude se
specializovat na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin světa najednou.
Redakce
Jedinečné exotické přírodní prostředí, které je v přirozené podobě
jen obtížně dosažitelné, umožní
návštěvníkům botanické zahrady
mimo poznání také novou exotickou
relaxaci.
„Otevíráme pavilon, který zvýší
přitažlivost botanické zahrady, a tím
i města Liberce, jak pro naše občany,
tak i pro návštěvníky města. Poskytne
vhodné zázemí nejen pro vyhlášenou
viktorii královskou, která je raritou
a chloubou naší botanické zahrady
a vlastní expozici si zasloužila. Proto mě
těší, že se nám projekt, kterému v jednu
chvíli hrozilo, že nebude realizován,

nakonec podařilo prosadit,“ řekla pri- ničky bude však nejlepší čas pro návštěmátorka Martina Rosenbergová.
vu až za několik týdnů, až se pavilon
zevnitř více zazelená. „Pavilon je sice
osázen, ale sazenice jsou mladé, tudíž
Pavilon leknínů je unikátem malé, ujímají se teprve několik dnů.
nejen v České republice,
Naproti tomu je tam něco opravdu jediale i v celé střední Evropě nečného, sice krásně kvetoucí leknín
obří (Nymphaea gigantea). Pochází
„Věřím, že tímto novým pavilonem z Nové Guiney a v botanických zahranapomůžeme ke zvýšení zájmu o svět dách Evropy i Ameriky je pěstován
rostlin a vztahu člověka k přírodě jako spíše výjimečně. Za poslech stojí zvucelku,“ doplnil náměstek primátorky kový a obrazový informátor u pavilonu.
pro územní plánování, rozvoj města Lze tam například zjistit, jak se každoa dotace Jiří Rutkovský.
ročně od semen musí vyvíjet viktorie,“
Pavilon je již otevřen pro veřejnost, poznamenal ředitel botanické zahrady.
 pokračování na straně 2
podle ředitele zahrady Miloslava Stud-

otevřené
památky
V sobotu 13. září si budou
moci lidé zdarma prohlédnout
běžně nepřístupné objekty
v Liberci, o den později pak
v Žitavě.

Historická vozidla i tramvaje v ulicích
Liberce nebo doprovodná výstava
veteránů na libereckém výstavišti
– to vše čeká účastníky letošních
Dnů evropského dědictví v Liberci
a v Žitavě. 
více na str. 9
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« Největší lekníny světa…

editorial
Milí Liberečané,
jedno české pořekadlo praví, že radost, o kterou
se podělíme s ostatními lidmi, se stává dvojnásobnou radostí. Dovolte mi, abych se vám v duchu
tohoto rčení svěřila se svou radostí nad dvěma
novými uskutečněnými projekty v Lidových sadech, výstavní čtvrti
Liberce. Obě stavby, již otevřený pavilon leknínů botanické zahrady
i Centrum aktivního odpočinku zoologické zahrady, které bude dokončeno během letních prázdnin, jsou naplněním dlouholetých snů ředitelů
obou zahrad. Těší mne, že jsme ve vedení města našli dost odvahy
a razance k tomu, abychom sny dokázali převést ve skutečnost, a tím
přispěli nejen k rozvoji botanické zahrady a zoo, ale i ke zvýšení přitažlivosti této čtvrti a celého města.
Mnozí naši političtí protivníci záměrně budují ty nejčernější scénáře,
co se týče budoucnosti Liberce, straší veřejnost hrozícím bankrotem
města. Navzdory těmto temným vizím ale za poslední roky Lidové sady
ožívají a stávají se ještě reprezentativnějšími. Připomeňme citlivě rekonstruované Lázně, přeměněné na sídlo Oblastní galerie, historický klenot
města, který se podařilo zachránit. Teď k Lázním přibyl středoevropský
unikát, pavilon pro největší lekníny světa v botanické zahradě, a na prahu
nového školního roku to ještě bude zmodernizovaná část zoologické.
A to není vše. V areálu bývalého výstaviště najde své zázemí Technické
muzeum Liberec, kde budou moci lidé už od září obdivovat kromě
jiného také automobilové veterány, pocházející z dílny světově proslulého konstruktéra z Vratislavic nad Nisou Ferdinanda Porsche. Muzeum
připomene Liberečanům a návštěvníkům, že právě rozmachu techniky
a průmyslu vděčí Liberec za svůj někdejší rozvoj, že bez techniky by
nebyl tím městem, kterým dnes je.
Radost, kterou bych ráda s vámi znásobila, cítím také z nové expozice
v bývalé Galerii U Rytíře v budově historické radnice. Nese výmluvný
název – Zapomenuté dějiny města Liberce. Výstava je podle mého
přesvědčení důležitá tím, že rozšiřuje historické povědomí Liberečanů. Jak známo, bez poznání minulosti se hůř buduje budoucnost, a to
zvláště ve městě, kde za posledních sto let došlo několikrát k obměně
obyvatelstva. Kéž by takových připomínek historie bylo v Liberci víc!
Léto přeje novým zážitkům i poznávání. Přeji vám, abyste si jej co
nejvíc užili a abyste si třeba našli čas na to, osobně se přijít podívat na
některou z nových zajímavostí města, které je naším společným domoVaše Martina Rosenbergová
vem.

Bazén je čerstvě osázen. Na obří listy viktorie si budeme muset ještě chvíli počkat.

Dokončení ze strany 1
Slavnostním otevřením pavilonu
leknínů město Liberec ukončilo realizaci jednoho z posledních projektů
Integrovaného plánu rozvoje města
Liberec – zóna „Lidové sady“, projekt
s názvem „Pavilon leknínů Botanické
zahrady Liberec“.
Stavební práce probíhaly od
října 2013 do června 2014. Zhotovitelem stavby byla společnost Regionální
stavební, s. r. o., která výstavbu skleníku
provedla za cenu 10,6 mil. Kč vč. DPH.
Projektovou dokumentaci zpracovala

firma UNION ARCH, spol. s r. o., Technický dozor investora zajišťovala Ing. Hana
Myslivcová. Partnerem projektu je
Botanická zahrada Liberec, která bude
nový pavilon využívat.
„Projekt ‚Pavilon leknínů Botanické
zahrady Liberec‘ je spolufinancován
z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severovýchod.
Předpokládané celkové způsobilé
výdaje projektu činí 11,3 mil. Kč, z toho
dotace činí cca 9,5 mil. Kč, tedy 85 %
z celkových způsobilých výdajů,“ uvedl
manažer IPRM Michal Vereščák.

Hlášení poruch osvětlení
Poruchy osvětlení mohou lidé nově ohlásit e-mailem. Stejně
mohou žádat o vyjádření k existenci sítí.
Odbor správy veřejného majetku
zřídil nové e-mailové adresy pro zasílání žádostí o vyjádření k existenci sítí
veřejného a slavnostního osvětlení
a SSZ a pro zasílání informací o poruchách veřejného a slavnostního osvětlení v Liberci.
Nyní mohou zájemci podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí veřejného

osvětlení a SSZ elektronickou cestou
prostřednictvím nově zřízeného e-mailu vyjadreniVO@magistrat.liberec.cz.
Nová e-mailová adresa pro ohlašování poruch veřejného osvětlení a SSZ
poruchyVO@magistrat.liberec.cz a ve
spolupráci se společností Technické
služby města Liberce, a. s., i na e-mail
poruchyVO@tsml.cz.

Pozvánka na besedy s náměstkem primátorky
Besedy s náměstkem primátorky
Jiřím Rutkovským o územním plánování, rozvoji města, podpoře sportu
a rozvoje cestovního ruchu v Liberci
se uskuteční v pondělí 22. září a pon-

dělí 6. října vždy od 18 hodin, místnost č. 11 v přízemí historické budovy
radnice (vchod z pravé strany budovy
v sousedství vchodu do radničního
sklípku).

byla vašemu prvňáčkovi diagnostikována porucha učení
(dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie) nebo jejich kombinace?

Vašim dětem nabízíme alternativu k běžné základní škole:

vzdělávání žáků s poruchami učení v režimu základní školy se stejným
obsahem učiva v součinnosti s využíváním speciálních metod, pomůcek,
poradenské činnosti a individualizované práce v malém kolektivu.
ZŠ U Soudu, nedaleko centra Liberce
•
•
•
•
•

Malý kolektiv (14 žáků) s individuálním přístupem odborně
vzdělaných učitelů (speciální pedagogové).
Zvýšení sebevědomí, vzájemnou toleranci, povzbuzování mezi
spolužáky, spolupráci.
Žáci se stravují v jídelně s vlastní domácí kuchyní, preferujeme
zdravou stravu a zdravý životní styl.
Dostatek času na práci, respektování pracovního tempa.
Spolupráci s rodinou, péči v rámci školního poradenského
pracoviště.

www.zsusoudu.cz	Telefon:

485 108 417
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Svijanská aréna se dočká opravy
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Bondgirl přijela do rodného města

Důležitá smlouva pro mnohé liberecké sportovce
a sportovní kluby byla uzavřena na liberecké radnici. Zajistí
částečnou opravu střechy zimního stadionu – Svijanské
arény, konkrétně opravu poškozených nosných pilířů.

www.liberec.cz/SAL
Svijanskou arénu intenzivně využí„Chtěli jsme opravu provést již
vají liberečtí sportovci všech věkových v loňském roce nebo zkraje letošního
kategorií. Provoz obou ledových ploch roku. Nebylo nám však přáno. Důvov aréně začíná denně kolem 6 hodin dem zdržení byl nedostatek akumuráno a končí nejdříve ve 22 hodin, lovaných prostředků na opravy ve
sedm dní v týdnu po celou sezónu od společnosti SAL, s. r. o. Mimo běžná
vydání jsme letos zajistili ještě genezáří do konce dubna.
Poškození nosných prvků zastřešení rální opravu kogeneračních jednoje zjevně viditelné například na sloupu tek, které zvyšují efektivitu provozu
vlevo od vstupu do Svijanské arény. areálu,“ uvedl náměstek primátorky
V rámci opravy dojde i k výměně někte- Jiří Rutkovský, který je jednatelem
rých oken a důležitá bude výměna společnosti SAL, s.r.o.
Vzácná návštěva dorazila 7. července na libereckou radnici. Své rodné město poprvé
okapů a žlabů, které vedou neobvykle
Sportovní diváci ani sportovci by
vnitřkem objektu. Při vydatnějších deš- neměli být zahájenou rekonstrukcí od nuceného poválečného odsunu navštívila známá italská herečka německého původu
tích totiž úzké okapy nestačí odvádět o nic ochuzeni. Během prací dojde Barbara Bouchet, kterou mohou čeští diváci znát jako bondgirl z legendární bondovky
Casino Royale (1967).
vodu, která pak přetéká a rozlévá se sice k částečnému omezení provozu,
V zasedací místnosti radnice jí spolu s doprovodem
přivítaliSobotková
všichni tři náměstci primátorky.
Kontrola: Renata
oval: Ing. Jiří Rutkovský
dovnitř haly.
ale jsou zajištěny základní termíny, kdy „Jsem moc ráda, že se dnes do Liberce konečně mohu podívat,
OSCR MML
i když jen krátce. Jak se tu
Opravy vyjdou celkově zhruba na budou práce přerušeny z důvodu pořá- v době mého narození žilo, si samozřejmě nepamatuji, ale několik věcí mám neustále v živé
2,8 mil. Kč bez DPH. Práce by měly být dání hokejových turnajů a význam- paměti díky vyprávění a fotografiím mého otce, například kino Adria,“ poznamenala Barbara
byl Rudolf Gutscher, dědeček herečky.
Foto Jan Král
ROZDĚLENÍ
SPORTOVNÍHO
- stavVlastníkem
k datu kina
2.7.Adria
2014
ných zápasů.FONDU V ROCE 2014Bouchet.
hotovéPLÁN
do konce
září.

Jan Král

Schválené rozdělení dle účelu - 2014
A pravidelná činnost
od 1.1.2014 do 31.12.2014
B jednorázové akce
od 1.1.2014 do 28.2.2015
C opravy a údržba
od 1.1.2014 do 31.12.2014
D ostatní podpora sportu
od 1.1.2014 do 31.12.2014

10 000 000 Kč

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Město podpořilo sportování dětí a mládeže pěti miliony
50%
30%
15%
5%

5 000 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
500 000 Kč
k dispozici
příspěvky

4 977 465 Kč

1 269 820 Kč

1 164 500 Kč

180 000 Kč
8 730 180 Kč
1 344 500 Kč

1 500 000 Kč
185 000 Kč
7 385 680 Kč
6 662 465 Kč

- Kč
565 680 Kč
- Kč
135 000 Kč
723 215 Kč
700 680 Kč

10 000 000 Kč
Rozdělení dotací z rozpočtu města, které navrhly správní
rady účelových městských
1 269 820 Kč
fondů, schválili liberečtí zastupitelé. Nejvyšší podpory
se dočkají mladí sportovci.

Dějiny Liberce

Nová výstava Zapomenuté
dějiny města Liberce je
B jednorázové sportovní a náborové akce
3 mil Kč
B I. - AKCE
B II. - AKCE
B III. AKCE
Redakce
www.liberec.cz/dotace
otevřena v suterénu budovy
termín akcí
1.4.-31.5.2014
1.6.-31.9.2014
1.10.14-28.2.15
k dispozici
3 000 000
Kč
1 730 180na
Kč podporu
565 680
Kč
565
680 Kč
Liberecké sportovní organizace postižených mladých
sportovců.
„Těší
Liberce,
úspěšných
sportovhistorické radnice v Galerii
příspěvky
1 269 820 Kč
1 164 500 Kč
565 680 Kč
pracující s dětmi a mládeží budou čerpat mne, že zastupitelé podpořili návrh na ců či na akce s nadregionálním význa- U Rytíře.
D ostatní (další) podpora sportu

prostředky z rozpočtu města v souhrnné
výši téměř pět milionů korun. Město tak
podpořilo zejména pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v klubech,
zastupitelstvem města schválené příspěvky
které navštěvuje téměř osm tisíc mlaSprávní rady sportovního fondu
dýchnávrh
sportovců.

