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pRo budoucnoSt
Nikdo jiný, než Liberečáci, 
nerozumí problémům 
našeho města lépe.

Víte, co je strategie rozvoje 
města nebo strategické plánování? 
Jde o plán budoucnosti Liberce. 
Aby tento plán odrazil skutečné 
potřeby města a jeho obyvatel, je 
nezbytná spolupráce všech zainte-
resovaných, tedy i široké veřejnosti. 
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Rande 
S MaRuShkou
seznamte se. Marushka 
je geografický informační 
systém města.

Mapový server nové generace 
přináší kromě běžných nástrojů 
pro vyhledávání objektů mnoho 
možností.
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Meteostanice je zpátky

Projekt Revitalizace Rochlice byl 
dosud nejrozsáhlejší stavební akcí 
města v sídlišti. Rekonstrukcí prošla 
veřejná prostranství centrálního 
parku a vnitrobloků v ulicích Seifer-
tova a Dobiášova.

„Celkem se jednalo o 38 tisíc m2 
veřejných ploch včetně komunikací, 
zeleně a herních prvků. Během prací 
se navíc městu podařilo ušetřit přes 
700 tisíc korun z původní nasmlou-
vané ceny. Celkové náklady stavby se 
vyšplhaly na pouhých 45,5 milionů Kč. 
V původním projektu byla částka 83 
milionů,“ říká náměstek Lukáš Martin.

Ve třech vnitroblocích v Haškově 
ulici se vhodným postupem ušetřilo 
dalších 9,5 milionu korun. Původní 

plán totiž počítal s 20 milio-
ny. Revitalizací prošla veřejná 
prostranství sídliště o rozloze 
přes 8 tisíc m2 plochy.

Projekty Revitalizace Roch-
lice a  Revitalizace Rochlice 
– ul. Haškova jsou spolufi-
nancovány z Evropské unie, 
Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného operačního 
programu a  jsou důležitou 

součástí naplňování Integro-
vaného plánu rozvoje města Liberec 
– Regenerace sídliště Rochlice. 

Ve středu 24. října náměstek primátorky Lukáš Martin společně se zástupci osadního 
výboru rochlice slavnostně ukončili revitalizaci sídliště rochlice.
Redakce

paMátka. Meteostanice vyrostla u radnice v roce 1898 z podnětu Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské 
hory a Spolku přátel přírody, magistrátu a Liberecké spořitelny. Poté, co byla letos v březnu při dopravní nehodě poškozena 
autobusem MHD, nechalo město meteorologickou budku kompletně zrekonstruovat. Na zastávku se meteostanice vrátila 
27. října. Funkční meteobudku ze žuly, železa a mědi, zrenovoval restaurátor a umělecký kovář z Jablonce nad Nisou Jan 
Nikenday. Věžičku 3,2 metru vysoké meteostanice pozlatil, střeše dodal nové měděné opláštění. Barvy jí vrátily původní 
vzhled. Opraveny byly také přístroje, které měří teplotu vzduchu, vlhkost, tlak a další hodnoty.  Foto: Pavel Chmelík

v úpravě



i

2 liberecký zpravodaj listopad 2012  aktuálně

Vážení spoluobčané,
jako nepříjemná a vše komplikující nit se posled-

ními měsíci táhne nejednotnost a  rozhádanost 
libereckého zastupitelstva. Vnímám jej nelibě, mrzí 
mne, že místo konstruktivního přístupu jsme svědky 
a účastníky konfliktního jednání. Mrzí mne, že namísto věcné diskuse 
k tématům, která město „pálí“, opakovaně narážíme na osobní útoky, 
hraničící u některých jedinců až s osobní nenávistí.

Když jsem vstupovala do politiky, věděla jsem, že politika není snadná, 
a že se takříkajíc nedá dělat v rukavičkách. Nikdy, ani v nejhorším snu, 
jsem však nepomyslela na to, v co se může politika proměnit. Liberec je 
toho dnes, bohužel, nepříjemnou ukázkou a z diskusí s kolegy primátory 
a starosty nejen z našeho kraje vím, že jsme se v tomto ohledu stali ne 
právě v pozitivním slova smyslu ukázkovým příkladem.

Jsou ale okamžiky, kdy takový politický boj přesáhne jistou snesitelnou 
hranici, a kdy snaha získat politické body začne škodit nejen politickým 
protivníkům, ale především městu jako takovému a jeho obyvatelům. 
Vypouštění nepřesných poplašných zpráv, snaha dostat se do médií, třeba 
i díky tomu, že řeknu, že město skončí v konkursu, bez ohledu na to, je-li 
to pravda, a co to způsobí, je pro mne nepřijatelná forma vedení politické 
kampaně, jejíž obětí jsou především obyvatelé našeho města.

Situace Liberce není snadná, stejně jako není snadná situace v mnoha 
jiných městech. Ekonomika, léta nastavovaná na dobu růstu a prosperity, 
dostala v důsledku hospodářských otřesů citelné rány a jen pomalu se 
z propadu příjmů a zvýšených výdajů vzpamatovává. A ještě nějakou dobu 
se vzpamatovávat bude. Snažíme se najít takové cesty, které budou zna-
menat minimalizaci dopadů úsporných opatření směrem k obyvatelům 
města, jakkoli je dnes již více než zřejmé, že ne vždy a ve všech případech 
se to podaří. Snažíme se napříč politickým spektrem hledat kompromisní 
řešení rozpočtu na příští rok, a to také s ohledem na roky další. Ráda bych 
poděkovala konstruktivní části liberecké opozice, že v době a situaci, která 
je pro město vážná, zapomněla na politické šarvátky a snaží se spolu 
s námi najít nejvhodnější cestu, jak, pokud možno bez vážnějších potíží, 
proplout dalšími měsíci a lety.

Pro mne osobně je situace kolem městského rozpočtu velkou životní 
i politickou lekcí. Ukazuje, že chtít dobré a snažit se konstruktivně jednat 
ve prospěch těch, kdo nás volili a dali nám svou důvěru, nemusí vždy 
znamenat zisk politických plusů. Ne vždy takové počínání vede k masové 
podpoře obyvatel a nárůstu volebních preferencí, už proto, že často je 
třeba sáhnout k opatřením nepopulárním. I přesto, a o tom jsem pevně 
přesvědčena, musí dobrý politik dostát své povinnosti a jednat, nesnažit 
se populisticky získávat prostor v médiích, a tím podporu veřejnosti, která 
se ale opírá jen o ony již zmíněné ničím nepodložené fámy.

Chápu, že rolí (některé) opozice je pouze kritizovat a zviditelňovat se, 
to platí globálně, nejen pro Liberec. Myslím ale, že jsou hranice. Myslím, 
že jsou natolik vážné situace, kdy by takoví opoziční zastupitelé měli na 
chvíli zapomenout na svůj osobní, respektive stranický zisk, a měli by 
se podílet na společné práci pro město a jeho obyvatele. Zanedlouho 
oslavíme 23 let od sametové revoluce. Je naše demokracie ještě natolik 
mladá a nevyspělá, že podobná představa je utopistická? Jsem až příliš 
velký idealista, když v to stále věřím?   Martina rosenbergová

editorial

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.
Pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.

aktuální termíny jsou 27. listopadu a 11. prosince mezi 14. a 16. hodinou.

V pondělí 26. listopadu od 18.00 do 19.30 se uskuteční další večerní 
setkání náměstka primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch

Jiřího Rutkovského s veřejností.
Témata besedy najdete na internetových stránkách města www.liberec.cz

Setkání bude v místnosti č. 10 – pravý boční vchod historické radnice.

oteVřené 
dVeře 

pRimátoRky
a

náměstka

soutěž o pF 2013
vyhrajte zajímavé ceny a vytvořte 

pro Statutární město liberec nejkrás-
nější novoroční přání!

Fantazii se meze nekladou, přivítáme zobrazení některého z libereckých 
symbolů. Přání by mělo obsahovat text: PF 2013

Redakční rada Libereckého zpravodaje z došlých prací vybere tři nej-
lepší, jejichž autoři budou odměněni permanentkami na celou sezonu do 
Sportovního areálu Ještěd, vstupenkami do Bazénu Liberec, do Divadla F. 
X. Šaldy a podobně.

Nejhezčí péefko bude otištěno v prosincovém Libereckém zpravodaji 
na titulní straně, další dvě uvnitř listu. Vždy bude připojeno jméno autora 
a škola.

Soutěž je určena pro žáky ZŠ v Liberci. Každý může poslat jeden naske-
novaný návrh do velikosti A4 na vysoký stupeň rozlišení (ideálně 300 DPI) 
nejpozději do 19. listopadu na e-mail zpravodaj@magistrat.liberec.cz. 
Zazipované soubory můžete posílat přes Úschovnu nebo přes Dropbox. Ke 
každé práci připojte jméno a kontakt na autora, či rodiče, a školu.

Zasláním soutěžních prací autoři jejich zákonní zástupci a škola souhlasí s užitím těchto 
prací pro propagační a prezentační účely Statutárního města Liberec.

děti!
VyhRaJte hodnotné Vstupenky

U příležitosti Dne stromů 20. října vyhlásilo město Liberec fotografickou 
soutěž o ceny. Úkol byl vyfotografovat nejkrásnější liberecký strom.

neJkRásněJší libeRecký stRom

V redakci jsme z došlých snímků 
vyhodnotili jako nejzajímavější 
fotografii aleny Fröhlichové 
z Liberce. Zvítězila snímkem 
stromu v aleji ve Sladovnické ulici.
Druhé místo patří Ivo Novákovi, 
Liberec. Pořídil fotku stromu ze 
zahrady základní školy v Zahradní 
ulici a na třetím místě je Monika 
Folprechtová, která sice nevybrala 
jeden strom, ale zachytila 
podzimní les.

tři nejlepší FotograFie oceníme knižními 
FotograFickými publikacemi o liberci a ještědu.

opičák pro ochránce přírody
Vedení města se dohodlo s Českým svazem ochránců 
přírody, že ekologům přenechá lesík Opičák. Ochránci 
přírody zde chtějí vybudovat veřejný park s tím, že tu 
zachovají všechny stávající vzácné ekosystémy.
Zuzana Minstrová

OpiČák Leží kousek od  průmy-
slové zóny a  Globusu, nedaleko 
libereckého letiště, u silnice z Růžo-
dolu do Ostašova. Získal označení 
„významný krajinný prvek“, neboť 
les s bohatým podrostem a několika 
tůňkami, napájenými pouze srážko-
vou vodou, poskytuje domov řadě 
obojživelníků. V  tomto unikátním 
přírodním prostoru hnízdí také velké 
množství ptáků, například žluva hajní 
nebo zvonek zelený.

Město prodá Opičák ochráncům 
přírody za výrazně nižší cenu, aby se 
ČSOP o vzácný lesík s mokřady mohlo 
lépe starat a  zlepšila se ochrana 

tohoto území. Svaz ochránců plánuje 
vybudovat v lesíku veřejný park.

Prodej lesíku o velikosti necelé tři 
hektary je zatím ve fázi předběžné 
dohody. Až bude tento krok aktuální, 
bude o něm ještě rozhodovat rada 
a liberecké zastupitelstvo.

„U ČSOP máme jistotu, že pozem-
ku zůstane zachován dosavadní 
ráz významného krajinného prvku. 
Město Liberec si navíc ponechá 
zpětné předkupní právo,“ doplnil.

Ochránci chtěli od  města lesík 
koupit už před několika lety, 
tehdy však na něj nesehnali dost 
peněz. 
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Volba prezidenta
Volba prezidenta republiky 
se uskuteční ve dnech  
11. a 12. ledna 2013.

Hlasování na území města bude 
na  obvyklých místech, stejně jako 
při volbách do zastupitelstev krajů 
v říjnu 2012. Údaj o umístění voleb-
ní místnosti obdrží voliči společně 
s doručenými hlasovacími lístky. 

V první den volby – v pátek 11. 1. 
2013 proběhne hlasování od 14.00 
do 22.00 hodin, v druhý den volby 
– v sobotu 12. 1. 2013 se bude hlaso-
vat od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 
druhé kolo volby prezidenta se usku-
teční v termínu 25. 1. a 26. 1. 2013 ve 
shodných časech jako v kole prvním.

Při volbě prezidenta je možné 
požádat příslušný obecní úřad 
o vydání voličského průkazu.

Kompletní informace k volbě pre-
zidenta najdete na internetových 
stránkách města. 

http://kuc.cz/2pwcm9

nový okrsek Mp
Městská policie Liberec v rámci programu prevence 
kriminality navazuje na projekt „Okrskáře“ a vytváří další, 
v pořadí již devátý okrsek. Do něho budou spadat dvě 
sousedící sídliště, a to králův Háj a kunratická.
Daniela Bušková

aKTuální zPRávy

libeRec.cZ

NOVý Okrsek vznikl jako reakce na 
zvýšenou trestnou činnost, hlavně 
majetkového charakteru. „Okrskář 
bude zaměřen na tuto problematiku 
a bude sledovat vytipovaná místa. 
Výsledky budeme vyhodnocovat 
a přizpůsobovat jim službu strážníka – 
okrskáře,“ říká ředitel Městské policie 
Liberec Ladislav Krajčík.

