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Vychází v nákladu 45 500 kusů

Noviny pro občany města Liberce

Evropské město sportu roku 2012

—

ZPRAVODAJ
ZDARMA

CHARITA
Jak poznat skutečnou
charitativní sbírku?

S NÁMĚSTKEM Kamilem Janem
Svobodou jsme si povídali o tom,
jak poznat skutečnou charitativní
sbírku od pouličního prodeje. Víte
vždy, nač darujete peníze? Nebo
raději nepřispíváte na nic?
ČTĚTE NA STRANĚ 2.

ZAHÁJENÍ. Předseda Asociace evropských měst sportu při EU Gian Francesco Lupattelli vhodil úvodní buly a zahájil tak
oficiální program hodnotící komise při návštěvě budoucího města sportu.
Foto Ota Mrákota

Komise z Evropské unie přivezla Liberci prestižní titul Evropské město sportu roku 2012.
Pavlína Stránská, Vladimír Škarda
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ na špičkové
úrovni, věhlas Liberce jako města, kde
se uskutečnily významné sportovní
akce na celosvětové úrovni, množství tělovýchovných klubů a obrovská rozmanitost sportovních odvětví. To vše přidalo body městu pod Ještědem v boji o titul Evropské město
sportu roku 2012.
Snaha vedení města o prezentaci města a kraje jako regionu sportu
přinesla své ovoce. Na tiskové konferenci, která byla součástí dvoudenní
návštěvy hodnotící komise z Evropské
unie, prezident ACES EUROPE (Asociace evropských měst sportu při Evropské unii) Gian Francesco Lupattelli
oznámil, že Liberec se titulem příští
rok pyšnit bude.
Slavnostní a oficiální předání titulu
proběhne na konci listopadu na půdě
evropského parlamentu v Bruselu, kam se pro něj vydá vedení SML,

zástupci Libereckého kraje a europoslanci zastupující Českou republiku.
„Chtěla bych velmi poděkovat
za ocenění, jakého se nám dostalo.

“Cílem není jen samotné
zviditelnění sportovních
měst, ale i jejich vzájemná
spolupráce a předávání
zkušeností”
Titulu se chystáme chopit jako příležitosti k propagaci Liberce a jeho
okolí jako regionu, kam se turisté
budou rádi vracet za sportem. Především však připravujeme registr sportovních klubů, kterým bychom chtěli
pomoci při propagaci. To se týká nejenom velkých klubů, ale především
těch menších, nebo těch, které jsou
zaměřeny na handicapované spor-

tovce. Doufáme, že se jim poté podaří
snáze získat například sponzory,“ říká
Martina Rosenbergová, liberecká primátorka.
Jak uvedl Pier-Marcello Corrado,
zástupce Evropské komise, odboru
sportu, momentálně není v evropských fondech příliš finančních prostředků na sport, ale doufá, že nejpozději v roce 2014 by se mohla situace změnit. „Pak bychom mohli případné dotační tituly použít na propagaci projektu Evropské město sportu.
Naším cílem není jen samotné zviditelnění sportovních měst, ale i jejich
vzájemná spolupráce a předávání
zkušeností,“ vysvětluje Pier-Marcello Corado.
A jak na titul nahlíží jeden z iniciátorů za SML, Lukáš Martin, náměstek primátorky pro dopravu, rozvoj
a technickou infrastrukturu?
Pokračování na straně 6.

ŽIVNOSTNÍCI
Jak se žije libereckým
živnostníkům.

ŽIVNOSTNÍCI to nemají v životě
vůbec jednoduché. Bývají to
fachmani ve svém oboru a musí
se ohánět, aby se udrželi. Časté
změny daňových zákonů a úředních nařízení na ně dopadají plnou
silou, stejně jako okolní vlivy,
například při rozvoji města nebo
globální krize.
ČTĚTE NA STRANĚ 13.

2

LIBERECKÝ ZPRAVODAJ

říjen 2011

AKTUÁLNĚ

Omezení provozu hazardu

EDITORIAL

V souvislosti se změnou loterijního zákona bude město
omezovat provozování hazardních her na území Liberce.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
roční období postoupilo do své podzimní fáze.
Aktuální číslo Zpravodaje je zaměřeno na seniorskou populaci našeho města, tedy na spoluobčany,
jež právě prožívají podzim své životní etapy. Není
žádným tajemstvím, že právě v této fázi života lidé potřebují pomoc,
péči a pozornost svých blízkých. Často se senioři stávají terčem různých
podvodníků, kteří využívají jejich důvěřivosti a v mnoha případech se je
neostýchají oloupit. Množí se případy, kdy jsou starší lidé vystavováni projevům šikany. Stoupá počet seniorů, kteří prochází psychickým i fyzickým
týráním a na sklonku svého života zůstávají osamělí nebo bez pomoci,
obklopení nezájmem či lhostejností.
Je známou skutečností, že podle kvality a rozsahu péče, kterou společnost věnuje občanům v seniorském věku, se pozná její vyspělost. Stále je
nutné připomínat mladším generacím, že to jsou právě ti starší, komu vděčíme za obrovské množství zkušeností a znalostí, a jejichž moudrost nám
může pomoci v osobním životě i ve všech pracovních činnostech, jejichž
práce byla základem mnoha produktů, ze kterých dnes můžeme čerpat.
Zasluhují si naší úctu a všichni se musíme snažit vytvářet takové prostředí,
ve kterém mohou opravdu aktivně a důstojně prožívat toto období svého
života. Jednou z možností, jak lze aktivně prožít seniorská léta, je forma
celoživotního vzdělávání. Jsem velice ráda, že v našem městě působí Technická univerzita Liberec, která také provozuje univerzitu třetího věku, tedy
vzdělávací aktivity právě pro naše seniory. V Liberci rovněž působí Komunitní středisko Kontakt, které prostřednictvím svého Centrálního klubu
seniorů umožňuje občanům v postproduktivním věku aktivní vyplnění
volnočasových aktivit.
Na závěr bych ráda podotkla, že našim seniorům bychom měli naslouchat s velikou vděčností, pokorou a jejich spokojený život by měl být
pro nás prioritou. Musíme si uvědomit, že i my dosáhneme jejich věku
a budeme potřebovat péči a pomoc svého okolí.
Martina Rosenbergová, primátorka města

Pavlína Stránská
V RÁMCI NOVÉ vyhlášky přichystalo
vedení města dohodu o společném
postupu, která bude závazná jak pro
město, tak pro provozovatele heren.
Její součástí jsou mimo jiné pravidla o dobrovolném odstranění aktivních reklam upozorňujících na sázkové hry.
Zrovna tak provozovatelé odstraní z vnějších prostor heren všechny
reklamy na podávání nápojů ke hře
zdarma nebo se slevou a obdobných
benefitů.
V neposlední řadě pak provozovatelé všech sázkových zařízení
v restauracích a obdobných provozovnách zajistí, aby každé takové zařízení bylo umístěno pod přímý dohled

obsluhujícího personálu, při současném optickém oddělení od ostatních
hostů.
„Tato pravidla budeme dvakrát
ročně vyhodnocovat a herny, které
se jim nepodřídí, navrhneme vyškrtnout ze seznamu míst, kde mohou
být. Již v současném kroku tímto
rušíme deset heren na území Liberce,“ říká ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc.
Novela zákona, mimo jiné na základě nálezů ústavního soudu v případech Chrastavy a Františkových Lázní,
umožňuje přistupovat k videoloterijním terminálům, elektronickým ruletám a podobným zařízením jako
k výherním hracím přístrojům.

Školáci na kolech
NENÍ MNOHO ŠKOLÁKŮ, kteří by v Liberci jezdili do školy na kole. Pro většinu
je překážkou nebezpečná cesta nebo hustý provoz. Akce Škola na kole, která se
konala 13. září, ukázala žákům pěti libereckých škol bezpečné trasy v okolí. Děti
si osvojily zásady bezpečné jízdy centrem města a dorazily na náměstí před radnici. Tam předaly primátorce a náměstkům své podněty, jak by se podle jejich
názoru měla změnit cyklistická doprava v Liberci. „Mohu vám slíbit, že budeme
dělat vše, co je v našich silách, abyste se po městě mohly na jízdních kolech
pohybovat bezpečně,“ slíbila školákům primátorka Martina Rosenbergová.

Charitativní sbírka není pouliční prodej
Tříkrálová sbírka, Květinový den nebo Bílá pastelka. To jsou charitativní sbírky, při nichž lidé dobrovolně přispívají
na potřebné projekty, které pomáhají usnadnit život určitým skupinám obyvatel.
Pavel Chmelík
DOBROVOLNÍCI většinou z řad studentů vybírají na zlepšení života nevidomým, dětem bez domova nebo
těžce nemocným. Jenže v ulicích Liberce, nebo třeba u obchodních center,
se můžeme s charitativními sbírkami setkávat celý rok. Občané nabývají oprávněného dojmu, že těch sbírek
je nějak moc.
Vrcholem bylo upozornění jednoho ze čtenářů, který se s námi podělil o podivný zážitek. Jeden z prodejců charitativních předmětů mu nabídl,
že mu za ozdobný magnet na lednici, jehož prodej má pomoci postiženým dětem, stačí místo peněz například stravenka na oběd.
V takovém případě by měl každý
zpozornět. Je totiž velký rozdíl mezi
charitativní sbírkou a prodejem charitativních předmětů. Zatímco v prvním
případě jde o skutečnou pomoc, v případě druhém je to obyčejná výdělečná

činnost, kšeft, chcete-li, z jehož výdělku jde jen velmi malá část na pomoc
potřebným. To potvrzují i inzeráty nabízející brigády. „Chcete brigádu s výdělkem 150 Kč na hodinu a více? Seriozní společnost pro podporu dětí z dětských domovů… Pro každého, kdo si
chce vydělat slušné peníze…“, a tak
dále. To skutečně nezní příliš altruisticky.
V podobné režii jsou prodeje drobných předmětů po restauracích. Odehrávají se většinou ve večerních hodinách, kdy jsou potenciální kupci upomínkových předmětů méně pozorní.

Prodejci položí na stůl lístek oznamující, že jsou například hluší, a že zakoupením přívěsku pomůžete postiženým.
„Měli bychom se naučit takové
nabídky odmítat. Mám dojem, že
v takových případech někdo zneužívá
laskavosti lidí pro své obohacení. Většinou se totiž jedná o vysoce organizované skupiny s působností po celé republice. Bohužel tak lidé ztrácí důvěru a bojí
se přispívat při skutečných charitativních akcích,“ domnívá se náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální
oblast Kamil Jan Svoboda.
„Při veřejných sbírkách, jako je Bílá
pastelka, jde minimálně 95 % získaných peněz na dobro věci a jen 5 %
může být režie. Naproti tomu prodejce charitativních předmětů nemá zapečetěnou pokladničku, což je jeden ze
základních znaků veřejné sbírky, a má
u sebe peníze na rozměnění. Takový
člověk nevybírá dobrovolné příspěvky,

ale prodává. Z takových prodejů jde na
samotnou charitu pouze zlomek výdělku. V tom je ten obrovský rozdíl,“ vysvětluje náměstek Svoboda.

CHARITATIVNÍ SBÍRKY
Jak poznáte skutečnou charitativní
sbírku? Jak darovat peníze charitě,
která je skutečně využije na pomoc
těm, kteří ji potřebují?
- podívejte se na pokladničku, musí
být zapečetěna
- dobrovolníci mají potvrzený průkaz,
údaje jsou shodné s občanským pr.
- zeptejte se, na co mají být peníze
využity
- jak jsou o sbírce zveřejňovány informace
- kde se mohu dozvědět podrobnosti
o vyúčtování sbírky
- darovaná částka je dobrovolná
v libovolné výši, od určité částky
je možné obdržet dárek

AKTUÁLNĚ
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Dveře primátorky dokořán

KRÁTCE

První návštěvní odpoledne, které pro občany přichystala
primátorka Martina Rosenbergová, předčilo očekávání.