0,5 mil Kč

přidělení dotací pro ASŠK
mladé sportovce.
Podpora sportování
ostatní dětí
sport a mládeže má
k dispozici rozvoj
500osob000 Kč
příznivý vliv na všestranný
příspěvky
nosti a přispívá nejen ke sportovním
výkonům, ale také ke zlepšení zdraví
a sociální úrovně celé společnosti. Pod-

Schválené rozdělení dle účelu

D I.

D II.

D III.

mem. V tomto případě navrhla135správní
000 Kč
rada
fondu
180sportovního
000 Kč
185
000 Kč vyhovět jede500žádostem,
000 Kč
320 000které
Kč
135 000 Kč
nácti
mezi
doporučila
180 000 Kč
185 000 Kč
135 000 Kč
rozdělit 185 000 Kč. Ve sportovním fondu
bylo pro letošní rok k dispozici dohromady 10 000 000 Kč. Dotace jsou rozdělová-

B - jednorázové sportovní akce

500 000 Kč
1 500 000 Kč

A pravidelná činnost
B jednorázové akce
5 000 000 Kč

3 000 000 Kč

C opravy a údržba

B I. - AKCE 1.4.-31.5.2014
565 680 Kč

B II. - AKCE 1.6.-31.9.2014
1 269 820 Kč

1 164 500 Kč

B III. AKCE 1.10.14-28.2.15

D ostatní podpora
sportu

www.liberec.cz/sport
Na 53 libereckých sportovních organizací,
klubů a tělovýchovných jednot
tisku tabulky : 2.7.2014 9:28
využilo zveřejněné výzvy a podaly si
žádost do sportovního fondu města
Liberec. Žadatelé jsou zástupci nejrůznějších druhů sportu, nejčetněji jsou děti
a mládež zastoupeny ve florbalovém
klubu FBC Draci (730 členů), dále v tělovýchovné jednotě TJ Lokomotiva Liberec
1 (506 členů), A‑styl Liberec (495 členů),
TJ Bílí Tygři Liberec (314 členů) a další.
Celkovou částkou 4 977 465 Kč bylo
podpořeno 6 430 pravidelně soutěžících, 1 137 rekreačních a 226 tělesně

porou sportu z veřejných prostředků
předcházíme negativním vlivům drog
a jiných návykových látek u nejvýše
rizikové skupiny, tj. dětí a mládeže,“
řekl náměstek primátorky pro sport Jiří
Rutkovský.
Dalších 1 500 000 Kč pak míří na
údržbu a opravu sportovišť ve vlastnictví
tělovýchovných jednot a klubů. V této
oblasti uspělo dohromady 25 žádostí.
Dotace pak poputují i na ostatní podporu sportu, která spočívá např. v účasti
sportovců na významných sportovních
akcích konaných mimo území města

ny na základě usnesení zastupitelstva.
„V souvislosti se změnou zákona
‚o loteriích‘, kdy původně rozdělované
prostředky ze státního rozpočtu přešly
zcela do rozpočtu měst a obcí, se nám
letos v lednu podařilo navýšit rozdělovanou částku ve sportovním fondu
z cca 4 mil. Kč na 10 mil. Kč. Přestože
je to navýšení podstatné, neodpovídá
ještě potřebám sportovců v Liberci
a není tím zcela sanován výpadek
financování libereckého sportu ze
státního rozpočtu,“ doplnil náměstek
Jiří Rutkovský.

Expozice mapuje archeologické
výzkumy z Nerudova náměstí a Kostelní ulice v centru města. Právě
Nerudovo náměstí, které město
Liberec v roce 2012 kompletně
revitalizovalo, vydalo archeologům
mimořádně významné objevy. V místech původního vojenského polního lazaretu badatelé nalezli jeden
z nejlépe zachovalých hromadných
kostrových hrobů z období sedmileté
války a bitvy u Liberce, která proběhla
v dubnu roku 1757. V okolí kostela sv.
Antonína Velikého zase archeologové objevili část jednoho z nejstarších
středověkých hrobů, ale i spodní
stavbu kaple Božího hrobu postavené
v roce 1772.

Pozvánka na sportovní
akce dětí a mládeže
Seznam akcí podpořených ze
sportovního fondu najdete na
www.liberec.cz/sport
Florbal, fotbal, hokej, basketbal,
volejbal, házená, badminton, stolní
tenis, cyklistika, jezdecký sport,
sportovní aerobic, tanec, trampolíny,
discgolf, karate, judo, šachy a další.

Liberec je město sportu,
přijďte fandit mladým sportovcům.
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Kolik dětí nastoupí do MŠ? Město podporuje výjimečné studenty
Přestože je červenec, školky, zřizovatel ani část rodičů dosud
přesně neví, které děti nastoupí od září do mateřských
škol. Z dosavadních čísel lze však usuzovat, že míst bude
pravděpodobně pro následující školní rok dostatek.
Roman Král, vedoucí odboru péče o občany
Nejistotu si navzájem způsobují
rodiče, kteří mají vícečetné rozhodnutí o přijetí a neinformovali dosud
školky, do které z nich dítě nastoupí.
Z důvodu správního řízení dle
správního řádu (jak jsme informovali
v minulém čísle Zpravodaje) nedisponujeme přesnými údaji. I tak lze
hovořit o trendu pozitivním – ať už
o úbytku v nedostatku kapacit na
školkách, zlepšené komunikaci mezi
školkami, zřizovatelem a veřejností
a také o přístupu rodičů k samotnému procesu přijímání do MŠ.
Pro děti je v libereckých školkách vyhrazeno 1 060 míst, přičemž
zhruba 1 020 dětí spadá do kategorie
tříletých. Malé procento představují
děti starší, ale i děti mladší (rodičům
těchto dětí nejsou schopny liberecké školky dnes vyhovět). Na druhou
stranu tu je dostatek míst v soukromých školkách, jimž některé rodiny
dávají přednost.
Z 1 060 připravených míst musejí
ovšem ředitelky MŠ vyčlenit rezervu
z důvodu odkladů školní docházky.
Číslo dosud přesně neznají a rezervy
vychází spíše ze zkušenosti ředitelek.

Z 2 400 podaných přihlášek (čísla
jsou zaokrouhlena) bylo vydáno
1 200 rozhodnutí o přijetí. Vysvětlením je, že v tomto počtu je zahrnuto
220 rozhodnutí o přijetí tzv. „nenaplněných“ (tito rodiče již oznámili, že
dítě nenastoupí).
Zbývá dalších 1 200 dosud nepřijatých dětí, ale protože se číslo 220
rodičů „vzdávajících se“ rozhodnutí
o přijetí za celý měsíc nezměnilo, zdá
se, že stav je konečný a oněch 1200
nepřijatých dětí představuje duplicitní údaj vyplývající z vícečetných
zápisů. V takovém případě pravděpodobně naprostá většina rodičů ví,
že jejich dítě bylo přijato a kam. Neví
to „pouze“ ředitelky školek, které
žadatele musely odmítnout, a neví
to ani zřizovatel.
Poněkud detektivní popis tohoto
nevyváženě nastaveného procesu,
s kterým se potýká většina velkých
měst, uzavírám poděkováním všem
ředitelkám mateřských škol i rodičům, kteří jsou s nimi ve vzájemné
komunikaci, a přeji jejich dětem na
startu jejich vzdělávací pouti mnoho
radostných podnětů a setkání.

MŠ Jizerka děkuje rodičům
Spolupráci s rodinami považujeme
za velice významný faktor podporující
efektivitu vzdělávání dětí. Věříme, že
nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu můžeme dosáhnout
optimálního jednotného výchovného
působení školy a rodiny.
Jsme rádi, že se u nás, na MŠ Jizerka,
rodiče velmi aktivně zapojili do dění ve
škole, a to jak účastí na akcích, výletech,
divadle, školních dílničkách i jinde.
Letos na jaře byl založen při Mateřské škole Jizerka Spolek rodiče dětem.
Jeho vzniku předcházela vize širší
a trvalejší spolupráce rodičů a pedagogů. Hlavním úmyslem rodičů je spolupořádání volnočasových aktivit dětí,
rodičů a přátel mateřské školy. Dalším
významným cílem je dobrovolnická
výpomoc při budování zázemí školy.
Hned od počátku se spolku společně s vedením MŠ Jizerka daří pořádat
zábavní akce. Například Karnevalové
vítání jara na Liberecké výšině, pálení
čarodějnic na zahradě MŠ nebo loučení

se školním rokem a předškoláky s lampionovým průvodem a nocováním
rodičů a dětí v mateřské škole.
Činnost spolku se projevila naplno
během několika sobotních brigád,
kdy se podařilo zkultivovat a poklidit
zahradu školky, vybudovat kompost,
založit záhony, připravit hrací místo
pod stromy. Největší a nejnáročnější
akcí bylo vytvoření zázemí ve stínu velkého buku včetně položení zámkové
dlažby na profesionální úrovni. V interiéru školy se rodičům a dětem povedlo
útulně vyzdobit třídu a chodbu malováním dětských motivů na stěny.
Jménem dětí MŠ Jizerka, Spolku
rodiče dětem při MŠ Jizerka a vedení
školy bychom chtěli poděkovat všem
rodičům, kteří se podíleli na pracích
ve školce. Je to investice do našich dětí
a už dnes je vidět, že je to investice z nejlepších!
Za Spolek rodiče dětem při MŠ Jizerka

Vendula Pospíšilová
 a Jana Šindelářová, ředitelka školy

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci potvrzuje svou kvalitu.
Redakce

Žáci této školy zaznametům podařilo dostat na
návají úspěchy již během
ústavy celosvětového
svého středoškolského
významu. Aleš Bartoš
studia (olympiády, středobude studovat geografii
školská odborná činnost,
na Sorbonně a Samuel
významná vědecká oceněKarásek lingvistiku na
ní apod.), ale také během
Cambridge,“ zmínil
svého navazujícího univerpedagog Gymnázia F.
X. Šaldy Jan Goll.
zitního působení.
Absolventi gymnázia
Badatelské aktivity
studentů Gymnázia F.
často pokračují na pres- Aleš Bartoš
X. Šaldy, včetně vědectižních vysokých školách
v České republice a Německu (úzce ké činnosti právě Aleše Bartoše, jsou
souvisí s německou sekcí gymnázia). podpořeny primátorkou Liberce Mar„Letos se dokonce dvěma studen- tinou Rosenbergovou.

Úspěchy dětí ZŠ Vrchlického
Žáci liberecké ZŠ Vrchlického dosahují úspěchů v různých
soutěžích. Například jsou zdatní v ovládání počítače nebo
dělají báječný školní časopis.
Zuzana Henychová, Základní škola Vrchlického
Nejúspěšnějším žákem v práci
s PC v celém Libereckém kraji se stal
David Dostrašil v soutěži s názvem
Office Arena. Žáci v ní vždy dokazují, co vše se naučili a jak jsou zdatní
pracovat s kancelářskými programy.
David Dostrašil si tak zajistil postup
do celostátního kola, které se konalo
v Praze. V konkurenci těch nejlepších
předvedl výborný výkon a vzorně
reprezentoval svoji školu i celý kraj.
Již podruhé v řadě se podařilo
redakci školního časopisu Zvoně-

ní zvítězit v krajském kole soutěže
Školní časopis roku. Prvenství v soutěži, pořádané Asociací středoškolských klubů ČR a Vyšší odbornou
školou publicistiky Praha, žáci obhájili v kategorii 1. a 2. stupeň základní
školy.
V konkurenci ostatních školních
časopisů prokázali, že si dokážou
najít témata, kterými zaujmou své
spolužáky. Za obsahovou, ale i grafickou stránku časopisu jim odborná
porota udělila další ocenění.

Titul Ekoškola 2x do Liberce
Úspěch slaví dvě základní školy z Liberce. Za šetrný přístup
k životnímu prostředí získaly mezinárodní titul Ekoškola.
Jan Král
Základní škola Švermova převzala letos ocenění již potřetí v řadě.
Základní škola Kaplického ponese
tuto prestižní značku poprvé, přesto
není v tomto směru žádným nováčkem. Ekologickému přístupu se obě
školy věnují již několik let. Založily
žákovský Ekotým a vytvořily vlastní
Ekokodex, kterým se řídí. V České
republice byl titul letos udělen 137
základním a středním školám. Liberec je po Praze jediným městem, které
bylo letos oceněno více než jednou.
Obě liberecké školy hledají způsoby, jak udělat svůj provoz ekologičtější. Snaží se neplýtvat elektřinou a snižovat spotřebu vody. Žáci
prozradili, že hledají další možnosti
úspory energie, třídí ve škole odpady

a pečují o zeleň. Například ZŠ Švermova využila získané granty na vybudování naučné stezky, bylinkové
zahrádky nebo skautského koutku.
Výměnou klasických vodovodních
baterií za pákové ušetřila škola deset
procent z celkové spotřeby vody. Na
ZŠ Kaplického žáci s učiteli podrobně analyzovali ekologický stav školy
a uspořádali dva projektové dny
na téma voda a odpady. Do budoucna se chtějí zaměřit na šetření elektrické energie.
Titul Ekoškola mohou získat
základní a střední školy, kde žáci
a studenti ve spolupráci s učiteli sami
aktivně usilují o minimalizaci dopadu
běžného provozu školy na životní
prostředí.

prázdninové akce
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Do Libereckého podzemí

Komentované prohlídky krytu CO pod Sokolovským
náměstím potrvají v letošním roce až do prosince. Unikátní
prostory si mohou zájemci prohlédnout vždy první sobotu
v měsíci v 8.30, 10.00 a 11.30 hodin. Nejbližší termíny jsou
tak soboty 2. srpna a 6. září.
Redakce
Návštěvníci si mohou prohlédnout největší liberecký kryt CO včetně
původního vybavení – plně funkční
strojovny či filtro‑ventilačního zařízení. K vidění bude také dvacet velkoplošných panelů, na kterých návštěvníci naleznou řadu informací i o dalších místech libereckého podzemí.