Hlavní činností okrskáře bude 
osobně se seznamovat s celou pro-
blematikou sídliště, aby byl schopen 
pojmenovat problémová místa 

a osoby a odhalit i důvody jednání 
narušujícího mezilidské vztahy.

Správa nad lokalitami sídlišť Králův 
Háj a Kunratická připadne zkušenému 
okrskáři Vojtěchu Vítkovi, který sloužil 
od roku 2009 jako okrskář ve Vratisla-
vicích nad Nisou. Tam ho vystřídá 
strážník Stanislav Bárta. Další změny 
pak přinese působení první ženy ve 
funkci okrskáře od září 2012. Strážník 
Dagmara Kainová, která je v řadách 
městské policie již 20 let, působí 
v lokalitě Vesec a Doubí. 

Vánoční strom
Letošním vánočním stromem pro 

náměstí Dr. E. Beneše se stane zhruba 
20 metrů vysoký smrk z Americké 
ulice. Jedná se o  stříbrnou formu 
smrku pichlavého. Na náměstí před 
radnicí se strom objeví několik dní 
před první adventní nedělí. 

Vzpomínka na 17. listopad
Na Den boje za svobodu 

a demokracii 17. listopadu bude 
město Liberec pořádat vzpomín-
kové shromáždění u  památníku 
obětem komunismu v  Jablonec-
ké ulici, na které bude navazovat 
pietní pochod proti zapomínání 
k památníku obětem napadení na 
nám. Dr. E. Beneše. Začátek akce je 
ve 13.00. 

kRátce

Neděle 2. prosince
14.00 1. adVentní neděle pRo senioRy
v obřadní síni vystoupí soub. Apricots a Naštorc ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

16.15 1. adVentní konceRt na schodech před Radnicí 
dětský pěvecký sbor Lesněnky, sbor Ještěd a sopranistka Iveta Hejduková.

17.00 Zapálení 1. adVentní sVíce
 a slaVnostní RoZsVícení Vánočního stRomu na náměstí  
vystoupí sdružení V.O.R.E.L. na balkonu radnice s programem Orloj.

Středa 5. prosince
16.00 slaVnostní příJeZd mikuláše do města  
vystoupí flétnový soubor Apricot ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová a zástupci Pekla

Čtvrtek 6. prosince
10.00–17.00 Vánoční pRodeJní VýstaVa  
 v Radničním sklípku prodej vlastních výrobků SOŠ Jablonecká ul., 

občanských sdružení a chráněných dílen působících na Liberecku.

Pátek až neděle 7. až 23. prosince
  VystaVení stRomu přání  
na nádvoří liberecké radnice, na který si může kdokoliv zavěsit své vánoč-

ní přání nebo vzkaz Ježíškovi. Nádvoří bude volně přístupné dle úředních 
hodin magistrátu. V neděli 23. 12. naposledy od 14.00 do 18.00 hodin.

Neděle 9. prosince
14.00 2. adVentní neděle pRo senioRy   
v obřadní síni radnice vystoupí Generace Gospel Choir a pěvecký soubor 

seniorů „Matylda a Tylda“

18.00 2. adVentní konceRt, Zapálení 2. adV. sVíce   
v obřadní síni s vánočním programem vystoupí folk-rocková skupina Jarret

Pondělí až sobota 10. až 22. prosince
9.00–18.00 tRadiční Vánoční tRhy
na náměstí před radnicí, prodej bude ukončen dne 22. 12. v 17.00 hodin.

Neděle 16. prosince
14.00 3. adVentní neděle pRo senioRy   
v obřadní síni radnice vystoupí liberecká folk-rocková skupina Jarret

18.00 3. adVentní konceRt, Zapálení 3. adV. sVíce   
v obřadní síni radnice vystoupí trio Loutna Praha s vánočním koncertem

Pondělí, úterý 17. a 18. prosince
 Vánoce očima dětí   
v zasedací místnosti č. 11 budovy historické radnice, tradiční výstava 

tvořivosti dětí libereckých mateřských škol. Zahájení v pondělí v 11.00.

Pátek 21. prosince
17.00 konceRt V noVém magistRátu   
Zpívá Carola – koncert pěveckého sboru ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová

Sobota 22. prosince
11.00 žiVý betlém   
vánoční pořad Příchod Panny Marie do Betléma před radnicí

Neděle 23. prosince
14.00 4. adVentní neděle pRo senioRy   
v obřadní síni radnice s umělci z Divadla F. X. Šaldy Liberec

18.00 4. adVentní konceRt, Zapálení 4. adV. sVíce   
v obřadní síni v podání souboru Basistova dobrá společnost 

ADVENT 2012
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ObjekteM kaMer a fotoaparátů se 
stanou výhradně trojčata bílého tygra 
Gaia, Sambur a Liam, která se narodila 
letos 1. července.

Klání Fotka ze zoo odstartovalo 
1. listopadu a uzavře se poslední úno-
rový den roku 2013. V tomto mezidobí 
lze do zoologické zahrady dopravit 
barevné fotografie tygřích mláďat, 
a to výhradně v listinné podobě (nikoli 
e-mailem!) na fotografickém papíru 
formátu A4. Každá fotografie musí být 
zezadu podepsána a s uvedenou poš-
tovní a e-mailovou adresou autora. 
Počet snímků není omezen.

Z došlých fotografií ZOO Liberec 
vybere skupinu nejlepších, které 
odmění věcnými cenami, volnými 
vstupy do zoo i permanentními prů-
kazy. Na hlavního vítěze pak navíc 
čeká zatím utajený mimořádný záži-
tek.

Ze všech vítězných fotografií 
ZOO Liberec mj. uspořádá výstavu 
k 1. výročí narození tygřích mláďat 
– velká zábavná akce se uskuteč-
ní poslední červnovou sobotu 
29. června 2013, jména vítězů i s jejich 
výtvory ale zveřejní i na svých sociál-
ních sítích. 

Foťte tygřata
ZOO Liberec vyhlásila tradiční fotografickou soutěž Fotka 
ze zoo. Už 9. ročník klání amatérských i profesionálních 
fotografů se tentokrát uskuteční na přelomu roku.

návštěva z augsburgu
Základní škola barvířská již několik let spolupracuje se školou 
kapellen-Mittelschule z německého augsburgu.
Miloslav Kuželka, ZŠ Barvířská

V ráMci partNerstVí se děti i uči-
telé pravidelně setkávají v jednom či 
druhém městě. Letos připadla hosti-
telská úloha Liberci. Dvacet němec-
kých žáků se dvěma učiteli přijeli na 
pět dní.

První seznamování s žáky 7. a 8. roč-
níku začalo při společné konverzační 
hodině angličtiny. Program pokračoval 
návštěvou radnice, kde hosté absolvo-
vali komentovanou prohlídku budovy. 
Největší úspěch u německých žáků 
měla vyhlídková věž, ze které mohli 
vidět Liberec jako na dlani.

Odpoledne pak navštívili zoo. 
Velký ohlas měli bílí tygři, ale ukázali 
jsme jim i pandu červenou, kterou 
naše škola sponzoruje. Největším 
zážitkem však byl přímý kontakt se 
slonem. Pod dohledem ošetřovatele 
se ho mohli dotýkat, hladit jej a krmit.

Našel se čas i na sportovní klání. 
Děti vytvořily smíšená družstva 
a zahrály si spolu florbal. Večer pak 
všichni vyrazili do bazénu.

Hned ráno autobus všechny 
odvezl do Prahy. Počasí jim přálo, 
a  tak mohli obdivovat nádherné 
památky našeho hlavního města – od 
Pražského hradu, přes Karlův most, 
Staroměstské náměstí až na Václav-
ské náměstí. Večer potrápili mozkové 
závity v IQ Parku v Babylonu.

Následující den strávili dopoledne 
prohlídkou stadiónu FC Slovan Libe-
rec a návštěvou jezdeckého klubu 
v Pavlovicích, kde na ně čekala pro-
jížďka na koních.

Po obědě vyrazila skupina na výlet 
na Ještěd a večer se všichni těšili na 
diskotéku, kterou si žáci sami připra-
vili.

Poslední den návštěvy všechny už 
čekalo jen smutné loučení, poslední 
výměny e-mailových adres a pak už 
naši přátelé odcestovali domů do Augs-
burgu, kam se za nimi příští rok opět 
vypraví žáci a učitelé z Barvířské. 

Akce byla podpořena Česko-němec-
kým fondem budoucnosti.

„Mysli globálně, jednej lokálně“
Netradiční výuka čekala na žáky Základní školy 5. května. 
sešli se ve smíšených skupinách napříč ročníky od 
5. do 9. tříd, aby se společně zamysleli nad tak ožehavou 
otázkou, jakou je budoucnost lidstva.
Pavel Kos, ZŠ 5. květen

cíLeM prOjektU bylo žákům 
ukázat, jak je lidstvo propojeno 
s planetou Zemí, a že pokud ji ničíme, 
ničíme i sami sebe. A že dnes ničíme 
samu udržitelnost života, to je zjevné.

Řada odborníků zastává názor, že 
už jsme překročili na Zemi hranici, ze 
které není návratu. V tom případě je 
jediná cesta – důstojně stát na brzdě. 
Jen je potřeba o problémech vědět 
a začít je řešit. Proto se 13 učitelů sna-
žilo v projektu ukázat nové generaci 
možnou cestu.

Žáci se seznámili s termíny globali-
zace a globální problémy, pokusili se 
sestavit jejich výčet, hledali příčiny 
a vzájemné propojení, zamýšleli se 
nad následky, nebudou-li se globální 
problémy řešit. Rovněž se pokusili 
nalézt řešení.

Všechny skupiny došly k závěru, že 
jedinou cestou pro lidstvo je čerpat 
z  přírody jen tolik, kolik je schop-
na obnovit, tedy praktikovat tzv. 
udržitelný rozvoj. Žáci byli schopni 
pojmenovat hlavní příčiny globálních 
problémů – především velký počet 
obyvatel na Zemi, nadměrnou nároč-
nost a spotřebu části lidské populace, 
touhu po zisku za každou cenu.

Ve druhém bloku projektového 
dne probíhala praktická činnost 
žáků. Každá ze 13 skupin řešila jiný 
globální problém – problém války 
a míru, problémy populační a potra-
vinové, globální oteplování, sklení-
kový efekt, zvednutí hladin oceánů 
a další.

Úkolem žáků bylo vytvořit prezen-
tace o zadaném problému. Žáci 5. tříd 
malovali současný stav, žáci 6. tříd stav 
za 100 let, pokud se problém nebude 
řešit. Společně pak žáci vytvořili plakát 
k problému. Žáci 7. a 8. tříd vytvářeli 
trojrozměrný model z různých mate-
riálů, kterým chtěli upozornit na 
naléhavost řešení. Žáci 9. tříd vytvářeli 
prezentace k některému globálnímu 
problému. Do projektu byli zapojeni 
i  rodiče, kterých se děti ptaly, co si 
o globálních problémech lidstva myslí.

Všechny práce žáků jsou vystaveny 
v prostorách školy a prezentace 9. tříd 
na webových stránkách školy. V závě-
rečném hodnocení projektu se shodli 
všichni účastníci, že je velmi důleži-
té o globálních problémech nejen 
mluvit, ale především každý se musí 
snažit přispět k jejich řešení v rámci 
svých možností. 

statutáRní město libeRec VyhlašuJe

Statutární město Liberec vyhlašuje 1. a 2. kolo pro poskytnutí dotací z Fondu 
pro partnerskou spolupráci SML na rok 2013.
dotace budou poskytovány na projekty realizované od 1. 1. do 31. 8. 2013, 
s uzávěrkou výzvy 31. ledna 2013.
•	 1. kolo se týká projektů realizovaných v partnerských městech – žádost 

je třeba označit heslem zaHRanIČí v kolonce formuláře Označení 
grantového kola na straně 1.

•	 2. kolo se týká projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými městy 
v liberci – žádost je třeba označit heslem lIBEREC v kolonce formuláře 
Označení grantového kola na straně 1.

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Statutárního města 
Liberec www.liberec.cz jako příloha u výzvy k předkládání žádostí o dotaci 
z Fondu pro partnerskou spolupráci SML nebo v recepci budovy liberecké 
radnice. Na webových stránkách současně naleznete Statut Fondu pro 
partnerskou spolupráci SML, základní pravidla přidělování dotací z Fondu 
pro partnerskou spolupráci SML a prohlášení o příslibu spolupráce v jazyce 
německém a anglickém, které je nutné v jednom z jazyků doložit současně se 
žádostí.
Vyplněné žádosti budou přijímány poštou na adrese:
Ing. Miluše Charyparová, Magistrát města Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
nebo v podatelně MML do termínu uzávěrky 31. 1. 2013 do 16.00 hodin. 
Případné dotazy adresujte prosím na e-mailovou adresu charyparova.
miluse@magistrat.liberec.cz
Výzva je vyhlášena dle Základních pravidel přidělování dotací z Fondu zdraví Statutárního města 
Lberec, schválených Radou města Liberec usnesením č. 105/07 ze dne 13. 2. 2007.