Radka Kotoučková, DDH LBC

Pavlína Stránská
ZKUŠEBNÍ devadesátiminutovka dne
otevřených dveří uběhla rychle a primátorka se díky podnětným rozhovorům s Liberečany konkrétně dozvěděla, co je trápí.
„Neočekávala jsem hned napoprvé
takový zájem a velmi mě to potěšilo.
Návštěvníci mi přiblížili situace z jejich
reálného života, ve kterých se ocitají
bezesporu nikoliv jen oni sami, ale dle
okruhů, se kterými za mnou s důvěrou
přišli, i další obyvatelé našeho města,“
říká Martina Rosenbergová.
Během dnů otevřených dveří
mohou občané Martinu Rosenbergovou ve vymezených hodinách navštívit bez nutnosti ohlášení předem. Od
října má kdokoliv možnost vždy dva
úterky v měsíci navštívit primátorku
v její kanceláři ve druhém patře historické budovy radnice.

Další dny otevřených dveří proběhnou 25. října, v listopadu pak 8. a
22. 11., vždy od 14.00 do 16.00. I nadále
platí vymezený patnáctiminutový prostor pro jednoho občana a není nutné
se objednávat předem.
Ve stejný termín má dveře otevřené
také náměstek primátorky pro územní
plánování Jiří Rutkovský.
„Problematika územního plánování není dnes jen záležitostí projektanta a pořizovatele. Osobně považuji za potřebné být podrobně seznámen s problémy daného území očima
občanů, kteří v problematické lokalitě (z hlediska konceptu) bydlí. Proto
uvítám možnost rozhovoru o územním plánu s občany a jejich zástupci. Byl bych rád, kdyby ke vzájemné
dohodě přispěly právě dny otevřených
dveří,“ vysvětluje Jiří Rutkovský.

Varování pomocí SMS

Na dopravní hřiště
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ hřiště v Liberci slouží od letošního jara veřejnosti. V měsících školní výuky zde
probíhá dopravní výchova podle
tematického plánu pro skupiny
dětí ze základních škol. Pro veřejnost je pak otevřeno vždy odpoledne od 13.00 do 16.00 a o víkendech od 10.00 do 16.00.
Na libereckém dopravním hřišti
se také připravuje řada programů, určených nejen pro děti ale
i jejich rodiče. Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje připravuje
tématické dny, kdy se návštěvníci
mohou dozvědět řadu informací
z bezpečnosti silničního provozu.
Velmi oblíbenou aktivitou
rodičů je škola poutání, kde
tým např. prezentuje jak správně vybrat, instalovat a používat
dětské autosedačky. Děti si zpravidla užívají jízdu po dopravním
hřišti, ale zapojují se i do různých
soutěží s dopravní tematikou.
Veškeré informace o hřišti
a připravovaných akcích najdete
na stránkách věnovaných výuce
dopravní bezpečnosti pro děti na
adrese www.pankuzel.cz nebo na
tel.č.: 777 74 20 77.
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Podnikání
v zemích EU
S podnikáním v Evropské
unii poradí na magistrátu.
David Fátor
MÁTE ZÁJEM podnikat v zemích
Evropské unie a nebo jen rozšířit
okruh svých potenciálních klientů
do zahraničí? Nevíte, co vše budete
potřebovat a kde máte začít?
Obraťte se na Jednotné kontaktní místo (JKM), které vám poskytne
nezbytné informace pro váš zahraniční start. JKM jsou zaměřena především na pomoc podnikatelům,
kteří chtějí využít možnosti volného
pohybu služeb či svobody usazování v rámci zemí Evropské unie, EHP a
Švýcarska. Nejsou však určena pouze
pro české podnikatele, ale jejich
služeb mohou využít i podnikatelé
ze zahraničí.
Podrobnosti o fungování JKM je
možné najít v rychlých odkazech na
webových stránkách www.liberec.cz.
Jednotné kontaktní místo v Liberci
najdete v budově Nového magistrátu.
Další informace zájemcům podají
Blanka Martiníková, tel. 485 244 849
a David Fátor, tel. 485 243 713. Případné dotazy můžete také zasílat na
adresu jkm@magistrat.liberec.cz

Občané mohou být nyní informováni pomocí SMS zpráv o mimořádných
událostech a krizových situacích, jako jsou například povodně či kalamity.
Nejdříve je nutné přihlásit se k odběru těchto zpráv. Zájemci zašlou SMS,
ve které uvedou své jméno a adresu v tomto tvaru: LBK mezera LIBEREC
mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO ORIENTAČNÍ. Příklad zasílané SMS zprávy:
LBK LIBEREC INFORMACE ANO Novak Petr*Jablonecka*1
Odesláním přihlašovací SMS na číslo 900 77 03 je dán souhlas k zasílání varovných zpráv. Při správném odeslání ihned obdržíte potvrzení o přihlášení do
databáze. Zasílané SMS informace jsou bezplatné, registrační zpráva stojí 3 Kč.
Pro přihlášení přes SMS musíte mít u svého operátora povolenu službu Pre- Kynologický klubu Liberec-Pavlovice otevřel v polovině září novou
mium SMS. Informace lze získat na telefonu 485 243 153.
výcvikovou plochu. Stalo se tak při jubilejním 30. ročníku závodu
sportovních psů O Liberecký pohár.

Nová výcviková plocha

Primátorka města Liberec Martina Rosenbergová si Vás dovoluje pozvat na

KONFERENCI k IPRM Liberec –
zóna „Lidové sady“
Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova ul. • 24. října 2011 • 14.00–16.00
Těšíme se na Vás
Ing. Michal Vereščák, manažer IPRM

MODERNÍ VÝUKA. Slavnostního programu se zúčastnil radní a předseda
sportovní komise Statutárního města Liberec Roman Šotola (uprostřed), který
výcvikovou plochu slavnostně otevřel. Diváci mohli mimo jiné zhlédnout
jedinečné ukázky výcviku psů různých kynologických odborností. Do areálu
klubu se sjelo 46 závodníků z 50 přihlášených z celé České republiky, kteří změřili
síly v pěti kategoriích. Nejlepším obranářem se stala Ajris Severní povětří s Táňou
Novotnou z KK Liberec-centrum.
Foto Vladimír Škarda
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Kroužek

dopraváčků
KROUŽEK „Mladí dopraváčci“, pod
Dopravním podnikem měst Liberce
a Jablonce nad Nisou a Boveraclubem, zahajuje opět činnost.
První setkání dětí a jejich
rodičů, které oslovila autobusová,
tramvajová a vlaková doprava,
se sice uskutečnilo 5. října, ale
zájemci se mohou informovat
o možnosti přihlášení u tiskové
mluvčí dopravního podniku Martiny Poršové na telefonu 739 682
130. První pracovní schůzka se totiž
uskuteční až 19. října v učebně
autoškoly DPMLJ, a.s. v areálu
vozovny tramvají v Mrštíkově ulici.
Dopraváčci budou opět poznávat zázemí DPMLJ, a.s. a Českých
drah a budou se seznamovat
s novinkami i historií dopravy a tentokrát i více cestovat. Do kroužku
se mohou hlásit děti školního
věku. Pokud rodiče s dětmi činnost
kroužku zaujme, obdrží přihlášku,
kterou vyplněnou doručí zpět před
první pracovní schůzkou.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

Odpolední kroužek pro nejmenší
Nápad, jak během pracovního týdne ulehčit rodičům v péči o děti, a zároveň seznámit děti, které
mateřskou školu nenavštěvují, s dětským kolektivem, uvedla do života Mateřská škola Motýlek.
Vladimír Škarda
Provoz Odpoledního Motýlku
zkoušeli ve školce od dubna a od září
tuto službu nabízí standardně. Je o ni
velký zájem. Ředitelky mateřské školy
Martiny Suchomelové jsme se zeptali,
jak se jim nová služba osvědčila.
Co vás přivedlo na nápad
nabídnout rodičům novou službu?
Jsme sice velká mateřská škola,
navštěvuje nás 164 dětí, ale daří se
nám udržet individuální přístup.
Hledali jsme způsob, jak vyjít vstříc
rodičům, kteří své děti běžně do
školky nedávají, nebo mají náročný
pracovní týden. Po několika měsících
zkušebního provozu se z nápadu stala
žádaná služba.
Kolik dětí navštěvuje Odpoledního Motýlka a jaké jsou podmínky?
Zatím máme jednu třídu, jsme
schopni se postarat o patnáct dětí.
Je to sice méně, než v běžných
třídách (28 dětí), ale snížili jsme
počet dětí kvůli bezpečnosti. Děti
se navzájem neznají tak, jako je to

Vaše třídy jsou rozděleny
podle zaměření dětí na
různá témata. Mám na
mysli ekologickou nebo
pohybovou výchovu.
Nabízíte něco podobného
i v Odpoledním Motýlku?
Ano, snažíme se udržet
rozmanitost i v tomto
případě. Úterý je zaměřené
na výtvarnou a dramatickou výchovu nebo práci
na počítači. Ve čtvrtek máme
pravidelně dvouhodinovku
obvyklé v běžných třídách. I pro s výukou angličtiny.
učitelky je to v některých ohledech
náročnější. Rodiče, kteří nám svěří
Takže citát od Roberta Fulghuma,
děti jednorázově, platí 70 korun na který máte na webových stránkách,
hodinu. Při pravidelné docházce, „Všechno, co opravdu potřebuji
kdy máme možnost pro předškoláky znát, jsem se naučil v mateřské
lépe naplánovat program, zaplatí za škole“, berete vážně?
hodinu třeba jen padesátikorunu. Za
Určitě. V naší vzdělávací soustavě
své peníze mají jistotu, že je o jejich je mateřské školství bráno jako první
ratolesti dobře postaráno. Zatím stupeň vzdělání. Snažíme se děti co
nabízíme takovou péči v úterý a nejlépe připravit na výuku v základní
čtvrtek po ukončení provozu běžné škole. Vstup do školních lavic je pro
školky. Od půl páté do půl sedmé.
ně o hodně snazší.

Pozvánka do Bazénu Liberec
Po plánované odstávce je liberecký bazén na Tržním náměstí v plném provozu. Probíhající
stavební práce na jeho rozšíření chod zařízení ani návštěvníky nijak neomezují.
Jan Švec
V LETOŠNÍM školním roce mohou
všichni vyzkoušet osvědčené tobogany, 103 a 150 metrů dlouhé, dětské
brouzdaliště se skluzavkou a vířivkou,
sauny, v pondělí i saunu pro páry,
parní komory, divokou řeku s vířivkou
pod širým nebem, skokanský areál,
ale především padesátimetrový
a dětský výukový bazén. Součástí
areálu je i nadprůměrně velká a dobře
vybavená posilovna s aerobním
sálem.
Vodní pohybové aktivity jsou
nyní doplněny, kromě klasického
aquaaerobiku na hluboké vodě,
i aquafitem a aqualatinou – skupinovým cvičením na mělčině velkého
bazénu.
Za rok v areálu přibude nový
výukový bazén se dvěma úrovněmi
hladiny, hloubky budou 90 a 130 cm.
Veškerý výcvik bude probíhat mimo
stávající bazény a navíc v době mimo
tréninky bude nový bazén volně
přístupný veřejnosti.

Pro bezpečný vstup batolat či
vozíčkářů vznikne rampa a v nové
části areálu, která vytvoří jeden
celek s původním bazénem, přibude
i dětská, vícedráhová skluzavka –
vlna, kde se může rodič držet za ruku
s dítětem a společně se klouzat.
Vznikne také „slaná“ vířivka
a Kneipova lázeň. To je koupel
nohou na chodníku plném oblázků
se střídavě studenou a horkou vodou.