www.visitLiberec.EU
ní centrum Liberec osobně, na
telefonu 485 101 709 či e‑mailem
podzemi@visitliberec.eu. Objednání
v týdnu konání prohlídky (tedy na
poslední chvíli) bude možné nejpozději do čtvrtečních 16.00 hodin.
Vstupenky je možné zakoupit též
v informačním centru. Pro dospělého

LIBERECKO
NA B
BENÁTSKÉ
ENÁTSKÉ!!
ENÁTSKÉ
NEDĚLE 27. 7. 2014
12.00 - 21.30 hodin

areál Vesec - Liberec

ČECHOMOR - PETR KOLÁŘ

Jana Vaculíková&
Vaculíková&band - K2 - Pavel Houfek band
Big´O´Band - Big Band ZUŠ Turnov - Aries - Křížaly - A-styl
Zdeněk Buš

vítěz Tulifestu 2014

- All my memories

3. místo Tulifestu 2014

adrenalinové atrakce * vyhlídkové lety * regionální produkty
písečná pláž * hudební dílny * velká dětská zóna

KYVADLOVÁ DOPRAVA
Fügnerova - areál Vesec

ZDARMA

UP A
T
M
V S AR
ZD

Turnov, Jičín

Při stavbě části krytu byly využity
původní štoly, které vznikly při hledání ložisek železné rudy. V roce 1944 se
přistoupilo k budování úkrytu I. třídy
odolnosti. V letech 1952–1954 proběhla první vlna rekonstrukce, kdy
byl kryt přebudován na III. třídu odolnosti (protiatomový kryt).
Závazné objednávky na sobotní
termíny přijímá Městské informač-

stojí 50 Kč, děti do 15 let, senioři nad
65 let, studenti a ZTP mají vstup za 30
Kč. Držitelé průkazů ZTP/P mohou na
prohlídku zdarma. Při prohlídce krytu
je možné si nechat vstupenky orazítkovat speciálním turistickým razítkem.
Každý, kdo se s orazítkovanou vstupenkou dostaví do městského informačního centra, může pak zdarma
navštívit radniční věž.

5. ročník mezinárodního festivalu

L ib e r e c ký

Kytarová hvězda v Liberci

13. 8. 16:00
Zahájení festivalu před libereckou
radnicí za účasti flašinetářů z Čech,
Německa, Polska, Maďarska, Rakouska,
Slovenska, Francie a Švýcarska

V Liberci se letos uskuteční již podruhé jedna z akcí série
Bohemia Jazz Fest. Hlavní hvězdou bude John Scofield.
Redakce

V úterý 22. července od
se svým swingujícím
kvartetem hrajícím uni17.00 hodin na náměstí Dr. E.
Beneše zahájí program Live
kátní směs jazzu, funku,
Foyn Trio z Dánska. Hlavní
af rob eatu, re ggae
hvězdou bude John Scofield
a rhythm & blues.
and Überjam Band ze SpoScof ield v y t váří
jených států, který jazzový
zajímavou hudbu už
svátek v Liberci zakončí. Před
více než 40 let. V České
ním vystoupí ještě kapela
republice je miláčkem
Silver Sepp z Estonska. Vstup
publika, v roce 2008 byl
ostatně prvním laureáje pro všechny zdarma.
Jazzoví fandové budou mít příle- tem ceny Bohemia Jazz Award.
žitost si zařádit spolu s Johnem Sco- Bohemia JazzFest Liberec 22. 7. 2014
fieldem, který představí svůj projekt
17.00 – Live Foyn Trio – DK
Überjam. Kytarová hvězda ověnčena
18.30 – Silver Sepp – EE
mnoha oceněními bude hlavním láka20.30 – John Scofield
dlem koncertu i v Liberci, kde vystoupí
and Überjam Band – US

13. 8. 19:00
Koncert klasických skladeb v kostele Nalezení sv. Kříže
14. 8.
Výstava plakátů ze soukromé sbírky
v Severočeském muzeu
14. 8. 10:00 –14:00
Hra na flašinet v centru Liberce
14. 8. 15:00
Přednášky v knihovně Severočeského muzea:
A. Švejda (CZ), J. Petschat (D)
14. 8. 16:00
Zakončení festivalu a koncert flašinetářů
v Severočeském muzeu

Záštitu nad akcí přebírá
PhDr. Hana Maierová, náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje.

plakat_A2_flasinetar2014_rz.indd 1

S podporou
občanského
sdružení G300

23.05.2014 20:21:10
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Bezpečná cesta do školy

U Základní školy Jabloňová dojde během prázdnin k úpravám přechodu pro chodce a úpravě
komunikace. Během školního roku je tam totiž dopravní situace neúnosná. Úpravy si navrhly
samy děti. Další studie vzniká také v Dlouhém Mostě. Obě akce podpořila Nadace Partnerství.
Pavel Chmelík
Nadace Partnerství přispívá
v rámci programu Na zelenou na projekty vedoucí ke zlepšení dopravní
situace v okolí škol. V roce 2010 byl příspěvek na dopravní studii získán pro
ZŠ Jabloňová v Pavlovicích, letos pro
řešení dopravy v okolí Základní školy
v Dlouhém Mostě.
„Program Na zelenou spočívá v tom,
že samy děti vytvoří mapu dopravy
v okolí své školy, kde vytipují z jejich
pohledu nebezpečná místa na ulicích.
Cílem také je zapojit rodiče, aby společně
s dětmi zapřemýšleli, jak se co nejbezpečněji dostat do školy. Nejde jen o stavbu
samotnou, ale jde o práci s dětmi z hlediska bezpečnosti v silničním provozu,“ Hlavní silnice v Dlouhém Mostě, cesta do školy bez chodníků. Náměstek Jiří Rutkovský
vysvětluje náměstek primátorky pro s dopravním inženýrem Vladislavem Rozsypalem a mapou dopravy. Na menší fotografii při
Foto Pavel Chmelík
přebírání mapy od dětí ze ZŠ Dlouhý Most.
rozvoj a územní plánování Jiří Rutkovský.
Příprava projektu u ZŠ Jabloňová sahá do roku 2009, kdy ale formou regulace dopravy a spolupráce s rodiči-řidiči.
vedení školy ve spolupráci s rodiči a žáky školy, dopravním Osobně jsem se účastnil přípravy projektu ještě před zvoleinspektorátem Policie ČR a dopravním inženýrem vypraco- ním do zastupitelstva. Proto mám velkou radost, že projekt
valo dopravní studii, ze které vzešel návrh na vhodné úpravy bude realizován. Po prázdninách už budou v této části města
pro zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy.
chodit děti do školy bezpečně. Velkou zásluhu na zajištění
Děti přenášely své zkušenosti s každodenní cestou realizace má paní primátorka, která má v současném vedení
do mapových podkladů. Odbor hlavního architekta násled- města odbor správy komunikací ve své kompetenci,“ uvedl
ně zajistil kompletní projektovou dokumentaci, která slouží náměstek Jiří Rutkovský.
jako podklad pro realizaci díla.
Stavební práce provede společnost Technické služby
„V rámci projektu je řešeno také parkování aut, která děti města Liberce, a. s., za nabídkovou cenu 498 251 Kč bez DPH.
V případě dětí navštěvujících ZŠ Dlouhý Most jde o zajištění
do školy přivážejí, ale ne formou zvyšování počtu parkovacích míst, jež ráno nemohou být nikdy dostatečně kapacitní, bezpečné cesty do školy, protože podél hlavní komunikace
vedoucí Dlouhým Mostem není žádný chodník. „Stačí
pak, aby zaštěkal pes za plotem a překvapený školák
uskočí rovnou pod kola projíždějícího auta. Nebezpečné
situace vznikají také přímo u školy. Proto je žádoucí, aby
děti docházely pěšky. K tomu je ale třeba vytvořit jim
bezpečné podmínky,“ vysvětluje Rutkovský.
Z dětské dopravní mapy, kterou na konci školníStatutární město Liberec
ho roku v Dlouhém Mostě převzal dopravní inženýr
zve na setkání s občany na téma
odboru hlavního architekta Vladislav Rozsypal bude
vycházet projektant, který připraví studii pro úpravy
Strategie rozvoje města
komunikací tak, aby eliminoval nebezpečná místa.
a možnosti financování rozvoje z fondů EU
Právě tato studie je hrazena Nadací Partnerství. Je to
Čtvrtek 24. července 2014, 16.00–18.00 zároveň impuls pro obec, aby se touto situací začala
zabývat. S hotovou studií je totiž cesta k realizaci účinHISTORICKÁ RADNICE (NÁM. DR. E. BENEŠE 1)
ných úprav snazší a rychlejší, stejně tak je větší šance
ZASEDACÍ MÍSTNOST ZASTUPITELSTVA Č. 11.
malé občerstvení zdarma
na získání dotace pro vlastní stavbu.
„Liberec se do projektu v Dlouhém Mostě zapojil
 Představení návrhu aktualizace
Strategie rozvoje statutárního města
proto, že v této lokalitě se staví jak na území Liberce,
Liberec pro roky 2014 – 2020
 Seznámení s aktuálním stavem
tak ve dvou sousedních obcích, kterými jsou Šimonopřípravy Integrovaného plánu rozvoje
aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
vice a právě Dlouhý Most. Rodinné domy tvoří jeden
LIBEREC
(možnosti financování rozvoje z EU – IPRÚ).
SRDCE SEVERU ČECH
obytný celek a mají nejbližší školu a školku v obci
 Diskuse na téma rozvoje města a možnosti
čerpání evropských dotací v rámci IPRÚ.
Dlouhý Most. Město spolupracuje se starostkami obou
Na setkání vás zve Ing. Jiří Rutkovský,
obcí mj. na projektu zvýšení bezpečnosti dopravy. Je
náměstek primátorky pro územní plánování,
rozvoj města a dotace
to součást péče města o okrajové části Liberce a spolupráce se sousedními obcemi. Pokud bude mít zájem
www.LIBEREC.cz/IPRU
zapojit se do projektu i další škola na území Liberce,
rád opět pomohu,“ nabídl náměstek primátorky pro
rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský.

Jak budeme žít

V LIBERCI V ROCE 2020?

rozvoj města

Volný čas
mladých lidí
v Liberci
Ve školním roce 2013/2014
se Parlament mladých
snažil aktivně změnit
nabídku trávení volného
času mladých lidí v Liberci
projektem VOČA. Projekt,
který v počátcích postrádal
konkrétnost, si upřesnil svůj
směr – pomocí focus groupu
(diskuse s přibližně patnácti
studenty libereckých
středních škol).
Jana Pavlíková
Na focus groupu mladí lidé řekli, co
jim v Liberci chybí, vadí a co by přivítali.
Nápady, které se Parlamentu mladých
Liberec zdály jako nejlépe realizovatelné a zároveň neotřelé, byly zpracovány
do ankety.
Anketa obsahovala i část, kde měl
respondent vybrat z nabídky míst,
která členové Parlamentu mladých
zkonzultovali s odborem hlavního
architekta města Liberce. Na anketu
odpovídala více než stovka studentů
středních škol a vybrali jasně – v centru
nebo poblíž něj jim chybí místo pro
piknik nebo venkovní posezení.
Parlament mladých se sešel
s náměstkem primátorky Ing. Jiřím Rutkovským, který byl osloven na začátku
celého projektu, a diskutoval s ním
o možných místech a úpravách. Ke
konci školního roku bylo vybráno místo
u hotelu Zlatý lev nedaleko centra.
O možnostech úpravy a vybudování místa pro mladé Liberečany budou
členové Parlamentu mladých jednat
s magistrátem, studenty Střední školy
tvorby a designu nábytku v Kateřinkách nebo vysokoškoláky z Technické
univerzity. Realizace konečné podoby
místa (o které se rozhodne do září) se
uskuteční v průběhu příštího školního
roku.
„Máme přislíbeno z odboru veřejného majektu, že úklid plochy a základní
úpravy by mohly být provedeny ještě
letos, náročnější pak příští rok, samozřejmě pokud noví zastupitelé podpoří
položku při schvalování rozpočtu. Připravujeme nyní podklady pro spolupráci s fakultou architektury, mohla
by to být pro studenty TUL zajímavá
práce, pomoci mladším kolegům v realizaci jejich představ o veřejném prostoru,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek
primátorky.
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Trenér: Lepší trénink než na
Nové, lepší a levnější
světlo do libereckých škol Ještědu si nemůžeme přát
Moderního osvětlení se dočkaly třídy v ZŠ U Školy.
Redakce
Problém na mnoha našich školách
je stejný, ve třídách jsou zastaralá svítidla, která již neodpovídají současným
požadavkům.
„V případě ZŠ U Školy jsme spojili
rekonstrukci podlah, výměnu osvětlení
a nové úpravy stěn v celkové omlazení
třídy. Byla zde svítidla téměř půl století
stará, neefektivní a poruchová. Nahradili jsme je nejnovějšími svítidly, která
mají výrazně nižší spotřebu, delší životnost a vyšší svítivost. Vyhověli jsme tím
přísné hygienické normě a v několika

málo letech se nám investice vrátí díky
použití moderních LED světel,“ vysvětluje ekonomický náměstek primátorky
Jiří Šolc.
„Základní škola U Školy je pro nás
pilotní projekt. Uvidíme, zdali se úspora
prokáže a řešení bude odpovídat
potřebám žáků, a obdobně bychom
rádi postupovali u dalších našich škol,“
dodal.
Výši investic, parametry a návratnost si můžete přečíst v uvedené přehledné tabulce.