VýZVa k předkládání žádostí o dotaci 
Z Fondu pRo paRtneRskou spolupRáci
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protancujte se k rekordu
V rámci akce týden s tULipaNem mají všichni, kdo ovládají 
mazurku, šanci dostat se do knihy rekordů.
Michaela Svatošová

VeLká akce – Tančí celý Liberec – se 
odehraje na náměstí Dr. E. Beneše ve 
čtvrtek 15. listopadu od 13 hodin .

V průběhu odpoledne proběhne 
řada tanečních vystoupení a pořádají-
cí Sdružení Tulipan se pokusí o zapsání 
do Guinessovy knihy rekordů v co nej-
větším počtu lidí tančících mazurku.

Taneční vystoupení budou 
v různém stylu, od klasického baletu 
přes společenské tance až po street 
dance a zumbu.

V pátek budou workshopy v dílně 
Sdružení TULIPAN, které jsou zaměře-

né na výrobu ručního papíru a výrob-
ků z keramiky. Workshopy jsou určené 
pro mateřské a základní školy, ale přijít 
může i veřejnost.

V sobotu 17. listopadu akce vyvr-
cholí benefičním koncertem v Lido-
vých sadech od 19 hodin.

Vystoupí kapely HitFakers, Vetrol, 
Dědové Harryho Pottera a Lessyho 
Woheň. Souběžně s týdenní výstavou 
fotografií v OC Forum Liberec budou 
probíhat ve Sdružení TULIPAN i dny 
otevřených dveří.

aKTuální zPRávy z MěSTa

POzvánKy na zajíMavé aKCE
www.libeRec.cz

Renovace dětských hřišť
V letošním roce statutární město Liberec opravilo dvě 
dětská veřejně přístupná hřiště. k renovaci ploch bylo 
přistoupeno kvůli nevyhovujícímu stavu herních prvků 
a dopadových ploch, které již nebyly v souladu s normami.
Lucie Sládková, odbor správy veřejného majetku

jeDNO Hřiště bylo obnoveno mezi 
panelovými domy ve Vesci v Holubo-
vě ulici. Děti tam najdou nové písko-
viště, závěsnou houpačku a skluzavku. 
Stávající herní prvky – kolotoč a hou-
pačka – byly opraveny, promazány 
a natřeny, pružinové houpadlo bylo 
přemístěno. Pod herní prvky, kde by 
byl případný pád dítěte vyšší než 
jeden metr, byla zřízena nová dopa-
dová plocha z drobného kačírku, 
která pád utlumí. Přibyl také nový 
odpadkový koš a tři nové dřevěné 
lavičky.

Druhé dětské hřiště bylo renovo-
váno na sídlišti Kunratická, přesněji 
v ulici Vlčí Vrch. Pod herní prvky byl 

dodán vhodnější tlumivý povrch 
místo původního betonu a asfal-
tu.

Starý železný parník byl 
demontován a místo něj jsou zde 
zcela nové a bezpečnější prolé-
začky – tzv. „supí hnízdo“, které 
doplňuje závěsná dvousedadlo-
vá houpačka. Na pískovišti přibyly 
dřevěné sedáky a plachta.

Pro nejmenší bylo vedle pískoviště 
zabudováno pružinové houpadlo. 
Také se upravil prostor kolem dopa-
dové plochy, který byl vydlážděn zám-
kovou dlažbou. V posledním kroku 
k  obnově hřiště byly zrenovovány 
lavičky. 

Ano 1733
Ne 350 Ano - Liberec 1097
Je to jedno 101 Ano mimo Liberec636

79%

16%

5%

Ano Ne Je to jedno

VLČí VrcH

HOLUbOVa ULice

benátská ve Vesci? ano
Většina obyvatel Liberce i návštěvníků z jiných míst byla 
spokojena s místem konání a průběhem letošní benátské 
noci. Vyplynulo to z ankety, kterou město vyhlásilo na 
internetových stránkách a v Libereckém zpravodaji.
Pavel Chmelík

beNátská NOc, největší hudební 
festival na severu Čech, oslavil v čer-
venci 20 let a  zároveň se poprvé 
konal v  libereckém Rekreačním 
a sportovním areálu Vesec. Od 27. 
do 29. července přišlo zhruba 25 tisíc 
návštěvníků.

Anketa Statutárního města Liberec 
probíhala od poloviny září do polovi-
ny října. Jejím cílem byla snaha města 
získat zpětnou vazbu jak od místních 
obyvatel, tak i přespolních. Otázka 
zněla, zda jsou lidé pro konání Benát-
ské noci ve Vesci v příštích letech či 
nikoliv.

V  celkovém součtu přišlo 2 217 
hlasů. Souhlasné stanovisko s pokra-
čováním festivalu v Liberci projevilo 
1 755 hlasujících (79 %), své katego-
rické ne vyjádřilo 361 lidí (16 %). Osud 
Benátské noci je lhostejný 101 hlasu-
jícím (5 %). Hlasujících mimo Liberec 
bylo celkem 774 (638 – ano, 96 – ne, 
40 – nezajímá).

Akce je převážně vnímána jako 
dobře zorganizovaná s  pozitivním 
dopadem na život ve městě, na zvý-
šení návštěvnosti a atraktivity Liberce. 
V souvislosti s Benátskou nocí je také 
od  respondentů zmiňováno šíření 
dobrého jména města. Přes nepří-
zeň počasí v době konání festivalu 
se potvrdilo, že Liberec dokáže tak 
velké akci nabídnout důstojné zázemí. 
Zvýšenou návštěvnost ohlásili provo-
zovatelé restaurací v centru Liberce 
i zábavně naučných zařízení.

Přišla také řada doporučení, co by 
se mělo v příštím roce zlepšit. Domi-
nují hlavně náměty na kapacitnější 
zázemí veřejných WC nebo parkování, 
či fungování pořadatelské služby.

Odmítavé hlasy odsuzují hlavně 
hluk, zvýšení dopravní zátěže a údaj-
nou koncentraci závislých osob (z kon-
textu odpovědí ale plyne, že tito hlasu-
jící návštěvníky Benátské noci nebyli).

Někteří respondenti by s akcí sou-
hlasili za podmínek snížení celkového 
hluku nebo ukončení produkcí v dří-
vější hodině.

O  zkušenostech z  letošního roč-
níku, o tom, jak zlepšit organizační 
stránku festivalu a  eliminovat co 
největší měrou negativní vlivy, mohli 
zájemci přijít besedovat 24. října. K dis-
pozici jim byli organizátor Benátské 
noci Pavel Mikez, ředitel Sportovního 
areálu Ještěd Jan Svatoš, náměstek 
primátorky Jiří Rutkovský a zástupce 
policie.

Na besedě zazněly v  podstatě 
podobné připomínky, jaké lze nalézt 
v  odpovědích na anketu. Řešila se 
především doprava, parkování a hluk. 
Ve všech oblastech organizátor slíbil 
přijmout taková opatření, aby došlo 
k citelnému zlepšení. Například budou 
hledány jiné formy parkování než na 
okolních travnatých plochách, které 
se při dešti snadno promáčí. V úvahu 
připadá uzavření části rychlostní sil-
nice nebo využití průmyslové zóny 
s kyvadlovou dopravou.

„Musím říci, že jsme měli velké 
obavy a  čelili jsme velkému tlaku. 
Hned po festivalu bylo ale jasné, že 
pořadatel prokázal profesionální pří-
stup. Mimo jiné fungovala perfektně 
kyvadlová doprava do centra Liberce. 
O problémech s hlukem, které byly 
v části Doubí, víme. Obyvatelé tam 
trpí celoročně, zvláště v oblasti kolem 
Makra. Příští rok se počítá s  jiným 
umístěním pódií a dalšími opatření-
mi,“ uvedl náměstek primátorky Jiří 
Rutkovský. 
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Placená inzerce

označení o1 letos končí
posledním dnem letošního roku končí platnost označení O1 pro 
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Redakce

nové názvy ulic

DOsaVaDNí OZNaČeNí O1 
se symbolem invalidního vozíku 
je nutné vyměnit za nový parko-
vací průkaz O7, který se vystavu-
je přímo na jméno konkrétního 
oprávněného držitele a odpo-
vídá doporučenému vzoru podle 
Evropské unie.

Staré označení O1 je možné vy- 
užívat do ukončení jeho platnosti, 
nejpozději však do 31. prosince 2012. 
Do té doby je tedy nutné si zažádat 
o výměnu za průkaz O7.

Pro vystavení nového průkazu je 
nutné předložit platný průkaz ZTP 
nebo ZTP/P, barevnou fotografii drži-

tele průkazu 35 x 45 mm odpovídající 
současné podobě, doklad totožnosti 
a současné označení O1, které vám 
bylo vydáno.

Žádat o výměnu označení je možné 
na Magistrátu města Liberec, odboru 
sociální péče, oddělení sociálních čin-
ností (budova URAN, tř. 1. Máje 108), 
I. patro, kancelář č. 15. Výměna je na 
počkání a bezplatná. 
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Projekt „Zavádění procesního a projek-
tového řízení na Statutárním městě Liberec 
a jím zřizovaných či založených organiza-
cích“ vstupuje do závěrečné fáze.

Pro popis procesů a činností zapoje-
ných organizací (Magistrátu města Libe-
rec, Městské policie Liberec, Zoologické 
zahrady Liberec a Základní školy Lesní) je 
vytvořen model řízení kvality definovaný 
normou ISO 9001:2008. Zavedení modelu 
bylo podpořeno proškolením zaměstnanců 
všech organizací.

Celý model završují politika a cíle kvality, 
které schválilo vedení jednotlivých organiza-
cí, a vše je podpořeno novými směrnicemi 
nezbytnými pro řízení kvality, které byly 
integrovány se stávajícím systémem směrnic.

Dále jsou pro procesní řízení zavedeny 
efektivní SW nástroje a pomůcky, a to sada 
softwarových nástrojů ATTIS pro zvyšování 
výkonnosti procesů, měření výkonnosti pro-
cesů a hodnocení kompetencí a výkonnosti 
pracovníků. Tyto nástroje jsou naplněny daty 

modelu řízení kvality. Využití v oblasti hodno-
cení kompetencí a výkonnosti pracovníků je 
součástí rozvoje procesního řízení v dalším 
období.

Pro Magistrát města Liberce byla v rámci 
projektu zpracována a ověřována metodika 
pro projektové řízení. Tato metodika byla 
schválena radou města a její užití proškoleno 
ve skupině relevantních zaměstnanců.

Je tedy zřejmé, že projekt „Zavádění 
procesního a projektového řízení na Sta-
tutárním městě Liberec a jím zřizovaných 
či založených organizacích“ nemá za cíl 
pouze definovat nové metodiky a postupy, 
ale každá projektová aktivita je doplňo-
vána vzděláváním pracovníků zapojených 
organizací.

Stav zavádění procesního řízení bude 
v závěru projektu prověřen provedením 
interních auditů. Významným přínosem 
projektu je vliv na zlepšování úrovně služeb 
a zvyšování výkonů v organizacích zapoje-
ných do projektu.  Alfons Rokoš

O tři nové názvy doposud nepojme-
novaných ulic bude bohatší mapa města 
Liberce. Jedná se například o spojku 
ulic Ke Krematoriu a U Sirotčince. Zde 
sídlí budova, v níž vznikne z bývalého 
dětského domova hospic. Vzhledem 
k  nevhodným názvům okolních ulic 

bude pojmenována spojka, 
z níž povede vchod do budovy, 
názvem Pod Perštýnem. V  této 
lokalitě bude pojmenovaná i slepá 
odbočka z  ulice Ke Krematoriu 

vedoucí k objektu bývalé střelnice na 
ulici Ke Střelnici. Nově ponese jméno 
také ulice v Kunraticích, která propojuje 
přes zalesněné svahy ulici Lukášovskou 
a Lučanskou. Ulice dostane příznačné 
jméno Mezi Lesy. 

Další projekt města se blíží k závěru

Vyšší pokuty za 
neplacení popelnic
rada města odsouhlasila sankce za nedodržení data 
splatnosti při hrazení místního poplatku (svoz a likvidace 
komunálního odpadu).

pOkUD ObČaNé nehradí odvoz 
odpadu, vystavují se pokutě, která 
může být podle § 11 odst. 3 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, až 
trojnásobkem dlužné částky.

Dosud rozhodnutí o výši sankce za 
zpoždění platby záleželo na uvážení 
správce místního poplatku. Nyní rada 
města rozhodla, že bude všem lidem, 
kteří nezaplatí včas, měřit stejně. Nová 
vyhláška SML bude platit od 1. ledna 
roku 2013.

Podle nové městské vyhlášky jsou 
sankce stanoveny takto:

- poplatek zaplacený po datu splat-

nosti do konce kalendářního roku, za 
který se poplatek platí, se zvyšuje na 
1,5 násobek, tj.: 738 Kč za každého 
poplatníka a kalendářní rok.

- poplatek nezaplacený do konce 
kalendářního roku, za který se popla-
tek platí, se zvyšuje na dvojnásobek, 
tj.: 984 Kč za každého poplatníka 
a kalendářní rok.