Jak bonbónek pak v rozšířeném
areálu návštěvníci najdou i 8,5
metru hlubokou „studnu“ pro výcvik
potápěčů. Využít ji budou moci
i příchozí, kteří chtějí s potápěním
začít pod dozorem vyškoleného personálu. Potápěče bude možné sledovat okny z ochozu bazénu.
Součástí přístavby bude dětská
saunaarea – uzavřený prostor pro
děti s parní komorou a klasickou
saunou. Děti se tak naučí nejen
základy plavání, ale nabídka se rozšíří
o aktivity, které byly na bazénu pro
děti zapovězeny a které jsou ze zdravotního hlediska pozitivní.
V září 2012 už nebudou mít rodiče
starost, zda ve svém volnu mohou
vzít rodinu do Bazénu Liberec.
Díky přístavbě bude kapacita pro
výcvik a tréninky plaveckých oddílů
dostatečná.
Další podrobnosti o libereckém
bazénu jsou uvedeny na internetové
adrese www.bazen-info.cz

Prázdniny
ve městě
Prázdniny nabité zábavou si
také letos mohly užít i děti ze
slabších sociálních skupin.
Pavlína Stránská
Pracovníci komunitního střediska
Kontakt a Odboru sociálních a zdravotních služeb MML přichystali projekt
Prázdniny ve městě, který dětem nabídl
smysluplné využití volného času.
„Program navazoval na potřeby
dětí a rodičů, kteří nikam neodjeli
na prázdniny. Naším cílem bylo
nabídnout dětem zajímavé tvůrčí
aktivity, které v nich vzbudí nadšení
a zájem o nové věci,“ říká náměstek
primátorky Kamil Jan Svoboda.
Děti se s Policií ČR podívaly na
dopravní hřiště, zaplavaly si v libereckém bazénu a zahrály si různé hry na
hřišti v Rochlici. Vědomosti si také
mohly rozvíjet v IQ parku, společně se
zástupci Českého červeného kříže se
seznámily s první pomocí. Zážitkem
pro ně byl výlet na Ještěd, do ZOO,
bowling v Tipsport areně nebo hrátky
v lunaparku.
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Ve škole U Soudu se slavilo
Základní škola U Soudu letos slaví 120. výročí. Městské zastupitelstvo rozhodlo o nové škole v roce 1885.
Samotná stavba začala o pět let později, a pracovalo na ní 70 zedníků. Stála 324 000 rakouských korun.
Vladimír Škarda
ZAJÍMAVOSTI z předminulého
století se mohli návštěvníci dozvědět
na výstavě, kterou připravilo vedení
a žáci školy k výročí jejího založení.
Informace, které mapují jednotlivá
desetiletí života žáků i jejich učitelů
si přišel prohlédnout také náměstek
primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu Jiří Šolc.
Honosnou klasicistní budovu
dnes navštěvuje 279 žáku. Škola je
dodnes hezká, ale ve své době se
jednalo o jedno z nejmodernějších
školních zařízení v Rakousku-Uhersku. Tehdy se jí mohlo rovnat jen
několik škol v německy mluvících

zemích. Stavitel Paul Wagler měl při
zpracování dokumentace k dispozici
poznatky o stavbě školních zařízení
z Vídně, Drážďan nebo Lipska. Do
lavic v prvním školním roce zased-

lo 296 žáků a výuku zajišťoval
šestičlenný učitelský sbor. O 120
let později se o vzdělání dětí stará
24 učitelů, speciální pedagog a tři
vychovatelky, protože za uplynulých
100 let došlo k výraznému rozšíření
počtu předmětů i k prohloubení
vyučované látky.
V základní škole U Soudu mají
také osm speciálních tříd pro žáky
se specifickými poruchami učení.
V pátek 23. září škola uspořádala pro
zájemce prohlídky vnitřních prostor
a vybavení školy. Pro děti byla na
hřišti připravena diskotéka a taneční
soutěže.

Správné místo pro mladé lidi

Pro dobrý
školní start
1. út v měsíci ZŠ U Soudu
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a prvňáci
mohou v letošním školním roce
navštěvovat kurz šikovných dětí
Školička. Připravila jej ZŠ U Soudu.
Kurzy probíhají do května, každé
1. úterý v měsíci (1. 11., 6. 12., 3. 1.,
7. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5.), vždy od 16.00.
Poplatek za lekci je 50 Kč.
Děti se seznámí se školou, naučí
se pracovat podle pokynů učitelů,
vyzkouší si samostatné řešení úkolů.
Další části jsou zaměřeny na cvičení
paměti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový rozvoj, společenská
pravidla, zrakové i sluchové vnímání,
pravolevou orientaci a další.

Volnočasové centrum pro děti a mládež, V-klub, se zrodilo v roce 2005. U jeho vzniku stál DDM Větrník s ředitelkou Janou Pavlíkovou.
Jana Mitrová
ŠIPKY, FOTBÁLEK, deskové hry,
nebo biliár si mohou přijít zahrát
liberecké děti od dvanácti let do
V-klubu. Když je hry omrzí, jsou pro ně
připraveny časopisy nebo si mohou
jen tak posedět s kamarády.
Mladým umělcům se nabízí
možnost uspořádání vlastních kul-

s dětmi a mládeží. Součástí
turních akcí. K dispozici je
je Informační centrum pro
pódium, hudební aparatura,
dataprojektor a plátno a další
mládež (ICM), které zdarma
technika.
poskytuje mladým lidem
V-klub organizuje různé kulinformace o brigádách,
turní, společenské a vzdělávací
práci, studiu, cestování,
akce nebo poskytuje prostor pro využití zdraví, ekologii a podobně.
školám a jiným institucím pracujícím
Častým lákadlem ve V-klubu je wi-fi

internet, jehož využití pro školní účely
je zdarma a pro vlastní účely za menší
poplatek.
Klub v ulici 5. května je otevřený
každý všední den od 12 do 18 hodin.
Více informací o V-klubu a aktuální
program najdete na stránkách http://
vklub.ddmliberec.cz

Informatika v novém Divadlo na začátek
Prvňáčci ZŠ Aloisina výšina oslavili letošní první školní den
divadelním vystoupením pro své kamarády a rodiče.
Kolektiv učitelů ZŠ Liberec, Aloisina výšina

MODERNÍ VÝUKA. Žáci ze ZŠ Ještědská se učí v nové počítačové
čové učebně.
Dětem byla předána do užívání hned na začátku školního roku, vše bylo totiž
vybudováno během prázdnin. Pořízení učebny stálo téměř 1,25
5
milionu korun a z velké části byly náklady hrazeny z projektu
MŠMT EU – peníze školám. Nejmodernější zařízení obsahuje
25 pracovních míst pro žáky, interaktivní tabuli, dataprojektor,
sluchátka a hlasovací zařízení. Počítačová učebna bude žákům
sloužit k výuce informatiky.
Jiřina Medvedíková, ředitelka školy

PŘESTOŽE VĚTŠINA stejně starých dětí se první školní den teprve
seznámí s paní učitelkou, spolužáky a školou, děti ze třídy s rozšířenou
výukou estetických a tvořivých činností své kamarády i paní učitelku
přivítaly s úsměvem. Vždyť společně strávili konec srpna na týdenním
pobytu v Krkonoších.
Tam se budoucí žáčci nejen seznámili, ale také si vyzkoušeli svůj první
hudebně-výtvarně-dramatický projekt. Takový projekt je čeká každý
měsíc, jako nadstavba běžné výuky.
Rozvoj tvořivosti
dětí je na této
škole základem

výuky všech předmětů, nejen hudební, výtvarné i dramatické výchovy a
lekcí tvůrčího psaní.
Škola navíc nabízí mnoho nepovinných předmětů a zájmových kroužků zaměřených na rozvoj tvořivosti.
Již mnoho let funguje pěvecký sbor
Výšinka a flétnové soubory Písklata,
Notičky a Osminky. Všechny soubory sbírají ocenění na různých soutěžích. Skvělé výsledky má výtvarný ateliér Vohryzek, úspěšný je dramatický
soubor Pepina. Škola nabízí mnoho
dalších výtvarných, dramatických,
tanečních i hudebních kroužků.
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Změna daně Vesci chybí páteřní komunikace
V Liberci se od příštího
roku zvyšuje daň
z nemovitosti.
Pavel Chmelík
LIBEREČTÍ ZASTUPITELÉ na
svém zasedání na konci září rozhodli o zvýšení daně z nemovitosti. Je to jediná daň, kterou město
může ovlivnit a která zároveň jde
přímo do rozpočtu města.
Zastupitelstvo k tomuto nepopulárnímu kroku dospělo po
dlouhé diskusi a měsících příprav. Toto nutné opatření si vyžádala situace, kdy daňové příjmy
města klesají, resp. vypadly proti
plánovanému rozpočtu o desítky milionů korun a výhled na rok
2012 je velmi pesimistický. Zvýšení příjmů je zároveň jednou z podmínek úspěšného sestavení rozpočtu města na příští rok.
Liberec měl dosud jeden z nejnižších koeficientů základní
daně z nemovitosti. Ve srovnání
s podobně velkými městy, jako je
třeba Hradec Králové, byl v Liberci výběr daně trojnásobně nižší.
Velikostní koeficient se sjednocuje na 3,5 pro celé město. Pominuly tak některé neopodstatněné
výjimky.
Jedinou výjimkou je městský
obvod Vratislavice nad Nisou, kde
vybírají daně do svého rozpočtu a mají velikostní koeficient 2,5.
Zdvojnásobení je ale platné pro
celé město.
„Daň z nemovitosti je nespravedlivá. Postihuje pouze vlastníka, a to často toho, který z těchto
služeb nevyužívá nic. Bohužel
městu zákony jinou cestu nedávají,
proto musíme používat ty nástroje, které máme,“ uvedl ke zvýšení daně z nemovitosti ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc.
Nová sazba je platná od příštího
roku.

Inzerce

Výjezdní zasedání na téma problematická místa konceptu územního plánu se tentokrát
uskutečnilo ve Vesci a Doubí.
Vladimír Škarda
PRACOVNÍ SKUPINA složená ze
zástupců vedení města, výboru
zastupitelstva pro rozvoj a územní
plánování, zpracovatele konceptu
nového územního plánu, pracovníků
odboru strategie a územní koncepce
a odboru stavebního úřadu MML si
tentokrát prohlédli problémové lokality ve Vesci a v Doubí.
Za účasti zástupce osadního
výboru Vesec se v terénu mluvilo
na devíti místech, kterých se týkají
námitky veřejnosti k připravovanému územnímu plánu. Projednávána byla složitá dopravní situace ulice
Vyhlídková, která má v budoucnosti tvořit páteřní komunikaci. Ta podle
slov zpracovatele projektu Jiřího Plašila stále ve Vesci chybí a brání přirozenému rozvoji oblasti. Řada výtek
místních obyvatel se týkala budoucího rozvoje, který by mohl narušit
stávající charakter této městské části.
K obavám místních, že zmizí rozsáhlá nezastavěná a dosud zatravněná území, (například v místě křížení
ulic Vyhlídkové a Nad Strání, kde má
podle projektu vzniknout místní cen-

«

VE VESCI. Pracovní skupina zjišťovala podrobnosti ve Vesci a Doubí.

trum, nebo v rozvojové lokalitě kolem
Lučního potoka), se v diskusi vyjadřovali účastníci zasedání a náměstek primátorky pro územní plánování Jiří Rutkovský. Spolu s architektem Jiřím Plašilem účastníci podrobně
probrali diskutované území. Součástí
projektu nového územního plánu je
také tramvajová trať spojující Vesec a
Doubí s centrem Liberce. I ta se stala
předmětem dlouhé diskuze.

Foto Vl. Škarda

„Ve Vesci se potýkáme se stejnými problémy jako v jiných okrajových
částech města. Členitý charakter a historická zástavba ztěžuje přizpůsobení rozvoje města moderním trendům.
Znatelné je v současnosti například
zatížení Doubí hlukem z dopravy.
Věřím, že se zde podaří, zejména z hlediska veřejné zeleně, nalézt řešení,
které bude pro občany akceptovatelné,“ poznamenal Jiří Rutkovský.