Revitalizace osvětlení v ZŠ "U Školy", CN12032 - 3 učebny
Současný stav:

elektrozařízení osvětlení v ZŠ "U školy"
Přikon (W) *

Typ

1

střední učebna 1x
zářivkové těleso se 2 lineárními trubicemi
T8/120cm/36W+22,3W tlumivka

Doba svícení za rok (h)

4,60 Kč

1785 h

94 W

4,60 Kč

1785 h

94 W

4,60 Kč

1785 h

velká učebna 2x
zářivkové těleso se 2 lineárními trubicemi
T8/120cm/36W+22,3W tlumivka

Cena sazby za el. za
1kW (Kč)

Celková roční platba za eletrickou energii:

Počet (ks)

32 Ks

10 Ks

32 417 Kč

Navrhované řešení s se svítidly přímého i nepřímého osvětlení (T5) a asnychronními svítidly
Typ

Přikon (W) Cena sazby za el. za 1kW (Kč) Doba svícení za rok (h)

4,60 Kč

velká učebna 2x

2

Počet (ks)

MODUL LAMBDA DIR ASYM 1x49W

52 W

4,60 Kč

1785 h

4 Ks

OMS UX-MODUL LAMBDA ECO DIR-INDIR PAR-V 2x35W

72 W

4,60 Kč

1785 h

18 Ks

MODUL LAMBDA DIR ASYM 1x49W

52 W

4,60 Kč

1785 h

OMS UX-MODUL LAMBDA ECO DIR-INDIR PAR-V 2x35W

72 W

4,60 Kč

1785 h

střední učebna 1x

Celková roční platba za eletrickou energii se světly LVD a LED:

3
4

-43%

Celková roční úspora s ČESA řešením:

2 Ks
9 Ks

18 524 Kč

13 893 Kč

Výpočet návratnosti investice:
cena bez DPH
Návratnost investice

78 798 Kč

5,67 roku

Díky Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Svazem
lyžařů ČR, Sportovním areálem Ještěd a statutárním
městem Liberec mohou čeští reprezentanti při tréninku
naplno využívat liberecké skokanské můstky.
Jan Vrabec

Do sportovních areálů na Ještědu
a ve Vesci se vrátily pravidelné tréninky českých reprezentantů v klasickém
lyžování. A sportovci jsou z nových
možností nadšení.
„V obou areálech teď trénujeme
mnohem víc, je to pro nás pohodlnější a už nejsme nuceni jezdit tolik do
ciziny, která pro nás dřív byla levnější
než domácí prostředí,“ pochvaluje
si kouč jedné z tréninkových skupin
českých sdruženářů Marek Šablatura.
Podle jeho svěřence Tomáše Slavíka,
dlouholetého tahouna české severské
kombinace, je trénink v Liberci ideální.
„Areály, jako je Vesec, kde se dá opravdu trénovat na kolečkových lyžích, jsou
v Evropě maximálně tři. O můstcích na
Ještědu nemůžu říct, že by byly mými
oblíbenými, ale tréninkový areál je to
taky skvělý. Kde a kdo má tohle k dispozici? Máme štěstí,“ poznamenal Tomáš
Slavík.
Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v květnu zástupci
statutárního města Liberec (SML), společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ)
a Svazu lyžařů ČR.
Uzavřená smlouva vytyčuje spolupráci právě v oblasti tréninkové
přípravy reprezentantů a sportovních

oddílů sdružených ve Svazu lyžařů ČR,
který se v rámci spolupráce zavázal
finančně podpořit přípravu areálů na
zimní i letní období formou paušální
platby 200 tisíc Kč bez DPH. Dalším
významným dopadem memoranda
pak bude návrat vrcholných závodů.
Tím prvním bude světový pohár ve
skocích na lyžích, který se na Ještědu
uskuteční v únoru příštího roku, a to
po dlouhých sedmi letech. Navíc půjde
jak o sdruženářský, tak o skokanský
podnik.
„Zejména závody v rámci světových
pohárů přitáhnou do Liberce početnou skupinu diváků, kteří zde budou
utrácet svoje peníze, což je pro město
další plus. Memorandum tak mimo jiné
napomáhá rozvoji cestovního ruchu,“
konstatovala primátorka.
Už třetí červencový víkend bude
sever Čech hostit mistrovství republiky se skokem na malém můstku,
v polovině srpna se na Ještědu a ve
Vesci uskuteční krajský závod důležitý
zejména kvůli nominaci na letní Grand
Prix a v září pak pod Ještědem proběhne mezinárodní mistrovství republiky
se skokem na velkém můstku, spojené
s letním republikovým šampionátem
běžců na lyžích.

Liberečané ušetřili mj.
Město letos Liberečanům
83 tisíc litrů ropy
Liberečané sběrem starých spotřebičů výrazně přispěli
k ochraně životního prostředí.

Michal Vinař, oddělení komun. služeb, ekologie a veřejné zeleně
Občané města Liberce odevzdávají formou sběrné sítě významné
množství elektroodpadu určeného
k recyklaci, čímž šetří spotřebu primárních surovin a vznik odpadů. Je
tedy vhodné poohlédnout se zpět na
menší statistiku. Za rok 2013 se odevzdalo 3 852 televizorů, 1 574 monitorů
a téměř 40 tun drobného elektra.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování od společnosti ASEKOL,
který město obdrželo, je patrné, že
výše jmenovaným množstvím sebraného elektroodpadu se podařilo
ušetřit přibližně 1 775 MWh elektřiny,
83 600 litrů ropy, 7 900 m3 vody a 72
tun primárních surovin. Snížily se také
emise skleníkových plynů o téměř 400

tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných
odpadů o 1 500 tun.
Pro představu o významu čísel.
Osobní automobil vyprodukuje za rok
2 tuny skleníkových plynů. Jedna čtyřčlenná domácnost ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie. Stovka
odevzdaných mobilů uspoří tolik
energie, kterou spotřebuje moderní
úsporná lednice za 4,3 roku provozu.
Pro sběr elektroodpadu větších rozměrů lze využít služeb sběrného dvora
v Ampérově ulici nebo sběrného místa
v ulici Dr. Milady Horákové. Drobná
zařízení lze odevzdávat do velkých
červených kontejnerů rozmístěných
po městě. Děkujeme všem, kdo pravidelně třídí odpad.

zapůjčí zdarma 70 kompostérů
Ve středu 2. července proběhlo losování výherců soutěže
o domácí kompostér.

Výherce, úspěšné luštitele
křížovky otištěné ve Zpravodaji, losovala primátorka města
Martina Rosenbergová.
Celkem došlo 302 odpovědí, z toho 6 nesprávných.
Ze správných odpovědí bylo
vylosováno 70 výherců. Všichni byli nebo budou o výhře
informováni a vyzváni k podpisu smlouvy o zapůjčení kompostéru. Během měsíce pak výherci
budou moci využívat svůj nový kompostér.
Město Liberec si ve svém Plánu
odpadového hospodářství stanovilo mimo jiné řešení problematiky

nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem, který
nyní končí zbytečně
ve směsném komunálním odpadu.
Jednou z priorit,
která tomu má
zamezit, je podpora
domácího kompostování, kdy je bioodpad zpracován přímo v místě vzniku.
Mnoho let se osvědčuje pravidelná
soutěž formou tajenky o domácí kompostéry, které jsou výhercům zapůjčovány. Za roky soutěžení se rozdalo
bezmála 1 000 kusů kompostérů.
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Zastřešení zastávek MHD
v Krejčího ulici
Vedení města vyslyšelo přání občanů a začalo se zabývat úpravou autobusových zastávek městské hromadné dopravy v Krejčího ulici. Nacházejí
se v blízkosti domů s pečovatelskou
službou a často je využívají senioři.
Na zastávky v obou směrech proto
nechá město už v červenci letošního
roku umístit čekárny s přístřeškem.
Stávající asfaltový chodník nahradí zámková dlažba a rovněž budou
upraveny signální pásy pro nevidomé. Náklady město orientačně vyčíslilo na 280 000 Kč bez DPH.

Oprava Broumovské bude
posunuta o měsíc
Prodloužení dokončení rekonstrukce komunikace Broumovská (I.
etapy) o jeden měsíc, tedy do 31. srpna 2014, schválili liberečtí radní. Na
změně termínu se dohodlo město
a společnost Strabag, a. s. První etapa projektu zahrnuje opravu komunikace od křižovatky Broumovské
ulice s ulicí Krejčího o délce 344 metrů. Vedle výměny povrchu vozovky
a obrusné vrstvy chodníku bude
také opravena konstrukce dvou autobusových zastávek MHD. Původní
termín dokončení stavby byl stanoven do 31. července 2014.
Při zadání zakázky na opravu Broumovské ulice nebyl znám termín
pokládky vysokonapěťového kabelu
v ulici Dr. M. Horákové. Až při pozdějším jednání se zhotoviteli staveb
vyšlo najevo, že ulice Dr. M. Horákové bude uzavřena už v červenci.
„Pokud bychom ve stejném měsíci
rekonstruovali komunikaci Broumovská, hrozil by v uvedené lokalitě dopravní kolaps, včetně místní
obslužnosti MHD. Prodloužili jsme
tedy o jeden měsíc termín dokončení I. etapy Broumovské. Tak se vyhneme situaci, že by byly najednou
rozkopány obě silnice,“ vysvětlila
primátorka Martina Rosenbergová.
„Současně se silnicí a chodníky
budou opraveny konstrukce dvou
autobusových zastávek MHD, pojmenovaných shodně Sametová,“
doplnila.
Opravy Broumovské jsou rozděleny na dvě etapy. Druhá etapa představuje úsek od křižovatky s ulicí
Krejčího po křižovatku s ulicí Sametová v délce 437 metrů a počítá také
s opravou konstrukce dalších dvou
autobusových zastávek. Realizace
druhé etapy není dosud naplánována. Pokud na ni bude pamatováno
v rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2015, bude opravena
v příštím roce. Cena první etapy je
2 248 010,25 Kč bez DPH.


TSML mají novou formu akcií
Technické služby města Liberce, a. s., jejímž jediným
akcionářem je statutární město Liberec, mají novou formu
akcií, a to na jméno. Dosavadní forma byla na majitele.
Jan Vrabec
Změna v nových stanovách společnosti, kterou schválili liberečtí zastupitelé, je významná především s ohledem na
přísné dotační podmínky, kdy společnost
s formou akcií na majitele není považována za tzv. vhodného žadatele.
„Právní řád České republiky z důvodu
transparentnosti omezuje subjekty
s touto formou akcií v oblasti dotačních programů Evropské unie. Proto je
v některých dotačních programech pro
poskytnutí dotace vyžadována forma
akcií na jméno,“ vysvětlila primátorka
Martina Rosenbergová.
Dalším důvodem ke změně formy akcií
bylo i předejití případných komplikací

při účasti v řízeních o veřejných zakázkách. V současnosti totiž stále probíhá
legislativní diskuze o omezení možnosti
účasti akciových společností s akciemi
na majitele v rámci veřejných zakázek
dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
„Důraz na větší transparentnost veřejných soutěží stejně jako v případě dotací
zvyšuje reálnou možnost, že účast subjektů s akciemi na majitele bude zákon
omezovat,“ konstatovala primátorka
s tím, že dostatečným důvodem, proč
opustit formu akcií na majitele, je skutečnost, že statutární město Liberec je
jediným akcionářem společnosti.

Zastupitelé schválili další postup
pro vyjednávání s bankami
Po krátké a věcné diskusi schválili liberečtí zastupitelé na
svém červnovém zasedání další postup pro vyjednávání
s bankami ohledně refinancování městského dluhu.
Zuzana Minstrová
Oproti nabídce další banky HSBC,
která ve spolupráci s německými
investory nabízí Liberci refinancování městského dluhu, stávající banka
města – Česká spořitelna – kontrovala
vlastní nabídkou.
„Obě dvě nabídky jsou skvělé. Zastupitelstvo mne pověřilo dál vyjednávat
o konkrétních podmínkách a definitivní
podobu předložit do září. Každopádně
se jedná o obrovskou úsporu oproti
současnému stavu a současně o vyvázání městských zástav na nemovitém
majetku, což nám uvolní ruce v mož-

nosti žádat o dotace na jeho opravu,“
zdůraznil náměstek primátorky pro
ekonomiku Jiří Šolc.
Jak doplnil, nabídka České spořitelny
v základě spočívá v převedení městského dluhopisu do nízce úročeného
směnečného programu, přičemž ostatní podmínky by byly podobné dnešnímu stavu. Současný dluhopis města je
vydán na 2 miliardy korun. V amortizačním fondu je nyní naspořeno 245
milionů korun. V roce 2025 bude pak
amortizační fond použitý na splacení
poloviny dluhů města Liberce.

Pět milionů pro příspěvkové
kulturní a školské organizace
Téměř pět milionů korun rozdělilo město po schválení
zastupiteli mezi své kulturní a školské příspěvkové organizace.
Zuzana Minstrová
Rovných 2,5 milionu korun
dostane ZOO Liberec. Většinu využije
na nákup multifunkčního stroje pro
čištění a údržbu komunikací v průběhu celého roku. Za další část peněz
zajistí rekonstrukci stěrkových podlah
v pavilonu opů a v bazénu lachtanů.
Dotaci získá také Botanická zahrada
Liberec. Ta potřebuje 1,4 milionu korun
na nové zařízení pro vytápění svých
pavilonů.

Z Fondu pro financování rozvoje
školských příspěvkových organizací
rozdělí město 966 tisíc korun. Z toho
700 tisíc půjde na instalaci nových
hracích prvků v mateřských školách
Malínek a Rosnička. Příspěvek získá
také Základní škola Ještědská na
vybudování parkovacích stání. Pro
zvýšení bezpečnosti chodců je podél
parkoviště navržen i chodník pro pěší.
www.liberec.cz/zastupitelstvo
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Při výměně oken ušetří
město téměř 200 tisíc
Zakázku na výměnu 31 oken na
Základní škole v Oblačné ulici
získala společnost Window Holding, a. s., z Lázní Toušeň, která
předložila nejvýhodnější nabídku
– 398.035 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky přitom
činila 590 000 Kč bez DPH. Město
díky transparentnímu výběrovému
řízení ušetřilo bezmála 200 tisíc
korun. Zájem o zakázku projevilo
sedm uchazečů. Snahou města je
snižovat energetickou náročnost
školních budov.