- poplatek nezaplacený do konce 
kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, za který se popla-
tek platí, se zvyšuje na trojnásobek, 
tj.: 1.476 Kč za každého poplatníka 
a kalendářní rok. 

na úřad do 28. prosince
Na konci letošního roku bude úřad pro občany otevřen až do 28. pro-

since. Úřední den je zrušen v sobotu 29. prosince a stejně tak zůstane 
zavřeno i v pondělí na silvestra.
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NapOsLeDy ZastUpiteLé schva-
lovali strategie rozvoje města v roce 
2007 a  byl na období 2007–2020. 
A proč tedy, když máme rok 2012, do 
toho chceme jít znovu? Proč aktua-
lizace?

Především se změnily vnější pod-
mínky pro rozvoj města. Nová legisla-
tiva ČR i EU, nové plánovací období EU 
a nové nastavení podmínek k získání 
zdrojů, nestabilní politické prostředí 
na všech úrovních, krize ekonomi-
ky, sociální a  demografické změny 
a v neposlední řadě technologické 
změny a rozvoj techniky, vývoj infor-
mační společnosti. Chceme obstát 
v konkurenci jiných měst.

Strategie z roku 2007 neřešila kon-
krétní problémy, byl to spíše rámec 
rozvoje, zaměřený na všechny oblas-
ti. Nebyla nastavena správně imple-
mentační struktura „hlídacího psa“ 
strategie. Tehdejší vedení města sice 
schválilo strategii, ale nevzalo ji za své 
důsledně. Pracovalo se s ní při přípra-
vě žádostí o dotace, protože soulad 
se strategií byla povinná příloha. 
Vycházely z ní všechny tři integrované 
plány rozvoje města, které však byly 
zpracovány jen na řešení problémů, 
které podporuje EU, a ne tak úplně se 
shodovaly s prioritami, které by bylo 
nutné v tomto období řešit ve městě.

„Plánuje-li se něco, je nutné pro-
věřit, zda na to jsou nejen finanční 
zdroje, ale i  dostatek schopných 
a  kompetentních lidí. Statutární 
město Liberec má schválenou Strate-
gii rozvoje města (Strategický plán) na 
období 2007–2020. Rada města zřídila 
jako svůj poradní orgán Komisi pro 
rozvoj a strategické plánování. Komise 
se sešla poprvé 24. září a  podruhé 
15. října 2012 a  intenzivně pracuje 

na tom, aby se příprava aktualizace 
rozběhla, co možná nejrychleji,“ říká 
Lukáš Martin, náměstek primátorky 
pro rozvoj, dopravu a  technickou 
infrastrukturu.

Tvorba strategie je věc odborná 
a strategický plán je nástroj, jak zkom-
binovat kompetence, zdroje a vyřešit 
problémy, které nás nejvíce trápí a to 
v určitém časovém rámci.

Aby tento plán odrazil skutečné 
potřeby města a  jeho obyvatel, je 
nezbytná spolupráce všech zainte-
resovaných, tedy i široké veřejnosti. 
Zapojte se třeba jako zainteresova-
né osoby v týmu expertů, s kterými 
budeme konzultovat všechny kroky, 
protože i každý tvořivý laik může být 
expertem v této oblasti. Zaregistro-
vat se můžete do konce listopadu na 

adrese: aktualizace.strategie.rozvoje@
magistrat.liberec.cz s heslem zainte-
resovaná osoba. Nebo se přihlaste 
do pracovních skupin, které budou 
zřízeny na kritické oblasti rozvoje 
po provedené analýze, která právě 
naznačí, v jaké oblasti města je nej-
více problémů, ale současně naznačí, 
kde máme příležitost získat zdroje na 
realizaci.

Město zvolilo tentokrát k aktuali-
zaci strategie a tvorbě plánu rozvoje 
projektový přístup. Proto byl vytvo-
řen projektový tým složený z úřed-
níků magistrátu, který bude mít na 
starosti všechny aktivity projektu od 
nastavení komunikace s veřejností, 
se všemi aktéry rozvoje, ale i uvnitř 
magistrátu, přes společnou dohodu 
o vizi, globálních cílech, strategických 
cílech, rozvojových opatřeních a způ-
sobu implementace.

Schválením strategie práce projek-
tového týmu neskončí. Bude potřeba 
definovat Plán rozvoje města na kratší 
dobu (cca 3–4 roky). A tady již půjde 
přímo o konkrétní projekty, které by 
měly být realizovány v určitém čase 
a za určitých finančních i dalších pod-
mínek.

Nad kvalitou strategie bude bdít 
právě Komise pro rozvoj a strategické 
plánování složená nejen ze zástupců 
politických stran, ale i  institucí jako 
Liberecký kraj, Euroregion Nisa, hos-
podářská komora, Technická univer-
zita Liberec, Agentura regionálního 
rozvoje, ale i  zástupce městského 
obvodu Vratislavice.

Veškeré informace o tom, jak pokra-
čuje práce na aktualizaci strategie 
nebo jak vypadaly dokumenty minulé, 
najdete na webu města www.liberec.
cz/cz/rozvoj/. 

kdo ví nejlépe, co Liberec potřebuje?
Víte, co je strategie rozvoje města nebo strategické plánování? 
Čím se liší od jiného plánování? Nikdo jiný, než my Liberečáci, 
nerozumí problémům našeho města lépe.
Dana Štefanová, projektový tým města a Tomáš Hampl, předseda komise pro rozvoj a strategické plánování

Přijďte na veřejnou debatu na téma přípravy nové strategie a plánu rozvoje města.
Přijďte nám říci nejen o problémech města, jako v anketě, kterou jsme dělali počátkem léta,

a jak byste je řešili a přijďte nám také říci, co se se vám v liberci líbí.

ChCETE pomoCi TVořiT spolEčNou buDouCNosT?

debata Se bude konat v pondělí 3. proSince 2012
v zaSedací míStnoSti liberecké radnice č. 11 od 17.00 do 19.00

Liberec v roce 2015 očima žáka ZŠ v roce 2001.

Jeho občané!
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běHeM prVNíHO natá-
čecího dne se ve zkušeb-
nách Severáčku sešly děti 
Broučků, Plamínku a  kon-
certního sboru. Točily se 
běžné zkoušky jednotlivých 
oddělení. Severáčkovské 
děti si natáčení užívaly, byly 
velmi pozorné a  krásně 
zpívaly. Však si také vyslou-
žily pochvalu šestičlenného 
natáčecího štábu.

„S  nejmenšími Broučky 
bylo natáčení opravdu husar-
ským kouskem, neboť tyto 
děti přišly na první zkoušku 
před čtrnácti dny. Přesto 
jsme s nimi stihly s kolegyní 
Radkou Fryčovou nacvičit tři 
nové písničky. Měla jsem ale 
velkou radost, jak děti rea-
govaly, jak byly spontánní 
a vše na výbornou zvládly“, 
uvedla sbormistryně Seve-
ráčku Silvie Pálková.

V  neděli se natáčelo v  prostředí 
Severáčku důvěrně známém, v Leta-
řovicích, kam sbor již více jak padesát 
let jezdí na letní soustředění. V kostele 
sv. Jakuba se konal koncert pro bývalé 
členy, rodiče dětí a příznivce Severáčku.

Malý kostelík byl doslova přecpán 
k prasknutí. Zpívání severáčkovských 
dětí mělo špičkovou úroveň, osmde-

sátičlenný sbor zazpíval pod 
vedením sbormistryně Silvie 
Pálkové skladby ze svého kmenové-
ho repertoáru (Dvořák, Bizet, Uherek, 
Eben a další). Nechyběly ani skladby, 
které zazněly v původním dokumen-
tu a které Severáček zvlášť pro toto 
natáčení připravil jako Obrechtova 
La tortorella nebo Ebenovo Preludio 

z cyklu Katonova mudroslo-
ví. V závěru se pak k dětským 
hlasům přidal z  publika 
i  mohutný sbor bývalých 
členů v písni M. Raichla Kočár 
v oblacích.

Byl to nesmírně dojemný 
moment, kdy se spojily hlasy 

velkých i malých a společně vzdávaly 
hold severáčkovskému fenoménu. 
Zpívání s bývalými členy pokračovalo 
venku pod lípami. Bývalí členové zde 
předvedli, že nezapomněli nic z toho, 
co se v dětství naučili.

„Dirigování takového tělesa je 
snem každého sbormistra. Z  kaž-
dého zpěváka čišela obrovská chuť 
a radost, které byly podpořeny z dět-
ství skvěle nacvičenou skladbou. 
Nejkrásnější byly ale písničky Milana 
Uherka, při kterých jsme všichni na 
oba zakladatele vzpomínali. Cítila 
jsem velkou pokoru a vděčnost, že 
se můžu účastnit něčeho, co nás 
všechny přesahuje,“ uvedla Silvie 
Pálková.

Bývalí členové se poté přesunuli 
do budovy mlýna, letní zkušebny 
Severáčku, aby společně sledovali 
původní dokument. O emoce zde 
nebyla nouze. Za všechny uvádí 
bývalá členka Andrea Houfková 
Čančarová: „Nedělní odpoledne 
strávené v Letařovicích pro mě bylo 
velkým zážitkem. Krásný koncert 
současného koncertního sboru, 
zpívání pod lípami s bývalými Seve-
ráky a setkání s některými po letech. 
Promítání dokumentu Zkouška na 
koncert ve mlýně bylo úžasnou 
vzpomínkou na manžele Uherkovy 
a zavzpomínání na dětská léta pro-
žitá v Severáčku. Nejednomu Seve-
ráčkovi ukápla slza dojetí.“

Na dokument, který by se měl 
vysílat v příštím roce, se tak už těší 
několik generací severáčkovských dětí 
a dospěláků. 

Severáček natáčel pro Českou televizi
Na konci září natáčel liberecký dětský sbor severáček pokračování dokumentu České televize „Zkouška na koncert“. 
první díl pořadu vznikl před třiceti lety. jeho pokračování v rámci cyklu „Návraty” režíroval Viktor polesný.
Jana Průšková

Mléko z farmy

Poznejte rozdíl mezi bílou vodou 
v krabici a skutečným mlékem!

www.mlekozfarmy.cz
Kompletní seznam zastávek a další informace naleznete na www.mlekozfarmy.cz

Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit čerstvé 
mléčné výrobky přímo z farmy: pasterované selské mléko, jogurt, 
tvaroh, selský sýr, balkánský sýr, sýry – balkánský, selský, jarní  
a dnešní, sýrová pomazánka, jogurtové a syrovátkové nápoje, kefír,  
tvarohový mls Radoňáček.

Prodejní zastávky:

liberec
každé pondělí
Hodkovická 432  
Proletářská – Za Humny 
Mařanova 320  
Za Humny – Kaplického 
Malá 540   
...
každý čtvrtek
Vlnařská 687/22  
Sametová 716  
Mikulášská – Plátenická 
Boženy Němcové – U Tiskárny 
...

13:00 – 13:10
13:10 – 13:15
13:25 – 13:35
13:40 – 13:50
13:55 – 14:05Už jste ochutnali?

přesný seznam zastávek 
a časů najdete 
na webových 
stránkách

13:00 – 13:10
13:15 – 13:25
13:30 – 13:40
13:45 – 13:55

Placená inzerce

Foto: Karel Kašák
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GeOGraFický iNFOrMaČNí 
systéM, který je dnes v Liberci pou-
žíván, se začal budovat od roku 2001. 
Základem je databáze geografických 
dat, která jsou na monitorech počíta-
čů prezentována právě prostřednic-
tvím aplikace Marushka pocházející 
z  dílny pardubické firmy GEOVAP, 
kterou spravuje a rozvíjí město Libe-
rec ve spolupráci s Libereckou IS, a. s.

Jedná se o  mapový server nové 
generace, který přináší kromě běžných 
nástrojů pro vyhledávání objektů, zapí-
nání, vypínání a zobrazování objektů 
v závislosti na měřítku, posunování 
mapy tažením myší, zobrazení přehle-
dové mapy, i další pokročilé nástroje.

Pro všechny, kteří Marushku chtějí 
používat, je k dispozici velké množství 
různých pohledů a užitečných vlast-
ností. Vše si můžete a vyzkoušet na 
http://marushkapub.liberec.cz. nebo 
na http://kuc.cz/jg757s.

Můžete měřit plochy, hledat 
v  katastru nemovitostí, prohlížet 
územní plán, plán zimní údržby, pro-
cházet turistické informace, historické 
mapy Liberce z 19. i 20. století, a tak 
dále, a tak dále. Zajímavé jsou třeba 
fotomapy z 50. let.

Z novinek, které neustále se roz-
víjející sytém nabízí, jmenujme dvě 
poslední.

HistOrie ULic
Letos byla zveřejněna unikátní 

databáze historických názvů ulic, 
jejíž autoři čerpali z více než šedesáti 
literárních a kartografických prame-
nů. Náročný úkol, kterého se zhostili 
RNDr. Libor Bednařík a  Ing. Lubor 
Franců, umožňuje zobrazovat historii 
pojmenování ulic, tak jak se časem 
názvy měnily. Dokonce nechybí ani 
informace o původu jmen.