Evropské město sportu roku 2012

DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Pokud chceme dále čerpat evropské dotace, musíme se aktivně zapojovat do evropských projektů a propagovat Liberec v evropském parlamentu. Jsem rád, že se nám podařilo
titul získat,“ zdůrazňuje náměstek primátorky pro dopravu, rozvoj a technickou infrastrukturu Lukáš Martin.
Ve středu 5. října dorazila na
návštěvu pětičlenná hodnotící delegace – pánové Gian F. Lupattelli, prezident ACES EUROPE, John Swanson,
viceprezident ACES EUROPE, Blane
Dodds, prezident ACES UK, Jimm

Logue, sportovní rada, Skotsko a PierMarcello Corrado, zástupce Evropské
komise, odbor sportu. Během jejich
libereckého pobytu s nabitým programem je doprovázel i Lukáš Vorel,
zástupce Libereckého kraje v Evropské unii.
Poprvé se členové komise setkali
s primátorkou Martinou Rosenbergovou při zápase Bílých Tygrů s týmem
Českých Budějovic v Tipsport areně.
Předseda Asociace evropských měst
sportu při Evropské unii (ACES EUROPE)
Gian Francesco Lupattelli vhodil úvodní
buly a zahájil tak ofi- ciální program

hodnotící komise. Ve čtvrtek komisaři navštívili všechna významná sportoviště v Liberci. Jako první si prohlédli
skokanský areál na Ještědu, kde právě
probíhal trénink skokanů Dukly Liberec.
Gian Francesco Lupattelli a Pier-Marcello Corrado se zajímali o podrobnosti provozu můstků. Průvodcem jim byl
Vítězslav Pražák, ředitel sportovního
areálu Ještěd.
Delegace pokračovala lanovou
dráhou na Ještěd a dalšími body pracovního programu byla prohlídka
běžeckého areálu Vesec a návštěva
Sport parku Liberec.

ROZVOJ MĚSTA

říjen 2011 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 7

Z příspěvku Fondu Asekol Projekty IPRM jsou v běhu
Liberec má nová kontejnerová stání z příspěvku Fondu Asekol.
Lucie Sládková
DRUHÝM ROKEM město Liberec
ve spolupráci s firmou Asekol rozšiřuje možnosti zpětného odběru
vysloužilých drobných elektrozařízení. K původním deseti stacionárním
kontejnerům přibyla v letošním roce
v dalších částech druhá desítka.
Na třech místech byla vybudována celá nová kontejnerová stání.
Na základě rozhodnutí Rady Fondu
Asekol podpořila firma Asekol projekt města Liberce „Výstavba stání
pro separaci odpadů na veřejně
přístupných místech ve městě Liberci,
která umožní přistavení stacionárních
kontejnerů“.
Město tak obdrželo na vybudování

tří kontejnerových stání 60 tisíc
korun, což je 80 % z celkové částky na
výstavbu. Konkrétně byla podpořena
výstavba kontejnerových stání v ruprechtické ulici Sovova, Na Perštýně a ve
Volgogradské v Janově Dole.
Seznam míst s kontejnery na
vysloužilé drobné elektrospotřebiče
najdete na www.liberec.cz pod sekcí
odboru komunálních služeb.

Pro bezpečnější provoz
V PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA byl symbolicky otevřen úsek tramvajové tratě Klicperova–U Lomu v Liberci. Motoristé ji ale využívají již od srpna.
Náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš
Martin popřál zmodernizované trati a občanům, kteří křižovatku využívají, aby
na ní byl v budoucnosti provoz bez kolizí. Vedení města rozhodlo, že součástí investice bude i osazení křižovatky kamerovým a signalizačním zařízením.
To dokáže průjezd křižovatkou řidičům značně zjednodušit.

Dvě velké investiční akce Integrovaného plánu rozvoje
města Liberec – zóna „Lidové sady“, projekty „Bazén Liberec“
a „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ jsou
v plném proudu.
DOSTAVBA BAZÉNU LIBEREC
spočívá ve vybudování 25metrového
výukového bazénu se šesti závodními
drahami a variabilní výškou hladiny
pro možnou výuku dětí všech
věkových skupin. Další novou částí
bude potápěčská věž pro výcvik
potápěčů a záchranářů, s využitím pro
potřeby ozbrojených složek a policie.

REVITALIZACÍ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
bude historický objekt přebudován na
moderní galerijní prostory pro dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné akce. Galerii bude provozovat
partner projektu – Oblastní galerie
v Liberci. Projekt sestává z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře.

Dostavba Bazénu Liberec

Revitalizace městských lázní

Zahájení stavby

22. 8. 2011

Zahájení stavby

9. 9. 2011

Doba realizace

12 měsíců

Doba realizace

19 měsíců

Zhotovitel

Syner, s.r.o.

Zhotovitel

Chládek a Tintěra, a. s

Projektant

AS PROJECT CZ, s.r.o

Projektant

SIAL, spol. s r. o.

Předpokládaná cena

147 milionů Kč

Předp. cena

380 milionů Kč

Investor

85 % EU,
15 % město LBC

Investor

85 % EU,
15 % město LBC

Koncept územního plánu není jeho finální verzí
Zájemci o koupi pozemků by se měli přesvědčit o jejich možném využití v současné podobě územního plánu z roku 2002.
Pavlína Stránská
PO ZVEŘEJNĚNÍ KONCEPTU územního plánu Liberce se v nabídkách
různých prodejců pozemků objevují
označení jako „dle předběžně schváleného nového ÚP určeno pro bydlení“. Takové informace jsou zavádějící a
klamavé. Zveřejněný koncept nového
územního plánu není v žádném případě konečnou podobou nového
územního plánu.
Územní plán Liberce z roku 2002
zůstává v platnosti až do schválení
nového územního plánu zastupitelstvem města. V souladu s původním
územním plánem musí být vydávána
územní rozhodnutí a stavební povolení.
Proto je vhodné se při koupi pozemku za účelem výstavby informovat, zda
je pozemek k zastavění skutečně určen
a jaké stavby jsou přípustné, popřípadě jaké další investice realizace záměru
z hlediska územního plánu vyvolá.
Povolení stavby může být podmíněno řadou požadavků a problémů
a teprve jejich vyřešení umožní výstav-

bu. Překážkou či podmínkou mohou zásadně upraveno. Nelze tedy jed- určen pro bydlení i ve vydané konečné
být nekapacitní komunikace, vybudo- noznačně říci, že pozemek, který je podobě územního plánu, což se přepování kanalizace a inženýrských sítí, širší v konceptu navržen pro bydlení, bude kládá v listopadu 2013.
vztahy určené územní studií a podobně. Náklady s tím spojené mohou nést
budoucí stavebníci.
V červenci 2010 byl projektantem
Postup
zpracován koncept nového územní- Období
ho plánu, který byl následně předsta- květen 2011
veřejné projednání konceptu územního plánu, uplatnění připomínek a námitek
ven veřejnosti a v květnu 2011 propředložení pokynů zastupitelstvu města
jednán dle zákona. Dotčené orgány prosinec 2011
uplatňovaly svá stanoviska, vlastníci
červen 2012
odevzdání zpracovaného návrhu projektantem
dotčených nemovitostí mohli uplatnit námitky a každý mohl podat při- září 2012
společné jednání s dotčenými orgány státní správy
pomínku.
posouzení dokumentace krajským úřadem
Na základě výsledků projednání leden 2013
konceptu zpracuje pořizovatel návrh únor–březen 2013
představení návrhu územního plánu veřejnosti
pokynů pro zpracování návrhu územveřejné projednání
ního plánu. Tyto pokyny musí schválit duben 2013
zastupitelstvo města a na jejich záklakvěten–září 2013
vyhodnocení námitek a připomínek
dě vypracuje projektant návrh územního plánu, který se bude znovu veřej- listopad 2013
vydání územního plánu zastupitelstvem města
ně projednávat.
Harmonogram počítá s určitou minimální rezervou pro řešení nastalých
Z tohoto vyplývá, že funkční využiproblémů, bude však dále upřesňován na základě stavu projednání, např.
tí jednotlivých pozemků může být na
řešení rozporů může projednávání dále prodloužit.
základě pokynů zastupitelstva ještě

HARMONOGRAM NOVÉHO ÚP
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ZADÁNO SENIORŮM

Diamantová Víte, co je Rada starších?
svatba

Nebojte se, nebudete číst o indiánských radách starších, které znáte z „kovbojek a indiánek“,
ale o liberecké Radě starších při Komunitním středisku Kontakt.

„Ano“ po šedesáti letech.

Irena Jirásková, předsedkyně Rady starších

RADA STARŠÍCH vznikla jako stálý
Miluše Charyparová
poradní a iniciativní orgán řediteNA ZAČÁTKU září, přesně v pátek le Komunitního střediska Kontakt
9. 9. 2011, se v obřadní síni liberecké pro otázky týkající se života seniorů
radnice konala jubilejní diamantová v Liberci. Rada má sedm členů a je tvosvatba manželů Trsových z Liberce.
řená zástupci Klubů seniorů v Liberci,
zástupcem za seniory žijícími v DPS,
zástupcem za neregistrované liberecké seniory a zástupcem za Svaz
důchodců ČR.
Rada starších se schází jednou
měsíčně a se zástupci Kontaktu
projednává plán činnosti a úkolů na
úseku seniorů. Plán činnosti je se-

stavován jako celoroční, průběžně
je aktualizovaný, přičemž je vždy
podrobně sledováno organizační
zajištění nejbližší akce.
Při sestavování plánu se vychází
z požadavků seniorů tak, jak je
průběžně členové Rady a zástupci
KSK během roku získávají. Členové
Rady při svých jednáních zúročují jak
zkušenosti z práce se seniory ve svých
klubech, které v Kontaktu po celý rok
vedou, tak i zkušenosti z činnosti
klubů seniorů, kteří žijí v libereckých
DPS.

Do programů se tak dostávají akce,
které jsou pro seniory zajímavé, které
sami vyžadují.
V rámci jednání Rady probíhá také
výměna informací o práci jednotlivých klubů, což přináší vzájemnou
inspiraci. Přínosem pro Radu starších
je skutečnost, že jednání Rady se
zúčastňuje i náměstek primátorky
pro školství, kulturu a sociální oblast,
takže senioři mají přehled o činnosti
města a zástupce města je informován o činnosti a potřebách této
skupiny obyvatel.

Městská sociální zařízení DPS
Na otázku, co se skrývá pod zkratkou DPS, by řada dotázaných neznala správnou odpověď.
Tato tři písmena znamenají dům s pečovatelskou službou.
Vychovali spolu dva syny a dnes
už se pyšní pěti vnoučaty a čtyřmi
pravnoučaty. Po šedesáti letech společného života se Milouš a Dášenka
Trsovi mají stále rádi, a i když život
nebyl vždycky jednoduchý, pohoda,
tolerance a vzájemné porozumění
pomáhaly vyřešit veškeré problémy.
Oslavenkyně dodala, že prožít
60 let s jedním mužem je krásné a čím
jsou starší, tím víc si toho váží.

Číslo měsíce
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Průměrná výše důchodu v okrese Liberec

Miroslav Macek, DPS Burianova
ZAŘÍZENÍ DPS je určeno zejména starším občanům, kteří z důvodu
svého věku nebo zdravotního stavu
potřebují pomoc nebo péči jiné
osoby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Na území Liberce jsou tři taková zařízení.
Nejstarší je DPS Borový vrch v Ruprechticích, novější DPS Burianova na
sídlišti Rochlice a nejnovější je DPS
Krejčího na rozhraní Rochlice a sídliště
Broumovská. Senioři, kteří zde žijí,
oceňují vysokou úroveň moderně
vybavených bytů, ve kterých mohou
bydlet jednotlivci i manželské páry,
i komplexnost služeb. Pečovatelskou
službou mají klienti zajištěno stravování,

zdravotní služby, pomoc při sebeobsluze a zvládání každodenních úkonů.
Také mohou využívat rehabilitační
pomůcky a přístroje. Rozhodně je třeba
zdůraznit, že pečovatelská služba nemá
za úkol pečovat pouze o tělesné blaho
seniorů, ale také o jejich duševní stav.
V DPS jsou zajišťovány kulturní,
společenské a vzdělávací akce, velmi
oblíbené jsou zejména pořady o historii, besedy k aktuálním otázkám,
hudební pořady spojené s promítáním ukázek světové hudební tvorby.
Senioři v DPS se navzdory svému
věku nevyhýbají ani sportovním
aktivitám. Kromě kondičních cvičení,
která jsou součástí jejich klubových

setkání, se zúčastňují velkých sportovních akcí, jako je turnaj v minigolfu, v šipkách, v pétanque a další. Sportovní klání pro seniory neznamenají
pouze sportovní vyžití, ale také
příležitost k přátelským setkáním.
Přátelství, která tak vznikají,
přesahují hranice vlastní DPS, senioři i
kluby v jednotlivých DPS se navštěvují
a pořádají společné akce. Nezastupitelnou úlohu má v zajišťování akcí
Komunitní středisko Kontakt. Ovšem
sebelépe připravená akce by byla
k ničemu, kdyby se setkala s nezájmem
těch, pro které je určená. To ale není
případ seniorů, kteří žijí v libereckých
DPS.