Dotace na cestu kolem
Lesního koupaliště
S obnovou lesní cesty podél Lesního koupaliště v Ruprechticích,
která byla poničena přívalovými
dešti na konci července roku 2013,
pomůže Liberci stát. Ministerstvo
pro místní rozvoj vyhovělo žádosti
města o dotaci a přispěje na opravu lesní cesty sumou 273 884 Kč.
Předpokládaná celková cena opravy havárie přitom činí 304 315 Kč.
„Vzhledem k finanční situaci města se snažíme využít k obnově majetku, poničeného živelními katastrofami, v co nejvyšší míře jiných
zdrojů. A daří se nám to. V případě
následků povodní v červnu minulého roku jsme žádali o dotace na
dvanáct oprav a dvanáctkrát jsme
byli úspěšní. Na nápravu škod po
dalších přívalových deštích, k nimž
došlo 29. července 2013, jsme podali na ministerstvo pro místní
rozvoj dohromady patnáct žádostí
o dotaci. Jen jedna z našich žádostí nevyšla,“ přiblížila primátorka
Martina Rosenbergová.
Na opravy po přívalových deštích, které spadly v červenci 2013,
získalo město od ministerstva
dohromady dotaci 4 657 338 Kč,
včetně DPH. Za tyto peníze bude
například opravena opěrná zeď
a odvodněna místní komunikace
Na Výběžku, opravena komunikace
Na Rozhraní či obnoven poškozený
povrch chodníku na ulici Fibichova.
Na nápravu škod po povodních,
k nimž došlo v květnu a červnu
2013, získalo už vloni město Liberec dotaci od Ministerstva dopravy ČR v celkové výši 7 528 225,70
Kč. Peníze byly například použity
na opravu zborceného propustku
a krajnice v křižovatce Irkutská–
Karlinská, na obnovu zatrubnění
vodoteče, dešťové kanalizace a vozovky v ulici Hraběcí, anebo poškozeného příkopu a podemleté krajnice v ulici Mimoňská.
www.liberec.cz/rada

neseďte doma
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Památky se otevřou v září
Historická vozidla i tramvaje v ulicích Liberce nebo
doprovodná výstava veteránů na libereckém výstavišti –
to vše čeká účastníky letošních Dnů evropského dědictví
v Liberci a v Žitavě, které se uskuteční 13. a 14. září.
Pavel Chmelík
V sobotu 13. září si budou moci
lidé zdarma prohlédnout běžně nepřístupné objekty v Liberci, o den později
pak v Žitavě. Celkem tak bude možné
na Liberecku a v Žitavě navštívit padesátku památek.
„Největšími taháky letošního roku
budou Kavárna Pošta a Vila Johanna Liebiega mladšího, bývalé sídlo
oblastní galerie,“ upozorňuje náměstek primátorky pro sport a cestovní
ruch Jiří Rutkovský.
Mezi další otevřené památky bude
patřit liberecká radnice, Liebiegova
vila, Strossova vila, Liberecké podzemí, Střední průmyslová škola textilní,
kasárna, Divadlo F. X. Šaldy, Severočeské muzeum, Oblastní galerie v lázních
a další. V loňském roce byly Dny evropského dědictví (EHD) pořádány ve
spolupráci s Žitavou. Protože se tento
model osvědčil, pokračují obě radnice
v nové tradici i v letošním roce. Akci
proto doprovází společný dvoujazyčný
propagační materiál. V rámci doprovodného programu, kromě výstavy

26. – 27. července 2014
Kyvadlová doprava z parkoviště do
centra obce historickými autobusy

Kulturní program
DIVADLO ULIČNÍK - pohádky pro děti
OLD STARS - dixieland kapela
TĚLA - oblíbená liberecká kapela
NOBODY KNOWS - Lessyho Woheň
a další...

v nově otevřeném Technickém muzeu
v areálu LVT a jízdy historických vozidel,
jejichž přehlídka bude připravena před
libereckou radnicí, je připraven též
program v historické budově radnice
v režii Komunitního střediska Kontakt.
Historické stavby budou otevřeny většinou od 9 do 17 hodin. Přesný časový
rozvrh a kompletní seznam památek
bude uveden na konci prázdnin na městských internetových stránkách www.
liberec.cz a www.visitliberec.eu.

22.00 Velkolepý ohňostroj

Řemeslný jarmark

Stánky tradičních řemesel (kovář, keramika, kameník,
košíkář, medař, perníkářka ...)

Projížďky na koních
Staročeské pochoutky, tradiční občerstvení
Kolotoče pro malé i velké, střelnice, labutě

Vlakové spojení dle jízdního řádu ČD

Vstupné: 35 Kč, děti zdarma
Parkování zdarma

Z důvodu výluky vlaky nejezdí!

Autobusové spojení MHD

Z Liberce - 8:20, 13:22, 16:52
Z Kryštofova Údolí (parkoviště) 14:05,17:50

10.00 nedělní poutní mše v Kostele sv. Kryštofa
11:00, 15:00 prohlídka kostela s průvodcem

Oslavy Ještědu 2014
Pořadatel: Obec Kryštofovo Údolí, tel. 722 634 282, e-mail: krystofovo.udoli@volny.cz , www.krystofovoudoli.eu

Mediálním partnerem akce je Radio Contact FM 101,4

Letošní Oslavy Ještědu se budou konat v sobotu 20. září
od 10 do 18 hodin pod mottem „Den plný klaunů“. Kromě
tradičního programu, kdy budou přístupné prostory
televizního vysílače a hotelu Ještěd, proběhne 11. ročník
vynášení sudů piva na vrchol hory.
Redakce

Příznivci unik átní
stavby se mohou těšit na
autogramiádu nové publikace Ještěd 11x jinak. Ve vestibulu hotelu a restaurace si
budou moci zavzpomínat na
výstavě původního vybavení ze sbírek
Severočeského muzea nebo si v horní
stanici kabinové lanovky prohlédnout
strojovnu a výstavu o historii lanové
dráhy.
V doprovodném programu bude
pamatováno i na rodiny s dětmi. Na Ještědu je budou provázet klauni, vystoupí divadelní a hudební soubory, děti
si budou moci vyzkoušet outdoorové
aktivity i kreativní dílnu a radost vám
jistě udělají i české regionální výrobky.
Letos nově bude program rozšířen i do areálu u konečné tramvaje
v Horním Hanychově a Beranově cestě.
Kromě stánků s regionálními výrobky
budou připraveny různé aktivity pro

děti, po jejichž úspěšném
absolvování získají děti na
vrcholu Ještědu malý dárek.
Program oslav Ještědu
bude zároveň probíhat i ve
městě. Zájemci se mohou
zúčastnit Dne otevřených dveří dopravního podniku ve vozovně na Rybníčku,
mohou se projet historickou tramvají do
Hanychova a do Lidových sadů nebo se
seznámit s centrem Liberce trochu jinak
– za doprovodu a výkladu odborného
průvodce. Do oslav se zapojí i Severočeské muzeum a Galerie Lázně.
Na Ještěd se návštěvníci mohou
dopravit několika způsoby. V provozu
budou kabinová lanovka a sedačková
lanovka Skalka, které u příležitosti oslav
nabídnou slevy na jízdné, a společnost
BusLine, a. s., připravila pro návštěvníky přepravu historickými autobusy od
spodní stanice kabinové lanovky k chatě
Ještědka.
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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.

Klub nezávislých zastupitelů
Řešení drahého tepla opravdu
předvolebním hitem?
Na problémy drahého tepla v Liberci
upozorňuji od roku 2005, kdy jsem se stal
předsedou sdružení na ochranu spotřebitelů
tepla, nyní vystupujícího pod názvem DOST!
Jako jedinému v Liberci se mi v minulosti
podařilo dvakrát úspěšně snížit cenu tepla
z teplárny. S návrhem řešení vystupuji i před
nadcházejícími volbami do zastupitelstva
města. Teď se toto téma stalo předvolebním
hitem i pro jiné politické strany. Takže jsem
rád, že si mi podařilo probudit i jiné politické
subjekty k tomu, aby se problémem zabývaly.
Zatím se všichni politici tvářili, že se nic neděje.
Vítám, že začal převažovat názor, že systém
centrálního zásobování není trvale udržitelný
a soustava se musí řízeně rozpadnout. Rád
bych ale upozornil, že řešení, která znějí z úst
zástupců jiných uskupení, tedy výstavba
několika kogeneračních jednotek, už byla na
stole před třemi lety a neuspěla. Nepřináší
totiž řešení nejpalčivější otázky, a tou je cena
tepla. Při teplárnou plánované výstavbě tří
kogeneračních jednotek by se jeden gigajoule
zlevnil o 32 korun, tedy o zhruba čtyři procenta. Teplárna nakonec postavila jen jednu.
Všichni tvrdí, že jsou proti neřízenému rozpadu systému vytápění. Bez ohledu na tuto

skutečnost však samovolný neřízený rozpad
systému již začal. Ti, kteří mají přístup k zdroji
plynu nebo elektrické energie, se od teplárny
odpojují. Důvod je jasný: zhruba 30% úspora
a tříletá návratnost vložené investice. Kvůli
tomu klesá výroba tepla z někdejších 2,5 mil.
gigajoulů před dvaceti lety až na dnešních 800
tisíc gigajoulů. Třetinová produkce přenášená
stejným způsobem je drahá a pro mnoho lidí
cenově nedosažitelná. Letos se chce odpojit
dalších 1 700 domácností, to představuje
ztrátu asi 40 tisíc gigajoulů. Průmyslové podniky se již z většiny odpojily.
Další dvě plánované kogenerační jednotky
teplárna nevybudovala i proto, že se změnily ostatní okolnosti. Snížila se dotace na
výstavbu a výkupní cena elektřiny, stoupla
cena plynu, odpojily se domy ve Františkově.
Za těchto podmínek je výstavba dalších kogeneračních jednotek nerentabilní.
MVV Energie, majoritní vlastník teplárny,
navíc podmiňuje jejich výstavbu změnou
akcionářské smlouvy. Pak by se nikdo nemohl
od teplárny po dobu dvaceti let odpojit,
musely by se k ní připojit všechny nové domy
a aktivně by se muselo bránit všem, kteří by
chtěli odejít. Tento návrh smlouvy pracovní
skupina pod mým vedením několikrát odmítla. Kvůli klesající produkci nemůže teplárna

na investici vydělat. Peníze nemá ani město,
přestože ročně inkasuje od teplárny cca pět
milionů korun dividend a devět milionů korun
za nájemné za část rozvodů tepla v majetku
města. Celkem tak magistrát inkasoval za

posledních 15 let přes 200 mil. Kč, aniž by do
modernizace vložil významnější částku.
Návrh jiných stran nejen, že neřeší cenu
tepla, ale znamená také pokračování v současné praxi, kdy vedení města bude lidem
zakazovat odpojit se od teplárny a ti budou
muset kvůli udržování neefektivního systému
vytápění platit o 30 % vyšší cenu. Řádově
to představuje na teple a teplé vodě zhruba
10 000 korun na domácnost. Pokračování této
praxe považuji za nemorální a ohavné.
Naopak, můj návrh vychází lidem vstříc.
Při nahrazení systému CZT lokálními zdroji
– plynovými kotelnami a tepelnými čerpadly
přichází zlevnění okamžitě a návratnost je
krátká. Jen tam, kde to není možné, by zůstalo
vytápění modernizovanými rozvody. Efektivita
systému by vzhledem k jeho menšímu rozsahu
stoupla, náklady na modernizaci zbylé části by
nebyly tak vysoké jako v případě modernizace
celého rozvodu pod taktovkou MVV Energie.
A teplo ze spalovny, když už ji tu máme, by
našlo své uplatnění.
Petr Černý,
člen rady města pověřený řízením pracovní skupiny Teplo pro Liberec, předseda
finančního výboru zastupitelstva města,
předseda představenstva SBD Sever
a lídr kandidátky strany Nový směr

Pokud by byla oslovena univerzita,
těžko by školství zastupoval v expertním týmu Ondřej Červinka a ne např.
děkan pedagogické fakulty nebo ředitel nějaké školy. Kdyby se někdo zeptal
nemocnice, mezi experty na zdravotnictví by se určitě neobjevil Jiří Veselka,
který v nemocnici končí. Pavel Bernát
jako ředitel Termiza je v přímém střetu
zájmů, protože jedním z hlavních problémů k řešení je teplárenství a teplárna
i Termizo mají stejného vlastníka a ten se
bude omezení svého byznysu bránit…
Celá záležitost s expertním týmem
tak působí především dojmem, že se
ti, co tahají za nitky, pokusili mít celý
proces pod co největší kontrolou, aby
ho nebylo lehké po podzimních komunálních volbách případně změnit.
Proč o tom píšu? Na zastupitelstvu
někdy diskutujeme o marginálních
položkách a ty důležité procesy přitom
běží jaksi mimoběžně. Osobně bych
byl nerad, kdyby se tu znovu objevil
podobný projekt jako někdejší Centrum

vzdělanosti Libereckého kraje za více
než miliardu, zastřešení atria liberecké
radnice za desítky milionů nebo stavba
muzea tramvajové dopravy za bezmála
sto milionů. Ani jednu z těchto akcí jsem
nikdy nepovažoval za prioritu našeho
města, přesto nechybělo moc a mohly
zde z eurodotací vzniknout.
Nevěřím navíc ani slovům pana
náměstka Rutkovského, který přípravu
jako náměstek pro rozvoj koordinuje,
že veřejnost se do připomínkování bude
mít možnost zapojit v říjnu. Formálně asi
ano, kosmetické úpravy budou možné.
Kdyby panu Rutkovskému ale skutečně
šlo o to, aby vznikl opravdu dobrý plán,
respektující potřeby co nejširší veřejnosti, asi jen těžko by z počátečních fází
jeho přípravy postupoval tak, jak postupuje. A o tom, že není ideální plánovat
zapojení veřejnosti do připomínkování
takto důležitého materiálu na měsíc
říjen, kdy budou komunální volby, ani
nemluvě.