„Lidé mají nyní možnost nahléd-
nout do historie pojmenovávání ulic 
na území města Liberec. Aplikace 
nyní umožňuje prostřednictvím 
vyhledávacího modulu a databáze 
historických názvů ulic vyhledávat 
jejich polohu na mapě a  zároveň 
současný název ulice,“ říká Ing. Pavel 
Přenosil z odboru hlavního architekta.

NaHLaste prObLéM
Nejnovější částí systému map je 

hlášení poruch a závad. Oznamování 

informací o novém výmolu 
na silnici, rozbitém chodní-
ku, nefunkčním veřejném 
osvětlení nebo třeba chy-
bějící dopravní značce je 
tak nyní mnohem rychlejší 
a jednodušší.

A  jak to celé funguje? 
Pomocí mapy si lidé v apli-
kaci vyhledají ulici, kde obje-
vili závadu. Označí konkrétní 
místo a do jednoduchého 
zadávacího formuláře vloží 
svou poznámku, eventuál-
ně i fotografii. Na mapě pak mohou 
sledovat také ostatní nahlášené nebo 
uzavřené závady.

Informaci následně pracovníci 
Odboru technické správy veřejného 
majetku MML ověří a zařadí k vyříze-

ní příslušným správcům, kteří zajistí 
nápravu, pokud půjde o pozemky ve 
vlastnictví Statutárního města Libe-
rec. Jestliže se bude jednat o pozem-
ky, které nejsou ve vlastnictví města, 
pracovníci odboru upozorní vlast-

níky pozemků nebo podnět 
předají na příslušné oddělení 
státní správy Magistrátu města 
Liberce.

O tom, jak bude město nahlá-
šený podnět řešit a  případně 
kdy, se občané dozvědí e-mai-
lem. Řešení je současně vidět 
také přímo na mapě po rozklik-
nutí příslušné ikonky.

V současné době je testován 
modul, který umožní vkládat text 
a  fotky ze smartphonů přímo 
z místa problému.

Návod, jak s Marushkou pracovat, 
najdete na internetové adrese:

http://kuc.cz/jg757s 

Jděte na rande s Marushkou
jestli znáte mapy od Google či Mapy od seznamu, tak máte hrubou představu o aplikaci Marushka. jméno, znějící jako 
anglické exonymum českého domáckého Maruška, je ve skutečnosti sofistikovaný program geografického informačního 
systému města Liberec. a je to program velmi chytrý.
Pavel Chmelík

HTTP://MaRuSHKaPuB.lIBEREC.Cz
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Bez vize se město říDit neDá
Hlavně díky nezodpovědnému hospo-

daření v minulých letech bude příští rok 
v rozpočtu chybět ve srovnání s rokem 2012 
cca čtvrt miliardy. V letech 2011/12 město 
nesplácelo jeden z úvěrů a odkládalo splá-
cení faktur. Teď musí město většinu těchto 
závazků v hodnotě až 200 milionů splatit už 
během první poloviny roku 2013.

Nikdo z koalice dosud nepředložil žádný 
plán, jak situaci vyřešit, není proto jisté, 
jestli se peníze vůbec podaří sehnat. Proslý-
chá se, že se opět počítá s prodejem letiště 
a že radnice podniká kroky k prodeji tech-
nických služeb a části areálu Ještěd. Jestli 
se tyto prodeje podaří včas, není jisté. Proto 
se obáváme, že městu v polovině roku 2013 
dojdou peníze, městu bude hrozit nucená 
správa a faktický bankrot.

Jak z toho ven? za klíčové pova-
žujeme tyto kroky:

1. Přehodnotit některé smlouvy, pře-

devším v městských společnostech. Není 
možné, aby celou tíhu úspor nesly školy, 
divadla, zahrady a další městské organizace 
a v dopravním podniku utíkaly každoročně 
desítky milionů na nevýhodných smlouvách.

2. Změnit současný způsob řízení 
města. Jednou z příčin problémů je, že se 
o výdajích často rozhoduje bez ohledu na 
budoucí příjmy města a že mnoho informací 
o rozpočtu (mj. o odložených platbách) je 
skryto i zastupitelům. Bez jasné představy 
o hospodaření na více let dopředu se město 
řídit nedá a není možné ani zhodnotit, jak 
velké úspory jsou potřeba.

3. Přehodnotit investiční politiku města. 
Investice typu muzea tramvají si město 
nemůže dovolit.

Bez těchto změn městu úsporná opatření 
nepomohou, stejně jako nepomohlo zvýšení 
daně z nemovitosti.  

 PhDr. Jaromír Baxa,
 Změna pro Liberec

jízdní řád města pro celý rok – rozpočet
Jako vždy s podzimem finišuje nyní příprava rozpočtu Liberce na příštích 12 měsíců.

Zastupitelský klub Změna pro Liberec
KluB nezávislých zastupitelů 

nemění své programové priority uvedené 
ve volebním programu. Tyto programové 
priority se promítají i do našich postojů při 
tvorbě rozpočtu města na rok 2013.

Jsme však v situaci, kdy musíme vnímat 
reálnou ekonomickou situaci města. Pro-
tože se nad městem vznáší příliš mnoho 
otazníků, které mohou negativně ovlivnit 
jeho hospodaření (hrozba pokut, hrozba 
krácení dotací, nutnost vyrovnání po 
odstoupení od smlouvy se společností 
Eltodo), nezbývá než vytvořit v rozpočtu 
finanční rezervy.

Je zřejmé, že všechna rizika nelze pokrýt 
rezervami, takže se příprava rozpočtu pro 
další období zcela jistě nevyhne nutnosti 
dalšího snižování výdajů města. Dorovná-
vání rozpočtu jednorázovými kapitálový-
mi příjmy (rozumějte prodejem majetku 
města) je způsob, který není z dlouhodo-
bého hlediska udržitelný. Také není možné 

znovu krátit příjmy příspěvkovým organi-
zacím města. V mnoha případech jsou tyto 
příspěvky na existenčním minimu. Je tedy 
nutné, i s ohledem na další roky, konečně 
zahájit seriózní diskusi o (ne)zbytnosti exi-
stence některých městem financovaných 
organizací.

Podobně je nutné se zachovat i k plá-
novaným projektům. I nadále platí naše 
podpora pro dotační projekty s 15% spolu-
účastí města. I zde je ale nutné vyhodnotit, 
jestli budeme mít dostatek peněz na tuto 
spoluúčast.

Výchozí stav není dobrý. Přesto by 
neradostná hospodářská situace Liberce 
neměla vést k jednoduchým řešením typu 
zvyšování nejrůznějších plošných poplatků 
a k dalšímu tahání peněz z kapes občanů, 
protože ti ve většině za tento stav opravdu 
nemohou. 

 Ing. Mgr. Petr Černý,
 klub nezávislých zastupitelů

klub nezávislých zastupitelů

Loni v prosinci jsme se věnovali konkrétní podobě rozpočtu a letos bychom na tuto praxi chtěli 
navázat. rozhodli jsme se tuto zodpovědnou agendu otevřít již nyní, v listopadu, zařazením rubriky 
“ring”, v níž se mohou vyjádřit všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu Liberce.

Základní východiska rozpočtu jsou 
ze zákona stejná a nejsou nijak složitá. 
Celkové výdaje města musí odpovídat 
jeho příjmům, v první řadě sníženým 
o splátky dluhů.

Z  hlediska financování chodu 
města je hlavní problém v příjmech. 
Městu klesají příjmy. Město je financo-
váno státem zejména přerozdělením 
státních daní placených občany ČR, 
tedy nikoli jen obyvateli Liberce.

Předložené grafy jsou profesionál-
ním, konzervativním odhadem vývoje 
v roce 2013 a jsou ohroženy nestabilní 
legislativní situací. Například u nejvyšší 
položky – části daně z přidané hod-
noty – se do uzávěrky tohoto čísla 
poslanci neshodli na její výši pro příští 

rok. Není zde proto žádný důvod pro 
optimistická, nereálná očekávání.

Další důležitou částí daňových 
příjmů jsou daně zaměstnanců. Zde 
se dá zjednodušeně říci – čím horší 
jsou výhledy ekonomiky, tím horší je 
předpoklad příjmů města v příštím 
roce. Odhad je zdravě konzervativní, 
předpokládáme, že se zaměstnanci 
v ČR nebudou mít ani lépe a ani hůře 
než v roce 2012.

Daně právnických osob zůstávají 
na stejné výši jako loni.

Jedinou státem neurčovanou polož-
kou je daň z  nemovitosti, tu platí 
Liberečané sami sobě a ta zůstane ve 
stejné výši jako loni. Bohužel, tato se 
na celkových daňových příjmech podílí 

cca 11 %. Zjednodušeně řečeno, do 
příštího roku nás nečekají žádné hezké 
vyhlídky na zajímavé daňové příjmy 
a Liberec musí s rozpočtem nakládat 

velmi zodpovědně, splácet dluhy a roz-
kládat investice do dalších let.

Pořízení nového majetku bude 
muset předcházet opuštění toho 
zbytného, nevyužitelného či jinak 
nákladného. Tato položka se nám 
zobrazí v tzv. kapitálových příjmech, 
které také klesají.

Jak jsem již psal výše, rozpočet 
musí vždy zůstat vyrovnaný a z cel-
kových příjmů se musí v první řadě 
odčítat staré závazky.

Jaké mají recepty jednotlivé poli-
tické strany v zastupitelstvu našeho 
města, si můžete přečít na následují-
cích dvou stranách. 

Bc. Jiří Šolc, náměstek 
primátorky pro ekonomiku, 
Liberec občanům
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Daňové příjmy města

. . .

Název 2008 2009 2010 Rozpočet 2011
 po 4.RO

Rozpočet 2012
návrh

Rozpočet 2013
návrh

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. 216 740 248,39 204 389 053,54 210 591 417,91 220 500 000,00 220 000 000,00 221 000 000,00
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin. 80 727 120,63 48 914 263,83 54 828 522,24 24 000 000,00 21 000 000,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 17 563 709,30 17 190 157,90 17 455 917,41 19 400 000,00 20 000 000,00
Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO 159 549,87 261 909,36 0,00 0,00
Daň z příjmů právnických osob 304 130 168,75 213 949 074,96 212 557 017,39 210 000 000,00 190 000 000,00 190 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce 90 174 240,00 51 162 196,00 17 581 200,00 31 234 658,00 30 000 000,00
Daň z přidané hodnoty 435 106 710,59 420 168 827,29 458 727 974,73 474 500 000,00 480 000 000,00 420 000 000,00
Poplatky za znečišťování ovzduší 28 500,00 36 800,00 47 200,00 35 000,00 40 000,00
Poplatky za uložení odpadů 0,00 24 117,81 40 845,00 0,00 0,00
Odvody za odnětí půdy ze zeměď.půd.f. 1 000 579,00 358 066,60 129 515,72 200 000,00 145 000,00
Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa 201 789,00 152 648,00 872 355,00 200 000,00 150 000,00
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu 54 234 263,35 44 337 974,59 44 221 181,43 44 000 000,00 45 000 000,00
Poplatek ze psů 2 669 760,00 2 671 600,00 2 569 740,41 2 700 000,00 2 500 000,00
Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt 1 336 669,00 1 262 211,00 1 348 951,00 1 200 000,00 1 300 000,00
Poplatek za užívání veřej. prostranství 4 541 873,42 3 667 765,00 3 753 709,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity 1 647 647,00 1 284 777,00 1 311 264,00 1 300 000,00 1 300 000,00
Popl. za provoz. výher. hrací přístroj 17 920 069,00 17 799 982,00 14 725 307,00 16 000 000,00 15 000 000,00
Zrušené místní poplatky 44 102,00 4 000,00 3 300,00 5 000,00 1 000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií 11 776 292,24 11 658 117,78 7 894 675,42 5 400 000,00 6 000 000,00
Příjmy za zkoušky-řidič.oprávnění 2 832 400,00 2 657 400,00 2 290 100,00 2 300 000,00 2 300 000,00
Správní poplatky 46 680 339,00 36 119 333,00 30 912 273,00 31 500 000,00 31 000 000,00
Daň z nemovitostí 37 020 332,03 71 364 285,20 53 434 841,00 54 000 000,00 115 000 000,00 115 000 000,00
Daňové příjmy 1 326 536 363 Kč 1 149 434 561 Kč 1 135 297 308 Kč 1 141 474 658 Kč 1 183 736 000 Kč 1 139 931 000 Kč
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při návrhu vyrovnaného 
rozpočtu města Liberce pro období roku 
2013 bezpodmínečně musíme reagovat na 
výrazný pokles daňových příjmů. Pokles je 
dlouhodobý, je navázán na období hospo-
dářské krize a trvá od roku 2009.

Příjem do rozpočtu SML poklesl oproti 
roku 2008 například u daně z příjmu fyzic-
kých osob samostatně výdělečně činných 
(OSVČ) z původních 80 mil. Kč na 17 mil. 
Kč za rok, u daně z příjmu právnických 
osob z původních 304 mil. Kč na 198 mil. 
Kč za rok. Příjem do rozpočtu SML se jen 
z důvodu snížení daňových příjmů snížil 
oproti roku 2008 v roce 2011 o 212 mil. 
Kč, v roce 2012 o 140 mil. Kč a předpoklá-
daný pokles pro rok 2013 je cca 190 mil. 
Kč. Snížení je přitom téměř zcela závislé na 
poklesu výkonnosti ekonomiky tedy nikoli 
na výkonu samosprávy. Od roku 2012 jsou 
nižší příjmy do rozpočtu sanovány vyšší daní 
z nemovitosti (příjem se zvýšil o 70 mil. 
Kč), ale propad v příjmech je větší, než bylo 
možné očekávat. Ani rozpočtové výhledy na 
roky 2011, 2012 a 2013 předkládané kaž-
doročně zastupitelstvu nedokázaly správně 
odhadnout položku daňových příjmů.