Příspěvek na péči není přilepšením důchodu
Říjen je věnován seniorům. Možná více než kdy jindy si připomínáme potřeby a přání našich rodičů, babiček a dědů. Nebo
bychom alespoň měli, jednou totiž budeme všichni staří.
Jana Urbanová
V LIBERCI JE SENIORŮM poskytována sociální péče v různých formách.
Pracovní skupina komunitního plánování pro seniory se schází dle potřeby, většinou jednou za dva měsíce.
V současné době má patnáct členů,
mezi nimiž jsou zástupci terénních,
ambulantních a pobytových sociálních služeb, zástupci krajské nemocnice Liberec a zástupci magistrátu.
Jedním z největších problémů je
financování sociálních služeb. Hlavně
neziskové organizace mají každoročně existenční problémy a nemají jisto-

tu, zda budou moci pokračovat ve své
práci. Jistým přínosem by bylo víceleté financování, které by umožnilo plánovat s dlouhodobou perspektivou.
Lidé, kteří se již nedokáží sami
o sebe postarat, si mohou požádat o
příspěvek na zabezpečení péče o vlastní osobu. Tuto péči jim mohou poskytovat jak členové rodiny, tak i organizace poskytující sociální služby. Poskytovatelé sociálních služeb musí být
řádně registrováni na krajských úřadech a kvalitu poskytované péče kontrolují příslušné inspekční týmy.

Celorepublikovým problémem je
nesprávné využívání příspěvku na
péči. Příspěvek na péči, jak již z názvu
vyplývá, slouží k zajištění péče zprostředkované sociální službou. Návratnost použitých prostředků do systému sociálních služeb je však velmi
nízká. Je nutné zdůraznit, že tento
příspěvek není určen jako přilepšení k důchodu, na léky nebo dokonce
na uhlí, ale výhradně na zajištění sociálních potřeb. Nesprávné pochopení
a následně využití prostředků určených pro nákup sociální služby, má za

následek, že na některé spoluobčany,
kteří by péči potřebovali a využívali,
již finance nezbývají. Je to vše na nás,
občanech, jak tyto omezené finanční
prostředky využijeme.
Všichni víme, že i my budeme
jednou ve věku, kdy budeme potřebovat pomoc druhých. Mějme tedy
na paměti toleranci a pochopení pro
naše starší spoluobčany. Kult mládí by
ve vyspělých zemích měl být nahrazen solidaritou a soudržností rodiny.
Senioři mají co nabídnout a je na nás,
co z této nabídky vytěžíme.

LIBEREC SE BAVÍ
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Do obřadní síně chodí přes půl století Dobrovolníci
Tisíce libereckých párů si řeklo své „Ano“ v obřadní síni liberecké radnice. A tisíce svatebčanů
doprovázel a stále doprovází Karel Hájek. Hraje jim od roku 1959.
Pavel Chmelík
NEUVĚŘITELNÝCH 52 LET se dotýkají prsty Karla Hájka varhanního manuálu, tedy nejdříve harmonia, které sloužilo v obřadní síni do poloviny 60. let.
Karel Hájek přišel do Liberce v roce
1949, ale již pět let před tím učil v liberecké hudební škole a dojížděl z Jablonce.
Byl jste učitelem v liberecké
hudební škole od roku 1952. Od
kdy hrajete při obřadech a co vás
k tomu přivedlo?
V roce 1958 probíhaly v obřadní
síni opravy. Během prací se svatební obřady konaly v předsálí obřadní síně a v zadní místnosti (kde jsou
dnes WC) hrál na harmoniu nějaký
pan Holub. Po skončení oprav na jaře
1959 se sňatky přesunuly do velké síně
a harmonium bylo přestěhováno na
zadní balkon. V té době pan Holub ze
zdravotních důvodů s hraním skončil a jako učitel hudební školy a výpomocný varhaník v libereckém krematoriu jsem byl vyzván, abych nastoupil na jeho místo. Tak jsem během
března 1959 začal hrát na harmoniu při svatebních obřadech. K mým
povinnostem vedle hraní patřilo v přestávkách mezi obřady zapínat a vypínat obří teplomet, tzv. „saharu“, protože v obřadní síni bylo v zimě chladno.
Svatby se konaly jen v sobotu a přes
týden se zde netopilo.
Pane Hájku, jaká je historie
varhan, které jsou nyní v obřadní
síni radnice?
Nástroj byl vyroben za první republiky pro koncertní sál Městské knihovny v Moskevské ulici (později loutková scéna a divadlo Ypsilon). Po revoluci v roce 1945 vedení knihovny rozhodlo, že nepotřebuje koncertní sál,
ale divadelní. Zájem o varhany projevilo Severočeské divadlo Liberec
a také je dostalo za příslib, že postaví
kulturní dům v Liberci, kde je nainstaluje. Nástroj byl rozebrán a uskladněn
v Lidovém domě ve Zhořelecké ulici.
Profesor, varhaník, Lubomír Tomší
po zjištění, že divadlo nikdy žádný
kulturní dům nevybuduje, nechal
varhany přestěhovat do velkého sálu
hudební školy v Ludmilině ulici. Tam
fungovaly a profesor Tomší na nich
připravil několik žáků pro vykonání
státní zkoušky z učitelské způsobilosti a ze hry na varhany.

Neziskovky pro veřejnost.
Květa Morávková, Ant. Ferdan

PO CELÉ republice bude 3. listopadu
pod záštitou MŠMT probíhat kampaň
„Průvod dobrovolníků“. Akce se zúčastní krajská města, chybět nebude ani
Liberec. Místní neziskové organizace
a instituce společně naplánovaly program pro veřejnost, který bude probíhat od 16 do 19 hodin na nám. Dr.
E. Beneše a přilehlých místech.
Návštěvníci se mohou těšit na aktivity pro malé i velké, na ohnivou show
či Slavnost světel, která by se mohla
stát novou tradiční podzimní akcí
v Liberci. Během akce lze získat informace o dobrovolnických aktivitách.
Podrobný program na www.losonline.eu a www.annolk.cz.
V zasedací místnosti č. 11 liberecké
radnice se uskuteční 3. 11. od 13.00
setkání se zástupci škol a poděkování koordinátorům sběru recyklovatelných odpadů z domácností (pod záštiPo smrti tehdejšího ředitele školy VARHANÍK. Půl století doprovází tou náměstka Kamila Jana Svobody) za
Oskara Batěka ho ve funkci vystřída- slavnostní chvíle v obřadní síni Karel práci v rámci projektu „Příroda není na
Hájek.
Foto Vladimír Škarda
la Hermína Růžičková. Ta prohlásila,
jedno použití“.
že varhany jsou kostelní nástroj, na
Inzerce
kterém se ve státní škole a pod jejím
vedením vyučovat nebude. Na její
slova došlo, zejména kvůli výměně
elektrického vedení ze stejnosměrného 120 V na střídavý 220 V. Ředitelka
odmítla koupit nový elektromotor ke
vzduchovému ventilátoru, a tak varhany oněměly.
A jak se dostaly na radnici?
Můžu za to já a Vladimír Ruda, který
mě k hraní v obřadní síni přivedl. V té
době jsem hrál při svatbách na harmoniu a šlapání vzduchu nebylo nic
příjemného. Doporučil jsem proto
přestěhovat varhany do obřadní síně
a pan Ruda to prosadil. V rámci boje
proti náboženství byla žádost kladně
vyřízena, a tak varhanář pan Žůr senior
nabídl tehdejší předsedkyni MěNV
Marii Knotkové dvě možnosti. Za
prvé přestěhování varhan ve stávající
podobě za 150 000 Kčs, za druhé rozšíření nástroje asi o 5 rejstříků a nový
tří manuálový hrací stůl za 350 000 Kčs.
Paní Knotková s odvoláním na radu
města rozhodla, že pouhé přestěhování stačí. Paradoxem je, že při nedávno
plánovaném rozšíření varhan odhadli znalci náklad na 10 milionů korun.
Přesné datum, od kterého jsem
začal hrát na varhany, neznám, ale
muselo to být v první polovině 60. let,
takže padesátileté výročí je v dohledu.
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RING

MÁ MĚSTO NADÁLE PODPOROVAT SPACIUM?
Mají pro Liberec smysl projekty společnosti Spacium, která získávala z rozpočtu města
cca 1,2 milionu korun ročně? Má tuto společnost město Liberec nadále podporovat?
Také o tom jednali liberečtí zastupitelé na svém zasedání a Zpravodaj zajímal názor
jednotlivých politických klubů.

Spacium oživuje liberecké ulice instalacemi sochařských děl. Mezi nejznámější patří Snídaně obrů pod knihovnou nebo Koule pod hotelem Zlatý lev.
Posledním počinem Spacia je Klíčová socha před radnicí.

Zastupitelský klub ČSSD
UMĚNÍ SI ZASLOUŽÍ ZÁJEM SPONZORŮ
Společnost Spacium působí
v Liberci už 11 let a za tu dobu má na
svém kontě velké množství instalovaných sochařských děl na veřejných
prostranstvích našeho města.
Jejich cílem je zejména oživení prostoru. Některá z nich se už stala nedílnou součástí města, takže je sami
Liberečané už ani neregistrují – např.
Koule u hotelu Zlatý lev nebo autobusová zastávka U Zdi. U návštěvníků města Liberec však tato umělecká díla vzbuzují pozornost a jsou
častým objektem jejich fotoaparátů.
Dotváří tak zajímavou kulisu města
a nabízí originalitu a nápaditost.
Každá instalace vyprovokuje mezi
občany také diskuzi, čímž dochází,
aniž bychom si to třeba uvědomovali, ke zvýšení zájmu občanů o podobu
města. Z těchto pohledů je tedy čin-

Zastupitelský klub ODS
nost společnosti Spacium v Liberci
prospěšná.
Co se týká podpory projektů společnosti Spacium z rozpočtu Statutárního města Liberec, musíme na tuto
problematiku nahlížet z pozice ekonomické reality, ve které se město
Liberec nachází. V situaci, kdy jsme na
jedné straně nuceni snižovat dotace
příspěvkovým organizacím, jako jsou
zoologická zahrada nebo divadlo
F. X. Šaldy, na straně druhé se snažíme zvýšit příjmy města citlivým prodejem městského majetku či uvažujeme
například o zvýšení daně z nemovitosti, pravděpodobně nebude prostor na
stoprocentní podporu těchto projektů.
Vedení SML se zamlouvá financování uměleckých předmětů formou
sponzorství. Snahou nás všech by
tedy mělo být najít pro umělecká díla
sponzory.

OTÁZKA PRIORIT VEDENÍ MĚSTA
Nejprve je na místě vyjasnit si, co
je Spacium. Je to městem spoluzaložená obecně prospěšná společnost,
jejíž činností je řešení veřejného prostoru a jeho spoluvytváření prostřednictvím uměleckých děl, která do něj
zasazuje. Jako taková byla založena a
svoji funkci od svého vzniku až doposud plnila a plní.
Město na její provoz ročně přispívalo od 700 do 900 tisíc korun a další
prostředky na některé projekty, které
Spacium realizovalo. Za více než deset
let existence je výsledkem práce
Spacia deset stálých objektů, které se
staly součástí veřejných prostranství
ve městě, a realizace celé řady uměleckých počinů a akcí. Liberec se jeho
prostřednictvím zařadil mezi nemnoho měst v rámci ČR, která se umístěním uměleckých děl do veřejné-

Zastupitelský klub Liberec občanům
UMĚLECKÁ DÍLA VE VEŘEJNÉM
PROSTORU
Společnost Spacium, které je město
Liberec spoluzakladatelem, dokázala
v minulosti pro naše město získat a
instalovat umělecká díla od nejlepších
soudobých českých umělců.
Jsme přesvědčeni, že Liberec by se
neměl vzdávat zodpovědnosti podporovat nadále tuto společnost. Je však
nutné stanovit si výši a účel příspěvku.
Je v pořádku, když město kofinancuje

pořízení sochy ve výši pěti, maximálně deseti procent, zvláště pak, když
její skutečná hodnota je poté několikanásobně vyšší. Město tak získává
velmi cenná díla. Je správné doplatit poslední splátky, za již pořízená
díla (tato částka nyní činí cca 500 tisíc
korun). Problematickými snad mohou
být provozní položky, o tom lze ale
jednat. Například úhrada pronájmu
za prostor v Lidových sadech se opět
vrací do liberecké pokladny.