Jan Korytář,

Změna pro Liberec

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
Budou evropské dotace opět
porcovat experti ODS?
Několik miliard korun se bude v Liberci a Jablonci rozdělovat z evropských
fondů v letech 2014 –2020. Jejich využití
může podstatně ovlivnit kvalitu života
Liberečanů. Podklady pro to, co by se
mělo z evropských dotací financovat,
teď připravuje tzv. expertní tým. Jeho
složení bohužel ukazuje, že ti, co zde
roky rozhodovali o všem podstatném,
nejsou zdaleka mimo hru.
Experty vybíral se souhlasem vedení
města náměstek Rutkovský. Kromě
úředníků se zvláštní shodou okolností
jedná zpravidla o členy ODS. Jsou zde
hned tři liberečtí zastupitelé – Ondřej
Červinka, bývalý náměstek primátora
Kittnera, dále Michael Dufek a Pavel
Bernát, bývalý zastupitel za ODS Zdeněk
Kadlas a tým ODS doplňuje i současný
zastupitel v Jablonci Petr Karásek. Vedle
nich lze najít např. šéfa USZ a bývalého ředitele DPMLJ Jiřího Veselku nebo
současného ředitele DPMLJ Luboše

Wejnara, dříve firma Bus Line, která
nenápadně zprivatizovala část dopravního podniku.
Proti takovémuto postupu je potřeba
co nejhlasitěji protestovat a požadovat
nápravu. Není přijatelné, aby expertní
tým představovali politici, kteří byli jako
dlouholetí zastupitelé města při tom,
co se v Liberci uplynulé roky dělo. Jinak
totiž bude hrozit, že na některé potřeby
veřejnosti se opět zapomene a bude tlak
na to, zrealizovat z těchto peněz několik
dopředu domluvených velkých stavebních zakázek, ke kterým se dostanou
předem vybrané firmy.
Změna pro Liberec prosazuje, aby
výběr expertů probíhal podle předem
jasných kritérií a expertní tým měl
předpoklady dobrat se k opravdovým
prioritám našeho města. Do expertního
týmu by měli nominovat svoje zástupce
hlavní aktéři v území, jako je nemocnice,
univerzita, další 2–3 největší zaměstnavatelé v regionu nebo asociace neziskových organizací.
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Zastupitelský klub ODS
Jde tady skutečně
o odborníky?
Před časem jsem byl osloven projektovým manažerem přípravného výboru
Integrovaného plánu rozvoje území, zda
bych se nechtěl stát členem expertního
týmu, který bude připomínkovat výstupy, které budou v rámci tohoto projektu
vypracovávány.
Byl jsem osloven jako předseda výboru
pro vzdělávání, jako bývalý náměstek primátora pro školství a jako někdo, kdo
se problematikou libereckého školství
dlouhodobě zabývá. Oslovení mě potěšilo
a řekl jsem si, že do toho rád půjdu, byť
to s sebou ponese spoustu času a práce
na připomínkování výstupů.
V daný okamžik mě tedy především
zajímalo, co všechno bude práce v expertním týmu obnášet, a zda se budu moci
této práci odpovědně věnovat. Po úvaze
jsem tuto roli rád přijal a následně se jal
připomínkovat první zaslaný analytický
podklad, který nám byl zaslán.
Ani ve snu mě nenapadlo zkoumat,
kdo všechno byl takto osloven a už vůbec
mě nenapadlo řešit, kdo z oslovených

odborníků kam patří či se zabývat tím,
jestli je někdo lepší či horší. Zkrátka jsem
důvěřoval tomu, že si přípravný výbor
IPRÚ vybral takovou paletu odborníků,
aby postihl všechny řešené oblasti, aby
dostal adekvátní zpětnou vazbu a aby
získal odborný názor od lidí, kteří se problematikou rozvoje měst zapojených do
IPRÚ dlouhodobě zabývají a mají k problematice co říci. Zatahovat do toho stranický pohled mě nenapadlo už vůbec. Co
je ale důležité uvést především, o členství
v expertním týmu jsem nijak neusiloval.
Byl jsem osloven a členství jsem přijal.
A ejhle. Někomu moje účast v expertním týmu nejspíš vadí. Nechápu sice
proč, ale vadí. Jan Korytář a jeho změna
vytáhla do spravedlivého boje za „čistotu“ expertního týmu a označila jeho
sestavení za stranický komplot pod vedením ODS. Usuzuje tak z toho, že kromě
mojí maličkosti byl do týmu nominován
i ředitel Komunitního střediska Kontakt
Michael Dufek (za sociální oblast) a ředitel liberecké spalovny Pavel Bernát (oblast
energetika, odpady, rozvoj). Oba pánové,
stejně jako já, jsou zároveň zastupiteli

za ODS. A v tom je podle pana Korytáře
údajně ten základní problém.
Rozhodl se přisoudit expertnímu týmu
zásadní roli při rozhodování o dotačních
penězích, která je už od počátku zcela
nesmyslná, a podsunout veřejnosti dojem,
že účast členů ODS v expertním týmu
znamená budoucí odklánění dotačních
peněz špatným směrem. To je samozřejmě
nesmysl, ale hodí se do rétoriky Změny a je
přeci potřeba hledat zlo i tam, kde není.
Expertní tým je v současnosti složen ze
třiceti odborníků napříč různými oblastmi
rozvoje území a představa, že účast právě
tří odborníků z ODS bude při rozhodování
klíčová, je více než iluzorní. Navíc expertní
tým má za úkol připomínkovat výstupy
a o ničem rozhodovat nebude.
Rozhodovat budou nakonec především
zastupitelstva zúčastněných měst a obcí
a následně poskytovatel dotace. To pan
Korytář moc dobře ví a nakonec je to on,
kdo má dnes v Regionální radě NUTS II
Severovýchod na rozdíl od členů ODS
nějaký vliv. Přesto se snaží vyvolat dojem,
že je naše role v expertním týmu něčím,
co negativně ovlivní rozdělování dotací.

Přistupuje k tomu opět tak nějak po
„změnovsku“. Místo toho, aby navrhl
odborníky, ve které má důvěru a usiloval
o jejich nominaci, zabývá se tím, která
jména v expertním týmu jsou špatně. Pozitivní přístup panu Korytáři nevoní, je to
totiž práce. Nakonec to předvedl on i jeho
Změna i jako zastupitelé. Připomínkovat
první výstupy totiž mohli a měli i zastupitelé města, kterým byly podklady zaslány
dokonce dříve než expertnímu týmu.
Já jsem své připomínky poslal a lhostejno zda jako člen expertního týmu či
jako zastupitel, ale od Změny nepřišla
připomínka jediná. Čtenář nechť si udělá
obrázek sám, zda jde panu Korytářovi
o věc, zda jde o věcné připomínkování
podkladů a o sestavení kvalitních podkladů pro budoucí IPRÚ nebo zda mu jde jen
o politikaření a lustrování lidí, kteří si dají
tu práci, věnují svůj čas, invenci a práci
a předají včas své připomínky.
Škoda, že pan Korytář nevěnuje svoji
energii na něco smysluplného. Ono je asi
jednodušší nimrat se nesmyslně v personáliích než něco předvést a odpracovat.
Ondřej Červinka, ODS


Finalizace Aktualizace strategie rozvoje města
a příprava Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou
Od loňského roku probíhala
tvorba Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec na
období 2014–2020.
Strategie rozvoje je dokument,
který v poměrně obecné rovině
představuje, jak by se město mělo
v následujících letech vyvíjet v jednotlivých oblastech, ať už jde o zdravotnictví, sociální péči, dopravu,
vzdělávání a mnohá další témata.
Stěžejní částí dokumentu je tzv.
návrhová část, kterou představují
zejména cíle, opatření a možné aktivity pro jednotlivé rozvojové oblasti.
Návrhová část navázala na zmapování situace ve městě prostřednictvím
komplexní analýzy, samotná návrhová část byla následně tvořena pracovními skupinami, které byly zastoupeny odbornou i laickou veřejností.
Po revizi návrhové části byl
dokument v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, předán
k posouzení jeho vlivu na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Krajský úřad Libereckého kraje
vydal 24. června 2014 závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že strategie rozvoje nebude dále posuzována podle
zákona, protože bylo odůvodněno, že
se u koncepce nepředpokládá žádný
vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví takový, který by odůvodňoval
potřebu dalšího posuzování.
Proto je nyní možné podobu
dokumentu po ukončení zjišťovacího
řízení Krajského úřadu Libereckého
kraje představit veřejnosti a následně
předložit k projednání radě a zastupitelstvu města. Setkání zástupců
města s veřejností je naplánováno na čtvrtek 24. července 2014
a uskuteční se v zastupitelské
místnosti radnice od 16.00 do
18.00 hodin. Všichni, kteří se chtějí
seznámit s procesem tvorby dokumentu a jeho výslednou podobou,
jsou srdečně zváni!

Součástí besedy bude rovněž
představení Integrovaného plánu
rozvoje území aglomerace Liberec
– Jablonec nad Nisou. Tento plán
představuje integrovanou strategii,
navazuje na model Integrovaných
plánů rozvoje měst aplikovaný v programovém období EU 2007–2013.
Na základě této strategie, která
vychází z principu územní dimenze
a partnerství, se integrují jednotlivé projekty tak, aby došlo k rozvoji
vymezeného území.
V případě schválení integrované
strategie bude možné čerpat dotační
prostředky z EU z různých operačních
programů – v souladu s potřebami
území a v souladu s tím, co bude
možné z operačních programů financovat.
V tuto chvíli je vytvořená analytická část, která měla za úkol zmapovat stav v jednotlivých rozvojových
oblastech v území, dále přesně
vymezit území IPRÚ v rámci obcí
s rozšířenou působností Liberec,

Jablonec nad Nisou, a vytipovat
témata, která jsou v rámci území
třeba řešit a která nabízí prostor pro
integrované projekty.
V souladu s podmínkami Operačního programu Technická pomoc,
ze kterého se nositeli projektu,
městu Liberec, podařilo získat na
zpracování integrované strategie
dotaci, je třeba zveřejnit pracovní
návrh dokumentu do konce srpna,
aby se k němu mohla vyjádřit široká
veřejnost.
„Integrovaný plán rozvoje území
bude představen veřejnosti a zastupitelům na besedě ve čtvrtek 24. července 2014 od 16 hodin v budově
radnice. Všechny informace o průběhu tvorby IPRÚ jsou dostupné
na internetových stránkách www.
liberec.cz/IPRU,“ zve občany Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro
rozvoj města a dotace.


Pavlína Tvrdíková, manažer
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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.
jak je to se ztracenými věcmi?
Mám dotaz ohledně ztracených
a odevzdaných věcí v informacích ve
Fügnerově ulici. Zde mi řekli, že všechny věci se odevzdávají na radnici, ale
člověk se již se nedoví, zda si lidé, kteří své
věci zapomenou, že tyto někdo vezme
a odevzdá právě na informace. Nebylo
by možné vyvěsit oznamovací ceduli,
kam se věci dávají?
Našla jsem na začátku loňského
prosince nové černé látkové zimní boty
v krabici v růžové igelitce a asi před třemi
měsíci malou světlou igelitku s baleními
různých druhů kávy a vedle ležící pletenou béžovou čepici. A asi v té samé
době jsem na Šalďáku odevzdala černou
vestu, kterou zapomněla při výstupu
slečna u průmyslovky na Masaryčce,
řidiči tramvaje, která jela směr Ještěd.
Náhodou jsem četla upozornění
nalezených věcí: malá světlá igelitka
s pletenou čepicí, ale o kávách ani ň,
o botách nic nevím, píši to proto, aby se
veřejnosti dostalo upozornění, co mají
dělat a kam jít.
Za všechny zapomnětlivce děkuji.

Hana, Liberec

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/.

194/14

Raději chodím souběžnou ulicí s majiteli je často obtížná. Na některých
a touto cestou se chci zeptat, zda je lokalitách se navíc po čase nepořádek
nějaká povinnost a město má páky vrací a celý proces se opakuje.
donutit majitele pozemků se o svůj
Michal Vinař, oddělení komunálních
majetek starat!?
služeb, ekologie a veřejné zeleně
Na pozemku se povalují i věci jako
jsou elektrospotřebiče, které určitě patří
do sběrny, a pozemek je navíc přístupný.
Bydlím v centru města a vím, že např. jen
pokácení stromu na vlastním pozemku
představuje povolení, ale mít na něm
Vážená redakce,
skládku je povoleno? Velmi mě to štve
často slýcháváme nářky na mladou
a trápí. Děkuji za odpověď.
generaci, na jejich nevhodné chování
a nesprávný směr, kterým se ubírá.