Oproti původně uvažovaným příjmům 
došlo v období 2009–2012 k poklesu 
daňových příjmů do rozpočtu města Liberce 
o více než 720 mil. Kč. Tento pokles prav-
děpodobně bude mít zásadní vliv na hos-
podaření města. Bude nutné snížit výdaje 
až do té míry, že to bude mít za následek 
snížení standardu, snížení rozsahu a kvali-
ty služeb financovaných z rozpočtu města. 
Co a jakým způsobem bude omezeno, je 
v současné době předmětem složitých jed-

nání o návrhu rozpočtu města pro období 
roku 2013. Jako zástupci Unie pro sport 
a zdraví hájíme priority volebního programu 
USZ, tedy zejména zájmy sportovců, ale 
zohledňujeme složitou ekonomickou situaci 
a nároky dalších občanů města.

Návrh rozpočtu města budou letos pro-
jednávat zastupitelé na svém zasedání ve 
čtvrtek 13. prosince od 15 hod., návrh bude 
standardně na webu www.liberec.cz týden 
předem.  Ing. Jiří Rutkovský
 a MUDr. Ladislav Dzan, zastupitelé za USZ

Unie pro sport a zdraví

po přečtení výzvy náměstka Šolce 
v závěru jeho článku, jsem jen nevěřícně 
zakroutil hlavou a začal přemýšlet, zda to 
opravdu myslí vážně.

Předkládá jakousi „analýzu“ budou-
cích daňových příjmů a konstatuje něco, 
co už všichni dávno víme. Je také faktem, 
že pan náměstek situaci, nejspíš záměrně 
(a v tomto ohledu se mu ani nedivím), 
maluje více načerno, než jaká ve skuteč-
nosti je. Například počítat s výběrem DPH 
na úrovni roku 2009 je přeci jen až příliš 
konzervativní.

Ale zpět k výzvě pana náměstka. 
Můžeme ji chápat tak, že hodný pan pro-
fesor rozdal svým žákům (zastupitelům) 
domácí úkol. Tady máte složitý příklad, 
vyřešte ho a já vám pak řeknu, jestli jste 
ho vyřešili správně. Nebo ji také můžeme 
chápat tak, že si zkrátka neví rady. Vyzývá 
nás k předkládání receptu a tváří se, jakoby 
sám někdy nějaký reálný recept předložil. 
Ale to on doposud neudělal. Pouze nám 
sděluje, proč je situace z různých více či 
méně objektivních důvodů tak špatná. 

O jednom z důvodů ale mlčí. Tím je sku-
tečnost, že ačkoli je vývoj příjmů města 
poměrně očekávaným, tak mu za více než 
rok a půl nešel naproti a zásadní kroky 
pro řešení této situace nejenže neprosadil, 
ale ani nenavrhl. Místo toho jsme svědky 
vytloukání klínu klínem.

ODS podpořila rozpočet na rok 2012 
s jednou zásadní podmínkou. Totiž že 
současná radniční koalice nastolí debatu 
o strukturálních změnách rozpočtu a navrh-
ne takové kroky, které dlouhodobě městské 
finance stabilizují. Za celý rok se tak přes 
naše opakované výzvy nestalo, a ani v rámci 
koalice debata doposud nezačala.

A tak si pan náměstek může do oné 
rovnice, kterou neumí vyřešit, zasadit 
jednu konstantu a jednu proměnnou. Tou 
proměnnou je fakt, že s ubíhajícím časem 
počet položek na předpisu onoho recep-
tu, po kterém volá, neustále roste. A tou 
konstantou je fakt, že od ODS ve smyslu 
podpory rozpočtu už další bianco šek nedo-
stane.  Ing. Ondřej Červinka,

 člen zastupitelského klubu ODS

Další zDražování nepoDpoříme
Vyrovnaný rozpočet města zajistí pouze jednoduchá rovnice. Příjmy – výdaje + 

financování = 0. Výše otištěný graf jasně ukazuje, že se příjmy města za poslední roky 
snižují. Zcela logicky je nezbytné snižovat i výdaje a uváženě investovat.

Zdaleka ne všechny výdaje obce však mohou zastupitelé ovlivnit. Kupříkladu, 
mandatorní výdaje rozpočtu města Liberec jsou tak vysoké, že městu zbývá velmi 
málo finančních prostředků pro další využití. Jejich vynaložení je striktně předepsáno 
zákony a rozpočtem obce pouze „protečou”. Jedná se například o výdaje v sociální 
oblasti. Mandatorními výdaji se rovněž rozumí náklady z uzavřených dlouhodobých 

smluv, např. provozování městské hromadné dopravy, dodávky 
energií apod.

Jak tedy ušetřit peníze a zaplnit díru v rozpočtu? Bez 
nepopulárních opatření se to zřejmě neobejde.

I přes nepříznivou ekonomickou situaci se město snaží udržet 
standardní služby veřejnosti, ať už se jedná o množství aktivit ve 
sportovních nebo kulturních zařízeních. Snahou vedení města je 
udržet tento trend i nadále tak, aby občané Liberce snižování výdajů 
v rozpočtu nepocítili. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné prověřit 
přínos a hospodaření některých městem financovaných organizací. 
Jinými slovy, je jejich existence veřejností žádána? Je provoz těchto 
společností skutečně hospodárný?

Napjatý rozpočet při nynějších příjmech Statutárního města Liberce 
ohrožuje i samotný rozvoj města včetně evropských projektů. Evrop-
ská unie nám sice umožňuje využívat dotační tituly k financování 
plánovaných projektů Integrovaného plánu rozvoje města, i nadále 
však platí 15% spoluúčast města. S přihlédnutím k aktuálnímu stavu 
rozpočtu města Liberce je i oněch 15 % zátěží.

Samozřejmě se nabízí řada způsobů, jak získat do rozpočtu peníze 
navíc. Ať už zvýšením daně z nemovitosti, nebo zdražením poplat-
ků. Tím se ale situace nevyřeší. Peněženky občanů nejsou bezedné 
a jejich trpělivost nekonečná. ČSSD již další zdražování nepodpoří. Při 
tvorbě rozpočtu preferuje spravedlivé rozdělení výdajů do všech oblastí 
a služeb města Liberce a striktně odmítá nadržování jakékoliv skupině. 
Snaží se přitom, i přes svá programová prohlášení, tolerovat priority 
koaličních partnerů.   Lukáš Martin, ČSSD

se zDůvoDněním proBlémů pří-
pravy rozpočtu roku 2013, které provedl 
náměstek primátorky Bc. Šolc, můžeme 
i s něčím souhlasit. Především v proble-
matice s neschváleným státním rozpočtem 
a výší DPH. Protože nebude jistě v příštím 
roce DPH nižší, nemá návrh na snížení 
příjmů z DPH opodstatnění.

Ohrožen může být i výběr daní z hazar-
du a tím samozřejmě i fondové výdaje do 
tělovýchovy a sportu. Příjmy od obyvatel-
stva, jako poplatky za odvoz komunálního 
odpadu a příjmy daně z nemovitostí, by 
měly zůstat na letošní úrovni, jejich zvy-
šování již proběhlo.

Velmi falešné by byly případné návrhy 
na zvyšování příjmů z další privatizace 
městských společností, neboť zkušenosti 
s privatizací, konkrétně např. předání odvozu 
tuhého komunálního odpadu společnosti 
A.S.A. a veřejného osvětlení firmě ELTODO, 
jsou velmi negativní. Došlo pouze k výraz-
nému zvyšování poplatků i nákladů za tyto 
služby a k oslabení hospodářských výsledků 
původních městských společností, které tyto 
činnosti měly ve své náplni. Jednorázové 
příjmy z těchto privatizací se ihned rozply-
nuly do běžných výdajů rozpočtu a přinesly 

dlouhodobě jen zvýšené náklady. Zastupitelé 
za KSČM by návrhy na privatizaci těchto spo-
lečností striktně odmítli.

V průběhu let jsme podporovali za rela-
tivně příznivých podmínek privatizaci bytů 
nájemníkům, což se ukázalo jako prospěš-
né v souvislosti s velkým zvyšováním cen 
nájmů i cen nových bytů.

Ve výdajích rozpočtu preferujeme 
především výdaje do běžného chodu 
města, výdaje do oprav komunikací, 
škol a do MHD. Dále i výdaje k zajištění 
činnosti botanické a zoologické zahrady 
i našich divadel, které již byly v letošním 
roce naprosto neúměrně podhodnoceny 
a doslova bojují za přežití.

V personálních věcech preferujeme 
posílení techniků a ekonomů pro řádnou 
přípravu a realizaci investičních akcí, 
včetně akcí IPRM a právního oddělení, 
aby došlo nejen ke zkvalitnění práce, ale 
i ke snížení výdajů za zbytné externí služby.

Při přípravě rozpočtu budeme dále 
spolupracovat nejen se svými zástupci ve 
výborech a komisích města, ale i s využitím 
poznatků a připomínek občanů. 

 Za Klub zastupitelů KSČM
 Ing. Jaroslav Morávek

Zastupitelský klub ODs

Zastupitelský klub ČssD

Zastupitelský klub ksČM
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K rozpočtu ve střetu záJmů. Sdružení Liberec 
občanům to má ve vztahu k rozpočtu těžké. Náš vztah 
k prioritám rozpočtu je dán především hlavní odpovědností 
za předložení, realizaci a uhlídání vyrovnaného rozpočtu 
po celý rok. Jako nitky se u nás svazují všechny požadavky 
a stejné nitky, byť více zašmodrchané, vedou k příjmům. 
Musíme naslouchat a všem trpělivě vysvětlovat, co vše 
prostě možné není. Zároveň jsme první, na koho se snášejí 
Jobovy zvěsti. Bylo by snadné zde vypočítat naše hlavní 
priority toho, co bychom také chtěli, ale realita je bohužel 
neúprosná.

Náš cíl je zdánlivě prostý, byť o to těžší. Naším cílem je 
udržení běžného, ale přesto vysokého standardu našeho 
města. Nechceme připustit nevratné omezení městských 
služeb formou zrušení některé ze stávajících organizací 
města. Šetření na každém kroku má smysl právě a přede-
vším s vizí překonání tohoto složitého období hospodářské 
recese a splacení těch nejdražších položek městských 
závazků z minulosti. Držíme to na uzdě proto, aby mohli 
další navázat a městské služby opět rozvíjet. Věříme, že 
tento složitý a nevděčný úkol veřejnost pochopí a snese 
toto nepříjemné období s námi. 

 Bc. Jiří Šolc, Liberec občanům

Zastupitelský klub Liberec občanům
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Dům zahraničních služeb 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

vyhlašuje 
výzvu pro podávání žádostí  
v rámci Programu celoživotního  
učení (LLP)
Pro decentralizované aktivity LLP:
COMENIUS 
 Individuální mobilita žáků – 3. 12. 2012
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 16. 1., 30. 4., 17. 9. 2013
 Asistentský pobyt a hostitelské instituce Comenius – 31. 1. 2013
 Projekty partnerství škol Comenius – 21. 2. 2013
 Partnerství Regio Comenius – 21. 2. 2013

LEONARDO DA VINCI 
 Multilaterální projekty – přenos inovací – 31. 1. 2013
 Projekty mobility – 1. 2. 2013
 Projekty partnerství – 21. 2. 2013

ERASMUS
 Organizace intenzivních jazykových kurzů EILC – 1. 2. 2013
 Mobility studentů a zaměstnanců VŠ a VOŠ – 8. 3. 2013
 Intenzivní programy – 8. 3. 2013

Více informací o možnostech získání 
grantu z Programu celoživotního učení 
naleznete na www.naep.cz.

GRUNDTVIG
 Mobility osob (vzdělávací kurzy) – 16. 1., 30. 4., 17. 9. 2013
 Projekty partnerství – 21. 2. 2013
 Workshopy – 21. 2. 2013
 Asistentské pobyty – 28. 3. 2013
 Dobrovolnické projekty – 28. 3. 2013
 Stáže a konference – průběžně od března 2013, min. 6 týdnů před 

zahájením akce

PRŮŘEZOVÝ PROGRAM 
 Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) – 28. 3.,  

15. 10. 2013
 Ostatní aktivity – 28. 2. 2013

Pro centralizované aktivity LLP:
 Multilaterální projekty, sítě a doprovodné aktivity – 31. 1. 2013
 Jean Monnet – 15. 2. 2013

skUpiNky tří králů budou opět 
po roce putovat ulicemi našich měst 
a obcí, zvěstovat radostné poselství 
narození Páně a žádat o finanční pří-
spěvek do označené a zapečetěné 
pokladničky.