Platforma LO se shodne na tom,
že by byla velká škoda, pokud by
Spacium, respektive jeho umělecká
a kulturně osvětová činnost, kterou
již po deset let vyvíjí, zaniklo. Spacium nejen pomáhá dávat do veřejného prostoru zajímavá umělecká díla
předních tvůrců, ale také vydává publikace, které napomáhají šířit povědomí o Liberci jako kulturním městě,
a tím se podílí i na rozvoji cestovního ruchu.

ho prostoru vůbec zabývají. Podařilo se tak vytvořit i několik turistických
atrakcí (za všechny zmiňme zastávku
„Snídaně obrů“), které nepochybně
přispěly i k rozvoji cestovního ruchu
ve městě. Potud historie a smysl
Spacia a zde lze konstatovat, že Spacium mělo a má svůj smysl stále.
Mám-li ale odpovědět na položenou otázku, pak musím říci, že je to
především otázka priorit současného vedení města. To musí říci, jestli
je podpora podobných aktivit z jeho
pohledu smysluplná. V programovém
prohlášení stávající koalice se mimo
jiné píše: „Budeme kultivovat veřejný prostor…” nebo „Zvýšíme podporu
města pro rozvoj alternativní a nekomerční kultury.” To jsou dvě prohlášení, k jejichž naplňování je Spacium
mimo jiné jedním z nástrojů. Bohužel,
současné vedení ale není schopné formulovat své priority v oblasti kultury
či veřejného prostoru a jednoznačně
říct, které aktivity bude do budoucna
podporovat, a které naopak utlumí
vzhledem k tomu, že je nebude schopno z v současnosti napjatého rozpočtu
financovat. Až poté je možné na položenou otázku odpovědět.
Za zastupitelský klub ODS
Ing. Ondřej Červinka

RING

říjen 2011 LIBERECKÝ ZPRAVODAJ 11

Zastupitelský klub KSČM
POHÁDKA MŮŽE ZAČÍNAT I TAKTO
Bylo jedno krásné město, již dlouho
Liberec jej zvali… A protože bylo převelice bohaté, neboť jeho občané měli
zvláštní zálibu v placení daní, tak léta
mohlo hýřit a podporovat i mnohé
zbytné projekty… A tak by ani nevadilo, že jeho ctihodná vrchnost podporovala svérázná kontroverzní díla,
která pro některé předběhla svou
dobu, kdyby však současně při té celoměstské štafetě rozmařilosti nebyl
předběhnut rozpočet…
Jedním tímto štafetovým kolíkem
je i společnost Spacium. Byť jsou
názory na instalovaná sochařská díla
z „dílny“ Spacia vnímána rozporuplně,
nechceme se zabývat názory na jejich
estetickou hodnotu. Svůj pohled prioritně zaměřujeme na ekonomické
možnosti Liberce. A z tohoto úhlu
pohledu, v době, kdy má město dluh
ve výši téměř 2 mld., se jeví další vynakládání prostředků na podobné aktivity jako naprosto iracionální rozhazování peněz.
Ačkoli podpora k dnešnímu dni
ve výši 450 tisíc Kč v rámci celkového rozpočtu, kdy plánované příjmy ve
výši 1 571 444 Kč se od počátku jevily
jako nadhodnocené a výdaje ve výši
1 611 403 Kč naopak podhodnoce-

Zastupitelský klub Věci veřejné
né, se jeví jako relativně malá částka,
tak jsme toho názoru, že v současné době jsou tyto aktivity zbytné a
tyto prostředky lze využít efektivněji s ohledem na potřeby všech obyvatel města. Nenaplnila se totiž ani sci-fi
představa o prodeji již městem zakoupených soch, která měla zalátat alespoň zlomek děravého rozpočtu pro
letošní rok, a to, ve výši 800 tisíc korun.
V době, kdy jsou v rámci úsporných
opatření na hranici existenčního přežití takové organizace, jako je naše zoo,
botanická zahrada či divadla, v době,
kdy se výrazně projevuje snaha přenášet důsledky za špatná rozhodnutí bývalých „vlád“ města Liberec na
občany, v době, kdy se zvyšuje daň
z nemovitosti, zvažuje se i snížení
počtu linek MHD a zdražení jízdného,
je pro nás podpora podobných zbytných aktivit nepřijatelná. Proto doporučujeme činnost společnosti utlumit
do doby oddlužení města. Máme před
sebou i zimní období a měli bychom
brát v úvahu například to, jaké problémy jsme pro nedostatek finančních prostředků měli během loňské
zimy s údržbou silnic a chodníků a
s odvozem sněhu. Z těchto důvodů
říká klub KSČM jednoznačné NE podpoře Spacia.

UMĚLECKÁ DÍLA DO ULIC PATŘÍ
Umělecká díla nepatří jen do galerií a soukromých sbírek, ale rozhodně patří také do veřejného prostoru.
Proto by město mělo i nadále, a to
nejen finančně, podporovat projekty, které povedou k dalšímu oživování
libereckých ulic a veřejných prostranství uměním. Uměním, které potěší,
bude možná provokovat, vyvolá diskusi nebo „jen“ zpestří naše okolí.
Je jasné, že v napjatém městském
rozpočtu je třeba definovat jiné priority pro každodenní život lidí ve
městě – opravy chodníků, silnic,
údržbu zeleně, fungující MHD, školy,

školky apod. Viděno touto optikou,
jsou podobné projekty jako Spacium tzv. první na řadě, když se peněz
nedostává.
Na druhou stranu by mělo být
snahou vedení města alespoň několik stovek tisíc korun v 1,5 miliardovém městském rozpočtu každoročně
najít a k prezentaci umění ve veřejném prostoru napomoci. Je však otázkou další diskuse, jestli se tak bude dít
i nadále prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Spacium či jiným
způsobem.
Za zastupitelský klub Věcí veřejných
Ing. Mgr. Petr Černý

měna pro Liberec
Zastupitelský klub Změna
MĚSTO MÁ HLUBOKO DO KAPSY
PSY
Umělecké objekty, které bylyy o.p.s
Spacium v minulosti ve městě realizovány, lze považovat za třešničku
čkku na
prravdu
dortu. Dovolit si je může jen opravdu
bohaté město. V době, kdy máte
átte do
kapsy hluboko, není na dorty pomyšo
omyšlení.
Město běží na bazální metabolizb
bolizmus. Pokud si město do budoucna
oucna
lépe ohlídá své peníze, lze opětt uvami.
žovat nad obdobnými aktivitami.

Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast
s
st
JSEM PRO HLEDÁNÍ CESTY
Jako náměstek pro kulturu samozřejmě budu pro zachování této organizace už z logiky své gesce. Samoúčelné rušení čehokoliv je pouze
cesta nejjednodušší, často slepá, pře-

devším pak, pokud se jedná o projekty a programy s tradicí. Znovu začínat
je těžší než problémy ustát. To je také
případ společnosti Spacium.
Snad na to někteří zapomněli, ale
tato organizace se věnuje také práci

s dětmi. Její edukativní programy
myy jsou
natolik dobré, že na vydání využívané
žíívané
metodiky chce participovat ministernisterstvo školství. Nejen proto jsem
m pro
hledání cesty pro zachování ni
nikoliv
ikoliv
likvidaci.

Ivona Raimanová, umělecká ředitelka Spacium, o.p.s.
LIBEREC – MĚSTO SOCH
Na tradici z roku 1969 navazuje obecně prospěšná společnost Spacium, o. p. s. Už deset let umisťuje sochy současných sochařů do veřejných prostor
města tak, jako to učinila výstava Socha a město
v roce 1969.
Tehdy zaplavilo Liberec více jak čtyřicet soch od
třiceti sochařů, z nichž někteří jsou dodnes protagonisty českého moderního sochařství. Výstava Socha
a město se stala významnou a nepřehlédnutelnou
akcí. Podobně neopominutelnou se stává i současná aktivita města Liberce pod odborným vedením Spacia. Podle mnohých odborníků se Liberec
stává výlučným městem, kde lze spatřit přehlídku
současného sochařství od těch nejrenomovanějších autorů české současnosti.
První úspěšnou instalací se v roce 2001 stala
Koule Milana Housera, situovaná před hotelem
Zlatý lev. V následujícím roce přibyla Žíla Lukáše
Rittsteina, kterou najdeme v Krajské vědecké
knihovně. Je věnována památce Mejly Hlavsy a dvakrát denně hraje jeho hit Muchomůrky bílé.

V roce 2005 se objevila nedaleko Krajské vědecké
knihovny Zastávka Davida Černého, která vzbudila
nejprve mnoho rozruchu, ale posléze se stala atrakcí města: Liberečané prý Zastávku chodí ukazovat návštěvám. V dalších letech následovaly sochy
jako Ptáci od Martiny Niubó-Klouzové (dnes umístěni před ZOO), létající holčička s názvem Splněný sen od téže autorky v hale libereckého magistrátu, lavička Věčná něha od Lukáše Rittsteina na
Soukenném náměstí, Brána borců Laca Sorokáče
pod Ještědem a dvě sochy Jaroslava Róny: Malý
Marťan na Ještědu a socha Lampa v průchodu
z nám. E. Beneše.
Kromě těchto nastálo umístěných soch se stalo
oblíbeným také přechodné vystavování soch před
libereckou radnicí (Židle Magdaleny Jetelové, Ptáci
a Kočky Martiny Niubó-Klouzové, Krychle Milana
Housera a právě vystavená Klíčová socha Jiřího
Davida).
K tomu nutno připomenout dvě přehlídky současného sochařství Sculpture Forum organizované
Spaciem v roce 2007 a 2008.

Od
d roku 2001 mohli Liberečané
né zhlédnout na náměstích a ulicích na dvacet pět
soch.
h. Nedílnou součáskttivit Spacia je také
tí aktivit
práce
e věnovaná nejmladší generaci
neraci a pedagogům.
V rámci
mci seminářů a workshopů
pů
ů se odehrává péče
o nastupující
asstupující generaci
a naše děti byly
tak, aby
řejnému prostoru
k veřejnému
citlivé
vé
é a vnímavé. Společnost
osst Spacium by tak
v celéé své šíři aktivit ráda
přispěla
pě
ěla nejen ke kultivaci ve
veřejných
eřejných prostorů,
ale ke
e kulturnosti
naší společnosti
s
vůbec.
ecc.
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NÁZORY

Nad bolestmi PŘIŠLO DO REDAKCE
Napsali jste, co se vám nelíbí
Pilínkova
Na schůzku s vedením města
a úředníky magistrátu byli
pozváni zástupci Osadního
výboru Pilínkov – Hluboká.

Po výzvě Zpravodaje v minulém vydání jsme byli v redakci doslova zavaleni čtenářskými
názory, přáními a stížnostmi. Děkujeme za ně! Postupně budeme otiskovat odpovědi.
Zpravodaj je nafukovací ale jen částečně, tak prosíme o trpělivost. Na všechny se dostane.

ZA NEJVĚTŠÍ současný problém
považují zástupci Osadního výboru
Pilínkov – Hluboká nebezpečný průjezd nákladních vozidel městskou
částí. Řada řidičů nerespektuje zákaz
vjezdu těžkým vozidlům. Pomohlo by
vybudování druhého výjezdu z přilehlé průmyslové zóny, který by situaci
vyřešil trvale. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace
na rekonstrukci ulice Puškinova, která
řeší bezpečnost dopravy a dopravní
obslužnost oblasti Pilínkova.
Dalším problémem jsou nevhodně nastavené časy v jízdních řádech.
Zmíněn byl odjezd „školního autobusu“, který jezdí těsně před linkovým,
nebo stejné časy odjezdů vlaků i autobusů MHD. Zástupci města přislíbili
pomoc při řešení problému.
Otázky k územnímu plánování budou řešeny v rámci výjezdního
zasedání pracovní skupiny, na kterou
budou zástupci osadního výboru přizváni. V rámci prací na konceptu a přípravy pokynů pro návrh územního
plánu byly některé náměty občanů
i osadního výboru zapracovány. Jedná
se například o polohu nové komunikace při řešení křížení ulice Puškinova se železniční tratí. S členy osadního
výboru se vedení města dohodlo na
pravidelných setkáních.