Iva, Liberec-Staré Město
Dokonce o mnohých pochybujeme,
Oddělení komunálních služeb, ekolože jsou schopni se ve svém rozběhu
zastavit a poohlédnout se, jestli někdo
gie a veřejné zeleně obdrželo podnět na
nepořádek v dané lokalitě od obyvatel
nepotřebuje pomoci. Ale váš článek
ze sousedních domů již dříve. Vzhledem
o studentovi 2. ročníku střední odbork tomu, že pozemky jsou v soukromém
né školy v Liberci-Kateřinkách, Jiřím
Brázdovi, „Jen křičte, hlavně že žijete“,
vlastnictví, nemohl být zadán úklid ze
strany města. Případ byl předán na odbor
mne utvrdil v tom, že mladá generaživotního prostředí, který majitele vyzývá
ce není zavrženíhodná, jen potřebuje
k úklidu odpadu a zajištění oblasti. Pokud
lepší vzor nás starších. Tento mladý
tak majitel nesplní, hrozí mu patřičné
hoch svou všímavostí a duchapřítomsankce.
ností zachránil dva malé, německé
Všeobecně je tento proces složichlapce před utonutím.
„Klobouk dolů, chlapče, jsi skutý a zdlouhavý, zejména komunikace
tečně příkladem pro své vrstevníky
a jsem přesvědčena, že takových,
Seznam věcí nalezených od 27. května 2014
jako jsi Ty, je mezi mladými hodně.“
Pouzdro s mincemi
30. 06. 2014
Zároveň je mou povinností napsat
a poděkovat neznámému nálezci,
Peněženka
30. 06. 2014
který našel odcizené doklady mé
Batoh
26. 06. 2014
vnučky Kelly Perebyjnisové a donesl
Nálezy České pošty – 6x brýle, 3x svazek klíčů, 3x pouzdro, smlouva – Dana Lexová,
25. 06. 2014
je na Magistrát města Liberec.
odvolání – Nataša Vacková
 Věra Fořtová z Machnína u Liberce
Doklady – Alexander Hurný, Zuzana Hurná
23. 06. 2014

191/14

Nálezy DPMLJ – kniha, kšiltovka, pouzdro

24. 06. 2014

188/14

Peněženka – David Bondár

23. 06. 2014

187/14

Klíče

20. 06. 2014

186/14

Nálezy DPMLJ – peněženka, taška s bundou

20. 06. 2014

184/14

Peněženka – Richard Haupt

18. 06. 2014

182/14

Obal na deštník, SIM karta

17. 06. 2014

181/14

Nálezy DPMLJ – peněženka, taška s úborem, mobilní telefon

17. 06. 2014

180/14

Batoh

16. 06. 2014

178/14

Nálezy DPMLJ – 2 florbal. hokejky, deštník, 2x mikina, nákup. taška na kolečkách

13. 06. 2014

177/14

Peněženka – Ladislav Jemelka

13. 06. 2014

176/14

Karta k vozidlu – Pavel Horák

12. 06. 2014

175/14

Doklady – Adéla Stichová

12. 06. 2014

174/14

Finanční hotovost

12. 06. 2014

172/14

Klíče

10. 06. 2014

168/14

Mobilní telefon

08. 06. 2014

Věci, které jsou odevzdány na DPMLJ,
a. s., a u nichž není znám majitel, předá
dopravní podnik na magistrát. Magistrát je povinen zveřejnit ztráty a věci na
úřední desce. Dále tento soupis pravidelně aktualizujeme na internetových
stránkách www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/ztraty-nalezy/ztraty-nalezy.
html. Taktéž ztracené věci uveřejňujeme
v Libereckém zpravodaji, který vychází
každý měsíc.
Vyvěšení oznamovací cedule bohužel
není možné, ale tuto informaci, kam přinést ztracené věci zveřejňujeme v Libereckém zpravodaji v sekci ztrát a nálezu.
Co se týká potravin v nalezených věcech,
tak ty jsou automaticky likvidovány, protože skladování po dobu třech let není
možné.

Zita Vlková,

správní a živnostenský odbor

Skládka v ruprechtické
Denně chodím s dcerou do školky Rosnička na Školním vršku ulicí Ruprechtická
okolo pozemku, kde v minulosti stála
a poté vyhořela hospoda Kůlna a jsem
nucena se dívat na skládku odpadků.

199/14
198/14
197/14
195/14

167/14
166/14

Nálezy DPMLJ – Igelitová taška, mobilní telefon, deštník, pouzdro na mobilní
telefon, dětská mikina
Klíče

Poděkování

06. 06. 2014
03. 06. 2014

Nálezy DPMLJ – dětská peněženka – Jan Knob, dětská barevná peněženka,
164/14

igelitová taška s peněženkou, dětský růžový deštník, peněženka hnědo-modrá

03. 06. 2014

látková, dámský rozkládací deštník hnědo-černý
162/14

Klíče

02. 06. 2014

160/14

Hodinky

02. 06. 2014

159/14

Nálezy DPMLJ – svetr, mikina

29. 05. 2014

156/14

Jízdní kolo

27. 05. 2014

Čertova zeď
Unikátní výstavu nazvanou Jak porozumět krajině utvářené vulkány mohou
až do konce července zájemci zhlédnout
v sídle Libereckého kraje v ulici U Jezu.
Předmětem výstavy trvající až do
konce července jsou vulkanické útvary
v jižním Podještědí v čele s národní přírodní památkou Čertova zeď mezi Českým
Dubem a Osečnou.
Autory expozice jsou geologové Antonín Paluska (emeritní profesor University
Hamburk) a Pavel Veselý (geolog státního
podniku DIAMO Stráž pod Ralskem).
Čertova zeď spolu s okolím pokrývajícím plochu 20 hektarů využívá zákonnou
ochranu už od roku 1964, přičemž od
roku 1992 je národní přírodní památkou.
Nachází se asi 4 kilometry západně od
Českého Dubu.

dobrovolní hasiči
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Hasiči z Horního Hanychova jsou nejmladším
libereckým sborem a mají nejvýše položenou zbrojnici
Sbor se může pochlubit funkční koněspřežnou stříkačkou z roku 1889, s níž Hanychovští předvádí věrný dobový zásah.
Jan Vrabec
Hned dvě zajímavá „nej“ má na kontě
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Horní
Hanychov. Se svými 113 lety je nejmladším sborem na území Liberce a vzhledem ke své poloze pod Ještědem má
nejvýše položenou zbrojnici. Zajímavostí je i složení výjezdové jednotky,
kde patnáctku mužů doplňuje žena.
„Členové naší jednotky mají různou
odbornou způsobilost. Máme čtyři
velitele, pět řidičů-strojníků, jednoho
technika chemicko‑technické služby,
dvanáct nositelů dýchací techniky
a sedm obsluhovatelů motorových
a rozbrušovacích pil. Ti v loňském roce
vyjížděli ke třinácti událostem, z toho
čtyřikrát k požáru, šestkrát likvidovat
následky přívalového deště, jednou
k dopravní nehodě, jednou k likvidaci
úniku ropných látek na komunikaci
a pak k námětovému cvičení,“ líčí
velitel výjezdové jednotky SDH Horní
Hanychov Tomáš Stracke s tím, že k nejnáročnějším událostem, k nimž Hanychovští čas od času vyjíždějí, patří jako
u většiny ostatních jednotek povodně.

V garážích ve zbrojnici v Horním
Hanychově má jednotka k dispozici
cisternovou automobilovou stříkačku
CAS 15 Tatra a dopravní automobil
815DA Toyota, k němuž město jednotce zakoupilo přívěsný vozík, který si
hasiči upravují pro zlepšení akceschopnosti jednotky. Sbor má také v majetku
plně funkční koněspřežnou stříkačku

z roku 1889. „Jezdíme s ní po různých
akcích, jako jsou výročí dalších sborů
nebo jiné významné hasičské události,
kde jsme schopni v kopiích dobových
uniforem provézt ukázku někdejšího
hasebního zásahu,“ konstatoval Tomáš
Stracke.
Celý sbor, jehož součástí je právě
i výjezdová jednotka, měl ke konci

roku 2013 celkem 61 členů, z toho
40 mužů, 11 žen a v neposlední řadě
10 dětí. „Kroužek Mladých hasičů se
schází pravidelně každou středu. Děti
se učí hasičským dovednostem, které
si ověřují při celostátní soutěži Hra
plamen a dalších soutěžích zaměřených na hasičskou mládež. Samozřejmě budeme moc rádi, když jim nadšení
vydrží až do dospělosti a posílí řady
členů sboru a jednotky,“ poznamenal
Tomáš Stracke.
SDH Horní Hanychov se stejně jako
ostatní sbory významně podílí i na
společenských akcích ve svém obvodu,
kde pravidelně pořádá Dětský den či
dubnové pálení čarodějnic, na kterém
s ním od roku 2013 spolupracuje Boveraclub. Hasiči z Horního Hanychova
také tradičně zajišťují požární asistenci
na akcích pořádaných městem, jako
jsou Liberecký jarmark či Slavnosti
Ještědu. Společně s jednotkou a kroužkem Mladých hasičů pak sbor provádí
i osvětu a ukázky pro mateřské školy
a základní školu ve svém obvodu.

Hasiči soutěžili v nočním požárním útoku
Napínavé souboje předvedli v sobotu 28. června dobrovolní hasiči v nočním závodu Pohár primátorky města Liberec.
Jan Král
Soutěž v požárním útoku se jako
obvykle konala za umělého osvětlení v rekreačním a sportovním areálu
Vesec, který podobným soutěžím
poskytuje ideální podmínky.
Domácí družstva přišla povzbudit i primátorka Liberce Martina
Rosenbergová. „Děkuji našim dobrovolným hasičům z Karlinek, že tak
náročnou soutěž každý rok připravují,
a doufám, že je nadšení neopustí ani
při organizaci dalších ročníků,“ uvedla
Martina Rosenbergová
Letošního již 38. ročníku nočního
závodu v požárním útoku se zúčastnilo 41 týmů převážně z Libereckého
kraje, ale také z Jičínska nebo Mladé
Boleslavi. Nechybělo ani družstvo
z Vratislavic nad Nisou, kterým fandil
starosta obvodu Aleš Preisler.
Domácí družstvo SDH Karlinky
v kategorii mužů na prvenství z roku
2012 nedosáhlo a s časem 15,91 oslavovalo stejně jako v loňském roce stříbro. Vítězný Pohár primátorky města
Liberec nakonec zvedli nad hlavu hasiči

ze Sloupu, kteří zastavili časomíru na hodnotě 15,44. Třetí
místo vybojovalo časem 15,96
družstvo z Košťálova. Mezi
ženami dominovalo družstvo
z Malé Skály (18,70). S odstupem za sebou nechalo Krásnou Ves (19,43) a bronzové
Jeřmanice (19,48).
V kategorii PS 12 byly
výkony rovněž velmi vyrov-

nané. S výsledným časem 20,54 bylo
nejrychlejší družstvo z Roztok u Semil.
Za ním skončili na druhém místě hasiči
z Janova nad Nisou (20,77) a třetí místo
obsadilo družstvo z Roudného (20,97).
Vratislavice nad Nisou startovaly
pouze v této kategorii a umístily se na
17. příčce.
Požární útok je nejrozšířenější disciplínou požárního sportu. Průběh soutěže je vždy stejný, družstvo musí nejprve správně připravit motorové čerpadlo (stříkačku) a poté co nejrychleji
utvořit dva útočné proudy a sestřelit
vodou vzdálené terče. Soutěží
se na čas. Smyslem závodu je
ukázat fyzickou připravenost
dobrovolných hasičů pro ostré
zásahy ve ztížených nočních
podmínkách, což hraje důležitou roli při ostrých nočních
zásazích, kdy jde o každou
sekundu. Soutěž je zároveň
dobrým tréninkem, hasiči se
zdokonalují ve fyzické kondici,
rychlosti a obratnosti.
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Jedno město pro všechny
Ve čtvrtek 28. srpna od 15.00 hodin
se uskuteční na náměstí Dr. E. Beneše
Letní festival cizinců a národnostních
menšin s názvem „Liberec – jedno
město pro všechny“.
Cizinecké komunity a národnostní
menšiny se budou prezentovat kulturním programem a formou ochutnávek tradičních pokrmů. Návštěvníci
tak získají nejen zajímavé informace
o tradicích a zvycích cizinců, kteří ve

Program klubu seniorů

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

2. 9. / 14.00

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

10. 9. / 15.00

Starověk od „A do Z“
Atlantis – nová odhalení

Cen. klub sen.
3. patro

11. 9. / 10.00

Tréninkové dopoledne v kuželně Tipsport aréna

12. 9. / 14.00

Zahradní jiřinková slavnost
Drobné občerstvení a kytici jiřin
s sebou

Zahrada
vzpomínek,
Budyšínská ul.

Šikovné ruce seniorů

16. 9. / 10.00

Hudební odpoledne s Miloslavem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

17. 9. / 14.00

Cestománie aneb prstem po
mapě – Holandsko

Cen. klub sen.
3. patro

V červnu proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem 15. ročník
mezinárodní výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost
a potěšení.

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.

městě žijí, ale také si odnesou nevšední
kulturní zážitek. Akce je určena široké
veřejnosti a vstup je zdarma.

Lenka Škodová, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
Cílem výstavy bylo aktivizování
seniorů, naplňování jejich volného
času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu.
Hlavní myšlenkou výstavy bylo
podpoření aktivit seniorů, zejména
těch, kteří žijí osamoceně v domácím
prostředí a dát možnost vyrobené
práce představit ostatním. Veřejnost
měla možnost se seznámit s ukázkami ručních prací, tradicemi řemesel
a výtvarného lidového umění, které
v některých případech pomalu již
zaniká.
V letošním roce se soutěžilo v kategorii ruční práce, literární práce, fotografie a počítačové prezentace. Této
výstavy se letos zúčastnilo poprvé

také Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, p. o. Do soutěže přihlásilo v kategorii ruční práce dva vyšívané obrázky a v kategorii fotografie
šest snímků.
Práce klientů libereckého centra,
kteří se do soutěže přihlásili na
poslední chvíli, sice nebyly vyhodnoceny, ale jejich účast v soutěži je
velkou motivací pro ostatní klienty
k další aktivitě při práci na různých
výrobcích.
V příštím roce se Centrum zdravotní a sociální péče Liberec soutěže určitě opět zúčastní a věří, že
výrobků od klientů bude určitě více,
i vzhledem k nové keramické dílně
na okrsku Burianova v Liberci.