Skupiny Tří králů bude doprová-
zet plnoletý člověk, který bude mít 
u sebe průkaz pověřující k provádě-
ní sbírky. Zapečetěná pokladnička je 
vždy označena číslem, logem charity 
a opatřena razítkem Oblastní charity 
Liberec a razítkem magistrátu města.

Ti, kteří nebudou zastiženi doma 
a  chtějí pomoci, mohou svůj dar 
donést ve dnech konání sbírky do 
sídla Oblastní charity Liberec (Uhlíř-
ská 424/7, Liberec 1), na liberecké 
arciděkanství (Kostelní 7, Liberec), 
nebo do Domova sv. Vavřince (Školní 
124, Chrastava).

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 
bude použit na podporu a zajištění 
sociálních služeb, které poskytuje 

Oblastní charita Liberec (Domov 
pro seniory a dva Azylové domy pro 
matky s  dětmi v  tísni), pro hospic 
v  Liberci a  pro konkrétní handica-
pované osoby. Váš dar umožní také 
přímou pomoc potřebným lidem 
v těžké životní situaci či lidem posti-
ženým živelní katastrofou v ČR nebo 
zahraničí, protože 35 % z výtěžku je 
určeno právě na tyto účely.

6. ledna 2013 v 16.00 hodin se bude 
v kostele sv. Antonína v Liberci konat 
Tříkrálový koncert a zahájení Tříkrá-
lové sbírky s vysláním koledníků. 

tříkrálová sbírka
Začátek ledna je již tradičně spjat s tříkrálovou sbírkou, kterou 
pořádá charita Čr. V Liberci a okolí ji organizuje Oblastní 
charita Liberec.

NejpOZDěji 31. prOsiNce 2013 
bude v  Liberci otevřen kamenný 
hospic. Nevyléčitelně nemocní 
a umírající lidé se tak dočkají odpoví-
dající specializované zdravotní péče 
v důstojném prostředí.

„V září loňského roku zastupitel-
stvo města schválilo uzavření daro-
vací smlouvy s  Libereckým krajem 
o převodu dětského domova v ulici 

U Sirotčince. Pro hlasovalo všech 35 
přítomných zastupitelů Liberce. To 
mne velice těší, protože se ukázalo, že 
vybudování hospice bylo společným 
cílem nás všech,“ připomněla primá-
torka Martina Rosenbergová.

Studie budoucího hospice, který 
bude mít 28 lůžek, je již zpracová-
na. Náklady na rekonstrukci budou 
zhruba 80 milionů korun. 

Sídlo hospice v Liberci
prostory budoucího kamenného hospice, po jehož zřízení 
volali obyvatelé Libereckého kraje už řadu let, si prohlédla 
primátorka města Martina rosenbergová.
Zuzana Minstrová

Placená inzerce
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www.galerie-studna.cz
Tel.: 485 108 137

GALERIE STUDNA
                               V LIBERCIPražská Ul. 36

SKLO
TISKY

DÁRKY
ŠPERKY
OBRAZY

GRAFIKA
PPLASTIKY

KERAMIKA
MÓDNÍ DOPLŇKY

ZAŘIZOVÁNÍ INTERIÉRŮ

Po - Pá 9:00 - 18:00 So 9:00 - 13:00

pane náměstku, k čemu bude slou-
žit nový revolvingový úvěr, který 
ve výši 150 milionů odsouhlasili 
zastupitelé? Nepůjde o další velkou 
zátěž pro město, které je už tak dost 
zadlužené?

Z  hlediska celkové zadluženosti 
tento úvěr problematický není. Slouží 
k překrytí období mezi platbou faktur 
stavebním společnostem a přijetím 
evropské dotace na dané projekty v té 
samé výši. Jednoduše řečeno – zadlu-
žení města se otevřením revolvingo-
vého úvěru nezvýší. Navíc, město již 
podobný rámec používá, ten příští rok 
končí a tento volně naváže.

proč je potřeba stavby předfinan-
covat?

Protože poskytovatel dotace pošle 
peníze až tehdy, kdy my zaplatíme sta-
vebním firmám. Časový rozdíl mezi 
naším zaplacením a přijetím dotace je 
4 až 6 měsíců. Tato pravidla byla jasně 
daná od samého počátku a platí pro 
všechny projekty financované Evrop-
skou unií.

kdy vyprší splatnost nového revol-
vingového úvěru?

Tento úvěr můžeme chápat jako 
takovou houpačku – něco si z  něj 
půjčíme, dotační orgán nám tam ty 
peníze vrátí, pak si z něj opět půjčíme 
a tak dokola. Nepřekročitelný konec 

tohoto úvěrového rámce je stanoven 
na červen roku 2015, kdy musí být 
vypořádán do nuly. Tento termín je 
v souladu s dokončením všech aktu-
álních evropských projektů.

Na jaké projekty bude město tento 
úvěr čerpat?

Půjde o doplacení už dostavě-
né přístavby bazénu, kde byla 
docela dlouhá splatnost, 
a  poté půjde o  rekon-
strukci starých lázní 
a  jejich přestavbu 
na galerijní objekt. 
Určitě budeme 
z  tohoto úvěru 
čerpat peníze také na Centrum 
aktivního odpočinku, tedy rozšíření 
areálu zoologické zahrady, a pravdě-
podobně i na další projekty. Mezi nimi 
jsou i sportoviště u škol, ZŠ Kunratická 
a škola ve Františkově, dále tělocvič-
na v ZŠ Vrchlického a hřiště u školy 
v Ruprechticích. O všech těchto pro-
jektech bude muset ještě několikrát 
rozhodnout zastupitelstvo.

proč?
Protože čerpání tohoto úvěru je 

striktně vázáno pouze na zastupi-
telstvem i  poskytovatelem dotace 
schválené projekty. Tudíž se nemůže 
stát, že by byly peníze z úvěru čerpány 
na něco jiného.

jak je to se zástavou tipsport areny? 
Nehrozí městu, že o ni přijde?

Žádná banka v dnešní době nepo-
skytne relativně vysoký úvěr bez zajiš-
tění. Město má v tomto dost svázané 
ruce, neboť z titulu vydaného dluho-
pisu nemůže ručit svým majetkem. 
Pokud si chce vzít úvěr, musí si pomoci 
majetkem městské společnosti. Aréna 
je likvidní, volný majetek, se kterým 
může město nakládat, je pro zástavu 
vhodný. Celý úvěr ve výši 150 milionů 
korun je zhruba 10 % z ročního měst-
ského rozpočtu. Samotná konstrukce 
úvěru takřka vylučuje, že by Liberec 
mohl o arénu přijít. Budeme si půj-
čovat na projekty, schválené posky-

tovatelem dotace. K tomu, abychom 
mohli o arénu přijít, by musela nastat 
situace, že bychom z dotací nedostali 
ani korunu zpátky. To je krajně kata-
strofický scénář, srovnatelný s  roz-
padem Eurozóny a možnou finanční 
nestabilitou v Evropě.

Měl jste připraveny jiné vari-
anty řešení pro případ, že by 
zastupitelé revolvingový úvěr 
neschválili?

Toto financování jsme řešili 
od února tohoto roku. Záložní 
varianty jsme měli, ale ty by byly 

pro město nepříznivé. Pokud by 
zastupitelé tento úvěr neschválili, 

znamenalo by to faktické odmítnutí 
dotačních prostředků a rozeběhnuté 
projekty by se musely řešit operativ-
ními prostředky, které by ale byly pro 
město dražší.

Nehrozí situace, že by lázně nebyly 
dokončeny?

Z mého hlediska by toto bylo nej-
horší řešení. Město je vázáno proběh-
lou veřejnou soutěží a má uzavřenou 
platnou smlouvu s dodavatelem sta-
vebních prací. Dokončit lázně musíme 
tak jako tak, jinak bychom město 
vystavili zamítnutí dotace i nemalé 
pokutě. Navíc by zakonzervování 
stavby a její hlídání přišlo město na 
statisíce korun měsíčně. 

Jiří Šolc: o arénu nemůžeme přijít
rozhovor s jiřím šolcem, náměstkem primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu o předfinancování evropských projektů.
Zuzana Minstrová

Placená inzerce
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ZaMěřUjeMe se na různé ruční 
práce, předávání zkušeností z  jed-
notlivých domácností a diskutujeme 
nad novými recepty.

Naše práce se vystavují v prosto-
rách Kontaktu v  Centrálním klubu 
seniorů, kde jsou přístupné i veřej-
nosti. Podílíme se na výzdobě pro 
různé příležitosti v  průběhu roku 
(například velikonoční výzdoba, 
malování a různé nové techniky na 
velikonoční vajíčka, květinové vazby 

a výroba různých malých dárkových 
předmětů), velikou účastí se klub 
může pochlubit v  období, kdy se 
dělají dušičkové vazby. Pro adventní 
a vánoční výzdobu se zpracovávají 
stále nové nápadité prvky, kterými 
se doplňují tradice. Nezapomínáme 
ani na malbu na sklo, zdobení růz-
ných sklářských výrobků jako skle-
ničky a vázy. K náročnější práci patří 
i vyšívání obrazů včetně zpracování 
do rámu. 

sOUtěže se může zúčastnit každý, nezáleží na věku ani pohlaví. Vzorek upeče-
ného cukroví (nejméně 5 kousků) a čitelně napsaný recept včetně telefonní čísla 
odevzdejte do pátku 14. prosince 2012 do 14.00 hodin na recepci Centrálního 
klubu seniorů ve 3. patře v Palachově ulici č. 504/7 (proti OC Plaza).

Odborná porota vybere tři vítězné druhy a recepty na NEJ cukroví a oznámí 
vítězům jejich vítězství. Autorky(ři) vítězných receptů budou pozvány(i) na 
slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen.

Přesný termín a místo budou vítězům oznámeny. Už teď se těšíme na nové 
zajímavé recepty, které budou zveřejněny se souhlasem autorů na webových 
stránkách www.ksk-liberec.cz a v Libereckém zpravodaji. Za průběh soutěže 
zodpovídá a případné dotazy zodpoví Irena Jirásková tel.: 777 099 113. 

Šikovné ruce
klub „šikovných rukou“ je jeden z klubů seniorů pracujících 
při komunitním středisku kontakt.

Soutěž o neJ cukroví
již pátý ročník tradiční soutěže o NejLepší cukroví vyhlašuje 
první liberecký spolek paní a dívek.

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

20. 11. / 14.00 „jak se nedostat do 
dluhů“ – Oddlužení

Cen. klub sen.
3. patro

22. 11./ 10.00  trénink v kuželně Tipsport arena

27. 11. / 14.00  Hudební odpoledne 
s M. Hadravou a J. Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

30. 11./ 10.00

j. W. Goethe – Faust 
a Markétka. Povídání 
o TV inscenaci s Ninou 
Vaňkovou

Bílá a zelená 
klubovna,

5. patro

2. 12./ 14.00  adventní koncert se sou-
bory Apricots a Naštorc

Obřadní síň
radnice

4. 12. / 15.00
jak se slaví Vánoce v ja-
ponsku. Setkání s paní 
Ludmilou Nakagoshi

Cen. klub sen.
3. patro

9. 12./ 14.00

adventní koncert s Ge-
nerace Gospel Choir a Pě-
veckým sborem seniorů 
„Matylda & Tylda“

Obřadní síň
liberecké
radnice

22. 12./ 13.30
Zimní turnaj v šipkách 
a vyhlášení „Šipkaře roku“ Sál – suterén

Klub šikovných rukou – liché pondělí od 10.30 ve 3. patře v Palachově ulici. Herní 
odpoledne – stolní hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení – každý 
pátek od 8.30, 9.30 a 10.30 v suterénu – v sále KSK. Cvičení pro seniory v rytmu 
hudby – každý pátek od 13.30 v suterénu v sále KSK. Trénování paměti – každé 
pondělí od 10.00. Počítačové kurzy – pondělí a úterý,16.00 nebo18.00.

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

v úpravě
Liberec se stane čtvrtým místem v Česku, kde 
začne potravinová banka působit. Po celém světě 
jich funguje několik desítek.

„Hledání vyhovujícího skladu nebylo snadné, 
už jen proto, že město příliš nevyužívaných 
prostor nevlastní. Potřebám potravinové banky 
ideálně poslouží prostory bývalé pošty v ulici 
Pionýrů v Rochlici, které budeme pronajímat za 
symbolickou korunu ročně,“ řekla primátorka 
Martina Rosenbergová.

S projektem se seznámila už v červnu letošní-

ho roku, kdy se sešla s Jiřím Cermanem, zástup-
cem České federace potravinových bank, který 
pobočku v Liberci zakládá.

Potravinové banky shromažďují přebytečné 
darované potraviny od organizací, obchodních 
sítí nebo výrobců a  rozdělují je opět zdarma 
potřebným lidem. Mohou také poskytnout oka-
mžitou humanitární pomoc v České republice. 
Jejich posláním je tedy pomáhat s odstraňováním 
chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravi-
nami. 