SNĚHURČINA ULICE
Obyvatelé Sněhurčiny ulice na sídlišti
Kunratická se obrátili na odbor technické správy veřejného majetku Statutárního města Liberec s prosbou o opravy
přístupové silnice, která je v dezolátním stavu.
Jak uvádějí ve svém dopise s přiloženou fotografií: „Máme silné obavy, aby
se Sněhurčina ulice ještě do zimy stačila
opravit.“
Jiří Horyna

Inzerce

K opravě Sněhurčiny ulice již
byly učiněny kroky ze strany města.
Odborem technické správy veřejného majetku byla 20. září objednána
u Technických služeb města Liberec
oprava výtluků v úseku od č.p. 700 po
Olbrachtovu ulici. Dále opravy výtluků na Olbrachtově v úseku mezi Sněhurčinou až po autobusovou zastávku Luna. Termín dokončení byl stanoven na 30. listopadu.
PŘECHOD PŘES KUBELÍKOVU
Chtěla bych se zeptat, proč nebyl
obnoven po opravě silnice tolik potřebný
přechod pro chodce na křižovatce Kubelíkova/Bánskobystrická? Přes silnici Kubelíkova se nedá kvůli silnému provozu bezpečně přejít, a že se tudy chodí hojně. Je
zde velká fabrika, dvě zastávky autobusu. Přes tuto silnici přecházejí děti do ZŠ

Ještědská. Žádný další přechod v blízkosti není. Auta zde jezdí rychle, přecházení
je komplikované a nebezpečné.
Také by mě zajímalo, proč není dokončen chodník od křižovatky/kulaťáku
České mládeže směrem na Kubelíkovu
(k zastávkám autobusu). Jde jen o pár
metrů, kde jsou lidé nuceni chodit trávou
a bahnem, jinak už jsou všude krásné
nové chodníky.
Martina Vltavská

s vysokou pravděpodobností vyžadovat projektovou dokumentaci a stavební řízení. Prosazujeme sdruženou investici mezi vlastníky jednotlivých pozemků (SML a Magna), protože na pozemku firmy Magna se nachází autobusová zastávka včetně chodníku s přístupem do areálu firmy.

KDE JE SEZNAM KONTEJNERŮ?
Prosím o informaci, kdy bude přistaK žádosti o obnovení přechodu pro ven velký kontejner do ulice Třešnová
chodce musíme dát bohužel zamítavé Liberec 14. Na webu města Liberec.cz
stanovisko. Dopravní inspektorát Poli- se mi tuto vámi inzerovanou informacie ČR totiž nevyslovil souhlas s obno- ci nepodařilo nalézt – aktualizace strávením přechodu bez náležitých sta- nek odpadové hospodářství-separace
vebních úprav. Zastávka MHD a část odpadu byla provedena 2. 3. 2010.
přechodu se nacházejí na soukromém
Do schránky jsme v tomto roce žádný
pozemku firmy Magna a bez její aktiv- letáček nedostali.
Pavel Ševčík
ní spolupráce není možné věc řešit.
Ukončený chodník byl realizován při
Kontejner v Třešňové ulici bude přistavbě ulice České mládeže, a to jen staven 24. října. Na www.liberec.cz je
do konce křižovatky. Jeho pokračová- rozpis ke stažení od 30. srpna v sekci
ní musí být řešeno jako nová investi- Odbor komunálních služeb – „Letákce. Problematickou situaci v této loka- podzimní úklid 2011“. Přímý odkaz je:
litě pracovníci odboru technické správy http://jdem.cz/r6p28.
majetku evidují. Odbor proto navrhl
Pokud jste nedostal leták do
řešit přechod koncepčně formou zpra- schránky, je odpovědná Česká pošta,
cování studie, která by řešila majet- u které město platí služby roznosu pro
koprávní vztahy i parametry splňují- občany. Letáků byl vytištěn dostatečcí požadavky bezpečného přechodu ný počet pro všechny domácnosti
(nasvětlení přechodu, dělící ostrůvek, v Liberci. Na jaře by mohl být leták disvýškové úpravy apod.) Úprava bude tribuován spolu se Zpravodajem.

ŽIVNOSTNÍCI V LIBERCI
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JAK SE ŽIJE LIBERECKÝM ŽIVNOSTNÍKŮM
Chtějí se starat sami o sebe, jejich práce se jim stala i koníčkem a často jí obětují
mnoho. Většinou zapojují celou rodinu a nejsou milionáři. Liberečtí živnostníci.
Živnostníci to nemají vůbec jednoduché. Bývají to fachmani ve svém oboru a musí se ohánět, aby se
udrželi. Časté změny daňových zákonů a úředních nařízení na ně dopadají plnou silou, stejně jako
okolní vlivy, například při rozvoji města.
Město Liberec nemá příliš možností, jak živnostníky podporovat. Svou troškou do mlýna proto chce
přispět redakce Zpravodaje, na jehož stránkách budeme přinášet příběhy libereckých živnostníků.
Připravili jsme také program na podporu drobného podnikání spočívající především v nabídce
zvýhodněné inzerce v Libereckém zpravodaji, jehož náklad 45 500 kusů v Liberci zaručuje nejvyšší
možnou míru propagace v regionu. Podmínky programu najdou zájemci od 24. října na www.liberec.
cz v sekci Média – Zpravodaj.
Na úvod našeho seriálu jsme připravili malou anketu. Živnostníků jsme se ptali, jak by jim mohlo
město Liberec pomoci.

Václav Říha
Autolakovna Říha,
Ostašov
Myslím, že pomohou zdánlivě obyčejné věci. Třeba, že budou uklizeny a kvalitně vyspraveny silnice. Zákazníci k nám prostě po tankodromu jezdit nebudou. Dalším příkladem je činnost strážníků, kteří by mohli
kontrolovat problematické komunikace, kde kamiony jezdí ve městě osmdesátkou – ničí silnice a ohrožují ostatní.
Jako tady u nás na Ostašovské.
V minulosti jsem cítil, že město občany pohrdá. Mělo by se tedy více zabývat názory občanů, což se, myslím, pomalu zlepšuje.

Eduard
Čiháček
RedLine – Autorizovaný prodejce Apple
Pokud by to bylo v možnostech města, mohl by být zřízen malý živnostenský portál na internetu, třeba www.liberec.zivnostnici.cz s odkazem z městských stránek a ze stránek infocentra.
Portál by preferoval liberecké živnostníky a hlavně služby. Například potřebujete vyměnit lino – podlahář, potřebujete opravit počítač – opravář počítačů, lednici – chlaďař, a tak dále. Hlavně
by bylo třeba tuto doménu zviditelnit,
třeba na plakátovacích plochách, v autobusech a podobně.

Jan Cidrych
Prodejce českého
skla a porcelánu
Při zadávání drobných
zakázek by mohlo město preferovat místní malé firmy. Leckdy
se jedná jen o několikatisícové částky,
ale i to nám pomůže. Ukázalo se to při
MS 2009, kdy byly preferováni přespolní a drobní podnikatelé v Liberci na mistrovství vesměs doplatili. Chybí mi solidarita. Já přeci platím daně v Liberci, žiji tady a když město něco potřebuje, dá vydělat pražské agentuře? To,
myslím, není v pořádku. Také by připadala v úvahu konstruktivní spolupráce
s hospodářskou komorou při podpoře
a propagaci místních živnostníků.

Řemeslník se nesmí za svou práci stydět
Václav Říha se autolakýrníkem vyučil v dopravním podniku, ale zběhl za volant náklaďáku. K řemeslu se pak vrátil a před
dvaceti lety si založil vlastní živnost.
Pavel Chmelík
JAK SÁM ŘÍKÁ, nastříkat kvalitní lak
na auto je kumšt. Nejraději pracuje na
veteránech a netradičních zakázkách.
„Tam mohu uplatňovat svoje tvůrčí
ambice. Když musíte znovu vymodelovat chybějící blatník osmdesát let
staré pragovky – tak to je přesně to, co
mě na práci baví a dává mi to smysl,“
říká Václav Říha z Ostašova.
„U dopravního podniku jsem měl
mistra, jmenoval se také Říha. Nesnášel jsem ho, byly mezi námi obrovské
generační boje, ale dnes vidím, že mě
dokázal naučit vztahu k poctivé práci.
Byl to Pan mistr, řemeslo dělal už za
první republiky. Vždycky mi říkal, že
nejsou jenom náměstí, ale jsou také
ulice. Tím mě naučil, že u této práce
strašně moc záleží na detailech,“ vzpomíná na své začátky Václav Říha.
Na základech, které mladému
Říhovi před lety vštípil mistr, dnes

ce často vzpomíná. „Naše práce
stojí ostašovská autolakovna. Z dílny Václava Říhy
je o pečlivosti a čistotě. A obě
pochází například finální
odváděly perfektní práci. To byla
povrchová úprava tmavě
nejlepší doba mého podnikáfialové koule se svítícím
ní, dělali jsme skutečně úžasné
pruhem od Milana Housevěci.“
Kvalitní práce vyžaduje dodrra, kterou Liberečané vídají
pod Grandhotelem Zlatý
žování technologických postulev. Spolupráci s lakovnou
pů, dobré materiály a řemesi pochvalují nejen výtvarslník se nesmí za svou práci
níci, ale i řemeslníci, kteří
stydět. „Největší odměna pro
u svých výrobků vyžadumě je, když po pěti letech přijí kvalitní lakovou úpravu.
jede zákazník a říká, že už vlastV Ostašově vznikala napříně vůbec neví, na kterém místě
klad luxusní ruleta s dvajsem opravoval karoserii jeho
nácti vrstvami laku do
auta.“
Po libereckých ulicích se
prestižního kasina nebo
povrchové úpravy staveb AUTOLAKÝRNÍK. Václav Říha před svou autolakovnou prohání řada aut s kabátem
v Ostašově.
Foto Pavel Chmelík
speciálních motocyklů.
z jeho lakovny. Třeba Toyota
Loňská krize dolehla na
odvody za zaměstnance byly pro něj
Yaris se speciálním měňavým
živnostníky drtivě. Václav Říha musel příliš vysoké. Dnes provozuje živnost lakem, který má z každého úhlu
propustit dvě své zaměstnankyně, se svým synem, ale na své pomocni- pohledu jinou barvu.
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Zlatý eGon, domů!
Vladimír Škarda
ZE ZÁMKU v Mikulově přivezl vedoucí oddělení CzechPOINT Jakub Šrýtr
ocenění z celostátní soutěže. Tradičně se tam konala konference pořádaná magazínem Egovernment, která
hodnotí stav elektronizace veřejné
správy v ČR.
Konference se letos věnovala otázkám základních registrů nebo datovým schránkám. Z celkového počtu
pět tisíc kontaktních míst v České
republice získal tým pracovníků
Inzerce

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
17. 10. / 15.00

Josef Mánes
Beseda s Annou Sadílkovou.

Centrální klub
seniorů
3. patro

18. 10. / 14.00

Hudební odpoledne
s M. Hadravou a J. Klímou.

Cen. klub sen.
3. patro

Kolektiv libereckého Czech POINTu.

25. 10. / 10.30

Cen. klub sen.
3. patro

z libereckého magistrátu třetí nejlepší ocenění (Zlatého eGona) v kategorii nejproduktivnější Czech POINT.

Jak na platební karty
Beseda o jejich bezpečném používání.

27. 10. / 10.00

Tréninkové dopoledne
v kuželně.

Tipsport aréna

29. 10. / 7.00

Prohlídka vily E. Beneše
v Sezimově Ústí. Nutné
nahlásit účast do 21. 10.