Klub Opera při Komunitním středisku Kontakt pořádá
v sobotu 23. srpna 2014 autobusový zájezd na XXII. benefici ve
prospěch obnovy kaple hradu Grabštejn.
Luděk Vele a sólisté opery ND připravili scénické provedení opery
Bedřicha Smetany „Dvě vdovy“.
Přihlášky na zájezd včetně dalších informací jsou k dispozici na
recepci Centrálního klubu seniorů ve 3. patře, Palachova ulice
504/7, 460 01 Liberec 1.
Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

Po pětapadesátce život nekončí…
Muž středního věku, rozvedený, bez kontaktu se svými dospělými dětmi, bez zaměstnání, žijící téměř dva roky na ubytovně,
s pocitem méněcennosti, zbytečnosti, nepřinášející uspokojení sám sobě ani společnosti, s počínajícími zdravotními
problémy a běžnými denními starostmi. Životní bilance muže, který se nechce vzdát a navzdory nepřízni osudu má stále
ještě chuť vážit si sám sebe a být prospěšným společnosti.
Jana Kulhánková, odbor sociální péče
Muž celý život pracoval jako
stavební dělník, když mu jeho zaměstnavatel jednoho dne oznámil, že pro
další sezónu s ním už nepočítá. Představy o budoucnosti a pořízení vlastního
auta se zhroutily jak domeček z karet.
S minimálním příjmem začaly přicházet drobné půjčky od kamarádů
a neschopnost pravidelně hradit
nájemné za užívání bytu. Posléze si
v důsledku ztráty bydlení nemohl
udržet životní úroveň, na kterou
byl zvyklý. Únik od problémů hledal
v alkoholu a hazardu. Prvním varovným signálem pro něj byly letmé

připomínky okolí k jeho hygieně
a úpravě zevnějšku. Muž se odstěhoval do ubytovny a poprvé v životě
požádal o sociální dávky. Jeho relativní ustálená situace však netrvala
dlouho, a to do doby, než mu byla
odejmuta dávka doplatek na bydlení.
V té době muž oslovil sociální
pracovníky odboru sociální péče,
oddělení sociálních činností a požádal
o pomoc při řešení jeho životní situace. S mužem byl sepsán individuální
plán klienta. Individuální plán je svým
způsobem zavazující dokument klienta a sociálního pracovníka o vzájemné

spolupráci při řešení krizové životní
situace dotčeného, za podmínek
zachování jeho kompetencí, osobní
účasti a projevu svobodné vůle.
S mužem byly dohodnuty cíle
a úkoly řešení jeho životní situace.
Výsledkem snažení obou stran bylo
to, že muž získal pracovní místo a na
základě podaného odvolání proti
rozhodnutí o odejmutí sociální dávky
pomoci v hmotné nouzi, doplatku na
bydlení, mu byl pobyt na ubytovně
i nadále hrazen. Posléze se podařilo pro muže nalézt i nové bydlení
v nájemním bytě.

Muž získal ztracené sebevědomí
a pojem vlastní hodnoty jako člověka, navázal nové přátelské kontakty v zaměstnání, zvelebuje si svou
garsonku a po mnoha letech začíná
uvažovat o životě v páru.
V současné době řeší i jiní uživatelé ubytoven otázku získání bytu
v režimu nájemního vztahu. Nájemní
smlouva umožňuje osobám a rodinám s nízkými příjmy, za předpokladu splnění i ostatních podmínek,
čerpat další sociální dávku, a to příspěvek na bydlení ze systému státní
sociální podpory.

pozvánky / informace

Po stopách Karoliny Světlé
Do své první sezóny vstoupila letos nová naučná stezka Po
stopách Karoliny Světlé, kterou tvoří dvanáct informačních
panelů o životě a díle Karoliny Světlé, zvukové nahrávky
dobových textů a umělecky pojatá odpočinková místa ve
formě vyřezávaných lavic. Vítejte ve Světlé pod Ještědem.
„ N a š í m hl av n í m
záměrem bylo vytáhnout
Karolinu Světlou z přítmí
školních učebnic do krajiny a veřejného prostoru.
Chceme oživit krásu a specifičnost starých textů
a pozvat na 7,5 km dlouhý
okruh školní i skupinové
výlety, studenty, cyklisty, Naučná stezka byla slavnostně otevřena 7. června 2014.
lovce keší, rodiny s dětmi Na fotografii jedna z dřevěných lavic nazvaná
Foto Miroslav Chmela
i univerzity třetího věku,“ Obrozenkyně.
říká Andrea Fischerová,
z Kříže u potoka, zúčastníte se vášnijedna z autorek projektu.
vé debaty moudré Enefy a namyšle„Věříme, že naše naučná stezka ného Otíka z Kantůrčice, vystoupáte
osloví návštěvníky nejen svou tradič- spolu se Světlou na Ještěd. Nahrávky
ní formou, tedy informačními panely si můžete poslechnout na stránkách
v krajině, ale také originálními zvu- stezky nebo pomocí QR kódu na jedkovými nahrávkami z díla a dopisů notlivých zastaveních přímo z vašeho
Světlé nebo vyřezávanými lavicemi chytrého telefonu (smartphone).
se současnicemi Světlé,“ říká Tereza
V rámci naučné stezky vznikly dvě
Rafoth, koordinátorka projektu.
umělecké vyřezávané lavice. První
Projekt naučné stezky „Po stopách z nich, Lesní panna, se vztahuje se ke
Karoliny Světlé“ je financován z Evrop- stejnojmenné povídce Karoliny Světlé
ského zemědělského fondu pro rozvoj z roku 1863. Je to lavice obepínající lípu
venkova v rámci Osy IV LEADER ve u kostela ve Světlé pod Ještědem, na
spolupráci s Místní akční skupinou které sedí vyřezávaná dívka s dlouhými
Podještědí a spolufinancován obcí vlasy symbolicky šeptající pohádky.
Světlá pod Ještědem.
Druhá lavice se jmenuje ObrozenÚryvkům z díla Karoliny Světlé, kyně. V opěradle této lavice jsou ztvárjejím dopisům, vzpomínkám a dobo- něny tváře současnic Karoliny Světlé.
vým textům propůjčili hlas Richard Nikdy se sice v této sestavě nesetkaly,
Krajčo, Markéta Tallerová, Martin ale neodmyslitelně k sobě patří svým
Polách a Daniel Rous. Poprvé si tak zaujetím pro češtinu jako literární jazyk
můžete poslechnout projev k odha- a svým odhodláním zlepšit postavení
lení pomníku Světlé z r. 1931, obdiv- ženy ve společnosti. Jmenovitě jsou to:
ný, hanlivý i milostný dopis Jana Božena Němcová, Magdalena DobroNerudy, hlavní zprávu z Národních mila Rettigová, Sofie Podlipská, Teréza
listů k úmrtí Světlé, poprvé vás osloví Nováková, Eliška Krásnohorská a KaroAntoš z Vesnického románu, Józa lina Světlá.
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Rytmus Liberec s Jaroslavem Duškem
Desetileté výročí oslaví organizace Rytmus Liberec, o.p. s.,
s hercem Jaroslavem Duškem. Ve Společenském domě Jilm
v Jilemnici vystoupí s oblíbenou divadelní hrou Pátá dohoda.
Redakce
Vystoupení Jaroslava Duška
se uskuteční 9. září od 19.30 hodin
a bude věnováno na podporu organizace Rytmus Liberec.
Současně dojde k zahájení putovní výstavy fotografií, které budou
následující půlrok k vidění na různých
místech v Libereckém kraji – v Liberci,
Jilemnici, České Lípě a Jablonci nad
Nisou. „Smyslem výstavy je přiblížit
veřejnosti činnost organizace a hlavně
příběhy samotných klientů,“ uvedla
ředitelka organizace Antónia Dechťarová.

Rytmus Liberec, o.p.s., poskytuje
služby sociální rehabilitace metodou
podporovaného zaměstnávání v Libereckém kraji už od roku 2004. Hlavním
cílem činnosti organizace je podpora při získání a udržení vhodného
zaměstnání pro osoby se zdravotním
(převážně mentálním) postižením na
otevřeném trhu práce.
Prodej vstupenek na divadelní hru Pátá dohoda bude zahájen
11. srpna 2014. Vstupenky bude možné
zakoupit v jilemnickém informačním
centru. Cena je 330 Kč / 350 Kč.

kam vyrazit o víkendu?

VISITLIBEREC.EU

Reakce na nepodložená tvrzení pana
Korytáře na straně 10 (rubrika Ring)
o jmenování expertního týmu IPRU
Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj
města a dotace, zastupitelstvem zvolený člen přípravného výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou reaguje na
tvrzení uveřejněná na straně 10 tohoto
vydání Libereckého zpravodaje.
Není pravda, že jsem vybíral členy
expertního týmu, jak tvrdí pan Korytář. Složení bylo navrženo odbornými
pracovníky odboru strategického
rozvoje a dotací Magistrátu města
Liberce. Expertní tým schvaloval na
jednání přípravný výbor IPRÚ.
Do expertního týmu nebyli jmenováni zastupitelé podle politických
stran, ale odborníci nebo zástupci
společností, organizací a firem. Je
pravda, že čtyři z 30 jmenovaných
odborníků jsou liberečtí zastupitelé.
Jsou to:
1. pan Michael Dufek, ředitel
Komunitního střediska Kontakt, je
zastupitelem města (ODS)
2. Ing. Ondřej Červinka, předseda výboru pro školství, výchovu
a vzdělávání, který je poradním orgánem zastupitelstva města, bývalý
náměstek primátora pro školství, je
zastupitelem města (ODS)
3. Ing. Pavel Bernát, předseda
představenstva a ředitel liberecké

spalovny – Termizo, a. s., je zastupitelem města (ODS)
4. Ing. Mgr. Petr Černý, předseda
pracovní skupiny Teplo pro Liberec,
předseda finančního výboru a předseda představenstva SBD Sever, je
zastupitelem města, neuvolněný
člen rady města (VV, dnes nezávislý)
Do expertního týmu byl doplněn
Ing. Jiří Veselka MBA, náměstek pro
strategii a rozvoj Krajské nemocnice
Liberec, a. s., není zastupitelem města.
Ing. Veselka se aktivně podílel na přípravě záměru modernizace Krajské
nemocnice v Liberci od úvodní fáze do
dokončení materiálů předkládaných
zastupitelstvům měst Liberce, Jablonce
nad Nisou, Turnova a Libereckého kraje.
Neznám žádný důvod, proč by
výše jmenovaní neměli být členy
expertního týmu, když je projednáván rozvoj území v aglomeraci Liberec
– Jablonec nad Nisou, a mezi témata,
která je potřebné v aglomeraci řešit,
patří – rozvoj sociálních služeb, rozvoj
školství, řešení teplárenství a odpadů,
a rozvoj nemocnice v Liberci.
Podrobné informace jsem panu
Korytářovi zaslal a informoval jsem ho
též na posledním zastupitelstvu města.
Přesto i zde uvádí nepodložené informace a mate tím veřejnost.
www.liberec.cz/IPRU
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Liberečtí trojbojaři zazářili na ME v Prešově
Ve dnech 13.–14. června se ve východoslovenském Prešově uskutečnilo mistrovství starého kontinentu v tlaku na lavici
a silovém trojboji. Do bojů zasáhli i dva liberečtí lifteři, kteří hájili barvy SK Metalpower Nový Bor.
Skromný student David Mahovský absolvoval svůj první závod
podobného formátu a hned získal
zlatou medaili z mistrovství Evropy.
Při tělesné váze 75 kg zvládnul dřep
260 kg, následně zatlačil benchpress
165 kg a na mrtvý tah si na své konto
připsal 215 kg. Mahovský se dokonce
pokoušel o překonání světového rekordu v benchpressu, ale ten byl tentokrát
nad jeho síly.
Jako druhý se na pódiu představil
Václav Češka a jeho výkon si rozhodně
zaslouží uznání. V dřepu si třetím pokusem poradil se 405 kg a kromě fenomenálního Martina Košnara dřepnul nejvíc
v soutěži. V benchpressu zatlačil slušných 250 kg a v dramatickém závěru

si v posledním pokusu zapsal 300
kg v mrtvém tahu. Celkový total
955 kg znamenal zlato v kategorii
a je velmi slušným příslibem do
budoucna a dá se očekávat útok
na hranici 1 000 kg.
„Oba kluci jsou velmi dobře
disponovaní a zejména u Davida
Mahovského je vidět velký potenciál a prostor ke zlepšení. Václav
Češka je také nováčkem na poli
powerliftingu, ale už nyní se zařadil do širší špičky. Pakliže ne letos
v říjnu na MS v Rakousku, tak příští
rok určitě pokoří magickou hranici
1 000 kg,“ uvedl trenér a šéf oddílu
SK Metalpower Nový Bor, Karel
Koldovský.

která
Malí mistři vReklama,
Liberci funguje
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• Nábory více než 50 sportovních klubů
• Více jak 35 sportů k vyzkoušení
• Prodejní stánky se sportovním zbožím za zvýhodněné ceny
• Nově! Workshopy pro zdraví – dozvíte se jak cvičit, zhubnout a zdravě žít
• Sportovní den plný zábavy a bohatého programu pro děti i dospělé
• Soutěže o hodnotné ceny během celého dne
• V rámci veletrhu se uskuteční Kondiční mistrovství Libereckého kraje
UNIVERSALMAN.CZ

sobota 6. 9. 2014 10.00 - 16.00 hod.
Tipsport arena a Sport Park Liberec
sportparkliberec.cz
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Velké úspěchy na českém i mezinárodním poli slaví v posledních
měsících děti z libereckých základních škol. Ten poslední si připsaly dva
týmy žáků 4. a 5. tříd ZŠ Dobiášova,
které postoupily do republikového
finále Asociace školních sportovních
klubů (AŠSK) ve vybíjené, které se
konalo v červnu v areálu Koupaliště
a kempu Pecka. A co víc, jeden z týmů
liberecké školy národní soutěž senzačně vyhrál.
„Do republikového finále se naši žáci
probojovali už popáté, ale dosud ještě
nikdy nestáli na stupních vítězů. Letošní
úspěch je proto fantastický a samozřejmě jsme z něj obrovsky nadšení. Dětem
a oběma paním učitelkám, které naše
týmy vedly, musím poděkovat za to,
jak skvěle letošní ročník zvládly. Zvlášť
když naše druhé družstvo, které skončilo na pěkném sedmém místě, mělo
před finále smůlu na zranění,“ uvedl
ředitel ZŠ Dobiášova Ivo Svatoš, který
náměstkovi primátorky Kamilu Janu
Svobodovi poděkoval za pozvání do
obřadní síně historické radnice, kam
dorazili žáci obou týmů, obě paní učitelky a také rodiče a příbuzní žáků.

30.6.2014 14:21:30

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 4. září od 15 hodin
zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice
www.liberec.cz/zastupitelstvo

45 500

výtisků každý měsíc

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 22. srpna
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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.