Desítky LiDí přilákal ve státní svátek v neděli 28. října 
na libereckou radnici den otevřených dveří. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout běžně nepřístupné reprezentační 
prostory, jakými jsou například kanceláře primátorky 
a náměstků, pracovna tajemníka, obřadní síň a zasedací 
místnosti. Děti zabavil vědomostní kvíz o drobné ceny, 
a kdo se odhodlal vystoupat na 65 metrů vysokou radnič-
ní věž, tomu byl odměnou neobyčejný výhled na město.

DeN VZNikU samostatného československého státu si 
připomněli občané i představitelé města před budovou 
Severočeského muzea v Liberci u pomníku T. G. Masa-
ryka. Vzpomínkové shromáždění uspořádala radnice.

Položením květin k pomníku přítomní uctili 94. výročí 
založení Československa i člověka, který se o vznik samo-
statné republiky nejvíce zasloužil. Na setkání vystoupil 
historik umění a kurátor Severočeského muzea PhDr. Jan 
Mohr, který ve svém projevu připomněl mimo jiné právě 
osobnost Tomáše G. Masaryka, jehož přičiněním byly 
položeny základy demokratického a svobodného státu.

Atmosféru první republiky navodily žákyně liberecké 
základní umělecké školy Anna Stupková a Nikola Ježková, 
které zazpívaly oblíbené lidové písně prezidenta Masary-
ka, například Ach, synku, synku nebo Zelení hájové, které 
upravil pro zpěv a klavír a později knižně vydal jeho syn 
Jan Masaryk. 

prostory pro potravinovou banku
Zřízení liberecké pobočky potravinové banky podpořila primátorka Martina 
rosenbergová, podařilo se jí najít vhodné skladové prostory ve vlastnictví 
města. banka začne potřebným pomáhat pravděpodobně už letos, možná 
symbolicky před vánočními svátky.
Jan Král

28. říjen
Jan Král

otevřené dveře centra
centrum zdravotní a sociální péče v Liberci p. o. zve 27. listopadu od 9.00 do 16.00 
na den otevřených dveří.
LiDé bUDOU moci navštívit jednotlivá střediska domů s pečovatelskou službou na Krejčího, 
na Borovém vrchu a na Burianově ulici. Ve všech objektech si budou moci prohlédnout spo-
lečné prostory, které mohou klienti využívat. Během návštěvy bude možné zhlédnout nově 
vybudovanou odlehčovací pobytovou službu na Krejčího a ostatních střediscích. 
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Herci DiVaDLa F. X. Šaldy a Naiv-
ního divadla Liberec vystoupili v září 
s pouličním divadelním programem, 
který měl na petiční akci upozornit. 
Zájem veřejnosti byl veliký a po celé 
odpoledne se u stolku s podpisovými 
archy tvořil hlouček lidí rozhodnu-
tých divadelníky podpořit. A protože 
lidí ochotných připojit svůj podpis 
stále přibývá, rozhodli se organizátoři 
trvání akce prodloužit až do konce 
roku.

K vysvětlení důvodů, proč petice 
vznikla, postačí pár čísel.

Stát věnuje řádově vyšší částku 
na podporu divadel v Praze, kde žije 
15 % obyvatel České republiky, než 
na podporu divadel mimo Prahu, kde 
žije 85 % obyvatel republiky. Regi-
onální divadla jsou dnes více než 
z 90 % financována městy, zatímco 
kraje a stát přispívají necelými 10 %. 
Města jsou proto neúměrně zatížena 
a divadla bojují o holou existenci.

Divadla přitom nežádají od státu 
víc, než k čemu se stát zavázal v tzv. 
Programu státní podpory profesio-
nálních divadel a  profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých 
sborů. Od roku 2007 je však tento Pro-
gram plněn pouze na 37 %. Například 
pro rok 2012 získala profesionální 
divadla podporu ve výši 56 milionů 
Kč namísto vládou schválených 145 
milionů Kč.

Divadelníci touto peticí nebojují za 
zvýšení svých platů, ale jde jim o kon-
cepční systém financování divadel, 

které nemůže dlouhodobě zůstat jen 
na městech. Do divadel jezdí i diváci 
z okolních měst a obcí a existence 
divadel je tedy otázkou širšího zájmu. 
Regionální divadla svým významem 
zcela prokazatelně přesahují území 
měst, v nichž sídlí.

Zatímco v České republice zůstá-
vá tento problém dlouhodobě 
neřešen, v  zahraničí takovéto více 
zdrojové financování úspěšně fun-
guje. V Německu stát a region dotují 
městská divadla z 50 %, v Rakousku 
dokonce z 55 %. Pro liberecká diva-
dla stát a region neposkytují ani 10 % 
potřebné celkové dotace na jejich 
provoz.

Text petice i  petiční archy jsou 
k  dispozici během představení ve 
foyer Divadla F. X. Šaldy i  Malého 
divadla, přes den pak v  pokladně 
Šaldova divadla. Petici lze podepsat 
i v pokladně Naivního divadla. 

DaLšíHO VýraZNéHO úspěchu 
se dočkala inscenace Budulínek 
v podání Naivního divadla Liberec.

V anketě odborníků byla označe-
na za nejinspirativnější českou lout-
kovou inscenaci předchozí sezóny, 
a získala tak „loutkářského Oscara“ 
– putovní Cenu ERIK.

Komorní studiovou pohádku 
o dvou zestárlých rockerech a jejich 
neposlušném vnoučkovi nastudova-
la v květnu 2012 režisérka Michaela 
Homolová ve výpravě Roberta Smo-
líka a s hudbou Filipa Homoly. Autor 
Vít Peřina obdržel již dříve za text hry 
prestižní Cenu Divadelních novin za 
tvůrčí počin sezóny 2011/2012 v kate-
gorii alternativní divadlo.

Budulínek neposlouchá, babička 
s dědečkem špatně slyší a liška zase 
slyší až moc... Tvůrci studiového před-
stavení respektovali dobře známou 
zápletku klasické české pohádky, nic-
méně ji originálně rozpracovali o řadu 
inovujících motivů.

Téma poslouchání se v  jejich 
podání netýká pouze neposlušného 
Budulínka či přecitlivělých ušisek 
záludné lišky, ale rovněž Budulín-
kových prarodičů, kteří naopak 
slyší prachbídně. Proč tomu tak je 
a  k  čemu všemu to v  Budulínko-
vě dobrodružství vedlo, odhaluje 
půvabná studiová inscenace, plná 
humoru, živé muziky a ryze loutkář-
ských lahůdek. 

pomozte svému 
divadlu a městu
jak asi mnozí zaznamenali, od září tohoto roku probíhá 
společná petiční akce regionálních divadel v České republice 
nazvaná „pomozte svému divadlu“.

Inscenace sezóny
Loutková inscenace sezóny je z Naivního divadla Liberec.
Stanislav Doubrava

Zpívání
Klub přátel 

liberecké opery 
a baletu zve všech-
ny milovníky opery 
na předvánoční 
zpívání se sólistkou 
Národního divadla 
Kateřinou Jalovco-
vou.

Setkání v  Malém divadle začíná 
v sobotu 22. prosince od 16.00. Vez-
měte si sebou svíčku. Vstupné je 20 

v úpravě

galeRie 
u Rytíře

(boční vchod historické budovy radnice)
29. listopadu až 25. ledna

jan merta - LIBEREC IV
Malíř Jan Merta se vrací s cyklem maleb 
věnovaných Liberci do města svého dětství. 
Do 21. listopadu trvá výstava fotografií 
Josefa Honzíka. V pátek 23. listopadu od 
17 hodin se uskuteční festival autorského 
čtení Literární pozdravy. Vystoupí Šárka 
Nemešová a Luděk Roubíček.
Výstava v předsálí :
práce studentů Střední umělecké 
školy v liberci - GRaFIka
Otevřeno: po–pá 10–17 hodin

WWW.lIDOvESaDylIBEREC.Cz

  1 recept +

  = 30 Kč p
oukaz

Váš 30 Kč poplatek za recept Vám vyrovnáme 30 Kč poukázkou.

Poukázka je uplatnitelná na veškerou nabídku zboží kromě léčiv předepsaných lékařem.

Více informací získáte v Lékárně Vital nebo na www.lekarnavital.cz

Liberec 4, OC Delta, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, OC Rýnovka, Želivského 5050
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26. listopadu

triO aNDrea cVacHOVá, Kristýna 
Bernátová, obě Sport Aerobic Liberec, 
a Monika Geržová z klubu ASC Zlín 
čekal ještě světový pohár v Rakousku. 
I tam dokázaly, že umí a získaly bronz. 
Kristýna Bernátová v libereckém klání 
zazářila i  v  souběžně probíhajícím 
mezinárodním závodě, kde obsadila 
2. místo.

„Závody splnily naše očekávání. 
Přijela spousta slavných jmen. Bylo na 
co koukat, dohromady se tu blýsklo 
na 400 účastníků z devíti zemí. Před-
vedli na 200 sestav,“ řekla za pořada-
tele Barbora Svatošová z klubu Sport 
Aerobic Liberec. „Světový pohár 
v  gymnastickém aerobiku se nám 
podařilo uskutečnit v Liberci vůbec 
poprvé. Uvažujeme o tom, že bychom 
se přihlásili o pořadatelství jeho dal-
šího ročníku, ale jsme závislí na tom, 
jestli se nám na to podaří zajistit dost 
peněz,“ dodala.

Na sportovní klání, které vyhlašuje 
jako hlavní pořadatel Česká gymnas-
tická federace, přispělo převážně ze 
Sportovního fondu SML 165 tisíci 
korunami i město Liberec. Akce na 
náměstí, která byla před závody 
spojená kromě propagace světo-
vého poháru v aerobiku též s ukáz-
kou jiných sportů byla podpořena 
z  financí, určených na propagační 

akce Evropské město sportu 2012. 
„Akci jsme podpořili také proto, 
abychom ukázali, že město má 
v Tipsport Aréně skvělé sportovní 
zázemí i pro mezinárodní soutěže. 
Světový pohár byl nejen propagací 
sportu, ale i arény a města,“ podotkl 
náměstek primátorky pro územní 
plánování, sport a cestovní ruch Jiří 
Rutkovský. 

České reprezentantky bodovaly v areně
Závodům patřila tipsport arena v polovině října. České trio, z něhož dvě gymnastky 
pocházejí z pořádajícího klubu sport aerobic Liberec, vybojovalo ve finále stříbrné medaile.
Zuzana Minstrová

diStribuce zpravodaje

29. listopadu a 13. prosince od 15 hodin
zaSEDaCí MíSTnOST Č. 11 v HISTORICKé BuDOvě RaDnICE

váŽEní OBČané, zvEME váS na

Zasedání ZastupitelstVa města libeRec

o liberecký 
pohár
V září se v areálu kynologického 
klubu Liberec – pavlovice 
uskutečnil 31. ročník soutěže 
psů O liberecký pohár.

Závodů se zúčastnilo rekordních 
53 závodníků a psů z celé republiky, 
kteří změřili své síly v disciplínách 
poslušnost a obrana. Nově se soutě-
žilo i v pachových pracech, pro které 
byla vyčleněna zvláštní kategorie.

Na rozdíl od psovodů a diváků 
vyhovovalo psím svěřencům chlad-
nější počasí, v němž se jim plnily 
úkoly mnohem snadněji, než kdyby 
bylo příliš teplo.

Ze čtyř kategorií putovaly dvě 
vítězství do Liberce. První místa zís-
kaly Charry s Monikou Brzoňovou 
a Dutch a Hana Lenková z Kynolo-
gického klubu Pavlovice. Absolut-
ním vítěze se stal pes Bárt a Martin 
Sezima z Lomnice nad Popelkou.

Akce byla podpořena Sportov-
ním fondem Statutárního města 
Liberec. 
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sVětOVé kLáNí pro mladé do 
21 let čítá celkem patnáct závodů 
v běhu a skocích na lyžích a v sever-
ské kombinaci. Dalších šest závodů 
bude patřit závodníkům do 23 let 
v běhu na lyžích. Mistrovství světa se 
uskuteční od 20. do 27. ledna.

Běžecké disciplíny se uskuteční 
v Rekreačním a sportovním areálu 
Vesec, skokanské pak ve Skokan-
ském areálu Ještěd. Očekává se, že 
do Liberce dorazí reprezentace z 30 
zemí, což je celkem kolem tisícovky 
lidí.

Světové juniorské šampionáty jsou 
jedinečnou přehlídkou budoucích 
hvězd v lyžařské stopě. V minulosti 
získali v  juniorech medaile třeba 
Kateřina Neumannová, Zuzana 

Kocumová nebo Lukáš Bauer. Tento 
fakt znamená přítomnost všech svě-
tových sportovních médií i  přímé 
přenosy televizních kanálů z Liberce.

Rozpočet mistrovství je 22 milionů 

korun. Na nákladech se podílí nejstar-
ší lyžařský svaz na světě – Svaz lyžařů 
České republiky, který je organizáto-
rem akce. Více než polovinu uhradí ze 
svého rozpočtu Liberecký kraj. 

Juniorské lyžařské špičky v Liberci
Liberec se hned v lednu 2013 stane hostitelem Mistrovství světa v klasickém lyžování juniorů 
2013. Mezinárodní lyžařská federace (Fis) přidělila pořádání této významné sportovní akce 
pro mládež České republice.
Redakce