Odjezd od
Divadla F. X.
Šaldy

31. 10. / 16.00

Ukončení Měsíce seniorů. Recitál Petry Černocké, host pořadu Pavlína
Filipovská.

Lidové sady

1. 11. / 14.00

Hudební odpoledne
s M. Hadravou a J. Klímou.

Cen. klub sen.
3. patro

9. 11. / 15.30

Péče o chrup v seniorském věku.

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou – každé liché pondělí od 10.30. Herní odpoledne – stolní hry
každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý pátek od 8.30, 9.30 a od 10.30
v suterénu. Tančíme v každém věku – každý pátek od 14.30 hodin v suterénu. Počítačové kurzy – po, út, st. Trénování paměti – každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00.

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

Lepší šance na práci
Pro všechny, kteří se zajímají o vzdělávání dospělých,
se již po páté otevírá možnost prezentovat své nápady
a praktické zkušenosti na veletrhu EDUCA 2011.
MŮŽETE POMOCI s rozvojem pracovních dovedností nebo zájemcům
nabídnout kvalifikovanou práci, a přispět tak k jejich lepšímu uplatnění ve
společnosti?
Neváhejte se zúčastnit veletrhu
EDUCA 2011. Svým rozsahem jde
o největší podobnou akci v Libereckém kraji za podpory významných
státních institucí i regionálních firem.
Ať se již jedná o kurzy prohlubující kvalifikaci, rekvalifikační kurzy,
zájmové vzdělávání nebo další možnosti vzdělávání, budou nabízené
služby dobrou inspirací pro návštěvníky veletrhu.
Součástí Týdnů vzdělávání dospělých bude tradičně i soutěž „O nejlepší program vzdělávání dospělých“, prostřednictvím které Rada
pro rozvoj lidských zdrojů Liberecké-

ho kraje šíří dobré příklady v oblasti
vzdělávání dospělých.
Aktivity je možné zařazovat do
kalendáře na informačním a vzdělávacím portálu EDULK.cz, jehož prostřednictvím budou registrovaní uživatelé upozorněni na konání akce
v týdenním Informačním bulletinu.
V rámci kampaně mohou vystavovatelé nabízet pestrou paletu možností dalšího vzdělávání. Počínaje
ukázkovými hodinami vzdělávacích
kurzů přes dny otevřených dveří jednotlivých institucí, exkurze, výstavy,
prohlídky, ale i konference pro odborníky, diskuzní kluby.
Propozice soutěže společně s přihláškou naleznete na portálu EDULK.
cz nebo můžete přímo kontaktovat
Marii Keberlovou na e-mailové adrese
marie.keberlova@cvlk.cz

KULTURA
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Orfeus a Eurydika Čechova Dívčí válka
v Libereckém divadle

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních
her v České republice.
30. 11. Koloseum Liberec

Premiéra opery v pátek 4. listopadu.
Iva Špačková

ORFEUS VZNIKÁ jako třetí společný projekt liberecké opery a Hudební
fakulty akademie múzických umění
v Praze. Tentokrát se však vedle
posluchačů akademie představí také
mladé, ale již renomované, vynikající zpěvačky, které liberecké publikum
dobře zná: Lívia Obručník Vénosová
a Václava Krejčí Housková.
Gluckovu operu bude dirigovat
šéf liberecké opery Martin Doubravský, režii má ředitel divadla Martin
Otava, který se brání muzeální představě starověkého mýtu v klasicistní
opeře. Je mu bližší příběh osamělého
člověka, který pro smrti své milované
jen těžko hledá důvod, proč žít dál.

Premiéra Gluckovy opery je v pátek
4. listopadu v Šaldově divadle.
Jeden z největších operních skladatelů 18. století Christoph Willibald Gluck uplatnil v Orfeovi poprvé
svou snahu o reformu přebujelé italské opery seria: děj má být jednoduchý, přehledný a logický, hudba má
především pomoci ke srozumitelnosti příběhu a k zesílení emocí. Premiéra opery, která se konala 5. října 1762
ve Vídni, vzbudila obrovský ohlas
a Gluck svou reformou zásadně ovlivnil vývoj opery nejen v německy mluvících zemích. Jeho myšlenkami se
inspirovali Mozart, Weber, Berlioz, ale
i Richard Wagner.

Luxusní předplatné

ATRAKTIVNOST PŘEDSTAVENÍ se
skrývá především v lehkosti žánru,
nadsázce, využitých tématech a také
v hereckém obsazení.
Autor, František Ringo Čech, sám
o této komedii říká: „Dívčí válku jsem
psal, tak říkajíc, českému národu „na
míru“. Jde především o jemu blízký
styl humoru a oblasti, kterých se
dotýká (erotika, politika).
Navíc jde o odpočinkový žánr,
v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje.
Já vždy s trochou nadsázky říkám

– tak bůh vynahrazuje svým milým
Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí
naplněné sály po celé naší republice.“
V Dívčí válce uvidíme Uršulu Klukovou, F. R. Čecha, Milana Davida,
Jaroslava Sypala, Evžena Hájka,
Pavla Novotného, Marthu Olšrovou, Romana Goščíkovou, Bedřicha
Maruštíka a další.
Dívčí válka se odehraje 30. listopadu 2011 v libereckém Koloseu od
19.00. Vstupenky je možné zakoupit
na www.evstupenka.cz, www.ticketpro.cz

Jedeme do Afriky
Navštivte země jižní Afriky v Domě kultury Liberec.
LENKA A VÁCLAV ŠPILLAROVI připravují velkoplošnou, panoramatickou diashow v Domě kultury v Liberci na sobotu 12. listopadu. Premiéra
je v 15.30, repríza v 19.00.
Jablonecký rodák Václav Špillar je spoluautorem 12 cestopisných knih. V Liberci se prezentoval
dvěma úspěšnými výstavami velkoplošných fotografií v Severočeském
muzeu. Nyní přichází do Liberce, kde
studoval a žil, se svou novou dia-

show, v níž seznámí diváky jak obrazem, tak slovem s přírodními krásami a divy Jihoafrické republiky, Namibie a Botswany, které se svou manželkou Lenkou a synem procestovali.

Inzerce

Divadlo F. X. Šaldy vstoupilo do nové sezony s novým abonmá.
Vladimír Škarda
PŘEDPRODEJ ABONMÁ divadla
F. X. Šaldy končí sice až na Nový
rok, ale milovníci divadla by si
přesto měli pospíšit, pokud chtějí
ulovit nejlepší místa.
Nový systém předplatného nám
přiblížil ředitel divadla Martin Otava.
„Bylo na čase do systému sáhnout,
přizpůsobit nárokům diváků, zásadně zvýhodnit ty, kteří nás navštěvují pravidelně a také abonmá přizpůsobit potřebám provozu divadla.
Abonent je náš věrný divák. Pravidelně nás podporuje. Chceme se mu
odměnit za diváckou věrnost, proto
ho mimořádně zvýhodňujeme. Kdo
si koupí nejširší abonmá ušetří 40
až 50 % oproti tomu, když si stejný

počet vstupenek zakoupí na pokladně mimo abonmá.“
V nové podobě by abonmá mělo
zůstat řadu let beze změn. Diváci
konečně budou přesně vědět, které
tituly si v abonmá kupují. Jsou v něm
zařazeny i nejčerstvější muzikálové
premiéry.
Novinkou je předplatné ve formě
krásně zabalené abonentky, zvláště
vhodné jako případný vánoční dárek
pod stromeček. Přímo na abonentku,
která je zabalena v dárkové krabičce, může dárce vlastnoručně napsat
věnování.

EK
DÁRåGpKR

RND
SUR

Domácí
lékárnika

První
P
rvní pomoc vždy po ruce
Základní sada lék a zdravotnických materiál v praktickém balení.

Kontrola vašich domácích lékárniek ZDARMA
•
•
•
•

Pineste své domácí zásoby lék k nám do lékárny.
Odborný personál vám zkontroluje doby použitelnosti a vysvtlí použití a dávkování.
Zajistíme ekologickou likvidaci vašich prošlých lék.
Poradíme s doplnním vaší souasné domácí lékárniky.

Objednejte si termín vaší konzultace pímo na Lékárn Vital
nebo prostednictvím telefonní linky

810 888 103*

*Sazba: Platíte pouze cenu místního hovoru. Hovory z mobilního telefonu jsou placeny dle vašeho ádného tarifu.

Liberec 4, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, Želivského 5050

Více informací a další lékárny na na

www.lekarnavital.cz

1 recept

= 30 K poukaz
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SPORT

Pohár olympijských nadějí v gymnastice
Šestý ročník mezinárodního závodu ve sportovní gymnastice – Pohár olympijských nadějí
OHC LIBEREC 2011 se uskuteční 29. října v gymnastické hale Tipsport areny.
Dalibor Pietschmann
CO DO POČTU medailí je nejúspěšnějším českým sportem v historii
sportovní gymnastika. V Liberci má
tento sport dobrou pověst. Proto
Česká gymnastická federace opět
pověřila oddíl Gymnastiky Liberec
uspořádáním Poháru olympijských
nadějí.
Letošním závodům předcházelo
pět úspěšných ročníků pod původním názvem Visegrad 200X. Od roku
2006 do roku 2010 se jich zúčastnili juniorští reprezentanti z mnoha
evropských zemí: Belgie, Finska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska,

Slovenska, Švédska, Turecka, Ukrajiny, Velké Británie a České republiky,
ale i ze světa: z Jihoafrické republiky,
Austrálie i Číny. Závod si již vydobyl
mezinárodní renomé a také letos je
očekávána široká mezinárodní účast.
Více na www.OHCLIBEREC.com
Pro závodníky začíná program už
v pátek 28. října tréninkem. Vlastní
závod zahajuje v 11. hodin v sobotu
29. října závod žen.
Záštitu nad závodem převzal
první místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka a primátorka Liberce
Martina Rosenbergová.

Na brusle

Inzerce

MILOVNÍCI BRUSLENÍ již mohou
vyjet na led Svijanské arény. K dispozici
mají hodinu v úterý (17.45–18.45) a po
dvou hodinách v sobotu a v neděli
(15.00–17.00). O víkendu se předpokládá využití obou ledových ploch.
Připraveny jsou i školy bruslení.
Vstupné zůstává stejné. V úterý
zaplatí dospělí 30 Kč a děti a studenti
20 Kč, o víkendu je vstupné pro dospělé 40 Kč a pro děti a studenty 25 Kč. Pro
zájemce je v areálu i půjčovna bruslí
nebo jejich servis. Aktuální informace
najdete na www.sportparkliberec.cz

Šach mat
22.–29. 10.

Hotel Liberec

DVANÁCTÝ ROČNÍK mezinárodního šachového turnaje OPEN
LIBEREC se uskuteční ve dnech 22.
až 29. října 2011 v hotelu Liberec.
Turnaje se zúčastní cca 100
hráčů, vstup pro diváky je zdarma.
Na programu bude také bleskový turnaj a turnaj v rapid šachu.
Podrobné informace o turnaji
naleznete na adrese www.czechtour.net/cz/open-liberec

Olympiáda
25. října

Před OC Plaza

VÝSTAVU VELKOPLOŠNÝCH
olympijských fotografií a informační stan GLOB budou moci
Liberečané navštívit od 25. října
před OC Plaza. Do města dorazí
sportovně kulturní akce Českého
olympijského výboru pod názvem
Žijeme Londýnem.
Do 1. listopadu budou moci
zájemci navštívit výstavu 32 velkoplošných fotografií představujících historii českého olympijského sportu, poslechnout si nahrávky a nahlédnout do dobového
tisku. Výstava je prosvícená, aby si
ji mohla veřejnost prohlédnout i ve
večerních hodinách.
Informační stan GLOB nabídne interaktivní zónu, ve které proběhne 25. října slavnostní zahájení
výstavy od cca 15 hodin. Ve stanu
budou vystaveny olympijské artefakty, připraven olympijský kvíz pro
děti i dospělé a projekce sestřihu
českých historických olympijských
okamžiků.

Uzávěrka příštího
čísla Libereckého
zpravodaje
je 17. října
MYJOB
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DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 27. října v 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

Distribuci Libereckého zpravodaje
do každé rodiny v Liberci zajišťuje od
1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

